
Projekt BB-SK

Projekt BB-SK jest e-bookiem, tzn. książką elektroniczną. Przeznaczony jest wyłącznie dla 
osób dorosłych. 

Projekt  przeznaczony  jest   do  użytku  osobistego  i  żadna
jego część nie może być  powielana, rozprowadzana  bez
pisemnej zgody wydawcy. 

Opracowanie  przeznaczone  jest  do  czytania  na  ekranie
komputera,  a  nie  do  wydruku.  Rozprowadzane  jest
w formie pliku pdf. 

ISBN  opracowania:  978-83-939060-1-7.  Ilość  stron

opracowania:  około  30;  opracowanie  zawiera  około  30
ilustracji. 

Projekt  jest  opracowaniem  opisującym  sposób  budowy
urządzenia mogącego pracować, w zależności od życzenia

posiadacza,  w  funkcji  tzw.  zappera  Becka  bądź   półautomatycznej  (tu:  z  funkcją
automatycznej  zmiany  biegunowości  elektrod,  lecz  bez  automatycznego  odcięcia
procesu wytwarzania srebra koloidalnego) wytwornicy srebra koloidalnego.  Projekt
zawiera  schemat  ideowy,  schemat  ideowo  –  montażowy,  szereg  komentarzy  oraz
sugestie  dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych.  Liczne fotografie ułatwiają  montaż.
Montując, sam możesz zdecydować, jaką obudowę zastosujesz, czy budujesz wersję
„mobilną”, czy też nie,  i  czy chcesz mieć wytwornicę standardową, czy też trochę
szybszą. 

Koszt minimalny niezbędnych elementów elektronicznych zamykać się może  sumą
nawet tylko kilku – kilkunastu złotych (ceny mogą się różnić nawet kilkukrotnie w
zależności od tego, gdzie kupisz).  Jeśli zechcesz uczynić urządzenie funkcjonalność
możesz dodać  wtyczki,  gniazdka,  przełączniki,  obudowę;  to  także wydatek nawet
tylko  kilkunastu  złotych.  Doliczając  koszty  zasilania  (zasilacz,  akumulatorek  9V)
wciąż mieścisz się możesz w cenie poniżej stu złotych. 

Jak  powstał  ten  projekt?  Interesuję  się  medycyną  energetyczną,  jestem  wręcz  jej
entuzjastą.  Jestem  świadomy,  jak  silną  metodą  odzyskiwania  zdrowia  jest
zastosowanie tzw.  Protokołu Becka.  Już kilka lat  temu napisałem dwa artykuły na
temat  zapperów  w  kontekście  przewagi  zappera  BB  (Becka):
http://vibronika.eu/BBczI.pdf oraz http://vibronika.eu/BBczII.pdf .

O Protokole  Becka i  swoim zamiarze  opracowania  projektu wykonania  urządzenia
opisywanego niniejszym projektem napisałem  ostatnio w artykule, jaki znajdziesz tu:
http://vibronika.eu/images/pdf/bbskinfo.pdf .  Artykuł  ten  koresponduje  z  niniejszym
opisem Projektu, zawiera także treści nie poruszone tu - informacje o możliwościach
Protokołu Becka.  
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Dla kogo przeznaczony jest Projekt BB-SK

Projekt  przeznaczony jest  nie  tylko majsterkowiczów,  ale  i  dla  osób,  które  zechcą
podjąć się nowego zadania:  nauczenia się lutowania.  Zapewniam, że jest  to  prosta
umiejętność. Dla mnie znacznie prostsza, niż np. umycie i wytarcie szklanki, i nie jest
to  dowcip.  Prasownie  to  dla  mnie  już  w ogóle  wyższa szkoła  jazdy.  Może to  jest
kwestia alokacji uwagi,  pewnej cierpliwości,  ale także nastawienia psychicznego. Ja
nie  mam  motywacji  do  mycia  szklanek,  ale  być  może  Ty,  jeśli  samodzielne
zmontowanie BB-SK miałoby się okazać sposobem na wejście w posiadanie takiego
urządzenia, znajdziesz motywację do lutowania :)?  

Aby odróżnić oporniki od układu scalonego czy potencjometru, wystarczy pół godziny
w internecie. Lutownica transformatorowa kosztuje kilkadziesiąt złotych i jest cenną
inwestycją dla domu na wiele lat.  

Zapewne zechcesz używać BB-SK także jako
wytwornicy srebra koloidalnego. Potrzebować
będziesz materiału eksploatacyjnego, kupujesz
więc  srebro.  Wpisz  w  Google  frazę  drut
srebrny 999, zobaczysz dużo ofert w dobrych
cenach.  Jeśli  założysz,  że  Twoje  potrzeby
zaspokoi  12 g  drutu  z  czystego  srebra,
zmieścić  się  możesz  w  cenie  poniżej  50  zł
(marzec  2015).  Ta  ilość  srebra  może
umożliwić   wytworzenie  nawet  pół  beczki
srebra koloidalnego (100 litrów). W detalu za
litr  srebra  koloidalnego  zapłaciłbyś  zapewne
około  100 zł.  Idąc  tym tropem,  chcąc  kupić
100 litrów tego  produktu,  wydałbyś  dziesięć
tysięcy złotych. 

Co  więcej,  kupując  srebro  koloidalne,
kupujesz  kota  w  worku:  istnieje  badanie
dowodzące,  że  w  warunkach  amerykańskich
większość  (13  z  15  próbek)  zakupionego
srebra  koloidalnego  nie  nadawała  się  do

użytku. Tymczasem, samodzielne  wytworzenie tego produktu według prostych zasad
daje Ci w zasadzie, po pewnym treningu, pewność wysokiej jakości wytworzonego
przez Ciebie produktu.  

Podjęcie się samodzielnego montażu urządzenia będącego przedmiotem  niniejszego
projektu może  umożliwić  niedrogie  wejście  w posiadanie  sprzętu  umożliwiającego
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Ilustracja 1: Działający zapper BB 
złożony niemal bez lutowania. Zamiast 
jednego akumulatorka lepiej jest 
zastosować trzy połączone szeregowo, 
lub przetwornicę DC/DC, opisuje to 
Projekt.
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stosowanie kuracji Becka. Czasem  może to być praktycznie jedyne  rozwiązanie. 

 Przykładowe konstrukcje  

 

Przykładowe  rozwiązanie  konstrukcji
urządzenia  BB-SK.  Wbudowany
akumulator.  Mimo  wbudowanego  aku-
mulatora,  urządzenie,  ze  względu  na
wielkość, pomyślane jako nie mobilne, do
stosowania w domu.  

Ilustracja 3 obrazuje urządzenie BB-SK
zbudowane w wersji „mobilnej”, można
używać  poza  domem.  Jest  to  sugestia
wykonania.  Po  rozpoczęciu  montażu
sprawy stają się prostsze. Nie zaczniesz,
niczego nie zrobisz.

Wbudowany akumulator pozwala na do
dwu  godzin  pracy  pełną  mocą,  potem
należy go doładować lub wymienić. 

Czy metody medycyny energetycznej muszą być kosztowne?

Metody te nie muszą być tak kosztowne, jak są. Jeśli  za  pieniądze porównywalne
z ceną pojedynczej wizyty u lekarza możesz zakupić elementy niezbędne do budowy
zappera  BB / wytwornicy  srebra  koloidalnego,  a  następnie  za  sumę kilkudziesięciu
złotych wydaną na elektrody zrobić nawet pół beczki dobrego srebra koloidalnego -  to
nie muszą.   

Niniejszy  Projekt  jest  więc  próbą  częściowego  przełamania  pewnego  impasu
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Ilustracja 2: Przykładowe rozwiązanie BB-SK

Ilustracja 3: Przykład "mobilnego" rozwiązania 
urządzenia BB-SK.
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w stosowaniu prostych metod medycyny energetycznej.   Skierowany jest  do ludzi,
którzy są otwarci na niekonwencjonalne metody odzyskiwania zdrowia, ale nie robią
tego  ze  względu  na  brak  sprzętu.  Mamy  w  naszym  kraju  spory  problem
z zaopatrzeniem się w zapper BB, dość trudno też o wytwornicę srebra koloidalnego.
Oferta jest  bardzo ograniczona,  a  na dodatek bywa, że to,  co łączy ją z zapperem
Becka, to głównie nazwa. Taki problem istnieje. Nie mogę podać przykładów, bo nie
mam na dobrego prawnika. Nawet indywidualnie; zdarzało się, że ludzie słali moją
opinię prosto do producenta. Po co mi kłopoty? 

Kilka uwag o Projekcie BB-SK   

Można  zastosować  pewne  uproszczenia,  można  też  zdecydować  się  na  rezygnację
z uproszczeń,  zachowując pełną funkcjonalność. Ty sam decydujesz o wersji montażu.

W Projekcie zastosowałem pomysłowy sposób realizacji funkcji zmiany polaryzacji
elektrod  wytwornicy  srebra  koloidalnego.  Upraszcza  konstrukcję  przy  zachowaniu
pełnej  funkcjonalności.  Sposób  ograniczenia  prądu  elektrolizy  zrealizowałem  w
sposób podobny do tego, jak rozwiązałem ten problem w e-booku. 

Może  Cię  przyjemnie  zaskoczyć  proponowany  przez  mnie  sposób  wejścia
w posiadanie przetwornicy napięcia DC/DC. Umożliwia ona podwyższenie napięcia,
jakim dysponujesz (bateria lub akumulator 9 V, bądź zasilacz sieciowy np. 5, 9, 12 V
jakie  widywałem  na  Allegro  za  nawet  5,99 zł  )  do  wartości  ok.  28 V,  jakiego
potrzebujemy do zasilania zarówno wytwornicy, jak i zappera BB. Przetwornica jest
niewielka, może więc być łatwo wbudowana w obudowę odpowiednią do zastosowań
„mobilnych”.

Innym problemem, którego zgrabne – jak sądzę – rozwiązanie proponuję w Projekcie
jest sposób wykonania elektrod Becka. Seria fotografii wyjaśnia dość obrazowo ich
konstrukcję. Problem elektrod istnieje,  bo nie jest powszechnie znany prosty sposób
rozwiązania ich konstrukcji tak, aby były gotowe do pracy bez konieczności zajęcia
się doszyciem odpowiednich osłon tekstylnych. 

Stwierdziłem, że projekt jet prosty. To prawda,  nie musisz stosować mikroprocesora,
zaopatrywać się w programator, pisać odpowiedniego programu.  Twój schemat oparty
jest na prostym układzie scalonym (podwójny wzmacniacz operacyjny), który kosztuje
najczęściej w granicach od 60 gr do 1,50 zł. Kilka oporników (po 3 – 5 gr każdy),
kondensator za 10 gr. Łączysz to według schematu i to, co otrzymujesz po podłączeniu
do zasilania i odpowiednich elektrod jest zapperem Becka. 

Dochodzi  nas  coraz  więcej  informacji  o  rosnącej  nieskuteczności  antybiotyków na
coraz  nowe  szczepy  bakterii,  o  coraz  nowych,  szybko  uodparniających  się  na
antybiotyki bakteriach. Srebro koloidalne (SK)  uważać można za swoisty zamiennik
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antybiotyku, pozbawiony większości szkodliwych skutków ubocznych tego drugiego.
Jeśli  zainteresujesz  się  forami  zwolenników  SK,  możesz  dowiedzieć  się  o  jego
uniwersalności.  Stosowanie  SK  wraz  z  zapperem  BB  nabiera  nowych  wartości.
Nadchodzić mogą nieciekawe czasy, a o opiekę lekarską coraz trudniej.  Leki także
stają się coraz droższe.  Myślę,  że posiadanie zastawu Zapper BB / wytwornica SK
opisywanego  przez  Projekt,  może  okazać  się  dla  wielu  ludzi  bardzo  konkretnym
rozwiązaniem szeregu problemów zdrowotnych. 

Mam nadzieję, że niniejszy Projekt okaże się nie tylko godny uwagi, ale i pomocny dla
przynajmniej części Czytelników Vibroniki. 

 Jeśli  zdecydujesz  się  na  zyskanie  pewnej  samodzielności  w  zadbanie  o  zdrowie,
i  zechcesz zastosować omawiane metody,  nabycie Projektu może okazać się dobrą
inwestycją  w  zdrowie.  Za  ułamek  ceny  wizyty  u  ceniącego  swoje  usługi  lekarza
uzyskujesz wiadomości,  których zastosowanie może być bardzo ważne.  Jeśli  jesteś
zainteresowany  Projektem,  napisz:  right@vibronika.eu .  Wyślę  Ci  Informację  do
zakupu i dane do przelewu. 

 Cena opracowania Projekt BB-SK wynosi 57 zł. 
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