Jaki zapper
zmiana / update 25.08.2013; rezygnacja z przygotowania projektu "jak zbudować dobry zapper" (małe zainteresowanie)

Zappery w kontekście zdrowia - nie są popierane czy nawet uznawane przez władze medyczne. Zapper nie
jest urządzeniem medycznym - tak więc, jeśli ktoś jest zainteresowany zgłębieniem tego tematu, musi być
w pewnej mierze sam dla siebie badaczem, nie może liczyć na naukowe, uznane przez główny nurt
medyczny opracowania na ten temat.
To, co piszę o zapperach w niniejszym opracowaniu wyraża mój osobisty pogląd (nie medyka) na
temat zapperów. Nie wymagajcie ode mnie odwołań do tekstów źródłowych, wyników badań, opinii
specjalistów ani pieczątek :). Nie przeprowadzałem peer reviewed badań, nie jest to randomized, nie jest
doubled - blinded. Osobom pragnącym takich oficjalnych potwierdzeń życzę powodzenia w samodzielnym
ich znalezieniu, mnie się to nie udało. Tak wiec poniższy tekst, będąc moim subiektywnym oglądem tematu,
jest przeznaczony dla osób samodzielnie szukających treści, których zdecydowanie nie akceptuje tzw.
główny nurt informacyjny.

Zappery są urządzeniami elektronicznymi do likwidacji dużych i małych pasożytów
organizmu. Wspomagają oczyszczanie organizmu, stymulują wytwarzanie energii,
aktywizują pozbywanie się metali ciężkich.
Coraz więcej ludzi zaczyna się orientować, że istnienieją skuteczne elektroniczne
sposoby wspomagania odzyskiwania zdrowia. Wiedza większości osób w naszym kraju
jednak, w tym tych oferujących zappery, opiera się na treści pierwszej książki dr Huldy
Clark - "Kuracja Życia". Dr Clark napisała jednak kilka książek. W swoich następnych
książkach zawarła wyniki swoich dalszych badań, bo nic nie stoi w miejscu. Ponieważ
jednak kolejnych książek dr Clark nie przetłumaczono na język polski, to informacje tam
zawarte są raczej nieznane w Polsce. Ponadto czas zweryfikował jej odkrycia i coraz
powszechniejszy jest pogląd, że zappujemy znacznie dłużej, niż przewiduje to znany
w Polsce sposób sugerujący sekwencję 7-20-7-20-7 minut. Myślę, że sekwencja 7-20-7-207 może być w miarę skuteczna dla uszkodliwiania patogenów tylko w przypadku sukcesu w
pozbyciu się a następnie dużej konsekwencji w unikaniu szkodliwych związków
chemicznych i metali ciężkich , co jest po prostu nierealne dla większości z nas.
Otrzymuję dość często pytania od Gości swojej strony internetowej typu "jaki zapper
kupić", lub też "jaki zapper jest najlepszy". Z dość oczywistych względów nie mogę ani
rekomendować, ani odradzać konkretnego wyrobu. W niniejszym artykule spróbuję jednak
zaprezentować zapper budowany według własnego projektu, który może być jedną
z odpowiedzi na tego typu pytania. Zmierzam do tego, że skuteczny zapper to przede
wszystkim zapper, którego używany często i długo. Kiedy to będzie praktycznie możliwe?
Na przykład wtedy, gdy będziemy w posiadaniu urządzenia, które zakładamy na siebie
i które działa podczas pracy czy zabawy, bo jest niewielkie, zasilane akumulatorkiem
i zaopatrzone w zestaw elektrod nie wymagajacych trzymania w dłoniach.
Sporo ludzi uważa, że muszą mieć zapper, który można "ustawić" na konkretną
częstotliwość. W większości przypadków nie ma po temu racjonalnych podstaw. Pasożyty
są osłabiane przez każdą częstotliwość z zakresu częstotliwości Clark (10 Hz - 500 kHz),
trzeba jedynie przedłużyć działanie zappera, rezygnując ze słynnego 3x7 co 20 minut na
korzyść dłuższego zappowania (np. przez minimum godzinę lub dwie). Tymczasem zappery
posiadające funkcję zmiany częstotliwości są z reguły "stacjonarne" - czyli wymagające
podłączenia zasilacza, nie przystosowane do użytkowania "w ruchu". Jednocześnie,
najczęściej po prostu nie wiemy, co nam dolega. Jak często zdarzyło Ci się, się, że lekarz
skierował Cię na badania laboratoryjne przed przepisaniem antybiotyku? Często nie
wiadomo nawet, czy chodzi o bakterie czy wirusy, nie wspominając o zapewne najczęstszej
przyczynie problemów - pleśnie /grzyby. Skąd więc mamy wiedzieć, jaką częstotliwość
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wybrać? Test Vega? Choć testy te są o niebo lepsze niż metody wykrywania obciążeń
organizmu jakie stosuje główny nurt medycyny, to jednak jeśli - choćby tego samego dnia
poddasz się temu testowi wykonywanemu przez dwu różnych operatorów, to wyniki mogą
być różne.
Uważam więc, że w większości przypadków wymaganie od zappera konkretnych
częstotliwości jest pozbawione większego merytorycznego uzasadnienia (nie mówię tu
o urządzeniach Rife!). Tym bardziej, że sam zapper - jeśli ma okazać się skuteczny, musi
być postrzegany jako tylko jeden z elementów większego systemu. Sam zapper to za mało.
Wiele osób myśląc o zapperze ma zapewne na myśli zapper Clark, który wcale
nie jest jedynym rodzajem zappera. Istnieje także inne, mniej znane urządzenie, które
klasyfikuję jako zapper. Urządzenie to, właściwie stosowane, jest skuteczniejsze od
zappera Clark. Mam na myśli tzw. czyściciel krwi, zwany także Black Boxem (BB) lub –
właśnie - zapperem Becka. Osoby, które przeczytały e-book Zapper w Praktyce znają to
zagadnienie. Zapper ten bywa nazywany czyścicielem krwi, jako że za główny element jego
oddziaływania uważa się oczyszczanie krwi z wszelkich pasożytów.
Niemal wszyscy mają krew zainfekowaną rożnymi pasożytami, w tym na przykład
trichomonadami, toksoplazmą, a także Candidą i innymi podobnymi jej szczepami. Ponadto
krew przenosi pośrednie fazy rozwojowe różnych większych pasożytów. Kilkutygodniowa
procedura oczyszczania krwi właściwie zastosowanym zapperem Becka przynieść może
wręcz dramatyczną poprawę zdrowia. Stąd zapewne liczne sukcesy metody Roberta Becka.
R. Beck zatrudnił lekarzy, którzy
stosując
zapper BB w
"otoczeniu" metod towarzyszących, umożliwili powrót do
zdrowia wielu ludziom, w tym
z różnymi stadiami raka. Więcej
informacji dość łatwo można
znaleźć (w języku angielskim) w
Internecie, na przykład tu1.
Zapper Becka - jeśli ma być
bezpieczny i skuteczny, musi
być więc stosowany w ramach
większej całości, zgodnie z tzw.
Protokołem Becka. Protokół ten
obok stosowania zappera BB
obejmuje spożywanie srebra
koloidalnego własnej produkcji,
wody
ozonowanej
(można
zastąpić wodą utlenioną), oraz
Ilustracja 1: Proponowany sposób noszenia zappera
użyciem pulsera magnetycznego
"mobilnego" (przykład).
(niektórzy
pomijają
użycie
pulsera z uwagi na jego spory koszt). Wiedza ta nie jest powszechnie dostępna. Zapper
Becka stosowany w ramach Protokołu jest bardzo skutecznym urządzeniem; wiedzą to ci,
którzy spróbowali.
1

http://ia700407.us.archive.org/16/items/DrBobBeck-LectureOnCuringCancerAndHivEbook/BobBeckTakeBackYourPower.pdf

www.vibronika.eu

copyright (c) by Roman Nowak 2013

2

Zauważmy, że ciągle jesteśmy w temacie Jaki zapper - chcę powiedzieć, że temat
zappera - jeśli ma on być skuteczny, obejmuje moim zdaniem zapper Clark oraz zapper BB
(Becka) wraz z jego otoczeniem,
rozumianym
jako
kuracje
towarzyszące (stosowanie srebra
koloidalnego, wody ozonowanej
lub
utlenionej,
pulsera
magnetycznego oraz stosowanie
Diatomitu).
Więc jaki zapper
Ten, który często i chętnie
stosujemy. Przystosowany do
używania podczas pracy, zabawy.
Praktyczny, łatwy w obsłudze
i niekłopotliwy w użyciu; taki,
który nie wymaga trzymania w
dłoniach
elektrod,
będący
zapperem Clark oraz zapperem
BB.
Ilustracje 1 i 2 prezentują
Ilustracja 2: Omawiany zapper pracujący w funkcji Clark
przykładowy sposób noszenia
(dolegliwość "zlokalizowane"). Sam zapper może być
takiego zappera. Zapper nosimy
noszony np. jak na fotografii, jedna elektroda na łydce,
bezpiecznie
pod
elastyczną
druga nad kolanem
opaską, kabelek prowadzi do
elektrod - w tym przypadku elektrod nadgarstkowych. Zabieg jest niekłopotliwy. Pokazany
tu sposób umożliwia wielogodzinne korzystanie z zappera w dowolnej funkcji.
Kontaktowałem się z ludźmi
posiadającymi zappery. W wielu
przypadkach, wcześniej czy później,
zappery "stacjonarne" leżą już tylko w
szufladzie, a po roku sporo właścicieli
nawet nie pamięta, że w domu jest
zapper. Powtórzę, że urządzenie typu
zapper, jeśli ma być praktyczne - a na
dłuższą metę wręcz możliwe do
systematycznego stosowania - powinno dawać możliwość użytkowania
typu "załóż i (prawie) zapomnij".
Możliwości
takiego
zappera
przedstawię poniżej.
Elektrody mogą być elektrodami
żelowymi,
"siatkowymi",
lub
Ilustracja 3: Urządzenie DZM - przykładowe
wykonanie
opaskowymi (np. guma przewodząca).
Przy takim podejściu do problemu, odpada konieczność trzymania elektrod w dłoniach.
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Urządzenie DZM - dwu-generatorowy zapper "mobilny" (inaczej: ZBC-2)
Urządzenie zawiera dwa zappery, a więc zarówno zapper Becka (BB), jak i Clark.
Uważam, że zabieg zapperem Becka powinien być każdorazowo "zamknięty", zakończony
sesją wykonaną zapperem
Clark (dodatni offset);
jest to moja opinia. Tak
więc w DZM/ZBC-2
wbudowano
dwa
genatory. Jeden generator
jest zapperem BB (Becka)
ustawionym na ok. 4 Hz
(standardowa, skuteczna
częstotliwość
zaproponowana przez dr Becka),
zaś drugi generator to
zapper Clark, przy czym
zastoso-wałem
tu
częstotliwość obniżoną
do około 2,5 kHz
("antyrakową",
jak
niektórzy nazywają tę
Ilustracja 4: Sygnał wyjsciowy silnie obciązonego, nie zmodyficzęstotliwość).
którą
kowanego zappera Clark.
uważam za skuteczniejszą, bo zawierającą więcej harmonicznych, a więc bardziej uniwersalną. Mam trochę
zapperów, w tym kilka z możliwością przestra-jania częstotliwości, jednak używam ich
tylko sporadycznie, może
raz na parę lat. Moje
potrzeby
używania
zapperów są całkowicie
zaspokojone
konstrukcjami opisywanego tu typu.
Urządzenie zaopatrzone
jest w dwa gniazdka
wyjściowe (C i BB), do
których
podłącza
się
różnego typu elektrody nadgarstkowe,
żelowe,
nadgarstkowe BB itp.
W projekcie zastosowano
opracowany przez dr Becka
Ilustracja 5: Sygnał wyjsciowy silnie obciążonego, zmodyfigeneratora
kowanego zappera Clark (wmontowany w ZBC-2) w trybie Boost. schemat
naprzemiennej fali napięcia
prosto-kątnego oparty na układzie scalonym LM358, zasilanego napięciem około 30 V.
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Funkcja przestrajania częstotliwości jest zbędna - częstotliwość 4 Hz jest skuteczna i nie
widzę potrzeby jej przestrajania. Zapper Becka może w DZM pracować w trzech różnych
trybach, każdy o innej mocy. Przy zasilaniu napięciem wbudowanego akumulatora
czyściciel krwi pracuje w trybie tak zwanej: Godzilli (zapper BB pracuje z obniżonym do
kilku V napięciem). Oddziaływanie znacznie słabsze niż to typowe dla standardowego
zappera BB, ale kropla drąży skałę; mamy przecież do czynienia z zapperem "mobilnym" możemy go nosić i używać godzinami. Niewielkie zużycie wbudowanego w DZM
akumulatora.
W trybie Boost zapper BB pracuje na napięciu 30 V (w urządzenie wbudowano
przetwornicę DC/DC), a wbudowany potencjometr pozwala na dowolne zmniejszenie mocy,
jednak zużycie energii jest wysokie i po dwu - trzech godzinach trzeba naładować
akumulator.
Ilustracja 4 obrazuje dość typowy sygnał wyjściowy obciążonego zappera Clark nie
zmodyfikowanego. Praktycznie nie widać tu prostokątów, a sygnał powinien byc przecież
prostokątny; prezentowany na fotografii sygnał wyjściowy zawiera mało częstotliwości
harmonicznych.
Ilustracja 5 obrazuje sygnał wyjsciowy solidnie obciążonego zappera Clark
zmodufikowanego, wmontowanego w urządzenie DZM. Ten przebieg sygnału przypomina
już prostokąty, różnica jest znacząca, skutkująca znacznie większą skutecznością
zappowania. Zobrazowano przebieg wyjściowy w trybie Boost (zwiększone napięcie
zasilania zappera).
Przewidziałem dwa tryby pracy urządzenia
DZM działającego w funkcji zappera Clark.
W trybie pierwszym napięcie podawane na
multiwibrator obniżono tak, aby napięcie
skuteczne na elektrodach (w zależności od stopnia
rozładowania akumulatora) w czasie pracy
wynosiło 3 - 4 V. Pozwala to na bezpieczne
używanie elektrod nadgarstkowych zrobionych
z gumy przewodzącej. Ktoś może pomyśleć napięcie wyjściowe poniżej 5V, więc przecież
zapper zgodnie z opinią dr Clark jest nieskuteczny.
Jest inaczej: zapper jest wciąż skuteczny, trzeba go
po prostu dłużej stosować. Wystarczy przejrzeć
anglojęzyczne
fora osób zainte-resowanych
stosowaniem napięć nawet tylko 2,5 - 6 V do
likwidacji patogenów. Przypominam, że DZM jest
zapperem "mobilnym" i z uwagi na łatwość
Ilustracja 6: Elkktroda nadgarstkowa
stosowania przeznaczony jest do noszenia
gumowa, podłączona. Ślady ponizej gumy - godzinami: nie mówimy tu o sekwencji 7-207-20-7
powstały podczas prób z właczaniem funkcji minut, lecz znacznie dłużych aplikacjach sygnału
Boost
wyjściowego zappera. Fotografia 6 obrazuje
elektrodę gumową, podłączoną z wykorzystaniem końcówki typu pin 2 mm.
Wykorzystując DZM w funkcji zappera Clark można też wybrać tryb Boost. Po
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wybraniu tego trybu (pracuje przetwornica napięcia) zapper Clark wbudowany w DZM
pracować będzie z podwyższonym napięciem, które ustawiono tak, że moc zappera jest
parę razy wyższa. Niemożliwe jest w tym trybie pracy używanie elektrod nadgarstkowych
gumowych, moc jest zbyt wielka, mikrourazy gwarantowane.
Używamy elektrod
o większej powierzchni, na przykład elektrod żelowych.
Moc w trybie Boost jest na tyle duża, że wiele wyraźnie osób wyraźnie czuje pracę
tego zappera, szczególnie na początku sesji zappowania. Używając zapperów
standardowych do zappowania nie czujemy ich pracy.
Przypomnijmy, że jeśli urządzenie DZM pracuje w trybie Boost, to pracuje
przetwornica napięcia, czerpiąca spory prąd. Oznacza to konieczność częstszego ładowania
wbudowanego w urządzenie akumulatora. W funkcji "Boost" urządzenie popracuje parę
godzin i trzeba ładować akumulator. Co zyskujemy w zamian? DZM pracujacy w tym trybie
jest nawet czterokrotnie silniejszy od standardowego. Skuteczność działania takiego zappera
jest nieporównywalnie wyższa od skuteczności zappera standardowego, tym bardziej, że
zapper Clark w ZBC-2 ma modyfikowany sygnał wyjściowy.
Powtórzę, że zapper Becka (BB) wyposażony jest w potencjometr do płynnej
regulacji prądu wyjściowego, którym regulujemy intensywność procesu tak, aby nie
odczuwać dyskomfortu (choć skuteczniejsze jest mocne zappowanie). Potencjometr jest tu
tzw. rozwiązaniem sprzętowym, dając bezpośredni, natychmiastowy dostęp do tej ważnej
funkcji.
Czym jest urządzenie DZM (ZBC-2)?
Jest to "mobilny", łatwy w użyciu, uniwersalny, przystosowany do długotrwałego
użycia "on the go" ("w ruchu", gdziekolwiek jesteśmy) zestaw dwu zapperów w jednej
obudowie.
Posiada dwa wyjscia (Clark i BB), oraz dwa przełączniki, co daje
natychmiastowy dostęp do wszystkich funkcji. Wbudowany w urządzenie akumulator
ładujemy bez konieczności wyciągania go z urządzenia (można go ładować setki razy,
a po np. dwu latach użytkowania wymienia się akumulator na nowy zakupiony za np. 20 30 zł). Szczegóły w Instrukcji. Jest możliwość wymiany akumulatora (otwierany przedział
zasilania). W sytuacjach awaryjnych istnieje możliwość pracy na baterii (tymczasowo
wymienia się akumulatorek na baterię 9 V).
DZM można wykorzystywać jako zapper Clark o skuteczności daleko wyższej niż
standardowy. Z kolei zapper Becka / BB umożliwia zabiegi czyszczenia krwi, niezbędne
w sytuacji, gdy większość społeczeństwa ma krew zakażoną m. in. pasożytami
jednokomórkowymi oraz Candidą.
Osoby chętne do zaawansowanych eksperymentów mają możliwość stosowania obu
modułów ZBC-2 (tzn. zapper BB oraz zapper Clark) jednocześnie (więcej w Instrukcji
Obsługi). Osoby ukąszone przez owada lub kleszcza i obawiające się zakażenia borelią
a skłonne do eksperymentów, mogą łatwo wykorzystać ZBC-2 do natychmiastowego
neutralizowania /znacznego osłabienia ewentualnej borelii (więcej w Instrukcji Obsługi).
Okablowanie pin 2 mm jest wręcz "stworzone" do tego.
Omówione urządzenie jest urządzeniem eksperymentalnym, każdy stosuje go na
własną odpowiedzialność (zappery nie są uznawane przez władze medyczne).
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_________________________________________________________________

Galeria obok i po
-niżej, dodatkowe
ilustracje / informacje

Ilustracja 7: Przykładowe podłączenie elektrod żelowych

________________________________________________________________

Ilustracja 8: Ukompletowanie: jednostka główna, kable, elektrody
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Ilustracja 9: DZM - z podłączonym do wyjścia C testerem diodowym
działania urządzenia (przykładowe wykonanie)

Ilustracja 10: Podłaczone do DZM elektrody mobilne; odklejamy je od
plastikowego zabezpieczenia i naklejamy na dowolnie wybrane miejsca ciała.
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Ilustracja 11: Standardowy sposób podłączenia elektrod Becka/BB; są też
inne sposoby.

Ilustracja 12: Opis na obrazku. Wynik poszukiwań sygnału wskazuje na dobre rozchodzenie się
sygnału zappera Clark (w przypadku stosowania trybu Boost) po całym ciele, co wskazuje na
dobrą skuteczność zappowania; warto zwrócić uwagę na niezły kształt impulsów, uchwycony w
odległych w końcu miejscach od podłączenia elektrod.
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Ilustracja 13: DZM (inna nazwa ZBC-2) podczas montażu

Ilustracja 14: Przykładowa ładowarka akumulatorka 9V
zastosowanego w urządzeniu ZBC-2; niewielka, odpowiednia do
podróży (nie załączana - do zamodzielnego zakupu).
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Ilustracja 15: "Zapper i Przyroda " ;)
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