Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK
Poniższy artykuł jest napisany przez nie osobę będącą medykiem i odzwierciedla jej osobiste poglądy
i sugestie. W żadnej mierze nie stanowi opinii ani porady medycznej.
Artykuł ma charakter informacyjny (ale i nieco komercyjny), jest bowiem próbą dotarcia do
Czytelnika z informacją, że niektóre skuteczne urządzenia bioelektroniczne są proste
w konstrukcji i łatwe w samodzielnym montażu, opartym na moim projekcie. Projekt wkrótce ukaże
się na Vibronice i opisuje budowę urządzenia warunkującego stosowanie tzw. Protokołu Becka,
który dla wielu ludzi może być kluczem do rozwiązania problemów z pozbywaniem się chorób.

Rozpocznijmy od rozszyfrowania nagłówka
BB jest akronimem od słów Black Box, oznaczających urządzenie znane
zainteresowanym osobom w naszym kraju jako zapper BB lub zapper bądź Becka.
Nieco mniej urządzenie to znane jest ludziom jako czyściciel krwi Becka. Niemcy
nazywają to Blutzapperem. Skrót SK natomiast, oznacza tu wytwornicę srebra
koloidalnego.
Zakażona krew wyklucza zdrowie
Jednym z organów ciała ludzkiego jest krew, która, w dzisiejszej
rzeczywistości, przed przeprowadzeniem serii oczyszczania zapperem BB (Becka) nie
jest organem zdrowym. Osoby nie przeprowadzające regularnych zabiegów
oczyszczania organizmu są zakażone różnego rodzaju pasożytami, w tym
toksoplazmozą i rzęsistkowicą1. Lista pasożytów jest bardzo długa, są na niej także
trichomonady, wszelakie bakterie chorobotwórcze, wirusy, Candida, pleśnie. Co
gorsza, krew przenosi jajeczka pasożytów umożliwiając im osiedlanie się w różnych
innych organach. Zakażona pasożytami krew jest organem upośledzającym odporność,
zdrowie, samopoczucie. Zastanawiające jest, że standardowo proponowane nam przez
mainstream medyczny badania krwi nie uwzględniają określenia stopnia zakażenia
krwi pasożytami i ich metabolitami, a przecież właśnie to powinno być kluczowe dla
takiego badania, ponieważ inne parametry krwi są upośledzane właśnie przez
zakażenie krwi pasożytami. Powstaje pytanie, jaki jest cel standardowych badań krwi?
Jakikolwiek by ten cel nie był, nie pomaga nam. Sprawę nieco może wyjaśnić fakt, że
wyniki badań parazytologów są – jak podaje Siemionowa – niejawne. Czyli podstawowe przyczyny problemów trzymają w tajemnicy przed nami.
Co zrobić? Otóż skutecznym sposobem radzenia sobie z problemem wielorakiego zakażenia krwi może być właśnie stosowanie opisywanego tu prostego urządzenia elektronicznego - zappera BB, wspartego przyjmowaniem srebra koloidalnego.
Uwarunkowania i efekty używania zappera BB (Becka)
Decydując się jednak na oczyszczenie organizmu poprzez stosowanie zappera
Becka (BB), w zasadzie decydujesz się na stosowanie go w pewnym zespole metod
towarzyszących, wg. procedury opisanej w tzw. Protokóle Becka (zapper BB + srebro
koloidalne + woda ozonowana + ewentualnie - pulser magnetyczny). Ten zespół metod
jest dobrze przemyślany, i właściwie stosowany, jest skuteczny w pozbywania się
pasożytów krwi. Kilka tygodni stosowania Protokołu oczyszcza krew tak skutecznie,
że laboranci badający kroplę krwi pod mikroskopem nie wierzą własnym oczom.
Krew jest jasna, czysta. Potwierdzą to (co miesiąc) kobiety już po krótkim czasie
stosowania Protokołu. Przez ludzi stosujących Protokół krew taka nazywana bywa
„nieśmiertelną”. Ta poetyckość jest oczywiście przesadą, ale łatwym do
zaobserwowania dowodem czystości tej krwi jest fakt, że kropla krwi osoby, która
poddała się takim domowym zabiegom, pozostawiona na szkiełku laboratoryjnym,
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pozostaje świeża przez okres często dłuższy niż tydzień, podczas gdy krew
przeciętnych ludzi po dobie lub dwu ciemnieje i rozkłada się, mówiąc inaczej, jest
pożerana, zanieczyszczana, degradowana przez liczne żyjące w niej pasożyty.
Główne elementy skuteczności działania zappera BB sprowadzają się nie tylko
do eliminacji wszelkich pasożytów. Innym elementem działania zappera BB jest
zapoczątkowanie stopniowej wymiany nie działających, martwych białych ciałek
krwi. Otóż bywa, że we wnętrzu niektórych białych ciałek krwi żyją sobie spokojnie
i bezpiecznie mikroby, a organizm nie jest w stanie sobie z nimi poradzić; tam,
wewnątrz, są bezpieczne. Taka krew nie daje odporności. Brakuje mechanizmu, który
mógłby "poinformować" organizm, że dane białe ciałko jest już tylko koniem
trojańskim którego trzeba się go pozbyć, i stworzyć nowe, sprawne. Otóż użycie BB
umożliwia organizmowi otwieranie tych martwych białych ciałek – po czym organizm
wreszcie wie, że należy zlikwidować martwe ciałka krwi i stworzyć nowe, żywe,
funkcjonujące. Rozpoczyna się wreszcie proces regeneracji krwi.
BB i wytwornica SK to dwa elementy będące zasadniczą podstawą sprzętową
przeprowadzania zabiegów opartych na Protokóle Becka. Z biegiem lat zabiegi te
otrzymują coraz więcej świadectw potwierdzających skuteczność w zwalczaniu
różnych rodzajów raka, żółtaczki typu C, wielu zakażeń zarówno krwi i dolegliwości
ogólnoustrojowych. W internecie można znaleźć świadectwa ludzi, którzy Protokołem
Becka bardzo sobie pomogli w takich przypadkach, jak choroba płuc, jajników,
prostaty2. Metoda Becka składa się z trzech składników, z których każdy sam w sobie
jest silny. Myślę, że wielu Czytelników mojej strony zgodzi się już ze mną w kwestii
ogromnej skuteczności srebra koloidalnego czy tlenu jodnoatomowego. Dobrym
przykładem ilustrującym działanie samego czyściciela krwi Becka mogą być badania
przeprowadzane w Afryce3 celem ustalenia skuteczności używania wyłącznie zappera
Becka (bez srebra koloidalnego!) do likwidowania malarii. Badania te potwierdziły
wysoką skuteczność tego urządzenia w pozbywaniu się malarii. I co? I nic. Top Secret.
Classified. Tajne. Ani słowa publiczności.
Skąd jednak ta wysoka skuteczność? No cóż, malaria powodowana jest
jednokomórkowym pasożytem krwi i czyściciel Becka likwiduje go mikroprądem.
Oczywiście pełny Protokół Becka jest jeszcze skuteczniejszy. Protokół Becka: małe
nakłady, znaczące rezultaty.
Metoda Becka nie zyskała sobie poparcia czy uwagi medycznego
establishmentu, i nikomu nie muszę tłumaczyć, dlaczego. Chociaż, stop - poprawka:
metoda zyskała pewną uwagę :). W pewnym bardzo dużym i bardzo demokratycznym
kraju na zachodniej półkuli, wyznaczającym innym krajom, a jakże, standardy
demokracji i wolności słowa – można pójść do więzienia za samo twierdzenie, że
zapper BB czy srebro koloidalne leczy. Mielibyśmy samodzielnie, w zaciszu swojego
domu powracać do zdrowia? Kto by wówczas chorował i ustawiał się w kolejkach do
lekarzy, kupował antybiotyki, brał chemioterapię?
Myślę, że w kategorii prostota stosowania, uniwersalność i skuteczność
w stosunku do ceny, Protokół Becka - jako instrument likwidacji patogenów i
powracania do zdrowia jest nie do pokonania. Dlaczego więc tak mało ludzi wie o tej
metodzie, a jeszcze mniej osób ją stosuje? I czy można coś zmienić w tej kwestii?
Przed kilkoma laty zamieściłem na Vibronice dwa artykuły, w których pisałem
sporo o BB / zapperze Becka, uzasadniając swoją opinię o przewadze czyściciela
2
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Becka nad zapperem Clark. Niewiele zmieniło się od tego czasu, ludzie – generalnie
- wciąż nie mają świadomości skuteczności, siły i uniwersalności metody Becka. Ci
zaś, którzy tę świadomość mają, nie wiedzą, jak wejść w posiadanie sprzętu, i to jest
problemem. Niniejsze opracowanie jest – na tę chwilę -sugestią rozwiązania problemu
wejścia w posiadanie niezbędnego zestawu.
Stosowanie Protokółu Becka wymaga w zasadzie stosowania czterech
elementów:
1. Stosowanie Black Box'a (zapper Becka, blood purifier, czyściciel krwi) – łączy się
to z koniecznością dostępu do sprzętu.
2. Picie srebra koloidalnego – łączy się to z dostępem do wytwornicy srebra
koloidalnego.
3. Picie wody ozonowanej bądź odpowiednio rozcieńczonej wody utlenionej –
łączy się to z koniecznością posiadania ozonatora (kupisz na eBay'u za nawet $40).
4. Stosowanie pulsera magnetycznego - element ten, choć konieczny z punktu
widzenie efektu długofalowego, z przyczyn ekonomicznych jest przez wielu ludzi
niestety pomijany.
Osoby chętne do stosowania Protokołu Becka napotykają jednak na kilka
problemów. A oto niektóre z nich.
Rozpocznę od punktu 4 powyższej listy. Pulsery magnetyczne są coraz bardziej
cenionym elementem wszelkich kuracji elektronicznych. Nawet społeczność ludzi
chorych na boreliozę zaczyna dostrzegać ich przydatność. Jeśli znasz język angielski,
poczytasz sporo po wpisaniu frazy PEMF research. Wpisanie samego PEMF da sporo
rezultatów, ale będzie tu zbyt wiele marketingu udającego informację (przy czym
najczęściej reklamują pola magnetyczne małej mocy – taki drobny scam, i jest to
świetna rzecz, choć głównie dla portfeli oferentów). Nas interesują tu pulsery
magnetyczne generujące impulsy o znacznie większej mocy, na przykład 0,5 – 2 N.
Takie pulsery nie są tanie. Jakimś rozwiązaniem jest zakup pulsera MP6 firmy SOTA
za $350. Doliczając kilkadziesiąt dolarów za wysłanie produktu, oraz opłaty
graniczne, cena wyniesie około dwu tysięcy złotych. Bardzo drogo, jak na produkt
o takich sobie możliwościach. Innym rozwiązaniem może być samodzielne, bądź
z pomocą znajomego elektronika, złożenie pulsera według projektu, jaki udostępniam
chętnym. Pulsery konstruowane według mojego projektu mają moc wielokrotnie
większą niż MP6. Oznacza to znacznie krótsze, a przy tym intensywniejsze i
skuteczniejsze (czas życia i rozmnażania patogenów!) zabiegi.
W kontekście Protokołu Becka pulsery magnetyczne umożliwiają m. in.
pozbycie się patogenów z gruczołów limfatycznych. Różne patogeny chronią się
w gruczołach limfatycznych, i po pewnym czasie od zabiegu wychodzą sobie do
krwiobiegu, powodując reinfekcje. Stosowanie pulsera rozwiązuje ten problem.
Przejdźmy do pozycji pierwszej i drugiej listy elementów niezbędnych do
stosowania Protokołu Becka. O tym właśnie traktować będzie projekt. W Polsce
trudno jest kupić dobry zapper BB / zapper Becka. Ludzie generalnie nie wiedzą, jak
to działa i gdzie to kupić. Pojawiają się więc urządzenia które mają w nazwie „Beck”,
niektóre, żeby było zabawniej, zasilane „paluszkami” AAA czy też bateryjkami
pastylkowymi (sic!) w sytuacji, gdy takie urządzenie powinno podawać na wyjście
przemienne, prostokątne napięcie 27 do 30 V. Niestety więc, takie urządzenia nie są
zapperem BB i nie spełniają funkcji oczyszczania krwi. Czasem nawet nie wiadomo,
jak działają, bo z „opisu” oferenta nie wynika nic. Niektóre więc oferty z urządzeniem
copyright © 2015 by Roman Nowak

www.vibronika.eu

3

Informacja o Projekcie Budowy Urządzenia BB-SK
Becka łączy wyłącznie nazwa. Tylko świadomość konsumencka (nabywca wie, czego
chce oraz potrafi odróżnić informację od reklamy) może zapobiec pojawianiu się na
rynku urządzeń udających zapper Becka. Potem można mówić, że to nie działa!
Zapper BB jest w naszym kraju trudno dostępny. Otrzymuję często prośby
o zmontowanie zappera Becka, odmawiam; nie można zajmować się wszystkim. Nie
jest mi też znany dobry polski dostawca zappera Becka / Czyściciela Krwi. Nie chcę
polecać urządzenia Silverpulser SOTY, to po prostu jest daleko za drogie, nabija kabzę
Kanadyjczykom, a dodatkowo przesyłka jest koszmarnie droga.
Mijają lata, a tak potężna kuracja, jak Protokół Becka, nie może przebić się do
powszechnego stosowania w naszym kraju. Czy można coś w tej sprawie zrobić? Być
może - dla niektórych ludzi – tak. Jeśli uwierzą w swoje możliwości i spróbują
pokonać swój opór przed podjęciem się nowego, nietypowego zadania.
Zasadnicze elementy Czyściciela Krwi, łatwo dostępne na rynku, to koszt
(w zależności od zawartości Twojej szuflady technicznej i przyjętej do złożenia wersji
konstrukcyjnej) - nawet tylko 20 – 40 zł. I właśnie tyle mogłoby kosztować Cię
zbudowanie Czyściciela, gdybyś dysponował opisem budowy i zdecydował się na
złożenie tego urządzenia, samodzielne bądź z pomocą znajomego, lub rodziny.
Aby pokazać, że podstawowa wersja zappera Becka to naprawdę bardzo prosta
w realizacji konstrukcja, poniżej zamieszczam fotografię składających się na nią
elementów.
Ilustracja
1
prezentuje
zaledwie kilka elementów
elektronicznych. Elementy te
kosztują w sumie kilka
złotych. Może trudno Ci w to
uwierzyć, ale, zmontowane,
utworzą działający zapper
Becka. Oczywiście warto
dokupić
sobie
do
tego
obudowę, diody LED, gniazdo
zasilania (ponownie - za kilka
złotych).
Po
dołączeniu
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będzie
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Czy
to
jest
skomplikowane? Dla ludzi
skłonnych do majsterkowania
Ilustracja 1: Minimum elementów do skonstruowania
zapewne to jest proste, dla
Czyściciela Krwi
niektórych trudne, lecz wykonalne, zaś inni uznają, że to nie dla nich. Jednak zauważ, że podjęcie się zadania
samodzielnego montażu może być jedynym sposobem wejście w posiadanie
urządzenia, które w świadomych rękach może być ważnym elementem mogącym
służyć pozbywaniu się nawet poważnych chorób w rodzinie.
Element z ośmioma „nóżkami” (pinami) to układ scalony, będący tu niejako
„sercem” urządzenia. Kosztuje (luty 2015) nawet tylko 60 – 70 groszy. Widać też
kilka oporników, każdy po trzy - cztery grosze. W tym momencie niektórzy ludzie
zapewne się oburzą. Jak to, za coś, czego elementy składowe kosztują „ze”
dwadzieścia złotych, ja mam płacić 200 lub 300? Ale spróbuj spojrzeć na to inaczej.
Płacimy przecież nie tylko za towar, ale także m. in. za wiedzę, pomysł, usługi. Czy
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oburza Cię, że zapłacisz 200 zł ceniącemu swoje usługi lekarzowi czy prawnikowi za
trwającą kwadrans konsultację? Może Cię to oburza, ale zauważ, że, „co gorsza”, nie
płacisz im w ogóle za wartości materialne. Płacisz im za chwilkę ich czasu, bo zajmują
określoną pozycję, i dysponują (choć zapewne nie zawsze) potrzebną Ci wiedzą. Tu
jest trochę podobnie. Wiedzę, jak w możliwie prosty sposób zmontować zestaw
niezbędny do realizacji procedur Protokołu Becka i jak się nim posługiwać - możesz
otrzymać za ułamek ceny pojedynczej wizyty u niejednego lekarza. Wizyty, po której
czeka Cię zazwyczaj kolejna wizyta a także wizyty w aptece i związane z tym kolejne
wydatki. Zachodzi pytanie, czy zechcesz podjąć się opanowania nowej umiejętności.
Wytwornica SK
Jest to drugie – niezbędne nam urządzenie. Temat srebra koloidalnego omówiłem
w jednym z e-booków. Wytwarzanie srebra koloidalnego jest procesem nietrudnym do
przeprowadzenia w domu. Opracowałem prosty, pomysłowy sposób automatycznej
zmiany polaryzacji elektrod oraz podaję precyzyjną, prostą, skuteczną metodę
kontrolowania prądu elektrolizy. Obecnie obowiązującym już standardem stają się
właśnie wytwornice ze zmianą polaryzacji elektrod. Skutkuje to samooczyszczaniem
elektrod z wodorotlenków srebra, co zwalnia posiadacza od konieczności ciągłego
ręcznego oczyszczania elektrod (w końcowych fazach nawet co 15 – 30 min).
Projekt BB-SK
Opracowałem projekt budowy prostego urządzenia, którego realizacja oznacza wejście
w posiadanie urządzenia realizującego funkcję zarówno zappera BB / Becka jak
i wytwornicy SK (jest przełącznik trybu pracy). Koszt elementów do budowy
urządzenia BB-SK kształtuje się, w zależności od przyjętej do montażu wersji (projekt
umożliwia wybór różnych opcji skomplikowania), orientacyjnie w granicach 20 - 40
(80? zł - zależy od tego, jakie rozwiązania przyjmiesz). Do tego należy doliczyć koszt
zasilania (widywałem zasilacze po 5,99 zł na Allegro, można też stosować
akumulatorki 9 V), oraz elektrod srebrnych (łatwe do nabycia). Jeśli zastosujesz
elektrody o wadze 20 g (ok. 10 g każda), co sugeruję, to koszt elektrod może wynieść
poniżej 100 zł. Takie elektrody pozwolą teoretycznie na sporządzenie nawet
200 litrów (beczka) koloidu,
a pamiętaj, że za beczkę
srebra koloidalnego kupionego u detalistów zapłacisz
nawet kilkanaście tysięcy
złotych. Dlaczego tak drogo?
Ponieważ jesteśmy społeczeństwem
niewyedukowanego konsumenta.
Projekt zawierać będzie
także streszczenie najważniejszych punktów Protokołu
Becka.
Projekt
BB-SK
powinien
ukazać się na Vibronice
w marcu b. r. (2015).
Powiedziałem
kilku
Ilustracja 2: Urządzenie BB-SK w wersji z wbudowanym
akumulatorem.
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swoim in the know4 znajomym o swoich planach opracowania i rozpowszechniania
Projektu BB-SK. Stwierdzili, że mam chyba nie po kolei w głowie :) chcąc udostępnić
w sumie autorski sposób budowy BB-SK. Może mają rację, a może nie? W Szwecji –
według mojej wiedzy – już kilkadziesiąt tysięcy osób systematycznie wytwarza
w domu srebro koloidalne. Sporo z tych ludzi używa także zappera BB, co tak bardzo
dodaje skrzydeł działaniu srebra koloidalnego. Dlaczego także w naszym kraju ludzie
nie mieliby brać spraw swojego zdrowia w swoje ręce? Dlaczego – udostępniając
Projekt BB-SK - nie miałbym podzielić się z innymi ciasteczkiem, którego nie potrafię
zjeść sam? Niezupełnie zresztą za darmo.
W internecie:
https://www.youtube.com/watch?v=Ka2m-gyFKU8
można obejrzeć krótki filmik prezentujący działanie zaprojektowanego i wykonanego
przez mnie urządzenia BB-SK. Oczywiście, można sobie zastosować inną obudowę
która lepiej zaspokoi konkretne potrzeby. Ilustracja 2 prezentuje urządzenie
wbudowane w nieco większą obudowę, co pozwala na umieszczenie akumulatora
wewnątrz niej i w rezultacie umożliwia pełnowartościowe zabiegi oczyszczania krwi
podczas pracy czy zabawy.
Z przyczyn, które opisuję w jednym z e-booków, nie jest obojętne, jakie srebro
koloidalne przyjmujemy. Istnieje badanie5 dowodzące, że na piętnaście zakupionych
buteleczek srebra koloidalnego tylko dwie nadawały się do użycia, a przecież, jeśli
chcemy się kurować, nie możemy używać czegoś, co udaje skuteczny produkt.
Należy mieć pewność, czego używamy. Ponadto cena srebra koloidalnego jest wysoka,
żeby nie powiedzieć zaporowa, bo biorąc pod uwagę sugerowaną do spożycia ilość,
może to kosztować kilkadziesiąt złotych dziennie – bez żadnej pewności skuteczności,
bo trudno biegać z każdą buteleczką do analizy laboratoryjnej. Z tego powodu
powinno to być srebro samodzielnie sporządzone. Dlatego BB-SK zawiera moduł
półautomatycznej wytworniczki SK.
Projekt dotyczy więc budowy urządzenia, które spełnia dwie funkcje:
czyściciela krwi (BB), oraz wytwornicy srebra koloidalnego (SK). Fragmentem
konstrukcji będącej przedmiotem projektu jest zaproponowany przez R. Becka, nieco
przeze mnie zmodyfikowany generator, oparty na wzmacniaczach operacyjnych.
Uwagi dodatkowe
W mojej ocenie - z budową urządzenia będącego przedmiotem Projektu może
poradzić sobie osoba potrafiąca – mówiąc półżartem - trzymać w dłoni lutownicę
i umiejąca odróżnić tranzystor czy układ scalony od opornika czy kondensatora.
Zadanie to jest znacznie łatwiejsze od zbudowania pulsera magnetycznego, będącego
przedmiotem innego mojego projektu. Ponadto, elementy budowanego urządzenia
będą pod napięciem do około27 - 30 V, co czyni montaż bezpiecznym.
W projekcie ujawnię parę drobnych sekretów warsztatowych. To właśnie one
uproszczają, potaniają konstrukcję, co nadaje Projektowi dodatkowej wartości. Układ
po zmontowaniu pracuje stabilnie i dobrze pełni obie funkcje. Jednym z sekretów jest
pomysł bardzo upraszczający sposób realizacji dwu trybów pracy. Innym sekretem jest
sposób konstrukcji dwukierunkowego źródła stało prądowego, kompatybilnego
z przyjętym w projekcie sposobem generowania sygnału. Dobre funkcjonowanie tego
modułu jest jednym z warunków wytworzenia dobrej jakości srebra koloidalnego.
Ujawnię też sekret samodzielnego montażu elektrod do zabiegów BB. Projekt
4
5

zorientowany, znający się na rzeczy
opisuję to badanie w e-booku Srebro Koloidalne i Zdrowie
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umożliwia korzystającej z niego osobie wybór prostej lub bardziej złożonej
konfiguracji układu do montażu.
Urządzenie BB-SK świetnie spisuje się w codziennej eksploatacji,
umożliwiając realizację procedur Protokołu Becka. Ktoś może zapytać: Czy Spooky2
nie jest w stanie zastąpić czyściciela BB?
Przerobiłem
dokładnie ten temat.
Spooky2
może
symulować zapper
BB,
ale
sygnał
wyjściowy nie jest
akurat
w
tym
przypadku
bardzo
stabilny, a i napięcie
wyjściowe jest nieco
zbyt niskie (wynosi
tu ono 20 V, a
najczęściej
przyjmuje się, że powinno
ono zawierać się
granicach 27 - 30 V).
Ponadto,
jeśli
zdecydujesz się na
montaż wersji z
Ilustracja 3: Sugerowany sposób noszenia urządzenia w trybie
przetwornicą
DC/DC,
możeszoczyszczania krwi.
urządzenie BB-SK używać „mobilnie” - w ruchu: praca, zabawa, gdziekolwiek jesteś.
W przypadku emulowania zappera Becka, Spooky2 nie przeniesie też niestety
skutecznego sygnału poprzez przystawkę skalarną.
Projekt ukaże się na Vibronice w marcu 2015.

Galeria

Ilustracja 4: Przebieg na wyjściu obciążonego
urządzenia BB.
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Ilustracja 5: Gotowe elektrody nadgarstkowe do zappera BB.

Ilustracja 6: Przykładowe wykonanie BB-SK, to egzemplarz
zaprezentowany na filmie.
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