
Elektroniczny kiler,
czyli czego choroby boją się najbardziej

Drodzy Czytelnicy
Po opublikowaniu w nr 6 i 7 „Czwartego Wymiaru" listu oraz rozmowy  z  Jolantą 
Szczęśniak  -  szefową  Centrum  Medycyny  Alternatywnej  Merlin  dostaliśmy  wiele  
listów z pytaniami o działanie i różnice między Silver Pulserem a Zapperem, o którym 
pisze w swojej książce dr Hulda Clark. O odpowiedź poprosiliśmy dystrybutora tych  
urządzeń czyli Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin.
Zdajemy  sobie  sprawę,  że  nie  da  się  w  paru  zdaniach  poruszyć  wszystkich 
interesujących Was kwestii. Temat zwalczania chorobotwórczych mikrobów prądami 
niskiej częstotliwości cieszy się ogromną popularnością na całym świecie.
Większość  chorób  ma  swoje  podłoże  w  mikroorganizmach  żyjących  w  naszym 
wnętrzu!  Tak  brzmi  najnowsza  teza  instytutów  naukowych  i  niezależnych 
mikrobiologów. Jednym z nich była dr Hulda Clark - twórczyni Zappera. W swoich 
badaniach dowiodła ona, że wszystkie nowotwory mają jedną przyczynę. To przywra 
jelitowa żyjąca w naszym układzie pokarmowym. Jeśli przywra przeniesie się z jelit 
do  innego  narządu  i  tam  założy  kolonie,  powstaje  ognisko  nowotworowe.  Nasz 
organizm,  starając  się  ją  unieszkodliwić,  zamyka  ją  w  guza  .  To  odkrycie  było 
bodźcem dla całego świata nauki do dalszych badań, choć nie tylko dr Hulda Clark 
doszła  do  tych  wniosków.  Równolegle  podobne  badania  nad  wpływem  prądu  na 
mikroorganizmy prowadził dr Bob Beck, wykorzystując Silver Pulser.
Swoimi badaniami dowiedli oni, że w większości przypadków schorzenie rozwija się 
z  powodu  rozrastającej  się  nagle  kolonii  wirusów,  bakterii,  grzybów,  pleśni  i 
pasożytów. Kolonie te szybko uodparniają się na przyjmowane przez nas preparaty, a 
nawet  żywią  się  konserwantami,  które  dostają  się  do  naszego organizmu poprzez 
pożywienie.  Są jednak całkowicie bezbronne wobec prądów niskiej  częstotliwości. 
Badania trwały ponad 40 lat, a ich owocem było stworzenie dwóch urządzeń. 
Zappera dr Huldy Clark oraz Silvera dr. Boba Becka.
Zasadnicza  różnica  między  tymi  urządzeniami  polega  na  tym,  że  Zapper  usuwa 
pasożyty i drobnoustroje żyjące w naszych narządach, a Silver Pulser idealnie usuwa 
je z naszej krwi i limfy. Oba te urządzenia doskonale się uzupełniają i razem tworzą 
naprawdę kompletną i niezwykle efektywną kurację oczyszczającą.
Silver Pulser i Digital Clark's Zapper od dłuższego czasu mamy w naszej ofercie. 

O Silver Pulserze mogli Państwo przeczytać już w czerwcowym i lipcowym 
wydaniu „Czwartego Wymiaru". Dzisiaj chcemy przybliżyć i opisać zalety nowego 
Zappera.

Digital Clark's Zapper jest absolutnie jedynym urządzeniem na rynku, które 
gwarantuje, że przeprowadzona terapia będzie tak skuteczna jak w profesjonalnych 
laboratoriach.  Dzieje  się  tak  dlatego,  że  łączy  on  w  sobie  trzy  osobne  funkcje. 
Zawarto w nim wszystko, co na temat zappingu do tej pory odkryto.
W urządzeniu  znajduje  się  rozbudowana wersja  Zappera,  generator  częstotliwości 
(który odpowiada generatorom laboratoryjnym i  posiada milion ustawień !  Dzięki 
niemu można w 3 min. usunąć każdego wirusa, bakterię czy pasożyta) oraz moduł do 
automatycznego  zappingu  z  15  gotowymi  programami,  jest  to  absolutna  nowość, 
przełom  w  oczyszczaniu  prądami  niskiej  częstotliwości,  gdyż  programy  zostały 
opracowane  tak,  aby  usunąć  automatycznie  wszystkie  groźne  mikroby  przy 
najbardziej  popularnych  schorzeniach.  Wybierając  dany  program,  urządzenie 
przełącza  samo częstotliwość,  dostrajając  się  po  kolei  do  wszystkich  pasożytów i 
mikrobów wywołujących dane  schorzenie.  Tego nie  potrafi  żaden inny zapper  na 



świecie!!! 
Następnym  atutem  jest  jego  precyzyjność  ustawień  oraz  prosta  obsługa  przy  tak 
bardzo  zaawansowanym  technicznie  urządzeniu.  Każde  urządzenie  ma  bogatą 
instrukcję  obsługi  w  języku  polskim  zawierającą  również  tabele  częstotliwości 
chorobotwórczych patogenów. Gotowe programy zastosowane w nowym Zapperze 
obejmują  między  innymi  takie  schorzenia  jak:  wszelkie  choroby  serca,  astma  i 
choroby płuc, cukrzyca, łuszczyca i wszelkie schorzenia skórne, nowotwory, guzy i 
cysty,  kandydoza  (grzybica),  grypa,  bóle  lędźwiowe,  choroby  prostaty,  depresja  i 
chroniczne  zmęczenie,  bóle  mięśniowe  i  wszelkie  choroby  stawów,  alergie, 
przeziębienie, bezsenność, bóle głowy, migrena, choroby zatok itp.
Zapperoterapia  i  elektryfikacja  krwi  są  już  dziś  znanymi  i  cenionymi  terapiami. 
Istnieją  tysiące  udokumentowanych  przypadków  powrotów  do  zdrowia  po 
zastosowaniu Zappera,  generatora częstotliwości lub Silver Pulsera.  Teraz możecie 
Państwo skorzystać  z  dobrodziejstw,  jakie  niesie  ze  sobą  nowoczesna  elektronika 
idąca w parze z badaniami naukowców i mikrobiologów.
Chcemy uświadomić wszystkim, dla których zdrowie jest ważne, że nie są skazani na 
chorobę. Droga do zdrowia wbrew pozorom jest prosta - usuń przyczynę, a choroba 
również zniknie. To naprawdę prosta zależność. Prosta i jakże skuteczna.

Z poważaniem Centrum „MERLIN"

Od Redakcji:
Jedynym dystrybutorem urządzenia do „elektryfikacji krwi" i wytwarzania srebra 
koloidalnego Silver Pulser w Polsce jest:
Centrum Medycyny Alternatywnej
„MERLIN”
ul. Reymonta 68, 41-250 Czeladź
tel. (0 32) 763 37 00, 0 888 207 168
www.merlin-zdrowie.pl

http://www.merlin-zdrowie.pl/

