Jaki zapper Clark i dlaczego? cz. III Eteryczny, bo chroni
Jest to w sporej części archiwalny artykuł – mój, sprzed lat, o ciekawym typie
zappera, urządzenia eksperymentalnego. Wówczas nazywałem go zapperem TC,
obecnie, po modyfikacji nazywam go CC (Croft – Clark) bądź CC+; model z
mini Succor Punch’em).
Wyjątkowość takich zapperów
polega na zastosowaniu modułów
eterycznych (zawiera orgonit, cewkę Mobiusa, kamienie półszlachetne) oraz
możliwości ich b. łatwego stosowania, z uwagi na fakt, że są to urządzenia "do
noszenia na sobie" (wearable) - nie trzeba elektrod trzymać w dłoniach. Zapper
przypinany jest do ciała, elektrody „same” przylegają do ciała. Ułatwia to
długotrwałe noszenie/używanie zappera, co jest kluczowe dla skuteczności. Gdy
wyłączone, noszone mogą być nawet w kieszeni, pracuje wtedy jedynie orgonit
modułu eterycznego zappera.
Zamieszczam tekst teraz po latach na Vibronice, z małym "up-datem" tu
i ówdzie. Obecnie urządzenia przedstawione poniżej mają już nieco inną, trochę
unowocześnioną konstrukcję. Nazywam je teraz CC a nieco bardziej rozbudowany model: CC+. Przypominam, że nie jestem medykiem i decydując się na
noszenie takiego zappera decydujesz się na eksperyment, i robisz to na
wyłącznie wlasną odpowiedzialność.
07 12 2020
Ważne: Prezentowane tu urządzenia - TC (obecnie po modyfikacjach CC i CC+) należy traktować jako
urządzenia eksperymentalne i służyć ono może do osobistych eksperymentów w dziedzinie zdrowia. Nie mają
one żadnych medycznych certyfikatów. Nie twierdzę, że leczą ono jakiekolwiek choroby. Zappery nie były i nie
są przedmiotem badań "naszej" medycyny akademickiej i nie potwierdza ona ich skuteczności. Prezentowane
urządzenie nie są przeznaczone dla osób, które wystraszą się mikroranek (powstających w miejscu przykładania
elektrod) głównie w początkach eksploatacji.
Artykuł wstawiam w związku z pytaniami Czytelników „Jaki zapper”.

_______________________________________________________________________________

Jest to jeden z ciekawszych zapperów, na jakie natknąłem się w swoich poszukiwaniach
i zdecydowałem się na złożenie. Kilkuletni kontakt z osobami używającymi takie zappery
upewnił mnie, iż tego typu urządzenia, m. in. dzięki sposobowi podłączenia do ciała oraz
dzięki modułowi eterycznemu, są chętnie i często używane, i to czyni je skutecznymi.
Ja sam używam go najchętniej spośród wszystkich dość licznych głównie skonstruowanych (czasem kupionych) i posiadanych przeze mnie zapperów. Szereg ludzi uważa, iż
zapper ten, z uwagi na wbudowany moduł eteryczny, oprócz możliwości stopniowego
unieszkodliwiania pasożytów i mikrobów, tworzy pewne ochronne pole orgonowe wokól
noszącej go osoby.
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Niektórzy nawet noszą go m. in. dlatego iż, jak twierdzą, sprawy "lepiej im się układają".
Można teoretyzować, że do pewnego stopnia moduł eteryczny zapewnie swoistą ochronę
przed smogiem elektromagnetycznym, i że umieszczony wewnątrz kryształ górski pobudzany cewką Mobiusa - może współgrać z aurą osoby używającej zappera.
Urządzenie przeznaczone jest do noszenia na ciele tak długo, jak chcemy - niektórzy
robią to całymi dniami a nawet w nocy. Warto przekładać go co jakiś czas,a szczególnie
wtedy, gdy „uszczypnie” - w inne miejsce.
Co do noszenia go w nocy - to jest bardzo indywidualne, ponieważ niektórzy - nosząc
go - czują się tak doenergetyzowani, że mają kłopoty z zaśnięciem, stąd - zdejmują go
na noc.
Można tu też zasugerować noszenie go nocą na... podeszwie. Niektórzy z chwilą
założenia czują przypływ energii, i, powtórzę, nie mogą zasnąć w nocy, jeśli go nie
zdejmą. Nie ma problemu związanego z koniecznością trzymania elektrod w dłoniach,
wystarczy go sobie po prostu zapiąć na nodze lub ręce lub nawet włożyć w skarpetkę
lub inną część ubrania. Jasno chcę tu powiedzieć, że pewnym mankamentem
korzystania z zappera mobilnego w porównaniu z zapperem, z którego korzystamy za
pomocą tzw. "rurek" jest zmniejszenie tzw. "bazy oddziaływania" - odległość między
elektrodani jest w zapperze TC/ CC /CC+ niewielka. Wydaje się jednak, iż zalety
związane z możliwością niekłopotliwego noszenia go godzinami/dniami tygodniami
/miesiącami - zdecydowanie przeważają.
Co ciekawe, powtórzę, urządzenie to jest tak skonstruowane, iż, noszone na ciele (w obrębie
zasięgu aury danej osoby), działa nawet wtedy, gdy wyłączony jest układ elektroniczny
(choć z mniejszą intensywnością) z uwagi na wbudowany moduł eteryczny, tak więc mamy
do czynienia z oddziaływaniem tych elementów nawet, gdy elektronika jest wyłączona.
Włączenie urządzenia potęguje jego działanie, jako iż urządzenie prezentuje sobą
także zapper klasyczny zgodnie z klasyfikacją przyjętą w "Zapper w Praktyce - Nieznane
Kuracje". Co więcej, podczas gdy urządzenie jest włączone, kamienie, wpięte w obwód
elektroniczny, są pobudzane, i jest to modyfikowane działaniem wbudowanej cewki
Mobiusa.
Można teoretyzować, że pobudzane energią elektryczną kamienie wchodzą w kontakt z aurą
noszącej je osoby, co skutkuje pewnym indywidualnym wpływem danej osoby na działanie
urządzenia. Jak z tego wynika, zapper TC oprócz spełniania funkcji typowych dla zappera,
jest takze urządzeniem działającym w sferze eterycznej. Oficjalna nauka, o ile wiem, nie
zajmuje się sferą eteryczną, moduł eteryczny tego zappera może więc nie leżeć w sferze
zainteresowań większości osób, z wyjątkiem jedynie ludzi rozumiejących to, i nie
wymagających twardych dowodów na działanie orgonu, czy też wbudowanych kamieni –
dowodów – w świetle „naszej” nauki – nie do dostarczenia.
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Do budowy modułu elektronicznego zastosowano płytkę o montażu powierzchniowym, co
pozwoliło na sporą jego miniaturyzację dającą więcej mejsca na elementy modułu
eterycznego.

Fot.1. Model Z-TCa. Srebrne elektrody. Z prawej strony widoczne jest gniazdko (cinch), służące do
podładowywania akumulatorka 6F22 jaki umieszczono w urządzeniu. Pozwala to na częste i
długotrwałe używanie urządzenia bez obawy "zbankrutowania" na dość kosztowne w końcu baterie.
Obecnym – udoskonalonym wykonaniem tego urządzenia jest CC; większa pojemność
akumulatora, ładowanie przez port micro-USB z ładowarki telefonicznej. Obecnie wiadomo, że
praktyczniej jest stosować elastyczne opaski do noszenia tego typu zapperów.
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Fot 2. Zapper TCb - wersja wzmocniona (eterycznie), zawiera większy generator orgonu, lub
dodatkowe kamienie. Większe rozmiary pozwalają na lepszą alokację elementów systemu. W tle
widoczna poświata diody kontrolnej. Obecnym odpowiednikiem tego urządzenia jest CC+ z
wbudowanym mini Succor Punch.

Figure 3: Wersja z regulacją intensywności. Nie doradzam, psuje to
zbocze sygnał, a więc ilość harmonicznych i skuteczność zabiegu, po
testach zrezygnowałem generalnie z wbudowywania regulacji.
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Konstrukcja
Elektronicznym "sercem" tego zappera jest konwencjonalny układ CMOS oparty na czipie
555, którego częstotliwość ustawiam na około 15 - 20 Hz lub 2,4 – 3.0 kHz.
Zauważmy, iż częstotliwości te sytuują się w zakresie pozwalającym na zaliczenie ich do
tzw. zapperów klasycznych (Clark) wg. przyjętej przeze mnie w "Zapper w Praktyce Nieznane Kuracje" klasyfikacji zapperów. Częstotliwość ok. 2,5 kHz podczas używania
lepiej, jak zmierzyłem, przenosi się na dalsze odległości od miejsca umieszczenia zappera
na ciele, uważana jest przez wiele osób za bardzo skuteczną, choć - prawdopodobnie - nieco
płyciej "wnika" w ciało. Ostatnio w USA jeden z konstruktorów (Ken Adachi) zaczął
oferować dość podobny zapper ustawiony na częstotliwość... 32 kHz.
Urządzenie Zapper (TC) / CC / CC+, jak juz wspomniałem, zaopatrzone jest w kilka
dodatkowych elementów które nadają mu zupełnie nowe, w stosunku do wszelkich
pozostałych zapperów, cechy użytkowe. Jednym z nich jest miniaturowy generator orgonu,
który tworzy wokół niego swoistą, zdrową strefę orgonową (proszę poszukać "orgon" lub
"uzdrawianie orgonem" w internecie). Cechą tego generatora jest zdolność transformacji
energii "zepsutej" przez np. urządzenia nowoczesnej technologii (np. energetyczne sieci
przesyłowe, telefony komórkowe, monitory, lampy fluorescencyjne itd) - w niezbędny nam
do życia orgon.
Generator orgonu został odkryty na początku lat 90' XX w. Jest to bardzo dobra wiadomość
dla zainteresowanych tematem. W zapper wbudowuje się również np. naturalny ametyst lub
/ oraz granat. Kamienie te, "wpięte" w obwód elektroniczny, pobudzane są polem
elektromagnetycznym w sposób utylizujący własności kryształów w celu, m. in. stworzenia
korzystniejszych warunków zappowania. Jest też mini-cewka Mobiusa i czasem mały
magnes neodymowy z biegunem bio-N - skierowanym w kierunku ciała. Energia
kryształów, wg. słów Dona Crofta, wynalazcy zappera, z pomocą wirowania energii
orgonowej, co spowodowane jest przez cewkę Mobiusa, i wzmocnione przez pole
magnetyczne magnesu neodymowego - kierowana jest w rejon ciała, do którego przypięto
urządzenie. Jednak nie wszyscy są przekonani o konieczności wbudowania magnesu.
Zapper podobny do TC znany jest za granicą jako Terminator-II (Dona). Modele
zaopatrzone w elektrody miedziane lub zrobione po prostu z pięciopensówki kosztują ok.
110-120 $. Jednak te ze srebrnymi elektrodami są droższe o 50-60$, i kosztują już 180
do 200$. Dość kosztowne przesyłki do Polski obłożone bywają dodatkowymi opłatami i,
jak mi sygnalizowano, bywa że nie dochodzą.
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Nie spotkałem jeszcze modelu oferowanego z doładowaniem akumulatora poprzez
port microUSB, gorzej, zasadniczo mają one po prostu tylko baterię… co podświadomie po
prostu zniechęca użytkownika do ekspoloatacji.

Kilka uwag nt. noszenia zappera TC
Osoby które rozpoczynają "przygodę z zapperem" mogą doświadczyć reakcji tzw.
Herxheimera,
typowej
dla
gwałtownego
procesu
oczyszczania
organizmu
z unieszkodliwionych bakterii, wirusów, pleśni, i większych, nawet widocznych gołym
okiem pasożytów w organiźmie.Mogą to być np. bóle głowy, pogorszone samopoczucie,
uczucie zmęczenia, chwiejność emocjonalna, podwyższenie temperatury. Niektórzy
sygnalizują nawet bolące ranki w ustach.
Ogólnie to dobra wiadomość - pozbywamy się przyczyn chorób, oczyszczamy organizm
przywracamy mu zdrowie:). Najbardziej dokuczliwe objawy powinny przejść po kilku kilkunast dniach, pełne oczyszczenie to praces bardzo długi. Pamiętać należy, iż wielu ludzi,
z niewiedzy, bardzo sobie szkodzi odrzucając wszelkie skuteczne metody powrotu do
zdrowia dlatego, że... "to mi szkodzi"... mamy tu do czynienia z braniem reakcji
oczyszczania za skutki uboczne. Nie wiedzą oni o reakcji Herxa.
W ten sposób wielu ludzi unika dokładnie tego, co mogłoby im pomóc. Otóż, jak sądzę,
większość skutecznych metod powrotu do zdrowia ma to do siebie, iż organizm przechodzi
przez fazę reakcji Herxheimera...
Wielu ludzi po prostu o tym nie wie i od razu wyciąga wniosek "to mi szkodzi". Można
inaczej - ale trzeba wziąć na siebie samego odpowiedzialność. Można przejść przez to
oczyszczanie. Jeśli to odrzucisz, odrzucasz powrót do zdrowia. Możesz zdecydować się na
trochę cierpienia aby po prostu było lepiej. Medycyna współczesna raczej ne sięga do
przyczyn, nie interesuje się oczyszczaniem organizmu z pasożytów czy toksyn.
Tak więc nie należy się przejmować okresowo pogorszonym samopoczuciem, można pomyśleć
o zmmniejszeniu czasu noszenia aparatu, lub /i intensywności zabiegu. Pamiętać jednak należy o
tym, aby jednorazowo, jeśli już założymy aparat, nosić go nie krócej niż godzinę. Ale... każdy ma
wolność wyboru. Ja nosiłem tego typu zappery sporo... dwa - trzy razy w tygodniu po kilka godzin,
i dłużej. Pamiętać naeży o piciu zwiększonych ilości dobrej wody (np. 0 1,5 l więcej wody
ozonowanej).
Fot. 3. Najbardziej lubię nosić go tak:
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można też na kostce :).
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Fot.4. Przykładowy sposób noszenia Zappera TC /CC/CC+ - na nodze

Generalnie, w początkach noszenia zappera, można się spodziewać w np. jeden dzień po
kilkugodzinnym noszeniu aparatu na nodze, szczególnie w początkowej fazie, 2-3
godzinnego swędzenia w tym miejscu. Nie mam tego swędzenia, jeśli noszę go na ręce.…
z wypowiedzi ludzi w internecie jest to związane z korzystniejszym pH skóry ramion,
i czasem powinno być coraz lepiej, w miarę poprawy pH organizmu, co także następuje
w miarę noszenia aparatu. Czasem możemy poczuć rodzaj "uszczypnięcia" w miejscu
noszenia aparatu, trzeba go wówczas po prostu przesunąć w inne miejsce, na co pozwala
fakt, iz urządzenie podtrzymywane jest przez rodzaj elastycznej gumy. Nic mi nie wiadomo
na temat przeciwwskazań co do długiego używania zapperów. A w przypadku TC, mamy do
czynienia z mniejszymi prądami, niż w przypadku zapperów z "rurkami".
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Fot.6. Szewc bez butów ;). Noszę tego weterana już kilkanaście lat (ostatnio mniej, ale przeżył ze
mną sporo, i ja z nim, wymieniałem akumulator ze dwa razy) i sporo mu zawdzięczam. Jak widać,
jedna z elektrod („+”) ciemnieje. To normalny efekt procesu elektrolizy. Można ją sukcesywnie
przecierać kawałkiem b. drobnego wodnego (1000 - 2000) papieru ściernego. Elektroda nie wytrze
się, możesz tak przecierać pewnie ze sto lat.
Chciałbym teraz wspomnieć o ważnym aspekcie naszego zdrowia jakim jest wskaźnik pH
(równowagi kwasowo - zasadowej) organizmu. Mówiąc w uproszczeniu, powinien on się
kształtować w granicach trochę ponad pH = 7 ... tzn. prezentować sobą odczyn obojętny. Na
wskutek wielu popełnianych przez nas błędów i niewiedzy, jest on czasem nawet niższy... 6, 5, i
niżej. Otóz wzór określający pH jest logarytmiczny, znaczy to, iż ktoś kto ma pH = 6 ma
zakwaszenie większe od kogos o pH = 7 ... dziesięciokrotnie!. Podobnie, ktoś o pH = 5 ma
zakwaszenie stukrotnie większe od osoby o pH - 7 . Zakwaszenie organizmu jest zaproszeniem do
chorowania, upośledza też wiele funkcji życiowych. Osoby z zaawansowanym rakiem miewają pH
nawet poniżej 5… To b. źle.

Jednym z czynników zakwaszenia organizmu jest zarobaczenie, cierpi na nie większość ludzi.
Niezorientowani myślą, że podwyższą swoje pH/zmniejszą ociążenie Candidą… dietą. Nic z tego.
Najpierw należy obniżyć obciążenie pasożytami, które swoimi wydalinami/metabolitami obniżają
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pH hosta (gospodarza). Noszenie zappera TC w pierwszym okresie, na wskutek sporego
u większości ludzi zakwaszenia, powiązne jest z przepływem większych prądów, toteż trzeba
urządzenie często przekładać / przesuwać w inne miejsce. Zasadniczo czujemy "uszczypnięcia
w miejscu noszenia aparatu. Jeśli zapomnimy o przesuwaniu zappera, , możemy dostać
mikrourazów w miejscu noszenia, które może wyglądać nawet na przykład tak:

Fot. 7. Fotografia przedstawia ramię Pani, która w ferworze pracy w zupełnych początkach
noszenia zappera całkowicie zapominiała o tym, iż nosi TC, i trochę rzadko przesuwała zapper.
Ranki, zresztą bezbolesne, wygoiły się ładnie w ciągu kilku tygodni, zappowanie szybko
zniszczyło pasożyty, pH ciała poszło w górę i Pani tej taka „przygoda” nie zdarzała się już więcej.
Nawet wielogodzinne noszenie - po wstępnym kilkutygodniowym okresie noszenia - nie powoduje
już w zasadzie przypadków mikrourazów. Nie mniej, szczególnie w początkach, należy być bardzo
uważnym - przekładać urządzenie, by minimalizować mikrourazy skóry i możliwe swędzenia ciała
w miejscu wielogodzinnego noszenia (co niektórzy sygnalizują, i jest to normalne ze względu na
proces elektrolizy). Smarowanie lekkim roztworek boraksu lub DMSO zmniejsza – według
świadectw – swędzenie.

Kiedy nie należy używać zappera?
Gdy wszczepiono stymulator serca, nie powinny go także nosić kobiety w ciąży, i to nie
dlatego, iż stwierdzono szkodliwość. Po prostu nie znalazłem potwierdzenia, iż jest to
bezpieczne. Natomiast badano 8-mio miesięczne dzieci w kontekście używania zapperów
zappera i nie stwierdzono preciwwskazań - mogą one używać zappera. Nie znalazłem
informacji co do używania zapperów przez dzieci młodsze
(http://www.toolsforhealing.com/products/Zapper/Articles/UsingaZapper.html )
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Co może dać noszenie tego zappera
Pominiemy tu ewentualne korzyści z posiadania przy sobie, wbudowanego w urządzenie
modułu eterycznego. Skupmy się na aspekcie zappera.
Przede wszystkim pamiętajmy, że praktycznie wszyscy ludzie zawsze, lub co najmniej w
pewnycch okresach życia, cierpią od pasożytów. Zappowanie jest m. in. jednym z bardziej
eleganckich, moim zdaniem, sposobów pozbywania się pasożytów z organizmu.
Ogólnie można stwierdzić, że zappery, najprościej mówiąc, niszczą pasożyty prądem
elektrycznym poprzez stopniowe odwracanie ich polaryzacji, która, w przypadku
wszystkich pasożytów, jak również chorej tkanki, jest dodatnia w sensie ładunku
elektrycznego. Słaby prąd elektryczny (ujemne jony), dostarczany przez zapper, aktywizuje
także chorą tkankę do powrotu do równowagi, co jest równoznaczne z odzyskiwaniem przez
nią zdrowia. Pasożyty nie mają żadnej możliwości obrony czy uodpornienia się przeciw
ujemnyn jonom, nieważne, czy płyną one od elektrod, czy powstają od pola magnetycznego
czy też od działania generatorów orgonu. Pasożyty, zabite, ulegają rozłożeniu, dezintegracji,
i mogą być nawet potraktowane jako składnik odżywczy prze organizm. Zappowanie,
stymulując tkanki organizmu do powrotu do zdrowia, jest ważnym elementem odzysiwania
niezbędnej nam odporności...
Pamiętajmy, iż szereg pasożytów potrafi, w pozbawionym odporności organiźmie otoczyć
np. cystą, gdzie trudno je "dopaść"... stopniowo, w miare odzyskiwania odporności przez
organizm w miarę zappowania, (czyszczenie krwi, gruczołów limfatycznych) cysty zostają
rozpuszczone i wtedy pasożyt doznaje nieprzyjemnej niespodzianki - jest bezbronny,
oddany na pastwę zappera.
Wartość i skuteczność tego urządzenia, zgodnie z informacjami jakie można znaleźć w sieci,
przejawia się często po wielu tygodniach jego noszenia po min. kilka godzin dziennie. Taka
intensywność aplikowania sobie przebiegów prądowych zappera zasadniczo nie jest
możliwa w układzie konwencjonalnym, gdy zajęci jesteśmy trzymaniem "rurek" w
dłoniach.
Nie znaczy to jednak że nie ma także bardzo szybkich, wręcz spektakularnych efektów.
Ja, gdy zrobiłem sobie swój pierwszy zapper tego typu i założyłem go, pozbyłem się bólu
w łokciu który męczył mnie od dłuższego czasu, już po kilku dniach noszenia tego
urządzenia na bicepsie (po 8 – 10 godzin na dobę). Miałem też okazję obserwować
mężczyznę, który miał na nodze jakąś dolegliwość dermatologiczną, głęboko w nodze,
zrezygnował był na długo przed zastosowaniem TC z wizyt u lekarza twierdząc, że to nic
nie daje. Mężczyzna ów nosił Zapper TC przez pół roku, po którym to okresie jego
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dolegliwość zniknęła bez śladu. Dodatkowo, stwierdził on, iż pozbył się częstych bólów
głowy na tle zatokowym. Podejrzewam, iż mężczyzna ten pozbył się jakichś form "gęsto
zlokalizowanej" grzybicy.
Z informacji, jakie można znaleźć w sieci, zapper ten intensyfikuje, wspomaga proces
oczyszczania organizmu, pozwalając nie tylko pozbyć się pasożytów z organizmu, ale także
intensyfikując proces eliminacji nawet szkodliwych metali. Wydaje się też w jakiś sposób
dodawać energii, co można nawet potwierdzić w prosty sposób, porównując bicie serca
przed użyciem aparatu i w kilka minut po jego przypięciu - lekarz czy wyszkolona osoba z
dobrym stetoskopem powinna zauważyć różnicę z łatwością.
W sieci można znaleźć interesujące relacje ludzi którzy nabyli tego typu (niekoniecznie ten
właśnie) aparat.
Np. Mark, z New Maxico, nastawiony prawdopodobnie raczej na energię chi, pisze iż gdy
on i jego żona nabyli te zappery, więź / przeżycia tantryczne między nimi zostały
wzmocnione w stosunku do tego jakie mieli z używania generatorów chi. Mr X z Palmdale zakażenie klatki piersiowej wymykające się spod kontroli, nie działające antybiotyki,
wizyty w wojskowej klinice nie pomagały, i po założeniu zappera T-II objawy zakażenia
zniknęły w trzy dni. Pisze on następnie, iż miesiąc noszenia tego aparatu po parę godzin
dziennie pozwala pozbyć się opryszczki. "Nie ma rady na opryszczkę, ha ha", kończy.
Noszenie aparatu pozwala pozbyć się pasożytów przewodu pokarmowego.... i nie tylko tam,
jak bowiem wiadomo, widoczne gołym okiem pasożyty funkcjonują w różnych organach u
wielu ludzi. Swego czasu spekulowałem, dlaczego zappery usuwają szkodliwe bakterie,
wirusy, a wydają się nie niszczyć pożytecznej flory bakteryjnej. Coż, te pożyteczne są
odporniejsze, są one tlenolubne, (jednym z aspoktów używania zapperów wydaje się być
produkowanie niewielkich ilości wody utlenionej, co wspomaga procesy odpornościowe i
na co odporna jest flora pożyteczne dla organizmu, ale nie są odporne organizmy
beztlenowe, szkodliwe dla nas. Niszczone organizmy beztlenowe "zwalniają pole" dla tych
pożytecznych, tlenowych, które mogą się wówczas bez przeszkód rozwijać... i o to właśnie
nam chodzi.
Mam, jak wspomniałem, trochę różnych zapperów. Używam najchętniej tego. Zakładam i
zapominam (prawie;)... Mineło kilka lat, i nigdy nie byłem tak zdrowy jak obecnie. Choć,
co prawda, używanie zappera, to nie wszystko, co robię.
Pod adresem (http://www.worldwithoutparasites.com/testimonials.html) można znaleźć
trochę świadectw ludzi którzy doznali różnych rodzajów wyjścia z wielu chorób, stosując
ten rodzaj zappera.
Dodano poniższe maj 2009}
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Zapper pomaga w jasności myślenia?
Poniższy materiał stanowi próbę uzasadnienia tezy, iż zapper (a szczególnie długotrwałe
jego używanie) pomaga w utrzymaniu jasności / niezależności myślenia.
(więcej: http://www.rense.com/general32/elf.htm )
Dotychczas wiedziałem tylko, iż taką tezę postawił D. Croft, i sam - subiektywnie - to
dostrzegałem. Znalazłem ostatnio artykuł napisany przez słynnego już Clifforda E.
Carnicom (autor "Aerosol Crimes and Cover Up", zajmuje sie także "chorobą
Morgellonów") który wydaje się popierać tę tezę, i oferuje wyjaśnienie.
Stwierdza on, iz w świetle ciągłej radiacji EFL i jej prawdopodobnego negatywnego
wpływu na jasność procesu myślenia, narasta potrzeba jakiegoś kontrdziałania. Pisze on
następnie, iz zaobserwowano, że podczas pewnych zabiegów z zapperem po okresie użycia
zappera od pół godziny do godziny obserwuje się znaczącą poprawę i w zasadzie
przywrócenie normalnej jasności myslenia. Pisze on, iż łatwo zademonstrować, że
dołączony do ciała generator częstotliwości jakim jest zapper znacząco zmienia, ingeruje i
zakłóca występujące w naszym otoczeniu częstotliwości EFL będące poniżej progu detekcji.
Ta metoda wydaje się mieć, na poziomie subiektywnym, dobroczynny wpływ w
przypadkach wyczuwalnych zakłoceń lub zmęczenia myślowego.
Bezpośrednia obserwacja wskazuje, że generator częstotliwości małej mocy (dołączony do
ciała) zmienia pole EFL wokół ciała, co jest jednoznaczne z oddziaływaniem nań. To
oddziaływanie zappera na pole EFL może być wykryte przez detoktor EFL z odległości
metra lub więcej, i mozna obserwować zmiany wraz z ruchem ciała, gdy zapper pracuje.
Można wykryć częstotliwości do setek kiloherców, podczas gdy normalnie, EFL zawiera 4,
8, 12Hz itd.
Reasumując, negatywny, zakłócajacy pracę mózgu wpływ wszechobecnego promieniowania
EFL wydaje sie być niwelowany podczas pracy zappera. Może to też częściowo uzasadniać
tezę, wysuwaną przez niektórych posiadaczy zapperów orgonowych, iż obserwują oni
zwiększenie niezależności myślenia.
Pytanie „kontrolne” do Ciebie: jaka jest przyczyna tego, że po kilku tygodniach noszenia
tego zappera u większości osób nie ma już micro-ranek w miejscach przyłożenia elektrod?
Jeśli znasz odpowiedź, to znaczy, że rozumiesz już pewne ważne uwarunowanie zdrowia.

Dodatek - poniżej
Addendum
W sytuacji istnienia systemu Spooky2, w którego minimalną konfigurację można się
zaopatrzeć w niezwykle rozsądnych (pod warunkiem rozsądnego wyboru ukompletowania)
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cenach, zappery mogą być postrzegane jako urządzenie pomocnicze. W tym kontekście
przedstawione w niniejszym artykule zappery eteryczne wydają się tu być godne
zainteresowania, jako urządzenia
*antypasożytnicze
*ochronne
*doenergetyzujące
*niekłopotliwe w eksploatacji.
Na czym zasadza się skuteczność? Na częstym, długim ich stosowaniu, co jest mało realne
w przypadku zapperów klasycznych.
To właśnie łatwość stosowania zapperów charakterystyczna dla zaperów „wearable”
(„do ubierania”) przekłada się na możliwość setek godzin stosunkowo dość niekłopotliwej
eksploatacji, a co za tym idzie, skuteczność działania. Bo to naprawdę nie jest tak, jak pisała
dr Clark, że podłączasz się w trybie 7-20-7-20-7 w minutach i… już. Mówię to z pełnym
przekonaniem.
Niejedna osoba zakupiła standardowy zapper, poużywała go w sumie może
kilkanaście godzin i… stwierdziła, że „no nie działa”. Nikt jej nie powiedział, że dla
wyeliminowania niektórych problemów, zgoda, może wystarczyć kilkadziesiąt godzin
stosowania, ale dla innych potrzebujmy już setek godzin stosowania.
Poniżej, na kolejnej stronie – o moich nowych konstrukcjach zapperów eterycznych.
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Zappery serii CC
1. Urządzenie CC czyli Etheric Croft Device / Succor Punch Driver
2. Mini-Zapper DH / Succor Punch Driver
3. Urządzenie CC+
Ad 1. Etheric Croft Device (eteryczny zapper Crofta) i „napęd” (driver)
neutralizatora niektórych form szkodliwych oddziaływań elektromagnetycznych
Czym jest zapper Croft – Clark (CC) i dlaczego jest on skuteczniejszy od standardowych zapperów
Zapper Croft – Clark jest autorskim rozwinięciem urządzenia (zappera) Terminator Crofta
(zapper TC – tak nazywałem kiedyś zappery, jakie konstruowałem 10 – 12 lat temu) i stanowi
ciekawą wersją zappera Clark.
Posiada metalowe elektrody naklejone na obudowę, a częstotliwość jego impulsów jest
zmniejszona do kilkunastu (do ok. 20) herców. Elektrody na obudowie umożliwiają łatwą, częstą,
długotrwałą eksploatację urządzenia (co, jak wykazują doświadczenie wielu osób jest
podstawowym warunkiem skuteczności zappera) bez konieczności trzymania elektrod w dłoniach
czy też ich naklejania na ciało.
Kolejną różnicą w stosunku do standardowego zappera jest obecność tzw. modułu
eterycznego wmontowanego w urządzenie, który czyni korzystanie zeń przyjemniejszym, a także
nadaje urządzeniu pewne właściwości ochronne w stosunku do osoby, w aurze której urządzenie się
znajduje (nie do naukowego zweryfikowania, więc osoby ceniące sobie potwierdzenia naukowego,
proszone są o zakończenie czytania tego tekstu).
Don Croft objaśnia, że słabe prądy elektryczne eliminują pasożyty poprzez odebranie ich
tkankom niezbędnej do egzystowania polaryzacji elektrycznej.
Jak powszechnie wiadomo w elektronice/elektryczności, prąd płynie od „plusa” do
„minusa”. Jak jednak nie tak już powszechnie wiadomo, prawie wszystko, czego nas uczą, jest
kłamstwem... Tak jest i w przypadku kierunku przepływu prądu elektrycznego.
W rzeczywistości prąd płynie dzięki temu, że elektrony są „wstrzykiwane” w obwód
elektryczny z elektrody… ujemnej. Czyli faktyczny kierunek prądu w obwodzie elektrycznym jest
dokładnie odwrotny od deklarowanego.
Wiemy więc, że przepływ prądu elektrycznego oznacza przepływ elektronów, będących
jakby nie patrzeć - ładunkami ujemnymi.
Robactwo w nas ma potencjał dodatni, i utrzymanie takiego potencjału jest im niezbędne do
egzystencji... Długotrwały przepływ prądu elektrycznego jednokierunkowego a więc ładunków
ujemnych – elektronów - stopniowo powoduje, że robactwo (pasożyty) traci swój dodatni potencjał
– elektrony stopniowo neutralizują jego potencjał. Paskudztwo zdycha.
Kluczem do skuteczności zapperów jest tu nie tyle częstotliwość impulsów, ile przede
wszystkim fakt, że jest to prąd jednokierunkowy – wstrzykujący elektrony, które stopniowo niszczą
polaryzację organizmów pasożytniczych. Ciągła zmiana kierunku przepływu prądu umożliwiać
będzie pasożytom cykliczne odzyskiwanie dodatniego potencjału, co przekłada się na znacznie
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mniejszą skuteczność ich zappowania. Tu jednak nie ma zmiany polaryzacji – otrzymujemy
wysoką skuteczność zappowania.
Czas pokazał, że słynne 7 – 20 – 7 - 20 – 7 min dr Clark nie sprawdza się dobrze w
praktyce. Zabiegi trwa zdecydowanie za krótko. Ludzie oczekują cudów po kilku godzinach; to tak
nie pracuje. Pisałem o tym już w książce Zapper w Praktyce sporo lat temu.
Zappery typu TC lub ich udoskonalone wersje - CC / CC+, są, jak wykazuje praktyka, po
prostu skuteczniejsze. Są bowiem stworzone do długiego, nie angażującego stosowania, i właśnie to
długie stosowanie przekłada się na sukces. Funkcje zappera to jednak tylko część możliwości
urządzeń CC/CC+.
Urządzenie CC
Poniższe dotyczy w większości także urządzenia CC+, prezentowanego w dalszej części
tekstu.
CC jest udoskonaloną wersją zappera Terminator Crofta (TC) z modułem eterycznym z roku
2009 – 2010, a więc zappera z modułem eterycznym. Zastosowanie akumulatora litowo-jonowego
zwiększa czas eksploatacji między kolejnymi doładowaniami, pozostawiając też więcej miejsca
wewnątrz obudowy na rozbudowę modułu eterycznego. Urządzenie posiada pełny moduł
eteryczny: blok orgonitowy, pobudzaną impulsami cewkę Mobiusa (nadajnik skalarny), magnes
trwały, kryształ górski, selenit. Magnes wspomaga „pompowanie” energii orgonowej do organizmu
podczas stosowania urządzenia. Pole skalarne wytwarzane przez cewkę jest organizowane przez
kryształ może być nośnikiem/wzmacniaczem intencji użytkownika. Niektórzy nazywają tę funkcję
urządzenia „spełniaczem życzeń”. Pole skalarne jest też podawane na diodę LED sygnalizującą
działanie urządzenia.
Opinie użytkowników wskazują na to, że zainstalowany wewnątrz moduł eteryczny
powoduje, że zapper „orgonowy” jest odbierany jako „przyjemny w użytkowaniu”. Opinie zdają się
też potwierdzać fakt, że moduł eteryczny zamontowany w urządzeniu tworzy wokół użytkownika
kilkumetrową sferę („kulę”) ochronną zapewniającą przebywanie w potrzebnej ludziom energii
OR. Moduł nieustannie transmutuje / naprawia – przemienia DOR w OR, czystą dobrą dla ludzi
energię orgonową, tworząc korzystną dla ludzi atmosferę. Najlepiej działa umieszczony w
bezpośredniej bliskości ciała (noszony na udzie, łydce, ramieniu). Urządzenie jest tak
skonstruowane, że cewka skalarna działa silniej gdy mamy urządzenie na ciele. Blok orgonowy
działa nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
Uważa się, że cewka Mobiusa, współpracując z kryształami i orgonitem, wytwarza pewien rodzaj
dość złożonego pola ochronnego wokół użytkownika (osoby, która ma urządzenie w obrębie swojej
aury, najlepiej przypięte do ciała). Jak niektórzy ludzie twierdzą, kryształ górski można
„zaprogramować” tak, aby spełniał pożądane przez nas funkcje. Funkcja ta jest wzmacniana przez
działanie cewki Mobiusa.
Urządzenie może też okazać się korzystne w kontekście nadchodzącego szybko 5G.
Działanie urządzenia CC jak również opisanego poniżej urządzenia CC+ (nieco bardziej
doposażoną wersją) jest trudne do wyjaśnienia w kategoriach współczesnej nauki, cokolwiek termin
„nauka” oznacza :). Pragną nas trzymać w ciemnocie: „nie ma takich badań”, „to nie działa”, „nie
ma dowodów”. Oni nam po prostu takich narzędzi nie dają do ręki. Choć sami to stosują (np.
sterowanie pogodą, sterowanie umysłem). Ludzie, uśpieni telewizorem, wierzą w kłamliwe
narracje.
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Układ zasilania
W urządzeniu CC zastosowano układ podwyższający napięcie. Umożliwiło to wyprowadzenie na
elektrody impulsów o napięciu ustawionym na 9 V pp. Ich częstotliwość wynosi kilkanaście Hz.
Naładowany akumulator zapewnia działanie urządzenia przez cały dzień. Ładowanie odbywa się
z użyciem załączonego kabelka z portu USB komputera bądź z ładowarki telefonicznej. Zapalenie
się czerwonej diody oznacza rozpoczęcie ładowania. Zmiana koloru diody na zielony (bądź
niebieski) oznacza, że akumulator naładował się do 60 – 70% pojemności. Warto co kilka ładowań
pozwolić mu ładować się jeszcze przez np. godzinę lub dwie, aby naładował się całkowicie.
Zastosowano szereg rozwiązań zabezpieczających akumulator, jak na przykład
zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem (automatyczne rozłączenie celem zapobiegania
nadmiernemu spadkowi napięcia), ograniczenie prądu ładowania, kontrola naładowania oraz
automatyczne rozłączenie po całkowitym naładowaniu. Nie trzeba więc ślęczeć nad ładującym się
urządzeniem.
Akumulator wystarczyć powinien na trzy lata – pięć lat użytkowania. W stosunku do dostępnego w
Necie urządzenia Crofta (zasilanego niestety baterią a nie akumulatorem, koszt około 145 dolarów)
oznacza to spore oszczędności, wygodę i… znacznie częstsze, jak wykazuje doświadczenie,
używanie urządzenia (brak konieczności ciągłego zakupu i wymiany baterii). Nikt nie lubi kupować
co chwilę baterii, co przekłada się na podświadomie „oszczędne” użytkowanie i… co za tym idzie,
mniejszą skuteczność.
Kolejną różnicą CC / CC+ w stosunku do terminatora Crofta (TC) jest rozwiązanie układu
wyjściowego generatora. Zastosowałem układ poprawiający zbocze sygnału wyjściowego i
zwiększającego sygnał wyjściowy. Jest ta ważne przy zappowaniu ale i używaniu urządzenia do
wysterowania Succor Puncha.
Według opinii użytkowników, już okres kilku do kilkunastu tygodni noszenia urządzenia
przypiętego do kolejnych kończyn - umożliwia pozbycie się sporej ilości pasożytów i podwyższenie
pH organizmu.
Pierwsze tygodnie
noszenia
urządzenia
mogą powodować mikroranki na skórze. Można
mieć typowe objawy
Herxa – pogorszone
samopoczucie,
bóle
głowy, jakieś wysypki na
skórze. To nie są skutki
uboczne, to są normalne,
naturalne
reakcje
oczyszczania,
bowiem
pasożyty (nie tylko w
jelitach) są wybijane, a
organizm musi przecież te
szczątki usunąć.
Figure 1: Urządzenia Mini CC i omówiony powyżej Eteryczny CC.
Ładowanie poprzez port mninUSB.
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Na fotografii 1 przedstawiono dwa z omawianych urządzeń (Etheric CC i miniCC).
Opisy naklejone na obudowie posłużą tylko tymczasowo, przez okres wstępnej adaptacji z
zapamiętaniem, czym jest urządzenie i jak się używa. Nie mają one na celu trwania wiecznego, tym
bardziej, że urządzenie noszone będzie przy ciele – pot, nieustanne poruszanie. Warto więc po
pewnym czasie usunąć napisy, łącznie z okleinami.
Mini CC
Mini CC na fotografii 1 to jest rzeczywiście maleństwo. Pozbawione jest ono modułu
eterycznego, nic dodatkowego poza akumulatorem i elektroniką już się tam nie mieści.
Pozostałe parametry są takie, jakimi szczycą się więksi kuzyni tego maleństwa. Może więc
służyć jako driver do napędzana Succor Puncha, i do zappowania elektrodami zintegrowanymi oraz
TENS.
Bardzo przydatne w podróży, oraz - gdy w pewnych sytuacjach - zależy nam na sporej
dyskrecji zappowania.
Na kolejnej stronie przejdę do prezentacji trzeciego urządzenia, CC+.

Urządzenie eteryczne CC+
Urządzenie CC+ spełnia kilka funkcji,
w tym funkcji ochrony eterycznej i
funkcji elektroterapeutycznej ochrony
osobistej. Od urządzenia CC różni się
tym, że ma bardziej rozbudowany
moduł eteryczny, w tym – wbudowany
mini Succor Punch.
Powtórzę się jednak trochę dla
porządku.
Funkcja anty-pasożytnicza
Urządzenie
może
być
użytkowane jako standardowy zapper,
ale z uwagi na zintegrowane elektrody,
można go, jak CC, dodatkowo nosić/
użytkować na ręce lub nodze bez
konieczności stosowania zewnętrznych
elektrod. Jak wynika z mojego
Figure 2: Urządzenie ochrony osobistej „CC+”:
doświadczenia,
jak
również
otrzymanych świadectw, już kilka
tygodni noszenia skutkować może wydatnym zredukowaniem pasożytów i, co za tym idzie,
podwyższeniem / normalizacją pH organizmu. A więc i zdrowia, co oczywiste…
Funkcja ochrony orgonowej i maskowania elektronicznego
W CC+ wbudowano oczywiście blok orgonitowy, „oczyszczany” selenitem. Jest wzbudzany
skalarnie (gdy urządzenie jest włączone) kryształ górski, kwarc różowy, pobudzany nie skalarnie
ametyst, Wspomniany już selenit czyni zbędnym okresową konieczność odpromieniowywania
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orgonitu strumieniem wody, urządzenie jest więc samo-oczyszczające się. Funkcja ta w TC działa
nieco słabiej (brak selenitu). Nieustannie przetwarza szkodliwy DOR w życiodajny OR. Powtórzę,
CC+ to jednostka, która nieustannie przetwarza wszechobecną, szkodliwą dla ludzi energię DOR
różnych szkodliwych emanacji w potrzebną nam, zdrową energię orgonową OR.
CC+ postrzegać można jako urządzenie tworzące wokół osoby, która ma je przy sobie,
swoistą sferę (kulę) ochronną zabezpieczającą przed wpływem „zepsutego” DOR. Tego typu
oddziaływanie CC+ ma miejsce niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone (dioda LED
błyska), czy nie.
W urządzenie wmontowano, jak wspomniałem, kryształ górski wzbudzany skalarnie (gdy
urządzenie jest włączone). Oznacza to, że wmontowano mini Succor Punch – kryształ górski z
nawiniętą cewką Mobiusa (przegoogluj don croft succor punch). Dawać to dodatkowo może jakąś
formę czynnej ochrony elektronicznej (neutralizacja pewnych zaawansowanych sposobów
śledzenia i podsłuchiwania – sprawa do dalszych badań). W większych SP działanie to jest
odpowiednio silniejsze. Można, jak wielu wierzy, skoncentrowaną intencją „zaprogramować”
Succor Punch na jakieś korzystne dla nas funkcje/działanie, trzymając urządzenie na wysokości
czakramu serca.
Na elektrody zappera ale i na diodę LED podawany jest przebieg przetworzony przez
cewkę Mobiusa. Przebieg taki dzięki cewce temu nabiera własności Chaos Field. To właśnie może
tłumaczyć (hipotetyczną) skuteczność w zabezpieczaniu przed śledzeniem (a może i wpływem)
elektronicznym. Ciekawe mogą być dalsze obserwacje działania CC+ w kontekście 5G.
Jednocześnie jednak, ponieważ cewka Mobiusa nawinięta jest tu na krysztale, w obrębie
biopola właściciela, wydaje się zachodzić pewne porządkowanie pola chaosu tak, aby było to
korzystne dla właściciela. Mówi się o tym w kontekście możliwości wspomnianego już
„programowania” kryształu tak, aby działał on zgodnie z wolą właściciela.
CC+ ma również, jak wspomniałem, wyjście Jack 3,5 mm. Można go wykorzystać do
dołączenia elektrod TENS bądź elektrod „rurkowych” oraz do wysterowania dużego zewnętrznego
Succor Punch’a (długość kryształu minimum 6 – 7 cm, lepiej 8 – 10 cm).
Zasilanie
Zasilanie zrealizowano na bazie wbudowanego w CC+ akumulatora litowo-jonowego.
Ładowanie poprzez port micro-USB z wykorzystaniem załączonego kabelka. Wtyczka typowego
kabelka może okazać się zbyt krótka, bo port w urządzeniu siedzi dość głęboko, stąd standardowo
użwam dopasowanego. do Należy zawsze bardzo ostrożnie podłączać kabel ładowania do
urządzenia. Wpychanie wtyczki na siłę bez każdorazowego
starannego dopasowania wtyczki do gniazdka może skutkować, co
oczywiste, uszkodzeniem.
Zastosowano wszelkie zabezpieczenia akumulatora: przed
nadmiernym prądem ładowania, przeładowaniem, nadmiernym
rozładowaniem. Podczas ładowania czerwony kolor diody LED
wskazuje na proces ładowania. Kolor zielony bądź niebieski
wskazuje na naładowanie na poziomie ok 60 – 70%, gdy pokaże się
taki kolor, warto czasem jeszcze z pół godziny (lub dłużej) pozwolić
na proces ładowania. Urządzenia nie da się „przeładować”. Możesz
mieć je nawet stale podłączone do ładowania.

Figure 3: CC+
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Jak wynika z mojego doświadczenia, jak i doświadczenia innych ludzi, znaczące efekty przychodzą
już po kilku tygodniach użytkowania po kilka godzin dziennie. Gdy „zaszczypie” przesuwamy
zapperek w inne miejsce.
Zarówno CC jak i CC+ oraz mini CC oddają nieocenione usługi w przypadkach
wszelkich ukąszeń kleszczy i owadów. No chyba, że ktoś wierzy, że ukąszenia owadów,
pająków t są - w obecnych czasach - nieszkodliwe.
Rozpoczęcie eksperymentów ze stosowaniem CC / CC+.
Zaprezentowane urządzenia nosi się przyłożone do ciała elektrodami, pod jakąś
odpowiednio dopasowaną elastyczną opaską.
Sugerowałbym przykładowo:
Dwa pierwsze tygodnie- używanie CC/CC+ przez godzinę – dwie dziennie.
Kolejne dwa tygodnie: po 3-5 godziny dziennie.
Kolejne dwa tygodnie po 12 - 16 godzin na dobę.
Potem – według potrzeb, a prewencyjnie - np. w sumie 5 - 15 godzin tygodniowo.
Gdy „zaszczypie” – zmieniam lekko miejsce przyłożenia elektrod do ciała poprzez zmianę pozycji
zappera pod opaską (patrz strona 7).
Niektórzy lubią czasem podkładać pod elektrody niewielki kawałek wilgotnej szmatki bądź
chusteczki higienicznej – łagodzi, minimalizuje mikroranki.
Nie mówimy o urządzeniu serii fabrycznej. Mówimy o urządzeniu wytwarzanym ręcznie,
w bardzo krótkiej serii. Swoje konstrukcje montuję w ramach hobby, dorywczo, w pojedynczych
egzemplarzach, dla celów eksperymentalnych, czasem udostępniam znajomym dla tych celów,
prosząc o świadectwa. Prace oparte są na głównie moich własnych projektach.
Praca nad zapperem eterycznym zabiera mi 8 -10 godzin.
Jest to ręczna robota, możliwe są drobne zadrapania. Da jednych jest to „garażowa
manufaktura”, dla innych jest to rękodzieło. Fabryczne byłyby ładniejsze? Może tak. Ale
korporacyjne fabryki raczej nie produkują takich urządzeń.
Chętnie prezentuję te i inne urządzenia podczas szkoleń z elektroterapii w Kartuzach,
proponując też zakup projektów.
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