
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 wnisków doszła nie 
tylko dr Hulda Clark. Równolegle badania nad wpływem prądu na mikroorganizmy prowadził dr Bob Beck, 
wykorzystując 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 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. 
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