Techniki Rife’a – czy jesteśmy skazani na lampy plazmowe?
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Bez wstępu przejdźmy do maszyny Rife’a. Historycznie, nazwa ta pochodzi od prac i odkryć
legendarnego Royal Rife’a. Gdy człowiek ten z użyciem swojej maszyny zaczął skutecznie
pomagać ludziom w pozbyciu się raka, zostało to szybko odnotowane a następnie sprawdzonymi
metodami strącono go w niebyt. Royal Rife’a zneutralizowali, ale legenda przeżyła. Idea była
– i jest - ciągle żywa. Każdy zainteresowany łatwo znajdzie sporo materiału o tym człowieku.
Prace Rife’a kojarzone są najczęściej ze stosowaniem lampy plazmowej, fanatronu 1. Potrzeba było
stosownego generatora, wzmacniacza, układów dopasowujących, lampy. Skupmy się na chwilę na
generatorze - w czasach Rife’a urządzenia elektroniczne zdolne do precyzyjnego generowania
wysokich częstotliwości były bardzo kosztowne. Koszt rósł ex-potencjalnie, gdy chodziło o zakres
wyższych częstotliwości, na przykład od kilkuset kiloherców i więcej. Bardzo ograniczało to
dostępność odpowiednich generatorów.
Sytuację radykalnie zmienił szybki rozwój elektroniki i malejące ceny produktów
elektronicznych. Dziś technika bezpośredniej syntezy cyfrowej (DDS) pozwala produkować
i oferować doskonałe generatory (odpowiednie do celów eksperymentów z maszyną Rife’a,
o górnej częstotliwości minimum kilku MHz) za cenę nawet tylko kilkudziesięciu dolarów, gdzie
przed laty generatory o słabszych parametrach mogły kosztować – zgaduję – tyle, ile samochód.
Najogólniej rzecz biorąc, powiedziałbym, że wspólnym mianownikiem metod Rife’a jest
oddziaływanie częstotliwościami dostrojonymi do danego problemu, a chodzi tu o dość dokładne
dostrojenie (setne procenta). Większe odstrojenia zmniejszają skuteczność.
Z czego składa się Maszyna Rife’a?
Odpowiedni generator częstotliwości stanowi pierwszą i podstawową część składową Maszyny
Rife’a, jak rozumiemy ją dziś
Dla poważniejszych zastosowań, generator powinien być w stanie kolejno podawać na
wyjście wiele automatycznie zmieniających się sygnałów/częstotliwości, i tu raczej
bezkonkurencyjne są generatory od Spooky2.
Obecnie model Spooky2-5M kosztuje $100 i jest wart tej ceny z uwagi na wbudowany
interfejs umożliwiający używania oprogramowania – chodzi możliwość współpracy z komputerem.
Oprogramowanie stwarza niemal nieograniczone możliwości sterowania takimi generatorami w
kwestii doboru częstotliwości i czasu ich odtwarzania, kształtu sygnału, wielkości amplitudy,
offsetu, długości trwania impulsu, narzucania dowolnych, z góry określonych przerw, zapętlania,
itp.
Odpowiedni generator jest więc podstawowym składnikiem Maszyny Rife’a. Musi być jednak
uzupełniony o odpowiedni systemu transferu sygnału do organizmu.
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Chodzi o lampę plazmową w kształcie przypominającym kulę, z elektrodami wewnątrz. Lampa uważana są
skuteczną, ale nietrwałą z uwagi na pokrywanie się wnętrza bańki metalem podczas pracy,
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Systemy transferu częstotliwości do organizmu
Elektrodowy
Prawdopodobnie najprostszym sposobem podłączenia generatora do organizmu są elektrody. Mogą
to być te znane z zapperów dr Clark, ale komu chciałoby się trzymać takie elektrody
w dłoniach, jeśli dla osiągnięcia pewnych celów powinno to trwać tygodnie lub miesiące (dla osób
eksperymentujących np. z pozbyciem się boreliozy)? W sukurs przychodzą tu tzw. elektrody TENS,
żelowe, naklejane.
Czy elektrodowy sposób transferu częstotliwości jest skuteczny? Jest dość tani, prosty, ale
ma poważne ograniczenie. Jego oddziaływanie nie obejmuje wnętrza komórek i organów. Sygnał
przenosi się po tkance łącznej, oddziałuje więc tylko pośrednio na te kategorie. Praktycznie poza
zasięgiem jego oddziaływania, poza wnętrzem komórek (gdzie często kryje się problem) - są także
kości, mózg.
Częstotliwości, na jakich metodą elektrodową („Contact”) moglibyśmy penetrować wnętrza
komórek, muszą wynosić przynajmniej setki kiloherców. No ale, powie ktoś, przecież generator
Spooky2-5M może generować sygnał o częstotliwości do 5 MHz… Tak, ale jeśli skorzystamy z
wyższych częstotliwości, pojawia się kolejny problem – poważny deficyt mocy generatora. Przy
wyższych częstotliwości moc tego generatora jest po prostu daleko za niska na to, aby umożliwić
sygnałowi skuteczne przenikanie komórek, organów. I to pomimo tego, że Spooky2 może oddawać
moc nawet 16 razy większą od niejednego standardowego generatora funkcyjnego.
Czy istnieje rozwiązanie tego problemu? Tak, opisuję je w e-booku „Maszyna Rife’a”.
Rozwiązanie jest proste i w sumie dość tanie, nie wzbudza więc specjalnie zainteresowania
oferentów sprzętu.
Transducer ultradźwiękowy
Jest to rodzaj „głośnika” ultradźwiękowego, podłączonego do stosownego, dość
kosztownego wzmacniacza sterowanego generatorem. Transducer przykłada się do ciała,
częstotliwości w postaci ultradźwiękowych fal akustycznych powodują drgania wywołujące
pożądane efekty. Swego czasu urządzenie tego typu o odpowiedniej mocy (drogie) oferował fizyk i
wynalazca Gary Wade.
Nadajniki skalarne
Spooky2 oferuje przystawkę ($55?) zwaną Spooky Remote (która działa na odległość, na
osoby, których paznokieć lub inna próbka biologiczna znajduje się w slocie urządzenia). Istnieje
oficjalne hipoteza, że trzeba dziesięciokrotnie więcej czasu, aby osiągnąć te same efekty, jakie
osiąga się metodą elektrodową (Contact) (osobiście uważam, że nie dziesięć, a kilkadziesiąt razy
więcej czasu, choć istnieją modyfikacje procedury prowadzące do zwiększenia szybkości
działania). Ale zaleta jest oczywista – po uruchomieniu systemu (nawet na wiele dni
– automatyczne działanie) – system nie wymaga dalszej uwagi, (cóż, prawie:)). Dla intensywniejszego działania trzeba zastosować kilka nadajników pracujących według sprytnej pewnej
procedury. Osoby potrafiące majsterkować ucieszą się na wiadomość, że zarówno proste jak i nieco
bardziej złożone
konstrukcje nadajników skalarnych są bezproblemowo możliwe do
samodzielnego złożenia w domu.
Lampy Plazmowe
Lampa Plazmowa to dość złożone urządzenie. Przezroczysta, pyreksowa (najczęściej) rura
napełniona gazem szlachetnym jest elementem wykonawczym Maszyny Plazmowej. Wymaga
sygnału odpowiednio obrobionego, wzmocnionego, dopasowanego przez stosowną elektronikę. W
sumie to dość kosztowne.
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Natura oddziaływania Lampy nie jest wystarczająco wyjaśniona. Mówi się o naturze
elektromagnetycznej działania lampy (ble, ble, ble – konia z rzędem temu, kto powie, co to znaczy).
Istnieje dystans bliski (ok. 30 cm) - sądzę, że może tu do pewnego stopnia chodzić tu o działanie
słabych pól skalarnych, oraz daleki (kilka – kilkanaście metrów?) działania (silnej ) lampy.
Nie podoba mi się (to moje subiektywna opina) wystawianie się na działanie takiej kąpieli
elektromagnetycznej, choć przyznaję, że łatwo mi prezentować tego typu opnie z uwagi na to, że
potrafię zaproponować alternatywne, równorzędne w stosunku do Lamp Plazmowych rozwiązania
transferu częstotliwości.
Dlaczego nie lubię Lamp Plazmowych?
W 2014 zmontowałem sobie Lampę Plazmową wg. projektu Ralpha Hartwella. Na części
wydałem 3500 zł. Silna lampa plazmowa (200 W, od Billa Cheba Kanada), zasilanie: regulowane
aż do ok. 160 V, prąd do 4A – jednym słowem zasilacz ponad 600 W(!), trzy wentylatory, sporo
elektroniki, bite dwa tygodnie pracy – cóż, brak doświadczenia.
Zacząłem tego systemu używać i… po paru dniach, gdy wstępne podekscytowanie minęło,
wiedziałem, że nie podobała mi się działająca na zasadzie wstęg bocznych maszyna.
Poniższe fotografie przedstawiają moją Maszyną Plazmową podczas konstruowania, oraz już
gotową konstrukcję.

Figure 1: Rife Plasma Machine podczas budowy
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Figure 1: Gotowa Plazmowa Maszyna Rife
Dlaczego ta Maszyna Plazmowa nie spodobała mi się w działaniu? Powyżej użyłem termin „kąpiel
elektromagnetyczna”. Otóż współcześnie większość Plazmowych Maszyn Rife’a pracuje na
zasadzie tzw. „wstęg bocznych” (nie miejsce tu na szersze omówienie tej techniki – robię to we
wspomnianym już e-booku). Oznacza to, że zaledwie niewielka część emitowanej przez tubę
plazmową energii oddziałuje na zadany problem. Cała pozostała emitowana energia to zbędny,
potencjalnie niepożądany elektromagnetyczny balast, szum informacyjny, wręcz zakłócenie. Sama
z góry ustalona (najczęściej 3,1 lub 3,3 MHz) – nie mająca nic wspólnego w dolegliwością osoby
szukającej pomocy – częstotliwość „nośna” to przygniatająca większość emitowanej energii!
Tak „ma” większość obecnie oferowanych Lamp Plazmowych Rife’a. Tak, to może działać,
ale ja, mając inne rozwiązania, nie jestem zainteresowany.
Metoda „wstęg bocznych” działania Lampy Plazmowej może się to spodobać komuś, kto
lubi ją stosować w trybie „przemiatania” częstotliwość modulująca zmienia się powoli w czasie.
„Wstęgi boczne” „wędrują” wówczas powoli po osi częstotliwości, niejednokrotnie dotykając
potrzebnych danej osobie częstotliwości, ale wymaga to wielu godzin używania zestawu, a
tymczasem pamiętajmy, że niestety dominująca częstotliwość nośna ciągle jest obecna - ale ja
byłem i jestem w miarę zdrowy, a to, co czułem, to jedynie rodzaj przygłuszenia i narastającego
przekonania, że nie podoba mi się ta metoda. Tak, to jest subiektywna ocena.
A jak jest z Maszyną Plazmową Spooky2? Zgodnie z deklaracją oferenta, działa ona na innej
zasadzie, niż wstęgi boczne. Nośna jest tu główną składową. Lecz – IMHO – moc podawana na
lampę jest... po prostu nieco mała, jak na cenę urządzenia.
Urządzenie PEMF (pulsujące pole elektromagnetyczne)
Ale skoro nie chcę Lampy Plazmowej, to czego ja właściwie chcę? Odwołajmy się na
chwilę do przeszłości.
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Jest 2014 rok, piszę ”Maszynę Rife’a”, nie podoba mi się Maszyna Plazmowa. W związku
z pisaniem tej książki, interesuję się boreliozą, bo poświęcę jej jeden rozdział w pisanej książce.
Borelioza - gwałtownie rozwijająca się, „zamiatana pod dywan” epidemia „od kleszczy”,
o której ludzie mówią, że antybiotyki, nawet w kontekście ILADS, nie są w stanie jej zlikwidować.
Wtedy to, szukając informacji, jak pokonać boreliozę, po raz pierwszy natrafiam na entuzjastyczne
wzmianki o Maszynie Douga. „Wciąg”a mnie to, Postanawiam zbudować taką, aby przekonać się,
jak działa pulsujące pole magnetyczne.
Zebrałem informacje i materiały, zbudowałem Maszynę Douga (opis w e-booku „Maszyna Rife’a”).
Jestem zauroczony pulsującym polem magnetycznym.
Poniżej – Maszyna Douga, jaką złożyłem w 2014 roku.

Figure 2: Maszyna Douga
Podczas prób jestem zaskoczony tym, jak dużą energię emituje cewka. To, co spodobało mi
się najbardziej, to fakt, że porządnie oparzyłem się kombinerkami, które nieopatrznie zostawiłem na
chwilę w oku pracującej cewki. Kombinerki nie dotykały cewki, gwoli wyjaśnienia. Nagrzały się
wyłącznie na wskutek działania indukcji magnetycznej. Przeżyłem dzięki założeniu rękawiczki
zanurzanej co chwilę w srebrze koloidalnym:).
Działanie Maszyny Douga jest bardzo intensywne w kategoriach siły indukcji, co przekłada
się na dużą skuteczność działania. Generalnie jednak, nie zawsze dostraja się ona dokładnie do
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pożądanej częstotliwości, choć ma spory zapas siły indukcji. Sporo osób uważa ją za Maszynę
Rife’a.
Obsługa Maszyny Douga jest niestety skomplikowana; dla mnie nie do zaakceptowania.
Każdorazowa zmiana częstotliwości wymaga przestrzegania dość nużącej procedury. Najmniejsza
pomyłka może skończyć się spaleniem wzmacniacza. Dyskwalifikuje to zdecydowanie tę maszynę
jako urządzenie do emitowania licznych zestawów częstotliwości. Co nie przeszkodziło niektórym
w skutecznym jej użyciu do zwalczania boreliozy.
Dość szybko pomyłkę proceduralną popełniłem (zapominając skręcić potencjometr
wzmocnienia w lewo) i skończyło się natychmiastowym uszkodzeniem wzmacniacza. Nie
przejąłem się tym, nie próbowałem nawet naprawić tego wzmacniacza.
Wiedziałem już, że muszę zbudować inną maszynę generującą PEMF (pulsujące pole
elektromagnetyczne) – z pewnością o mniejszej sile indukcji, ale umożliwiającej automatyczne
emitowanie całych zestawów częstotliwości, bez bezsensownych korowodów z każdorazową
zmianą częstotliwości.
Początkowo nie było to łatwe – spróbujcie znaleźć schematy czy wskazówki do budowy
takich urządzeń, a przynajmniej takich o nieco bardziej przyzwoitej sile indukcji. Niewielu to
udostępnia. Znalazłem w brytyjskim miesięczniku elektronicznym prosty schemat zaproponowany
przez Audrey’a Scoon’a. Działało, ale nie działało to dobrze. Brakowało kilku kluczowych
informacji, przez parę miesięcy „dreptałem” w miejscu, zanim, metodą prób i błędów znalazłem
rozwiązania, które umożliwiły mi opracowanie urządzeń PEMF: MA-2 i MA-3 (ogólnie MA-X).
Na cześć śp. Aubrey’a do nazwania używam liter MA (Maszyna Aubrey’a). MA-X generują silne
lecz krótkie impulsy unipolarne. Impulsy te niosą ze sobą sporą energię. Poniżej – dwie wersje
MA-2.

Figure 3: Dwie wersje urządzenia MA-2.
Urządzenie MA-2 przystosowane jest do stosowania ciągłego. Sterowane wbudowanym
generatorem, umożliwia ono pracę niezależną od zewnętrznego generatora i używane może być do
całonocnej pracy celem podawania organizmowi czynnika „magnetic nutrient”. Poważniejsze
efekty przychodzą po miesiącach całonocnego stosowania.
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Urządzenie MA-2 jest „Spooky2 – ready”. Jako takie, może być także sterowane
generatorem Spooky2. Można więc dokonując transferu częstotliwości za pośrednictwem cewki,
umieszczanej w dowolnym miejscu ciała. Mogę dać osobiste świadectwo – MA-2 umożliwiła mi
kiedyś - dwoma godzinnymi zabiegami, a więc praktycznie natychmiastowe – pozbycie się grypy
żołądkowej (podawałem sobie częstotliwości uzyskanie po biofeedbacku przeprowadzonym przy
użyciu Spooky2-5M i przystawce Spooky Pulse). Jeśli zechcesz, możesz zobaczyć mini-fim
prezentujący MA-2 w akcji.
Niemal pionowe zbocza narastania i opadania impulsu skutkują intensywnym
indukowaniem mikroprądów w
organizmie.
MA-2
można
wykorzystać do „napędzenia”
maty,
jaką
sobie
można
sporządzić kupując trochę drutu
nawojowego, ze dwie karimaty i
klejącą
taśmę
montażową.
Projekt wkrótce na Vibronice.
Naprawdę nie trzeba
wydawać $3.500 (litości!) na
matę
„profesjonalną”,
jeśli
można mieć lepszą (choć
zapewne nie tak ładną) za drobny
ułamek tej ceny.
Urządzenie MA-3 jest znacznie
mocniejsze, zasilacz jest 7 – 12
razy mocniejszy. Przekłada się to
na silniejsze impulsy. Skutkuje to
większymi prądami płynącymi
przez cewkę i odpowiednio
krótszymi zabie-gami.
Obok - fotografia fragmentu
maszyny MA-3.
Przedstawiona
na
fotografii
maszyna
MA-3
pozwala na pracę z mocą
podyktowaną
zasilaniem
z
użyciem jednego, dwu lub trzech
zasilaczy (wybieramy więc sobie
dowolnie – w zależności od
Figure 4: Maszyna MA-3 (fotografia pokazuje tylko jeden z trzech potrzeb - jedno z trzech napięć
do danego zabiegu, przy czym
zasilaczy)
można to swobodnie zmieniać w
trakcie zabiegu).
Na Vimeo zamieściłem bardzo krótki film pokazujący współoddziaływanie dwu cewek
podłączonych do MA-3. Siła indukcji jest tak duża, że można obserwować „lewitowanie” jednej
cewki nad drugą. Obrazuje to dobrze dużą siłę indukcji urządzenia i daje wyobrażenie o
możliwościach jego aplikacji w interesującym nas temacie.
Film można obejrzeć tutaj.
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Używanie maszyny MA-3 wiąże się z przepływem sporych prądów przez cewkę. Właśnie cewka –
ten element wykonawczy - jest dość kosztowna. Drut nawojowy miedziany nie jest tani. Podczas
zabiegu cewka się grzeje tym bardziej, im większą intensywność zabiegu wybierzemy.
Rezultat jest taki, że na przykład po pół godzinie trzeba zrobić przerwę w zabiegu, bo cewka stała
się bardzo ciepła i nie chcemy czekać, aż zadziała automatyczny wyłącznik wmontowany w cewkę.
Czy jest na to jakaś rada?
Tak, należy zbudować nieco bardziej skomplikowaną cewkę. Taka cewka, na przykład
podwójna, nie waży już 3 kg, a znacznie więcej. Korzyści? Dla standardowego duty cycle
możliwość wielogodzinnej pracy z maksymalnym napięciem zasilania.

Figure 5: Podwójna cewka z aktywnym chłodzeniem.
Podwójna cewka z powyższej fotografii – porządny, wydajny element roboczy. Powieszony na
ścianie np. przy łóżku pozwala na w miarę wygodne, „bezobsługowe” zabiegi. „Pancerna” szybka
zabezpieczająca pozwala na swobodne zbliżanie się, opieranie się podczas zabiegu. Można taką
cewkę położyć na fotelu i… usiąść na niej. Cewka umożliwia zabiegi całonocne. Podczas nocnych
zabiegów trzeba pamiętać, aby starać się być blisko pleksiglasowych szybek.
Przy poważniejszych problemach tryb całonocny jest kluczowy dla skuteczności stosowania. Tego typu rozwiązanie elementu roboczego maszyny MA-3 ma też kolejną zaletę – łatwość
i wygoda stosowania skutkuje tym, że chętnie poddajemy się zabiegom. Poniższa fotografia
przedstawia przykładowe umiejscowienie tej dość „bezobsługowej”, „długodystansowej” cewki.
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Figure 6: Ta dwuczęściowa cewka jest wygodnie powieszona za wersalką, po złożeniu wersalki
na dzień - nie widać. Przed pójściem spać dwa trzy wciśnięcia wystarczą do zainicjowania
zabiegów.
Nowe urządzenie
Kilka miesięcy temu (jest luty 2020) opracowałem kolejne urządzenie. Jest ono doskonałą
egzemplifikacją pewnego paradoksu. Paradoksu „nie da się bo… wiadomo, że to niemożliwe”.
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, po co więc próbować.
Otóż ta „wiedza” doskonale broni nam dostępu do nowych rozwiązań. Ale oto ktoś
postanawia jednak sprawdzić to, o czym wiadomo, że się nie da. Nie da się? Naprawdę? Otóż
często okazuje się, że się da, jeśli... nie zniechęcisz się od razu. Często jest po prostu jakiś szczegół,
jeśli próbujesz, nie rezygnujesz, wpadasz na niego i… voila! Da się! Kłamią i manipulują nami.
To kolejne urządzenie jest wynikiem takiej właśnie próby, wydawałoby się z góry skazanej na
niepowodzenie.
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Nie jest to nic wielkiego, ale to urządzenie PEMF, które nazwałem w braku lepszego
pomysłu PPA-1, otwiera pewne nowe możliwości w stosunku do MA-2 i MA-3. Bardzo łatwo go
zasilać i łatwo nim sterować. Do tego stopnia, że można samodzielnie opracowywać doń
precyzyjne zestawy częstotliwości tak, aby do sterowania nim podczas pracy zbędny był generator.
PPA-1 jest lekkie, łatwe w użyciu i już nieźle zoptymalizowane. Jest bardzo sprawne w kategorii
stosunek siły emitowanego PEMF w stosunku do wagi urządzenia.
Dla osoby nieco już zaawansowanej
w stosowaniu technik Rife interesujące
mogą być jego możliwości w zakresie
wybrania
„drogi
na
skróty”
w
wykorzystywaniu jego możliwości eksploatacyjnych.
Może też swobodnie pracować w nocy,
automatycznie odtwarzając setki z góry
zaimplementowanych
częstotliwości,
z ogromną łatwością zmiany zestawu
kiedy tylko użytkownik zechce.
Można też go z łatwością zmontować
tak, aby było możliwe używanie w
samochodzie (wbudowana przetwornica
DC/DC), bądź aby możliwe było
dodatkowo sterowanie z generatora
funkcyjnego.
Figure 7: PPA-1 - nowe urządzenie PEMF, zakres
Na Vimeo zamieściłem bardzo krótki
częstotliwości 8 Hz 0 30 kHz.
film pokazujący działanie maszyny PPA-1.
Podsumowanie
Przedstawione rozwiązania – MA-2, MA-3 oraz PPA-1 - sądzę, że wytwarzane przez nie impulsy
PEMF stanowią doskonały sposób transferu częstotliwości, znacznie lepszy, z wymienionych
powyżej powodów - niż zapewnia to na przykład tryb Contakt.
Sądzę też (jest to opinia subiektywna), że intensywność ich działania w kategoriach
osiągania pozytywnych rezultatów może być porównywalna z intensywnością działania Lampy
Plazmowej. Na obecnym etapie, w sytuacji totalnego braku zainteresowania tym zagadnieniem
establishmentu - nie ma możliwości dokonania badań, które by rozstrzygnęły jednoznacznie „co
lepsze”.
Chcę jednak zauważyć, że Natura wybrała sobie właśnie impulsy pola magnetycznego jako
niezbędny element funkcjonowania kluczowych dla życia
przemian komórkowych, np.
podtrzymania funkcjonowania mitochondriów, czy utrzymania niezbędnych do życia właściwości
błon komórkowych. Te aspekty wydają się zapewniać bezpieczeństwo stosowania tych urządzeń.
Ponadto wiadomo, że w przypadku stosowania częstotliwości akustycznych PEMF, każda
częstotliwość osłabia i neutralizuje patogeny. Mamy więc – jak sądzę - do czynienia
z uniwersalnością stosowania, bezpieczeństwem aplikowania i skutecznością (jak wynika z moich
doświadczeń i świadectw otrzymanych od ludzi, którzy zakupili projekty.
Odpowiadając na pytanie tytułowe – nie, nie jesteśmy skazani na lampy plazmowe. Mamy
tańsze, skuteczne, prostsze i znacznie przyjaźniejsze rozwiązania.
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