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Jeśli chodzi o wykorzystanie pulsującego pola magnetycznego (PEMF), to istnieje duża
ilość obcojęzycznych opracowań dowodzących skuteczności tej metody. Ich wspólną cechą (jak
zresztą wielu innych informacji we współczesnym świecie) jest brak przełożenia na praktykę.
Brak wskazówek praktycznych wydaje się być stałą cechą udostępnianej nam informacji.
Istnieje sporo treści pozujących na Modus Vivendi (Jak Żyć), z dojmującym brakiem treści
z zakresu Modus Operandi (Jak To Zrobić). Przekładając to „na nasze”, mówią nam co robić,
nie mówiąc jak. Szczególnie dotkliwe jest to w kategoriach specjalistycznych, technologicznych. Napisałem „pozujących”, ponieważ mówić komuś, co robić, bez wskazówek, jak
- jest niepraktyczne i bezużyteczne.
Próbuję uczynić swoje opracowania praktycznymi, wskazując nie tylko co, ale i jak.
Sporo treści, jakie podaję w opracowaniu oparłem – z powodu wspomnianego już braku
materiałów - na własnych eksperymentach, wnioskach, przemyśleniach, nie mogę więc
gwarantować bezbłędności merytorycznej, ponieważ z braku funduszy brak jest weryfikacji
zewnętrznej. Treść jest dwupoziomowa w tym sensie, że sporo skorzystać powinna zarówno
osoba początkująca, niechętna nawet najprostszemu majsterkowaniu, jak i osoba, która zechce
wykonać kilkunaście połączeń lutowanych.
Osoba początkująca dowie się, co kupić i jak zakupy skonfigurować, aby przeprowadzać
zabiegi elektroterapeutyczne z użyciem elektrod na poziomie skuteczności wyższym niż
z użyciem zappera. Podaję też dwa dalsze sposoby zastosowania elektroterapii na tym poziomie
(dla osób nie lubiących lutowania). Koszt podzespołów zamknąć może się sumą kilkuset
złotych, a kupujący otrzymuje wiedzę o generalnie nieznanych w naszym kraju metodach
elektroterapeutycznych. Już na tym poziomie (bez lutowania) można złożyć urządzenie mniej
„mobilne”, ale lepsze, jak sądzę, w kategoriach emitowanych sygnałów, aniżeli oferowany
w internecie sprzęt za nawet ponad $1300. Zapoznanie się z opisywanym opracowaniem
oznacza więc otrzymanie informacji, które umożliwią osobie zainteresowanej stosowaniem
terapii PEMF uniknięcie zupełnie zbędnych wydatków, o ile zechce ona z nich skorzystać.
© by Roman Nowak, 2015 Gdynia

www.vibronika.eu

1

Drugi poziom opracowania, to Projekt MA-2, które to urządzenie można zmontować
w nawet tylko dwa dni / wieczory. Koszt podzespołów to 100 – 200zł, plus generator do
sterowania pracą MA-2. Zmontowanie MA-2 otwiera drogę do stosowania PEMF do licznych
eksperymentów nad poprawą zdrowia: od bólów zębów i problemów zatokowych do poprawy
krążenia, stymulowania gojenia się opornych ran, zrastania się kości, które nie chcą się zrastać,
tzw. suplementacji magnetycznej i wreszcie transfer wibracji w celu konkretnych kuracji
częstotliwościowych z użyciem setek i więcej zestawów i nad-zestawów częstotliwości.
Posiadanie zestawu MA-2 daje zainteresowanym możliwości korzystania z PEMF na
poziomie co najmniej porównywalnym1, jak to widzę, z użytkowaniem różnych modeli bardzo
kosztownych, profesjonalnych urządzeń w cenie dziesięciu, dwudziestu i więcej tysięcy
złotych.
Zamieszczenie w opracowaniu Projektu MA-2 było konieczne dla realizacji mojej,
wspomnianej już zasady podania Czytelnikowi nie tylko know what ale i know how. A więc:
co robić, ale także jak to zrobić; tak rozumiem praktyczne podejście do problemów.
Początkowo zamierzałem wydać dwie pozycje – na poziomie dla początkujących, oraz dla osób
oczekujących odkrycia skuteczniejszych metod. Niestety, zbyt wiele materiału musiałoby się
powielać, a i tak w każdym z tych opracowań czegoś by wciąż brakowało. Stąd decyzja o
wydaniu jednego opracowania.
Książka zawiera też dalsze w stosunku do książki Maszyna Rife'a treści o użytkowaniu
Systemu Spooky2. Opisuję m. in. możliwości skutecznego użytkowania zestawów dwu
i cztero-generatorowych i porównuję to ze stosowaniem pojedynczego generatora.
Opisuję, jak elektronicznie przygotować organizm do likwidacji pasożytów. Podaję
niektóre uwarunkowania przeprowadzania skanowania organizmu z użyciem Systemy
Spooky2. Wyjaśniam powody, dla których współcześnie należy stale stosować metody
elektroniczne (i inne) celem systematycznej detoksykacji organizmu.
W książce zamieściłem ponad dwadzieścia ilustracji w myśl zasady czasem lepsza jedna
fotografia, niż tysiąc słów.
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Wydaje się, że nie tylko w naszym kraju istnieje spory deficyt informacji przedstawionych
w niniejszym opracowaniu. Świadczy o tym także zainteresownie moich korespondentów
zagranicznych (obcojęzycznych - forum Spooky2). Rozważam przetłumaczenie opracowania
na język angielski.
Cena opracowania wynosi 97 zł. Jeśli jesteś zainteresowany jego nabyciem, proszę
o maila; wyślę Ci dane do przelewu i dalsze informacje.
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