
Synchrometr
Nejdříve uvedeme úryvek z knihy Revoluce v léčení všech nemocí od Huldy R. Clarkové a potom se
podíváme blíže na princip synchrometru, přičemž provedeme několik simulací pomocí programu 
LTSpice.

Bioelektronika
Nejdůležitějším elektronickým přístrojem, který byste si měli pořídit, je zapper. Je to kompaktní pulsní 

generátor napájený běžnou devítivoltovou baterií, jehož výstupní frekvence činí cca 30 kHz. Ničí všechny 
parazity, bakterie, viry, plísně a houby, a to i tehdy, když je jejich vlastní rezonanční frekvence vyšší nebo 
nižší (50 kHz-900 kHz).

Dalším velmi užitečným přístrojem je synchrometr. S jeho pomocí můžete diagnostikovat svoje vlastní 
problémy a monitorovat proces svého uzdravování, dokud nejste úplně v pořádku. Tento přístroj se skládá z 
audiooscilačního okruhu do nějž zapojíte svoje tělo. Použitím vzorků jednotlivých parazitů nebo 
kontaminujících látek můžete zjistit jejich přítomnost ve Vašem těle či v nějakém produktu. Třetím zařízením 
je frekvenční generátor. Tímto přístrojem můžete hubit jednotlivé organismy, nebo společně se 
Synchrometrem nalézat jejich frekvence. Musíte zvolit takový, který je účinný u parazitů, bakterií, i virů - tedy 
od 50 do 900 kHz. Musí také umět vybírat jednotlivé frekvence, a to rychle a přesně.

Testovací destičky

K základnímu okruhu Synchrometru se připojuje krabička s testovacími destičkami, na které dáte při testu
zkoumané substance a tkáňové vzorky. Zapojení je zařízeno tak, že můžete testovat jak určitý produkt, tak i 
sami sebe. To znamená, že můžete hledat salmonely v mléce či sýru, který jíte, a ne pouze ve Vašem 
žaludku.

Pouze v tom případě, že se rezonantní frekvence substance na jedné destičce rovná frekvenci substance
na druhé destičce, začne celý okruh oscilovat a rezonovat. Tím poznáte, že se na obou destičkách nachází 
stejný parazit, vir, bakterie, toxin, atd. Tím, že vložíte na jednu destičku přesně stanovený a čistý vzorek 
jedné substance, můžete přesně určit, zda danou substanci obsahuje i vzorek na druhé destičce.

Sestavení Synchrometru

Synchrometr je audiooscilační obvod, do kterého se člověk zapojuje prostřednictvím vodivých rukojetí a 
sondy.

Když přitlačíte sondu ke kloubu, možná zjistíte, že když se objeví správný zvuk, pocítíte bolest. V tomto 
případě zkuste 0,005 mikrofaradový (tj. 5nF) kondenzátor nahradit 0,01 mikrofaradovým (10nF).

Připevněte k sondě tužku, aby se lépe držela. Připojte sondu k prostřednímu kontaktu.

Připevněte rukojeť svorkou k jednomu konci spojky a druhý konec rukojeti připojte k bázi tranzistoru.

Připojte svorku ke spojení kondenzátorů a k testovacím destičkám. Konečný test. Zapněte přepínač a 
otočte potenciometrem do maximální polohy. Tím se sníží odpor. Ujistěte se, že máte dostatečně silné 
baterie. Otestujte obvod tím, že se sondou lehce dotknete rukojeti. V reproduktoru by se měl ozvat zvuk, 
připomínající praskání pop-cornu. Poté přepínač vypněte.

Seznam součástí testovacích destiček

- tvrdý papír

- hliníková fólie

-  krabice 20x 10x4 cm

- 3 šroubky 2,5 cm dlouhé o průměru 0,3 cm, 6 matek a 6 podložek

- přepínač

- testovací spojky se svorkami

Výroba testovacích destiček



Vyřežte dva čtverce z tvrdého papíru o straně asi 9 cm a na ně připevněte hliníkovou fólii, kterou 
vyhlaďte. Její okraje budou přehnuté přes okraj tvrdého papíru. Tímto jste si vyrobili dva kondenzátory. 
Otočte krabici a na její konce nakreslete čtverce, kam tyto kondenzátory umístíte.

Konec citace.

Z mě nepochopitelných důvodů v českém překladu chybí schéma zapojení synchrometru. To 
jsem našel v anglickém originálu The Cure for all Diseases a je uvedeno na obr. 1 níže.

Obr.  1: Schéma zapojení synchrometru z knihy The Cure for all Diseases

Ve schématu se bohužel žádný potenciometr nevyskytuje, ale na internetu jsem našel jiné 
zapojení, kde zmíněný potenciometr je:

Obr. 2: Schéma zapojení synchrometru z internetu

Dále jsem na adrese https://www.youtube.com/watch?v=vACKtECX9V8 našel video s názvem 
"Syncrometer Basics: How to use and make the Syncrometer". 

Na obr. 3 najdete fotografii sestaveného synchrometru.

https://www.youtube.com/watch?v=vACKtECX9V8


Obr. 3: Synchrometr

A nyní se pustíme do simulací. Synchrometr je v podstatě Hartleyův harmonický oscilátor, v 
němž indukčnosti jsou tvořeny primárními cívkami výstupního transformátoru a sekundární cívka 
je připojena k reproduktoru nebo sluchátku. Jeho simulaci najdete na obr. 4.

Obr. 4: Simulace Hartleyova oscilátoru

Ze zmíněného videa a z logiky věci je zřejmé, že bez zapojených sond by oscilátor neměl 
kmitat. Toho dosáhneme tak, že prohodíme konce jedné z primárních cívek. V tom případě cívky 
působí magneticky proti sobě a v sekundární cívce by se nemělo indukovat žádné napětí. 
Příslušnou simulaci najdete na obr. 5. Zde můžete vidět, že oscilátor má snahu se rozkmitat, ale 
kmity nakonec ustanou. 

Nyní mezi bázi tranzistoru Q1 a zem připojíme sériový LC obvod, čímž nasimulujeme 
připojení vzorku pomocí sondy a elektrody k synchrometru. Na obr. 6 můžete vidět, že se oscilátor 
rozkmitá pravidelnými kmity, které nezanikají.

Když simulaci zopakujeme s paralelním rezonančním obvodem, oscilátor nekmitá (viz obr. 7). 
Abychom oscilátor dokázali rozkmitat, musíme paralelní LC obvod umístit za kondenzátor C2 
(obr. 8). Pokud indukčnost L4 vypustíme, oscilátor bude rovněž kmitat, ale frekvence se sníží (viz 
obr. 9).



Obr. 5: Simulace Hartleyova oscilátoru po úpravě zapojení

Obr. 6: Simulace synchrometru se zapojenou sondou a elektrodou

Obr. 7: Simulace synchrometru s paralelním LC obvodem



Obr. 8: Simulace synchrometru s paralelním LC obvodem – po úpravě

Obr. 9: Simulace synchrometru s kondenzátorem C3

Pokud místo kondenzátoru C3 zapojíme indukčnost (10mH), činný odpor (1k) nebo sériový LC 
obvod, oscilátor kmitat nebude nebo jen s kmity o velmi nízké amplitudě.

Hulda Clarková porovnávala vzorky pomocí sluchu, což vyžaduje cvik a nutným předpokladem 
je hudební sluch. Proto navrhuji vylepšení, které spočívá v tom, že sluchátko nebo reproduktor 
nahradíme čítačem nebo jiným měřičem frekvence. V tom případě dosáhneme exaktních výsledků 
bez toho, abychom byli nuceni se spoléhat na náš sluch.

Nakonec uvedeme ještě jednu citaci z knihy, která se týká způsobu použití synchrometru. Pokud
vás tato diagnostická metoda zaujala, doporučuji pořídit si celou knihu.

JAK POUŽÍVAT SYNCHROMETR

. Naplňte podšálek studenou filtrovanou vodou z kohoutku. Ohněte na čtyřikrát papírový kapesník a 
vložte jej do podšálku, aby zcela nasákl. Dalším vlhkým kapesníkem omotejte měděnou rukojeť přístroje. 
Vlhkost zlepšuje vodivost a papír chrání Vaši kůži před kontaktem s kovem.



• Začínejte s vypnutými testovacími destičkami (pokud se dají vypnout), nastavte ovladač 
(potenciometr) na maximum, dotkněte se obou destiček sondou, zatímco ve druhé ruce budete držet 
měděnou rukojeť. Zvuk z reproduktoru by se měl ozvat jen když se dotknete levé destičky. Po zapnutí 
testovacích destiček (pokud je u nich samostatný vypínač) by měly zvuk vydávat obě destičky. Destičky 
znovu vypněte. Zvedněte rukojeť a vymačkejte z ní přebytečnou vodu. Sondu uchopte do stejné ruky tak, že 
ji stisknete mezi palcem a ukazováčkem.

• Vaši druhou ruku sevřete v pěst a namočte její klouby v podšálku s namočeným kapesníkem, který 
jste si již připravili. První kloub ukazováčku nebo prsteníčku budete nyní používat k nácviku techniky tes-
tování. Klouby po vytažení ruky z podšálku osušte připraveným novým kapesníkem. Stupeň vlhkosti Vaší 
kůže ovlivňuje odpor v okruhu a je velmi důležitou proměnnou, kterou se musíte naučit udržovat na stejné 
hodnotě.

• Rukojeť i sondu uchopte do stejné ruky a sondu zmáčkněte proti kloubům druhé ruky. Klouby přitom 
mějte ohnuté. Nejdříve sondu zmáčkněte slaběji, a poté o něco silněji na půl sekundy. O půl minuty později 
to zopakujte s druhou polovinou sondy. Má to ten význam, že máte dvakrát šanci uslyšet probíhající proud. 
Všechno to trvá méně než dvě sekundy. Neváhejte, protože Vaše tělo se změní a příští test by tím byl 
ovlivněn.

• Následující testy provádějte přesně stejným způsobem. Až získáte zručnost, budou všechny Vaše 
testy identické. Cvičte si testování hodinu či dvě hodiny denně. Většině lidí to trvá nejméně dvanáct hodin, 
než se naučí slyšet drobnou odchylku zvuku, když obvod rezonuje.

• Můžete si pomoci tak, že použijete klavír. Počáteční zvuk, když se dotknete kůže, by měl odpovídat tónu
F. Když zmáčknete kloub, měl by tón stoupnout na C, potom klesnout na H a znovu stoupnout až na Cis. 
Pokud máte k dispozici multitester, můžete jej zapojit do série s držadlem nebo sondou. Proud by měl 
vystoupit asi na 50 mikroampérů.

Frekvence by měla dosáhnout 1000 Hz. Měli byste se vrátit k tónu Cis, než se test stane bolestivým.

Existují dva faktory, které mění zvuk, i když nezměníte techniku testu.

1. Kůže, zalepená náplastí mění svoje vlastnosti. Čím více se náplast používá, tím je kůže zarudlejší, a
tím vyšší je zvuk. Test je proto nutno provádět v jiném místě.

2. Ve Vašem těle probíhají cykly, při kterých zvuk nápadně stoupá a klesá. Pokud se objevují záhadné 
vysoké tóny, přestaňte a testujte pouze jednou za pět minut, dokud neuslyšíte, že zvuk klesl na běžnou 
úroveň. Naučte se toto zvýšení odhalovat, abyste se v jeho průběhu nepokoušeli o testování.

Někdy se také může stát, že není možné dosáhnout požadovaného zvuku bez stlačení tak silného, že 
vyvolává bolest. V tomto případě se pokuste lépe nastavit potenciometr.

Při testování není nutné hledat akupunkturní body.

Všechny testy jsou krátkodobé.

To znamená, že nejsou delší než jedna sekunda. Svádí to k tomu držet sondu na kůži a poslouchat, jak 
zvuk stoupá a klesá. Ovšem pokud test prodloužíte, musíte tělo nechat deset minut odpočívat, než můžete 
znovu začít testovat.

REZONANCE

Snažíme se zjistit, zda v obvodu dochází k rezonanci či zpětnovazebně oscilaci. Pokud ano, potom výsledek testu 
považujeme za pozitivní. Rezonanci je slyšet při porovnání prvního testu s druhým. Při prvním testu nikdy rezonanci 
neuslyšíte (z důvodů, jejichž vysvětlení patří mimo rámec této publikace). Porovnáváme výšku dvou testů. V průběhu 
rezonance je vyšší tón dosažen rychleji, zdá se, jako by chtěl stoupat do nekonečna.

Pamatujte si, že když je Vaše kůže zarudlá nebo tělo přechází do jiného cyklu, dochází také ke zvýšení proudění 
elektřiny, a tím i ke zvýšení tónu. Tyto faktory nelze označit za rezonanci.

Rezonance je krátké zabzučení na konci testu. Jakmile ji uslyšíte, přestaňte testovat. Vaše tělo potřebuje krátký čas 
(10-20 sekund), aby si odpočinulo. Čím delší bude rezonace, tím delší musí být také odpočinkový čas, aby se tělo 
vrátilo na standardní úroveň.

Zpracoval: Ing. Ladislav Kopecký


