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Disclaimer/zrzeczenie się odpowiedzialności
Autor artykułu nie jest lekarzem, przestawia tu własne, subiektywne poglądy i obserwacje, które mogą nie

podobać  się  „akademickim” medykom.  Artykuł  ma charakter  edukacyjny i  nie  może być  traktowany jako porada
lekarska. Cokolwiek  Czytelnik zrobi po zapoznaniu się z niniejszym artykułem, robi to na własną odpowiedzialność,
w ramach osobistych eksperymentów w dziedzinie rewitalizacji organizmu. 

Cel artykułu
Celem  artykułu  jest  prezentacja  serii  urządzeń  PEMF  zwanej  MA-X,  zaprojektowanej,

zmontowanej i przetestowanej przez autora artykułu. Poszczególne urządzenia tej serii postrzegane
są  przezeń  jako  nie  tylko  skuteczne  narzędzia  służące  do  wytwarzania  silnych  impulsów
magnetycznych  (PEMF),  ale  i  jako  narzędzie  skutecznego   transferu  wibracji  -  celem  ich
wykorzystania  do  bardzo  interesujących  osobistych  eksperymentów  w  dziedzinie  rewitalizacji
organizmu. Autor artykułu uważa, choć nie może tego udowodnić, że działanie urządzenia MA-3 z
kilku powodów nie ustępuje działaniu maszyny plazmowej Rife’a.  Kolejnym celem artykułu jest
podsunięcie nowych rozwiązań konstrukcyjnych osobom, które już zakupiły opracowanie  Projekt
MA-3. 

Krótka definicja biorezonansu
Jeśli  zdefiniujemy  biorezonans  jako  oddziaływanie  na  organizm  ściśle  określonymi

częstotliwościami  celem  rewitalizacji,  działań  prozdrowotnych  (neutralizacja/unieszkodliwianie
pasożytów, patogenów), suplementacji (tak, wszelkie związki chemiczne czy pierwiastki  można
„przełożyć” na częstotliwości),  to posiadanie i  wyedukowane używanie generatora funkcyjnego
może umożliwiać ciekawe, często skuteczne  eksperymenty w dziedzinie rewitalizacji i pozbywania
się  różnych  problemów.  Problemem  może  być   odpowiednio  intensywny  transfer  wybranych
częstotliwości do organizmu, tak, aby czekanie na rezultaty nie przedłużało się nadmiernie.  

Czytelnicy  Vibroniki  i  moich  opracowań  książkowych  wiedzą,  iż  jestem  zwolennikiem
stosowania  systemu  Spooky2.  Generator  Spooky2-5M  za  100  dolarów  (plus  przesyłka,  cło)
umożliwia podawanie sobie wspomnianych wibracji z wykorzystaniem najlepszego – jak sądzę - na
świecie oprogramowania sterującego generatorem dla działań rewitalizujących - z najbogatszą bazą
danych z częstotliwościami.  W mojej ocenie zakup taki jest zakupem sprzętu o możliwościach
daleko przekraczających możliwości szeregu oferowanych w naszym kraju urządzeń w cenie nawet
kilku tysięcy złotych. Wspomniane oprogramowanie jest bezpłatne.

A mówią, że nie ma darmowych obiadów. 
Dokupienie  przystawki  za  kilkadziesiąt  dolarów  umożliwi  samodzielne  wykonywanie

procedur biofeedbacku, gdzie posiadacz tego prostego zestawu samodzielnie może systematycznie
określać  sobie  i  innym -  ze  sporym (generalnie  nie  mniejszym,  niż  większość  tzw.  gabinetów
biorezonansu) prawdopodobieństwem, jakich częstotliwości potrzebuje jego organizm.  Co więcej,
po zrobieniu sobie biofeedbacku (do czego potrzebujesz generatora Spooky2-5M i wspomnianej
przystawki),  można  samodzielnie  przeprowadzać  sobie  „korygujące”  zabiegi  –  choćby  poprzez
stosowanie trzymanych w dłoniach elektrod metalowych. Przynieść to może spore oszczędności –
nie płacisz za liczne  czasem wizyty we wspomnianych gabinetach.  

Czy  jednak  stosowanie  elektrod  jest  jedynym  sposobem  transferu  potrzebnych  nam
częstotliwości z generatora do ciała? Nie, są także inne sposoby, w tym dość zaawansowane, które
przynoszą pożądane rezultaty znacznie szybciej. Na przykład około dziesięciokrotnie szybciej od
transferu „elektrodowego” – i przyjęcie tej liczby można uznać za pewien umowny konsensus –
działać może lampa plazmowa (Maszyna Rife’a) sterowana określonymi częstotliwościami. 

Czy jednak tylko lampa plazmowa? Otóż nie, sądzę, że podobnie intensywnym/skutecznym
działaniem  charakteryzuje  się  sposób  polegający  na  wykorzystaniu  urządzenia  wytwarzającego
odpowiednio intensywne PEMF. Nie potrafię tego udowodnić. Ale czy ci, którzy propagują lampy
plazmowe  potrafią  udowodnić  ich  skuteczność?  Nie.  Czy  nawet  dysponująca  niewyobrażalnie

© by Roman Nowak, Gdynia      www.vibronika.eu                                                   1

http://www.vibronika.eu/


         Urządzenia do eksperymentów ze stosowaniem PEMF    update 23 marca 2019

wielkimi  pieniędzmi  korporacja  medyczno  –  farmaceutyczna  potrafi   udowodnić  skuteczność
swoich „opartych na faktach” metod?  Na jakiej podstawie stosuje ona chemioterapię, po której w
ciągu pięciu lat umiera ponad 97% poddanych temu barbarzyńskiemu zabiegowi ludzi? Dlaczego
nie potrafią wyleczyć tak wielu chorób, choć przepisują na nie lekarstwa?

Opracowałem  serię  urządzeń  generujących  PEMF  (pulsujące  pole  magnetyczne),  którą
nazwałem MA-X.  Niniejszy artykuł w dużym skrócie prezentuje te urządzenia. 

Opracowałem też projekty tego typu urządzeń, trochę ludzi zakupiło te projekty. Otrzymuję
pozytywny feedback.

Poniższy  feedback  pochodzi  od  bystrej,  ładnej  -  [tak,  to  pozamerytoryczne:)]
i  konsekwentnie  działającej  dziewczyny z  Bydgoszczy,  która  była  na  szkoleniu  u  mnie,  kupiła
Spooky2-5M, potem zakupiła  mój Projekt  MA-3,  a  następnie  zmobilizowała  swojego chłopaka
(elektronik) do zmontowania maszyny. 
     U mnie widać powoli poprawę. Odkąd śpię z cewkami z bólami mięśni jest ciut lepiej. Najlepiej działają zestawy
częstotliwości ze spooky’ego na bartonellę i herpesy. Najgorzej - o dziwo - na samą boreliozę. Zauważyłam, że jak
skupiam się teraz na górnej części ciała i ramionach to ból ucieka powoli do nóg. W każdym razie   - coś się dzieje.
Będę jeszcze testować programy z […]. Twoja MA-3 jest najskuteczniejszym sposobem działania z jakim do tej pory się
spotkałam.  :)  […]  Ostatnio  zrobiłam  sobie  „grade  scan”  i  muszę  jeszcze  popracować  nad  ustawieniami,  bo
podskakiwałam przy każdym impulsie na „Tensach” i wynik nie był miarodajny. Jestem dobrej myśli. Naprawdę, gdyby
nie Twoja maszyna to byłoby ze mną o wiele gorzej. Srebro mogę robić, gorzej z miedzią, bo znalezienie transformatora
w normalnej  cenie hmm, chyba graniczy z  cudem -  tak  twierdzi  [...].  Pewnie,  że  możesz  dalej  przekazywać moje
relacje :).

Poniżej przejdę do prezentacji serii urządzeń MA-X: MA-2, MA-2(+), MA-3.

Podział maszyn MA-X przyjęty w zależności od napięcia zasilania 
Do maszyn MA-X zaliczam zaprojektowane i  wykonane przeze mnie urządzenia MA-2,

MA-2(+),  MA-3  oraz  MA-3(+).  Nie  są  to  urządzenia  medyczne!  Nie  posiadają  żadnych
certyfikatów. Służą do osobistych eksperymentów z rewitalizacją organizmu, z jego detoksykacją i
pozbywaniem  się  patogenów.  Generują  one  unipolarne  impulsy  pola  magnetycznego  (PEMF)
o  wybranych  przez  operatora  częstotliwościach  pod-akustycznych,  akustycznych  a  nawet
ultradźwiękowych. 

Można, jak wspomniałem, używać ich do osobistych doświadczeń w zakresie rewitalizacji
organizmu.  Liczne  materiały,  w  tym  opracowania  naukowe,  dowodzą,  że  pulsujące  pole
magnetyczne wywiera różnoraki, korzystny wpływ na organizm poprzez stymulację i regenerację
mitochondriów, regenerację DNA, przywracanie właściwej polaryzacji mini-dipoli magnetycznych
w ciele (co warunkuje właściwy przebieg licznych procesów metabolicznych). Innym obszernym
polem  eksperymentów  jest  neutralizacja  wirusów,  bakterii.  Jednak  nie  wysuwam  żadnych
zapewnień  czy  twierdzeń  co  do  skuteczności  maszyn  MA-X.  Powtarzam  -  są  to  urządzenia
eksperymentalne.  

MA-2 
Maszyna MA-2 jest – kosztowo – najbardziej ekonomiczną wersją omawianych urządzeń.

Wykonując  ją  samodzielnie,  na  podzespoły  wyda  się  zapewne  około  300  –  500  zł,  zaś  jeśli
wybierzesz opcję mojej pomocy w montażu z powierzonych elementów całkowity koszt (standard –
pojedyncza mała cewka) wraz z modułem szkolenia w obsłudze - nie powinien przekroczyć  1700
zł. Stosowanie urządzenia otwiera wrota do licznych ciekawych eksperymentów, o jakich piszę w
kilku artykułach na Vibronice. W mojej ocenie - jej możliwości są znacznie lepsze, niż możliwości
tzw. mat PEMF o cenach sięgających nawet 3 – 4 tysięcy dolarów.  
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MA-2   zasilana  jest  zasilaczem
regulowanym w zakresie 12 - 24V
i  prądzie  3,5 A.  Standardowo
stosuję  uniwersalny  zasilacz  do
laptopa ( jesienią 2018 na Allegro
zasilacz taki kosztuje około 30 zł,
i  umożliwia  nisko-skokowe
zmiany  napięcia  zasilającego  w
zakresie 12 – 24V. Współpracuje z
cewką  o  oporności  około  7  –  9
om,  co  jest  odpowiednie  dla
obciążalności  prądowej  tego
zasilacza   ok.  3,5  A,  dla  nawet
niskich  częstotliwości  (kilka
herców).Ta wersja maszyny MA-2
jest  jedną  z  moich  ostatnich
konstrukcji  (jesień  2018).

Wbudowany (a raczej „nabudowany”) prosty generator czyni ją urządzeniem bardzo praktycznym,
eliminując – jeśli  tego chcemy, a co jest  bardzo ważne -  potrzebę podłączania generatora zew-
nętrznego.  Generator  sterujący  zawsze  posiada   funkcję  regulowania  duty  cycle (współczynnik
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Figure 1: Jedna z miniaturowych wersji maszyny MA-2, komplet
(jednostka  główna z wbudowanym generatorem, zasilacz, 
cewka).

Figure 2: Ta wersja MA-2 zawiera elementy maszyny wmontowane we wnętrze dostępnego na 
rynku generatora funkcyjnego - w postaci kitu do montażu - o offsecie 100% (tylko dodatnie 
impulsy) i fali prostokątnej.
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wypełnienia  impulsu).  Cecha ta  jest  konieczna  dla  generatora  sterującego serią  maszyn MA-X.
Umożliwia długotrwałe  korzystanie z urządzeń tego typu.   

Podobne  parametry  posiada  poniższa  wersja  konstrukcyjna  maszyny  MA-2.  Generator,
w  jaki  jest  wyposażona,  pozwala  na  dość  precyzyjne  osiąganie  nastawionych  częstotliwości.
Umożliwia  nastawianie  częstotliwości  od  ułamków herca  do  kilkudziesięciu  kiloherców.  Ogra-
niczenie jego możliwości polega na tym, że ostatnia cyfra nastawionej częstotliwości może być
reprezentowana  jedynie  przez  „0”  lub  „5”.  Tymczasem,  wersja  przedstawiona  na  fotografii
poprzedniej,   pozwala  na  ustawienie  częstotliwości  co  prawda  z  dokładnością   do  1  Hz,  ale
dokładność jest mniejsza i brak jest  możliwości nastawiania częstotliwości o wartości ułamków
herca. Choć, akurat ułamki herca nie są generalnie  istotne dla zastosowań częstotliwości rzędu
kilku herców.   

Fotografia dwie wersje przedstawia dwie wersje MA-2 (jesień 2018).

Intensywność PEMF generowanego 
przez urządzenie MA-2 

Oba  urządzenia  są  „Spooky2
ready”,  czyli  mogą  być  dodatkowo
sterowane przez system Spooky2. Daje
to możliwość stosowanie określonych
częstotliwości   dostrojonych  do
określonego  problemu;  co  więcej,
umożliwia to automatyczne sterowanie
maszynami MA-X przy użyciu wielu z
góry ustalonych  częstotliwości. 

MA-2  jest  urządzeniem  PEMF
generującym  najniższe  intensywności
PEMF  spośród  trzech  rodzajów  serii
urządzeń  MA-X.  Jednakże  przez
cewkę  MA-2  –  dla  niskich  częstot-
liwości (rzędu kilku herców) – płynie
prąd o natężeniu w impulsie – nawet
około  3  A.  Przekłada  się  to  na
przyzwoite  wyniki  pomiaru  siły

indukcji1 generowanego  przez  MA-2  PEMF.  Przykładowo,  dla  częstotliwości  30 Hz,  cewki  o
oporności 7 om  i współczynniku wypełnienia impulsu  40% siła indukcji 10 miligausów (czyli 1
mikrotesla, co umożliwia realne oddziaływanie na organizm)  jest osiągana w odległości nawet 1 m
od  cewki.  Przekłada  się  to  na  siłę  indukcji  1  gauss  w odległości  10  cm od cewki.  Poniżej  –
powtórzę i uzupełnię.       

Pomiar intensywności pola PEMF maszyny MA-2  i jego ocena
Przybliżonych  pomiarów  dokonałem  w  następujących  warunkach:   zasilanie  24V,

częstotliwość 30 Hz,  duty cycle 40%; oporność cewki 7 Ohm, jej  indukcyjność 35mH, średnica
wewnętrzna 13 cm a wysokość 20 mm. Użyty miernik to  OSUN EMF Hunter  oraz – znacznie
dokładniejszy (dał podobne  - nawet nieco wyższe wyniki) trójosiowy TM192. 

Wynik: PEMF o intensywności  10 miligausów w odległości 100 cm od cewki, mierzone
pionowo nad cewką, położoną płasko na podłodze, w pionowej osi symetrii okręgu jaki tworzy
obwód cewki.

1 Minimum 100 gaussów w odległości 1 cm, oraz 1 gauss w odległości 10cm od cewki
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Przekłada się to na 4 G (gausy) w odległości 5 cm od cewki i 1 gaus w odległości dwa razy
większej, czyli 10 cm. Przyjmując – bezpiecznie – intensywność pola PEMF o wielkości 10 mG
(miligausów)  jako  pewny  próg  skutecznego  oddziaływania  PEMF  na  organizm,  trzeba  uznać
intensywność  pola  PEMF  1  gaus  (wartość  dziesiątki  razy  wyższa)  za  wartość  więcej  niż
satysfakcjonującą.     
 
Dalsza analiza 

Wynik  taki  czyni  urządzenie  MA-2  urządzeniem  wystarczająco  skutecznym  do  wielu
eksperymentów,  odpowiednim  do   systematycznego,   długotrwałego  korzystania   dla  celów
suplementacji magnetycznej, magneto-stymulacji oraz rewitalizacji mitochondriów, o czym piszę
w jednym ze swoich artykułów2. 

Dlaczego?  Musimy  tu,  powtórzę,  przyjąć  pewną  wartość  intensywności  PEMF  jako
graniczną dla zastosowań praktycznych. Pamiętamy, że dla np. neutralizacji wirusów, nawet przy
braku rezonansu, „trigger point” (graniczny punkt wyzwalania skuteczności) leży w granicach 2,5
do  5  miligausów,  a  więc  między  ćwiartką  a  połówką mikrotesli.  Przyjmując  tu  jednak  bardzo
bezpiecznie jedną mikroteslę, czyli 10 mG, co stanowi podwojenie wymagań dla górnej granicy
podanych powyżej parametrów pomiaru, to taka wartość występuje w odległości nawet 100 cm od
cewki.  My  zaś  nie  zamierzamy  trzymać  cewki  w  odległości  100  cm  od  ciała.  My  będziemy
przykładać cewkę do ciała, lub leżeć tuż obok niej. A to zmienia dużo. Dlaczego? 

Intensywność PEMF rośnie  z maleniem  kwadratu odległości, a także, oczywiście, rośnie
wraz  z kwadratem zmniejszania się  odległości.  Jeśli  więc intensywność PEMF wynosi 10mG
w odległości 100 cm od cewki, to jaka będzie ta intensywność w odległości np. 5 cm od cewki?
Iloraz odległości wynosi 100 cm podzielona przez 5 cm równa się 20. 

Liczba 20 podniesiona do kwadratu to 400. Tak więc intensywność pola PEMF w odległości
5 cm od cewki będzie 400 razy większa niż w odległości 100 cm, czyli 10 mG x 400 = 4000 mG
czyli 4 gausy. Naprawdę nieźle.  Siła indukcji setki razy większa. 

Czytelnik zapewne dostrzega już, jak dziwne jest ukrywanie - przez producentów urządzeń
PEMF - podstawowych parametrów, jak np. siły indukcji (bez określenia odległości pomiaru od
cewki podanie wartości pomiaru nie ma najmniejszego sensu).  Bo dla dokładnie tej samej wartości
intensywności  jeden producent  poda np. 10 mG, a drugi 4 gausy (400 razy więcej; inna odległość
pomiaru).  Osobiście podejrzewam,  że przyczyną tej dziwnej „dyskrecji” może być chęć ukrycia
faktu niskich intensywności PEMF icj urządzeń, co zapewne podoba się takim agendom jak FDA.
Nie  zamierzam jadnak  wydać  $3000 czy  $4000  aby  to  sprawdzić  i  stwierdzić,  że  w zasadzie
straciłem pieniądze.  Na maile z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii oni po prostu nie odpowiadają i
chyba wiem dlaczego.  
     

2 http://www.vibronika.eu/images/pdf/zamalypemf.pdf   
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Jak wydaje się tego dowodzić moje doświadczenie z grypą żołądkową, MA-2 nadawać się może
również do celów zastosowań rezonansowych. Jednostka główna MA-2 nadaje  się też doskonale

do wysterowania maty magnetycznej
tak, aby samodzielnie zrobiona mata
była znacznie lepsza od kosztownych
mat  komercyjnych.  Lepsza,  bo
silniejsza,  lepsza,  dająca  też
możliwość  własnoręcznego
wybierania  częstotliwości  a  także
lepsza,  bo   z  możliwością  wyste-
rowania  generatorem  zewnętrznym,
co  przekłada  się  na  możliwość
korzystania nie tylko z częstotliwości
SFMF (impulsy pola magnetycznego
o  niedostrojonych  do  problemu
częstotliwościach akustycznych),  ale
i  rezonansowych  („Rife’a”).
Posiadając  już  MA-2,  matę  PEMF
majsterkowicz  zbuduje  sobie
wydając  około 100 -200 zł na części.
Zasadnicze części składowe, to około
kilograma  drutu  nawojowego,  dwie
karimaty, trochę kleju, około 2 metry
przewodu  głośnikowego  do
podłączenia do maty,   wtyczka jack
6,3 mm do podłączenia przewodu do
MA-2.    
Dla celów szybszego osiągania celów
związanych  z  neutralizacją  pato-
genów,  urządzenie  PEMF  powinno
dysponować  możliwością  emito-
wania  impulsów  PEMF  o  większej
intensywności.

Zapewniają to  urządzenia MA-2+ lub MA-3. 

MA-2+
Maszyna MA-2(+) zasilana jest napięciem 48V. Oznacza to podawanie na cewkę sygnału o

czterokrotnie większej mocy (moc = oporność x prąd do kwadratu). Eksperymentowałem z dwoma
rodzajami  konstrukcji  tej  maszyny.  Pierwsza,  to  MA-2+  w  obudowie.  Zastosowałem   dwa
połączone  szeregowo  zasilacze  uniwersalne  od  laptopa  –  wymusiło  to  stosowanie  cewki
standardowej, czyli o oporności minimum siedem omów, z uwagi na ograniczony prąd obciążenia
takiego zasilacza,  zapewne do około  3,5  A przy  ustawieniu  napięcia  24V.   Można  przyjąć,  że
uniwersalny zasilacz do laptopa ma moc około 80 W. Zasilacz MA-2+ zbudowany jest na bazie
dwu szeregowo połączonych zasilaczy 80W,  ma więc moc w sumie 160W, ale jego obciążalność
prądowa to wciąż około 3,5 A. Przy niskich częstotliwościach (kilka herców) i zastosowaniu cewki
o  oporności  7  omów,  impulsy  prądowe  mogą  osiągać  wartości  powyżej  sześciu  amperów.
Przekracza to graniczne wartości obciążenia prądowego tych zasilaczy i kilka miesięcy eksploatacji
może (choć nie musi) skończyć się awarią któregoś z zasilaczy. Dlatego należy unikać generowania
niskich częstotliwości eksploatując maszynę MA-2+ wyposażoną w  tego rodzaju zasilacz, chyba,
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Figure 4: MA-2+ oparta o zastosowanie dwu wbudowanych 
do obudowy zasilaczy uniwersalnych od laptopa.  
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że  dla  niewielkich  wartości  duty  cycle (do  10%).  Nie  sprawdzałem,  jaka  jest  trwałość  takiego
zasilacza w dłuższym okresie czasu.  

Fotografia  MA-2+ powyżej  pokazuje  przykładową  konstrukcję  tego  typu,  gdzie  wbudowano
zasilacze do wnętrza obudowy.  Konstrukcja jest nieco
trudna  w  budowie,  wymaga  chłodzenia  czynnego
(wentylator)  wewnątrz  obudowy.  Urządzenie
wyposażone jest w gniazdko do podłączenia zasilania
230V AC oraz gniazdko Jack 6,3 mm do podłączenia
cewki wykonawczej. 

Konstrukcja, choć nie jest skomplikowana, to jednak
wymaga  sporo  pracy.  Jest  to  konstrukcja  sterowana
wyłącznie   generatorem  zewnętrznym;  w  modelu
wbudowanym  w   zaprezentowanej  obudowie
G1039BA   nie  udało  mi  się  zmieścić  generatora
wewnętrznego  –  jest  to  względny  minus,  ponieważ
generator  wbudowany  upraszcza  niezmiernie  -  dla
wielu  zastosowań  -  eksploatację  urządzenia.
Wbudowany  generator  zachęca  częstszego  używania
urządzenia. 

Dlatego kolejna konstrukcja - płaska -  z wbudowanym
generatorem -  ułatwia  eksploatację,  posiada  większą
moc  zasilacza,  więc  może  generować  silniejsze
impulsy,  oraz  jest  łatwa  do  przechowania  oraz
umieszczenia podczas używania.  

Przedstawia  ją  fotografia  obok,  Maszyna MA-
2+ wykonie płaskie. 

Wybierając to rozwiązanie konstrukcji MA-2+,
opieram  się  na  pojedynczym zasilaczu  impulsowym
48V/7,5A (dostępnym na Allegro,  eBay,  Aliexpress).
Taki  zasilacz  ma  ponad  dwukrotnie  większą
obciążalność  prądową,  co  oznacza  znacznie  lepsze
właściwości  eksploatacyjne  -  można  swobodnie
stosować  cewkę  o  obniżonej  do  np.  czterech  omów
oporności.   Zastosowanie  cewek  o  obniżonej
oporności  oznacza  impulsy  o  wyższym  prądzie
płynące przez cewkę, a to przekłada się na większą siłę
indukcji  PEMF  i  co  za  tym  idzie  -  szybsze  efekty

zabiegów. Zalety  takiego  zasilacza  czynią   naprawdę  bardzo  celowym oparcie   konstrukcji
urządzenia o wykorzystanie odcinka „deski” podłogi „szwedzkiej”, niezależnie od tego, że tego
typu rozwiązanie może wydawać się niektórym osobom nieco dziwne. Liczę jednak na to, że osoby,
które rozpoczną stosowanie MA-2+ według tego pomysłu,  staną się jej  zwolennikami.  Łatwość
„upchnięcia” urządzenia czy to podczas eksploatacji, czy przechowywania jest nie do pobicia. 

Na fotografii MA-2+ widać samozaciskową opaskę wraz z uchwytem, dociskającą zasilacz
naklejony pianką klejącą do chassis. Zasilacz jest fabrycznie wyposażony w wentylator chłodzący.  
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Figure 5: MA-2+wykonanie płaskie, 
wbudowany generator sterujący pracą.
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Urządzenie MA-2+ umożliwia generowanie impulsów PEMF o nawet kilkakrotnie większej
intensywności  niż  MA-2,  co  bezpośrednio   przekłada  się  na  znacznie  –  nieliniowo,  jak  sądzę,
szybsze osiąganie zamierzonych efektów. 

Idźmy więc  śladem zwiększania  napięcia  zasilania  maszyny MA-X. Dalsze  zwiększenie
intensywności impulsów generowanych przez MA-X ma duże znaczenie dla celów przyspieszenia

efektów  wszelkich  zabiegów,  ale  może  przede
wszystkim  dla  skuteczności  neutralizacji  patogenów,
która  generalnie  -  wymaga  stosowania  częstotliwości
akustycznych (setki herców lub kilka tysięcy herców).
Dlaczego potrzebujemy więcej „mocy”? Ponieważ przy
częstotliwościach  akustycznych  rośnie  już  dość
znacznie  tzw.  impedancja  (w  dużym  uproszczeniu:
„oporność”)  cewki,  co  skutkuje  znacznym
ograniczeniem  prądu  płynącego  przez  cewkę,  a  w
konsekwencji  ograniczeniem intensywności  impulsów.
Aby skutki tego zjawiska zneutralizować, stosuję dalsze
zwiększenie  napięcia  zasilania  urządzenia,  i  tu
dochodzimy do maszyny MA-3. 

Maszyna MA-3
Przyjąłem nazywać urządzenie MA-X maszyną MA-3
przy zasilaniu urządzenia napięciem 72 V lub więcej.
MA-3  wymaga  też  już  zastosowania  nieco  innych,
mocniejszych,  większych  i  kosztowniejszych
komponentów.  Konstrukcja  jest  podobna  do  płaskiej
MA-2+,  i  sądzę,  że  płaska  konstrukcja  jest
praktycznym,  ciekawym  przestrzennie  a  jednocześnie
ekonomicznym kosztowo rozwiązaniem. 
 W  najprostszym  przypadku  dwa  połączone
szeregowo  zasilacze  36 V/10 A  stanowią  źródło
zasilania. Urządzenie jest bardzo praktyczne i wygodne
w eksploatacji, „stworzone” do zawieszania na ścianie
czy boku szafy na czas eksploatacji lub nawet na stałe. 
Przykładowy pomiar
Nastawiłem  częstotliwość  528  Hz  (solfeggio),  Duty
Cycle  15%,  cewka  o  oporności  10 Ohm.  Uzyskałem
intensywność impulsów 10 mG w odległości 55cm od
cewki.  Jest  to  niezły  wynik  -  mamy  przecież  do
czynienia  z  częstotliwością  akustyczną,  co  skutkuje

sporą już impedancją cewki.  
Jeśli  jednak cewkę przyłożymy do ciała,  to  w odległości  jednego centymetra  od  cewki

uzyskamy: 55cm  do kwadratu razy 10 mG = 30,25 gausa. Nieźle. A jak będzie w odległości 15 cm
od cewki, a więc w głębi ciała? Będzie to ponad 0,13 gausa, co nie jest wartością dużą, ale przecież
trzynastokrotnie  przekracza  przyjęty  przeze  mnie  próg  skuteczności3 neutralizującego
oddziaływania PEMF na np. wirusy.

3 Przyjąłem – dość wymagająco - 10 miligausów, choć w literaturze tematu pisze się że próg to ok. 2,5 - 5 mG, a 
więc mniej.  
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Figure 6: MA-3 / 72V
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Czy można tu zwiększyć otrzymaną  intensywność PEMF? Tak, oczywiście. Ale to już nie
podstawy,  to  wymaga
pewnej  praktyki  oraz
ostrożności.  Można
nawinąć   cewkę  o
oporności nie 10 omów,
ale 4 omy. Zwiększy to
intensywność  impulsów
ponad dwukrotnie, czyli
naprawdę  sporo.  Ale
wtedy musisz pamiętać,
że  bezpieczniej  będzie
tę 4 Ohm cewkę używać
tylko  dla  częstotliwości
akustycznych.
Parametrem  sygnału,  o
ograniczaniu  którego
trzeba zawsze pamiętać,
to  ograniczanie  duty
cycle (współczynnik
wypełnienia  impulsu).
Korzystając  z  maszyn
MA-X,  staram  się
zasadniczo  nie
przekraczać  15%  duty
cycle.  
Mam cewki o oporności
10, 7, oraz 4 omy. Przed
uruchomieniem  urzą-
dzenia  dobieram  cewkę
w  zależności  od  tego,
jakich  częstotliwości
będę używał.  

Kolejnym, nasuwającym
się  sposobem  zwięk-
szenia  intensywności
impulsów  PEMF
maszyny  MA-3  jest
oczywiście (bo i  czemu

nie?) dalsze zwiększanie napięcia zasilania. 
Wykonałem  maszyny  MA-3  zasilane  napięciem  132 V  oraz  180 V  i  pomierzyłem  ich

parametry.  Dodam,  że  można  wykonywać  je  w  wersji  do  współpracy  tylko   w  zakresie
częstotliwości  akustycznych,  bądź  także  pod-akustycznych,  jak  również  z  cewką 4 - 5 om bądź
standardową  7  –  10)  om.   Jednak  –  dobra  znajomość  zasad  eksploatacji  zwiększa  znacznie
uniwersalność urządzenia. 

Pozwalają one na osiąganie sporych (pół gausa i więcej) intensywności impulsów PEMF w
głębi  ciała  (15  cm).  To  jest  aż  50  razy  więcej,  niż  przyjęte  przez  nas   „wirusowe  minimum
skuteczności”. 
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Figure 7: Przykładowe wykonanie MA-3, uruchomione. Widać pracujący 
generator. Cewka 3 kg zawieszone powyżej na wieszaku. Obok Gen GX - 
gotów ewentualnego  do wysterowania tej MA-3.  Zasilanie 132V/10A. 
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To powiedziawszy, powtórzę, że MA-2 (oraz tym bardziej MA-2+)  może też neutralizować
patogeny,  choć  trzeba  poświęcić  więcej  czasu  na  zabiegi.  Wspomnę  tu  ponownie  swoje
doświadczenie  z  grypą  żołądkową,   pokonaną   użyciem  maszyny  MA-2  sterowaną  systemem
Spooky2.  

Fotografia Przykładowe wykonanie  - jedna z maszyn MA-3 podczas pracy z zastosowaniem
wbudowanego generatora. 

Element wykonawczy maszyn MA-X
Elementem wykonawczym jest cewka wykonana z miedzianego drutu nawojowego. 
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Figure
8: Trzy modele maszyn MA-X
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Cewki  są  standardowo  zabezpieczane  wyłącznikiem  termicznym  w  celu  zabezpieczenia  przed
nadmiernym wzrostem temperatury. 

Rozmiar / waga cewki to ważne czynniki, warto stosować cięższe cewki: 2,5 / 3 kg z uwagi na ich
większą pojemność cieplną i zdolność do szybszej emisji / utraty ciepła. Cięższe cewki pozwalają
na  stosowanie  wyższych  intensywności  indukcji  PEMF,  co  skutkuje  szybszym  osiąganiem
pożądanych rezultatów eksperymentów.

Cewka cięższa, a więc 2,5 / 3 kg jest niezbędna do współpracy z MA-3, cewka mała (1 kg) jest
zdecydowanie  nieodpowiednia (zbyt szybko się nagrzewa). Posiadając MA-3, warto mieć dwie –
trzy cewki w przypadku chęci osiągnięcia większych intensywności działania PEMF (pozwala to na
ustawienia wyższych duty cycle i wymianę cewki na chłodną po nagrzaniu się poprzedniej.  

Przeszedłem dość długą (i kosztowną) drogę do wypracowania obecnie przeze mnie stosowanego
sposobu budowania i stosowania cewek. 

Poniżej prezentuję fotografię cewki 2,5 kg w fazie montażu i po zmontowaniu. 
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Figure 9: Cewka mała - 0,8 - 1 kg 
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Eksperymenty z zastosowaniem maszyn MA-X
Zaprezentowane  w  artykule  maszyny  można  stosować  do  przeprowadzania  wszelkich
eksperymentów, o jakich piszę w artykułach o  Malejącym Magnetyzmie Ziemi oraz  Pulsującym
polu – Know What. 

Świadectwa, jakie otrzymuję od rodzimy i przyjaciół wskazują na mile zaskakujące,  czasem
wręcz spektakularne wyniki eksperymentów ze stosowaniem PEMF.
Dostępność opisywanych urządzeń

Nie oferuję Maszyn MA-X na sprzedaż. Zdeterminowane osoby mogą jednak wejść w ich
posiadanie w ramach oferowanego  przeze  mnie  szkolenia  -  warsztatu  z  elementami  montażu
i  pomocy  w montażu  z  należących  do  Zainteresowanego  podzespołów;  konieczny  przyjazd  na
szkolenie. 
Zakończenie
Artykuł ma – jak wspomniałem już - trzy cele. Po pierwsze, daje masę wskazówek bezpośrednich i
pośrednich  osobom,  które  zakupiły  Projekt  MA-3.  Po  drugie,  jest  nawiązaniem  do  dwu
wspomnianych  już  wyżej  artykułów  o  pulsującym  polu  magnetycznym,  jakie  zamieściłem  na
Vibronice.   Kolejnym  celem  artykułu  jest  więc  przykładowe  zaprezentowanie,  czym  –  jakim
sprzętem  -  można  przystąpić  do  osobistych  (przeprowadzanych  na  własną  odpowiedzialność)
eksperymentów mających na celu  rewitalizację organizmu. 
Poniżej - GALERIA   
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Figure 10: Cewka 2,5 kg. 
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Figure 11: Przykładowa MA-2 podczas pracy.

Figure 12: Jeden z nowszych modeli MA-2
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Figure 13: Dwie nowsze wersje urządzeń MA-2

Figure 14: Trzykanałowe urz. PEMF, w tym dwa 
kanały zdalnie sterowane.

http://www.vibronika.eu/


         Urządzenia do eksperymentów ze stosowaniem PEMF    update 23 marca 2019

© by Roman Nowak, Gdynia      www.vibronika.eu                                                   15

Figure 15: Ekran generatora, jaki często stosuję w MA-X.  Widać 
możliwość sterowania częstotliwością oraz współczynnikiem 
wypełnienia impulsu. 
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