Maszyna Rife’a – Czas na Reaktywację
Opracowanie Maszyna Rife’a – Czas na
Reaktywację, ma postać elektroniczną (e-book).
Niniejsze wydanie tego e-booka, ISBN 978-83939060-0-0, autor: Roman Nowak, Gdynia, jest
przeznaczone wyłącznie do czytania na ekranie
komputera, a nie do wydruku.
Książka chroniona jest prawem autorskim i jest
przeznaczona dla osób dorosłych. Nabywca otrzymuje
prawo do jej użytkowania, a nie reprodukowania, czy
rozprowadzania. E-book sprzedawany jest jako plik
pdf otwierany znaną tylko nabywcy frazą. Do
otwierania niezbędny jest program Adobe Reader
względnie Foxit Reader. Książkę można czytać na
komputerze PC, ale można również użyć tabletów iPad, lub tabletów z systemem Android
(sprawdzałem wersje 4.0 i wyżej).
Objętość opracowania wynosi około dziewięćdziesięciu stron A4. Plik z e-bookiem
wysyłany jest pocztą elektroniczną na podany przez nabywcę adres mailowy.
Treść książki to podstawy wiedzy pomocne w zrozumieniu podstaw działania elektroterapii, w tym działania Maszyn Rife'a. Książka prezentuje też wybrane sposoby
poddawania się działaniu metod elektroterapii. Czynię tu próbę wyrażenia (jest 2014 rok)
swojego stosunku do tego, co należy uznać, a co nie - za Generator czy Maszynę Rife'a,
próbuję też nakreślić różniec między Generatorem a Maszyną Rife'a. Te informacje,
proponując pewne standardy wymagań, mogą pozwolić Czytelnikowi na uniknięcie
nietrafnego a kosztownego zakupu.
Prezentuję m. in. dość szczegółowo Maszynę Rife'a/System o nazwie Spooky2. Maszyna ta
zdobywa sobie szybko prawdziwą sławę wśród nie tylko specjalistów, ale i amatorów. Jest
owocem pracy zespołu ludzi, którzy postanowili, że dadzą ludziom możliwość nabycia
względnie taniego urządzenia o doskonałych właściwościach. I rzeczywiście, podstawowe
ukompletowanie zakupić można w cenie 600 - 1000 zł w zależności od stopnia
rozbudowania (marzec 2014). W przyszłości urządzenie można sobie nadal dowolnie
rozbudowywać. Kupuje się za granicą (płaciłem przez Paypal). Jednostka główna
przynoszona jest przez kuriera do domu (także cena przesyłki kurierskiej jest bardzo
dostępna; ja w marcu 2014 zapłaciłem poniżej trzydziestu dolarów).
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Istnieje termin "Medycyna Energetyczna". Odnosi się głównie do procedur odzyskiwania
zdrowia z wykorzystaniem pól magnetycznych/elektromagnetycznych. W ostatnim czasie
termin ten nagle nabiera zupełnie nowego znaczenia. Związane to jest właśnie z powstaniem
systemu Spooky2.
Nagle, w 2013/2014 - dzięki Zespołowi, który stworzył i intensywnie rozwija ten system
- technika Rife'a stała się znacznie tańsza, nieporównywalnie dostępniejsza sprzętowo
i programowo. Oto powstaje tani, lecz dobry hardware i bezpłatny, lecz wyszukany,
świetnie opracowany, stale udoskonalany software. Wszystko się zmienia. Osoby skłonne
do eksperymentów mogą, po wydaniu niewielkiej sumy, rozpocząć mniej lub bardziej
(bardzo!) zaawansowane metody terapii elektronicznych.
Rozpoczął się właśnie proces bardzo intensywnych zmian paradygmatu rozumienia
Medycyny Energetycznej. My - jako społeczeństwo - mamy wreszcie, jeśli zechcemy,
uczestniczyć w tym, co się dzieje, mamy szanse na samodzielne stosowanie metod
Medycyny Energetycznej w domu, a nie w kosztownych gabinetach. Rozpoczęła się właśnie
nowa era w dziedzinie Medycyny Energetycznej.
System Spooky2 składa się z zaawansowanego generatora funkcyjnego oraz bezpłatnego
oprogramowania komputerowego wysokiej klasy, czyniącego z zakupionego urządzenia
doskonałą Maszynę Rife z możliwością dalszej rozbudowy. Ażeby wykorzystywać
zakupiony generator jako Maszynę Rife'a, należy użyć dedykowanemu mu programu
komputerowego, a więc być w posiadaniu komputera. Ja wyciągnąłem z szafy jakiegoś
starego netbooka. Obecnie można taki zakupić na Allegro w cenie 300 - 500 zł, lub nawet
zastosować komputer typu desktop. Oprogramowanie ma skromne wymagania sprzętowe,
a wymagany system operacyjny to: Win XP, 7, 8.1, lub – może nieco mniej zalecany –
Win10. Spisze się dobrze nawet słaba konfiguracja sprzętowa komputera. Systemowi
towarzyszą dwie anglojęzyczne instrukcje i przewodnik, co może być pewną barierą dla
niektórych ludzi. Niestety, w świecie informacji i techniki życie toczy się obecnie w języku
angielskim. Niniejsze opracowanie do pewnego stopnia pozwala pokonać tę barierę, mam w
planach następne, co pozwoliłoby na korzystanie z systemu ludziom o słabszej znajomości
języka angielskiego, a nawet w dużym stopniu osobom bez znajomości języka angielskiego.
Różne elementy treści książeczki są w pewien sposób moją odpowiedzią na pytanie, które
było mi zadawane przez wielu ludzi: "jaki zapper kupić". Możliwości opisywanego systemu
na tyle przekraczają możliwości nawet najlepszego zappera (Clark), że używanie przez
posiadacza Systemu Spooky2 zappera Clark w domu staje się mało zasadne. Używanie
zappera może mieć sens tylko poza domem, mówimy tu o zapperze "mobilnym",
przenośnym, podwójnym (Beck/Clark). Opisywany system jest bowiem - z uwagi na jakość
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sygnału i zaawansowane możliwości przetwarzania częstotliwości - czymś znacznie
silniejszym niż zapper Clark, a jego cena jest niższa od ceny różnych urządzeń typu "zapper
kombo" gdzie często pewne funkcje nie działają właściwie (bywa, że sygnał Clark jest
niskiej jakości, a funkcja Rife ma charakter jedynie marketingowy, żałosny cień możliwości
Systemy Spooky2). Problem polega na tym, że nabywca – praktycznie – ma niewiele
możliwości, aby się o tym dowiedzieć. Unikasz tych kłopotów używając opisywanego
urządzenia.
Możliwości opisywanego w książeczce systemu znacznie przekraczają też możliwości
innych, droższych Maszyn Rife'a. Pojawienie się możliwości zakupu i stosowania takiego
systemu oznaczać może dla ludzi, którzy przyjmą mój tok myślenia koniec pewnej ery - ery
wątpliwości, w co się zaopatrzyć. Może też oznaczać koniec ery stosowania zappera Clark takiego, jak to rozumieliśmy dotychczas - używanego stacjonarnie w domu. Sposób, w jaki
Zespół Spooky2 dba o użytkowników, wciąż udoskanalając software i dostarczajęc bieżącej
infermacji, jest czymś dotychczas niespotykanym.
Jedną z charakterystycznych cech tego systemu jest możliwość korzystania z porządnej
bazy częstotliwości wyposażonej w wyszukiwarkę jaka jest wbudowana w oprogramowanie. Jeśli masz problem z np. boreliozą, wpisujesz lyme i pojawia się wiele
gotowych do użycia zestawów częstotliwości, a uwzględniono też tzw. ko-infekcje.
Podwójne kliknięcie wybranych zestawów powoduje zapisanie ich do wygenerowania.
W e-booku jest sporo informacji na temat skutecznego zwalczania zestawu chorób o nazwie
"borelioza" z wykorzystaniem metod elektronicznych i nie tylko, bo piszę też o dodatkowych uwarunkowaniach. Opisywana przeze mnie Maszyna zdobywa sobie coraz więcej
zwolenników i fanów, metoda jest rozwijana, oprogramowanie stale ulepszane.
System pozwala na zaawansowane przetwarzanie wybranych częstotliwości, mające na celu
zwiększenie skuteczności ich działania. Liczne edytowalne okienka pozwalają na osiąganie
różnych kształtów sygnału, powielanie częstotliwości, dodawanie doń harmonicznych,
blokowanie częstotliwości niepożądanych i ustawianie wielu innych parametrów
korzystania z systemu, w tym tzw. feathering. Przetwarzanie to oparto na zebranych przez
autora projektu spostrzeżeniach specjalistów w dziedzinie Maszyn Rife'a. Można sobie
zastosować, nawet definiując samodzielnie niektóre opisujeące je parametry, tzw. fale
arbitralne. Nie musimy więc być "przywiązani" do do fali prostokątnej. System pozwala
ponadto na definiowanie wielu innych parametrów, takich jak modulacje, mieszanie dwu
sygnałów na jednym wyjściu, oraz takie przetwarzanie sygnału, gdzie możliwe jest takie
wykorzystanie dwu wyjść generatora, które pozwala na osiągnięcie poczwórnej mocy
wyjściowej w stosunku do wykorzystania jednego wyjścia.
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Oferowana książka zawiera sporo sugestii wykorzystania systemu, w tym rozdział o użyciu
określonych częstotliwości i kształtu sygnału do różnych celów.
Ciekawą opcją systemu jest możliwość aplikacji pola nielokalnego (zdalne aplikowanie
wibracji) po zakupie prostej przystawki za kilkadziesiąt zł. Wymaga to dalszych badań, ale
wstępnie - jak się wydaje - to działa, i można stosować zabiegi na odległość będąc w dowolnej odległości od sprzętu. Technika skalarna stanowi obecnie całkowicie nowe spojrzenia na
bioelektroniczne metody przywracania zdrowia. Więcej - opisuję w e-booku.
System Spooky2 ma kolejną cenną cechę. Po zakupie przystawki za kilkadziesiąt dolarów
można przeprowadzać bio-scan organizmu. System sprawdza, jakich częstotliwości
potrzebuje nasze ciało i rejestruje je. Można teraz poddać się działaniu wybranych, właśnie
nam potrzebnych częstotliwości. Pierwsze opinie są zachęcające; i nie wydajemy tysięcy
dolarów jak np. na F-scan, który ma podobną funkcję.
Zapoznanie się z treścią e-booka może umożliwić lepsze zrozumienie sposobu działania
maszyn Rife'a, i zapoznanie sie z wymaganiami jakie powinien spełniać dobry sprzęt do
kuracji elektronicznych. To może pozwolić na uniknięcie nietrafionego zakupu.
E-book zawiera także dość wyczerpujący rozdział o Maszynie Douga (Maszyna ta ma dobre
świadectwa od osób które korzystały z niej w kontekście walki z zespołem zakażeń
zwanych boreliozą). Choć to, co piszę o konstruowaniu Maszyny Douga nie jest projektem,
to jest jednak sporo informacji i niektórzy elektronicy mogą sobie poradzić ze
skonstruowaniem tej Maszyny na podstawie zawartych tam informacji - są wskazówki,
fotografie. Jest opis eksploatacji tej Maszyny. Można ten rozdział potraktować jako
kontynuację artykułu na temat boreliozy, jaką zamieściłem na swojej stronie internetowej w
zakładce Artykuły, z uwzględnieniem metod elektronicznych. E-book zawiera opracowane
przeze mnie informacje, które umożliwiają zestrojenie i korzystanie z Maszyny Douga,
a których nie sposób znaleźć w Necie.
Piszę o zagrożeniu mykoplazmą i nużenicą; system Spooky2 jak i Maszyne Douga można
oczywiście wykorzystać do walki z tymi zagrożeniami.
Powtórzę: e-book zawiera wyczerpującą odpowiedź na pytanie, jaki sprzęt kupić i jak
bezpłatnie zaopatrzyć się w oprogramowanie. Nie wydajesz np. dwu tysięcy złotych za
"kombo" zawierające zapper Clark, Becka I tzw. funkcję Rife'a ("tak zwaną", bo nie będąca
nią), lecz znacznie mniej za sprzęt o znacznie lekszych parametrach, możliwości
generowania fali arbitralnej, pozwalający na generowanie tysięcy zaawansowanych
zestawów częstotliwosci i rozwijanie umiejętności przywracania zdrowia stosownie do
chęci i poświęconego tej działalności czasu.
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Książka zawiera także sporo informacji na temat elektronicznego ( a konkretnie z użyciem
pulsującego pola magnetycznego) zwalczania zespołów zakażeń zwanych boreliozą. Piszę o
o badaniu prezentującym bezskuteczność metod antybiotykowych i skuteczność metod
elektronicznych. Uzasadniam konieczność stałego stosowania metod częstotliwościowych
(detoksykacja w metali ciężkich i patogenów) w związku z tym, czym posypują nas
z samolotów latających nad naszymi głowami.
Poniżej prezentuję (nieco wyrywkowo) spis treści opracowania.
Disclaimer ............................................................................................5
Wstęp ....................................................................................................6
Skąd borelioza i dlaczego trudno się jej pozbyć .............................10
Borelioza i ko-infekcje, czy zespół chorób zwany boreliozą ..............12
Czym likwidować borelię i inne chorobotwórcze patogeny ...............13
Czy stosowanie Maszyny Rife'a i Douga jest bezpieczne ..................14
Czy istnieje nadwrażliwość na pole EMF ..........................................14
Pozbywanie się boreliozy metodami bioelektronicznymi .............16
Maszyna Douga ..................................................................................16
Uwagi konstrukcyjne do Maszyny Douga ..........................................17
Jak pracuje Maszyna Douga ...............................................................19
Jak nastawiać częstotliwości i eksploatować Maszynę Douga ..........19
Przygotowanie Maszyny Douga do uruchomienia ............................20
Procedura wyłączenia Maszyny Douga .............................................21
Zależność między wskazaniem woltomierza a prądem cewki ...........21
Konstrukcja Maszyny Douga .............................................................22
Kombinacje przełączników dla wybieranych częstotliwości pracy ...24
Pomiar wartości kondensatorów i cewki ............................................25
Inne zastosowania Maszyny Douga ...................................................25
Jak Doug McLean dokonał swoich odkryć ................................…......27
Wskazówki do rozpoczęcia korzystania z Maszyny Douga ......…......27
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Częstotliwości, wibracje .........................................................…........70
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W dziale Artykuły zamieszczę artykuł na temat Maszyna Rife - próba uporządkowania
tematu, który może być potraktowany jako wstęp do czytania książki. W przypadku
kłopotów ze znalezieniem tego artykułu w dziale artykuły, znajdziesz go tu:
www.vibronika.eu/czasnarife.pdf
Książka jest do nabycia za pośrednictwem niniejszej witryny. Cena opracowania wynosi 67
zł. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem e-booka, napisz do mnie, korzystając z adresu
mailowego dostępnego po kliknięciu zakładki Kontakt. Przeyślę Ci wszelkie niezbędne
informacje wraz z numerem konta do przelewu.
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