Maszyna Rife'a Spooky2 i niektóre inne metody elektroniczne odzyskiwania zdrowia
Poniższy tekst prezentuje moje prywatne poglądy nie medyka, nie twierdzę, że mam rację, cokolwiek Czytelnik zrobi
w związku z treścią artykułu, robi to na własną odpowiedzialność

Wybrane metody stosowania urządzeń medycyny energetycznej do
odzyskiwania zdrowia
Dlaczego medycyna głównego nurtu jest nieskuteczna
Ponieważ ma charakter biznesowy. Stanowi element potężnej, globalnej korporacji
farmaceutyczno - medycznej zainteresowanej zyskiem. Rynkiem zbytu tej korporacji jest
ludzka choroba. Ponieważ wyleczenie ogranicza rynek zbytu korporacji, w jej interesie leży
więc nie kończące się leczenie (bez wyleczenia). Stąd, najprościej mówiąc, tak powszechne
leczenie objawowe – nie kończące się wyleczeniem, stąd tak wiele „nieuleczalnych
chorób”. Drobny przykład: ukrywanie informacji o potrzebnych ludziom dawkach jodu,
kreowanie tzw. jodofobii. Pozwala to na funkcjonowanie lukratywnego biznesu sztucznych
hormonów i licznych operacji, sprzyja brakowi odporności, rakowi piersi i licznym innym
problemom zdrowotnym.
Historycznie, biznesowe oblicze medycyny w jej współczesnym kształcie zostało
zapoczątkowane przez jednego z Rockefellerów w początkach XX wieku. Miliarder ten
stworzył obowiązujący dziś – zapewne genialny biznesowo, lecz nieskuteczny
w kategoriach utrzymania zdrowia - model medycyny alopatycznej. Wyrugowano skuteczne
metody leczenia z programów uczelni medycznych poprzez np. ich sponsorowanie
i ingerencję w programy nauczania, co umożliwia wyrugowania skutecznych metod
leczenia.
Rozpoczęło się dezinformowanie Studenci medycyny są dezinformowani.
„Tabletka dobra na wszystko”. Rośnie ilość chorych, przedwcześnie umierających ludzi.
Medycyna sama w sobie jest bodaj drugą wiodącą przyczyną umierania ludzi.
Tak więc, aby jak najwięcej ludzi chorowało, stworzono wszechstronny system
dezinformacji i ukrywania informacji obejmujący szkolnictwo medyczne i media;
obejmujący działania legislacyjne (zmuszanie ludzi do określonych kuracji czy zaniechania
innych kuracji, zmuszanie do obowiązkowych, wysokich danin finansowych na
nieskuteczny system ochrony zdrowia). Zasięg działania tych metod jest globalny,
ponadnarodowy, a rządy mogą to tyko akceptować.
Starannie ukrywa się przed ludźmi dokładnie to, co pomogłoby im zachować
zdrowie. Ludzie nie wiedzą o roli pasożytów w generowaniu i wzmacnianiu stanów
chorobowych. Nie znają podstaw suplementacji (witaminy, bor, jod, selen czy magnez).
Przeciętny lekarz jest elementem tej ogromnej korporacji i jako taki, stosuje się do jej
zaleceń. Metody „leczenia” (cudzysłów podkreśla, że nie chodzi o wyleczenie, ale
o kierowanie pacjentem) nie mają być skuteczne, one mają być „aprobowane” przez
establishment medyczny.
Nie zamierzam tu prezentować wyczerpującej analizy przyczyn fiaska czy skuteczności działania kartelu farmaceutyczno -medycznego (ocena zależy od kryterium przyjętego
przez oceniającego – biznes czy zdrowie).
Obywatelska oświata zdrowotna i początki zmian
Na szczęście, w dużym stopniu dzięki internetowi, rośnie wśród ludzi świadomość sposobu
funkcjonowania dominującego modelu lecznictwa. Rośnie zapotrzebowanie na niezależną
od wpływów mainstreamu wiedzę. Dzięki swoim zainteresowaniom obserwuję to na
bieżąco. Rośnie samodzielność myślenia, ludzie uniezależniają się od opinii tzw.
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autorytetów. Problem dostrzegają już także odważniejsi, skłonni do pewnego ryzyka
i realnej pomocy ludziom lekarze. Skutkuje to powolnym włączaniem do zakresu metod
działania medycyny mainstream skutecznych sposobów pomocy. Mainstream medyczny i
medialny powoli wycofuje się z najbardziej prymitywnych form dezinformacji. Obserwuję
np. pojawianie się informacji, że jednak spożywanie tłuszczów nasyconych nie jest
szkodliwe. Pamiętamy wielopoziomową dezinformację zachęcającą do spożywania tzw.
tłuszczów nienasyconych (faktycznie, tłuszczów uwodorowionych, niewiele różniących się
budową od plastiku). Obecnie, dzięki m.in. dzięki internetowi, znajomość prawdy staje się
na tyle powszechna, że aby się nie ośmieszać, mainstream tu i ówdzie zaczyna wycofywać
się z niektórych elementów dotychczas zajmowanego stanowiska (rzekoma szkodliwość
tłuszczów, sprawa cholesterolu, dostrzeżenie Helicobacter Pylori, powolutku też przestają
„leczyć” ludzi na rzekomą „nadkwasotę”). Coraz więcej ludzi twierdzi, że lekarze im nie
pomogli i szukają pomocy.
Istnieje stała, pilna potrzeba rozwijania obywatelskiej oświaty zdrowotnej, aby
wskazywać ludziom jak sobie radzić w kwestii zdrowia.
Napiszę o głównie elektronicznym podejściu do problemu.
Zapper (Clark)
To proste urządzenie anty-pasożytnicze jako pierwsze ukazało się w naszej
„przestrzeni publicznej” - stąd, zdążyło ugruntować się nieco w świadomości ludzi.
Zapper Clark jest generatorem fali prostokątnej o dodatnim „offsecie”, mamy tu więc
do czynienia z jednokierunkowymi impulsami prądu. W pewnym uproszczeniu, gdyby ktoś
zdołał dotykać ciała (podłączać się) biegunami bateryjki 9 V minimum dziesięć razy na
sekundę, używa zappera Clark. Dr Hulda Clark zaproponowała, aby w celach leczniczych
stosować częstotliwość 30 kHz i w naszej rzeczywistości ta sugestia bardzo się przyjęła.
Jednak różne konstrukcje zapperów korzystają w różnych częstotliwości z równie dobrymi
rezultatami.
Sekret zappera sprowadza się do wykorzystania faktu istnienia tzw. fal
harmonicznych, co umożliwia także korzystanie z wielokrotności częstotliwości
podstawowej zappera. Zwiększa to szanse „trafienia” określonych mikrobów czy większych
pasożytów. Tłumaczy też jednak, dlaczego zapper w niektórych przypadkach pomagał,
a w innych wcale.
Niestety jednak, znany powszechnie schemat zappera Clark opublikowany w Kuracji
Życia dr Clark nie jest pozbawiony istotnych wad. Po dołączeniu do ciała przebieg
wyjściowy niewiele przypomina prostokąt. Niezbędne są drobne modyfikacje schematu,
skutkujące dramatycznie lepszym przebiegiem wyjściowym, a co za tym idzie, znacznie
lepszą skutecznością zappera. Jak to zrealizować, podaję np. w e-booku Zapper w
Praktyce; szkoda, że ta niewielka modyfikacja generalnie nie jest znana producentom
zapperów. Niestety, wiele zapperów generuje pod obciążeniem przebieg niewiele
przypominający prostokąt – oznacza to mało harmonicznych, czyli małe szanse skutecznego
niszczenia patogenów.
Aby ten fragment artykułu miał wartość praktyczną: czy istnieje sposób sprawdzenia
skuteczności posiadanego, bądź kupowanego zappera? Tak, i jest bardzo prosty, choć
uwarunkowany dostępem do oscyloskopu. Należy zapper uruchomić, podłączyć się do
niego (na przykład trzymając elektrody działającego zappera w mokrych dłoniach)
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i dopiero wówczas podłączyć oscyloskop do elektrod wyjściowych. O jakości sygnału
generowanego przez zapper świadczy kształt prostokątów na ekranie oscyloskopu. Pod
adresem http://www.vibronika.eu/images/pdf/projektsurvivalkit.pdf obejrzeć można kilka
ilustracji obrazujących te kształty. Ilustracja 4 obrazuje przykład sygnału generowanego
przez kiepski, niezbyt skuteczny zapper. Z kolei ilustracje 5, 12, obrazują sygnały niezłych
zapperów.
Żyjemy w ciekawych czasach. Dużo zmienia się na naszych oczach. Ledwo
w świadomości części społeczeństwa zakotwiczył się zapper Clark jako w miarę skuteczny
element kuracji elektronicznych, a już sytuacja się zmienia się tak, że zapper Clark uważać
można za urządzenie jedynie pomocnicze.
Taki stan rzeczy skłania ludzi do samodzielnego poszukiwania metod samopomocy.
Dostępne stają się urządzenia znacznie skuteczniejsze niż zapper Clark. Czas, aby je poznać
i zacząć stosować.
1. Protokół Becka
Jest to prosta, stosunkowo łatwo dostępna metoda. Sporo piszę o tej metodzie na
Vibronice. W moim przekonaniu jest znacznie skuteczniejsza niż zapper Clark, ale też
nieco bardziej złożona; składa się z kilku elementów, z których każdy – nawet samodzielnie
- może przynieść konkretne rezultaty. A oto podstawa sprzętowa przeprowadzenia zabiegów
podyktowanych Protokołem:
a) Zapper BB (zapper Becka).
b) Wytwornica srebra koloidalnego (z paru względów nie należy używać srebra
koloidalnego)
c) Ozonator (do zakupu na eBayu za kilkadziesiąt dolarów, w tym przesyłka)
d) Pulser magnetyczny
Budowę (wraz ze schematami i opisami) oraz sporo informacji nt. stosowania
zappera BB oraz wytwornicy srebra koloidalnego, prezentuję w opracowaniu Projekt BBSK.
Stosowanie Protokołu uważane jest za skuteczną kurację antyrakową a także silną
kurację anty-pasożytniczą krwi. Protokół jest popularny. Istnieją świadectwa (niestety
głównie w języku angielskim, ale nigdy nikogo nie zniechęcałem do nauki tego języka
i uważam, że nigdy nie jest za późno) jego skuteczności w pozbywaniu się
najróżnorodniejszych dolegliwości, zwanych chętnie przez mainstream chorobami. Należą
do nich między innymi: AIDS1, borelioza2, Epstain-Barr3, wyleczenia nadnercza4, pozbycie
się infekcji pasożytniczej od zjedzenia mięsa 5, wyleczenia wątroby w związku z żółtaczką
typy C6, likwidacja syndromu chronicznego zmęczenia 7 i wiele innych.
1 https://www.youtube.com/watch?v=YIff-QMtw5E
2 https://www.youtube.com/watch?v=MtDBrzcGD9k
3 https://www.youtube.com/watch?v=fz7b1GabsHc
4

https://www.youtube.com/watch?v=WP2ueorPWwA
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Więcej o sposobie i prostocie konstrukcji zappera BB (Becka) i wytwornicy srebra
koloidalnego w artykule: http://www.vibronika.eu/images/pdf/bbskinfo.pdf .
Opracowałem także Projekt i Schemat Budowy Pulsera Magnetycznego i wykonałem kilka
egzemplarzy automatycznie wyzwalanych pulserów. Pulsery te mogą generować kilka
silnych (1, 2 lub nawet 3 T) impulsów na sekundę. Znajomi, którym wypożyczałem je na
kilka tygodni mówili mi o ciekawych, korzystnych efektach ich stosowania.
W kontekście stosowania Protokołu Becka pulser umożliwia m. in. likwidację źródeł
stałej reinfekcji. Wypompowywanie limfy z gruczołów limfatycznych umożliwia usuwanie
z gruczołów także patogenów, które znalazły tam schronienie przed kuracją. Po kuracji
wyłażą sobie kiedy zechcą, powodując stałe reinfekcje. Stosowanie pulsera magnetycznego
podczas kuracji wypędza je do krwiobiegu, gdzie niszczy je zapper BB i system
odpornościowy.
Silny pulser magnetyczny to jednak znacznie więcej, niż tylko element sprzętowy
stosowania Protokołu Becka. Wykazuje on wielorakie korzystne oddziaływanie na
organizm. Może usuwać stany zapalne, usuwać bóle, przyspieszać gojenie, likwidować
mikroby a nawet zmniejszać poziom szkodliwych metabolitów w zębach leczonych
kanałowo. Podnoszony często bywa temat likwidowania bólu stawów przez PEMF 8.
Stosując pulser, pamiętać należy o użyciu właściwego bieguna cewki wykonawczej.
Generalnie, można stwierdzić, że biegun magnetyczny S kierujemy na partie ciała, gdzie
mamy do czynienia bolesnością, infekcją, zapaleniem. Biegun magnetyczny N kierujemy na
osłabione partie o obniżonej aktywności. Walter Last sugeruje użycie biegunu S
skierowanego na skronie w przypadkach schizofrenii, epilepsji, stanów dezorientacji. Mówi
tu o magnesach stałych, lecz sądzę, że można to z powodzeniem przenieść na stosowanie
PEMF.
2. Maszyna Rife'a
Ostatnie kilka lat (jest kwiecień 2015) przyniosły duży postęp w dziedzinie
odtworzenia, rozwinięcia, a także upublicznienia i rozpowszechniania odkryć Royal
Rife'a.
Znana jest już konstrukcja i działanie maszyny konstrukcji Hoylanda, opartej na
wykorzystaniu tzw. wstęg bocznych. Uważana za skuteczny standard. Zbudowałem takie
urządzenie. Zdeterminowany elektronik może, nawet biorąc pod uwagę konieczność
sprowadzenia zza granicy większości podzespołów, zmontować Plazmową Maszynę
Hoylanda za ułamek ceny (10 – 20%) gotowej Maszyny, przy czym mówimy tu o silnym,
skutecznym urządzeniu, a nie o kosztownym substytucie Maszyny Rife'a, na jaki można
łatwo trafić biorąc się za zakupy bez przygotowania się do tematu.
Jednak od bardzo niedawna dzieje się coś, co prowadzi do opracowania systemu
bardziej interesującego, niż Maszyna Hoylanda, na tyle bardziej interesującego, że można to
postrzegać w kategoriach sporego postępu w rozwoju medycyny energetycznej.
Od około półtora roku trwa intensywny rozwój systemu Spooky2. System ten
uważać można za małą rewolucję w dziedzinie medycyny energetycznej, mamy bowiem do
czynienia z zaawansowanym technologicznie, lecz stosunkowo tanim i w związku z tym
łatwo dostępnym systemie o wybitnie modułowej konstrukcji. Modułowa konstrukcja
7
8

https://www.youtube.com/watch?v=5EkRIe9Oh_w
pulsujące pole magnetyczne, tu: silne (1-3 N) pulsujące pole magnetyczne.
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umożliwia ludziom uzupełnianie i rozbudowę systemu w miarę potrzeb i / oraz możliwości
finansowych.
Z punktu widzenia pojedynczej osoby o skromnym budżecie, za poniżej $200 stać
się można posiadaczem modułu podstawowego, tzn. wysokiej klasy dwukanałowego
generatora częstotliwości o sporej mocy (jego napięcie wyjściowe wynosi aż 20 Vpp,
a prosta sztuczka pozwala na zwiększenie tego napięcia do 40 Vpp, co oznacza
czterokrotne zwiększenie i tak już niezłej mocy urządzenia). Generator ten może być
oczywiście wykorzystywany bez jakiejkolwiek współpracy z komputerem. Może generować
wybrane przebiegi, posiada funkcję „przemiatania” częstotliwości w wybranym zakresie
częstotliwości przez wybrany czas, z wybranym krokiem zmian częstotliwości. Jakość
sygnału pod obciążeniem jest doskonała, lepsza niż w większości kosztowniejszych
zapperów „kombo”. Ewentualny zakup każdego kolejnego generatora z przystawką zdalną
zwiększać będzie możliwości systemu.
Oprogramowanie systemu
Oprogramowanie systemu jest bezpłatne, a zostało stworzone i jest rozwijane przez
Nowozelandczyka Johna White.
Możliwości generatora Spoky2 wręcz szybują dzięki temu, że ma on interfejs
umożliwiający podłączenie go do komputera, co umożliwia wykorzystywanie
oprogramowania Johna White. Oprogramowanie ma bardzo skromne wymagania sprzętowe
i jest napisane dla systemu operacyjnego Win XP, 7 i 8 (8.1) Z użyciem jednego komputera
umożliwia pracę wielu generatorów jednocześnie (nawet ponad stu). Jeśli wyciągniemy
z szafy starego laptopa lub netbooka pracującego „pod” jednym z wymienionych powyżej
systemów... to jest on właśnie tym, czego potrzebujemy do sterowania systemem.
Oprogramowanie pozwala na zaawansowane sterowanie przebiegami wyjściowymi
generatorów Spooky2, oraz na generowanie tzw. fali arbitralnej, do niedawna dostępnej
jedynie w zaawansowanych, bardzo kosztownych generatorach. Chciałoby się jeszcze raz
powiedzieć: rozwój elektroniki przyniósł wreszcie ludziom coś w miarę dostępnego, coś,
co może pomóc w odzyskiwaniu zdrowia. Tym, któzy odważą się podjąć wyzwanie
nauczenia się korzystania z tego systemu.
W mojej ocenie oprogramowanie White'a stanowi na tę chwilę cutting edge9 sztuki
sterowania generatorem częstotliwości i użycia zestawów częstotliwości do celów
likwidowania mikrobów i większych pasożytów, wspomagania oczyszczania organizmu,
dostarczania organizmowi potrzebnych wibracji.
Oprogramowanie systemu Spooky2 korzysta z zaawansowanych baz danych różnych
częstotliwości, liczących tysiące zestawów częstotliwości, w sposób umożliwiający łatwe
aplikowanie całych zestawów częstotliwości wybieranych według nazw dolegliwości lub
patogenu. Umożliwia sterowanie dużą ilością najróżnorodniejszych parametrów sygnału
wyjściowego generatora Spooky2 z czego sporo stanowią nowe, nie spotykane wcześniej
sposoby określania rodzaju sygnału. Nie sposób wymienić tu choćby połowy parametrów,
którymi można sterować, zapewne poświęcę temu tematowi oddzielne opracowanie.
Jednak dla przybliżenia Czytelnikowi możliwości oprogramowania, wspomnę tu,
że oprogramowanie pozwala użytkownikowi na samodzielne definiowania kształtu sygnału,
9

to popularny idiom ang. na określenie najbardziej zaawansowanego obszaru, najwyższego poziomu rozwoju jakiejś
dziedziny
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oraz dodawania różnych impulsów do niego. Użytkownik może samodzielnie pisać oraz
uruchamiać różne rodzaje podprogramów, które spowodują wygenerowanie sygnałów
o zadanej częstotliwości, amplitudzie, czasie trwania, kształcie, obecności – bądź nie tzw.
gatingu10 itp. Można zdefiniować wiele dodatkowych, nie wymienionych tu parametrów
określających pożądany sygnał, na przykład odstrajanie (zmiany częstotliwości głównej)
w ściśle określonym zakresie i tempie, powtarzanie częstotliwości w zestawie albo
powtarzanie zestawu lub... zestawu zestawów.
Sposoby aplikowania wybranych zestawów częstotliwości systemu Spooky
Podstawowy sposób, to używanie elektrod (ang. contact machine). Mogą to być
elektrody znane z zapperów, bądź elektrody żelowe, lub metalowe bądź gumowe „pady” do
umieszczenia na nich stóp. Moc generatora Spooky2 jest znacznie większa (2 W), niż moc
standardowego generatora funkcyjnego (0,2 W), tak więc w wielu wypadkach, szczególnie
dla częstotliwości – umownie – do kilkudziesięciu kiloherców - jest odpowiednia do
stosowania elektrod. Jeżeli jednak chcemy zastosować częstotliwości Rife'a – a więc rzędu
setek kHz czy nawet kilku MHz, moc ta okaże się za mała. Aby rozwiązać ten problem,
zbudowałem wzmacniacz liniowy RF, który ma niezłą charakterystykę moc w funkcji
częstotliwości w zakresie od około 300 kHz do około 5 Mhz. Gdy więc chcę pracować
z elektrodami używając częstotliwości setek kiloherców lub nawet kilku megaherców
(takie częstotliwości penetrują skutecznie wnętrze komórek, dopadając chroniące się tam
patogeny), wzmacniacz ten okazuje się bezcenny.

Ilustracja 1: Wzmacniacz liniowy RF podczas składania. Moc 10 W,
zakres wydajnie przenoszonych częstotliwości od 0,3 MHz do 5 MHz.

Stosując wzmacniacz sygnału należy pamiętać, że popłynie spora moc (kilka lub więcej
wat). Przy częstotliwościach radiowych nie czuje się przepływu prądu, co może być bardzo
10 przerwy w podawaniu sygnału dla „ogłupienia” patogenów
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zwodnicze i kusić do zastosowania na przykład elektrod żelowych o małej powierzchni.
Wydziela się stosunkowo duża w kategoriach zabiegu elektrodowego moc 5 czy 10 W a my
nic nie czujemy, ale później nikt nie będzie zazdrościł. Można się męczyć parę miesięcy
(swędzenie). Przestrzegam każdego przed uleganiem tego typu pokusie; w jednym
z e-booków opisuję swoją przygodę tego typu. Mnie nie miał kto ostrzec, bo byłem jakby
pierwszy - więc poniosłem konsekwencje, ale dzięki temu teraz mogę ostrzec innych.
Co należy zrobić? Należy zadbać, aby powierzchnia zastosowanych elektrod była
dostatecznie duża, i... podać ją głównie na stopy. Jak ja to robię? Stosuję „pads” - dwie
elektrody ze stali nierdzewnej, podłączone do wyjścia wzmacniacza. Na stopy zakładam
grube wełniane elektrody, zwilżone obficie słoną wodą. Powierzchnia przyłożenia napięcia
do ciała wydatnie rośnie dzięki temu, bo mamy do czynienia z przewodzeniem nawet
w okolicach kostek. Zapobiega to przekraczaniu bezpiecznych wartości prądów zabiegu.
Warto rozpoczynać od niewielkich prądów lub czasów zabiegu i bardzo stopniowo
(tygodnie) zwiększać je po upewnieniu się, że są bezpieczne. W trakcie zabiegu należy
kontrolować wilgotność skarpetek i zwilżać je w miarę potrzeby.

Ilustracja 2: Gotowy wzmacniacz liniowy RF do współpracy ze Spooky2,
zastosowałem dwa szeregowo połączone wzmacniacze kupione na eBay'u.

Innym, dość radykalnym sposobem aplikacji częstotliwości w celu przeprowadzania
zabiegów jest zastosowanie lampy plazmowej.
Poniżej zaprezentuję kilka fotografii
obrazujących
różne
fazy
montażu
urządzenia Plazmowej Maszyny Rife'a.
Zdecydowałem się zastosować projekty
Ralpha Hartwella. Zakupiłem moduł
sterujący SSQ-2F, zaś wzmacniacz PA-1 i
praktycznie prawie całą resztę złożyłem
samodzielnie.
Ilustracja 3: Lampa plazmowa, od Billa Cheba z
Kanady.
© by Roman Nowak 2015
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cm. Lampa bardzo łatwo startuje i stabilnie pracuje.
Ważne jest bezpieczne, zapobiegające uszkodzeniu osadzenie lampy, zobrazuje to jedna
z fotografii poniżej. Istotne jest też zastosowanie właściwych elektrod, nie dopuszczających
do przegrzania lampy w miejscu zamocowania elektrod. Takie elektrody pokryte są
„płaszczem” ze specjalnie opracowanego tworzywa, kupiłem je od Hartwella.
Poniższa fotografia przedstawia zmontowany zasilacz do montowanej Maszyny
Plazmowej.

Ilustracja 4: Zasilacz Maszyny.

Ilustracja obrazuje gotowy już wzmacniacz mojej
Maszyny; zwraca uwagę potężny radiator, z jakiego
korzysta jego tranzystor końcowy. Radiator posiada
swój własny – wbudowany - wentylator.
Kluczowym podzespołem jest SSQ-2F, który
sprzętowo realizuje wszelakie funkcje logiczne
umożliwiające pracę Maszyny zbudowanej według
projektu Hartwella.
Główne prace zajęły nieco ponad dwa tygodnie
(czas urlopu) intensywnej pracy. Przedtem
czekałem jednak kilka tygodni na przesyłki.
Ilustracja 5: Wzmacniacz PA-1 Maszyny
Plazmowej.

© by Roman Nowak 2015
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przed montażem, i fazę uruchamiania, już po zapaleniu lampy, co jest kluczowym,
najtrudniejszym do osiągnięcia i oczekiwanym momentem w trakcie prac montażowych.
Montaż nie jest trudny, ale wymaga pewnej konsekwencji i wielokrotnego przeczytania
instrukcji,
jakie
opracował
Ralph (w języku angielskim, co
w sumie też może być pewną
przeszkodą). Samo gromadzenie
części i podzespołów wymaga
uwagi, aby zebrać to, co będzie
do siebie pasowało elektronicznie i mechanicznie.

Ilustracja 6: Większość elementów i podzespołów bezpośrednio
przed montażem Maszyny Plazmowej Rife'a.

Ilustracja 7: Uruchomiona Plazmowa Maszyna Rife'a. Jest to tzw.
kliniczny model, opracowany przez Hoylanda. Testowałem sterowanie
smartfonem oraz generatorem Spooky2. Pracuje.
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Wykonana przez mnie Maszyna Plazmowa generuje częstotliwość nośną 3,3 MHz.
Sugerowane częstotliwości sterujące nią powinny zamykać się wartością maksymalną ok.
400 kHz. Można wykorzystać na przykład ściągnięte z internetu nagrania, które można
podać na wejście sterujące Maszyny i osiągnąć „przemiatanie” częstotliwości w stylu
Hoylanda. Można także zastosować określone częstotliwości akustyczne (podane w ebooku), które spowodują wygenerowanie wstęg bocznych korespondujących z określonymi
dolegliwościami. Stosowanie Spookiego jest możliwe, ale wykorzystamy tu tylko drobny
ułamek jego możliwości. „Szkoda chłopa” :).
Obecnie trwają prace zespołu Spooky2 nad opracowaniem i wdrożeniem do
sprzedaży wersji plazmowej urządzenia, gdzie sygnały Spooky2 aplikowane będą za
pomocą lampy plazmowej. Sporo wskazuje na to, że maszyna plazmowa od zespołu Spooky
będzie znacznie tańsza, niż funkcjonujące obecnie dostępne w sprzedaży Maszyny. Wygląda
bowiem na to, że uniknąć będzie można konieczności sprzętowego rozwiązywania
sterowania Maszyną, ponieważ, jak sądzę, zespół zastosuje logikę zaimplementowaną
software'owo w istniejącym już oprogramowaniu, ale pewności nabierzemy, gdy ukaże się
konkretna oferta. I tu warto będzie zastosować generator Spooky2.
Wróćmy do oprogramowania Spooky2. Wspomniałem już, że w mojej ocenie John
White, stworzył coś niezwykłego. W e-booku Maszyna Rife'a – Czas na Reaktywację
opisuję dość szczegółowo, na jakiej zasadzie pracowała (i dziś pracują uznawane za niezłe
urządzenia współczesne) maszyna Hoylanda: nośna o stałej częstotliwość, np. 3,3 MHz modulowana innymi częstotliwościami. Otóż White wpadł na pomysł, mówiąc w skrócie,
zastosowania zmiennej częstotliwości nośnej. Sprawę zdołał zaimplementować
w omawianym oprogramowaniu, dzięki czemu sterując generatorem Spooky2 z poziomu
komputera otrzymujemy ponad tysiąc jednocześnie generowanych, stale się przestrajanych
częstotliwości. Program taki nazywa się Spectrum Sweep. Metody tej nie można stosować
z elektrodami, ponieważ napięcie dzieli się na ilość częstotliwości, co czyni zabieg zbyt
słabym. Ale... Spectrum Sweep może jednak być aplikowane przy zastosowaniu zupełnie
innej metody.
Otóż Projekt Spooky2 ma charakter modułowy. Do generatora i sterującego nim
oprogramowania dokupić można pewne bardzo interesujące w działaniu przystawki. Jedną
z nich jest tzw. nadajnik skalarny (w cenie około $40). Pomijając tu zasadę działania, która
nie mieści się w ramach udostępnianej społeczeństwu „wiedzy”, przystawka ta ma
umożliwiać zdalne poddawanie się zabiegom.
Nadajnik skalarny umożliwia zabiegi zdalne: w specjalnie do tego przeznaczonej
szczelinie urządzenia zainteresowany umieszcza swój paznokieć, urządzenie podłączane jest
do generatora Spooky2 sterowanego komputerem, i dzięki DNA paznokcia poddanemu
działaniu określonych częstotliwości w przystawce, wibracje zabiegu - poprzez pole
skalarne - osiągają właściciela paznokcia, nieważne, gdzie on się znajduje. Oddziaływanie
to jest oczywiście znacznie słabsze, aniżeli oddziaływanie poprzez elektrody, nie ma jednak
żadnych przeszkód, aby zabieg trwał odpowiednio dłużej, co, jak się uważa, kompensuje
słabsze energie oddziaływania poprzez pole skalarne. W slocie jednej niewielkiej
przystawki wystarczy umieścić jedynie kawałeczek paznokcia. Oznacza to, że można tam
umieścić próbki DNA kilku osób, co umożliwi chętnym poddawanie się zabiegom
zbiorowym.
Jak widać, możliwości omawianego systemu robią się coraz bardziej interesujące.
© by Roman Nowak 2015
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Już zakup pojedynczego generatora - „Maszyny Rife'a” Spooky2 może dać chętnej,
skłonnej do eksperymentów osobie spore możliwości, nieporównywalne z tzw. zapperem
Clark (oczywiście Spooky2 może pracować także w trybie wysokiej klasy super-zappera
Clark).
System Spooky2 ma jednak dalsze możliwości - związane z jego modułowym, de
facto, charakterem.
Dalsze możliwości systemu Spooky2
Do jednego komputera podłączyć można wiele generatorów Spooky2
i sterować każdym niezależnie (lub też globalnie – jednocześnie) z poziomu tego
komputera. Oznacza to, że np. przy użyciu jednego laptopa można, po nabraniu pewnej
operatorskiej wprawy, sterować np. czterema lub ośmioma lub – powiedzmy
- szesnastoma generatorami Spooky2 i podłączonymi do nich przystawkami skalarnymi.
Jeśli roboczo przyjmiemy, że zabieg z użyciem przystawki skalarnej jest
dziesięciokrotnie mniej intensywny, niż zabieg z użyciem zestawu elektrod, to łatwo jest
wyobrazić sobie, iż skoro standardowy zabieg z zastosowaniem elektrod trwa trzy minuty
(określa to parametr zwany dwell), to stosując nadajnik skalarny można to skompensować
przyjmując wypadkowy dwell dla danego zestawu nie trzy minuty, ale znacznie dłużej, na
przykład godzinę. Przecież w czasie zabiegu pacjent – przedmiot zabiegu – może jeść,
biegać, leżeć, pracować, spać – słowem, robić to, co zechce.
Tak więc nie ma najmniejszych przeszkód aby stosować zabieg z jednoczesnym
użyciem czterech, ośmiu czy szesnastu generatorów Spooky2, z których każdy steruje
podłączonym doń nadajnikiem skalarnym. Możliwe jest więc zestawianie pewnej całości
składającej się z modułów (tu: pojedynczych generatorów) emitujących poprzez przystawki
skalarne skomplikowane, skoordynowane kombinacje jednocześnie emitowanych
częstotliwości wysyłane poprzez pole skalarne do konkretnej osoby... bądź osób.
Czy ja tu komplikuję zagadnienie? Ani trochę. Wszyscy wiemy, że „oni nie śpią”.
Sama borelioza wraz z jej towarzyszami stanowi ogromny problem współczesności. Istnieje
literatura wskazująca, z jakiego laboratorium borelia i jej „towarzysze” zdają się pochodzić.
Większość ludzi, jak twierdzi już sporo specjalistów, ma ją/je już w sobie. Pytanie, kiedy
się to ujawni. A mykoplazma? A brucella?
Poniżej fragment jednego z moich e-booków.
Dlaczego ta mykoplazma jest niebezpieczna? Powoduje objawy podobne do grypy, ale nie
mamy do czynienia z grypą. Mykolazma to małe bakterie bez ścianki komórkowej. Są
maleńkie, nawet dziesięć razy mniejsze od przeciętnej bakterii. Powodują dolegliwości
układu oddechowego. |U młodych ludzi są przyczyną nietypowych zapaleń płuc. Trudno
jest ocenić, czy określone dolegliwości są spowodowane mykoplazmą, czy wirusami. Stąd,
bywa, że lekarze rozpoznają infekcję wirusową, a jest to infekcja jak najbardziej bakteryjna.
Sądzę, że sporo rozpoznań grypy to zakażenia mykoplazmą, które charakteryzują się
podobnymi do grypy objawami.
Pierwsze objawy zakażenia mykoplazmą pneumoniae to zapalenie gardła, któremu
nie towarzyszy katar. Bakteria stopniowa zajmuje coraz niższe rejony układu oddechowego
– krtań, tchawicę, oskrzela, czasem płuca, gdzie powoduje wysięk. Pojawia się kaszel,
osoby zakażone odkrztuszają wydzielinę, może wystąpić gorączka, lub stan
podgorączkowy. Mykoplazma ta może też powodować zapalenie ucha środkowego lub/i
zatok. Może też przenieść się do – najczęściej jednego – stawu, powodując obrzęk i
© by Roman Nowak 2015
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bolesność, co przemija po pewnym czasie.
Mykoplazma pneumoniae może też atakować skórę, powodując rodzaj pokrzywki,
rumień, a nawet zmiany pęcherzykowe11. Może atakować serce. Może powodować
niedokrwistość. Działanie mykoplazmy na organizm nie jest typowe dla działania bakterii,
trudno ją też wykryć w organizmie. Działanie antybiotyków na mykoplazmy jest mało
skuteczne.
Jak łatwo się domyśleć, mycoplasma pneumoniae może powodować trudną do
oszacowania ilość chorób i cierpienia. Społeczeństwo jest kompletnie nieświadome
przyczyn dolegliwości. Lekarze także często nie. Pewnie najczęściej nazywają to
przeziębieniem lub grypą :). Nawet gdy mówią o infekcji... nic z tego nie wynika. Ludzie
cierpią, idą do lekarza, do apteki. Jeśli się poprawi, to dzięki Twojemu systemowi
odpornościowemu, choć często trwa to za długo. Możesz sobie jednak pomóc swoją
Maszyną. Częstotliwość, jaka nie sprawia radości
temu patogenowi
i zakłóca jego pracowity biznes czynienia naszego życia nieznośnym, to np. 688 Hz i... jej
harmoniczne, zastosowane w formie przebiegu np. H-Bomb naszego systemu. Zastosuj też
inne zestawy na mykoplazmę z bazy danych systemu, bo mycoplasma pneumoniae nie jest
jedynym chorobotwórczym czynnikiem wśród gatunków tego patogenu.
Poza mycoplasma pneumoniae istnieje wiele rodzajów mykoplazmy. Niektóre
z nich sa bardzo niebezpieczne dla ludzi.
Laboratoria nie próżnują.
Modyfikowana genetycznie mykoplazma przyczyną chorób systemu nerwowego
Bardzo ciekawą kolekcją informacji o tych patogenach jest artykuł Mycoplasma –
The Linking Pathogen in Neurosystemic Diseases, napisany przez Donalda Scotta. Dr Scott
pisze, że niebezpieczne szczepy mykoplazmy stworzyli amerykańscy wojskowi w
biologicznych eksperymentach dla celów wojny biologicznej 12; nie opublikowano tej
informacji, "nasze" media milczą jak zaklęte, ale wiemy to dzięki internetowi. Patogen
został opatentowany przez armię USA i dr Shyh-Ching Lo; dr Scott pisze, że ma kopię
patentu wydanego na to świństwo przez urząd patentowy USA.
Zaczęło się w 1942 roku, kiedy to USA, Wielka Brytania i Kanada zawarły tajne
porozumienie w sprawie opracowania dwu rodzajów broni biologicznej – jedna miała
zabijać, druga obezwładniać. Od samego początku w programie uczestniczyli wybitni
naukowcy i konsultanci medyczni, eksperci przemysłowi i przedstawiciele rządu, projekt
zaklasyfikowano jako Top Secret (ściśle tajny).
Warto dodać, że według dr Scotta, pod przykrywką wojny z rakiem zrealizowano też
specjalny program wykreowania wirusa raka. W lutym 1977 ujawniono niektóre
dokumenty. Wynika z nich, że George Merck (tak, to ten od
potężnej firmy
farmaceutycznej Merck Sharp & Dohme), zameldował ministrowi obrony USA, że po raz
pierwszy wyizolowano czynnik chorobotwórczy w postaci krystalicznej, jak to ujął.
Otóż wyprodukowali oni krystaliczną toksynę13 bakteryjną z bakterii brucella.
Można ją przechowywać, transportować i uwalniać bez pogorszenia własności. Poszli dalej,
mają gotową toksynę, nawet nie trzeba bakterii.. chyba że do przenoszenia! Może więc być
ta toksyna przenoszona przez insekty, żywność i... rozpylanie. W celu praktycznego
wykorzystania może być umieszczana w innych bakteriach.
11 http://www.doz.pl/czytelnia/a192-Sezon_na_mykoplazme
12 Zachodzi pytanie z kim oni tak naprawdę walczą, chyba z nami wszystkimi
13 zauważ: toksynę, nie bakterię! Wyekstrahowali esencję tego świństwa, coś, co nie występuje w naturze
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Brucella w zasadzie nie zabija ludzi, ona nas ma obezwładniać.
W 1969 roku komisja kongresu USA przesłuchała dr Donalda MacArthura
z Pentagonu. Zeznał on, że w zależności od stężenia zarażonej brucelozą mykoplazmy,
zarażona osoba dość szybko umiera (przy umownym stężeniu 10). Przy umownym stężeniu
8 osoba zarażona dostanie syndrom chronicznego zmęczenia lub fibromyalgii. Przy stężeniu
7 osoba wegetuje, nie mogąc wykrzesać w sobie zainteresowania życiem... Bruceloza nie
może być wykryta zwykłymi testami krwi, (stąd lekarz powie "ja tu nic nie widzę", lub
"testy nie potwierdzają zakażenia" i winą obciążać będzie nasz słaby system odpornościowy
- dokładnie myląc przyczynę ze skutkiem). MacArthur zeznał też, że zespół wciąż pracuje
(1969 rok!) nad rozwojem biologicznych broni obezwładniającej ludzi.
Autor artykułu opisuje dalej swoją rozmowę z amerykańskim weteranem wojennym,
który zajmował się bronią chemiczną, biologiczną i radiologiczną. Po odejściu do rezerwy
weteran ten dostał pismo, które sparafrazuję tak:
„Jeśli dostaniesz MS (stwardnienie rozsiane), to dlatego, że miałeś do czynienia
z brucellą. Damy ci rentę, ale nie rozpowiadaj o tym”. Ponadto już w 1949 roku dwaj
lekarze dr Kryger i dr Hagen sugerowali związek MS z chroniczną brucelozą. Wśród 113
przebadanych pacjentów 95% było zakażonych brucelozą.
Otóż jednoczesne zastosowanie czterech czy ośmiu modułów Systemu, jak dużo na to
wskazuje, wywiera nieliniowo skuteczniejsze działanie. Jak widzisz z powyższego,
wszyscy potrzebujemy, lub wkrótce będziemy potrzebowali bardzo skutecznego środka
ratowania zdrowia. Tak więc, ja nie komplikuję. Prezentuję tylko system, który może
okazać się skuteczny.
Kończąc omawianie modułów systemu, wspomnę o jeszcze jednym module, o jaki możemy
uzupełnić system – diagnostycznym. Za kilkadziesiąt dolarów dokupić można moduł
zwany Spooky Pulse, służący do wyszukiwania częstotliwości, przy których następują
zmiany w sposobie krążeniu krwi. Wciąż trwają badania i doświadczenia, ale sporo
wskazuje na to, że moduł ten może być cennym elementem poszukiwania częstotliwości,
których stosowanie może okazać się szczególnie ważne dla odzyskania zdrowia. Moduł
Spooky Pulse można porównać do funkcji DIRP wbudowanej w maszynę F-scan.
Oprogramowanie Spooky Pulse jest obecnie wciąż rozwijane, udoskonalane. Spodziewać
się można coraz lepszego działania tego bio-skanu.

Podsumujmy ten etap prezentacji systemy Spooky.
Jeśli ktoś kupi sobie jeden generator Spooky2, ma coś, co możliwościami dalece przerasta
zappery kombo, które są często od niego droższe. W takim ujęciu zapper Clark schodzi do
funkcji urządzenia pomocniczego.
Dokupienie przystawki skalarnej za około $40 zmienia diametralnie sposób
korzystania z urządzenia: korzystasz z zabiegów zdalnie. A to oznacza inne, nowe strategie
podejścia do kuracji medycyny energetycznej. Na jeszcze inny poziom działania wchodzą
ci, którzy decydują się na zakup zestawu kilku generatorów z przystawkami.
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Protokoły i strategie korzystania z systemu Spooky2
Żyjemy w czasie gdy coraz więcej ludzi coraz bardziej choruje, a chorób coraz
trudniej się pozbyć. Spooky ma własne forum, gdzie ludzie wymieniają się
doświadczeniem. Opracowywane są i badane nowe sposoby pozbywania się chorób.
Modułowa konstrukcja systemu pozwala na stosowanie zestawów składających się z kilku
lub nawet kilkunastu generatorów z podłączonymi do nich przystawkami skalarnymi.
Potęguje to możliwości Systemu, zwiększa skuteczność zabiegów. Ciekawe opracowania
prezentuje David Bourke. Zwraca uwagę jedno z jego opracowań, będącym de facto
instrukcją do walki z chorobą Morgellonów. David zakłada tu konieczność jednoczesnego
wykorzystywania czterech generatorów z przystawkami skalarnymi. Buduje zaawansowany
Protokół postępowania, składający się z różnych faz. Skuteczna kuracja wymaga według
niego faz przygotowawczych i wspierających.
Ciekawą cechą metod oddziaływania urządzeń medycyny energetycznej (jak Spooky2) jest
fakt, że koncentrujemy się nie tylko na dewitalizacji patogenów. Równie ważne są elementy
kuracji odnoszące się do tzw. „przygotowania terenu” - a więc na przykład stosowania
częstotliwości wspomagających usuwanie metali ciężkich, wszelkich zanieczyszczeń
i toksyn. Co ciekawe, za sensowne uważa się wręcz rozpoczęcie kuracji od usunięcia metali
ciężkich. Protokół Bourke zakłada kilku-dobowe stosowanie cztero-generatorowego modułu
wymierzonego we wspierania oczyszczenia organizmu z właśnie metali ciężkich,
toksycznych protein, fluoru, pestycydów ze stopniowym włączaniem dewitalizacji różnych
patogenów.
Detox jest tak ważnym elementem kuracji elektronicznych, że nawet po osiągnięciu
wstępnego celu „przygotowanie terenu” gdy przejdziemy „na dobre” do dewitalizacji
patogenów, wciąż zakładać należy stałe wykorzystanie np. jednego generatora z przystawką
skalarną do ciągłego wspomagania detoksykacji. Tak więc, przykładowo, może to być detox
jelit, toksyn w organizmie, toksyn w wątrobie i nerkach, pasożytów w jelitach, limfy
i paciorkowców.
W fazie drugiej koncentrujemy się na szkodliwych organizmach: trzy generatory
tępią paciorkowce, gronkowce, chlamydie, ale już także bartonellę – wspomagane
wibracjami srebra i złota koloidalnego. Dalsze patogeny do dewitalizacji to szczepy borelii,
mykoplazmy, szczepy candidy, pleśnie a także większe pasożyty, jak przywry. Wówczas
dopiero przechodzi się do stosowania Spectrum Sweep, a następnie częstotliwości
wymierzonych już bezpośrednio w różne związane z chorobą Morgellonów – szczepy
patogenów oraz... nanotechnologie. Generatory pracują kilkadziesiąt godzin, po czym
następuje zmiana zestawu częstotliwości i tak dalej. Przypomnę tu, że po ustawieniu
i uruchomieniu określonego zestawu programów przedmiot zabiegów (osoba im
poddawana) może zajmować się snem, pracą, czy też odpoczynkiem. Wspomnę, że są tacy,
którzy uważają, że cztery generatory, to za mało i budują sobie programy z wykorzystaniem
ośmiu generatorów z przystawkami skalarnymi.
Kuracja jest dość metodyczna i trwa parę tygodni. Po tym okresie można już nabrać
pewnego doświadczenia i osobistych spostrzeżeń, co będzie podstawą budowania własnych
podprogramów towarzyszących, tzw. satelickich, stale jednak stosując przynajmniej jeden
generator do podtrzymania detoxu. Baza danych programu będącego oparciem systemu
Spooky2 zawiera potrzebne zestawy częstotliwości.
Zauważmy, że nie stosujemy tu żadnych syntentycznych leków, to są metody prawie
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czysto elektromedyczne.
Zakończenie
Modułowa budowa, rozsądna cena, uniwersalność i elastyczność systemu Spooky2
stanowić zapewne będzie o sukcesie stosowania metod opartych o jego wykorzystywanie.
Już pojedynczy generator Spooky2 daje spore możliwości, ale stosowanie zestawu
czterech, ośmiu lub generatorów może okazać się skuteczną, uniwersalną metodą medycyny
energetycznej. Z czasem może okazać się, że ludzie uznają, iż warto zaopatrzyć się w taki
zestaw ramach rodziny lub grupy przyjaciół. Dużo się dzieje wokół systemu i zapewne czas
wkrótce pokaże, w jakim kierunku to pójdzie. Choć za wcześnie jest na jednoznaczną
ocenę skuteczności opisanych tu metod, to wydaje się, że mogą okazać się przydatne. To
jest ruch amatorski, oddolny. Wydaje się jednak, że dzieje się coś bardzo ważnego, ten ruch
wydaje się nabierać siły z każdym miesiącem. Wkrótce zapewne będziemy wiedzieli
znacznie więcej. Moje osobiste doświadczenia z technologią Spooky napawają mnie
optymizmem.
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