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Objętość opracowania to około 30 stron A4. Jest
ono gruntownie przerobioną i uzupełnioną wersją
wydanego już kiedyś projektu tej maszyny.
   Opracowanie  jest  chronione  prawami

autorskimi  i  przeznaczone  jest  tylko  do  oso-
bistego  użytku  Nabywcy.  Nabywca  otrzymuje
opracowanie w formie zakodowanego pliku pdf,
a  wydruk jest zablokowany.  Proszę, nie kupuj,
jeśli jest to dla Ciebie nie do zaakceptowania.    

Urządzenie  będące  przedmiotem  Pro-
jektu generuje stosunkowe silne (np. siła indukcji
10 mGs w odległości około 1,4 m od cewki przy
częstotliwości 20 – 30 Hz). 
      Pulsujące pole magnetyczne doczekało się
licznych  opracowań  dowodzących  jego
skuteczności na polu rewitalizacji, odzyskiwania
zdrowia,  budowania  odporności.  To,  że  ogół
społeczeństwa  o  tym nie  wie,  jest  oczywistym
skutkiem tego, że szeroko rozumiany mainstream
(medyczny,  edukacyjny,  medialny)  ignoruje  to,
co  mogłoby  dać  społeczeństwu  praktyczną

wiedzę i  niezależność. Tak więc osoby uważające swój telewizor za źródło wiedzy i informacji
raczej nie usłyszą o tym, że istnieją  sposoby odzyskiwania zdrowia nie polegające na chodzeniu do
tzw. przychodni lekarskiej a  potem do apteki.

Poza-mainstreamowe sposoby dbania o siebie są dostępne tylko dla osób samodzielnie 
myślących, zdolnych do postrzegania kontekstowego i „łączenia kropek” w obrazek. Mało jest 
takich osób. Nie znajdziesz ich w kolejce do szczepień. 

Od  wydania  poprzedniej  wersji  Projektu  minęło  kilka  lat  i  nadszedł  czas  konkretnego
uaktualnienia konstrukcji tej maszyny i obszaru jej zastosowań. Czas przyniósł nowe rozwiązania
technologiczne i spostrzeżenia eksploatacyjne. 

Zmiany dotyczą kilku aspektów konstrukcji i działania maszyny i jej końcowych elementów
wykonawczych. Sugerowana w Projekcie konstrukcja całości umożliwia wygodne przechowywanie
i łatwe codzienne i… całonocne użytkowanie. 

Projekt  opisuje  sposób  wbudowania  wewnętrznego  generatora  (za  30  -  40  zl!)
pozwalającego w zakresie tzw. magnetic nutrient na całkowicie autonomiczną pracę maszyny bez
konieczności podłączanie jej do generatora zewnętrznego. 

W opracowaniu zamieszczam sporo konkretnych wskazówek i wyników swoich obliczeń,
pozwalających osobie korzystającej z opracowania na korzystanie z wachlarza gotowych rozwiązań
odpowiedniej „końcówki” (urządzenie wykonawcze – cewki) urządzenia w sposób odpowiadający
potrzebom tej osoby. Przewidziano zabezpieczenia temperaturowe.
Przede wszystkim jednak maszyna jest nadal Spooky2 – ready. 

Zmontowanie staje się znacznie łatwiejsze dzięki zastosowaniu nowego typu już gotowych,
stosunkowo  niedrogich  zasilaczy  oraz  „panelowego”  rozwiązania  całości  konstrukcji.
Elektronicznie  rzecz  biorąc,  konstrukcja  najważniejszego  podzespołu  (jednostka  główna)  jest
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bardzo  prosta.  Koszty  –  dzielimy  je  na  dwie  części  –  konstrukcja  maszyny  i… cewka.  Koszt
elementów i podzespołów do skonstruowania maszyny zamknąć się może sumą nawet tylko 300 –
400 zł. Do tego koszt cewki – minimum 250 zł, o ile sam nawiniesz. Jednak cewka a cewka, to
może  być  spora  różnica  w  sile  indukcji.  Doradzam  większe,  kosztowniejsze  (kosztuje  tu  drut
nawojowy) cewki.    

Powtórzmy, czym jest  MA-3. To jest urządzenie wytwarzające pulsujące pole magnetyczne
(PEMF). Pole wielokrotnie większe, niż to emitowane przez koszmarnie drogie tzw. maty PEMF. 

Wykorzystywanie PEMF dla odmładzania / nutrientu magnetycznego oraz tysięcy  innych
zastosowań  wynikających  ze  znajomości  częstotliwości  Rife’a  budzi  coraz  większe
zainteresowanie. Istnieje duża ilość opracowań naukowych dowodzących skuteczności pulsującego
pola  magnetycznego w odzyskiwaniu  i  zachowania  zdrowia.  Piszę  o  tym  w tym opracowaniu.
Przysłowiowy telewizor nigdy nam o takich sprawach nie powie. 

Kto  może  zmontować  MA-3?  Jeśli  umiesz  majsterkować,  potrafisz  lutować,  wywiercić
dziurkę, dociąć deseczkę :), zmierzyć napięcie i oporność, to powinieneś sobie śpiewająco poradzić
z montażem. Czy jednak ja Ci to gwarantuję? Nie, bo nie znam Twoich możliwości. Wersja MA-3
opisana  w  poprzednim  projekcie,   choć  zapewne  trochę  trudniejsza  do  wykonania  i  „mniej
rozgarnięta” - nie sprawiała,o ile wiem, problemów większości tych, którzy się podjęli konstrukcji.
Wersja opisana w Projekcie, który opisuję tu, korzysta z gotowych podzespołów, co ułatwia sprawę.

O  przyczynach  tego,  że  współcześnie  konieczne  jest  stosowanie  tzw.  nutrientu
magnetycznego napisałem w innym artykule na Vibronice. Mówiąc krótko, słabnące pulsujące pole
magnetyczne naszej planety jest jedną z ważnych przyczyn braku energii, jaki odczuwa wielu ludzi.
Wizyty w gabinecie  dysponującym pulserami magnetycznymi nie  rozwiązują sprawy, ponieważ
potrzebujemy wpływu pulsującego pola magnetycznego (PEMF) często i długo. Ja robię to w nocy,
cztery  -  pięć  razy  w  tygodniu.  Ile  kosztowałyby  mnie  wizyty  w  gabinecie  dysponującym
odpowiednim  sprzętem,  zakładając,  że  miałbym  czas?  Czy  mediana  półrocznych  zarobków
wystarczyłaby na opłacenie tych wizyt? Nie jestem pewien.  

Znacznie  więcej  informacji,  dlaczego bardzo potrzebujemy częstego poddawania  się  wpływowi
PEMF  znaleźć można  w obu opracowaniach, linki do jakich udostępniam powyżej. Zapoznanie się
z  tymi  opracowaniami  może  zainteresować  niezależnie  myślących  ludzi,  poszukujących
skutecznych, nieinwazyjnych, „nietabletkowych” metod odzyskiwania i utrzymania zdrowia. 

Charakterystyczne  cechy  PEMF  –  działa  ono  pożytecznie  na  kilku  obszarach
funkcjonowania  organizmu.  Twierdzę  że  odpowiednio  dobrane,  ukształtowane  pulsujące  pole
magnetyczne (PEMF) może być -  z  kilku przyczyn -  jedną z   metod odzyskiwania zdrowia,  a
Maszyna MA-3 jest   tanim,  silnym, skutecznie działającym urządzeniem posługującym się tym
medium. 

Medium, jakim jest PEMF, zainteresowało się wielu naukowców i lekarzy tzw. dobrej nauki,
ale nie słyszymy o tym, bo mainstreamowa medycyna i media o tym nie napiszą, cóż -  nie za to im
płacą. A ponieważ większość społeczeństwa czerpie wiedzę o tym, o czym i co myśleć, oraz co
robić, z telewizora, to po zdrowie chodzi do tzw. do przychodni lekarskiej i apteki, przedwcześnie
nabawiając się tzw. dolegliwości chronicznych. 

Są  jeszcze  inne  powody,  dla  których  warto  zainteresować  się  urządzeniem  wytwarzającym
stosunkowo silne impulsy magnetyczne, jakim jest Maszyna MA-3.

Mogłeś słyszeć o maszynie Rife’a, o Systemie Spooky2. To ma związek z tzw. „biorezo-
nansem”.  Bezpłatne  oprogramowanie  Spooky2 zawiera  potężną  bazę  danych,  zaś  podstawowy
sprzęt kupisz  u nich za nawet niewiele ponad  $200. Prowadzę szkolenia w zakresie eksploatacji
tego  systemu.  Mówiąc  najprościej,  świetne  (bezpłatne)  oprogramowanie  komputerowe  steruje
generatorem (kompatybilnym z tym oprogramowaniem) powodując, że generuje on całe sekwencje
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częstotliwości  na  wybrane  problemy.  I  tu  zawsze  stajemy  przed  problemem:  jak  przenieść  te
częstotliwości do organizmu osoby, która ich potrzebuje? 

Elektrody? Ograniczona skuteczność. Przystawki zdalne Spooky Remote? Jeszcze mniejsza
skuteczność,  uważa  się,  że  potrzeba  czterech  generatorów  aby  temu  jakoś  zaradzić.  Lampa
plazmowa? Może to jest rozwiązanie, ale czy nie ma innego, może lepszego, a na pewno znacznie
tańszego  rozwiązania? 

Uważam,  takim rozwiązaniem może być właśnie urządzenie MA-3. 
Wydasz  na  Spooky2  ok.  $200.  Masz  już  sprzęt  przydatniejszy,  niż  wszelkie  zappery  kombo,
ponieważ stoi za nim potężne oprogramowanie, oraz fakt, że możesz sobie zrobić – samodzielnie
- we własnym domu – tzw. biofeedback, który może określić częstotliwości, jakich potrzebuje Twój
organizm. Nie gorzej, czasem lepiej niż w tzw. gabinecie.  Czyli możliwe jest podłączenie się do
sprzętu  i  poprzez  biofeedback,  możliwe  może  być  ustalenie  Twoich  problemów,  w  rezultacie
otrzymasz częstotliwości, które trzeba przenieść do organizmu celem neutralizacji tych problemów.

Jak to zrobić? Masz teraz przed sobą problem transferu wibracji – jak dostarczyć te wibracje
/  częstotliwości  do  organizmu?  Mogą  być  np.  elektrody.  Mają  dość  niską  skuteczność.  Inne,
znacznie lepsze  sposoby? PEMF lub lampa plazmowa. 

W mojej opinii skuteczniejsze, bezpieczniejsze,  uniwersalniejsze jest zastosowanie PEMF. 
Jeśli kupisz lampę plazmową, zapłacisz zapewne  minimum ok. 9 - 10 tys. zł. Plazmy innych

firm kosztują  nawet  25  tys.  zł.  To sporo.  Czy jest   bezpieczniejsze,  uniwersalniejsze  i   tańsze
rozwiązanie? Tak, to jest PEMF, a konkretnie Maszyna MA-3. W sprzyjającej sytuacji to wydatek
kilkuset zł na części i kilka dni montowania. 
    Reasumując,  Projekt  opisuje  budowę urządzenia  do  transferu  stosunkowo silnych  wibracji
w sensie zarówno niskich częstotliwości „odżywczych”, jak i częstotliwości z generatorów Rife’a.
Oznacza  to,  że  można  eksperymentować  z  neutralizacją  licznych  patogenów,  ponieważ
oprogramowania zawiera tysiące częstotliwości na tysiące problemów. 

 Wiele  osób  mających  takie  urządzenie  stara  się  nie  tracić  ani  jednaj  nocy  bez  ich
uruchamiania  celem  stosowania  czy  to  biorezonansu  Rife’a,  czy  nutrientu  magnetycznego.
Feedback  jaki  otrzymuję  jest   zachęcający  w  kategoriach  zarówno  rewitalizacji,  odzyskiwania
energii jak i odmładzania.  Poniżej przedstawiam  spis treści Projektu.  
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Bezpieczeństwo zabiegów PEMF………………………………………………....24
„Tron” MA-3………………………………………………………………….…...25
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Jak stosować………………………………………………………………………..31
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Zakończenie………………………………………………………………………...32
Galeria i dodatkowe wskazówki……………………………………………………33
Uwaga: Podane tu ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zainteresowanym wysyłam Informację, która podaje aktualną
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Projekt kosztuje obecnie 237 zł.  Dla tych z Państwa, którzy przyślą mi dowód zakupu poprzedniej
wersji, cena wynosi 117 zł. 
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