
II. ZASTRZEŻENIA KSIĄŻKI 
(DISCLAIMERS) 

1. Autor niniejszej publikacji nie jest lekarzem i nie jest uprawniony do 
wydawania porad lekarskich. 

2. Autor nie zamierzał tej książki jako porady lekarskiej dla nikogo. Ta 
książka powinna być traktowana jako historia fantazyjna, a nie 
wiarygodne źródło informacji, czy medycznej lub innej. 

3. Maszyny Rife nie są zatwierdzone jako wyroby medyczne. 

4. NHS, FDA i MHRA nie dokonały przeglądu lub zatwierdzenia tej książki. 
Ta książka jest tylko osobistym poglądem Autora i nie powinna być 
rozpowszechniana w żaden sposób jako porada medyczna jakiegokolwiek 
rodzaju. 

5. Ta książka dotyczy eksperymentalnych i dozorowych zabiegów z 
wykorzystaniem czystego pola magnetycznego. Każdy, kto korzysta z 
konwencjonalnych maszyn Rife lub generatorów częstotliwości robi to na 
własną odpowiedzialność. 

6. Niniejsza książka służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 
Również jako bajka dla dorosłych. 

7. Znaczna część tej książki jest opinią w dziedzinach, w których fakty są 
kontrowersyjne lub nie istnieją. Ta książka powinna być traktowana w ten 
sam sposób jak podchodzimy do filmów Science-Fiction pokazywanych w 
telewizji i kinach. 



8. Ta książka nie jest przeznaczona do zapobiegania, diagnozowania lub 
leczenia jakiejkolwiek choroby. Jakakolwiek opinia w tej książce nie ma 
na celu zniechęcić żadnej osoby do poszukiwania oficjalnej diagnozy 
medycznej i leczenia. 

9. Ta książka nie zastępuje konsultacji z lekarzem. 

10. Czytelnicy korzystają z tej książki na własne ryzyko. 

11. Niniejsza książka nie jest przeznaczona do stosowania klinicznego. 

12. Zamiast tego książka ta ma na celu podzielenie się opinią Autora na 
różne tematy. 

13. Generatory częstotliwości opisane w niniejszej książce nie zostały 
poddana badaniom klinicznym. 

14. Krótko- i długoterminowe pozytywne lub negatywne skutki stosowania 
generatorów częstotliwości nie są w pełni zrozumiałe. 

15. Zalecane generatory częstotliwości nie mają negatywnego wpływu na 
zdrowie. Jakikolwiek przypuszczalny negatywny wynik jest bardzo 
prawdopodobne że jest pośrednią przyczyną obumierania patogenów 
powszechnie znany jako Herxheimer-Jarsich reakcją. 

16. Jeśli używasz jakiejkolwiek marki generatorów innej niż zalecana w 
niniejszej książce, musisz zrozumieć, że urządzenia te mogły zostać 
zaprojektowane i wyprodukowane przez alternatywne konkurencyjne 
koncerny (prywatne i rządowe) w celu bezpośredniego wywołania szkody 
u osoby. Może to być celowe działanie prowadzące do całkowitego zakazu 
produkcji i używania generatorów częstotliwości lub ograniczeń w ich 
sprzedaży. 



17. Wszystkie urządzenia wokół Ciebie - np. Telefony, pralki, TV, 
elektryczne instalacje – to wszystko generatory częstotliwości które nie są 
inne od tych o których jest mowa w tej w książce. 

18. Generatory częstotliwości opisane w tej książce generują EMF (pole 
elektromagnetyczne) nie większe niż większość urządzeń otaczających 
nas na stałe. Dlatego nie jest bardziej szkodliwe korzystanie z zalecanych 
generatorów częstotliwości niż korzystanie z telefonu komórkowego lub 
telewizora lub WiFi. 

19. Jeśli szukasz porady lekarskiej skonsultować się z licencjonowanym 
lekarzem. 

20. Nie należy konsultować tej książki w celu uzyskania porady lekarskiej. 

21. Autor napisał tę książkę jako specjalista od Vega Testu. Autor nie jest 
ekspertem we wszystkich dziedzinach omówionych w tej książce. Zamiast 
tego relacjonuje to, czego się nauczył, w tym własne opinie. Są to tylko 
opinie bez żadnego dowodu. 

22. Niektóre informacje zawarte w tej książce mogą być niedokładne, 
niesprawdzone, niekonwencjonalne, nie słyszane wcześniej w świecie 
medycznym. Być może dlatego nie wynaleziono lekarstwa na jedną 
chorobę od czasu odkrycia penicyliny. 

23. Wiele osób dokonało wyboru aby eksperymentować na swoich ciałach 
za pomocą eksperymentalnych maszyn elektronicznych (Maszyn Rife’a / 
generatorów częstotliwości) w przeszłości i obecnie. Niektóre z nich mogą 
nie mieć certyfikatu bezpieczeństwa. 

24. Autor nie zaleca dokonywania wyboru aby używać maszyn Rife. Tak 
zwane maszyny Rife jeśli są stosowane niewłaściwie, mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia. Autor zaleca tylko, że jeśli kiedykolwiek czytelnik 
zdecyduje się na użycie generatora częstotliwości, żeby nabył urządzenie 



zgodnie z zaleceniami w tej książce. Zalecenie to jest ze względów 
bezpieczeństwa. 

25. Autor nie opowiada się za żadną formą opieki zdrowotnej. 

26. Każdy wybór dokonany przez czytelnika jest ich osobistym wyborem, 
a osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko osobistego wyboru. 

27. Jeśli nie chcesz podejmować potencjalnego ryzyka związanego z 
wykorzystaniem zabiegów eksperymentalnych, nie eksperymentuj z 
metodami opisanymi w tej książce. 

28. Ta książka jest tak dokładna jak autor mógł ją napisać. Każda nowa 
edycja tej książki może prezentować sprzeczne punkty widzenia z 
poprzednimi. Może to być spowodowane nowymi odkryciami i niekończącą 
się ścieżką edukacyjną obraną przez Autora. 

29. Autor nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia, 
nieprawidłowe informacje lub jakiekolwiek działania, które czytelnik 
zdecyduje się podjąć na podstawie informacji podanych w tej książce. 

30. Autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody 
spowodowane lub rzekomo spowodowane bezpośrednio lub pośrednio 
przez informacje zawarte w niniejszej książce lub, do których odwołuje 
się niniejsza książka lub informacje pominięte w niniejszej książce. 

31. Czytając lub korzystając z tej książki, wyrażasz zgodę na zwolnienie 
Autora z powyższej odpowiedzialności. 

32. Ta książka jest sprzedawana i/lub dostępna do pobrania pod 
warunkiem, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje czyny i 
utrzymujesz Autora (i wszystkich powiązanych z autorem) zwolnionych od 
jakiejkolwiek odpowiedzialności.  



33. Każdy, kto rozważa metody i wiedzę w tej książce przy użyciu 
alternatyw, takich jak generatory częstotliwości, powinien to zrobić tylko 
za pełną zgodą i nadzorem zaufanego lekarza. Jeśli lekarz nie wyraża 
zgody na leczenie generatorem częstotliwości, nie należy go używać. 

34. Porada lekarska jest dokładniejsza niż treść tej książki. 

35. Stosowanie pola magnetycznego jako formy terapii może spowodować 
ciężką reakcję Jarsicha-Herxheimera (znaną również jako "reakcja 
lecznicza", "reakcja herksu", "obumieranie"). Reakcja ta może być 
poważna i /lub śmiertelna. 

36. Każdy użytkownik generatora częstotliwości z boreliozą przyjmuje 
ryzyko ciężkich reakcji Jarsicha-Herxheimera. Na podstawie badań Autora 
odsetek osób dotkniętych Boreliozą wynosi co najmniej 1 na 10 i jest 
bardzo rosnący. 

37. Przez "Maszyny Rife" mamy na myśli generatory częstotliwości 
polecane przez Autora. 

38. Do terapii należy podchodzić zachowawczo i ostrożnie. 

39. Generatory częstotliwości mogą nie być najlepszym sposobem 
leczenia. 

40. Ważność i przydatność tej książki zmieni się w miarę trwania badań. 
Nie należy postrzegać tej książki jako ostatniego słowa na temat leczenia 
metodą Rife lub terapii generatorami częstotliwości. 

41. Antybiotyki / chemioterapia to zabiegi z wyboru według centrum 
kontroli chorób i innych organów służby zdrowia. Nie jest wskazane aby 
ktoś z boreliozą i rakiem zrezygnował ze stosowania antybiotyków / 



chemioterapii (lub innej terapii przepisanej przez licencjonowanego 
lekarza) na rzecz eksperymentalnego leczenia. 

42. Eksperymentalne metody leczenia w niniejszej książce powinny być 
stosowane wyłącznie do osób, które nie odpowiedziały na leczenie 
medycyną konwencjonalną. 

43. Kupno i przeczytanie tej książki nie powinno zniechęcać kogoś do 
prowadzenia dodatkowych studiów nad boreliozą i innymi chorobami. 

44. Generatory częstotliwości nie zawsze zapewniają lekarstwo, remisję 
lub poprawę od chorób. 

45. Ta książka nie jest ostatnim słowem na temat leczenia generatorami 
częstotliwości różnych chorób. Inne zasoby mogą być dokładniejsze. 

46. Jeśli zamierzasz eksperymentować z informacjami podanymi w tej 
książce, twoim obowiązkiem jest edukowanie się o tym, jak to zrobić 
bezpiecznie. 

47. Niniejsza książka nie dostarcza informacji o tym jak bezpiecznie 
korzystać z eksperymentalnych urządzeń elektronicznych. 

48. Niniejsza książka nie jest przewodnikiem medycznym ani technicznym 
w jakiejkolwiek formie. 

49. Konwencjonalne maszyny Rife inne niż zalecane w niniejszej książce 
wykorzystują często energię elektryczną. Zdecydowanie zalecamy, aby ich 
nie używać. Zalecamy stosowanie tylko generatorów częstotliwości 
sugerowanych przez Autora ze sprawdzonym wyjściem EMF 
nieprzekraczającym wyjścia pola elektromagnetycznego telewizora lub 
pralki lub masztu telefonu komórkowego stojącego obok okna. Tylko 
pośrednie (bez bezpośredniego kontaktu z osobą) i niskie EMF jest 



bezpieczne w użyciu. Tylko zalecane urządzenia w tej książce są 
bezpieczne w użyciu dla każdego. 

50. Energia elektryczna może być śmiertelna gdy jest używana lub 
eksperymentowana. Autor nie zaleca stosowania żadnej formy używania 
konwencjonalnych maszyn Rife. Autor rekomenduje tylko używanie 
generatory częstotliwości wolnych od akcesoriów i niskich w EMF i 
nieprzekraczających poziomu EMF emitowanych przez inne 
konwencjonalne urządzenia AGD. W celu znalezienia sprzętu 
bezpiecznego do użycia dla każdego, skieruj się do Rozdziału specjalnie 
zadedykowanemu takim urządzeniom. 

51. Energia elektryczna jest jeszcze bardziej niebezpieczna dla osób 
niewykształconych w zakresie bezpiecznej pracy z nią. Budowanie 
własnego generatora częstotliwości, szczególnie opierając się na zasilaczu 
prądu 240V może być bardzo niebezpieczne. 

52. Możesz być narażony na uszkodzenie ciała innymi eksperymentalnymi 
urządzeniami elektronicznymi. 

53. Urządzenia elektroniczne zalecane w niniejszej książce powinny być 
postrzegane jak każdy inny sprzęt elektroniczny. Wszystko, co podłączasz 
do 240V może być niebezpieczne jeśli nie są przestrzegane rekomendacje 
producenta. Jest to odniesienie do innych urządzeń Rife i zapperów. 
Szczególnie jak są zbudowane przez tą osobę od zera. Dlatego Autor 
zaleca korzystanie wyłącznie ze sprzętu, który opiera się na małym 
napięciu konwencjonalnego EMF z wbudowanym źródłem zasilania (12V 
baterią) i bez bezpośredniego połączenia z ludzkim ciałem. 

54. Jeśli zdecydujesz się użyć generatora częstotliwości, przeczytaj 
wszystkie instrukcje i każdą ulotkę w pudełku przed poddaniem go do 
pracy. 

55. Niektóre z konwencjonalnych maszyn Rife omówione w tej książce lub 
w innych źródłach mogą wykorzystywać niesprawdzone i potencjalnie 
niebezpieczne konstrukcje. 



56. Niektóre komponenty lub części maszyn, które mogą być połączone z 
niniejszą książką, prawdopodobnie nie były przeznaczone lub 
wyprodukowane do stosowania z konwencjonalnymi maszynami Rife. 
Dlatego też istnieje dodatkowe ryzyko zagrożenia elektrycznego, jeżeli 
używasz innych urządzeń niż te zalecane w niniejszej książce. 

57. Jeśli jesteś zainteresowany eksperymentowaniem, budowaniem lub 
używaniem eksperymentalnych maszyn elektrycznych, zaleca się 
zachowanie usług wykwalifikowanego elektryka lub inżyniera 
elektrycznego a także konsultacji z lekarzem. 

58. Eksperci z którymi się konsultujesz nie powinni polegać na tej książce, 
aby podejmować decyzję o rekomendacji generatora częstotliwości lub 
maszyny Rife, ponieważ ta książka jest eksperymentalnym, a nie 
sprawdzonym dokumentem. 

59. Kiedy Autor osobiście eksperymentował z maszyną Rife’a na własnym 
ciele - Autor używał tylko sprzętu z certyfikatem CE i z wcześniejszym 
dokładnym przeczytaniem wszystkich podręczników załączonych ze 
sprzętem jak również studiował bardzo szeroko na temat reakcji 
Herxheimer-Jarsich. Autor wiedział że może wystąpić poważne pośrednie 
ryzyko związane z użyciem maszyn Rife’a; mimo tego Autor był osobiście 
gotów podjąć to ryzyko. 

60. Autor nie zaleca używania innych maszyn niż tych generator 
częstotliwości sugerowany w niniejszej książce. Niektóre inne maszyny 
Rife lub elementy maszyn omówionych w tej książce i w innych źródłach 
mogą być niebezpieczne i mogą działać nieprawidłowo i spowodować 
obrażenia lub śmierć. Ci którzy korzystają z innych marek, robią to na 
własne ryzyko. 

61. Ryzyko opisane w niniejszej książce na temat błędnej diagnozy reakcji 
Herxeimera-Jarsicha jest realne, a jedynym zamiarem autora tej książki 
jest przedstawienie faktów dotyczących objawów obu – sepsy i reakcji 
Herxheimera-Jarsicha. 



62. Reakcja sepsy i reakcję Herxheimera-Jarsicha mają bardzo podobne 
objawy. Ta książka nie jest radą czy przyjąć lub zaprzeczyć diagnozy 
medycznej na sepsę którą możesz otrzymać. 

63. Ta książka nie ma na celu sprawić żebyś definitywnie zaprzeczył 
profesjonalnej diagnozie sepsy w wypadku kiedy tak się może stać. 

64. Każdego roku 40 000 osób umiera z powodu sepsy tylko w Wielkiej 
Brytanii. Niektóre z tych statystyk mogą być związane z faktem, że na 
tych osobach  został wymuszony zwiększony efekt Herxheimer-Jarsich i 
ostatecznie błędnej diagnozie. Jest to tylko założenie i niesprawdzone 
oświadczenie. Nie podejmuj decyzji w sprawie leczenia antybiotykami 
przez władze medyczne na podstawie tych faktów. Ci którzy to robią, 
podejmują własną i świadomą decyzję. 

65. Jeśli ktoś zainteresowany użyciem technologii Rife’a decyduje się na 
użycie takich maszyn a nie jest w sytuacji żeby je używać w bezpieczny i 
kontrolowany sposób – taka osoba nie powinna ich używać wogóle. 

66. Należy zrozumieć, że konwencjonalne maszyny Rife i generatory 
częstotliwości są eksperymentalne i nie są przeznaczone do 
bezpośredniego stosowania klinicznego. 

67. Jeśli chcesz wykorzystać informacje zawarte w tej książce, twoim 
obowiązkiem jest przeprowadzenie dodatkowych studiów na temat 
urządzeń opisanych w tej książce, aby zadowolić siebie i swojego lekarza 
co do ich bezpieczeństwa i skuteczności albo ich braku. 

68. Żadne informacje przedstawione w niniejszej książce lub określone w 
innych źródłach nie mają być w jakikolwiek sposób instrukcjami 
dotyczącymi korzystania z urządzeń do generatorów częstotliwości. 



69. Wszelkie przykłady opisane w niniejszej książce lub w internecie 
leczenia i wszystkie reakcje różnych osób są niesprawdzonymi raportami i 
w większości te metody zostały przeprowadzone bez nadzoru przez te 
osoby w zaciszu ich własnego domu. Nie należy zakładać, że jest to 
bezpieczne, jak opisano to w takich przypadkach. 

70. Techniki leczenia, metodologie, strategie, harmonogramy i sesje 
wyszczególnione w przypadkach znalezionych w niniejszej książce lub on-
line lub innych źródłach są niesprawdzone, często istnieją jako osobiste 
opinie i mogą nieść nieznane ryzyko lub skutki uboczne. 

71. Indywidualne wyniki leczenia urządzeniami Rife (generatory 
częstotliwości) są różne. Wynika to głównie z oryginalnego podejścia do 
używania indywidualnych częstotliwości dla każdego pojedynczego 
patogenu. Ta książka przedstawia nowe podejście poprzez uniwersalne 
częstotliwości jako wprowadzenie do głównej teorii która jest podłożem i 
fundamentem tej książki. Częstotliwości uniwersalne również nie 
gwarantują wyniku, którego możesz się spodziewać dzięki technologii 
Nano, którą wszyscy jesteśmy zaimpregnowani. To kolejna hipoteza 
autora. 

72. Jako eksperymentalny reporter, jako specjalista od Vega Testu i jako 
inżynier Autor dzieli się tylko tym, co odkryli w swoich badaniach. 
Niektóre osoby mogą nie znaleźć żadnych korzyści z wykorzystaniem 
generatorów częstotliwości. Może to być z wielu powodów – np. 
mechaniczne uszkodzenie tkanki wywołane pasożytami takimi jak 
Bąblowiec czy też prze Nanotechnologię. 

73. Częstotliwości które są rekomendowane przez inne osoby niż Autor tej 
książki w leczeniu chorób takich jak Borelioza czy innych nieuleczalnych 
chorób lub innych stanów, mogą mieć negatywny wpływ na organizm. 

74. Niestety nie istnieje duża ilość ustalonych faktów odnoszących się do 
leczenia generatorami częstotliwości przy Boreliozie i innych ciężkich 
schorzeniach. Wiele dostępnych informacji jest niepotwierdzonych i 
teoretycznych. 



75. W przypadku istotnych ustalonych faktów Autor skorzystał z nich przy 
publikacji tej książki. Kiedy to nie było możliwe Autor próbował 
ekstrapolować dane z istniejących znanych faktów. 

76. W niektórych przypadkach opisanych w tej książce, kiedy nie było 
żadnych istotnych udowodnionych faktów (lub gdy Autor po prostu nie 
mógł ich znaleźć) Autor oparł się na swoich osobistych doświadczeniach, 
opiniach i świadomości. 

77. W najlepszym razie osobista opinia Autora może być interesująca dla 
innych osób cierpiących na boreliozę i nieuleczalną chorobę. W 
najgorszym przypadku opinia osobista Autora może nie mieć zastosowania 
dla tych osób cierpiących. 

78. W żadnym wypadku książka ta nie powinna być w 100% faktyczna, 
dokładna lub mająca zastosowanie do wszystkich, którzy ją przeczytali. 

79. Pomimo kontrowersji i braku ustalonych faktów Autor udostępnił tę 
książkę i swoją wiedzę, ponieważ Autor uważa, że ten obszar badań jest 
bardzo obiecujący i interesujący. 

80. Jakkolwiek, każdy czytelnik musi mieć świadomość że treść tej książki 
jest eksperymentalna i teoretyczna i nie jest odpowiednia do 
bezpośredniego stosowania klinicznego. 

81. Ta książka opisuje drogę do uzdrowienia, która zakończyła się 
sukcesem dla Autora, jego rodziny i różnych innych osób, którym Autor 
pomógł przy pomocy diagnozy z Vega testem i którzy spróbowali terapii 
Rife’a jako alternatywną drogę do polepszenia zdrowia. 

82. Uzdrowienie z boreliozy i innych chorób terminalnych jest bardzo 
złożonym i osobistym procesem, i każda osoba ma swój własny zestaw 
unikalnych specyficznych potrzeb. 



83. Jeśli ty i twój zaufany lekarz dojdą do wniosku, które są sprzeczne z 
informacjami opisanymi w tej książce, wnioski lekarza należy uznać za 
rozsądniejsze a nie tą książkę. 

84. Niektóre terapie, które są bardzo pomocne dla niektórych osób, mogą 
być bezużyteczne, a nawet szkodliwe dla innych osób. 

85. Jeśli zdecydujesz się eksperymentować z informacjami opisanymi w 
tej książce, zrób to tylko za pełną zgodą i nadzorem zaufanego i 
licencjonowanego lekarza. Używaj tylko zalecanych generatorów 
częstotliwości opisanych w tej książce. Konwencjonalne maszyny Rife 
wymagają często bezpośredniego zaangażowania inżyniera elektryka. 
Autor nie zaleca używania żadnych alternatywnych maszyn Rife przez 
któregokolwiek z czytników tej książki niż te rekomendowane w tej 
książce. 

86. Nie należy przerywać żadnych przepisanych leków bez zgody lekarza. 

87. Autor nie jest lekarzem. Skonsultuj się z lekarzem, aby uzyskać 
poradę lekarską. 

88. Skonsultuj się z elektrykiem lub inżynierem elektrykiem w zakresie 
bezpieczeństwa maszyn Rife, szczególnie jeśli zdecydujesz się na ich 
budowę i użycie. 

89. Niniejsza książka jest jedynie oświadczeniem Autora. 

90. Niniejsza książka nie nadaje się do bezpośredniego zastosowania. 

91. Jest to dokument ukierunkowany na badania. 



92. Autor zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie działania 
podjęte przez czytelnika tej książki. 

93. Każda część treści tej książki musi być traktowana w sposób nieco 
spekulacyjny lub fantazyjny. 


