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Historia Spooky2
Spoglądając wstecz na lata 30-te XX w., marzeniem Dr Royala Raymonda Rife’a  
było zobaczyć maszynę Rife’a w każdym domu na Ziemi. Jednak potężne gru-
py interesu udaremniły spełnienie się tej wizji. Dopiero w 2013 r. zostały pod-
jęte nowe kroki, aby to marzenie sprzed lat wprowadzić w życie. A podjął się 
tego bardzo zdeterminowany człowiek – John White.
Spooky narodził się szczególnego dnia – 1 kwietnia 2013 r. Oryginalny system 
pracował na odległość w oparciu o zasady splątania kwantowego korzystając 
z naukowo udowodnionych właściwości DNA jako anteny.
Jak na ironię, pomimo że John zaprojektował i zbudował kilka maszyn Rife’a, kie-
dy jego przyjaciel Johann Stegmann zasugerował, że leczenie na odległość jest 
nie tylko możliwe, ale jest faktem, John odrzucił tę koncepcję jako niedorzecz-
ność. I rozpoczął serię eksperymentów, by udowodnić Johannowi, że się myli.
Ku jego zdumieniu rezultaty badań pokazały, że to coś więcej niż autosugestia 
czy efekt placebo, i faktycznie były na tyle rozstrzygające, że w tym momencie 
zadecydował, aby wprowadzić Spooky’ego w życie. Ze względu na jego do-
świadczenia z dzieciństwa, które obfitowało w choroby i śmierć w jego najbliż-
szej rodzinie, John głęboko wierzył, że doskonałe zdrowie jest przyrodzonym 
prawem przysługującym każdemu człowiekowi. Pomimo, że nie był zamożny, 
kategorycznie odmawiał czerpać zyski z cierpienia innych. Co więcej podjął 
zastakującą decyzję biznesową, że Spooky powinien być sprzedawany z mar-
ginesem zysku tak małym, aby był dostępny za cenę niewiele przekradczającą 
jego koszt produkcji.
Szybko, inni utalentowani ludzie dołączyli do Johna. Pierwszą była Echo Lee, 
bez której Spooky nigdy by nie powstał. Jest ona ekspertem z dziedziny pro-
dukcji urządzeń elektronicznych i prowadzi swoje doceniane przedsięwzięcie 
związane z technologią energetyczną w Chinach.
Następnym na pokładzie był pisarz David Bourke, który wspomógł zespół 
przygotowując instrukcje użytkownika i inną dokumentację. Aktualnie głów-
ny zespół Spooky posiada w swoich szeregach: Bryana Yamamoto – twórcę 
oprogramowania, który stworzył m.in. NextMail dla Steva Jobsa; Witolda Paw-
łowskiego – wynalazcę i eksperta z dziedziny energii świetlnej; Jeffa Kaczora 

– eksperta IT i twórcę oprogramowania.
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John przeszedł do pracy nad zaprojektowaniem nowego generatora często-
tliwości będącego w stanie przeprowadzać skomplikowane operacje i plano-
wał opracowanie nowej wersji oprogramowania do zarządzania urządzeniem 

– Spooky2. Nowa jednostka była wystarczająco mocna by umożliwić zastosowa-
nie elektrod kontaktowych i była zdolna do sterowania wzmacniaczem plazmy.
Poprzez dotarcie do oryginalnych, podstawowych zasad opracowanych przez 
Dr Rife’a, John był w stanie opracować wzmacniacz plazmy – Spooky Cen-
tral. Aktualnie ta zadziwiająca maszyna bije na głowę całą resztę podobnych 
urządzeń swoimi możliwościami dostarczania częstotliwości aż do 3,5 MHz, 
modułem ultradźwiękowym, wbudowanym PEMF (pulsujące pole elektroma-
gnetyczne) oraz trybem kontaktowym umożliwiającym odwracalną elektro-
porację – w ułamku ceny innych, mniej doskonałych urządzeń.
To co powstało z małego ziarenka, jest w tej chwili lasem. Spooky jest obec-
nie używany i kochany na całym świecie. A etos Spooky’ego, słynący z troski 
i współczucia dla wszelkich form życia, rozprzestrzenia się lotem błyskawicy. 
Wierzymy, że dzisiejszy Spooky jest systemem, o którym marzył i który plano-
wał stworzyć Dr. Rife w swoich wizjach.
Jesteśmy dumni i mamy zaszczyt przenieść je do rzeczywistości – w końcu.

Dlaczego taka nazwa – Spooky2?
Pierwszy system Spooky opierał się na zasadach splątania kwantowego. W fi-
zyce kwantowej pojawia się niezwykłe zjawisko, kiedy oddzielasz pojedyńczą 
cząsteczkę z nieciągłego systemu jak atom, a następnie przesuwasz ją do od-
ległej lokalizacji – zarówno system jak i cząsteczka zachowują się, jakby wciąż 
były połączone ze sobą.
Zjawisko to nosi nazwę „splątania kwantowego”, a jego odkrycie zakłopotało 
Alberta Einsteina, który określił je „dziwacznym (ang. spooky) oddziaływaniem 
na odległość”. I stąd nazwa.

Misja, wizja, wartości Spooky2
Nasza misja: wyeliminować raka i wszystkie inne choroby.
Nasza wizja: wzmocnić ludzi na tyle, by przejęli kontrolę nad własnym zdro-
wiem i żyli długo.
Nasze wartości: miłość, współodczuwanie oraz uczciwość ponad zysk.
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Część 2 • Czym jest maszyna Rife’a?
• Jak działa maszyna Rife’a?
• Jak działa system Rife’a Spooky2?

Czym jest maszyna Rife’a?
Maszyna Rife’a opiera się na regułach opracowanych przez Royala Raymonda 
Rife’a genialnego naukowca, który żył w ubiegłym wielku w USA. Odkrył on, 
że za pomocą częstotliwości można eliminować mikroorganizmy.
Przeprowadził on tysiące eksperymentów, dowodząc że rak ma przyczynę wi-
rusową, a zniszczenie tego wirusa zwykle prowadzi do uzdrowienia.
Jako ostateczny test, Uniwersytet Południowej Kaliforni powołał Specjalny 
Medyczny Komitet Badawczy, aby przewieźć pacjentów z terminalnym rakiem 
ze Szpitala Hrabstwa Pasadena do laboratorium i kliniki w San Diego. Zespół 
lekarzy i patologów miał za zadanie zbadać zwłoki oraz stan zdrowia pozosta-
łych przy życiu pacjentów po upływie 90-ciu dni.
Po 90-ciu dniach Komitet zastał 86,5% pacjentów wyleczonych.
Leczenie oraz badanie zostały wydłużone o kolejne dni i w czasie następnych 
czterech tygodni pozostali pacjenci także zostali wyleczeni. Całkowita ilość 
wyleczonych pacjentów wyniosła 100%.

Jak działa maszyna Rife’a?
Nicola Tesla stwierdził, że jeśli chcesz poznać wszechświat, myśl w kategoriach 
energii, częstotliwości i wibracji. Wszystko we wszechświecie ma swoją często-
tliwość wibracji, zwaną inaczej częstotliwością rezonansową.
Jak działa maszyna Rife’a? Teoria prostymi słowami może być wyjaśniona przy 
użyciu analogii do śpiewaczki operowej, która za pomocą swego głosu roztrza-
skuje kryształową szklankę. Szkło naturalnie wibruje w pewnej częstotliwości, 
i kiedy śpiewaczka intonuje ciągłą nutę w tej częstotliwości, szkło rozpada się.
W dokładnie ten sam sposób, każdy mikroorganizm (grzyb, bakteria, wirus, 
pasożyt, ameba, pleśń, itd.) ma swoją własną unikatową i specyficzną czę-
stotliwość (inaczej: śmiertelny współczynnik oscylacji). Kiedy transmitujesz 
więcej tej samej częstotliwości do mikrorganizmu, powoduje ona strukturalne 
obciążenie i patogen zostaje uszkodzony bądź ginie. Rezonatory Rife’a generu-
ją fale rezonansowe, które niszczą szkodliwe patogeny bez żadnej szkody dla 
użytkownika.
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Jak działa system Rife’a Spooky2?
Aby zrozumieć, jak działa system Spooky2, dostrzeżmy, czym właściwie jest 
maszyna Rife’a.
Po pierwsze potrzebujesz generator częstotliwości – Spooky2-XM. Oprogra-
mowanie Spooky2 jest specyficznie dostosowane do obsługi tego sprzętu, po-
nieważ zostało opracowane przez współautora sprzętu.
Następną rzeczą, której potrzebujesz jest system transmisji sygnału. Mogą to 
być elektrody trzymane w dłoniach czy elektrody pod stopy. To jest tzw. trans-
misja kontaktowa i maszyny kontaktowe. Istnieje również transmisja fal radio-
wych, przesyłanych poprzez wzmacniacz do lampy plazmowej lub anteny. Są 
to tzw. maszyny plazmowe. Trzeci, mniej znany sposób transmisji częstotliwo-
ści opiera się na zasadach fizyki kwantowej w połączeniu ze specyficzną wła-
ściwością DNA, które działa jako antena. W takim przypadku następuje trans-
misja poprzez – jak to nazywa fizyka – przestrzeń nie lokalną. Te urządzenia 
noszą nazwę maszyn działających na odległość.
Ale prawdziwym sercem każdej maszyny Rife’a jest system operacyjny, czyli 
program, który obsługuje urządzenie.
Możesz bezpłatnie zgrać oprogramowanie Spooky2 ze strony www.spooky2.com 

– jest to oprogramowanie, które zarządza zabójczym systemem Rife’a. Jest na-
pisane pod system Windows PC i działa nawet na tanim netbooku.
Jest Twoje – nieodwołalnie nieodpłatne, szybkie, przyjazne, łatwe w obsłudze, 
elastyczne w programowaniu, niezwykle wydajne i na bieżąco aktualizowane, 
wzbogacane o nowe funkcje, ustawienia i zestawy częstotliwości.
Spooky2 daje Ci nie jedną, a wiele różnych maszyn Rife’a. Niezmiennie wszech-
stronny, może sterować także naszymi zestawami zimnego światła laserowe-
go, oraz wydajnymi, mocnymi cewkami PEMF.
Dodaj Centralę Spooky do swojego wyposażenia, a otrzymasz możliwość sto-
sowania ultradźwięków oraz opcję odwracalnej elektroporacji komórkowej. 
Zatem możemy stwierdzić bezsprzecznie, że nie istnieje na Ziemi system Rife, 
który choć w przybliżeniu posiadałby możliwości Spooky.
Ale to nie wszystko. Opracowaliśmy także system biofeedbacku oparty na pod-
czerwieni. Nosi on nazwę Spooky Pulse.
Zapisuje on reakcje ciała na przepuszczenie przez nie przemiatania częstotli-
wości. W ten sposób zostają wykryte patogeny, pasożyty i zanieczyszczenia, 
które wciąż stoją na drodze do powrotu do zdrowia.
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Część 3 • Dlaczego Spooky2 to najlepszy wybór?
• Zarys ogólny Spooky2
• Wyodrębnione elementy Spooky2
• Zestawy Spooky2
• Rozważania odnośnie zakupu

Dlaczego Spooky2 to najlepszy wybór?
Spooky2 jest najbardziej skutecznym i dostępnym finansowo systemem Rife 
aktualnie obecnym na rynku. Bezpłatne oprogramowanie i aktualizacje oraz 
największa baza częstotliwości zapewniają pierwszorzędną pozycję na świe-
cie. Jednak istnieje znacznie więcej powodów, aby wybrać Spooky2.
Od samego początku Spooky2 umożliwiał wygodny sposób przywracania zdro-
wia, bez konieczności przykucia do urządzenia. Spooky2 Remote transmituje 
uzdrawiające częstotliwości w oparciu o splątanie kwantowege. Brzmi niczym 
fraza z filmu Star Trek, ale to autentyczna nauka, i działa zadziwiająco skutecznie.
Ale Spooky2 oferuje jeszcze wiele innych sposobów zastosowania częstotli-
wości. Tryb kontaktowy oferuje do wyboru elektrody samoprzylepne, posre-
brzane: rękawice, skarpety, opaski; ponadto sandały, elektrody do użytku we-
wnętrznego oraz elektrody cylindryczne.
Inne metody to: zimy laser, ultradźwięki (z Centralą Spooky), oraz PEMF.  
Spooky2 oferuje wszystkie te akcesoria. Istnieje nawet głośnik Spooky2 do za-
stosowania częstotliwości w terapii audio.
Elastyczność Spooky2 jest zdumiewająca. Możesz łatwo z jego pomocą wytwo-
rzyć najwyższej klasy srebro nano-koloidalne/srebro jonowe. Mało tego – może 
także służyć jako wydajny zapper Clark z zappowaniem Spectrum jako dodat-
kowy bonus. Spooky2 może ponadto być użyty do detoksykacji wanienkowej 
poprzez stopy, a nawet to wyplenienia szkodników czy pleśni w twoim domu.
Dziesiejszym szczytowym osiągnięciem techniki Rife jest Centrala Spooky, któ-
ra łączy w sobie zastosowanie ultradźwięków, kontaktowej elektroporacji ko-
mórkowej, PEMF (terapii pulsującym polem elektromagnetycznym) oraz pla-
zmy – wszystko w jednym urządzeniu. Plazma nie wymaga nośnika i pracuje 
w zakresie pomiędzy 100 kHz a 3,5 MHz. Częstotliwości poniżej 100 kHz są 
przetworzone za pomocą dobrze znanej techniki modulacji „beat frequency”.
Wiele nowoczesnych maszyn plazmowych zostało zbudowanych w oparciu o trans-
misję radiową, gdzie wymagany jest nośnik. Centrala Spooky działa inaczej. Łącząc 
w sobie oryginalne koncepcje Royala Rife’a z nowoczesnymi komponentami, Centrala 
Spooky nie traci mocy na tworzenie potencjalnie szkodliwych częstotliwości nośnych.
Teraz możesz zrozumieć, dlaczego tak wielu użytkowników zaufało Spooky2.
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Wyodrębnione elementy Spooky2
1. Mózg Spooky2
Najistotniejsze jest oprogramowanie Spooky2, dostępne nieodpłatnie na 
stronie www.spooky2.com. Rekomendujemy pobranie zestawu startowego 
Spooky2 (Spooky2 Starter Pack). Zawiera on najbardziej aktualne oprogramo-
wanie oraz przewodnik użytkownika. Jedno i drugie są uaktualniane o nowe 
elementy, presety i programy na początku co drugiego miesiąca.

Pełen pakiet (Full Package):
Spooky2 Starter Pack

  Zawiera najnowszy instalator oprogramowania oraz przewodnik użytkownika (podlinkowane oddzielnie poniżej).

Oprogramowanie:
Spooky2 8 marca 2017 pełen instalator

  Kompletny instalator – oprogramowanie, trzy pełne bazy danych, sterowniki oraz wszystkie pliki pomocy. Kompatybilne z: 
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1. Na podstawie zgłoszeń użytkowników nie zalecamy 
instalowania oprogramowania Spooky2 na systemie Windows 10, który blokuje możliwość pobierania plików z naszego ser-
wera oraz zakłóca działanie oprogramowania. Jeżeli zmiana systemu na starszy nie jest możliwa – spróbuj odłączyć Windows 
10 od internetu.

Centrala Spooky

PEMFkontaktultradźwiękiplasmaPEMFkontakt zimny laserremote

Spooky Boost

Spooky Pulse

oprogramowanie Spooky

Generator Spooky2-XM

Spooky2 dostarcza sprawdzone, uczciwe sposoby przywracania zdrowia bez 
nieprzyzwoitej marży zysku producenta. Koncentrujemy się na ludziach – nie 
na zyskach. Wierzymy, że lepiej pomóc wielu niż kilku. Zatem nasze koszty 
utrzymujemy na tak niskim poziomie, jak to tylko możliwe.
Kolejnym powodem dla którego warto kupić Spooky2, jest wsparcie społeczno-
ści Spooky. Istnieje aktywne forum internetowe, oraz grupy na Facebooku, które 
pozwalają spotkać innych użytkowników Spooky i wymienić się doświadczenia-
mi. Z systemem Spooky zawsze możesz być pewien, że nie zostaniesz sam.
Wiedza jest mocą. Przejmij kontrolę nad swoim własnym zdrowiem i do-
świadcz lepszego życia.
Spooky2 zawsze będzie na posterunku – dla ciebie i twych bliskich.
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Transmisja sygnału:
W Spooky2 istnieje sześć podstawowych metod transmisji: remote (na odle-
głość), kontaktowa, PEMF, zimny laser, ultradźwiękowa oraz niezwykle wydaj-
na – plasma. Z pierwszych czterech metod możesz korzystać podłączając Spo-
oky Boost 3.0 do generatora, jednak plazma i ultradźwięki wymagają zasilania 
przez Centalę Spooky (Spooky Central).

3. Spooky Boost 3.0
Czterokrotnie zwiększa moc trybu kontaktowego, podwaja moc trybu remote 
(tryb pracy na odległość), umożliwia wytwarzanie wysokiej jakości srebra kolo-
idalnego, które ma właściwości przekraczające inne komercyjnie sprzedawane 
srebra. Będziesz potrzebował jednego Spooky Boost 3.0 do każdego generatora.

Broszura Spooky2 2017
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2. Serce Spooky2
Nasz generator częstotliwości Spooky2–XM uwalnia niesamowitą moc progra-
mu Spooky2 oferując użycie dwóch kanałów jednocześnie oraz zastosowanie 
dowolnych fal.
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4.2 Tryb kontaktowy.
Istnieje kilka różnych możliwości zastosowania trybu kontaktowego w różnych 
konfiguracjach sprzętowych.
Elektrody cylindryczne wykonane z chirurgicznej stali nierdzewnej bądź kar-
bonizowane elektrody gumowe. Sandały – które umożliwiają uwolnienie dłoni.
Elektrody samoprzylepne (Tens Pads) oraz zestaw kontaktowy (Contact Kit) umoż-
liwiają wygodne i precyzyjne zastosowania poprzez użycie ich w konkretnych miej-
scach na ciele. Są także doskonałe w przypadku biofeedbacku w trybie kontaktowym.
Podwójna wewnętrzna elektroda (Internal Electrode) umożliwia bardziej ukierunko-
wane zastosowania i może być użyta jednocześnie z elektodami samoprzylepnymi.

Elektrody cylindryczne (Hand Cylinders)

Elektrody samoprzylepne (Tens Pads)

Zestaw kontaktowy (Tens Contact Kit)

Elektroda wewnętrzna (Tens Internal Electrode)

Karbonizowane umowe sandały  
(Carbonized Rubber Sandals)

4.1 Tryb pracy na odległość
Do każdego generatora będziesz potrzebował Spooky Remote v1.1 BN. Tryb 
pracy na odległość przesyła przywracające do zdrowia częstotliwości na do-
wolną odległość używając do tego celu DNA odbiorcy.
Zwykle używa się do tego celu oklejonego papierową taśmą samoprzylepną pa-
znokcia odbiorcy sygnału i umieszcza się go pomiędzy dwoma zielonymi płytkami 
drukowanymi, tak aby próbka znajdowała się pod białą okrągłą pianką FOAM.
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Elektrody cylindryczne z nierdzewnej stali chirurgicznej
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karbonizowane elektrody gumowe

karbonizowane gumowe sandały
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elektrody gumowe oraz sandał – dla dostarczenia częstotliwości  
do całego ciała
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Zestaw kontaktowy Spooky: posrebrzane rękawice

Zestaw kontaktowy Spooky: posrebrzane skarpety

Zestaw kontaktowy Spooky: posrebrzana opaska nadgarstkowa
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Zestaw kontaktowy Spooky: posrebrzane opaski podkolanowe

podwójny zimny laser Spooky

4.3 Zimny laser:
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Laser podwójny może być bezpiecznie stosowany w otworach ciała, stawach 
i skórze – jednak nigdy do oczu.
Ze wszystkimi zestawami laserowymi dostarczamy w komplecie okulary 
ochronne.
Niektórzy użytkownicy z powodzeniem używali podwójnego lasera do wdru-
kowania częstotliwości poprzez umieszczenie dwóch końcówek lasera w po-
jemniczku z czystymi (niezaprogramowanymi) pigułkami homeopatycznymi.

Broszura Spooky2 2017
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Podwójny laser Spooky na problemy nosowe i zatokowe

Nadgarstkowy laser Spooky do krwi, limfy, meridianów i innych zastosowań
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5. Plazma

Dla nowoczesnego systemu, który może bezpośrednio emitować oryginalne 
częstotliwości Royala Rife’a, potrzebujesz Centrali Spooky oraz lampy plazmo-
wej. Oferujemy dwa rozaje lampy: Phanatronową i prostą.

4.4. Cewka PEMF
Cewka pulsującego pola elektromagnetycznego wraz z generatorem jest dosko-
nała do przywracania zdrowia. Połóż ją na płasko, umieść na pierścieniu szklan-
kę wody – i możesz za jej pomocą wdrukować dowolną częstotliwość do wody.

Broszura Spooky2 2017
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Centrala z lampą Phanotron Centrala z lampą prostą
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Użycie lampy Phanatronowej do stosowania z niewielkich odległości
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Zastosowanie lampy prostej
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Użycie Spooky Pulse z klipem na palec... oraz na ucho

Spooky Pulse z klipem na ucho Spooky Pulse z klipem na palec

6. Komplety Spooky Pulse do biofeedbacku

Odnajdywanie częstotliwości w ciele, odpowidających wirusom, bakteriom 
i pasożytom staje się bardzo proste dzięki temu małemu pudełeczku.
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7. Srebrne pręty Spooky2
Srebro o uczciwej czystości 99,99% odpowiedniej długości i grubości do wy-
twarzania własnego wysokiej jakości srebra koloidalnego przy użyciu Spooky2.

8. Magnetyczne mieszadło 
Popraw jakość swojego srebra koloidalnego za pomocą elektronicznego mie-
szadła. Srebro koloidalne wytworzone przez Spooky2 jest wyższej jakości niż 
większość komercyjnych preparatów.
Mieszadło magnetyczne może być także stosowane do restrukturyzacji wody 
pitnej. Jest to możliwe dzięki efektowi wiru tworzonego przez magnesy.
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9. Przywody do elektrod samoprzylepnych TENS

10. Przewód przedłużony

Do użycia z elektrodami samoprzylepnymi TENS oraz innymi doczepianymi 
elektrodami z zestwu Spooky Contact Kit.

Do użycia z elektrodami cylindrycznymi ze stali nierdzewnej.
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2. T-shirt Spooky2
Wszystko co dostarczamy, zawsze jest najwyższej jakości. W tym przypadku 
także nie ma wyjątku.
Wykonany z wysokiej jakości materiału, który pozwala oddychać skórze, do-
skonały na słoneczne dni w ogródku. Co istotne, pozwala Ci z dumą i stylem 
nosić odznakę Spooky2.

Powiernictwo Rife dla ludzkości
Okaż wsparcie dla szlachetnej idei pomocy tym, którzy nie są w stanie sami 
sobie pomóc. Cały dochód ze sprzedaży poniższych gadżetów przekazujemy 
bezpośrednio do Powiernictwa Rife dla ludzkości.
1. Pendrive Spooky2
Oto trwały, wysokiej jakości pendrive o pojemności 8MB „w przebraniu” Spooky!
Zawiera aktualny instalator oprogramowania oraz przewodnik użytkownika, 
i ponieważ wciąż aktualizujemy i ulepszamy system Rife Spooky, może on tak-
że czasem zawierać inne użyteczne dokumenty.
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3. Pluszak Spooky2
Ten przyjazny mały kolega podróżuje po świecie i jest rozpoznawany gdziekol-
wiek się nie zjawi przywracając zdrowie i radość. Mamy zdjęcia, które mogą to 
potwierdzić! Czyż to nie słodkie?
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1,2,3,4: Generator Spooky2-XM (z zasilaczem) x 1
5: Spooky elektrody cylindryczne ze stali nierdzewnej x 1
6: Spooky Boost v3.0 x 1
7: Przewód przedłużony x 1
8: Przewód do elektrod samoprzylepnych TENS x 1
9: Spooky Pulse z opcją klipu na ucho x 1
10: Zestaw elektrod Spooky TENS (zestaw zawiera 20 par elektord) x 1
11: Spooky podwójny zimny laser x 1
12: Spooky Remote (Bio North) x 1
13: Instrukcja x 1
14: Zapasowa płyta komunikacyjna do geberatora Spooky2-XM x 1
15: Spooky Pulse klip na palec x 1
16: Taśma samoprzylepna Spooky x 1
17: Zimny laser Spooky nadgarstkowy x 1

Zestawy Spooky2
Dla uproszczenia i ułatwienia zakupów przygotowaliśmy kilka zestawów Spooky2.

1. Zastaw startowy Spooky2 (Spooky2 Starter’s Kit)
Zawiera wszystko, czego potrzebujesz do rozpoczęcia swojej podroży do zdrowia: 
jeden generator z trybem „remote”, zimny laser, zestaw do trybu kontaktowego 
oraz Spooky Pulse – jednostkę do biofeedbacku.

1
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1,2,3,4: Generatory Spooky2-XM (z zasilaczami) x 2
5: Spooky Boost v3.0 x 2 
6: Spooky elektrody cylindryczne ze stali nierdzewnej x 1
7: Przewód przedłużony x 1 
8: Przewód do elektrod samoprzylepnych TENS x 1
9: Spooky Pulse z opcją klipu na ucho x 1
10: Zestaw elektrod Spooky TENS (zestaw zawiera 20 par elektord) x 1
11: Spooky podwójny zimny laser x 1
12: Spooky Remote (Bio North) x 2
13: Zapasowa płyta komunikacyjna do geberatora Spooky2-XM x 2
14: Taśma samoprzylepna Spooky x 1
15: Spooky Pulse klip na palec x 1
16: Instrukcja x 1
17: Zimny laser Spooky nadgarstkowy x 1

2. Zastaw podstawowy Spooky2 (Spooky2 Essential Kit)
Zawiera dwa generatory z trybem „remote”, zimny laser, zestaw do trybu kontak-
towego oraz Spooky Pulse – jednostkę do biofeedbacku.
Ten zestaw umożliwia zastosowanie unikatowego trybu pracy równoległej – jeden 
generator w trybie przywracania zdrowia, drugi w trybie detoksyfikacji.

2
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1, 2,3,4: Generator Spooky2-XM   
       (z zasilaczem) x 4
5:    Spooky elektrody cylindryczne 

ze stali nierdzewnej x 1
6:   Spooky Boost v3.0 x 4
7:   Przewód przedłużony x 1
8:    Przewód do elektrod samo-

przylepnych TENS x 1
9:    Spooky Pulse z opcją klipu na 

ucho x 1
10:  Zestaw elektrod Spooky TENS 

(zestaw zawiera 20 par elek-
tord) x 1

11:  Spooky podwójny zimny laser x 1
12: Spooky Remote (Bio North) x 4
13: Instrukcja x 1
14:  Zapasowa płyta komunikacyjna 

do geberatora Spooky2-XM x 4
15: Spooky Pulse klip na palec x 1
16: Taśma samoprzylepna Spooky x 1
17:  Zimny laser Spooky nadgarstko-

wy x 1

3. Zastaw zaawansowany Spooky2 (Spooky2 Advanced Kit)
Zawiera cztery generatory z trybem „remote”, zimny laser, zestaw do trybu kon-
taktowego oraz Spooky Pulse – jednostkę do biofeedbacku. Zestaw ten jest przy-
gotowany do pomyślnego przywrócenia zdrowia w przypadkach raka, boreliozy, 
choroby Morgellons, itp. Jest to możliwe dzięki możliwości stawienia czoła wielu 
problemom równocześnie.

4. Zastaw Centrala Spooky z lampą Phanotron
Zawiera posiadającą bardzo dużą moc Centralę Spooky, lampę Phanotron, wszyst-
kie potrzebne akcesoria. Jest to jedyna znana maszyna, która potrafi transmitować 
częstotliwości aż do 3 500 000 Hz (3,5 MHz) bez zastosowania potencjalnie szko-
dliwych częstotliwości o stałym nośniku.
Legendarny Phanotron to lampa plazmowa, która oryginalnie była używana przez 
Dr Rife’a w jego testach klinicznych leczenia raka, które zakończyły się w 100% 
przywróceniem do zdrowia.

3
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5. Zastaw podstawowy Spooky wraz z Centralą Spooky z lampą Phanotron
Zawiera zestaw podstawowy Spooky oraz zestaw Centrala Spooky z lampą Pha-
notron, więc otrzymujesz jeden generator do sterowania Centralą, a drugi do in-
nych trybów transmisji.
Korzyść jest taka, że możesz użyć posiadającej dużą moc Centrali Spooky do likwi-
dowania choroby i równocześnie stosować detoksyfikację organizmu oraz jego 
wzmacnianie za pomocą trybu zdalnego z drugiego generatora.

4

5
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6. Zastaw zaawansowany Spooky wraz z Centralą Spooky z lampą Phanotron
Zawiera zestaw zaawansowany Spooky oraz zestaw Centrala Spooky z lampą Pha-
notron, więc otrzymujesz jeden generator do sterowania Centralą, a trzy pozostałe 
do innych lub powiązanych problemów.
Jest to idealny zestaw dla rodziny pozwalający otoczyć opieką dzieci z ich „skale-
czeniami i rankami” czy przeziębieniami przyniesionymi ze szkoły.
A Centrala Spooky przeznaczona jest do bardziej bezwzględnych wyzwań. 

7. Zastaw Spooky2 do generowania srebra koloidalnego (z generatorem)
Otrzymujesz wszystko, czego potrzeba do generowania najwyższej jakości nanoczą-
steczkowego srebra koloidalnego. Zacznij wytwarzać swoje własne srebro koloidal-
ne przewyższające jakością większość komercyjnych produktów. Zawsze świeże!
Zestaw zawiera jeden generator, Spooky Boost 3.0, megnetyczne mieszadło, parę 
srebrnych prętów o czystości 99,99% i wszystkie niezbędne przewody.
Po prostu dodaj wody! (destylowanej oczywiście).

6
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8. Zastaw Spooky2 do generowania srebra koloidalnego
Doskonały zestaw dla tych, którzy już posiadają swój własny osprzęt Spooky2 i po 
prostu chcą dodać opcję generowania srebra koloidalnego. Zestaw zawiera magne-
tyczne mieszadło i srebrne pręty, których możesz zacząć używać do wytwarzania 
wysokiej jakości srebra koloidalnego za pomocą swojego generatora Spooky2-XM 
wraz z Spooky Boost.
Dodatkowo – magnetyczne mieszadło może służyć jako urządzenie do restruktury-
zacji wody. Nie ma potrzeby na zbędne dodatkowe wydatki, aby to osiągnąć.

7

8
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9

9. Zastaw Spooky2 do ochrony domu (Home Care Kit) 
Prawdopodobnie najbardziej zadziwiającą funkcją Spooky2 jest unikatowa zdolność 
do usuwania owadzich szkodników oraz niebezpiecznych pleśni z domu Wszystko 
czego potrzebujesz, to okaz danego owada umieszczony w Remote, i twój problem 
przechodzi do historii. Już nigdy więcej nie będziesz musiał zamawiać drogich, nie 
zawsze skutecznych, zakłócających spokój i narażających na uszczerbek na zdrowiu-
Twoją rodzinę na skutek użytych chemikaliów, usług firm zajmujących się usuwa-
niem szkodników.
Zestaw ten zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby bezpiecznie i skutecznie usu-
nąć owadzie szkodniki i pleśnie w twoim domu.

Rozważania na temat zakupu
Program Spooky2 ma kolejną zaletę, której nie posiadają konwencjonalne urzą-
dzenia – może sterować wieloma generatorami, by zabijać patogeny i jednocze-
śnie usuwać toksyny w tym samym czasie. To w znacznym stopniu przyspiesza 
powrót do zdrowia.
Są dwa podstawowe pytania do rozważenia podczas decydowania się na zakup 
konkretnego zestawu:
1. Ilu generatorów potrzebuję?
2. Na jaki tryb (lub tryby) transmisji się decyduję?
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1. Ilu generatorów potrzebuję?

Czy dwie maszyny Rife’a są lepsze od jednej?
Sygnały z kilku maszyn Rife’a mieszają się ze sobą. W niektórych przypadkach nie 
jest to korzystne. Konieczne jest bliższe przeanalizowanie tej kwestii.
W przypadku Spooky Remote (tryb zdalny) możesz bezpiecznie używać wielu trans-
misji w połączeniu ze sobą bądź innymi trybami transmisji. Zawsze korzystnie jest 
wspierać wszelkie działania dążące do przywrócenia zdrowia programami detok-
syfikującymi uruchomionymi równocześnie w trybie zdalnym. Dlaczego zatem uży-
wać dwóch generatorów w tym samym czasie?
Istnieje specyficzny cel uzasadniający użycie dwóch generatorów jednocześnie. Kie-
dy patogeny umierają – wydzialają toksyny. Zatem jeden generator może być użyty 
do usuwania konkretnych patogenów, podczas gdy drugi działa równocześnie uru-
chomiony z programami do detoksyfikacji. Dwa generatory pracują razem równo-
cześnie w celu przywrócenia twojego zdrowia.
Czy sugeruje się użycie wielu generatorów w przypadku specyficznych chorób?
Więcej generatorów jest wymagane w przypadku poważnych chorób takich jak: 
rak, borelioza, choroba Morgellons. Na przykład, komórki rakowe wytwarzają 
wiele toksycznych produktów ubocznych podczas gwałtownego namnażania. 
Kiedy zabijasz komórkę rakową, następuje jej rozerwanie i uwonienie trującej 
zawartości. W najlepszym przypadku ściana komórkowa nie zostaje od razu 
uszkodzona i martwa komórka dryfuje w oganizmie do czasu jej rozlania wy-
wołanego upływem czasu. Zatem w zależności od stopnia zaawansowania raka 
i ilości zabitych komórek, będziesz miał niezliczone ilości martwych komórek 
rakowych niosących ze sobą – bądź uwalniających – truciznę.
Kiedy nasze zdrowe komórki nieustannie umierają i są wymieniane na nowe, nie 
zawierają one w sobie toksyn i nie umierają one wszystkie jednocześnie. Zatem 
nasze naturalne układy odpowiedzialne za oczyszcznie działają bez żadnych 
problemów.
Dr Royal Raymond Rife oddziaływał lampą plazmową na swoich pacjentów z ra-
kiem przez 5 minut dziennie, raz na 3 dni. Wprowadził to ograniczenie, aby nie 
przeciążać organizmów pacjentów toksynami z zabitych komórek, i aby dać im 
wystarczającą ilość czasu potrzebną do oczyszczenia ze zniszczeń, jakie spowo-
dowało leczenie.
Royal Rife wiedział co robi, decydując się na krótkie oddziaływanie lampą: prze-
ciążenie toksynami może uszkodzić wątrobę i nerki w bardzo krótkim czasie, 
może nawet zabić. W tamtych czasach istniały jedynie częstotliwości do zabija-
nia – detoksyfikacja i wzmacnianie przyszły w późniejszych latach.
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Zatem musisz usunąć cały ten gruz ze swojego ciała tak szybko, jak to tylko możliwe. 
Osiągasz to przy użyciu częstotliwości detoksyfikacyjnych. W ten sposób zapobiega 
się osadzaniu zanieczyszczeń i utrzymuje się je w ciągłym ruchu, tak aby dotarły 
do krwioobiegu, systemu limfatycznego oraz jelit. A tu pojawia się następny pro-
blem.
System eliminacji toksyn składa się z: wątroby, nerek, jelit, płuc i skóry, ale skupimy 
się teraz jedynie na trzech pierwszych elementach. Nawet zdrowy organizm miał-
by trudności i byłby narażony na uszkodzenia podczas próby zmierzenia się z we-
wnętrzną falą toksyn taką jak ta. Zatem ciało osłabione rakiem i spustoszeniem do-
konanym przez pewne inne metody leczenia, byłoby pod wielkim naporem – jeśliby 
wątroba, nerki i jelita nie były aktywnie wspierane.
Następnie pojawia się kwestia radzenia sobie z bólem wywołanym przez raka bez 
dalszego zatruwania organizmu.
Zatem efektywne mierzenie się z rakiem, nie ogranicza się do pojedyńczego dzia-
łania pod postacią zabijania komórek rakowych. Właściwie możemy o czterech za-
daniach, gdzie każde z nich jest niezwykle istotne – zabijanie, detoks, wspieranie 
i kontrola poziomu bólu.
Pakiet startowy Spooky2 zawiera jeden generator i jeden remote do trybu zdalnego.
Pakiet podstawowy Spooky2 zawiera 2 generatory, a pakiet zaawansowany Spo-
oky2 – 4 generatory. Zatem zadecyduj o wyborze na podstawie kondycji własnego 
zdrowia.
2. Na jaki tryb (lub tryby) transmisji się decyduję?

Tryby remote (zdalny) i kontaktowy są dostępne w zestawach: startowym, podsta-
wowym i zaawansowanym, a pozostałe posiadają również tryb plazmy.

tryb plusy minusy
plazma wysoka efektywność,  

dwa pola, penetracja całego 
ciała, nie wymaga trzymania 
w rękach, może być 
stosowana podczas snu

wymaga przebywania 
w bliskiej odległości 
od lampy – 10 cm przy 
lampie prostej, 20 cm przy 
lampie Phanotron

kontaktowy efektywność, prędkość, 
może być stosowany 
podczas snu

ograniczony ruch, uwiązanie 
do sprzętu

remote (zdalny) nieograniczona swoboda,  
nie wymaga trzymania 
w rękach, może być 
stosowany podczas snu

dłuższy czas oczekiwania 
na efekty, niemniej jednak 
równie efektywna
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Część 4 • Pomoc i wsparcie Spooky2
• Dowody uznania, pozytywne opinie
• Nota prawna i zrzeczenie się odpowiedzialności

Pomoc i wsparcie Spooky2
▶ Spooky2.com

  Jest to główna strona internetowa Spooky2. Jeśli jest to dla ciebie nowa tematyka, 
zachęcamy żebyś rozpoczął właśnie tutaj. Tu zrozumiesz, czym jest Spooky2, cze-
go może dokonać, jak działa. Strona jest przetłumaczona na wiele języków – rów-
nież na język polski.

▶ Spooky2-Mall.com
  Jest to oficjalny i jedyny sklep internetowy, w którym można kupić wyposażenie oraz 
akcesoria Spooky2. Nie posiadamy innych kanałów dystrybucji i nie zabiegamy o nie.

▶ Forum użytkowników Spooky2
  Wsparcie użytkowników oparte jest na współpracy z prywatnymi użytkownikami 
Spooky2. Bezpośredni link to forum znajduje się na stronie Spooky2.com. Wyma-
gamy podania prawdziwego imienia i nazwiska podczas rejestracji na forum.

▶ Grupa na Facebook’u „Spooky2 Rife for Life”
Tu także odnajdziesz przyjazne wsparcie ze wspaniałą, tętniącą życiem społecznością.

▶ Spooky2Support.com
  Tutaj znajdziesz skarbnicę wiedzy stworzoną z praktycznych informacji dostarczonych 
przez naszych użytkowników, stanowiącą bezpośrednie źródło rozwiązań różnych 
problemów. Szybkie przeszukanie strony pozwala zwykle na natychmiastowe odna-
lezienie odpowiedzi. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi – po prostu wypełnij i wyślij for-
mularz, a nasz Zespół Wsparcia udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to będzie możliwe.

▶ Spooky2Videos.com
  Tutaj znajdują się tutoriale video (również w języku polskim), przewodniki, instruk-
cje, porady i wskazówki. Są tu także szczegółowe dokumenty PDF, blogi, pytania 
i odpowiedzi, by pomóc ci w szybkiej nauce.

▶ Spooky2 Blog
  To wielka skarbnica artykułów i odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich 
aspektów Spooky2 i terapii Rife.

▶ Spooky2 Weekly Digest Archive
  To archiwum wszystkich cotygodniowych newsletterów oferujących odpowiedzi, 
porady i wskazówki.
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powrót do spisu treści

Dowody uznania, pozytywne opinie

od Suzy Smith:
Każde gospodarstwo domowe powinno się zaopatrzyć w tę nabardziej dostępną 
pod względem ceny maszynę Rife’a. Pragnełam nabyć maszynę Rife’a już lata temu, 
jednak wydatek 10 000–30 000$ był poza moim zasięgiem. Nie mogłam również 
pozwolić sobie na koszt rzędu 150$ za pojedyńczą wizytę w klinice Rife. Natomiast 
teraz posiadam najwspanialsze urządzenie, jakie kiedykolwiek zostało wynalezio-
ne, na które mogłam sobie pozwolić finansowo!!!
Używam je do przywracania zdrowia ludziom i zwierzętom. Usuwam szkodniki 
i pleśnie. Doświadczyłam wielkiej ulgi w codziennych dolegliwościach, takich jak: 
ból pleców, oczu, uszu, zębów. Ponadto w przypadkach cyst, alergii, bólu mięśni, 
infekcji dróg moczowych oraz boreliozy. Wszystko z zadawalającymi rezultatami.

od Marcello Allegretti:
Jestem inżynierem elektrykiem, i dla mnie odkrycie, że częstotliwości mogą leczyć 
wiele chorób, było niezwykłym odkryciem. Kiedy zacząłem w internecie szukać 
najlepszej maszyny Rife’a, zdałem sobie sprawę, że jedynie Spooky2 może mi dać 
to, czego szukam. Teraz używam go już od roku, nieustannie i wiem, że dokonałem 
dobrego wyboru!

od Chaffee Cline:
Jestem niezmiernie wdzięczny zespołowi Spooky2 na wszelkich poziomach. Deka-
dy mojego cierpienia zostały zażegnane w momencie uruchomienia moich gene-
ratorów Spooky2. Żegnaj boreliozo w stadium trzecim, żegnaj toksyczne zakażenie 
czarną pleśnią, żegnaj zespole chronicznego zmęczenia, szumie uszny, chorobo 
Meniere’a itd. Poziom mojego Kompleksowego Zespołu Bólu Regionalnego (RSD-

-CRPS) znacznie się obniżył. Mógłbym prawdopodobnie zapisać 20 stron opisując 
moje sukcesy ze Spooky2.
Największym sukcesem jest to, że wciąż żyję. Umierałem ze względu na uszkodze-
nie organów wewnętrznych i nie pozostawało mi wiele czasu.
Ostatnio wykonałem testy krwi, by sprawdzić stan moich organów w ciele i całą 
resztę. Gdybyście zobaczyli twarz mojego lekarza, kiedy odczytał wniki moich ba-
dań. Wszystkie parametry były doskonałe. Nie ma problemów? Jak to się stało? 
Jak to osiągnąłeś?!!

Więcej świadectw znajdziesz na stronie: www.spooky2reviews.com.
Każdy raport zawiera oryginalne źródło dla weryfikacji.
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Nota prawna i zrzeczenie się odpowiedzialności

Oprogramowanie Spooky2 oraz system generowania częstotliwości nie jest zaapro-
bowany przez Agencję Żywności i Leków w USA (FDA) jako urządzenie medyczne. 
Jest to wyłącznie eksperymentalne urządzenie elektroniczne. Nie jest przeznaczo-
ne do użytku jako sprzęt diagnostyczny, zapobiegawczy, leczniczy, przywracający 
zdrowie bądź łagodzący schorzenia u ludzi. Urządzenie nie jest zaprojektowane, by 
wywierać wpływ na funkcje czy strukturę jakiegokolwiek organizmu ludzkiego.

My (zespół badawczo-rozwojowy Spooky2) nie zgłaszamy jakichkolwiek roszczeń 
medycznych w powiązaniu z systemem generowania częstotliwości Spooky2. 

Jeśli masz jakikolwiek problem natury medycznej, skonsultuj się z licencjonowa-
nym profesjonalnym lekarzem.

Na terenie USA możesz legalnie używać systemów takich jak Spooky2 do testo-
wania, balansowania energii, przedłużania życia i relaksacji. Możesz także ekspery-
mentować na kulturach bakteryjnych, zwierzętach laboratoryjnych i sobie samym. 
Wciąż masz prawo leczyć się samodzielnie (na podstawie 9-tej poprawki do Kon-
stytucji USA).

Na terenie Niemiec, Południowej Afryki i wielu innych krajów, urządzenia terapeu-
tyczne oparte o generowanie częstotliwości są legalne i usankcjonowane prawnie 
jako instrumenty medyczne.

Nie jesteśmy odpowiedzialni w jakikolwiek sposób za skutki powstałe z powodu 
używania sprzętu Spooky2, bądź jakiegokolwiek podzespołu, zgodnie bądź nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem, niezależnie od tego, czy będzie ono celowe czy 
omyłkowe, na skutek okoliczności będących poza naszą kontrolą.

W jakimkolwiek przypadku nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Ty, jako użytkownik potwierdzasz, że rozumiesz możliwość zaistnienia negatywnych 
efektów zarówno fizjologicznych jak i psychicznych w wyniku stosowania systemu 
generowania częstotliwości Spooky2, które mogą być nieznane zespołowi badaw-
czo-rozwojowemu Spooky2. 

Ponadto zaświadczasz, że będziesz przeprowadzał eksperymenty jedynie w sposób 
odpowiedzialny i dobrowolnie akceptujesz wszelką odpowiedzialność za używanie 
i stosowanie jakichkolwiek częstotliwości generowanych przez system Spooky2.

Co za tym idzie, zgadzasz się, że nie będziesz rościł żadnych pretensji do nas za zaist-
niałe konsekwencje, negatywne bądź inne, które mogą wystąpić w wyniku używa-
nia systemu generowania częstotliwości Spooky2.
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