Artykuł z "Czwartego Wymiaru", czerwiec 2006
Elektroniczny Kiler, czyli czego choroby boją się najbardziej
Pod koniec lat 90. w specjalistycznej prasie medycznej
przeczytałam o niesamowicie skutecznej terapii dr. Boba Becka,
zwanej "elektryfikacją krwi". Polega ona na usunięciu
(unicestwieniu) z krwi i narządów pacjenta wszelkich
chorobotwórczych mikrobów, poprzez zastosowanie prądów niskiej
częstotliwości, aplikowanych na aortach nadgarstkowych za
pomocą specjalnych elektrod. Zaskoczył mnie wysoki procent
(97-99.8%) wyleczalności z różnych dolegliwości. Bez względu na
to, czy było to proste schorzenie, czy ostatnie stadium nowotworu
złośliwego z przerzutami, AIDS lub stwardnienie rozsiane, procent
wyleczalności był niezmiennie tak samo wysoki, a wirusów czy
bakterii występujących przy danym schorzeniu po skończonej
kuracji nie odnajdowano w organizmie pacjenta!!!
Ucieszyłam się, że istnieje terapia, która pomaga tysiącom chorych
(w ostatnich latach poddało się tej terapii ponad 20 tys.
nieuleczalnie chorych ludzi), ale nurtowało mnie pytanie, dlaczego
do tej pory nic o niej nie słyszałam w Polsce. Czyżby kolejna terapia dla elit? Moje obawy
potwierdziła wzmianka w kanadyjskich mediach, reklamująca tę metodę leczenia i odnowy
organizmu "za jedyne" 3500$.
No dobrze, przypuśćmy, że mnie na to stać, ale czy muszę jechać aż do Kanady, żeby poddać się
leczeniu? Postanowiłam przeprowadzić prywatne śledztwo. Byłam podwójnie zainteresowana,
ponieważ od wielu lat męczyła mnie bardzo uciążliwa alergia wziewna i skórna. Poszukiwania w
państwowej służbie zdrowia oraz w prywatnych klinikach nie przyniosły spodziewanego przeze
mnie rezultatu. Żadna z tych placówek nie wykonywała zabiegu "elektryfikacji krwi". Jednak
szukałam dalej. Szukałam i znalazłam. Profesjonalną aparaturę do samodzielnego zastosowania w
domu.
Urządzenie mile mnie zaskoczyło, ponieważ oprócz możliwości wykonywania zabiegów
"elektryfikacji krwi" umożliwia ono produkcję najwyższej jakości srebra koloidalnego, które jest
zalecane i niezbędne w terapii dr. Boba Becka. Na marginesie, jest to wyjątkowy specyfik
działający jak antybiotyk, jednak nie dający żadnych skutków ubocznych. Likwiduje on ponad 650
szczepów bakterii (do tej pory nie znaleziono mikroba, który byłby na srebro koloidalne odporny).
Pomyślałam sobie, że dobrze mieć w swojej domowej apteczce tak skuteczny preparat w dobie
ptasiej grypy czy ciągle nowych jej mutacji, a że byłam zawsze dobra z matmy, szybko policzyłam,
że po zrobieniu 10 buteleczek srebra koloidalnego zwróci mi się koszt urządzenia. Postanowiłam
całą terapię przetestować na sobie. Nie należę do osób łatwowiernych, więc przed rozpoczęciem
kuracji wykonałam kompleksowe badania krwi i moczu.
Skrupulatnie według zaleceń przeprowadziłam całą terapię (u mnie trwało to miesiąc). Już po 2
tygodniach znikły mi objawy alergii, a po skończeniu terapii wyniki badań były wręcz idealne.
Będąc dumna z siebie i zarazem mając silny syndrom "uzdrowiciela", przekonałam całą swoją
rodzinę i znajomych do testowania urządzenia. Rezultaty przerosły nawet moje najśmielsze
oczekiwania. Od tego czasu upłynęły prawie 2 lata, a entuzjazm i zachwyt rezultatami tej metody
nadal trwa.
Kolejni znajomi znajomych dostają telefon do mnie jako do "eksperta od cudownych uleczeń", a ja
systematycznie pogłębiam wiedzę na ten temat. Teraz wiem już na pewno, że nie jesteśmy skazani
tylko na leki i chemię, a wiele bardzo ciężkich chorób można wyleczyć równie dobrze w
niekonwencjonalny sposób. Jestem za tym, żeby pacjent miał prawo wyboru i sam mógł

zdecydować, jak chce się leczyć.
Wyznaję zasadę, że jeżeli pomogło coś już tak wielu, to dlaczego by nie mogło pomóc Tobie.
Niczego się przy tym nie ryzykuje, a efekt pozbycia się toksyn i pasożytów jest nie do przecenienia,
bo oprócz wyraźnej poprawy zdrowia i kondycji, uwalnia się olbrzymią ilość energii. Po takiej
kuracji człowiek naprawdę czuje się świetnie. Terapię oczyszczania krwi stosuję 2 razy do roku
(profilaktycznie) i mam więcej sił i radości niż kiedykolwiek wcześniej oraz wielką satysfakcję, bo
ludzie, którym poleciłam urządzenie, mają takie same odczucia jak ja.
Jadwiga Z.
Od Redakcji:
Jedynym dystrybutorem urządzenia do "elektryfikacji krwi" i wytwarzania srebra koloidalnego
Digital 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

Artykuł z "Czwartego Wymiaru", lipiec 2006
Rozmowa z Jolantą Szcześniak - szefową Centrum Medycyny Alternatywnej Merlin
Elektroniczny Kiler, czyli czego choroby boją się najbardziej
(Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania)

W czerwcowym numerze "Czwartego Wymiaru" opublikowaliśmy
list Pani Jadwigi Z., która napisała do nas o nowej alternatywnej
metodzie terapii z wykorzystaniem urządzenia Digital Silver Pulser
do tzw. elektryfikacji krwi.
Zainteresowanie
Czytelników
było
tak
ogromne,
że
postanowiliśmy zwrócić się do Centrum Medycyny Alternatywnej
"Merlin", które jest jedynym w Polsce dystrybutorem tego
urządzenia, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej terapii.
Naszych Czytelników najbardziej zastanawiał fakt tak wysokiej (95
do 100%) efektywności elektryfikacji oraz to, że tak wielu osobom
metoda ta pomogła nawet w tzw. beznadziejnych przypadkach. Co
powoduje, że terapia Digital Silver-Pulserem jest tak skuteczna
przy tylu "nieuleczalnych" chorobach?
Nas samych także to zastanawiało, kiedy w 1998 r. pierwszy raz
zetknęliśmy się z pojęciem elektryfikacji. Od lat zajmujemy się
terapiami alternatywnymi i niejako zmuszeni jesteśmy być na bieżąco. W Polsce te nowinki zawsze
docierają z opóźnieniem, choć już wtedy było jasne, że skuteczna terapia to taka, która likwiduje
przyczynę schorzenia.
Właśnie dlatego elektryfikacja dała nadzieję tylu ludziom, bo usuwa przyczynę wielu schorzeń. W
tym przypadku są to wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby i pasożyty. Chociaż cały proces nazywa się
elektryfikacją krwi, to prąd Digital Silver Pulsera działa również na narządy.
Usunięcie chorobotwórczych drobnoustrojów z organizmu przede wszystkim uwalnia człowieka od
ogromnej ilości toksyn, które one produkują. Np. grzyb Candida produkuje w ciągu doby 70
mikotoksyn, a występuje on prawie u każdej osoby, która zażywała kiedyś antybiotyki. Trzeba tu
również podkreślić, że niebanalną rolę w chorobotwórczych procesach odgrywa nasze coraz
bardziej wyjałowione jedzenie pozbawione mikroelementów i witamin, nafaszerowane chemią.
Codziennie spożywamy mnóstwo konserwantów i szkodliwych substancji, które są idealną
pożywką dla pasożytów. Nasz układ odpornościowy nie może z tym wszystkim sobie poradzić.
Jednym słowem codziennie podtruwamy swój organizm, nie dając mu szansy na oczyszczenie, a
często uniemożliwiając mu to.
Dlatego właśnie elektryfikacja w dzisiejszych czasach budzi takie zainteresowanie i nadzieję. Jest
to stosunkowo tania metoda, która nie tylko niszczy pasożyty, ale też dzięki zastosowaniu srebra
koloidalnego w czasie terapii następuje bardzo silne oczyszczenie organizmu z toksyn, co można
odczuć już po paru dniach kuracji.
System odpornościowy w stały sposób wydatkuje energię na kontrolowanie liczebności bakterii i
wirusów na poziomie niewywołującym chorób. Gdy usunie się te wszystkie patogeny, energia ta
kierowana jest na procesy leczenia i budowy, zamiast na ochronę. Dlatego właśnie terapia Digital
Silver Pulserem jest tak bardzo efektywna przy wielu schorzeniach.

Czy elektryfikacja krwi jest bezpieczna?
Jak najbardziej. Prąd aplikowany przez Digital Silver Pulsera jest mniejszy niż zatwierdzony przez
AMA (Amerykańskie Towarzystwo Medyczne) jednostki TENS (popularne urządzenie do
przezskórnej stymulacji nerwów prądem elektrycznym). Urządzenie posiada podwójne
zabezpieczenie galwaniczne oraz certyfikat CE.
Digital Silver Pulsera nie należy używać dłużej i częściej niż to wynika z zaleceń.
Istotne znaczenie ma też to, aby stosować przyjmowane zioła i leki bezpośrednio po zastosowaniu
elektryfikacji - wtedy możemy mówić o bezpieczeństwie stosowania urządzenia.
Od jak dawna to urządzenie dostępne jest na rynku?
Od 1991 r., kiedy zostało wynalezione przez dr. Boba Becka jako alternatywa dla urządzeń
medycznych, w których ta sama technologia jest wykorzystywana w taki sposób, że krew pobierana
od pacjenta poddawana jest obróbce elektrycznej i następnie z powrotem wstrzykiwana do jego
organizmu (podobnie jak ma to miejsce w maszynach dializujących). Mówimy tu oczywiście o
urządzeniu Digital Silver Pulser, chociaż sama idea unicestwiania patogenów prądem elektrycznym
była z sukcesem stosowana w 1938 r., lecz światło dzienne ujrzała wiele lat później. Pionierami w
tej dziedzinie byli dr Beck, dr Rife, dr S. Kaali oraz dr Hulda Clark.
Przełomem w uznaniu tej metody było doniosłe odkrycie w roku 1990 r. w Albert Einstein College
of Medicine (Kolegium Medyczne imienia Alberta Einsteina) w Nowym Jorku, które ogłosiło
światu, że prąd o znikomym natężeniu (taki jak np. w Digital Silver Pulserze) może zmodyfikować
zewnętrzną proteinową warstwę wirusa HIV. Może on również odwrócić zespół Epsteina Barra
(chodzi o zespół chronicznego zmęczenia), wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz wielu
innych wirusów i patogenów.
Kto może używać Digital Silver Pulsera?
Praktycznie każdy. Chorzy dla polepszenia zdrowia, a zdrowi dla polepszenia samopoczucia i
wzmocnienia odporności. Chociaż na całym świecie kuracji poddało się kilkaset tysięcy osób, to
oficjalnie urządzenie nie było testowane na kobietach w ciąży i dlatego powinny się one wstrzymać
z terapią do ogłoszenia oficjalnych wyników. Terapii mogą być poddawane dzieci, pod warunkiem,
ż e są na tyle duże, żeby mogły opisać swoje samopoczucie w trakcie terapii, gdyż od tego jest
uzależniony czas stosowania urządzenia. Mogą ją również stosować osoby z rozrusznikami serca i
elektronicznymi implantami umieszczonymi powyżej pasa, jednakże powinny one umieszczać
elektrody na kostkach u stóp.
Po co w Digital Silver Pulserze jest moduł do produkcji srebra koloidalnego?
Z dwóch powodów: dla ułatwienia i oszczędności. Srebro koloidalne jest niezbędne w czasie terapii
elektryfikacji, ponieważ prąd Digital Silver Pulsera nie wnika w układ pokarmowy. Srebro
koloidalne idealnie wypełnia tą lukę, oczyszczając organizm z toksyn i patogenów.
Jakie macie osobiste spostrzeżenia w stosowaniu Digital Silver Pulsera?
Sami z zadowalającym skutkiem stosujemy tę terapię w naszym Centrum od ponad 2 lat. Przez ten
czas zebraliśmy wiele bardzo pozytywnych opinii pacjentów. Uważamy, że każdy, nawet zdrowy,
powinien skorzystać z tej metody oczyszczania organizmu. Tym bardziej chorzy, zwłaszcza że
terapia nie ma żadnych skutków ubocznych, a daje pozytywny efekt praktycznie w każdym
przypadku. Na świecie ta metoda cieszy się ogromnym powodzeniem.
Mamy nadzieje, że także w Polsce pomoże wielu ludziom. To nasze ciche marzenie.
Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała E.W.

Artykuł z "Czwartego Wymiaru", październik 2006
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 Digital 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 Digital
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"

Artykuł z "Wróżki", listopad 2006
Elektroniczny kiler, czyli czego choroby boją się najbardziej
Wydaje nam się, że trwające w nieskończoność,
kosztowne i często upokarzające leczenie jest smutną
koniecznością, kiedy w końcu dopadnie nas choroba,
która potrafi często wyłączyć nas z normalnego trybu
życia, odebrać nam dobre samopoczucie i radość życia.
A jeśli towarzyszy jej ból, staje się udręką. Bo przecież
nie ma nic cenniejszego niż zdrowie. Właśnie tej
maksymie hołdują specjaliści z Centrum Medycyny
Alternatywnej "Merlin", które rozpoczęło w Polsce
dystrybucję Digital Clark's Zappera - przenośnego
elektronicznego
urządzenia,
bijącego
swoją
skutecznością na głowę wszelkie tradycyjne metody
leczenia, które zazwyczaj usuwają objawy, a nie
przyczyny schorzeń.
Naukowcy i mikrobiolodzy postawili właśnie na
szukanie przyczyn i udali się w głąb naszego ciała. Po 40
latach badań ponad wszelką wątpliwość udowodnili, że
za niemal każdą chorobą stoi mały winowajca: bakteria,
wirus, grzyb, pleśń lub pasożyt. Usunięcie ich z
organizmu stało się priorytetem medycyny XXI w. Ma je
każdy z nas w narządach, krwi i limfie. Stres sprzyja ich
namnażaniu, a żywią się konserwantami zawartymi w pożywieniu. Stały się odporne na leki i
antybiotyki, ale mają jedną słabość. Panicznie boją się prądu! Oczywiście nie tego, z którego
korzystamy w naszych domach, ale specjalnego, o odpowiedniej wartości, częstotliwości i
kształcie. Jeszcze parę lat temu potrzebne byty laboratoryjne generatory, obecnie są to już
urządzenia przenośne, z których może skorzystać każdy, by pozbyć się intruzów.
Jednym z takich urządzeń jest Digital Clark's Zapper, który ze względu na swoją funkcjonalność i
skuteczność jest absolutnie najlepszym urządzeniem do zapperoterapii na rynku. Nie musimy ich
już sprowadzać z zagranicy, często z niepewnych źródeł, czekając, czy aby w paczce nie wyślą nam
"przysłowiowej cegłówki", za którą zapłacimy kilkaset euro, mówi z uśmiechem Jolanta
Szczęśniak, szefowa centrum Merlin. Sami tą terapią interesujemy się od lat, bo jej skuteczność
zadziwia nas do dziś. Codziennie dostajemy maile i telefony z podziękowaniami od ludzi, którzy
zakupili Digital Clark's Zappera i udało im się uporać ze schorzeniem, co do którego już stracili
nadzieję, że w ogóle mogą się go pozbyć, z entuzjazmem dodaje Pani Jola.
Nie dziwi nas fakt, że terapia jest tak skuteczna, bo na zagranicznych forach internetowych jest
tysiące takich pozytywnych wpisów, a najbardziej prestiżowe uniwersytety, w tym Uniwersytet
Einsteina w Nowym Yorku, potwierdziły w 1990 roku oficjalnie rewolucyjność tej metody. Cieszy
nas natomiast to, że możemy się przyczynić do jej rozpowszechnienia w Polsce, a konkretnie fakt,
że możemy udostępnić rolls-royce'a w cenie malucha. Do dzisiaj wielu ludzi nie było po prostu stać
na tę terapię.
Oczywiście w Polsce można kupić popularnego zappera od 100 do 2550 zł.
Ale mało kto wie, że zapper jest tylko częścią tej wspaniałej terapii i ma bardzo ogólne
zastosowanie, bo główną rolę w oczyszczaniu organizmu gra generator, który precyzyjnie w 3
minuty usuwa dowolnego pasożyta z naszych narządów. W Digital Clark's Zapper oprócz
standardowego zappera jest właśnie generator o identycznych parametrach, jak ten na którym w
swoim laboratorium pracowała pionierka tej metody dr H. Clark i który poleca w swojej książce

"Kuracja życia". Połączenie generatora i zappera oraz dodatkowo 15 gotowych programów, które
eliminują wszystkie pasożyty przy danym schorzeniu, sprawia, że Digital Clark's Zapper nie ma na
rynku konkurencji.
Największym atutem zapperoterapii jest jej skuteczność (97-98,7%), a metoda była testowana
klinicznie na dziesiątkach tysięcy osób, włącznie z tak zwanymi niewyleczalnymi chorobami. Tak
wysokim procentem nie może pochwalić się dziś żadna inna terapia na świecie i to wszystko bez
jakichkolwiek skutków ubocznych.
To jest na pewno medycyna naszych czasów i warto mieć takie urządzenie w swojej domowej
apteczce.
Czy zapperoterapia jest potrzebna każdemu? Mam na myśli przeciętnego Kowalskiego, który czuje
się w miarę dobrze i tylko od czasu do czasu zażywa jakieś witaminy na wzmocnienie. Jeszcze parę
lat temu wahałabym się, ale teraz po tych wszystkich latach możemy powiedzieć, że poznaliśmy tę
terapię na wskroś i zdecydowanie mogę powiedzieć, że tak.
Okazuje się na przykład, że drożdżak kandyda, tak znany w dzisiejszych czasach wywołujący
różnego rodzaju stany grzybicze w organizmie, powodujący problemy przede wszystkich w
narządach płciowych szczególnie u kobiet, ale i wywołujący zmęczenie, bóle głowy, ociężałość,
brak koncentracji, spadek sił itp., występuje u każdej osoby, która zażywała kiedykolwiek
antybiotyk. Digital Clark's Zapperem możemy go usunąć w czternastu 3-minutowych sesjach.
Poprawa jest ogromna w samopoczuciu, nie mówiąc o dolegliwościach. A kto nie brał choć raz
antybiotyków?
Wracając do kandydy, produkuje ona około 70 mikotoksyn na dobę. Usunięcie jej z organizmu oraz
wielu pasożytów jej podobnych owocuje doskonałym samopoczuciem i dobrym zdrowiem, leki i
sztuczne witaminy bardzo często są pożywką dla tych mikroorganizmów, co przyczynia się tylko do
wzrostu ich kolonii. Dr H. Clark opisuje w swojej książce między innymi zależność występowania
przywr jelitowych u każdej osoby mającej cysty lub guzy. Czy mamy przywry w swoich
organizmach? No cóż, występują one w każdym rodzaju mięsa, z wyjątkiem owoców morza. Jeśli
kiedyś jedliśmy mięso, które nie było obrabiane termicznie dłużej niż 20 minut, to jest dość duże
prawdopodobieństwo, że jesteśmy nosicielami przywr. Oczywiście, nie jest tak, że dziś przywra, a
jutro guz. Te procesy trwają czasem lata i przywra musi mieć warunki do rozwoju, by broniący się
organizm zamknął ją w cystę lub guza. Ja osobiście wolę nie czekać i stosować zapperoterapię, niż
faszerować się chemią.
Zasada zapperoterapii jest bardzo prosta usuń przyczynę, a schorzenie samo zniknie.
Osobiście uważam, że bardzo dobrze się stało, iż nauka poszła w tym kierunku i nawet najwięksi
sceptycy muszą się pogodzić z wynikami badań, że leczenie objawów jest mało skuteczne, a
leczenie przyczyn daje wymierne korzyści i co tu dużo mówić, jest wiele tańsze i bezpieczniejsze.
Rozmawiał Maciej Wąsowicz
Zobacz więcej na www.merlin-zclrowie.pl
Centrum Medycyny Alternatywnej "Merlin"
41-250 Czeladź, ul. Reymonta 68
tel. (+48 32) 763 37 OO
tel. kom. 0 888 207 168
e-mail: merlin@merlin-zdrowie.pl

Artykuł z "Gońca Polskiego"
MEDYCYNA 21 WIEKU
ELEKTRONICZNE KILLERY- czyli to czego choroby boją się najbardziej
Wydaje nam się, że trwające w nieskończoność,
kosztowne często upokarzające leczenie jest smutną
koniecznością, kiedy w końcu dopadnie nas choroba,
która potrafi często wyłączyć nas z normalnego trybu
życia, odebrać nam dobre samopoczucie i radość. A jeśli
towarzyszy jej ból, staje się udręką. Bo przecież nie ma
nic cenniejszego jak zdrowie. A jeśli mowa o zdrowiu to
pragniemy państwu przedstawić najnowsze wyniki badań
naukowców i mikrobiologów, którzy postawili na
szukanie przyczyn choroby i udali się w głąb naszego
ciała. Po 40 latach badań udowodnili ponad wszelką
wątpliwość, że za niemal każdą chorobą stoi mały
winowajca: bakteria, wirus, grzyb, pleśń lub pasożyt.
Usunięcie ich z organizmu stało się priorytetem
medycyny 21 wieku. Ma je każdy z nas w narządach,
krwi i limfie. Stres sprzyja ich rozmnażaniu, a żywią się
konserwantami zawartymi w pożywieniu. Stały się
odporne na leki i antybiotyki, ale mają jedną słabość.
Panicznie boją się prądu! Oczywiście nie tego, z którego
korzystamy w naszych domach, ale specjalnego, o
odpowiedniej wartości, częstotliwości i kształcie. Jeszcze
parę lat temu potrzebne były laboratoryjne generatory, obecnie są to już urządzenia przenośne, z
których może skorzystać każdy, by pozbyć się intruzów. Urządzenia, o których mowa to: Digital
Silver Pulser dr Bob Beck i Zapper dr Hulda Clark. Zasadnicza różnica między tymi urządzeniami
polega na tym, że Zapper usuwa pasożyty i drobnoustroje żyjące w naszych narządach, a Digital
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. Największym
atutem zapperoterapi ( Digital Clark's Zapper ) i elektryfikacji krwi ( Digital Silver Pulser ) jest ich
skuteczność ( 97-98% ) , a metoda była testowana klinicznie na dziesiątkach tysięcy osób, włącznie
z tak zwanymi nieuleczalnie chorymi. Tak wysokim procentem nie może pochwalić się dziś żadna
inna terapia na świecie i to wszystko bez jakichkolwiek skutków ubocznych. To jest na pewno
medycyna naszych czasów. A prestiżowy uniwersytet Einsteina w Nowym Yorku potwierdził
oficjalnie w 1990 roku rewelacyjność tej metody. Więc warto mieć takie urządzenia w domowej
apteczce.
Zapytacie państwo czy oczyszczanie organizmu jest potrzebne każdemu. Mam na myśli
przeciętnego człowieka, który czuje się w miarę dobrze i tylko od czasu do czasu zażywa jakieś
witaminy. Odpowiedz brzmi TAK! Bo po pierwsze LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ. A po
drugie okazuje się na przykład, że drożdżak kandyda, tak znany w dzisiejszych czasach wywołujący
różnego rodzaju stany grzybicze w organizmie, powodujący problemy przede wszystkim w
narządach płciowych szczególnie u kobiet, ale i wywołujący zmęczenie, bóle głowy, ociężałość,
brak koncentracji, spadek sił itp. Występuje u każdej osoby, która zażywała kiedykolwiek
antybiotyk. Digital Clark's Zapperem możemy go usunąć w czternastu 3-minutowych sesjach.
Poprawa jest ogromna w samopoczuciu, nie mówiąc o ustąpieniu dolegliwości. A kto nie brał choć
raz antybiotyków. Kolejny przykład to przywra jelitowa żyjąca w naszym układzie pokarmowym.
Jeśli przywra przeniesie się z jelit do innego narządu, 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 Clark doszła do tych
wniosków. Równolegle podobne badania nad wpływem prądu na mikroorganizmy prowadził dr
Bob Beck, wykorzystując Digital Silver Pulser. Swoimi badaniami dowiedli ponad wszelką
wątpliwość, że w większości przypadków schorzenie rozwija się z powodu rozrastającej się nagle
kolonii wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i pasożytów. Udowodnili również, że można je zniszczyć
odpowiednim prądem.
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.

Artykuł w "Nieznanym Świecie", lipiec 2007
Elektroniczny killer, czyli czego choroby boją się najbardziej
Problem zwalczania chorobotwórczych mikrobów prądami niskiej
częstotliwości cieszy się ogromną popularnością na całym świecie,
zwłaszcza wśród ludzi, którzy nie godzą się na bezsilność wobec
coraz większej ilości chorób nazywanych nieuleczalnymi,
przewlekłymi czy cywilizacyjnymi. Nieskuteczność w takich
przypadkach terapii niemal zawsze wiąże się z nieuwzględnieniem
przyczyn, które towarzyszą procesowi powstawania schorzeń.
Naukowcy i mikrobiolodzy zajęli się właśnie ich znalezieniem.
Okazało się, że większość chorób ma swoje podłoże w żyjących w
naszym wnętrzu mikroorganizmach! Tak brzmi najnowsza teza
instytutów naukowych i niezależnych mikrobiologów. Jednym z nich
była dr Hulda Clark - twórczyni Zappera. W swoich badaniach
stwierdziła ona, że wszystkie nowotwory mają jedno źródło. Jest nim
przywra jelitowa żyjąca w naszym układzie pokarmowym.
Jeśli przeniesie się ona z jelit do innego narządu i tam założy kolonie, powstaje ognisko
nowotworowe. Odkrycie to było dla całego świata nauki bodźcem do dalszych badań, a do
wspomnianych wniosków doszła nie tylko dr Hulda Clark. Równolegle badania nad wpływem
prądu na mikroorganizmy prowadził dr Bob Beck, wykorzystując Digital Silver Pulser.
Dowiedli oni, że za niemal każdą chorobą kryje się bakteria, wirus, grzyb, pleśń lub pasożyt.
Rozrastająca się nagle kolonia bardzo szybko uodparnia się na przyjmowane przez nas preparaty, a
co gorsza żywi się dostającymi się do naszego organizmu wraz z pożywieniem konserwantami.
Okazało się jednak, że jest ona całkowicie bezbronna wobec prądu o niskich częstotliwościach.
Badania trwały 40 lat i zaowocowały stworzeniem dwóch wspaniałych urządzeń - Zappera dr
Huldy Clark oraz Silvera dr Boba Becka. Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że Zapper
usuwa pasożyty i drobnoustroje żyjące w naszych narządach, a Digital Silver Pulser idealnie
eliminuje je z naszej krwi i limfy. Oba te urządzenia uzupełniają się i tworzą kompletną,
niezwykle efektywną kurację oczyszczającą.
Digital Clark's Zapper, z którym pracuję od kilku miesięcy, jest na rynku produktem absolutnie
wyjątkowym, gwarantującym, że przeprowadzona terapia będzie tak skuteczna, jak w
profesjonalnych laboratoriach. Okazuje się to możliwe dzięki temu, że łączy on w sobie trzy
odrębne 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 oraz moduł do automatycznego zappingu z
15 gotowymi programami. To absolutna nowość, przełom w oczyszczaniu prądami niskiej
częstotliwości, gdyż programy zostały opracowane tak, aby w przypadku najbardziej
popularnych schorzeń usunąć automatycznie wszystkie groźne mikroby. Po uruchomieniu
konkretnego programu to precyzyjne, zaawansowane technicznie, a zarazem bardzo proste w
obsłudze urządzenie samo przełącza częstotliwość, dostrajając się po kolei do wszystkich
pasożytów i mikrobów wywołujących dane schorzenie. Tego nie potrafi żaden inny Zapper na
świecie!
Zappoterapię i elektryfikację krwi wypróbowały już na świecie dziesiątki tysięcy ludzi,
włącznie z cierpiącymi na tzw. schorzenia nieuleczalne, takie jak: choroby serca, płuc, stawów,
zatok, skóry, astma, cukrzyca, łuszczyca, nowotwory, guzy, cysty, kandydoza, grypa, bóle
lędźwiowe, dolegliwości prostaty, depresja i chroniczne zmęczenie, bóle mięśniowe i głowy,
migreny, alergie, przeziębienie, bezsenność itp. Skuteczność tej metody dotychczas nie ma sobie

równej. Biorąc pod uwagę fakt, że jej zastosowanie nie powoduje żadnych niepożądanych skutków
ubocznych, należy cieszyć się, że dysponujemy wreszcie w Polsce precyzyjnym urządzeniem
wysokiej jakości, którego cena umożliwia większości ludzi dostęp do terapii.
Moje osobiste doświadczenia na tym polu mówią same za siebie. Minęła pierwsza zima, podczas
której mój pięcioletni syn nie miał przerw w uczęszczaniu do przedszkola, a za pomocą Zappera
udało mi się zwalczyć u niego każdą infekcję już w początkowym stadium. Warto podkreślić, że
zabiegi są całkowicie bezbolesne, co w przypadku dzieci odgrywa ogromną rolę.

Artykuł w "Prediction", kwiecień 2008
THERAPIES OF THE 21st CENTURY - what diseases are afraid the most
There is nothing more precious than health
We think that prolonged, never-ending, expensive and often
humiliating treatment process is a sad necessity when we have been
struck down with a disease which can often eliminate us from the
course of leading a normal lifestyle, deprive us of a good mood and
joy of life. If the disease is accompanied by pain, it becomes a
nightmare. There is nothing more precious than health!
Results of research carried out by scientists
If we talk about health, we would like to present to you the latest
results of research carried out by scientists and microbiologists who
had resolved to discover the reasons for diseases and examined the
depths of our bodies. After 40 years of research, they have proved
beyond doubt that there was a little culprit, such as: a bacterium, a
virus, a fungus, mould or a parasite, behind almost every disease.
Their removal has become a priority of the 21st century medicine.
Each of us carries them in our organs, blood and lymph. Stress increases their reproduction, and
they feed on preservatives contained in food. They have become resistant to medicines and
antibiotics, yet, they have a failing.
They are terrified of electricity
They are petrified of electricity! Of course, not the type we use in our houses, but a particular one,
of an appropriate value, frequency and shape. Only a few years ago, laboratory generators were
necessary, whereas nowadays we use portable devices which are available to everybody who wants
to get rid of intruders.
Silver Pulser and Digital Clark's Zapper
The above-mentioned devices are: Silver Pulser dr Bob Beck and Zapper dr Hulda Clark. The basic
difference between them is that the Zapper device gets rid of parasites and micro organisms living
in human organs, whereas the Silver Pulser device ideally removes them from our blood and lymph.
Both devices complement each other perfectly and together they form a really comprehensive and
extremely effective purifying therapy.
Medicine of ourtimes
The greatest advantage of Zapper therapy (Digital Clark's Zapper) and blood electrification (Silver
Pulser) is their efficiency (97-98%). The method has been tested clinically with thousands of
people, including the so-called "incurably ill patients". No other therapy in the world has such a
high percentage of efficiency and no undesirable side effects. This is, undoubtedly, medicine of our
times. One of the most prestigious universities, The Albert Einstein University in New York,
confirmed the efficiency of this method in 1990. Hence this device is worth having in our medicine
cabinet.
It is better to prevent than cure
You will ask if the purification process of our organism is essential to everybody. I mean an average
person who feels fairly well and only occasionally takes some vitamins. The answer is "yes"!
Firstly, IT IS BETTER TO PREVENT THAN CURE! Secondly, it turns out, for instance, that
Candida yeast, so well-known nowadays, causing various yeast infections in the organism,

problems within reproductive organs, especially among women, as well as tiredness, headaches,
heaviness, lack of concentration, decrease of physical strength, is present in the organism of each
person who has ever taken antibiotics. Digital Clark's Zapper device is able to get rid of it during
fourteen sessions, each three minutes long. The result is a considerable mood improvement, not to
mention the abatement of ailments. And who has not taken an antibiotic even once in lifetime?
An intruder living in the digestive system
Another example involves an intestinal fluke, Fasciolapsis in our digestive system. If Fasciolapsis
moves from intestines to another organ and forms a colony there, a cancer focus appears. Our body,
in an attempt to neutralise it, encapsulates it inside a tumour. This discovery has become an impulse
to the world of science to conduct research, although it was not only dr Clark who has come to
those conclusions. Simultaneously, similar studies on the influence of electricity on micro
organisms have been carried out by dr Bob Beck using Silver Pulser. Their findings have proved
beyond any doubt that in the majority of cases an ailment develops due to a rapid repleŹnishment of
colonies of viruses, bacteria, fungi, mould and parasites. It has also been proved that they can be
destroyed by means of using appropriate electricity.
Remove the cause and the illness will vanish
We wish to draw attention of all who are health-conscious to the fact, that they are not condemned
to illness. Contrary to what one may think, the pathway to health is obvious - remove the cause and
the illness will vanish. This really is a simple correlation. Simple, and how effective!
Simple, and how effective!
This method may also help you. Take care of yourself and your nearest and dearest so that you will
neverto worry aboutyourand their health.

Artykuł z "Natural Health"
THERAPIES OF THE 21st CENTURY - that is what diseases are afraid of most
Dear Readers
After publishing the information about the sensational and
alternative therapy method with the use of Digital Clark's Zapper
and Silver Pulser devices in the March and April issues of Natural
Health, we received hundreds of letters and e-mails with questions.
We realise we are not able to address all important issues raising
your interest in a few sentences. We would like, however, to deal
with the most frequently-asked questions.
Causes of diseases according to Dr Clark
An average person may not believe this, but the received data
indicate the total weight of various tapeworms, roundworms,
worms, threadworms, trematodes and other parasites in the body
may reach a few kilograms. This is confirmed, among others, by
specialists in hydrocolonotherapy. Nevertheless, many people
realize that according to Dr Clark most of these parasites are
located not only in the intestines, but in some organs or joints as well. In such cases the problem
arises. These parasites do not only nourish themselves, but they excrete and carry bacteria, too. For
instance, rheumatic polyarthritis is triggered off by a specific bacteria. A lot of people may know
that in Dr Clark's opinion, these bacteria come from small roundworms whose germs live in the
joints of the people afflicted with this disease. Depression - all clinical patients dr Clark has dealt
with had their brain infected with small roundworms, Ancylostoma duodenale and nematodes. The
parasites hidden in our body soon become immune to the preparations we take and they even feed
on the preservatives which get into our body with food. They become, however, completely
defenceless against low-frequency electricity.
What are parasites?
According to the report published in the Canadian magazine Clear Life dated 1 October 1997, a
parasite is an organism living at the expense of another organism which might be each of us. The
parasite lives parallel with our life inside our body. It uses energy provided with food, feeds on our
body's cells. It also uses the vitamins which we take caring for our health.
How can we contract parasites?
Statistically, 70-80% people may become infected with parasites. The phenomenon of contracting
parasites is much more common than we think. Probability that we can live for 20-30 years, or even
more without contracting parasites constitutes only 20-30%. This starts innocently: polluted food,
dirty vegetables and fruit, undercooked meat or fur of our pet. The biggest number of parasites is
found, however, in pork products, available in common trade, such as: bacon, sausages, hot dogs,
and even fish. Let's take, for example, pork tapeworm (Taenia solium). It gets into the human
organism through the consumption of infected smoked ham, sausages or undercooked pork. Larvae
develop in the muscles, cardiac muscle, brain, eyes attacking these organs with poisonous byproducts. We should remember that parasites may enter a latent phase and indicate their presence in
the form of exhaustion, lack of energy and strength as well as other symptoms mentioned below.
How can we get rid of the intruders?
The human body is perfectly constructed. It is programmed to be healthy. Unfortunately, the
lifestyle we nowadays lead has many negative aspects. This results in losing our balance and
consequently leads to diseases. Often, there are many causes of diseases and frequently it is

sufficient to have an influence on one of them in order to recover. Electronic overpowering of
parasites with the use of Digital Clark's Zapper and Silver Pulser devices constitutes an example of
such an intervention. It is worth noting that in each case our body recovers and all we can do is help
by removing obstacles. Bacteria, viruses or mould are not destroyed but overpowered, and it is our
immune system that has to deal with and ultimately remove them.
Remove the cause and the disease will disappear as well
We want to make people who consider health to be very important aware of the fact that they are
not doomed to diseases. Contrary to what we think, the way to be healthy is simple - remove the
cause and the disease will disappear as well. It really is a simple relation. Simple and highly
effective.
Finally, a passage from a letter:
My 7-year-old son suffered from allergies. After playing with a dog or a cat the nightmare started rash, sneezing and watering eyes. Fortunately, it is over now. Having applied the therapy - Digital
Clark's Zapper Programme 12 and drinking colloidal silver everything has subsided. Finally my
son's dream will come true - he will be able to have a dog. I have been using the therapy, too and I
have got rid of the headaches which I had for many years.

