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Jest opracowaniem elektronicznym (czyli
w formie e-booka) chronionym prawem
autorskim. Przeznaczony jest do osobistego
użytku nabywcy, do czytania na ekranie
komputera, wydruk jest zablokowany. Proszę
nie kupuj, jeśli to Ci nie odpowiada.
Projekt opisuje budowę urządzenia BBSK,
które jest miniaturowym zapperem Becka/ BB
/Czyścicielem Krwi wraz z wytwornicą srebra
koloidalnego wytwarzaną metodą LVDC.
Opracowanie zawiera też rozdział o
wytwarzaniu koloidów dwoma metodami –
dowiesz się na przykład, jak łatwe jest
samodzielne wytwarzanie bio-przyswajalnego,
jonowego magnezu kolo-idalnego z użyciem
zbudowanego przez siebie BBSK.
Opracowanie oparte jest w sporym stopniu na
zmienionej, up-datowanej wersji wystawianego już
kiedyś opracowania Projekt BBSK.
Update polega na usunięciu przestarzałych
informacji i na dodaniu informacji, jak zrobić nowy
typ zasilania – mniejszy, nowoczesny akumulator o
większej pojemności, ładowany z ładowarki
telefonicznej np. poprzez gniazdko micro USB lub
kabel magnetyczny.

Ponieważ mam sporo zapytań od Czytelników
swojej strony na temat skutecznych metod wytwarzania koloidów, dodałem rozdział na temat ich
wytwarzania metodą wysokonapięciową (HVAC), aby sprawę tej informacji totalnie rozwiązać.
Muszę tu zrobić zastrzeżenie. W związku z tym, że informuję, jak praktycznie zastosować wysokie
napięcie do wytwarzania koloidów np. miedzi, cynku, złota czy srebra (sposób połączeń, fotografie, wyjaśnienia,
komentarze) – opracowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Nie kupuj, jeśli nie jesteś pełnoletni.
Ponadto ostrzegam, że praca z wysokim napięciem w przypadku błędu lub zachowań niewyedukowanych, nie
opartych na wiedzy i ostrożności, niesie potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Rozdział o koloidach ma charakter dydaktyczny, informacyjny i nie jest z mojej strony
zachętą do działania praktycznego. Cokolwiek Czytelnik uczyni w tym zakresie, robi to na
wyłącznie własną odpowiedzialność. Nie namawiam nikogo do podjęcia się eksperymentów ze
stosowaniem wysokiego napięcia (HVAC).
Do niniejszego opracowania – w kontekście eksploatowania BB i wytwornicy - dodałem
nowe, podsumowujące treści w formie Modułu Szkoleniowo – Eksploatacyjnego BB/SK. Projekt
w swojej obecnej formie uległ - w sumie - wydłużeniu o około dwadzieścia stron w stosunku do
poprzedniej wersji. Można go traktować jako komercyjną kontynuację tego artykułu. W artykule
tym znajdziesz link do filmu, w jakim prezentuję działanie BBSK.
Cena Projektu wynosi 237 zł. Dla osób, które mogą udokumentować nabycie poprzedniej wersji
tego Projektu, przewidziana jest ulga - cena wyniesie 117 zł.
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