
Co je to Zapper?  

K přiblížení Zapperu používám článek z Orgonetu protože mi přijde velmi přehledný 
a obsáhlý. S kolegou pracujeme na vývoji Zapperu s volitelnými frekvencemi, jehož 
cena by se měla pohybovat kolem 2-3 tis. Kč, což je oproti konkurenčnímu 
RavoZapperu http://www.zapper.cz/ cena až směšná. O vývoji a možnostech prodeje 
vás budu průběžně informovat. LF. 
 

 
K přeložení tohoto textu mě vedly vlastní vynikající zkušenosti s léčivými účinky 
nedávno zakoupeného zapperu. Text je převzat z webu orgoniseafrica.com, kde si 
můžete zapper (i jiné pomůcky s orgonitem) objednat. Vřele doporučuji, společnost 
sídlící v Jižní Africe je spolehlivá, dodání rychlé, ceny oproti americkým výrobcům 
nižší. 
 
Co je zapper? 
 
Zapper je jednoduchý, avšak velmi účinný elektromedicinální přístoj. Je založen 
zejména na celoživotním výzkum doktorky Huldy Clarkové, která publikovala svá 
zjištění v knize „Léčení všech nemocí“ a dalších knihách. Dr. Clarková, jakož i 
mnozí další badatelé, zjistila, že slabý pulsovaný stejnosměrný proud zabíjí parazity v 
těle. 
 
To zahrnuje všechny typy červů, bakterii, virů a hub, jakožto i rakovinové buňky a 
další patogenické tkáně. Je zde zajímavá spojitost s výzkumem dr. Reicha, který ho 
přivedl k poznání, že rakovinné buňky jako nové parazitické organismy se tvoří z 
rozkládající se biomasy a tkání zbavených energie. Dr. Clarková, molekulární 
bioložka a lékařka praktikující přírodní léčbu, studovala parazity celý život a zapper 
je pouze posledním krokem v její vyvíjející se filosofii léčby. Dospěla k závěru, že 
prakticky všechny nemoci jsou zapříčiněny buď parazity nebo toxiny. 
 
Americké centrum pro kontrolu nemocí (CDC) zjistilo, že průměrný Američan 
nosí v sobě 500 g žijících parazitů. Toxiny v naší stravě, a chemikálie užívané 
doma i venku oslabují bariéru tlustého střeva proti pronikání střevních červů a 
dalších parazitů. 
Fotografie červů zabitých v prvních několika minutách užíváni zapperu během 
ošetřování tlustého střeva irigací. 
Velkým zdrojem toxicity jsou zubní amalgámy, které by měly být neprodleně 
odstraněny a nahrazeny buď zlatými výplněmi nebo moderními „bílými“ kompozity. 



 
Historie bioelektrické léčby 
 
Vedle Huldy Clarkové došli k podobným závěrům i další vědci. Na podzim 1990 
učinili Dr. William Lyman a Dr. Steven Kaali z Albert Einstein College of 
Medecine v New Yorku důležitý objev. Zjistili, že je možno inaktivovat virus HIV 
působením nízkonapěťovéhé stejnosměrného potenciálu s velmi slabým proudem na 
krev infikovanou AIDS ve zkumavce. Nejprve toto zjistili v laboratoři tím, že zavedli 
dvě platinové elektrody do skleněné zkumavky naplněné krví infikované HIV-1 (typ 
1). Do elektrod aplikovali stejnosměrný proud a zjistili, že nejlepší výsledky 
poskytuje proud v rozpětí 50 – 100 mikroampéru. Prakticky veškeré virální 
částečky HIV byly nepříznivě ovlivněny, kdežto normální krevní buňky zůstaly 
nepoškozeny. Virální částice nebyly přímo zničeny elektrickým proudem, ale spíše 
došlo k poškození proteinového obalu viru takovým způsobem, že zabránily virům 
produkovat reverzní transcriptázu, enzym nezbytný pro pronikání viru do lidských 
buně. Reverzní transkriptáza umožňuje viru vstoupit do lidské linie T buněk (zvané 
CEM-SS) a ovládnout mechanismus reprodukce DNA. Jakmile virus využije 
hostitelskou buňku k vlastní reprodukci na tisíce nových virů, zduřelá hostitelská 
buňka (nyní zvana syncytia či obří buňka) exploduje a vychrlí svůj obsah do krevního 
řečiště a lymfatického systému. Takto se virus šíří, ale pokud postrádá reverzní 
transkriptázu, nemůže napadnout hostitelskou buňku a stává se zranitelným 
tělesným imunitním systémem. (Detaily tohoto pokusu lze číst v aplikaci patentu dr, 
Kaaliho, details of this experiment). 
Podobné účinky byly zjištěny dr. Robertem Beckem, jehož mírně odlišné zappery 
se též těší široké oblibě. 
 
Jak to funguje? 
 
Následující text je z pojednání Dona Crofta o jeho zapperu zvaném Terminátor, 
které naleznete na stránce http://www.worldwithoutparasites.com/. 
 
Všichni parazité a nemocné tkáně jsou pozitivně nabité. Zapper přivádí záporné 
ionty skrze kůži do živých tkání lidského těla, zabíjí parazity tím, že obrátí jejich 
polaritu, a pomáhá také léčit napadenou tkáň. Zdravá tkáň je nabita negativně. 
V elektrickém obvodu zapperu je integrovaný obvod 555, který vydává příjemné, 
pozitivní, vyvážené kvadratické vlnění ze stejnosměrného proudu devítivoltové 
baterie, (snížené na 4,5V a 3,5mA) o frekvenci 20 000 Hz za sekundu. „Pozitivní 
vyrovnání“ je vlnová forma, která má charakteristiky střídavého proudu. To může být 
důležité v dlouhodobém měřítku, protože nezmění přirozenou elektromagnetickou 
polaritu těla. 
 
Mnozí vědci objevili různými cestami, že slabý elektrický proud eliminuje parazity. 
Obvod dr. Clakové, který používám ve svém zapperu, je, jak jsem přesvědčen, 
nejlepším možným designem. Ona a Geoff Clark, její syn, který je inženýrem 
elektroniky, měli výhodu možnosti výzkumu na vlastní klinice. Vážím si rovněž 
pragmatického přístupu dr. Clarkové a její odvahy prezentovat tyto informace. 
 
 
Jsem přesvědčen, že parazité si užívají a dobře se jim daří při užívání všech 
vitamínů, bylin a minerálů, které berete na odstranění svých problémů 
způsobených právě těmi parazity. Vy dostanete jenom zbytky. 
 
Když začnete užívat zapper, a přitom jíte ty své drahé byliny, vitamíny a minerály, 
myslím, že se dočkáte prospěchu namísto vašich neplatících pasažérů. 



 
Nejsou schopni udržet si svou pozitivní polaritu (nedostatek elektronů) při 
zavedení prostého stejnosměrného proudu a v jeho přítomnosti rychle umírají (červi 
na obrázku výše byli zabiti v tlustém střevě po pár minutách zappování během 
klystýru střeva). Negativní ionty zabíjejí parazity, ať pocházejí z elektrického 
proudu, ozonu či magnetů. Nejúčinnější metodou, jak se jich zbavit, je pro mne v 
současné době zapper. 
 
Parazité vystavení elektrickému proudu nejen zemřou, ale rozloží se a jsou 
snadno vyloučení nebo asimilováni jako neškodné živné látky. Ve skutečnosti, 
protože oni získali největší prospěch z drahých potravních doplňků, které jíte po celá 
léta, mohla by to být vaše velká nutriční odměna. 
 
Viry a houby uvnitř buněk, parazité v cystách, parazité s vnější kostrou (jako 
měchovci v periferálních tkáních), atd., se zabíjejí pomaleji, ale pročištění krve 
a lymfy, hlavních orgánových kanálů, střevní a žaludeční výstelky, mozku a 
centrální nervové soustavy od parazitů dá brzy vašemu imunitnímu systému 
okamžité obrovské povzbuzení, a až skrytí parazité vyjdou z cyst a chráněných 
oblastí, najdou tam nepříjemné překvapení. 
 
K tomu dojde pouze tím, že slabý elektrický proud účinně prochází kůží, která 
je tělesným kondenzátorem a chrání nás zevnitře proti náhodnému 
elektrickému výboji, jako statická elektřina, která by nás jinak mohla poškodit. Dr. 
Clarková tvrdí, že můžete dosáhnout adekvátních výsledků pouhým držením jedné 
elektrody na baterii a ťukáním na elektrodu druhou prstem po dobu 10 minut, ale 
frekvence zapperu je účinnějším způsobem, jak dostat proud do těla. 
 
Pokud chcete vědět více o frekvencích, přečtěte si knihu Léčení nemocí od dr. 
Clarkové (dostupná v češtině). 
 
Je třeba poznamenat, že ani Don ani my (Georg Reitschl) neužíváme frekvence 
celé řady až do 20 000 Hz. Naše zappery oscilují kolem 15 Hz, shledáváme totiž, 
že nižší frekvence jsou účinnější v tom, že pronikají hlouběji do těla. 
 
Zappery nezabíjejí parazity kvůli určitým frekvencím. To se často plete, když 
vidíte ostatní výrobce zapperů, jak dělají reklamu variabilitě jejich frekvencí. 
Zapper zabíjí parazity a rozkládá patogenní tkáně proto, že vytváří elektrické 
napětí, nikoliv, kvůli frekvenční rezonanci. Toto říká i Hulda Clarková, když 
hovoří o ťukáni prstem na druhý pól baterie. 
 
Které nemoci umí zapper vyléčit? 
 
Slovo vyléčit je třeba užívat opatrně, ne proto, že bychom o tom nebyli přesvědčení, 
ale spíše kvůli známým snahám lékařských ústavů diskreditovat každý vynález 
či uzdravující metodu, která vytváří skutečnou hrozbu jejich lékařským 
postupům (a licenci na tisk peněz). Odkazuji vás v tomto na naše všeobecné 
dementi. 
 
Pozitivní a často dramatické výsledky jsou známy pro následující nemoci: 
 
Rakovina 
HIV/AIDS 
Herpes 
Odmítání transplantovaných orgánů 
Virová hepatitida 



Zánět dutin 
Bradavice 
Psoriáza 
Pravá chřipka 
Celková slabost imunitního systému 
Premenstruační syndrom 
 
a mnoho dalších stavů zapříčiněných parazity, bakteriemi a viry. 
 
Všechny zappery, které prodáváme, jsou založeny na původním schématu Huldy 
Clarkové s modifikacemi, které empiricky provedl Don Croft, zejména snížení 
frekvence na 15 Hz. 

 
Prodáváme dva typy orgonových zapperů (s měděnými, stříbrnými a zlatými elektrodami), založené na 
Terminátoru Dona Crofta s doplňky, které činí nošení příjemnějším a zvyšují jemný energetický 
aspekt orgonové energie. Blok orgonitu je vybuzen elektromagnetickou vibrací a vysílá ochranné a 
léčivé pole orgonu. Toto je podpořena dvěma krystaly drahokamů, které jsou obtočeny mědí vedenou 
k elektrodám, ametyst a garnet. Oba tyto kameny mají známe vibrační léčivé vlastnosti a jsou navíc 
vybuzeny proudem v závitech kolem nich. Dosti silný zemský magnet pomáhá energetickému poli 
proniknout hlouběji. 
 
Zappery mají elastický proužek, který usnadňuje nošení. 
Zapper by měl mít doma každý jako první linii obrany proti jakékoli blížíci se nemoci. 
 
Vlastní zapper si můžete objednat na níže uvedeném odkazu. 
Get your own orgone zapper now! 
 
 
Poznámky k použití zapperu (Orgonet): 
 
Pro první použiti doporučuji postup dle Huldy Clarkové: 7 minut zapping, 20 
minut odpočinek, zopakovat 3x. Poté odpočívat. Tím se tělu usnadní vyloučení 
zahubených bakterí, virů a parazitů - nedojde k zahlcení vylučovacího systému. 
(Pokud ho zahltíte, můžete mít pocity jako při chřipce.) Další užití pak již dle pocitů a 
potřeby. 
Někdo může mít při prvním použití za pár minut nepříjemné pocity (je to náhlý přísun 
energie, který může být zpočátku pro tělo příliš silný). V tom případě zappování 
přerušit a postupně na ně tělo zvykat. 
Mnohým je použití zapperu tak příjemné a tak je energizuje, že si ho připevňují na 
celou noc (zlepšuje spánek!) nebo ho nosí i nepřetržitě. 
Pokud jde o střevní flóru: někteří citlivější lidé mohou mít na začátku problémy (mírný 
průjem nebo mírná zácpa), ale pokud vím, vše se záhy upraví a vylučování funguje 
líp než předtím. Jakoby se odstraní "špatné" bakterie, a tím pádem ty "dobré" mohou 
lépe pracovat. (Kdyby něco, jezte živý jogurt na doplnění flóry, nebo dostatek 
vlákniny na zlepšení peristaltiky, ale určitě se to spraví.) 
Je dobré doprovodit užívání zapperu nějakou bylinnou pročišťovací kúrou, např. 
kúrou z pupenů od firmy Naděje. 
Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com/2008/10/orgonitov-zapper-l.html 
 
http://zapper.ic.cz/index_soubory/Page266.htm 

 

 



Jak často ZAPPER používat 

Ideální používání přístroje Zapper je 3x7-14 minut po sobě s přestávkami 
mezijednotlivým působením cca 15 – 20 minut.Přístroj se používá 1.měsíc 
každý den.Pak alespoň 1x týtně.Postupně se doba použití může zvyšovat na 
3x15minut.Při onemocnění chřipkou nebo jinou virozou použijte Zapper i 
několikrát denně(3-4x)Před použitím si navlhčete ruce a omotejte elektrody 
vlhkým papírovým ubrouskem.K přístroji je vhodné použít třetí elektrodu na 
nohy—až o 65% větší učinnost 
 

 
 
Smer prenosu k pravej ruke  Smer prenosu k ľavej ruke 

 

 

Důležitá  upozornění 

Osoby s kovovými implantáty, kardiostimulátory a podobnými přístroji a 

těhotné ženy mohou používat ZAPPER pouze po konzultaci s lékařem! 

Ojediněle se vlivem stejnosměrného napětí může u citlivých osob 

vyskytnout v místech kontaktu pokožky s elektrodami vyrážka. Jsou-li 



elektrody přiloženy k jiným místům na těle (břicho, oblast třisel), může 

se, dáno citlivou pokožkou, objevit vyrážka. 

Je zakázáno používat ZAPPER u osob v bezvědomí, nebo osob, 

které nedokáží sdělit své pocity (malé dětí).Používání Zapperu je na 

vlastní odpovědnost !!! Po zappingu se můžete cítit po několik dnů 

unaveni—jde o normální reakci organizmu popisované v knize 

Dr.Clarkové. 

Použití přístroje s pevnou frekvencí mají lepší výsledky než 
rozmítané generátory.Pokud používáte rozmítaný signál,je dobré 
prodloužit čas působení na 3 x 15-20 minut.Přístroje o nižší frekvenci 
kolem 2500 Hz a napětím přesahující 8 voltů podle dostupných 
informací, pronikají hlouběji do orgánů a jsou mnohem účinnější. 
Léčba jednotlivých nemocí je založena především na zničení patogenů a 
posílení imunitního systému člověka pomocí Zapperu, ale je nutné  ji 
kombinovat s bylinami, minerály,aminolyslinami, tinktura z černého 
ořechu,mletý hřebíček,pelyněk,vyšší dávky 
  

Každý, kdo chce tento přístroj používat, musí dodržet jisté zásady: 

Zprvu se připojovat jen na dobu nepřesahující sedm minut, později, podle toho 
jak se cítíte, dobu připojení postupně zvyšovat. Tělo se snaží vyloučit oslabené 
a zahubené mikroorganizmy. Uživatel přístroje proto musí denně vypít 
minimálně 2-4 litry tekutin, aby nedošlo k přetížení či ucpání ledvin.Tento 
postup se doporučuje i u očistných kůr při užívání látek obsahující 
saponiny(Yucca,Golden Yacca,kořen pampelišky) 

Moje žena a já jsme nechali udělat mikroskopický rozbor krve před 
nákupem zaperu na toxoplazmózu, kvasinky, plísně a 
Trichomonas  kvůli poškození  červených krvinek  a anémie 
způsobené napadením parazity. Používali jsme přístroj celkem 8 
až 10 krát po 7 minutách tři týdny.Naše nové krevní testy ukázaly 
absenci  všech parazitů. Náš lékař byl zcela ohromen neuvěřitelně 
rychlým výsledkem přímo souvisejícím s přístrojem. Žádné drogy a 
obrovské výsledky. Jsme velmi šťastní, jak si dovedete představit. 
Naše krev opět využívá živiny které  paraziti kradli. Poškození 
volnými radikály ustupuje rychle.  

 

Tento přístroj opravdu funguje a je třeba v každé domácnosti.  Díky za vaši 
práci a pro zajištění bezpečného, cenově dostupné ho a nejedovatého způsobu 
léčení . Opravdu si toho vážím. Neváhejte a přidejte své zkušenosti. Děkuji a s 
pozdravem.    

Dr.Mitchell H. 17 únor 2011   

 



 

   

  Průběh signálu přístrojů s 50% cyklem     

  Pouze liché harmonické kmitočty 

 

 

Průběh signálu 90% cyklus-větší  účinnost 

Sudé,liché a zvláštní harmonické kmitočty 

Obecná doporučení:  

Vyhýbejte se všech výrobkům ze sóje , sója způsobuje degradaci štítné 
žlázy.  

Vyhýbejte se pasterizovanému  mléku, používejte pouze certifikované 
organické nebo syrové mléko.  

Vyhýbejte se všem umělým sladidlům: Splenda, sukralóza, aspartam, 
Nutra sweet, , sacharin, acesulfam draselný, sorbitol, cyklamát, Alitam. 
Tato sladidla jsou toxická.  

Vyhýbejte se všemu,kde se na etiketách píše “bez cukru“ 

Vystřihněte se použití mikrovlnné trouby, způsobuje nižší hladinu 
hemoglobinu, zhoršení imunitních funkcí a produkují velké množství 
radiolytický látek v potravinách.  

Vyhněte se všem hydrogenovaným olejům, margarínu, řepkovému a 
sójovému oleji. Nahraďte máslem, ghee-přepuštěným máslem, 
nerafinovaným kokosovým olejem, sezamovým olejem a panenským 
olivovým olejem.  

Vypijte 7-10 sklenic čisté vody denně kvůli vypláchnutí toxinů z těla. 
Pijte teplou nebo vlažnou vody, nikdy studenou.  

Pokud používáte zubní pastu, která obsahuje fluorid, vyměňte za 
rostlinnou zubní pasta, která je bez  fluoridů.  

Máte-li zubní plomby z amalgámů nechte si je pokud možno 
odstranit, protože obsahuje 50% rtuti.  

  



  

parametry Finalzapperu    

1.téměř100% pracovní cyklus- důležitý parametr 

Vědecké studie poukazují na význam 88% a více pracovního cyklu 

2.stabilizovaná výstupní  vlna- náběžná hrana signálu se 
nedeformuje ! 

Tato výstupní vlna se ani v nejmenším nedeformuje i při zátěži - důležitý 
parametr! 

3.Super harmonické kmitočty-sudé,liché a zvláštní 

4.konstantní výstupní napětí při použití síťového zdroje-více než 
9voltů 

-Dr.Clarková poukazuje,že 9votů je důležitých při aktivaci bílých krvinek 
a k odstranění toxinů 

5.Neklesající výkon v celém harmonickém spektru 

6.Nízká frekvence 2500Hz proniká lépe do vnitřních orgánů 

7.100% kladné napětí-pracovní cyklus začíná na + 0,3 voltech !- 
důležitý parametr 

Velmi dúležité a podrobné informace o funkčnosti tohoto typu přístroje 
stejných parametrů a kladné odezvě více jak 500 pacientů naleznete zde- 

http://tinyurl.com/bm5bk8h 

 Při používání sledujte reakci Vašeho organizmu.Začínejte raději s kratším 
časovým úsekem –od 1 minuty,a postupně prodlužujte dobu  účinku přístroje 
na vaše tělo.Po použití můžete pociťovat větší únavu a může se stát že se 
budete cítit že dostáváte chřipku.Jeto reakce organizmu na příliš rychlou 
detoxikaci.Zkuste buď přerušit na pár dní léčbu nebo zkraťe čas používání 
zapperu.Jde o reakci organizmu na zlikvidované parazity a jejich toxiny.Pijte 
proto po dobu používání větší množství čisté vody kvůli detoxikaci a lepší 
činnosti ledvin. Můžete používat  i čistící bylinné čaje nebo jiné doplňky stravy- 
např.YUCCA,vit.C,atd.Doporučuje se také čistící jaterní a ledvinová kůra. 

 Jedno z možných schémat použití přístroje- 

1.den:3x5 minut,ráno a večer 

 2.den:3x10 minut,ráno a večer 

 3.den:3x15 minut,ráno a večer 

 4.den:3x20 minut,ráno a večer 



 5.den:3x20 minut,,ráno a večer 

 6.den:3x30minut,ráno a večer 

 2 dny přestávka,pak možno poračovat ve stejném schématu 

 

Paraziti stojí za většinou alergických onemocnění. V přírodní 
medicíně existuje mnoho prostředků, kterými je možno parazity 
z organismu eliminovat, a to včetně odpadních látek, které v organismu 
zanechali. Základem boje s parazity je ale přísná "bezbonbónová 
a bezčokoládová" dieta, neboť tito malí tvorečkové rádi papají cukříček. 

Během posledních 50 let medicína prakticky přestala bojovat s 
cizopasníky a ti to využili k tomu, aby člověka přemohli. Ale 
nastala doba zahájit s nimi boj, vždyť kvůli parazitům každá další 
generace žije o 10-15 let méně než předchozí. 

Výzkumní pracovníci v oblasti medicíny začali poukazovat na 
nadměrné užívání antibiotik u lidí a zvířat jako na hlavní příčinu 
stoupajícího počtu rezistentních mikrobů. V roce 1978 jeden 
odborník řekl, že používání antibiotik je nadměrné a že „se úplně 
vymklo z rukou“. A tak v 90. letech minulého století se v tisku 
začaly objevovat následující titulky: „Nástup superbacilů“, 
„Superbacily nás ovládly“ a „Nebezpečná antibiotika — 
Nadměrným používáním vznikají superbacily“. 

Je to přehnané? Podle uznávaných lékařských organizací ne. Ve 
zprávě o infekčních chorobách v roce 2000 generální ředitelka 
Světové zdravotnické organizace uvedla: „Na počátku nového 
tisíciletí stojí lidstvo před další krizí. Dříve léčitelné nemoci . . . se 
nyní houfují za stále neproniknutelnějším pancířem 
antimikrobiální rezistence.“ 

Jak závažná je tato krize? „Zneklidňující přibývání [mikrobů 
rezistentních na léky] omezuje možnosti léčby infekčních nemocí,“ 
uvedla Světová zdravotnická organizace. Řada odborníků dnes 
dokonce mluví o tom, že lidstvo se vrací do doby, kdy žádná 
antibiotika nebyla. 



  

Metody na zbavovaní se parazitů 

V dnešní době existuje velké množství léků proti cizopasníkům, ale 

otázka boje s cizopasníky zůstává nevyřešenou. Příčin tohoto jevu 

je několik. Za prvé lidé nevnímají tento problém dost vážně kvůli 

nedostatečným znalostem. Za druhé takové léky jako antibiotika, 

kortikosteroidy, hormony dokonce napomáhají rozvoji mnohých 

druhů cizopasníků. Zpravidla se nevěnuje dostatečná pozornost 

tomu, co se jí a co se pije. 

Cizopasníci se živí mízou, krví, tkáněmi nebo strávenou potravou svého 

hostitele, žijí uvnitř hostitele a mají na něj patogenní účinek, neboli požírají a 

otravují organismus, ve kterém žijí. 

V medicíně je znám pojem pomalé infekce, ale tento termín se aplikuje 

převážně na viry, které hledají útočiště v buňkách mezi jiným i v 

jednobuněčních cizopasnících. Lékařství se bohuže o tyto vůbec nezajímá, ale 

právě tyto trichomonadiny, lamblie, chlamýdie, plísně a hlíst různých druhů jsou 

pomalými infekcemi. 

Ale medicína se ukázala být bezmocná v boji s pomalými 

infekcemi, protože stejně jako nemocný nedokáže zachytit 

moment infikování člověka nosiči infekce a nevšímá si počátečních 

fází onemocnění. V okamžiku, kdy se nemoc projevuje mnohými 

příznaky, stává se prakticky nevyléčitelnouPodle údajů Světové 

zdravotnické organizace 90% dětí, které se nedožijí věku do 5 let, 

umírají následkem parazitární infekce. 

Parazitárním infekcím podle počtu postižených osob patří dnes 4. 

místo. První místo zaujímají kardiovaskulární onemocnění, druhé 

onkologická onemocnění a třetí — mrtvice ale všechna tato 

onemocnění jsou důsledkem výskytu cizopasníků v těle člověka. 

Cizopasnící červy a jejích larvy během různých migračních úseků se usazují v 

orgánech, provrtávají cévy, narušují protirakovinovou obranu a teprve tehdy 

vznikají onemocnění. 

Hlísti požírají potravinové zásoby člověka spolu s krví hostitele. Hlísti absorbují 

ve velkém množství křemík, což pro člověka představuje ohrožení života. 

Chronická a mezi nimi i onkologická onemocnění jsou ze 60% vyvolána 

působením cizopasných červů. Podle údajů uváděných zdravotnickou literaturou 



během posledních deseti let se cizopasníci lokalizují v životně důležitých 

orgánech jako je mozek, srdce, průdušky, játra, ledviny atd. (údaje SZO z roku 

1999). Pokud stav infikování cizopasníky trvá dlouho, trpí tím nejenom vnitřní 

orgány ale i imunitní systém. 

  

 Toxoplasmy- (nejednodušší jednobuněčné organismy) se usidlují v 

nejrůznějších místech lidsKeho těla. Vyvolávají srdeční onemocnění 

(toxoplasmózní myokarditida), bolesti kloubů a svalů a společně s teplotou 

připomíná chřipkovou infekci. Plícní forma toxoplasmózy se jeví jako zánět 

průdušek atd. 

Lamblie bičíkovci vyvolávající onemocnění tenkého střeva a jater — lambliózu. 

Lamblie způsobují kopřivku, svědění pokožky, bolesti v kloubech. Je možný 

zánět jater, hepatitida i dokonce cirhóza, vředy v tlustém střevě. 

Škrkavky- jsou hlístice vřetenovitého těla, jež dosahují délky 20-50 cm, žijí v 

tenkém střevě. Vyvolávají nemoc zvanou askaridóza. Škrkavky pronikají do 

žlučníku, jater a vyvolávají hnisavou cholecystitidu, peritonitidu a sepsi. 

Larvy škrkavek, které se dostanou do průdušek, vyvolávají bronchitidu a 

chronické záněty plic. 

Roupi(menší-šedobílí-červíci)-vyvolávajíenterobiózu. Těžký průběh 

onemocnění je často doprovázen bolestmi hlavy, nespavostí, zvýšenou únavou, 

motolicí. 

U žen způsobuje vniknutí roupů do vagíny těžké záněty ženských pohlavních 

orgánů. 

Ploché červi (trematodi) — motolice jaterní Osou dlouhé 20-30 mm). 

Vyvolávají onemocnění jater a žlučníku. Pro počáteční fázi onemocnění jsou 

charakterní alergické projevy, pro pozdní diskinéze žlučových cest, chronická 

hepatitida. 

Fasciolopsidóza — to je helmintóza s postižením střev. Původcem je trematóda 

Fasciolopsis bursi. Paraziti se lokalizují v tenkém střevě, pronikají do žaludku, 

jater a slinivky břišní. 

Při lehčím průběhu jsou zaznamenávány bolesti břicha, občas průjem. V těžších 
případech po bolestech břicha narůstá slabost, motolice, otoky, nedostatek 
bílkovin. Nemocní mohou zemřít na vysílení a stupňující se srdeční a cévní 
nedostatečnost.                                                                                                          
Nové údaje o úloze trematod na vzniku rakoviny. Američani zjistili, že 
odpad vznikající následkem činnosti trematod vyvolává velmi rychlé dělení 
rakovinových buněk. U převážné většiny onkologických nemocných byl zjištěn 
cizopasník F. Buski. Po zničení cizopasníka a odstranění toxinů z těla 
nemocného mizela i "nevyléčitelná onemocnění". 



Lidský organismus má schopnost se neustále obnovovat a regenerovat. Ale 

velmi často, když vzniká onemocnění, mu něco brání vypořádat se s nemocí. To 

něco jsou zpravidla cizopasníci. 

 

Příčiny nepochopitelných onemocnění: 

Toxoplazmy vyvolávají mnohé deformace, vrozená onemocnění dětí a 

zaostávání v duševním vývoji. 

Trichomonady způsobují onemocnění pohlavních a vylučovacích orgánů, 

střev, úst, krve, cév. Vyvolávají rakovinu. 

Chlamydie způsobují neplodnost, poruchu trávení, cukrovku, onemocnění 

jater, infarkt. 

Plísně vyvolávají spoustu různých onemocnění, formování a vývoj onkologie. 

Lamblie zasahují játra. 

Škrkavky vyvolávají plicní onemocnění a rovněž onemocnění žlučových cest a 

střev. 

Roupi jsou příčinou velkého množství střevních onemocnění atd. 

     Cizopasníci se podílejí na formování a rozvoji různých 

onkologických onemocnění. 

Je nutné pravidelně podnikat kroky namířené na zbavování se 

cizopasníků různých úrovní v průběhu celého života!!! 

  

Příznaky parazitních infekcí u člověka 

Za hlavní příčinu nákazy se považují kontakty se živočichy (65% — na kočkách a 

psech existuje téměř 300 druhů cizopasníků, na ptácích kolem 40), 25 % z jídla 

a vody, 10% kontaktní nákaza. Vysoká koncentrace cizopasníků bývá 

zaznamenána ve výrobcích z vepřového masa komerčně zpracovaných. 

Nejrychlejším způsobem nákazy je požívání nedostatečně umytého ovoce a 

zeleniny, nedostatečně tepelně zpracované maso a rybina. 

 



 

Nejvýraznější příznaky parazitních infekcí u člověka 

Zácpy, průjem, plynatost, nafouklé břicho, bolestivé klouby a svaly, alergie, 

poruchy imunity, onkologie, problematická kůže — kopřivka, vyrážka, ekzém, 

anémie, nervozita, poruchy , spánku, chronická únava, zvýšena tvorba slin 

obzvlášť v noci, skřípaní zuby ve spánku, alergické reakce, bronchiální astma, 

hyperaktivita u dětí, deprese, neklid a jiné poruchy nervové soustavy. 

Výzkumy posledních let zjistily, že příčinou mnohých onkologických onemocnění 

je přítomnost různých cizopasníků od plísní a trichomonad až po hlísti. 

Roztroušená skleróza (onemocnění míchy a mozku), které vyvolávají (podle 

údajů získaných americkými vědci) trematody. Ty se dostávají do míchy a 

mozku a usidlují se tam. 

  

Určit přítomnost infekce parazity lze podle zevnějšku pacienta: 
Nejrůznější uhry, pupínky, seborrhoea, hrubá pokožka, pihy, různé fleky, 

předčasné vrásky na obličeji, pleš, papilomy, praskliny na patách, štěpitelnost a 

lomivost nehtů. Původci mohou být jednoduché a kočičí lamblie, trichomonády a 

jiní cizopasníci a také nejspíše jejich kombinace. 

Projevuje se to častými infekcemi (nachlazení, angína, chronická tonzilitida, 

záněty sliznice, polypy, chrápání ve spánku).                    

 

Druhy mikroorganismů 

Viry jsou nejmenší mikroorganismy. Způsobují běžná onemocnění, 
jako je například nachlazení, chřipka a bolení v krku. Mohou však 
také vyvolat hrozné nemoci, například dětskou obrnu, horečku 
Ebola a AIDS. 

Bakterie jsou jednoduché jednobuněčné organismy, které nemají 
jádro a obvykle mají pouze jeden chromozom. V našem těle, 
hlavně v zažívacím traktu, jsou jich biliony. Pomáhají při trávení 
potravy a jsou hlavním zdrojem vitaminu K, který je nezbytný pro 
srážení krve. 

Jen asi 300 z celkového počtu 4 600 známých druhů bakterií je 
pokládáno za patogenní, tedy za schopné vyvolat onemocnění. 
Tyto bakterie jsou příčinou mnoha nemocí rostlin, zvířat i lidí. 
Lidem způsobují například tuberkulózu, choleru, záškrt, antrax, 



zubní kaz, některé typy zápalu plic a řadu pohlavně přenášených 
chorob. 

Prvoci jsou podobně jako bakterie jednobuněčné organismy, ale 
mají nejméně jedno jádro. Patří mezi ně améby a trypanosomy 
a také parazit, který způsobuje malárii. Parazituje asi třetina 
prvoků — tedy asi 10 000 druhů —, ale jen několik z nich vyvolává 
onemocnění u lidí. 

Patogenní houby mohou být příčinou onemocnění. Tyto 
mikroorganismy mají jádro a vytvářejí kobercovitou spleť vláken. 
Nejčastější jsou plísňové infekce kůže (mykózy) a sliznic 
(kandidózy). Závažné plísňové infekce obvykle postihují pouze ty 
lidi, jejichž obranné mechanismy jsou oslabeny podvýživou, 
rakovinou, léky nebo virovými infekcemi, které potlačují imunitní 
systém. 

Následující články a videa jsou určeny  badatelům, kteří se snaží 
vypátrat příčiny onkologických nemocí a vyléčit je. Dokazuje, že 
devitalizační metoda MUDr. Fortýna není jedinou nadějnou 
metodou léčby rakoviny, již oficiální medicína odmítla. 

UPOZORNĚNÍ 

Obsah stránek slouží pouze k informativním účelům.Přístroj je určen k 
experimetálnímu použití  a není zdravotnický prostředek.Finalzapper je 
frekvenční generátor kladných impulzů. 

Zapper je jednoduchý, avšak velmi účinný  přístoj. Je založen zejména na 
celoživotním výzkum doktorky Huldy Clarkové, která publikovala svá zjištění v 
knize „Léčení všech nemocí“ a dalších knihách. Dr.Hulda Clark jakož i mnozí 
další badatelé, zjistila, že slabý pulsovaný stejnosměrný proud kladné polarity 
zabíjí parazity v těle. To zahrnuje všechny typy červů, bakterii, virů a hub, 
jakožto i rakovinové buňky a další patogenické tkáně. Je zde zajímavá spojitost 
s výzkumem dr. Reicha, který ho přivedl k poznání, že rakovinné buňky jako 
nové parazitické organismy se tvoří z rozkládající se biomasy a tkání zbavených 
energie. Dr. Clarková, molekulární bioložka a lékařka praktikující přírodní léčbu, 
studovala parazity celý život a zapper je pouze posledním krokem v její 
vyvíjející se filosofii léčby. Dospěla k závěru, že prakticky všechny nemoci jsou 
zapříčiněny buď parazity nebo 
toxiny.                                                                                                                         
       

R.R.Rife   – před více jak 70lety objevil specifické frekvence schopné 
zničit viry a bakterie a vynalezl mikroskop,který byl schopen 
prohlížet živé organizmy velikosti virů.Dr.Rife ozařoval mikroby 
různým frekvenčním spektrem.Organizmy začaly rezonovat v 
specifických kmitočtech, které odpovídaly jejich vlastní vyzařovací 
frekvenci.Při použití stejného kmitočtu v jejich harmonických 
energetických hladinách,tyto patogeny zlikvidoval.Přístroj který 
použil je známý jako Rifův generátor.Vysoká škola v jižní Kalifornii 
dělala v roce 1934 pokusy s Rifovým generátorem na 16 smrtelně 
nemocných postižených nádorem. 



Všech  16 pacientů bylo ve 3-4 měsíční zkušební lhůtě uzdraveno. 
Ošetření bylo bezbolestné,nemělo vedlejší účinky,neublížilo 
zdravým buňkám a nebyla použita farmaceutická léčba karcinomu. 

Obnovený zájem o zvukovou a kmitočtovou terapii se začíná 
používat v širokém okruhu jako doplňková a konvenční 
zdravotnická aplikace po celém světě. 

  

Překvapení?: Vědci zjistili, že chemoterapie podporuje růst rakoviny 
-http://www.freepub.cz/2012/prekvapeni-vedci-zjistili-ze-chemoterapie 
podporuje-rust-rakoviny/ 

Finalzapper je nejlépe zdokumentovaným přístrojem co do 
účinnosti a šířky záběru na různé zdravotní potíže. 

FinalZapper je analogový přístroj a pracuje na frekvenci 2500Hz a 
s 90% cyklem.Má 12V vstup pro vnější zdroj (síťový zdroj nebo 
12voltová baterie) ,pracuje i s 9V baterií.Výstupní napětí je 
10voltů.Vyrábí pouze kladné kmitočtové spektrum harmonických 
frekvencí!Náběžná hrana se při zátěži nedeformuje!!! 

Vynikající léčebné výsledky potvrzují dopisy přes 450!!!spokojených 
zákazníků,kteří se zbavili nejrůznějších zdravotních problémů. Můžete číst na 
odkazu níže. 

                                                                               
http://tinyurl.com/bm5bk8h 

  

Zapper používák léčení svých zdravotních problémů s velkým úspěchem již 
spousta lidí na celém světě.Je to zařízení,které likviduje plísně,bakterie,viry a 
hlavně posiluje imunitní systém člověka.ZAPPER léčí spoustu nemocí-chřipková 
onemocnění(při včasném použití prvních příznaků),bolest 
kloubů,artritida,borelioza,crohnova nemoc,alergie,angína,kvasinkové 
infekce,plísně a mnohé další nemoci.Podle nejnovějších výzkumů na 
Washingtonské univerzitě v Seatlu Zapper likviduje selektivně rakovinové 
buňky. 

ZAPPER je přístroj vyvinutý americkou lékařkou Huldou Clark, která navázala na 
práce Dr.R.R.Rifa .Dlouhou dobu ověřovala přístroj na svých pacientech. Zjistila, 
že se s ním dá léčit velké množství chorob včetně rakoviny. 

Zjistila, že příčinou většiny chorob je přítomnost  různých patogenů, plísní, 
bakterií, virů ,mikrobů a parazitů v lidském ale i zvířecím organizmu. Jestliže je 
dokážeme zlikvidovat, můžeme vyléčit většinu známých chorob. 

Parazit není jen poslední vývojové stádium, známé jako tasemnice, škrkavka, 
hlíst  apod., ale že jeho nižší vývojová stadia mohou žít v srdci, mozku, játrech a 
jiných orgánech. Těchto stádií je šestnáct. 

   



Zapper vytváří slabý elektrický proud na kladné frekvenci, která, 
ničí parazity i všechna jejich stadia, viry, bakterie a plísně. 

TENTO PŘÍSTROJ JE URČEN PRO DOMÁCÍ OŠETŘENÍ.Zlepšuje 
kvalitu života a 80% pacientům s nedostatečným imunitním 
systémem prodlužuje život,včetně pacientům s nádorovým 
onemocněním.    

Pro další informace doporučuji knihu od Dr. Huldy Clark: LÉČENÍ VŠECH 
NEMOCÍ 

Je to elektronický přístroj produkující spektrum harmonických 
kmitočtů, (různí výrobci mu dávají různý název ,v podstatě jde o 
tentýž princip-generátor obdelníkových impulzů produkující 
harmonické kmitočty ,které mají různý základní kmitočet a různé 
výstupní napětí) které parazity  pararalyzují, nebo usmrtí. 
Oslabené mikroorganismy se stanou lehkou kořistí bílých krvinek.   
Zapper však není všemocný. Proudy neproniknou zcela do vnitřku 
orgánů(např.do obsahu střev), takže nelze léčit všechny infekce 
beze zbytku.Léčbu je vhodné kombinovat koloidním stříbrem nebo 
bylinnými přípravky. Zapper zlikviduje začínající chřipkové 
infekce,opary,virová onemocnění,infekce v kloubech, na sliznicích, 
a na mnoha jiných místech tělaJiž během několika hodin po 
aplikaci dochází k uzdravování, pokud byla aplikace včasná.  Jinak 
je uzdravení mnohem rychlejší.Byl potvrzen pozitivní účinek při 
aplikaci na onemocnění lupenkou.(odkaz)  

Zjistilo se že po první aplikaci zapperu se po určité době viry 
objeví v organismu znovu. Příčinou je to, že zlikvidovaní paraziti 
obsahují mnoho bakterií, které se uvolní a na bakteriích parazitují 
viry. Proto  je nutné použít zapper třikrát za sebou. Doba aplikace 
se pohybuje mezi 7 –14 minutama a  optimální přestávkou mezi 
nimi je 20-30 min. 

· Při první aplikaci jsou ničeny parazité, bakterie, viry a plísně. 

· Při druhé aplikaci jsou ničeny bakterie a viry, uvolněné z mrtvých 
parazitů. 

· Při třetí aplikaci jsou ničeny viry uvolněné z mrtvých bakterií. 

 

Vše se zdá až neskutečně jednoduché, ale účinnost zapperu již byla mnohokrát 
pacienty potvrzena. Na internetu je mnoho kladných referencí z celého světa.  
Preventivní používání Zapperu je velkým pomocníkem pro Váš imunitní systém 
v udržování rovnováhy Vašeho organizmu. 

VĚDECKÁ ZPRÁVA 30.3. 1991!! : "šokující"léčba navržena pro 
nemocné s AIDS Ničení virů AIDS s nízkým napětím elektrickým 
proudem mohou téměř odstranit jeho schopnost nakazit lidskou 
bílou krvinku,tuto laboratorní zprávu podává výzkumný tým 
z vysoké školy Alberta Einsteina v New Yorku. . William D Lyman a 



jeho kolegové objevili že vystavení  50 až 100 microampéry 
elektřiny – ten je srovnatelný  se stimulátorem srdeční činnosti - 
redukovalo přenosnost AIDS viru (HIV) o 50 až 95 procent. 

Jejich experiment, popisovaný 14.března  ve Washingtonu D.C.,na 
mezinárodním kongresu  kombinovaných terapiích, ukázal , že 
šokované viry ztratily schopnost  vyrobit ferment rozhodující k 
jejich reprodukci. Nález by mohl vést k testům pacientů z 
implantovanými elektrostimulátory nebo po  dialýze- jako krevní 
ošetření na HIV pozitivních pacientech řekl Lyman. Navíc 
navrhuje  aby krevní banky mohly užívat elektřinu proti HIV, a 
vakcínoví vývojáři by mohli elektricky oslabit viry jako základ pro 
vakcínu na AIDS. 

  

Stimulace imunitního systému 

 Elektroterapie je dokázaná metoda levného a bezpečného posilování imunitního 
systému,bez jakéhokoliv rizika vedlejších toxických účinků. 

Klinická studie v africké Angole a Austrálii Autoři: Campbell NR, Paspaliaris V, 
Ballard R studie účinnosti mnohonásobného vlnového oscilátoru v léčení  
HIV/AIDS dospělých pacientů. 

  

http://www.smile.org.au/ 

  

 prof.Campbell N.R, Paspaliaris V, Dr.Ballard R.   Byli úspěšní v léčení pacientů 
s virovým a parazitickým onemocněním.Tento přístroj byl testován na likvidaci 
viru HIV/AIDS s pozoruhodným úspěchem.Zde najdete výsledky vědecké 
studie- 

                                        http://tinyurl.com/8raats 

  

 

Použití elektroterapie by mohlo zachránit miliony životů 

Dokončená 2 měsíční studie australských vědců vAfrice ukázala že 26 HIV 
pozitivních pacientů,kteří 

používali stejnosměrnou kmitočtovou elektroterapii,redukovala jejich HIV virus 
na 6%. 

Přístroj Zapper ničí široké spektrum patogenů slabými elektronickými impulsy 
(od 5 do 9 V), některé okamžitě, některé během několika dnů či týdnů. Během 
prvního měsíce léčby doporučuje Dr. Clark denní použití, dále pak alespoň v 
týdenních intervalech 

  



POSILOVÁNÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

 Jak přístroj působí na organizmus. 

Přístroj vyrábí mnoho stejnosměrných harmonických kmitočtů které se 
dostávají přes elektrody do organizmu.Organizmus stimuluje imunitní buňky 
CD8.Tato ničitelská CD8 buňka zaůtočí na virus(AIDS). V klínickém pokusu v 
africe se u pokusných osob zjistilo zvýšení CD8 buněk o 183%.Výzkum na Duke 
univerzity zjistil pravděpodobný mechanizmus-CD8 buňky jsou schopné 
identifikovat CD4 buňky infikované virem(AIDS),které separují a infikovanou 
buňku zlikvidují. 

  

Jak se mohu zbavit  parazitů v obsahu střev a žaludku? (překlad z originálu 
knihy) 

Hulda Clark říká: " Zbavení se všeh parazitů  by bylo absolutně nemožné 
používajíce klinických léků které by mohly zabít jeden nebo dva druhy parazitů. 
Takové léky  inklinují k tomu,že můžete docela onemocnět. Představte si že 
berete i 10 druhů takových drog,aby zabilit tucet druhů vašich parazitů ! Dobré 
zprávy, možná, pro  výrobce léků, ale ne pro vás. 

Tři byliny vás mohou zbavit i  přes 100 druhů parazitů! A bez jakéhokoliv 
problému ! Bez zvedání žaludku! Bez jakéhokoliv zásahu do nějakého léku který 
již užíváte!  Je to příliš fantastické? Příliš jednoduché, než aby to byla pravda? 
Jsou to dary přírody.. Jsou to tyto byliny: 

· Slupky plodu Ořešáku černého 

· Pelyněk pravý ( Artemisiaa ) 

· Běžný hřebíček (mletý) 

Tyto tři byliny musí být užívané společně . Ořešák černý a pelyněk zabije 
dospělé a vývojové stupně z přinejmenším 100 druhů parazitů. Hřebíček zabijí 
vajíčka. Jen jestli je užíváte  společně zbavíte se všech parazitů. Jestli zabijete 
jen dospělé parazity, nižší vývojové stupně a vejce se  brzo vyvinou v dospělé 
jedince. Jestli zabijete jen vajíčka, milión parazitů v různých vývojových 
stádiích  již uvolněných ve vašem těle brzo vyrostou v dospělé a nakladou  
vejce. Byliny musí být použity najednou . " 

  

 

Jaký je rozdíl mezi Zapperem a kmitočtovým generátorem? 

Zapper je elektronické zařízení,které produkuje pozitivní vyrovnanou 
obdélníkovou vlnu stejnosměrného proudu(DC).Je nastaven na jednu 
specifickou frekvenci od nuly do 30000Hz. Zapper funguje na principu 
rezonance harmonických kmitočtů.Teoreticky je schopen zabít všechny 
patogeny rezonující na všech frekvencích, ačkoliv účinnost každého 
přístroje závisí na řadě faktorů. Jinými slovy, Zapper působí na široké 
spektrum patogenních parazitů.Originál Zapper byl vymyšlen Dr.Huldou 
Clark v roce 1993.Ve svých knihách vysvětluje princip rezonance. 
Veškeré originální Zappery jsou samostatná zařízení a nepožadují jiná 



zařízení nebo doplňky ke své funkčnosti. Zapnete vypínač a Zapper zničí 
vaše parazity. 

Kmitočtový generátor, jehož objevu časově předcházel vynález 
Zapperu,je elektronické zařízení,které produkuje pozitivní vyrovnanou  
vlnu stejnosměrného proudu,která ale nefunguje na principu jedné 
specifické frekvence. Kmitočet se nastavuje uživatelem na specifickou 
frekvenci jednotlivých patogenů. Velká většina patogenů vibruje na  
frekvenci 300000Hz-500000Hz. Kmitočtový generátor není 
širokospektrální likvidátor patogenů, protože uživatel si musí nastavit 
zařízení na specifickou frekvenci jednoho patogenu. Při použití 
kmitočtového generátoru musí proto uživatel znát předem druh parazita a 
jeho frekvenci,kterého chce likvidovat.Tato záležitost není obtížná.Názvy 
patogenů a jejich frekvence jsou k dispozici v knihách Dr.Clárkové a jsou 
zveřejněny i na internetu. 

Obtížné ale je zjistit patogeny, které napadli naše tělo a způsobují určitou 
nemoc,abychom mohli cíleně působit nastavenou frekvencí. 

To si vynucuje nákup,nebo výrobu Syncrometru,což je zkušební zařízení užívané 
pro identifikaci jednotlivých parazitů,kteří napadli naše tělo. 

Toto zařízení je velmi drahé,poněvadž si vynucuje nákup velkého počtu 
zkušebních vzorků.Navíc zabírá mnoho měsíců a práce k tomu, abychom dovedli 
syncrometr používat. 

Zde je citace ze stránek Auto-Zap http//bestzapper.com :Dr. Clark říká- 

„Ačkoliv jednoduchý v konceptu,je syncrometr obtížný ke zvládnutí.Vyžaduje to 
šest měsíců pilné praxe ke zvládnutí a testování pacientů.Také to vyžaduje 
výrobu nebo nákup mnoha testovacích vzorků,a mnoho času a úsilí zkoumat 
lidské tělo a jeho orgánů. 

Zapper je úplně jiné zařízení vyvinuté z kmitočtového generátoru.Ačkoliv 
produkuje podobný druh obdélnikové vlny, je funkčně odlišný.Zapper je snadno 
použitelný,kdežto kmitočtový generátor ne.Při použití vyžaduje značnou 
finanční a časovou investici, aby mohl být kmitočtový generátor použit úspěšně. 

Dr.Clárková vynalezla Zapper, aby nemusela používat kmitočtový 
generátor.Poznala,že jakmile máte v těle nějaký patogen, tak nejefektivnější 
způsob jak jej zničit je použití Zapperu,a ne použití zdlouhavého způsobu 
kmitočtového generátoru. 

  

Podle posledních výzkumů ZAPPER nezabíjí parazity na jejich přesně určených 
frekvencích.To je často zavádějící reklamní informace výrobců,kteří vyrábějí 
různé laditelné přístroje a generátory.ZAPPER zabije parazity tím ,že elektrický 
proud rozbije proteiny plazmové blány a způsobí rozklad bakterie.. (více na toto 
téma) 

Shrnutí- 

Podle ročního(2005-2006) laboratorního výzkumu na účinnost přístroje 
(http://tinyurl.com/2u8clwd)jsou nejdůležitější tyto vlastnosti jakéhokoliv 
přístroje Zapper: 

nedeformující se náběžná vlna čtvercového průběhu a její přesnost 



klíčem k úspěchu je výkon přístroje, kmitočet který používá Zapper není až tak 
důležitý 

Nižší frekvence jsou účinnější v tom, že pronikají hlouběji do těla. 
100% pozitivní signál 

  

Výsledky našich experimentů ukazují, že většina lidí, kteří používají zapper  po 
více než 3 měsíce nejméně dvakrát týdně netrpí nemocemi z 
nachlazení(herpes), nebo se zbaví různých parazitů v jejich těle. Jejich celkový 
zdravotní stav a nálada se zlepšila také. Tohle je typ zařízení, který by se mohl 
pokusit o léčení i vašeho onemocnění.  

  

Výzkumná práce-Přístroje s pracovním cyklem vyšším než 50% 

Obecné pravidlo známé jako „Pravidlo dělitelů“-www.rifetechnologies.com - 
výňatek 

Při využití 50%pracovního cyklu obdelníkové vlny produkují přístroje násobky 
harmonických kmitočtů dělitelné lichými čísly 1,3,5,7,9.Dokonce se některé 
harmonické kmitočty mezi sebou ruší.A co harmonické kmity sudých 
násobků,např 2,4,6,8,10,12 atd.Jakým způsobem se dají zužitkovat.Existuje 
metoda,která u těchto zařízení dokáže vytvořit jak liché harmonické 
kmitočty,tak i sudé složky.Je to metoda zvýšení pracovního cyklu obdelníkové 
vlny na 60 nebo více procent.Jak se pracovní cyklus zvyšuje, je vygenerováno 
více harmonických kmitočtů(sudé ,liché a zvláštní) Stejný účinek 
nastává,jestliže snižujeme pracovní cyklus obdelníkové vlny.80% pracovní vlna 
pracovního cyklu,bude produkovat téměř ekvivalentní množství harmonických 
kmitů,jako 20% cyklus.Jak se pracovní cyklus zvyšuje,zvyšuje se i množství 
energie za jednotku času a zvyšuje se i počet harmonických kmitočtů. 

Autor výzkumu věří,že zvýšením pracovního cyklu na více jak 50%,je 
doprovázeno zvýšením energie,zvětšením druhů harmonických kmitů(dokonce 
zvláštních),a tím zvýšení léčebné účinnosti. 

  Frekvence zapperu se pouští do organizmu  elektrodama přes ruce a nohy.V 
poslední době se využívá jako základní kmitočet 2000 nebo 2500Hz.Tyto 
frekvence jsou ůčinnější než kmitočty 20 nebo 30000Hz.Vysoké frekvence 
způsobují tzv:skin efekt, tzn.že signál z generátoru se dostane pouze na povrch 
orgánu.Také napětí z výstupu zapperu je důležité.První přistroje používali 
výstupní napětí kolem 4,5V.Bylo zjištěno,že optimální výstupní napětí je více 
než 9Voltů. 

  

Výzkum a měření odborníka 

Jako odborník na zvukovou techniku a nadšenec, jsem přemýšlel jak bych mohl 
pomoci demonstrovat, jakým způsobem čtvercová vlna vytváří širokospektrální 
účinek.  Přikládám obrázek skutečné frekvenční analýzy obsahu dvou 100Hz  vln 
s různými pracovními cykly (toto jsou zvukové vlny, ale matematika je stejná). 
Frekvenci 100Hz jsem použil proto, že je s ní snadné  pracovat.  

Pravý graf zobrazuje frekvenční analýzu 100Hz  vlny s 50% pracovním cyklem 
(stejný druh se používá ve všech zapperech ), odběr vzorku 192000Hz (tak, aby 
mohli ukázat, jak mnoho harmonických je obsaženo). Z grafu vyplývá, že vlna 
obsahuje všechny ODD harmonické frekvence od 100Hz (100Hz, 300Hz, 500Hz, 



700Hz a tak na 'ad infinitum'Harmonické frekvence  postupně zeslabují, čím vyš 
se dostávají.  Levý graf znázorňuje frekvenci 100Hz čtvercové vlna s 99,9% 
pracovním cyklem (tedy téměř 100%, stejný je použitý v Final Zapper), odběr v 
192000Hz stejně. Tentokrát graf ukazuje, že vlna obsahuje ALL harmonické 
frekvence (liché a sudé) od 100Hz (100Hz, 200, Hz, 300 Hz, 400 Hz a tak na 'ad 
infinitum').  Harmonické frekvence se udržují konstantní po celou cestu 
nahoruTakže, čtvercová vlna je vlastně suma nekonečného počtu sinusových vln 
(jediné frekvence) postupně vyšších frekvencí.  

50% pracovní cyklus obsahuje pouze liché frekvence, které jsou násobky 
základní frekvence a postupně se snižuje na amplitudu. Téměř 100% pracovní 
cyklus čtvercové vlny obsahuje všechny frekvence, které jsou násobky základní 
frekvence, a to vše za konstantní amplitudou.  Většina zapperů pracují s 50% 
DZ při 30000Hz. Takže tvoří široké spektrum obsahující liché frekvence: 
30000Hz, 90000Hz, 150000Hz, 210000Hz, 270000Hz a tak dále. Ale tyto 
kmitočty se postupně zeslabují, takže postupně přestávají být účinné.  Tyto 
kmitočty jsou rozloženy takovým způsobem,že nemohou působit na spoustu 
patogenů,které leží mezi těmito frekvencemi 

Vzhledem k tomu že, FinalZapper pracuje s téměř 100% pracovním cyklem a 
frekvencí 2500Hz, generuje mnohem širší a hustší spektrum,které obsahuje 
všechny frekvence násobku: 2500Hz, 5000Hz, 7500Hz, 10000Hz, 12500Hz ... a 
tak dále. Tyto frekvence se postupně nezeslabují, ale udržují se konstantní po 
celou cestu nahoru.  Samozřejmě tam někde musí být fyzická horní hranice, ale 
to se vztahuje na jakýkoli druh zapperu a zařízení tohoto druhu.  Na závěr:, 
Final Zapper tak vytváří více frekvencí (jak z hlediska hustoty tak horního 
limitu), než kterýkoliv jiný zapper, jehož vlastnosti jsem zkontroloval. A to byl 
jeden z důvodů proč jsem si jeden přístroj pořídil.  

S pozdravem, Giovanni.P 

Změna pH prostředí organizmu 

Jeden z důležitých lékařských objevů alternativní medicíny za posledních 17let 
při použití  kmitočtové vlny na dobrovolnících,je změna pH bodu v lidském 
organizmu. 

Při testování vzorků moči před ,a po 30 minutách po použití kmitočtové 
terapie,se změnilo pH  prostředí v těle od kyselého na neutrální až 
zásadité.Mnoho vědců věří že pH v lidském organizmu je velmi důležitým 
faktorem pro dosažení dobrého zdraví a silného imunitního systému.Faktem 
je,že pokud je pH udržováno kolem neutrálního bodu je mikrobiální růst 
inhibován,protože správná rovnováha pH růst mikroorganizmům neumožňuje. 

Kladné frekvence brzdí růst mikrobů 

Rife byl přesvědčen že pozitivně nabité medium brzdí růst 
mikroorganizmů.Obráceně to platí také.Proto pokud je medium,v tomto případě 
naše tělo,pozitivně nabité,budou se mikroorganizmy obtížně rozmnožovat.Na 
druhou stranu,pokud se naše tělo stává negativně nabité,poskytuje příznivější 
prostředí pro mikrobiální růst.To se potvrdilo z krevní analýzy pomocí 
mikroskopické metody temného pole. 

Okysličování červených krvinek 

Zde je další důvod proč používání obdélníkové kmitočtové technologie je tak 
důležité.V roce 1931 Otto Warburg získal Nobelovu cenu za objev v lékařství ,a 
to že rakovina je anaerobní,jinými slovy že se vyskytuje v nepřítomnosti 
volného kyslíku.Od té doby se vědělo že  příčinou rakoviny je nedostatek 
volného kyslíku, a to, co tento nedostatek způsobuje.Aglutinované červené 
krvinky nemohou poskytnout dostatečné množství kyslíku do různých částí 



těla.Červené krvinky,které nejsou  aglutinované,mají lepší schopnost přenášet 
kyslík tělem.Pomocí obdélníkové frekvence se zlepšuje přenos kyslíku 
červených krvinek ,a to je důvod proč tyto frekvence podporují dosažení a 
udržení zdraví. 

Nejvýkonnější Zapper: zde jsou důkazy o důležitosti 90% cyklu-   
http://tinyurl.com/bm5bk8h 

  

Final Zapper zabije ve vhodný čas nejen patogeny, ale také má silný 
elektroporační účinek, který je vysvětlen v této vědecké práci .  

 
Přístroj řízený procesorem, 
 
Vstup pro vnější zdroj,kontrola vybití baterie 7,5V 
Automatický časovač 7min. činnost-25min pauza 
Perfektní průběh bez deformace signálu 
 
Cena s příslušenstvím 1500Kč+poštovné a balné-120Kč 
Nožní elektroda s propoj.kabelem-200Kč 
 
Objednávky: 
finalzap@email.cz 
 
 
 

 

Zapper vyrobený svojpomocne 

Keďže pri zappingu sa premiestňujú voľné iony prvkov do tela, nie je jedno, aké elektródy 
sa použijú. Takýto efekt sa využíva napríklad u iontoforézy. 

Aké elektródy použiť? Z bežne dostupných je najlepšia mosadz dvojzložková, tombak, 
alebo hlbokoťažná(meď+zinok) a potom nerezová oceľ bez obsahu niklu (magnetická) 
typ: AISI 420 alebo 430. 

Ak v Tvojom zapperi používaš integrovaný obvod 555, tak frekvenciu a striedu 
upravíš hodnotami odporov R1 a R2. Ak namiesto týchto odporov použiješ 
potenciometre v tandeme s hodnotou R1 100k a R2 2k5, tak môžeš meniť 
frekvenciu za stálej striedy približne 93%. Ešte je potrebné k výstupnému odporu 
paralelne pripojiť kondenzátor s hodnotou od 1 do 5 uF, tak aby pri držaní 
elektród pri zapnutom prístroji. boli výstupné impulzy pravouhlé bez deformácie (je 
potrebný osciloskop). Len vtedy je zabezpečená výroba všetkých vyšších 
harmonických. Ten navlhčený papier slúži na zlepšenie kontaktu kože s elektródou a 
zníženiu prechodového odporu z rádove stoviek kiloohmov na okolo desať 
kiloohmov. V prípade použitia elektród napr. z medi, zabraňuje navlhčený papier aj 
elektrolytickému prechodu medi do pokožky a tela. 

 
 



 
http://www.vilcakul.estranky.cz/clanky/alternativni-medicina/zapper.html 
 
Tímto článkem bych Vám chtěl přiblížit přístroj, který se používá na výrobu kladně 
vyvážených frekvencí pro provádění ZAPPINGU. Tento přístroj aplikovány kdekoliv 
na těle přitahuje záporně nabité objekty jako jsou bakterie, viry, houby, roztoče, 
škrkavky a motolice. Tato aplikace zabijí všechny velké i malé původce nemocí, 
ničí je všechny najednou a to už po sedmiminutové aplikaci. Aplikace se provádí 
ve třech sedmiminutových cyklech s přestávkami 20-30 minut, 1x týdně. Tato terapie 
je postačující k nastartování určitých pozitivních změn v organizmu. Prvním 
významným efektem je po několika dnech upravení činnosti střev a tím i dosážení 
lepší detoxikace organizmu. 
 
Tento princip je založen na poznatku, že všechno má svou frekvenci. Tím taky 
vznikla myšlenka na ničení mikroorganizmů metodou zappingu.Tento přístroj se dá i 
podomácku sestrojit, nákres i návod je v knize americké lékařky Huldy Regehr Clark: 
Revoluce v lečení všech nemocí, která vyšla ve vydavatelství Fontána. Nám se 
podařilo sestrojit tři přístroje a vyzkoušet jejich účinky v praxi. Zatím se potvrdily jeho 
pozitivní účinky na lidský organizmus, velmi dobrý efekt se potvrdil při detoxikaci 
organizmu, v posílení imunitního systému, při lymfedému. Poslední zkouška 
tohoto přístroje byla u pacienta s lupénkou, která byla v pokročilém chronickém 
stádiu. I zde přístroj vykázal pozitivní účinek a lupénka po několika týdnech 
aplikace začala mizet. Sám pacient byl s tímto výsledkem překvapen, mají 
lupénku v rodině a kromě krémů jim doktoři nedokázali nic nabídnout. 
Potlačovaly se jenom symptomy a vedlo to jen ke zhoršení stavu, současný stav 
pacienta je takový, že lupénka začala mizet z hlavy směrem dolů. Oblasti postižené 
lupénkou se začaly hojit a objevila se nová tkáň, která velmi potěšila dotyčného 
pacienta. Možná se tímto přístrojem dá pomoci i dalším lidem postižených lupénkou, 
k potvrzení úspěšnosti léčby je třeba delšího časového odstupu, aby se 
zdokumentovala doba zlepšení a ústupu příznaků. A taky to na jak dlouho je 
schopen tento přístroj nastolit pořadek v organizmu, než se nemoc vrátí zase zpět. 
Tolik k úvaze o tomto přístroji, nejlepším učitelem je prax a zapper stojí za 
vyzkoušení. 
Po delším časovém odstupu se dá říci, že je třeba užívat Zapperu průběžně až do 
úplného vymizení lupénky. V případě vysazení se lupénka vrátila zpět i když ne 
v takové formě jako předtím. Dále bylo použito Zapperu při léčbě vaječníkových cyst, 
zatím se potvrdilo zastavení růstu cysty a léčitel následně diagnostikoval zmenšení 
cysty na polovici. Z tohoto pohledu můžeme o Zapperu uvažovat jako o doplňkové 
terapií k jiné vhodné holistické terapii, ať už to bude homeopatie nebo fytoterapie.  
 
 

Měl by být daleko účinnější a bezpečnější než přístroje s konstaním proudem 
a napětím.Zapojení je jednoduché, stačí amatérská zručnost a znalost 
elektroniky. Využívá se známého obvodu časovače 555 v zapojení generátoru 
pravoúhlých kmitů. Dvě měděné elektrody do ruky jsou použity "válečky" z 
topenářské mědené tubky, nebo z nerezu. Jako elektody na nohy je možné použít 
plech ( měď nerez ap.). Určitě to bude fungovat i s "houbičkama" dle návodu od 
Jardy. Přístroj pracuje pouze s kladným napětím a minimálním proudem cca 5mA 
(celkem tělěm protéká výkon max . 0,04W) a impulzy nejsou šokové z nulového 
napětí, ale od napětí cca. 0,5V a vrchol je asi 7-8V dle napětí baterie. Pracuje na 
dvou přepínatelných frekvencích. Součástky na stavbu včetně krabičky nepřekročí 
200kč. 
 
Pozor by si měli dávat lidé s kardiostimulátorem, nemocným srdcem a přístroj raději 
nepoužívat! 



 
Je to elektromediciální přístroj založený především na výzkumech Dr. Huldy 

Clarkové, přední odbornice na boj s parazity. Dr. Clarková zjistila, že 
stejnosměrný kladný a nebo velmi slabý pulzující zdroj stejnosměrného kladného 
napětí zabíjí parazity v těle. Je to podobný elektrochemický proces, který také 
používá i náš imunitní systém. (Výhodou pulzujícího zdroje, oproti stálému je 
hlubší a účinnější pronikání do tkání a vyšší účinnost.) 
 
Princip spočívá v tom, že elektrický proud rozbije protejny plazmové brány a 
způsobí rozpad, nebo poškození bakterie. Je to založeno na tom, že všichni parazité 
a nemocné tkáně jsou pozitivně nabité. Zapper přivádí záporné ionty skrze kůži do 
živých tkání lidského těla a zabíjí, nebo demoralizuje parazity tím, že obrátí jejich 
polaritu. Paraziti nejsou schopni si udržet svou pozitivní polaritu těla (nedostatek 
elektronů) a při zavedení stejnosměrného proudu a v jeho přítomnosti rychle umírají. 
 
Zde musím podotknout, že Zapper některé patogeny zabíjí a jiné pouze 
paralyzuje do stavu, kde je zničí náš imunitní systém, nebo je dále možné je 
odstranit jinými postupy. Prostě je donutí opustit své rozpadající se úkryty a jeto proto 
obrovská přednost tohoto zařízení především proto, že dokáže narušit viry a houby 
uvnitř buňek, parazity v cistách, dále parazity v kloubních tkáních, parazity v 
proteinových obalech (vajíčka a zárodky). Tím pomáhá imunitnímu systému tyto 
parazity identifikovat a zničit. Normálně je totiž náš imunitní systém není shopen 
identifikovat a oni tiše spí a čekají na svou příležitost. Zapper je proto zejména 
vhodný i jako podpora k různým jiným protiparazitálním metodám. 
 

Změnil jsem hodnoty součástek, použil technologii C-MOS (nízká 
spotřeba) a udělal jsem drobné úpravy v zapojení. 
Nechal jsem jen frekvenci 2500 Hz, a upravil pracovní cyklus, protože dle dostupných 
informací nižší frekvence (kolem 2500Hz) a napětí kolem 8 Voltů pak pronikají 
hlouběji do orgánů a jsou na parazity účinnější. Pracovní kmitočet 2500Hz má ostrou 
hranu náběhu a pracovní cyklus 9:1 (poměr mezi impulzy úrovně HI - zapnuto/ Lo - 
vypnuto). Eleltrody jsem použil měděné trubky na topení před použitím omotané 
vlhkým papírovým kapesníkem. 
Parametry : 2500Hz 90% cyklus, 8,2 V-výstupní napětí při použití baterie 9V. 
Použitá technologie s nižší spotřebou C-MOS. Přístroj vyrábí perfektní pravoúhlé 
kmity (hrana se nedeformuje) ani při zátěži . Přístroj vyrábí jen kladné impulzy a je 
navržen tak, že napětí nezačíná na "šokových" 0 voltech,ale až na +0,3 až 0,5 
voltech. 
 
Zatím zařízení fyzicky testuji a musím konstatovat, že po prvním použití je to 
skutečně síla. Na první pokus jsem si dal cca 10 minut. Při působení přístroje se 
dostavuje silná únava, a po cca 5 minutách nepříjemný tlak až pálení v oblastech kde 
mám já osobně zdravotní problémy. Další pocit - jakoby kovová pachuť hliníku v 
ústech...což mě přivádí na myšlenku, že zařízení vyváže i "fyzické" kovy a tím 
detoxikuje, ale je to jen můj subjektivní pocit. Dále je nutné dávat pozor na poranění 
a oděrky (ekzémy) na částech těla, které jsou v kontaktu s elektrodami, protože 
průchodem proudu dochází k pocitu nepříjemného svědění až pálení. 
 
Cena součástek vychází kolem 300kč i s konektory a krabičkou. 
Pro zájemce bude celý sestavený přístroj k dispozici za cenu kolem 500,- kč.   

 

 



Zapper originál Dr H Clark 

         http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2012070003 

 

 

Poznámka, ja som R4 zmenšil na 180 Ohmov, napätie U1 zväčšil na 14,6 Voltov, 
priemer eklektród  skúšané 12x3 cm- funguje iste lepšie. K U+ a R3 hore som pridal 
R 33 K, doporučené. Materiál elektród, tenkostenná  kovová vysávačová trubka. 

                                                                                                                                

                                          
       



 

 

- Kontrola oběru proudu z baterie – nasadíme konektor baterie pootočeně o 90° tak, abychom 
propojili jen záporný (–) 
pól baterie. Kladný pól propojíme přes ampérmetr (rozsah cca 20 mA) a zapneme vypínač. 
Měla by se rozsvítit LED 
dioda. 
- při použití obvodu C555 je odběr 6 –7 mA 
- při použití obvodu NE555 je odběr 13 –15 mA 
Vypneme vypínač, odpojíme ampérmetr a připojíme baterii 
natrvalo. 
- Zapneme vypínač a voltmetrem změříme napětí mezi šroubky – na výstupu pro elektrody 
– voltmetr by měl ukázat napětí 4,5 – 6,0 V.  

- Kdo má možnost kontroly pomocí osciloskopu může změřit frekvenci a amplitudu impulsů – 
při nové baterii by impulsy měly mít minimální napětí 8V při frekvenci v rozmezí 25 – 35 
kHz. Domnívám se, že tuto kontrolu by vám byli schopni velmi rychle provést v opravně 
elektroniky.  

5. Elektrody  

Na přívod k elektrodám použijte bílou dvoulinku (nebo kus staré síťové šňůry od televize). Na 
jedné straně vyrobte nebo připájejte očka pro připevnění k šroubkům M3 vašeho Zapperu. Na 
šroub dejte podložku, potom nasaďte očko, nasuňte další podložku a lehce utáhněte matici. 
Na druhý konec dvoulinky třeba připájejte banánky nebo krokosvorky.  

V původní literatuře [1] jsou jako elektrody použity kousky měděné trubky. Měly by být 
alespoň 12 cm dlouhé, o průměru do 20 mm, aby se daly dobře uchopit do dlaní. Pro 
připojení k těmto elektrodám lze použít krokosvorky, případně nasazené na banánky. Jako 
elektrody lze využít i kousky mosazných trubek. Pokud někomu dotyk s těmito kovy vadí, lze 
opět použít krokosvorky a připojit je například na nerezové příborové nože, které pak držíme 
za rukojeti. K měděným či mosazným trubkovým elektrodám je pochopitelně možné přívody i 
připájet a banánky s krokosvorkami vůbec nepoužít. V případě elektrod z plného materiálu 
(tyčoviny) stačí na jejich okraji vyvrtat příčné díry o průměru 4 mm. Do těchto děr se pak 
zasunou banánky.  



Poznámka: V našem schéma je proti originálu změněna hodnota rezistoru (odporu) pro 
napájení indikační LED diody z hodnoty 3,9kΩ na 2,7kΩ. Důvodem byl její poměrně slabý 
jas.  

 

Netradiční postupy při řešení zdravotních potíží si získávají stále více přívrženců. Tyto 
postupy totiž odstraňují samotnou podstatu nemoci. Symptomy poté mizí samy a už se 
nevracejí.  

Farmaceutické firmy se nechtějí s nikým dělit, nehodlají přijít o své neuvěřitelné zisky. 
Pokud se někde objeví levná a účinná léčebná metoda okamžitě zasáhnou. Prostřednictvím 
nastrčených figurek podávajících žaloby, rozesílají udání atd…  

Běžnému a nepříliš přemýšlivému spotřebiteli je „hned jasné“, že šarlatáni a podvodníci číhají 
všude a raději běží do lékárny kde utratí těžce vydělané peníze za hezky zabalený osvědčený 
lék, doplněný alibistickým letáčkem s popisem všemožných vedlejších účinků. O alternativě, 
třeba v podobě „obyčejného“ heřmánku, nechtějí nic slyšet.  

Nebyl přece nikdy v reklamách v televizi.  

 

 

Para Zapper schéma 2,5 KHz- cyklus 90% 

 

 



Důležité je dodržet toleranci těchto součástek: 
 
C2 + C3 - 2x FOIL 6,8N/100V/2,5% FKP RM5 (paralelně) 
R1 - SMA0204 50 33K0 1% 
R5 - SMA0204 50 4K70 1% 

Takže mám zde první praktické zkušenosti se zařízením.  
 
Zařízení používám 3 krát denně, jeden cyklus 10 minut jeden týden. (Je možné cyklus rozdělit 
an 3 x 3 - 6minut s minutovou přestávkou). V několika bodech popíšu co jsem subjektivně 
vnímal a nějaké praktické zkušenosti a vylepšení. Elektrody jsou měděné omotané toaletním 
papírem a navlhčené. Aplikace nožní i ruční. 
 

1. V prvních třech dnech používání mě neskutečně bolely klouby, jako při chřipce. V 
následujících dnech používání se to zlepšovalo a pak se to již téměř neprojevuje:-)  
 
2. Je nutné dávat pozor na zranění a oděrky při kontaktu s elektrodami. Dostavuje se 
nepříjemný pocit pálení. Paradoxně se však rychleji zahojí. Mám ekzém na ruce a po 
týdnu používání prakticky zmizel ...  
 
2. Po použití zařízení se dostavuje velmi silná únava, je proto potřeba odpočívat 
minimálně půl hodiny po použití. V kombinaci s jinou protiparazitální kůrou je potřeba s 
tímto počítat, obzvlášť pokud je naše tělo silně zanešené parazity. 
 
3. Vždy po použití, jsem cítil silný tlak (zvýšenou činnost) v oblasti jater a ledvin. Je proto 
nutné zvýšit příjem tekutin a pokud možno "živé vody" zejména zásaditých zeleninových 
šťáv. Je potřeba se připravit a dostatečně zavodnit organismus. Počítejte s častějším 
chození na záchod, moč byla pokaždé žlutá a zapáchala, stolice také zapáchala. (Manželka 
říkala že když jde po mě na záchod smrdím zeminou, asi jako "čerstvé bahno".) 
Doporučuji proto i častější výplach střev. 
 
4. Celkově cítím nárůst energie a lepší náladu.  
 
5. Záporná elektroda vždy po použití zčerná (jen pod papírem) a je proto nutné ji očistit 
(CIF krém a hadřík).  
 
Po týdenním používání musím konstatovat, že to skutečně funguje. Uvítal bych i další 
zkušenosti uživatelů ..... 
 
 
Toto zařízení s obvodem 555 C-MOS pracuje spolehlivě již od napětí 2 až 3 Volty. 
Celkový odběr je cca 3 - 4 mA, takže běžná baterie 9V vydrží velmi dlouho. 
 
Přeji mnoho úspěchů při stavbě a testování zařízení  

 
Tak jsem se konečně dostal k firemnímu digitálnímu osciloskopu a změřil jsem parametry 
zařízení. Zařízení je napájeno baterií 9Voltů. Odběr v klidu cca 6mA, s připojenými 
elektrodami 9-11mA podle vlhkosti atp. 
 
Na prvním obrázku je vidět, že na výstupu je trvalé napětí 375 mV, dále praconí cyklus 90%. 
Na druhém a třetím obrázku je vidět zákmit na náběžné hraně (generuje harmonické kmitočty) 
s kmitočtem až 1,35Mhz a amplitudou až 4 Volty !!! nad napájecí napětí. 
 
Takže musím konstatovat , že popis v originálním článku souhlasí s naměřenými parametry. 
 



poznámka!!. 
Výstupní odpor R3 1K jsem změnil na hodnotu 330 nebo 470 ohmů, protože jinak by byl 
výstupní impulz silně deformován a tělem neprochází dostatečný proud.  
(Při hodnotě 330 tělem prochází cca 3mA, při 470 cca 2mA) 
 
Manuál k Zapperu : 
 
Důležitá upozornění před použitím 
Osoby s kovovými implantáty, kardiostimulátory a podobnými přístroji a těhotné ženy by 
neměli používat ZAPPER vůbec. Přístroj nikdy nepoužívejte na hlavě a v oblasti páteře, jsou 
zde důležité energetické dráhy a můžete si způsobit zdravotní komplikace. 
Je zakázáno používat ZAPPER u osob v bezvědomí, nebo osob, které nedokáží sdělit své 
pocity (malé dětí). Používání Zapperu je na vlastní odpovědnost!!! 
 
Jak často Zapper používat 
Zprvu se připojovat jen na dobu nepřesahující 7 minut, později, podle toho jak se cítíte, dobu 
připojení postupně zvyšovat. Ideální používání přístroje Zapper je 3x7-14 minut po sobě s 
přestávkami mezi jednotlivým působením 15-20 minut. Přístroj se používá jeden měsíc každý 
den. Pak alespoň 1x týtně.Postupně se doba použití může zvyšovat až na 3x15minut. Pň 
onemocnění chřipkou nebo jinou virózou použijte Zapper i několikrát denně (3-4x). Před 
použitím si navlhčete ruce a omotejte elektrody vlhkým papírovým ubrouskem. K přístroji je 
vhodné použít třetí elektrodu na nohy, až o 65% větší účinnost a působení na spodní část těla. 
 
Elektroda na nohy 
Elektroda na nohy se připojí kablíkem s velkou krokosvorkou. Můžete použít libovolný plech 
na který položíte chodidla. (Ideální je nerezová vanička, měděná plechová deska, cuprexit, 
nebo nerezový plech na pečení. Nepoužívejte hliník !Můžete použít jen jednu ruční elektrodu 
a elektrodu na nohy, v tom případě prochází proud celým tělem ve směru od ruky k nohám 
 
 
Po prvním použití Zapperu se můžete cítit po několik dnu unaveni, jako bez energie. To je 
normální jev a jedná se o normální reakci organizmu. Organismus použije všechnu dostupnou 
energii na likvidaci mrtvých buněk a patogenů, proto se budete cítit velmi unaveni. Z tohoto 
důvodu doporučuji ještě před použitím pití čerstvých zeleninových a v menší míře ovocných 
šťáv a minimální zatěžování trávicího systému. Je vhodné také pročišťovat lymfu čerstvou 
šťávou z citrónů. Tělo se snaží vyloučit oslabené a zahubené mikroorganizmy a proto uživatel 
přístroje musí denně vypít minimálně 2 - 4 litry vody, aby nedošlo k přetížení ledvin. 
 
Léčba jednotlivých nemocí je založena především na zničení patogenů a posílení imunitního 
systému člověka pomocí Zapperu, ale je nutné ji kombinovat, s bylinkami, vitamíny, minerály 
(ovocné a zeleninové šťávy). Ojediněle se vlivem stejnosměrného napětí muže u citlivých 
osob vyskytnout v místech kontaktu pokožky s elektrodám vyrážka. 
Při používání sledujte reakci Vašeho organizmu. Začínejte raději s kratším časovým úsekem a 
postupně prodlužujte dobu účinku přístroje na vaše tělo. Po použití budete pociťovat větší 
únavu a může se stát, že budete mít pocit jako když dostáváte chřipku. Jeto reakce organizmu 
na příliš rychlou detoxikaci. Zkuste buď přerušit na pár dní léčbu nebo zkrate čas používání 
zapperu. Jde o reakci organizmu na zlikvidované a nahromaděné parazity a jejich toxiny 
Můžete používat i čistící bylinné čaje nebo čistící kůru trojčátko dle Malachova. Doporučuje 
se také čistící jaterní a ledvinová kůra. 
 
Tento Zapper som si spravil este niekedy minuly rok ako ho tu MartinK zverejnil. To ze 
bezpochyby funguje je jasne. Napr mi behom dvoch dni zmizol nejaky mensi exem co som 
mal na hrudi. Zmizol ako prd v gatach. Vacsinou sa mi po nom dostavoval velky hlad, lebo to 
funguje na podobnom principe ako mms len robotu vykonavaju priamo elektrony prudiace z + 
do - a tym padom vznika v tele akysi elektronovy "vietor" ktory po ceste poriesi dost veci. Ak 



sa nachadza niekde nejaky parazit ktory neustane toto prudenie, tak mu jednoducho tieto 
elektrony (-) vytrhnu z tela proton (+) cim sa vlastne narusi jeho bunkova stabilita a parazit sa 
rozpadne. Velkost prudu prechadzajuceho telom urcuje akou silou sa to cele bude diat. 
Bezpecny striedavy prud je 10mA a jednosmerny 25mA. Tolko telo zvladne bez nejakej 
ujmy na zdravi. (dufam ze je to dobre , v skole som bol naposledy takmer pred 20r) Ale chcel 
som ine.  
Tento Zapper je samozrejme jednosmerny. Potom ako napisal autor, ze znizil odpor aby 
pretekal vacsi prud...zatial som to nesrpavil lebo som to uz nepouzil dlhsiu dobu (zacal som 
mms2 tak som to uz nechcel moc kombinovat, je to dost hardcore - kombinacia) , ale mal som 
to zapojene pri zapovani na multimetri a sledoval som aky velky prud cezomna tecie. Bolo to 
od 0,7-2mA. To ze pretekanie prudu zalezi od vlhkosti elektrod je kazdemu jasne, ale vsimol 
som si zaujimavu vec ze este o dost podstatnejsie je ako clvoek pri tom dycha, teda prijem 
KYSLIKU. Cim clovek pri tom rychlejsie dycha, tym preteka vacsi prud. Bezne som mal 
okolo 0,8 mA ale ako som zacal rychlejsie pri tom dychat hned sa to zvysilo na 1,5mA. 
Prestal som dychat rychlo a kleslo. A ked som par krat prisiel z bicykla po 1,5 bikovani a 
skusil som si tak bolo 2mA bez toho ze by som nejako extra rychlo dychal. Takze len tolko 
som chcel dodat, ze kyslik hraje v zapovani dost velku rolu, sice neviem preco to som nejako 
neskumal ale je to tak. 
 
 
http://www.zdravi-az.cz/Forum/viewtopic.php?f=24&t=1589 
 
 
V létě 2008 jsem pocítil nepříjemné bolestivé pocity v pravé paži. Hmm, asi syndrom 
počítačové myši, řekl jsem si, protože jsem zrovna dokončoval jeden projekt, na kterém se 
práce s myší výrazně podílela. Za 10 dní jsem odjížděl na dovolenou a říkal jsem si: Fajn, 
ruka si odpočine. Odpočívala přes 2 týdny a přesto nic. Bolesti se nehoršily ale ani nelepšily. 
Nu co s tím? Z dřívějška jsem měl zkušenost, že se svaly i klouby dobře uvolní hladovkou. A 
tak jsem si naordinoval 3 denní hladovku. Byla úspěšná, problému jsem se téměř zbavil. Paže 
nebolela, ale věděl jsem o ní. Nu což, už mám přes padesát let a kdyby nebylo nic horšího… 
Přes den jsem o paži vůbec nevěděl, ozvala se akorát, když jsem byl v klidu. Zpravidla v 
posteli. 
 
Uběhlo 3.5 roku, paže se nehoršila ale ani nelepšila. A okolnosti mne zavedly k 
biorezonančnímu přístroji Oberon. S výsledkem diagnózy jsem byl spokojen, vše, o čem jsem 
věděl, přístroj našel (kromě borelií, ty nemá v databázi) a něco málo k tomu přidal. Odcházel 
jsem se seznamem několika parazitů a mikroorganismů. A mezi nimi i TRICHINELLA 
SPIRALIS - svalovec. 
 
Na přístroji Craftgen PC Zapper jsem nastavil 3 příslušné frekvence a nechal působit 2 x 9 
minut, jednou na spojnici pravá noha – levá ruka a po druhé levá noha – pravá ruka. Postižená 
ruka zareagovala takřka okamžitě. Pocit v paži se zlepšil a hlavně je stejný jako v pohybu tak 
v klidu. Uběhl další rok a půl a "problém" se nevrátil. 
 
To bylo něco z mého soudku. Mám též kamaráda, který má RAVO, a když jej bolí záda, 
sedne do elektrod (ručních i nožních) a za deset minut je zpravidla fit. Vím ale i o jiných, na 
které zapper nezafungoval. Ale nic není panacea. 
 
 
 
 
 
 
 



Druhá modifik Zappero H Clark  
 

 
 
 
http://www.zapperwise.com/e_zw_building_a_zapper.html 
 
Je to originálna druhá verzia, nižšie druhá komerčná verzia s nastavením frekvencie 
 

 
 
 
Maestro Zapper, model 4TN1. Commercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Zapper 30 kHz - 2,5 kHz 
 

 
 
R5 = 56  kiloOhmov 
R2 = 4,7 kiloOhmov 
C1 = 105  
C2 = 473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrázok nižšie je na modikikáciu kmitočtov, ale vrch je zhodný s bežnými Zappermi 
 

 
 
 
 
Kalkulátor na výpočet Zapperu: 
http://freespace.virgin.net/matt.waite/resource/handy/pinouts/555/ ,  
 
Zostavil a vyskúšal OT- Nitra – Sk 
 
Myslím si, že je to ucelený a použiteľný komplex, treba vyskúšať a vytvoriť si vlastný názor. 


