
IV. PRAWO CZĘSTOTLIWOŚCI 

1. WPROWADZENIE 

Wyobraź sobie przez minutę świat bez chorób. Świat, w którym nie 
potrzebujemy medycyny, lekarstw ani lekarzy innych niż chirurdzy, aby 
poskładać złamane kości. Świat, w którym nie musimy obawiać się 
żadnego patogenu, w którym nie potrzebujemy szczepień, ponieważ 
moglibyśmy wyleczyć wszystko w ciągu kilku godzin z użyciem pola 
magnetycznego. 

A co jest jeszcze ważniejsze, moglibyśmy zapobiec jakiejkolwiek infekcji 
zamiast ją leczyć. 

Cóż - być może jest to tak proste jak 2 + 2 lub należy raczej powiedzieć 2 
x 2. 

2. PRZEPISY PRAWA CZĘSTOTLIWOŚCI 

REGUŁA NUMER 1 - MNOŻENIE 

W Prawie Częstotliwości możesz pomnożyć dowolną liczbę częstotliwości 
wszystkie razem ze sobą. Niezależnie od wyniku nowa liczba będzie 
rezonować z każdą z tych liczb używanych w kalkulacji. 

Przykład: 

2(Hz) x 3(Hz) jest równe 6(Hz). Fala 6(Hz) rezonuje przy 6 cyklach na 
sekundę, która również rezonuje z 2(Hz) i 3(Hz). 

Trzeba tu jasno wyjaśnić – tu nie chodzi o fizykę. Tu chodzi o 
matematykę! Proszę zobaczyć na graf pokazujący wszystko bardzo jasno. 

REGUŁA NUMER 2 - PONOWNA NORMALIZAJA CZĘSTOTLIWOŚCI 



Co się stanie, gdy liczba wymknie się spod kontroli? Jest to bardzo proste 
– dowolną liczbę można pomnożyć, a w tym przypadku można ją 
zmniejszyć poprzez podzielenie z użyciem liczby 10 lub jej 
wielokrotności. Bo liczba pomnożona lub podzielona przez 10 zawsze 
gwarantuje ze jest rezonans z oryginalną liczbą. 

Przykład. 

23425027045237052370402.2451237834Hz można zmniejszyć do 

2342.50270452370523704022451237834Hz lub do 

23.4250270452370523704022451237834Hz 

Mała rada: 

Wykonaj wszystkie obliczenia w programie Excel, Numbers lub innym 
arkuszu kalkulacyjnym. Każda liczba i przecinek dziesiętny są bardzo 
ważne. 

REGUŁA NUMER 3 - ZAKRES ROBOCZY  

Spójrzmy na tą samą liczbę jeszcze raz 

23.4250270452370523704022451237834Hz 

Zakres roboczy dla tej liczby jest 

23.42-23.43Hz lub 23.41-23.44Hz - wytłumaczenie poniżej. 

Jeśli zrozumiałeś pierwsze dwie zasady – musimy teraz przeanalizować tę 
prostą zasadę numer 3. A zasada jest prosta - pracuj w zakresie od 10 do 
100Hz podczas wykonywania ostatecznych rachunków. Powód jest prosty – 
skuteczność urządzeń – generatorów częstotliwości – i ich tolerancja 
kalibracji. 

Wytłumaczenie zakresu roboczego zostało szczegółowo opisane w 
następnym punkcie nr 3. Nie ma też sensu pracować nad wysokich kHz, 
nie mówiąc już o MHz. Najlepiej trzymać się zakresu pomiędzy 10Hz i 
100Hz. 



3. KALIBRACJA URZĄDZEŃ JEST KLUCZOWA 

Przez długi czas słyszałem od wielu osób że wyższe częstotliwości działają 
lepiej niż mniejsze. Pamiętaj - wszystko, co słyszałeś do tej pory to 
kłamstwa! A przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. 

Wszystko (prawie na pewno), chyba że udowodnione matematycznie, jest 
błędne. W tym konkretnym przypadku moje doświadczenie i stwierdzenia 
opierają się na informacji jednego z producentów maszyn Rife w kwestii 
ich dokładności. 

Wyobraź sobie, że większość maszyn Rife ma tolerancje kalibracji 0.05%. 
Oznacza to, że w skali od 10Hz do 100Hz dokładność wynosi +/-0.025Hz. A 
jeśli przejdziesz od 100Hz do 1000Hz, to wartości te są 10 raz wyższe 
+/-0.25Hz i tak dalej, i tak dalej. 

Przeanalizujmy taki przykład: 

Częstotliwość Schumanna: 7831.42 Hz.  

Jeśli chcesz zastosować ten numer jako dokładny 7831.42Hz twoje szanse 
na trafienie tej częstotliwości z dowolnej Rife maszyny jest około 1 do 
400. Potencjalnie... 

Teraz – jeśli zmniejszysz tą wartość i zastosujesz jako zakres od 78.30 do 
78.33 Hz twoje szanse są praktycznie 100%. To wszytko jest przy wzięciu 
pod uwagę tolerancji przy kalibracji maszyn Rife’a. 

I nie ma różnicy, jeśli zastosujesz 7831.42Hz lub 78.3142Hz. 

Pamiętaj – każda nowa liczba powinna być wprowadzona w zakres 
pomiędzy 10Hz i 100Hz i musimy utworzy zakres proporcjonalny do 
tolerancji kalibracji instrumentu – czyli dodatkowy przedział w górę i w 
dół o +/-0.025Hz proporcjonalny do wartości 100Hz. 

Przykłady: 

40.00Hz może być tylko 39.99-40.01Hz  

ale dla 100.00Hz będzie to 99.975-100.025Hz 

Można by pomyśleć, że to nie ma znaczenia jeśli tak myślisz... Niestety 
nie można pracować na dokładnych numerach z generatorami 
częstotliwości. Zawsze stosuj zakres, zawsze! Dlatego tak bardzo często 
nie widzimy wyników z Rife! 



4. JAK TO DZIAŁA PRZY MNOŻENIU LICZB "PLASTERKÓW"? 

Ktoś mógłby powiedzieć - dlaczego po prostu nie pomnożyć na ślepo 
nieskończonej ilości "plasterków" liczb/częstotliwości? 

„Pierwszą rzeczą jest wyjaśnienie, co to są plasterki” - wiedząc, że 
możemy pracować bardzo sprawnie w zakresie od 1Hz do 10Hz, 
moglibyśmy wtedy stworzyć listę częstotliwości, które można by 
pomnożyć wszystkie razem ciąć od 1(Hz) do 10(Hz) w uprzednio 
ustalonym odstępie - np. 0.01 lub nawet 0.0000001 i cieniej na 
„plasterki”. 

To był oczywiście jeden z pomysłów, który wykonałem na moim 
komputerze. Pomnożyłem w przybliżeniu 90 milionów częstotliwości 
„plasterków”, a następnie 900 milionów liczb w jedną częstotliwość. 

Wykonanie wszystkich obliczeń zajęło mojemu laptopowi 3 dni. 
Największym zaskoczeniem było to, że pierwsza liczba po pomnożeniu 
przez liczbę "INFINITY/Nieskończoność" (osiągniętą kinesiologicznie) dała 
nam drugą liczbę obliczoną przez komputer. 100% identyczną. 

5. NUMER „NIESKOŃCZONOŚCI” I NUMER 3 (TRZY) 

Korzystając z metody kinezjologii i sprzętu do Vega Testu, zadałem 
pytanie o zamianę liczby „nieskończoność” na wartość liczbową z 
wykorzystaniem świadomości kwantowej. A liczba, która została mi 
podana przez takie zapytanie to 1331,02Hz (w zaokrągleniu). 

Jeśli pomnożysz 2980.77(2465) (liczba złożona z 90 milionów 
„plasterków”) przez 1331.02Hz otrzymujesz 2239.48(3849)Hz (liczba 
złożona z 900 milionów „plasterków”) 

Interesujące jest to, że liczba obliczona komputerowo była praktycznie  
identyczna dla 900 milionów plasterków. 

Po tym odkryciu założyłem że gdyby użyć INFINITY = 1331.01485328644Hz 
aby pomnożyć 1 miliard przez tą liczbę to dałoby nam to częstotliwość 
reprezentującą 10 miliardów. I tak dalej, i tak dalej. Niebardzo sobie 
wyobrażam pracę przez 30 dni nad taką operacją na komputerze... 

Ciekawostką było to, że jeśli pomnoży się 1331.01485328644   28 razy 
przez siebie samą to daje nam to dokładnie liczbę 3. 

Nie ma na powyższe żadnego naukowego dowodu. Jest to 
prawdopodobnie czysty przypadek o być może ogromnej ważności. Być 
może pewnego dnia ktoś może wykorzysta to w innym odkryciu. 



6. ZNOSZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI 

Po skompresowaniu miliarda częstotliwości w jedną, a następnie 
konieczności zmniejszenia tej rosnącej liczby o ogromną liczbę 
wielokrotności liczby 10 wynik niestety nie spełnił oczekiwań... Nowa 
częstotliwość nie dała porządnych rezultatów. 

W wyniku tego fiaska doszedłem do prostego wniosku - tak samo jak 
pozytywne są też (nie negatywne) neutralizujące częstotliwości, które po 
prostu eliminują te dobre. I właśnie dlatego częstotliwości zbudowane z 
miliarda „plasterków” zabrakło tego, co miała zrobić. 

Tak więc badania musiały być kontynuowane - jak w przypadku 
wszystkiego co się za tym kryje - zawsze jest za tym jakiś logiczny powód. 

7. RÓŻNE CZĘSTOTLIWOŚCI 

Royal Raymond Rife i jego odkrycia były przełomowe dla jego epoki. 
Włącznie z odkryciem wirusa powodującego większość przypadków raka 
do dnia dzisiejszego. 

To trochę dziwne, że nie udało mu się dokonać mojego odkrycia 100 lat 
temu, być może ponieważ wydaje się ono zbyt prymitywne by można je 
było nawet rozważyć. Bardzo dziwne jest to, że musieliśmy czekać 
kolejne stulecie aby wyciągnąć ten prosty wniosek. 

Niemniej jednak - jeśli ktoś chce szybko wyzdrowieć, wystarczy pomnożyć 
każdą znaną częstotliwość która ma wpływ na zdrowie w jedną i 
zastosować jako jedną częstotliwość - z zastrzeżeniem punktu 8 (patrz 
poniżej). 

8. VEGA TEST I KINEZJOLOGIA 

Cokolwiek zostało obliczone w programie Excel, musi zostać sprawdzone 
za pomocą Vega Testu. Każda częstotliwość jest unikalna (choć możemy 
mieć ich miliony), i każda którą chcemy zastosować muszą być 
udowodnione że rezonują. Można użyć w tym celu techniki testowej Vega 
lub alternatywnie prostej kinezjologii. Albo ich połączeniu. 

Obie metody powinny być równie dobre, choć preferowaną metodą jest 
Vega Test. 



Nawet niewielkie odchylenie od prawidłowej liczby nie przyniesie 
pożądanego rezultatu. Tak to jest ważne. Dlatego tak dokładne muszą być 
te obliczenia. 

9. NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH 

Więc - jak to działa? Skąd ta wiedza? 

Naszym największym problemem jako ludzi jest nasza arogancja i 
prymitywizm. 

Poczynając od drugiego - prymitywizm jest tym, co doprowadziło nas do 
tego ludobójstwa które stworzyliśmy na tej planecie. Kontrola umysłu i 
kontrola populacji powstrzymuje miliony fizyków od stosowania prostej 
fizyki w leczeniu "nieuleczalnych chorób". 

I ta pierwsza rzecz - arogancja. Najlepszą rzeczą jest przywołanie tego 
motta: 

"Stwórzcie kłamstwo tak duże jak się da, powtarzajcie je tysiące razy i 
wkrótce stanie się prawdą!" 

Joseph Goebbels - szef nazistowskiego Ministerstwa Propagandy 

Tak szybko jak ktoś twierdzi że jest możliwe żeby wyleczyć wszystkie 
choroby za pomocą jednej częstotliwości, że podróż w czasie jest 
możliwa, że odległe podróżuje z prędkościami milion razy szybszymi niż 
prędkość światła - ci ludzie są od razu wyśmiewani. 

Są wyśmiewani przez tysiące agentów. Agentów którzy okupują tę 
planetę. Być może tych, którzy zamienili naszą planetę w farmę lub 
fabrykę. Ponieważ jesteśmy niczym innym dla nich tak samo czym bydło 
jest dla nas. Tak jak głupie bydło jest, tak my też jesteśmy niczym innym 
jak bydłem. Co najmniej 99,999% populacji. 

Geniusz, który może udowodnić, że wszyscy się mylą, rodzi się tylko raz 
na 500 lat albo rzadziej. Ten dzień mógł mieć miejsce w 1975 roku. 

Tą drugą osobą, która wywarła podobny wpływ na ludzkość był Mikołaj 
Kopernik urodzony 19 lutego 1473 roku... 

Nie Ma Rzeczy Niemożliwych! I często to co wiemy to nic innego jak 
największe kłamstwo które zostało powtórzone miliony razy.... 



10. ŚWIĘTY GRAAL 

Czy jest to możliwe według twojej świadomości, czy też nie, taka liczba 
istnieje. I jeśli założysz że jest to niemożliwe, to nigdy nie dojdzie do 
tego odkrycia. 

Posiadając te kilka zasad opisanych powyżej i w przypadku, gdy nikt do 
tej pory nie dokonał tego odkrycia włączając autora tej książki, Twoje 
pole do popisu czytelniku jest nadal do zarekwirowania. Poniżej 
przedstawiona jest małą pomoc w stawieniu czoła okupantowi, który 
mówi nam, że musimy cierpieć i umrzeć dużo wcześniej niż powinniśmy. 

Częstotliwość - Święty Graal istnieje i nie jest to tak ogromna przestrzeń 
której nie można by pokryć. Holy Graal znajduje się między 10Hz i 100Hz 
żeby go znaleźć. Bardzo mała przestrzeń... 

Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale - Święty Graal. 

11. KILKA PRZYDATNYCH NUMERÓW 

Poczynając od 7831,42Hz - stosować 78,30-78,33Hz - pole Schumanna - 
powód, dla którego żyjemy! Ten numer działa tylko z biologicznymi 
patogenami. 

4010,03Hz - stosować 40,09-40,11Hz 

5190.22Hz - stosuje się 51.89-51.92Hz 

4531,37Hz - obowiązuje 45,30-45,33Hz 

7821,92Hz - stosuje się 78,21-78,23Hz 

Jak widać, liczby te są tak dokładne, jak minimum 6 cyfr. Jednak próba 
zastosowania ich tak dokładnie, jak pokazano, może przynieść żałosny 
rezultat. Każda z tych liczb jak widać została przeniesiona do zakresu 
10-100 i poszerzona o zakres tolerancji kalibracji +/-0.025Hz. To 
gwarantuje że jeśli Vega test potwierdzi że liczba jest poprawna to wtedy 
wszystko czego chcemy się pozbyć będzie zamienione w pył. 



12. PRAWDZIWY PRZYKŁAD 

To tylko mały fragment o uniwersalnych częstotliwościach (każda z nich 
może zniszczyć prawie wszystko z wyjątkiem Nanotechnologii i 
Morgellonów). Te wszystkie numery są skompresowane jak muzyka w 
jedną liczbę. 

Tak to właśnie działa jak widać w tabeli:


