Zapper czy Generator Rife'a
Zapper czy Generator Rife'a, czyli co lepsze na drodze do zdrowia:
hulajnoga czy odrzutowiec
Uwaga: Nie jestem medykiem. Artykuł odzwierciedla moje osobiste opinie i
poglądy. Zawarte tu treści mogą dostarczyć chętnym inspiracji do
przeprowadzania osobistych eksperymentów w zakresie odzyskiwania zdrowia
z zastosowaniem metod bioelektronicznych. Nie mam jednak na celu zniechęcać
nikogo do korzystania z porad lekarzy; każdy powinien użyć filtru własnego
rozumu i intuicji w kwestii wyboru treści, które akceptuje.
Nieskuteczność "opieki" medycznej oferowanej przez "naszą" medycynę staje
się coraz bardziej oczywista dla coraz większej ilości ludzi. Jak wiadomo,
w przypadku szczególnie tzw. chorób przewlekłych, "nasza" medycyna oferuje
nam tzw. "leczenie" objawowe, które wydaje się być bardziej strategią
biznesową, niż leczeniem; pacjent wyleczony bowiem to klient stracony.
Z małej skuteczności metod oferowanych przez główny nurt medycyny zdaje
sobie sprawę coraz więcej ludzi. Przejawia się to m. in. poszukiwaniem przez
nich innych, skuteczniejszych metod odzyskiwania i utrzymania zdrowia.
W ciągu ostatnich kilku lat do świadomości sporej części społeczeństwa dotarła
informacja o możliwości stosowania tzw. zappera w celu odzyskiwania
zdrowia. Wiedząc o zapperze, ludzie coraz częściej poszukują zappera. Czym
jest jednak zapper? W zasadzie nie istnieje ustalona i powszechnie przyjęta
definicja pojęcia tego urządzenia.
Pojęcie zappera w znaczeniu prostego urządzenia elektronicznego do
zappowania pasożytów zostało w zasadzie zainicjowane przez dr Huldę Clark.
Jej syn wykonał prosty generator fali prostokątnej o dodatnim offsecie (napięcie
wyłącznie dodatnie) opartym na układzie popularnym układzie scalonym 555.
Dr Clark zaproponowała dla swojego zappera częstotliwość 30 kHz. Zapper
Clark, pomimo tego, że jego obwód rezonansowy ustawiony jest na jedną
częstotliwość, generuje także tzw. częstotliwości harmoniczne, i któreś z nich
mogą z czasem unieszkodliwiać jakieś patogeny, czy większe pasożyty.
Podstawowy schemat zappera ma jednak poważną wadę skutkującą
dramatycznym pogorszeniem kształtu sygnału wyjściowego po dołączeniu
zbudowanego według tego schematu zappera do ciała. W rezultacie maleje ilość
częstotliwości harmonicznych, a co za tym idzie
- potencjalna ilość
atakowanych pasożytów. Wadą tą dotknięta jest niestety zapewne większość
zapperów na rynku. Choć można temu zapobiec prostymi rozwiązaniami
układowymi, to jednak bardzo niewielu producentów stosuje te rozwiązania.
Skutkuje to znacznym obniżeniem skuteczności działania wielu zapperów na
rynku. Dopóki klient/nabywca
nie wie, jakie pytania zadawać, czego
oczekiwać, dopóty większość oferentów sprzętu nie musi się starać.
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Innymi charakterystycznymi cechami prostego zappera Clark jest brak
stabilizacji temperaturowej. Nawet drobne zmiany temperatury otoczenia
zmieniają częstotliwość generowaną przez taki zapper. Częstotliwość ta zmienia
się także ze zmianą napięcia baterii zasilającej, postępującego w miarę
eksploatacji baterii (brakuje stabilizacji napięcia zasilania).
Wspomniałem o częstotliwościach harmonicznych zappera. Zapper Clark
zasadniczo generuje nieparzyste częstotliwości harmoniczne: trzy razy większa,
pięć razy większa itd. Jednak moc (a więc i skuteczność) sygnału
prezentowanemu przez częstotliwości harmoniczne znacząco spada w miarę
wzrostu liczby określającej daną harmoniczną.
Wymienione przez mnie elementy przyczyniają się do stosunkowo niskiej
skuteczności zappera stosowanego jako instrument kuracji bioelektronicznej.
Jest jednak jeszcze jeden
znacznie mocniejszy powód niskiej
skuteczności stosowania zapperów. Ma to związek z niską częstotliwością
zappera. Sygnał o częstotliwości typowej dla zappera najbardziej typowego
zappera, czyli 30 kHz, nie jest w stanie penetrować wnętrza komórek, "ślizga
się" jedynie wzdłuż tkanki łącznej. A przecież to zasadniczo we wnętrzu
komórek kryją się patogeny. Jeśli chcesz dopaść większego pasożyta, zechcesz
także aby wibracja dostała się do jego wnętrza, choćby po to (ale nie tylko), aby
unieszkodliwić patogeny, które kryją się w jego wnętrzu, a wyłażą sobie kiedy
chcą, aby nam szkodzić. Co zrobić w celu podwyższenia skuteczności działania
urządzeń elektroterapii? Należy zastosować znacznie wyższe częstotliwości,
należy zastosować stabilizacje (temperaturową i napięcia zasilania) urządzeń je
generujących.
Przyjąć można z pewnym przybliżeniem, że dopiero sygnał
o częstotliwości od około jednego megaherca wzwyż swobodnie penetruje
wnętrza komórek. Generowanie sygnału o tej częstotliwości daleko przekracza
możliwości zapperów.
Czy jest rozwiązanie tego problemu? Tak, jest nim Generator
Rife'a / Maszyna Rife'a.
Obecnie można taki generator nabyć w bardzo korzystnej cenie. Mam na
myśli generator Spooky2. Korzystnej, bo często znacznie niższej, niż ta żądana
za wszelkiego typu "zapperopodobne" urządzenia "kombo", które miewają po
kilka funkcji, ale bywa, że żadna z nich nie działa właściwie. Cenia niższej, niż
szereg słabo działających instrumentów sprzedawanych jako Generator Rife'a,
a nie będących nimi.
Przyjmując, że tak zaciekle wymazane (przez amerykańskie i nie tylko
agendy i organizacje) z różnych dziedzin życia Generatory Rife'a skutecznie
działają, a ja przyjmuję tę skuteczność za fakt, stosowanie Generatorów Rife'a
może oznaczać zmianę oblicza medycyny: tanie, ale skuteczne kuracje.
Na drodze do osiągnięcia tego celu stoją liczne przeszkody, na przykład
korporacyjne interesy różnych grup i organizacji. Mamy (mieliśmy?) też do
czynienia z wysoka ceną skutecznych urządzeń, sięgających, do niedawna (i
wciąż, jeśli nie wiesz, czego szukać), dziesiątków tysięcy złotych. Obecnie
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może to być nawet zaledwie kilkaset złotych.
Problemem był też brak informacji na temat istoty i sposobów stosowania
Generatora Rife'a / Maszyny Rife'a; właśnie jednak napisałem o tym nowe
opracowanie1.
Jesteśmy świadkami szybkiego i intensywnego rozwoju technologicznego,
z którego generalnie, poza dostępem do gadżetów takich jak np. coraz
sprytniejsze telefony komórkowe czy odtwarzacze mp3 itp. niewiele dla nas
wynika: coraz większa jest liczba ludzi chorych i ubogich, wyrzucanych poza
nawias przyzwoitego poziomu życia.
Pewne elementy tego rozwoju technologii jednak mogą obecnie być
- przez ludzi poszukujących rozwiązań problemów - wykorzystane dla ich
własnego dobra. Dzięki postępowi w technice cyfrowej opracowano nową
metodę konstruowania generatorów częstotliwości. Z każdym rokiem tanieją
generatory funkcyjne o pułapie generowanych częstotliwościach od jednego do
dwudziestu megaherców, a więc częstotliwościach mogących penetrować
wnętrze komórek ciała. Niektóre z tych generatorów mają możliwość
komunikacji z komputerem. Pojawili się ludzie, którzy napisali zaawansowany
program "pod Windows" sterujący takim generatorem, czyniącym zeń Maszynę
Rife'a. Mówiąc o Maszynie Rife'a mam na myśli urządzenie mające m. in.
możliwość różnorodnego przetwarzania częstotliwości, tak jak np. zwielokrotniania, tzw. bramkowania,
kontrolowanego odstrajania, możliwości
używania tzw. fali arbitralnej, stosowania tzw. przemiatania częstotliwości itd.
Wykorzystanie tych możliwości dalece przerasta potencjał zappera i oznacza
prawdziwy skok w zastosowaniach Medycyny Energetycznej dla odzyskiwania
zdrowia.
Zastosowanie Twojego komputera osobistego, o ile zaopatrzysz się
w oprogramowanie systemu (obecnie bezpłatne) i generator funkcyjny systemu,
zapewnić może tak zaawansowane przetwarzanie częstotliwości, że mówimy
o wejściu w nową rzeczywistość kuracji bioelektronicznych. Czas już na
wykorzystanie możliwości tych technik. Stosowanie zapperów Clark (nie mówię
o zapperze Becka, choć - opisywany system może nieżle emulować zappery
Becka) staje się w tej sytuacji elementem pomocniczym, mającym sens tylko
w aplikacjach poza domem i w podróży, w domu szkoda po prostu na nie czasu,
ponieważ Spooky2 jest znacznie skuteczniejszy.
Reasumując, powrócę do tytułu artykułu; przed nami daleka droga (do
odzyskania zdrowia). Używanie hulajnogi może nie być dobrym pomysłem.
Czas na Maszynę Rife'a.
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Maszyna Rife'a - Czas na Reaktywację
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