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Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy, 

 

poniższe informacje opierają się na doświadczeniach: 

 

Dr Jutta Mauermann 

D-86938 Schondorf  

 

jak również 

 

A.E. Baklayan 

Heilpraktiker 

 

Zostały stworzone własne doświadczenia w naszej kilnice, które mają na celu ułatwienie korzystania z 

kart chipowych Biowave. 

 

UWAGA! Produkty są oparte na doświadczeniach medycznych, nie są rozpoznawane przez medycynę 

konwencjonalną.Oświadczenia zawarte w poniższym dokumencie w sprawie wskazania, skuteczności 

urządzeń oraz jego zastosowania nie są więc ogólnie naukowo uznane. 

 

Należy pamietać również o tym, iż urządzenie  BioWave nie zastąpi leczenia ani planu terapeutycznego w 

przypadku poważnych, zagrażających życiu chorób.  

Przeciwwskazania: 

 kobiety w okresie ciąży 

 osoby z rozrusznikiem serca lub innymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi w organizmie 

 pacjenci z pompą insulinową 

Ogólna zasada: powinno się stosować jedną kartę chipową dziennie. 

Mogą Państwo w tym samym dniu( jeżeli oragnizm to toleruje) zastosować dodatkowy program według 

dr H.Clark-(3x7 minut). 

Jeżeli korzystają Państwo z więcej niż jednego układu częstotliwości: 

-1 dnia należy stosować pierwszy 

-2 dnia drugi(itd) 

Ogólne zasady korzystania z urządzenia  BioWave: 

-należy włączyć urządzenie oraz włożyć we wskazane miejsce Biowave kartę chipową 

-urządzenie automatycznie pokaże zawartość karty chipowej 

-każda karta chipowa pracuje z dowolnym urządzeniem BioWave 

-proszę uważać, aby nie dotykać ,,złotej blaszki” umieszczonej w karcie chipowej 

 

Jeżeli chcą Państwo używać tylko jednej części programu np częstotliwości przeciwko Staphylococcus 

aureus można ominąć inne częstotliwości znajdujące się przed wybraną przez Państwa 

częstotliwością(proszę przycisnąć strzałkę ,,Programm’’ skierowaną w dół). 
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Uwaga producenta: 

Urządzenie może służyć również do wytwarzania  innych częstotliwości, które nie są zgodne z docelowym 

użyciem Biowave. Jeżeli użytkownik korzysta z takich częstotliwości ponosi całkowitą odpowiedzialność .  

Bardzo chorzy oraz starzy ludzie, korzystający z urządzenia Biowave powinni co jeden dzień robić 

przerwę. To samo dotyczy gwałtownych reakcji detoksykacji(np ból głowy,bóle 

mięśni,nudności,bezsenność,itp). 

 

W zależności od tego jak wiele substancji trujących zostaje zwalczonych przez Biowave możemy ułatwić 

ich wydalenie z organizmu poprzez spożywanie enzymów(Pancreatin oraz Lipase)-dostępne w aptekach. 

Jeżeli enzymy nie pomogą oczyścić Państwa organizmu wówczas polecamy: 

 

1)Wsparcie  wątroby: 

 - mieszanki ziołowe -wątroba(dostępne na Biocenter24 Shop) 

-  aminokwasy Alfalipon (1 kapsułka dziennie) 

- aminokwasy ornityny (2-3 kapsułki przed snem),dostępne na Biocenter24 Shop 

- hepeel (3x1 tabletki dziennie-należy ssać() 

- wilgotno- ciepłe, 20minutowe okłady wątroby ( po posiłku) 

 

2) Wsparcie nerek: 

- Mieszanka ziół- nerki (dostępne w Biocenter24 Shop) 

- The Australian Lotus Blossom -(1 tabletka dziennie po południu plus 1 tabletka cynku) 

-należy pić dużo ciepłej wody np gorącej wody z miodem, imbirem,a także z cytryną 

-homeopatyczne globulki Sulfur D6 (3x5 globulek dziennie)-dostępne w aptekach. 

 

 

Serdecznie proszę o przesłanie wiadomości, dotyczącej doświadczeń, a także rezultatów jakie uzyskali 

Państwo poprzez korzystanie z BioWave. Państwa widomość może pomóc innym osobom, które chcą 

korzystać z generatora częstotliwości.  

Prosimy o przesyłanie wiadomości na podany poniżej adres email: 

info@biocenter24.com 

Życzymy Państwu dużo zdrowia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biocenter24.com/
http://www.biocenter24.com/
http://www.biocenter24.com/
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Karta chipowa TRĄDZIK (AKN) 

(według Dr. Hulda R. Clark i Raymond Rife) 

Version 001 

Środki wspomagające leczenie trądziku. 

Zachęcamy do korzystania z wbudowanego w zakresie częstotliwości 

BioWave21 programu SN(katar). 

Program ten zawiera częstotliwości, które mogą być pomocne w leczeniu 

trądziku.  

Jeżeli istnieje taka możliwość zalecamy zmniejszenie spożywania produktów 

mlecznych oraz produktów o wysokiej zaawartości cukrów.  

Środkiem, który pomaga zwalczać choroby skórne jest rozpylane na skórze w 

stężeniu 30ppm srebro koloidalne. Można je również przyjmować doustnie.  

Polecamy również spożywanie wód przeciwtrądzikowych firmy Wala(dostępne 

w aptekach). 

Opinie terapeutów oraz użytkowników prywatnych pokazują,iż 

Akne(Trądzik)-Detox mogą być pomocne, ponieważ przywracają metabolizm 

komórek do równowagi. Występują systemy Detox zarówno do celów 

terapeutycznych praktyk jak i do użytku domowego. 

Program obejmuje nastepujące częstotliwości: 

 

Częstotliwości czas (min) 

10 Częstotliwości według Rife przeciwko Akne 30:00 

Staphylococcus aureus 

377 - 381 kHz (Clark) 

05:00 

Propionibacterium acnes 

384 - 389 kHz (Clark) 

06:00 

Trichinella 

404 – 405,5 kHz (Clark) 

04:00 

Razem 45:00 
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Karta chipowa ALERGIE (ALG) 

(według Dr.Hulda R. Clark i Raymond Rife) 

Środki wspomagające leczenie alergii.  

Podczas występowania alergii mogą Państwo używać wbudowanych w 

częstotliwości Icd-BioWave21 programów:SN(katar) oraz SZ (ból). Programy 

te zawierają częstotliwości, które mogą być pomocne w leczeniu alergii. 

UWAGA! 

Jeżeli występuje zakażenie grzybiczne zaleca się korzystanie z karty chip  

PILZE(grzyby). 

Zalecamy również zrobienie testu żywności, który może ułatwić leczenie 

alergii poprzez wykazanie produktów wywołujących alergie w naszym 

organizmie. 

Produktami, które bardzo często wywołują alergie są produkty mleczne, 

pszenne oraz białko jaja. Należy zrezygnować z mięsa wieprzowego oraz 

oczyszczać wątrobę.  

Uwaga!! 

Pasożyty wywołujące alergie u zwierząt są przekazywane do ludzi dlatego 

zaleca się, aby w mieszkaniu nie było zwierząt i należy unikać 

bezpośredniego kontaktu z nimi. 

W przypadku alergicznego zapalenia oczu(zapalenie spojówek) częstotliwości 

są również bardzo pomocne. 

Zalecamy terapie - Colon-hydroterapia, która oczyszcza jelita. Wskazne jest 

również picie herbaty z nagietka.  

Opinie terapeutów jak i prywatnych użytkowników pokazują, iż przeciwko 

wszelkim rodzajom alergii Detox jest bardzo pomocny, ponieważ przywraca 

metabolizm komórek do równowagi. 

Istnieja systemy Detox zarówno do celów terapetycznych praktyk jak i do 

użytku domowego.  

Program obejmuje następujące czestotliwości.  
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Częstotliwości Czas (Minuty) 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko Fasciola hepatica 02:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko Strongyloiden 08:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko Allergien allgemein 04:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko Lebensmittel-Allergien 08:00 

Salmonellen 

329 kHz, 365 – 370 kHz, 

382,5 – 386,5 kHz 

(Clark) 

12:00 

Strongyloiden 

398,5 – 402 kHz (Clark) 

05:00 

Ascaris 

404 – 409 kHz (Clark) 

06:00 

Pseudomonas, Clonorchis sinensis, 

Eurytrema pancreaticum 

421 - 430 kHz (Clark) 

10:00 

Razem 55:00 

 

Karta chipowa ARTRETYZM-REUMATYZM-

FIBROMIALGIA (ARF)  

Leczenie podtrzymujące artretyzm,reumatyzm,fibromialgie. 

Polecamy Państwu dwa podstawowe chipy, które zawierają częstotliwości 

chroniące przed patogenami, które występują podczas artretyzmu, 

reumatyzmu oraz fibromyalgii. 

Można również korzystać z wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: 

SN(katar), SZ(ból). 

Zachęcamy do przeczytania książki dr.H. Clark, zawierającej informacje o 

reumatyzmie i artretyzmie pt."Uzdrowienie jest możliwe". 

Opinie terapeutów jak i prywatnych użytkowników pokazują, iż DETOX jest 

bardzo pomocny, ponieważ przywraca metabolizm komórek do równowagi. 

Polecamy również usuwanie i wydalanie rtęci, fenoli,toluenu oraz ksylenu z 

organizmu.  

Zaleca się również spożywanie złota koloidalnego. 

U pacjetów z chorobą zwyrodnieniową stawów polecamy ziołowy środek 

przeciwbólowy- LITOZIN(dostępny w aptekach).  
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko Rheuma und 

Arthritis 

08:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Yersinien & Strongyloiden 

06:00 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Ureaplasma 

02:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Chlamydien 

04:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Trichinella spiralis 

04:00 

Proteus mirabilis I 

321 – 326 kHz (Clark) 

03:00 

Proteus mirabilis II 

Mycoplasma pneumoniae 

343 – 352 kHz (Clark) 

05:00 

Chlamydia trachomatis,  

Ancylostoma (Hakenwurm) 

Trichuris, Strongyloiden, 

Trichinella spiralis, 

Ascaris 

380 - 409 kHz (Clark) 

15:00 

Echinostoma revolutum  

425,5 – 429,5 kHz (Clark) 

05:00 

Razem 52:00 

 

Karta chipowa OCZY (AUG)  

(według Dr.H. R. Clark i Raymond Rife) 

Środki wspomagające leczenie chorób oczu.  

Zalecamy używanie wbudowanych w częstotliwości Icd-BioWave21 

programów: SN(katar), SZ(ból). 

Programy te obejmują częstotliwości, które mogą być pomocne również 

podczas zaburzeń związanych z chorobami oczu. 

Uzupełniająco zaleca się stosowanie karty chipowej(Zähne1), która zawiera 

częstotliwości działające przeciwko paciorkowcom, gronkowcom, wirusowi 

adeno,candida oraz chlamydia. 

Chorobom oczu towarzyszą często przywry oraz Giardia lamblia. Zalecamy 
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dodatkowo stosowanie karty chipowej 4 duże pijawki(WE) oraz spożywanie 

ziół przeciwko pasożytom. 

Obecnie przeciw Aspergillen są dostępne nowe, własne częstotliwości układu 

Aspergillen(ASP). 

Dr. H. CLark wzywa do zaangażowania wszystkich członków rodziny oraz 

zwierząt w terapii, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. U zwierząt stosuje 

się tylko 3x7-minutowy program.  

W stanie zakażenia oczu(zapalenie spojówek) można używać srebro 

koloidalne bezpośrednio do oczu, a także doustnie. 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości in kHz Czas (Min) 

1 Rife-Fq przeciwko  

Aspergillus niger  

03:00 

2 Rife-Fq przeciwko Cataract (grauer Star)  06:00 

9 Rife-Fq przeciwko Konjunktivitis  

(Bindehaut-Entzündung) 

18:00 

2 Rife-Fq przeciwko Glaucom (grüner Star)  06:00 

Neisseria gonorrhoeae 

334 - 336 kHz (Clark) 

03:00 

Haemophilus influenzae 

336,41 kHz (Clark) 

03:00 

Schistosoma mansoni  

353 kHz (Clark) 

03:00 

 

Ancylostoma (Hakenwurm) 

393, 400 kHz (Clark) 

04:00 

 

Toxoplasma 

395 kHz (Clark) 

03:00 

Trichinella spiralis, Ascaris 

404 – 409 kHz 

06:00 

 

Razem 55:00 
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Karta chipowa BAKTERIE WEDŁUG RIFE (BAK)  

Polecamy karte chipową ZĘBY1(ZÄ1) 

Program obejmuje następujące częstotliwości:  

Częstotliwości Czas (Minuty) 

21 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Streptokokken 

13:00 

8 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Staphylokokken 

05:30 

8 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Salmonellen 

08:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Chlamydien 

05:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Pneumokokken 

04:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Haemophilus influenzae 

03:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Bordetella pertussis 

05:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Klebsiella 

02:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Pseudomonas aer. 

02:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Neisseria gonorrhea 

02:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Escherichia coli, Nocardia, 

Corynebacterium dipht., 

Gardnerella 

04:00 

Razem 53:30 
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Karta chipowa PĘCHERZ MOCZOWY-PROSTATA (BP)  

(według Raymond Rife i Dr.H.R Clark) 

Środki wspomagające leczenie pęcherza moczowego oraz prostaty.  

Polecamy dwie dodatkowe karty chipowe, które zawierają częstotliwości 

przeciwko patogenom, które są dostępne podczas zachorowań pęcherza, 

dróg moczowych i prostaty.  

-Płuca-oskrzela 

Mycoplasma pneum., Pseudomonas,Chlamydien,tęgoryjce, 

pneumokoki,haemophilus 

-Endometriozy( dotyczy również mężczyzn) 

Gardnerella, Proteus vulgaris, Salmonella, Chlamydia trach., Trichomonas 

vag., przywry, owsiki 

W niektórych przypadkach mogą być również pomocne częstotliwości 

przeciwko herpes( patrz: Opryszczka-układ częstotliwości). 

Można skorzystać również z wbudowanych w częstotliwości Icd-BioWave21 

programów: SN(katar), SZ(ból). Programy te zawierają częstotliwości, które 

mogą być pomocne przy schorzeniach pęcherza moczowego oraz prostaty. 

Zalecamy również doustne przyjmowanie  srebra koloidalnego. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko Taenia, 

Yersinien, Listerien 

05:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko Gonorrhoe und 

Ureaplasma 

03:00 

17 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Prostatitis 

17:00 

10 Częstotliwości według Rife przeciwko Streptococcus 

faecalis 

05:00 

Neisseria Gonorrhoeae 

334 – 336,5 kHz (Clark) 

06:00 

Helicobacter I, Nocardia I 

352 - 357 kHz (Clark) 

06:00 

Helicobacter II, Nocardia II 

363,5 – 370,5 kHz (Clark) 

08:00 

Escherichia coli 

392 – 393 kHz (Clark) 

03:00 

Taenia pisiformis I 

465 - 470 kHz (Clark) 

03:00 

Taenia pisiformis II 

475 - 482 kHz (Clark) 

04:00 

Razem 60:00 

 

Karta chipowa  BORELIOZA2 (BO2) 

(według Dr.H.R. Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające przebieg boreliozy. 

Zalecane jest stosowanie kart chipowych: BO(borreliose1) oraz BL1(krew). 

Wskazane jest spożywanie srebra koloidalnego oraz witaminy C w wysokich 

dawkach(w ostatniej fazie 2-3g na dobę). Więcej informacji na temat 

witaminy C znajdą Państwo w naszej instrukcji.  

Dla wsparcia organizmu może być wykorzystywane homeopatyczne 

robertianum geranium, a także nalewki firmy Alcea. Pobudzają układ 

limfatyczny oraz wspomagają detoksykację.  

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową www.lymenet.de . 

Zawiera wiele cennych informacji na temat choroby ''lyme''-ang.  

file:///L:/www.lymenet.de
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

35 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Borreliose 

55:30 

5 weitere Częstotliwościen przeciwko Borreliose 10:00 

Razem 65:30 

 

Karta chipowa DEPRESJA (DP)  

(według Dr.H.R. Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające podczas leczenia depresji. 

Istnieją różne formy leczenia depresji. Częstotliwości mogą być jedynie 

pomocą w stawedług depresji.  

W każdym przypadku depresji zaleca się wsparcie psychoterapeutyczne. 

Zaleca się spożywanie srebra koloidalnego oraz preparatów 

ziołowych(dziurawiec).  

Wg dr Clark chlor może być również powodem depresji, dlatego należy do 

unikać. Powinni Państwo używać filtra węglowego( system oczyszczania wody 

pitnej z chloru). 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w książce dr H.Clark- 

"Uzdrowienie jest możliwe". 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko Psoriasis 12:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko Strongyloiden 05:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko Trichinella spiralis 02:00 

Proteus mirabilis 1 

321 - 326 kHz (Clark) 

03:00 

Proteus mirabilis 2 

346 - 352 kHz (Clark) 

03:30 

Ancylostoma, 

Shigella flexneri, 

Trichuris, Strongyloiden, 

Trichinella spiralis, 

Ascaris 

380 - 409 kHz (Clark) 

29:00 

Razem 54:30 

 

Karta chipowa WIRUS EPSTEIN-BARR (EBV)  

(według Dr H.R. Clark i Raymond Rife). 

Częstotliwości układu-wirus Epsteina-Barr(EBV) 

Komentarze na temat wirusa Epstein-Barr. 

Wirus Epstein-Barr pochodzi z Azji i ok. 30 lat temu pojawił się w Europie. 

Wg niektórych statystyk obecnie ok 90 % ludności w Europie jest zakażonych 

tym wirusem. 

EBV uszkadza układ odpornościowy i dlatego wywołuje wiele chorób. Niestety 

wirus ten jest często źle diagnozowany.  

Układ odpornościowy każdego z nas jest osłabiony przez różne 

czynniki(antybiotyki, zanieczyszczenie metalami amalgamatu, stres, 

zanieczyszczenia środowiska, pola elektromagnetyczne). 

W związku z tym wirus ten powinien być zwalczany, wówczas nasz system 

odpornościowy byłby wzmocniony.  

Zalecamy stosowanie układu częstotliwości IMMUN oraz innych środków, 

które są umieszczone i precyzyjnie opisane w instrukcji ''Zapper''. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości  Czas (Minuty) 

Rife: 428 Hz 03:00 

Rife: 465 Hz 03:00 

Rife: 660 Hz 03:00 

Rife: 663 Hz 03:00 

Rife: 669 Hz 03:00 

Rife: 776 Hz 03:00 

Rife: 778 Hz 03:00 

EBV (Clark) 

372,5 – 382,5 kHz 

21:00 

Razem 42:00 

 

Karta chipowa ENDOMETRIOZA(EN) 

( według Dr.H.R Clark i Raymond Rife). 

Objawowe leczenie Endometriozy(gruczolistość zewnętrzna – rozrost błony 

śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Choroba dotyczy 

najczęściej kobiet w wieku rozrodczym). 

Polecamy stosowanie dwóch kart chipowych, które zawierają częstotliwości 

przeciwko patogeneom, które mogą odgrywać dużą rolę w leczeniu 

endometriozy. 

-Zęby1: 

Gardnerella vaginalis, Helicobacter, Nocardia 

-Cztery duże pijawki(WE) 

 

Ciąża oznacza często koniec endometriozy.  

Polecamy Państwu zapoznanie się z książką dr H.R. Clark  ''Uzdrowienie jest 

mozliwe", str. 61, 136f, 293. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

10 Częstotliwości według Rife przeciwko Salmonellen 05:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Chlamydien 

02:30 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Nocardia asteroides 

02:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Schistosomen 

02:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Trichomonas vaginalis 

01:30 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Gardnerella vaginalis 

02:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Madenwürmer 

01:30 

Proteus vulgaris I 

327 – 329 kHz (Clark) 

01:30 

Proteus vulgaris II 

334 – 339 kHz (Clark) 

03:00 

Proteus vulgaris III 

409 - 416 kHz (Clark) 

04:00 

Salmonellen I 

365 – 370 kHz (Clark) 

06:00 

Salmonellen II,  

Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis 

378 - 386 (Clark) 

09:00 

Razem 40:00 

 

Karta chipowa UKŁAD NACZYŃ(GEF)  

(według Raymond Rife). 

Środki wspomagające podczas leczenia chorób naczyń.  

Zalecamy używanie wbudowanych w częstotliwości BioWave21 programów: 

SN(katar), SZ(ból). 

Programy te zawierają częstotliwości, które mogą być pomocne podczas 

leczenia chorób naczyniowych.  

Żylaki- należy dodatkowo używać następujących kart chipowych: 

Helicobacter(HEL), Cztery duże pijawki(WE). 

Wg badań naukowych Pauly i Rath niedobór witaminy C powoduje "dziury" w 
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naczyniach, dlatego bardzo ważne jest spożywanie witaminy C( najlepiej w 

formie askorbinianu wapnia oraz bioflawonidów). 

Zalecamy również środek dostepny w aptekach-ARTERIFORTE. 

Dr Clark poleca spożywanie kwasów omega-3(ryby, suplemety kryl) , a także 

ziół na wątrobę.  

Dla sprawnego przepływu krwi zalecane jest dostarczanie organizmowi trzech 

rodzajów ziół: 

1) preparat GINGKO 

(wzamacnia naczynia krwionośne, zalecany w profilaktyce choroby wieńcowej 

serca, udaru mózgu oraz osobom starszym z objawami demencji). 

2) preparaty WEINLAUB 

3)kasztanowiec zwyczajny( preparaty Aesculus). 

( roślina działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, rozkurczająco, 

przeciwkrwotocznie, uszczelnia naczynia krwionośne). 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko Varicosis 

(Krampfadern) 

05:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Claudicatio intermittens 

06:00 

7 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Arteriosklerose 

21:00 

4 Częstotliwości według Rifefür die Durchblutung 12:00 

Razem 44:00 

 

Karta chipowa GRYPA(GRI)  

(według Raymond Rife i Dr H. R. Clark). 

Środki wspomagające leczenie grypy.  

Należy stosować następujące karty chipowe: migrena (CM), bóle głowy, 

ponieważ wg dr Clark częstotliwości te są przeciwko ''Salmonella'' oraz 

''Shigella'', które są częstą przyczyną grypy.  
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Można również korzystać z wbudowanych w Icd-Biowave21 programów: 

GR(grypa) oraz SN(katar). 

Programy te zawierają częstotliwości, które mogą być pomocne w przypadku 

grypy.  

Układ odpornościowy należy wspierać poprzez używanie karty chipowej 

IMMUN (IM). 

Zalecana jest również karta chipowa Detox(DTX). 

Program obejmuje następujące częstotliwości:  

 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

15 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Grippe 

22:30 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Adenovirus 

04:00 

Influenza A+B 

313,5 – 324 kHz (Clark) 

12:00 

Adenovirus I 

371,5 - 387 kHz (Clark) 

08:30 

Adenovirus II 

393 kHz (Clark) 

03:00 

Razem 50:00 

 

Karta chipowa SKÓRA(HT)  

(według dr H.R. Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające przebieg chorób skóry. 

Zaleca się korzystanie z wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: SN 

(katar) oraz SZ(ból). 

Programy te zawierają częstotliwości, które mogą byc pomocne w leczeniu 

chorób skóry.  

Istnieje wiele chorób, które nie mogą być zwalczane poprzez 

częstotliwości,ponieważ mogą być efektem zupełenie innych przyczyn.  

Wówczas zalecamy: 
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-przy schorzeniach grzybicznych-kartę chipową (PILZE), kurację zasadową. 

-przy reakcjach alergicznych skóry-kartę chipową (ALLERGIEN). 

-przy zakażeniu wirusem opryszczki-kartę chipową (HERPES) 

-przy chorobach dziecięcych-kartę chipową (KINDERKRANKENHEITEN). 

-przy atopowym zapaleniu skóry oraz łuszczycy- kartę chipową (MILBEN). 

Jeżeli istnieje taka możliwość należy unikać produktów mlecznych oraz 

produktów, które mogą prowadzić do alergii pokarmowej. 

W leczeniu chorób skóry pomocne jest srebro koloidalne(spryskane w 

stężeniu 30ppm na skórze, a także przyjmowane doustnie). 

Dr Clark zaleca również oczyszczanie wątroby.  

Opinie terapeutów jak i prywatnych użytkowników pokazują, iż Detox jest 

bardzo pomocny, ponieważ przywraca metabolizm komórek do równowagi. 

Istnieją systemy Detox zarówno do celów terapetycznych praktyk jak i do 

użytku domowego.  

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko łuszczycy 10:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko Pruritis (Świąd) 10:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko wysypce 06:00 

9 Częstotliwości według Rife przeciwko toczniowi 18:00 

Staphylococcus aureus 

376,5 - 381 kHz (Clark) 

06:00 

Ascaris 

404 - 410 kHz (Clark) 

07:00 

Razem 57:00 
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Karta chipowa HELICOBACTER (HEL)  

(według dr H.R. Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające zwalczanie wirusa ''Helicobacter''. 

Przy zakażeniu bakteryjnym żołądka np Helicobacter zalecane jest doustne 

przyjmowanie srebra kolidalnego. 

Produkty mleczne oraz mięso powinny być czyszczone przez urządzenie 

''Zappicator", z którym mogą się Państwo zapoznać i zarazem zakupić  na 

stronie internetowej www.biocenter24.com.  

Inne zaburzenia żołądka mogą być zwalczane poprzez używanie karty 

chipowej Mag(Magen).  

Uwaga!!! 

Należy pamiętać, iż dr Hulda Clark bakterie ''Helicobacter'' nazywa 

''Campylobacter''. 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

9 Częstotliwości według Rife przeciwko Helicobacter 23:00 

Helicobacter I 

352 - 357 kHz (Clark) 

06:00 

Helicobacter II 

365,5 – 370,5 kHz (Clark) 

06:00 

Razem 35:00 

 

Karta chipowa SERCE (HZ)  

(według Raymond Rife i dr H.R Clark). 

Środki wspomagające leczenie chorób serca. 

Polecamy dwie dodatkowe karty chipowe, które zawierają częstotliwości 

działające przeciwko patogenom. 

-Zähne1 

Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneum 

file:///L:/www.biocenter24.com
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-Viren(wirus) 

Coxsackie-wirusy 

Można skorzystać również z wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: 

SN(katar) oraz SZ(ból). 

Programy te zawierają częstotliwości, które mogą być pomocne przy leczeniu 

chorób serca. 

Polecamy książkę dr H.R Clark ''Uzdrowienia jest możliwe'',  str.179ff, 366ff.  

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

7 Częstotliwości według Rife wspomagające leczenie chorób 

serca 

 

07:00 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko 

nicieniom 

01:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Pneumokokken 

04:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Streptokokken  

03:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

gruźlicy 

03:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Candida 

03:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Aspergillen 

02:00 

Loa Loa 

360,551 kHz (Clark) 

02:00 

Staphylococcus aureus 

(Clark) 

06:00 

Dirofilaria immitis  

408 - 411 kHz (Clark) 

07:00 

Candida  

384 – 388 kHz (Clark) 

04:30 

Mycobacterium tuberc. 430,5 – 434 (Clark) 08:00 

Razem 50:30 
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Karta chipowa WIRUS HIV 

(według dr H.R. Clark i Raymond Rife). 

Częstotliwości- wirus HIV. 

Środki wspomagające leczenie wirusa HIV/AIDS. 

Zalecamy stosowanie karty chipowej EG, której częstotliwości działają 

przeciwko Fasciolopsis buski oraz Eurytrema, zawierającym pancreaticum. 

Dla zbudowania, wzmocnienia systemu immunologicznego zaleca się 

stosowanie karty chipowej IMMUN.  

Należy unikać: 

-rozpuszczalnik benzenu(pasta do zębów, lody,  

stacje benzynowe, woda mineralna w szklanych butelkach) 

-azbest(eternit, piece akumulacyjne) 

-PCB (kondensatory, masy uszczelniające, lampy fluorescencyjne, środki 

zmniejszające palność, plastyfikatory, mydła, detergenty, środki czyszczące). 

Częstotliwości nie zastępują leczenia medycznego. Są środkiem 

wspomagającym  leczenie wirusa HIV. 

Przedstawiamy Państwu fragment książki dr H.R. Clark "HIV": 

''Źródło wirusa HIV: Fasciolopsis buski (grube jelito). 

Wirus HIV atakuje nas tylko wtedy, gdy gościmy w naszym organizmie 

pasożyta, który żyje w jelitach. 

Jeżeli dostanie się do grasicy, powoduje wirusa HIV. 

Wszyscy pacjenci zakażeni wirusem Hiv mają zarówno benzen jak i larwy 

F.buski w grasicy.....'' 
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Program ten obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko HIV 06:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko AIDS 10:00 

Paragonimus westermanni 

437 - 454 kHz (Clark) 

09:00 

PAUSE 

 

10:00 

Bacillus cereus 

373,65 – 375,75 kHz (Clark) 

07:00 

PAUSE 

 

10:00 

HI-Virus 

365 kHz (Clark) 

03:00 

Zearalenon 

100 kHz (Clark) 

03:00 

Razem 58:00 

 

Karta chipowa GARDŁO-NOS-USZY1 (HNO1) 

(według dr H.R. Clark i Raymond Rife) 

Środki wspomagające leczenie chorób gardła, nosa, uszu. 

Zalecamy stosowanie karty chipowej Zähne1. 

Polecamy również karte chipową HNO2, której częstotliwości działają 

przeciwko zapaleniom.  

Bardzo pomocnym środkiem podczas leczenia chorób gardła-nosa-uszu jest 

srebro kolidalne. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Chlamydia pneumoniae 

05:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Aspergillen 

04:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Nocardia asteroides,  

Branhamella catarrhalis 

04:00 

3 Częstotliwości według Rife für Lymphdrüsen 06:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Wirus-Epstein-Barr 

03:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Neisseria gonorroeae 

06:00 

Neisseria gonorrhoeae  

334 – 336,5 kHz (Clark) 

03:00 

Gaffkya tetragena 

345 – 352,5 kHz (Clark) 

04:00 

Nocardia asteroides I 

355 kHz (Clark) 

03:00 

Nocardia asteroides II  

364 - 370 kHz (Clark) 

03:30 

Wirus-Epstein-Barr 

372,5 - 382,5 kHz (Clark) 

05:30 

Branhamella catarrhalis 

395 – 396,5 kHz (Clark) 

04:00 

Razem 51:00 

 

Karta chipowa GARDŁO-NOS-USZY2 (HNO2) 

(według dr. H.R.Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające leczenie chorób gardła-nosa-uszu (HNO2). 

Zalecamy stosowanie karty chipowej Zähne1, ponieważ problemy z uchem 

środkowym oraz ropienie mogą być wywołane przez paciorkowce oraz 

gronkowce, przeciwko którym działają te  częstotliwości.  

Można korzystać także z wbudowanych w częstotliwości Icd-BioWave21 

programów: SN(nos), SZ(ból). Częstotliwości te mogą być pomocne przy 

leczeniu zapaleń gardła-nosa-uszu. 

Dentysta powinien zrobić badania bioenergetyczne(np.SAB). Należy 
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sprawdzić czy nie ma ogniskowych zaburzeń zębów. Zdjęcia rentgenowskie 

bardzo często nie wykrywają tych zaburzeń. Mogą istnieć nawet kilka lat po 

usunięciu zęba. 

Polecamy stosowanie proszku oregano do czyszczenia zębów. Zabija on i 

osłabia toksyczne bakterie( np Clostridium-rodzaj bakterii Gram-dodatnich, 

beztlenowych laseczek z typu Firmicutes, tworzących przetrwalniki. Rodzaj 

ten obejmuje ok. 60 gatunków drobnoustrojów, powszechnie występujących 

przede wszystkim w glebie oraz przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt, 

narządach rodnych kobiet, a także w wodzie i ściekach. Bakterie te cechują 

się możliwością wiązania azotu atmosferycznego oraz redukcji siarczanów 

(IV). Większość bakterii z tego rodzaju to saprofity, przeprowadzające 

procesy fermentacyjne oraz rozkładające celulozę i pektyny. Niektóre gatunki 

mają właściwości chorobotwórcze, uwarunkowane wytwarzaniem silnych 

egzotoksyn, inne są drobnoustrojami oportunistycznymi). 

Uwaga!! 

Dbaj o swoje zęby,ponieważ często są powodem wielu chorób. Zmieniaj 

szczoteczkę co najmniej co 4 tygodnie. 

Spożywaj srebro koloidalne.  

Program obejmuje nastepujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

9 Częstotliwości według Rife przeciwko zapaleniu zatok 

(Nebenhöhlen-Entzünd.) 

16:30 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

zewnętrznemu zapaleniu ucha 

03:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

zapaleniu ucha środkowego 

07:30 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko 

zapaleniu migdałków (Mandelentzündung) 

04:30 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

zapaleniu krtani  

(Kehlkopf-Entzündung) 

06:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Pneumokokken 

06:00 

Haemophilus influenzae 

336,41 kHz (Clark) 

03:00 

Razem 46:30 
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Karta chipowa WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO 

(HPV)  

Częstotliwości : Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papilloma Virus) 

– wirus z rodziny papillomawirusów. Istnieje około 100 typów tego wirusa, z 

których część może być przyczyną łagodnych zmian w postaci brodawek na 

skórze, część powstawania łagodnych zmian w postaci kłykcin kończystych, a 

część nowotworów złośliwych jak rak szyjki macicy. 

Informacje dotyczące wirusa HPV: 

Dr Hulda Clark oprócz stosowania częstotliwości zaleca spożywanie ziół 

przeciw pasożytom. 

Zalecamy stosowanie DETOX -kąpiel stóp, ponieważ przywraca on 

metabolizm komórek do równowagi. 

Istnieją systemy DETOX zarówno do celów terapetycznych praktyk jak 

również do użytku domowego. 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

18 Częstotliwości według Rife przeciwko wirusowi 

brodawczaka 

41:00 

Razem 41:00 

 

Karta chipowa CHOROBY DZIECIĘCE (KK)  

(według H.R.Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające leczenie chorób dziecięcych. 

Polecamy Państwu dwie dodatkowe karty chipowe,których częstotliwości 

działają przeciwko patogenom,które często są przyczyną chorób dziecięcych: 

-Ząmby1 (Streptococcus pyogenes) bei Scharlach 

-EBV (Ebstein-Barr-Virus) bei Pfeifferschem Drüsenfieber 

Można również korzystać z wbudowanych w Icd-BioWave21 programów SN 

(katar) i SZ (ból). Programy te zawierają częstotliwości, które mogą być 
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pomocne podczas leczenia chorób dziecięcych. 

W celu detoksynacji polecamy spożywanie homeopatycznych globułek siarki 

D6(dostępne w aptekach)- 3x dziennie-5 globułek.  

Program ten obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko krztuścowi (Diphterie) 02:30 

9 Częstotliwości według Rife przeciwko 

śwince 

04:30 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

ospie wietrznej 

03:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

różyczce 

05:00 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko  

szkarlatynie 

02:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Polio 

03:00 

Bordetella pertussis 

330 – 332 kHz (Clark) 

05:00 

Corynebacterium diphter. 

340 – 344 kHz (Clark) 

05:00 

Diplococcus diphteriae 

358 - 364 kHz (Clark) 

07:00 

Antygeny odry 

370 – 373 kHz (Clark) 

04:00 

Antygeny świnki 

378 – 384 (Clark) 

07:00 

Razem 48:00 

 

Karta chipowa KOŚCI/STAWY (KNO) 

(według H.R. Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające lecznie chorób kości. 

Można korzystać z wbudowanych w częstotliwości Icd-BioWave21  

programów: SN(nos), SZ(ból). Częstotliwości te mogą być pomocne przy 

leczeniu chorób kości. 

Według dr H. Clark przyczyną bóli stawów jest zanieczyszczenie bakteryjne. 

Dodatkowo zaleca się stosowanie karty chipowej Zähne1. 
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Można korzystać również z karty chipowej ARF-(stawy, 

reumatyzm,fibromialgia). 

Program ten obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

6 Częstotliwości według Rife dla kości 13:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko Ostitis (Kn.-

Entzündung) 

05:00 

7 Częstotliwości według Rife 

przeciwko zapaleniu stawów 

(Wirbelkörper-Entzündung) 

11:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko problemom 

miednicy 

13:00 

3 Częstotliwości według Rife dla szpiku kostnego 

(Osteomyelitis, 

Osteomyelosklerose) 

04:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko Gelenk-

Beschwerden 

12:00 

Razem 58:00 

 

Karta chipowa BÓL GŁOWY-MIGRENA (KM)  

(według dr H.R. Clark i Raymond Rife). 

Środki wspomagające leczenie bólu głowy/migreny. 

Wystarczy użyć wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: SN(katar), 

SZ(ból). Programy te są pomocne w leczeniu bólu głowy/migren.  

Ponadto można używać karty chipowej Zähne1, która zawiera częstotliwości 

przeciwko Clostridien, Staphylococcus aureus, Streptokokken oraz 

paciorkowcom. 

Opinie terapeutów jak i prywatnych użytkowników pokazują, iż Detox jest 

bardzo pomocny, ponieważ przywraca metabolizm komórek do równowagi. 

Istnieją systemy Detox zarówno do celów terapeutycznych praktyk jak i do 

użytku domowego.Pamiętajmy, aby unikać spożywania czekolady. 

Aby wzmocnić pęcherz żółciowy należy stosować akupunture oraz spożywać 

zioła na wątrobę, które wspomagają pęcherz żółciowy. 

Dr Clark zaleca czyszczenie nerek oraz wątroby. 



 

 30 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

9 Częstotliwości według Rife przeciwko bólom głowy 11:00 

4 Częstotliwości według Rife 

przeciwko migrenie 

12:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko Strongyloiden 05:00 

Shigella 

318 kHz, 390,089 kHz, 

394 kHz (Clark) 

09:00 

Salmonella 

329 kHz, 365 – 370 kHz, 

382,5 – 386,5 kHz 

(Clark) 

08:30 

Strongyloiden 

398,5 – 402 kHz (Clark) 

02:30 

2 Częstotliwościen przeciwko bólom głowy 06:00 

Dirofilaria immitis 

410 – 411 kHz (Clark) 

04:00 

Razem 58:00 

 

Karta chipowa PŁUCA/OSKRZELA (LU)  

(według dr H.R. Clark i Raymond Rife) 

Środki wspomagające leczenie płuc i oskrzeli. 

Zalecamy korzystanie z karty chipowej Zähne1, a także z karty chipowej 

PILZE, ponieważ grzyby mogą również odgrywać negatywną rolę podczas 

chorób płuc oraz oskrzeli. 

Można korzystać również z wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: 

SN(katar) oraz SZ(ból),których częstotliwości mogą być również pomocne 

podczas leczenia chorób płuc oraz oskrzeli. 

Leczenie płuc oraz oskrzeli należy wspomóc poprzez spożywanie ziół 

(BioClien). 

Zalecamy wszelkiego rodzaju ćwiczenia oddechowe: joga, sport światła, 

medytacje aktywne, Tai Chi, Chi Gong itp. 

Polecamy także przyjmowanie preparatu Q10(1 kapsułka dziennie-rano). 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

7 Częstotliwości według Rife gg. Pneumonie 04:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko 

astmie oskrzelowej 

06:00 

3 Częstotliwości według Rife dla płuc 03:00 

8 Częstotliwości według Rife przeciwko  

bakteriom płucnym 

06:00 

Bacteroides fragilis, 

Mycoplasma 1 

323 – 326 kHz (Clark) 

03:30 

Bordetella pertussis, 

Pseudomonas 

330 – 334 kHz (Clark) 

05:00 

Haemophilus influenzae 

336,41 kHz (Clark) 

03:00 

Mycoplasma 2 

343–349 kHz (Clark) 

05:00 

Branhamella catarrhalis 02:00 

Klebsiella pneumoniae 1 

398,5 – 404,5 kHz (Clark) 

05:00 

Ascaris,  

Pneumocystis carnii 

405 – 409 kHz (Clark) 

05:00 

Klebsiella pneumoniae 2 

417 – 421,5 kHz (Clark) 

04:00 

Mycobacterium tuberc. 

431 – 434 kHz (Clark) 

04:00 

Paragonimus westerm. 

438 – 454 kHz (Clark) 

05:00 

Razem 60:30 
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Karta chipowa ŻOŁĄDEK (MAG) 

(według Dr. Hulda R. Clark i Raymond Rife). 

 

Śodki wspomagające leczenie chorób/zaburzeń żołądka (MAG). 

Zalecamy stosowanie wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: 

SN(katar), SZ(ból), których częstotliwości mogą być bardzo pomocne 

podczas leczenia chorób/zaburzeń żołądka. 

Przy zakażeniu wirusem Helicobacter należy używać karty chipowej 

Helicobacter (HEL). 

Przeciwko Salmonella (biegunka) i Shigella (zwykle związane z nudnościami), 

zaleca się układ głowy / migreny(KM). 

Przeciwko Samonella skutecznie pomoga płyn Lugola(3xdziennie-6kropli na 
szklankę wody). Przeciwko  

Shigella zalecamy zażywanie 3xdziennie podczas posiłków 2 kapsułek kopru 

oraz 2 kapsułek kurkuma. 

W żołądku może być zbyt dużo lub zbyt mało kwasu żołądkowego. Jeżeli jest 

go za mało(występuje wówczas zgaga) możemy walczyć z tym stanem 

poprzez stosowanie homeopatii(Acidum hydrochloricum D30 lub C30- raz 

dziennie 5 globułek). 

Mięso oraz produkty mleczne powinny być czyszczone przez urządzenie 

Zappicator(więcej informacji  dotyczących tego urządzenia na stronie 

www.biocenter24.com). 

http://www.biocenter24.com/
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

7 Częstotliwości według Rife przeciwko bólom żołądka 

oraz wrzodom żołądka 

18:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko kolce 06:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko gazom żołądka 08:30 

Bacteroides fragilis 

324 - 326 kHz (Clark) 

06:00 

Escherichia coli 

356 und 393 kHz (Clark) 

06:00 

 

Toxoplasma 

395 kHz (Clark) 

03:00 

Giardia lamblia 

422 - 426 kHz (Clark) 

05:00 

Razem 52:30 

 

Karta chipowa ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH 

(według Raymond Rife i Dr. Hulda R. Clark) 

 

 
Zalecamy stosowanie odpowiednich układów częstotliwości: 

 

 Coxsackie-Wirus (Karta chipowa VIREN) 

 Mumps- oder Masernviren (Chip KINDERKRANKHEITEN) 

 Herpes-Wirus (Chip HERPES) 

 Epstein-Barr-Virus (Chip EBV) 

 HIV (Chip HIV) 

 Streptokokken FSME=Frühsommer-Meningo-Enzephalitis,  

häufig durch Zecken übertragen): Chip BORRELIOSE 

 Haemophilus influenzae i Pneumokokken  

(Chips BAKTERIEN WEDŁUG RIFE i LUNGE) 

 Borrelien: Chip Borreliose 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

9 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Meningitis 1 

18:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Meningitis 2 

08:00 

13 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Meningitis 3 

26:00 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Enzephalitis 

03:00 

Razem 55:00 

 

Karta chipowa ROZTOCZA(MIL) 

(według Dr. Hulda R. Clark) 
 

 

Uwagi dotyczące roztoczy: 

 

Dr Hulda Clark pisze: 
"Roztocza są organizmami, z którymi wirusy  jako "wolny zawodnik" wnikają 

do ciała. 

 Roztocza są częstą przyczyną chorób skóry, dlatego zalecane jest 

stosowanie karty chipowej HT(Haut/skóra). 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości in kHz Czas (Minuty) 

Demodex folliculorum 

(Haarbalgmilbe) 

682 kHz 

3:00 

Dermatophagoides 

(Staubmilbe) 

707 kHz 

5:00 

Mehlmilbe 718 kHz 3:00 

Ornithonyssus (Vogelmilbe) 877, 878 kHz 8:00 

 

Sarcoptes scabei (Krätze) 735kHz 6:00 

 

Razem 25:00 
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Karta chipowa MIĘŚNIE(MUS) 

(według Raymond Rife) 

 

Środki działające przeciwko występowaniu chorób mięśni. 

Zalecamy używanie wbudowanych w częstotliwości Icd-BioWave21 

programów: SN(katar), SZ(ból), które zawierają częstotliwości działające 

przeciwko chorobom mięśni. 

Dodatkowo, należy stosować układ częstotliwości- cztery duże pijawki (WE). 

Polecamy również układ częstotliwości- stawy-reumatyzm-fibromialgia (ARF). 

Przyczyną bóli mięśni mogą być bakterie.  

W takim przypadku zalecamy stosowanie karty chipowej Zähne1, której 

częstotliwości zwalczają bakterie. 

Dr H.R. Clark zaleca czyszczenie nerek(2-6tygodni). 

Należy unikać napojów zawierających kwas szczawiowy(czarna herbata, 

herbata mrożona, kakao). 

Przeciwko skurczom zalecamy zażywanie magnezu oraz wapnia. 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

2 Rife-Freq. przeciwko  

Muskelkrämpfe 

04:00 

2 Częstotliwości według Rife für die  

Muskel-Entspannung 

04:00 

7 Częstotliwości według Rife przeciwko Ataxia  

(M.-Inkoordination) und Lumbago (Hexenschuß) 

17:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Tendomyopathie  

(Muskel-Schmerzen) 

14:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Myositis  

(Muskel-Entzündung) 

06:00 

Razem 45:00 
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Karta chipowa NERKI(NIE) 

(według Raymond Rife i Dr. Hulda R. Clark) 

 

Środki wspomagające leczenie nerek. 

Polecamy dwie dodatkowe karty chipowe, które zawierają częstotliwości 

zwalczające patogeny, które są często powodem zachorowań nerek. 

 ZÄHNE1: 

Staphylococcus aureus, Streptokokken, Escherichia coli 
 EBV (Epstein-Barr-Virus) 

 

Można korzystać również z wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: 

SN(katar), SZ(ból). Programy te zawierają częstotliwości, które są pomocne 

w leczeniu oraz zapobieganiu chorób nerek. 

Pamiętajmy, aby nie doprowadzić do zakwaszenia organizmu. W tym celu 

zalecamy przyjmowanie ‘’ Basen-Tabletten’’. 

Należy spożywać 3litry wody dziennie oraz pić zioła na nerki. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

11 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Nieren-Insuffizienz 

05:30 

 

2 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Nephritis 

02:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Klebsiella, Pseudomonas 

02:00 

Proteus mirabilis I, 

Proteus vulgaris I 

321 – 329 kHz (Clark) 

09:00 

Pseudomonas, 

Proteus vulgaris II 

332 – 339 kHz (Clark) 

08:00 

Proteus mirabilis II, 

Serratia marcescens 

346 – 352 kHz (Clark) 

07:00 

Schistosoma mansoni 

353 kHz (Clark) 

02:00 

Klebsiella I 

398,5 – 404,5 kHz (Clark) 

07:00 

Proteus vulgaris III, 

Cytomegalie-Virus, 

Klebsiella II, 

Eurytrema pancreaticum 

409 – 422 kHz (Clark) 

14:00 

Razem 56:30 

 

Karta chipowa PARKINSON(PAR) 

(według Dr. Hulda R. Clark i Raymond Rife) 

 

Środki wspomagające w chorobie Parkinsona. 

Należy stosować układ częstotliwości HERPES(HE), ponieważ wirusy HERPES 

mogą mieć związek z chorobą Parkinsona. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

6 Częstotliwości według Rife 

przeciwko Parkinson 

12:00 

3 Częstotliwości według Rife 

przeciwko Tremor 

06:00 

8 Częstotliwości według Rife przeciwko Nocardia asteroides 16:00 

1 Rife-Częstotliwości przeciwko Toxoplasma 03:00 

Nocardia asteroides I 

355 kHz (Clark) 

02:00 

Nocardia asteroides II 

364 - 370 kHz (Clark) 

08:00 

Razem 47:00 

 

Karta chipowa GRZYBY(PI) 

(według Raymond Rife i Dr.H.Clark) 

 

 
Środki wspomagające w leczeniu zakażeń grzybicznych. 

W leczeniu zakażeń grzybicznych bardzo ważne jest odkwaszanie organizmu.  

Należy ograniczyć spożywanie produktów z białej mąki (pieczywo, makaron, 

ciasta) oraz cukru.  

Srebro koloidalne jest bardzo skuteczne podczas leczenia zakażeń 
grzybicznych. Preparat można przyjmować doustnie lub stosować go 

bezpośrednio na skórę. 

 

Leki homeopatyczne firmy Sanum Kehlbeck są bardzo pomocne w leczeniu 

zakażeń grzybicznych. 

Skutecznym środkiem wspomagającym leczenie grzybicy jest również olejek 

z drzewa herbacianego(stosujemy go bezpośrednio na zakażone miejsca. 

Zaleca się również stosowanie karty chipowej ZĘBY(ZN1) oraz karty chipowej 

PŁUCA/OSKRZELA (LU). 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości  

 

Czas (Min.) 

11 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Candida albicans  

11:00 

Aflatoxin (Rife) 03:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Aspergilli 

04:00 

Mucor mucedo (Rife) 02:00 

Mucor racemosus (Rife) 02:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko Penicillium 05:00 

Candida (Clark) 

384-388 kHz 

09:00 

Aflatoxin (Clark) 

177,2 und 188 kHz 

04:00 

Cytochalasin B (Clark) 

77 und 91 kHz 

02:00 

Sterigmatocystin (Clark) 

88, 96, 126 und 133 kHz 

03:00 

Argyria (Clark), 81 kHz 01:00 

Zearalenon (Clark), 100 kHz 01:00 

Lycogala (Clark), 126 kHz 01:00 

Stemonitis (Clark), 211 kHz 01:00 

Sorghum-Sirup (Clark) 

277 kHz 

01:00 

Mucor mucedo (Clark),  

288 kHz 

01:00 

Mutterkorn (Clark), 295 kHz 01:00 

Razem 52:00 

 

Karta chipowa TINNITUS (TIN) 

(według Dr. Hulda R. Clark i Raymond Rife) 

 
Środki wspomagające: 

Zalecamy stosowanie wbudowanego w Icd-BioWave21 programu 

SN(katar).Program ten zawiera częstotliwości, które są w tym przypadku 

bardzo pomocne. 

 
Ponieważ bakterie i stan zapalny - zwłaszcza w głowę - może być 

przyczyną szumów usznych, należy użyć dodatkowego 

mikroprocesora częstotliwości ZĘBY1, a 
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także częstotliwości układu HNO2 (zapalenie zatok / zapalenie ucha 

środkowego, częstotliwośc 786Hz ). 

W tym przypadku mogą zażywać Państwo witaminę B3(proszę nie 

nadużywać jej spożycia). 

Polecamy również zapoznanie się z książką dr H.R.Clark ,,Uzdrowienie jest 

możliwe’’, s.205ff. 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

4 Częstotliwości według Rifefür die Blutzirkulation 11:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko Tinnitus 11:00 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko Zahnherde 14:00 

Fasciolopsis Buski 

428 – 436 kHz (Clark) 

09:00 

Ascaris 

404 – 409 kHz (Clark) 

06:00 

Razem 51:00 

 

Karta chipowa VAGINALFLUOR(VAG) 

(według Raymond Rife i Dr. Hulda R. Clark) 

Polecamy dwa dodatkowe, standardowe chipy, których częstotliwości działają 

przeciw patogenom. 

-ZĘBY1: Streptokokken, Staphylokokken, Gardnerella vaginalis, Neisseria 

gonorrhoeae 

-ENDOMETRIOSE: Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis 

Można również korzystać z wbudowanych w Icd-BioWave21 prgramów: 

SN(katar), SZ(ból). Programy te zawierają częstotliwości, które mogą być 

pomocne przy VAGINALFLUOR. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

6 Częstotliwości według Rife przeciwko Candida 

 

06:00 

11 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Herpes simplex 

11:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Fluor albus 

05:00 

4 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Treponema pallidum, 

Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma,  

Branhamella catarrhalis 

04:00 

Herpes simplex I 

291,5 - 293 kHz (Clark) 

02:00 

Neisseria gonorrhea 

334 – 336,5 kHz (Clark) 

03:00 

Herpes simplex II 

345,4 - 345,7 kHz (Clark) 

02:00 

Treponema pallidum 

347 kHz (Clark) 

03:00 

Herpes simplex III  

354 – 363 kHz (Clark) 

05:00 

Branhamella catarrhalis 395 – 396,5 kHz (Clark) 04:00 

Candida 

384 - 388 kHz (Clark) 

05:00 

Razem 50:00 
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Karta chipowa 4 DUŻE PIJAWKI(EG) 

(według Dr. Hulda R. Clark) 

Program obejmuje częstotliwości: 

-Großer Darmegel (fasciolopsis buskii) 

-Schaf-Leberegel (fasciola hepatica) 

-Kleiner Leberegel (clonorchis sinensis) 

-Pankreas-Egel (eurytrema pancreat.) 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

 

Częstotliwości in kHz Czas (Minuty) 

420 – 436,8  

in 350Hz-Schritten  

je 1 Minute 

49:00 

 

Karta chipowa WIRUSY(VI) 

(według Raymond Rife i Dr. Hulda R. Clark) 

Częstotliwości wirusów można znaleźć na kartach chipowych EBV (Epstein-

BarrVirus), opryszczka (simplex i półpaśca), grypy (grypy, adenowirusy) 

oraz HIV. 

Srebro koloidalne przyjmowane doustnie skutecznie zwalcza wirusy. 

Dr H.R.Clark poleca kadzidło, które ma właściwości anty-wirusowe. 

Można również korzystać z  wbudowanych w Icd-BioWave21 programów: SN 

(katar) i SZ (ból). Programy te obejmują częstotliwości,które są pomocne w 

zwalczaniu wirusów. 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości Czas (Minuty) 

16 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Coxsackie-Virus 

32:00 

1 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Cytomegalie-Virus (CMV) 

03:00 

5 Częstotliwości według Rife przeciwko  

Tabakmosaik-Virus 

10:00 

Coxsackie-Virus 

360,5 - 366 kHz (Clark) 

07:00 

Cytomegalie-Virus 

408,5 - 410,5 kHz (Clark) 

03:00 

Tabakmosaik-Virus 

427 – 429,5 kHz (Clark) 

04:00 

Razem 59:00 

 

Karta chipowa BRODAWKI (WZ) 

(według Raymond Rife i Dr. Hulda R. Clark) 

Zalecamy stosowanie leków homeopatycznych- staphysagria (D12)- dwa 

razy dziennie. 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości  Czas (Minuty) 

4 Warzen-F. von Rife 

 

08:00 

Warze 1:   

344 - 345,5 kHz (Clark) 

04:00 

Warze 2, BS, PU, Plantar:   

402 – 411 kHz (Clark) 

10:00 

Warze JB:   

419 – 422 kHz (Clark) 

04:00 

Warze CC:   

426 – 432 kHz (Clark) 

07:00 

Warze HA:   

435 – 449 kHz (Clark) 

15:00 

Warze FR:   

460 – 464,5 kHz (Clark) 

06:00 

Razem 54:00 
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Karta chipowa ZĘBY1 (ZÄ1) 

(według Dr. Hulda R. Clark) 

Karta chipowa ZĘBY1 zawiera częstotliwości, które mogą być użytecznym 

dodatkiem w leczeniu próchnicy oraz płytki nazębnej. 

Dentysta powinien wykonać bioenergetyczne badania  (np. SAB) w celu 

kontrolowania czy nie ma ogniskowych zaburzeń zębów, które mogą istnieć 

nawet kilka lat po wyrwaniu zęba. 

Polecamy państwu stosowanie proszku do czyszczenia zębów(oregano), który 

zabija lub osłabia wiele toksycznych bakterii(np.Clostridium). Szczoteczkę 

należy zmieniać co cztery tygodnie. 

Uwaga!! 

Należy regularnie korzystać z usług dentysty! 

Cynk wzmacnia energię nerek, co jest również bardzo ważne dla zębów! 

Polecamy również przyjmowanie dawki 500mcg selenu dziennie(po 

zastosowaniu chip). 

Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości in kHz Czas (Min.) 

Streptococcus mitis  

314,5 – 320,5 

05:00 

Corynebact. d., Gardnerella 

340 - 344 

05:00 

Lactobacillus acidophilus 

346 – 351,5 

07:00 

Campylobacter, Nocardia, 

Escherichia coli 

352 - 357 

06:00 

Streptokokken, Clostridien, 

Campylobacter, Nocardia, 

Coxsackie-Viren  

360 - 370 

11:00 

Staphylococcus aureus, 

alpha- und beta-Streptok. 

Clostridium acetobutylicum, 

Troglodytella abrassari 

371 – 390,5 

14:00 

Bacillus anthracis, E. coli 06:00 
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Clostridium perfringens 

394 - 398 

Shigella dysenteriae 

390,089 

03:00 

Razem 57:00 

 

Karta chipowa ZĘBY2 (ZÄ2) 

(według Raymond Rife i Dr. Hulda R. Clark) 

Układ częstotliwości ZĘBY1 jest bardzo ważnym uzupełnieniem, zawiera 

bowiem częstotliwości działające przeciwko bakteriom. 

Polecamy państwu stosowanie proszku do czyszczenia zębów(oregano), który 

zabija lub osłabia wiele toksycznych bakterii(np.Clostridium). 

Cynk wzmacnia energię nerek, co jest również bardzo ważne dla zębów! 

Polecamy również przyjmowanie dawki 500mcg selenu dziennie(po 

zastosowaniu chip). 

Dbajmy o swoje zęby i przestrzenie miedzy dziąsłami. 

Należy regularnie korzystać z usług dentysty! 
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Program obejmuje następujące częstotliwości: 

Częstotliwości in kHz Czas (Min.) 

6 Rife-Częstotliwościen 

Przeciwko Zahnherde 

12:00 

 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko Ostitis 

(Knochen-Entzündung) 

06:00 

3 Częstotliwości według Rife przeciwko 

Zahnfleisch-Eiterung 

03:00 

1 Rife-Częstotliwości przeciwko 

Parodontose 

03:00 

Zahnbelag 2 (3.Bereich)  

212 – 218 (Clark) 

03:30 

Zahnbelag 1 (3.Bereich) 

233 – 238 (Clark) 

03:00 

Zahnbelag 2 (2.Bereich) 

279 – 284 (Clark) 

03:00 

Karies N (3.Bereich)  

Zahnbelag 1 (2.Bereich) 

293 – 298,5 (Clark) 

03:30 

Zahnbelag 2 (5.Bereich) 

305,5 – 310,5 (Clark) 

03:00 

Karies N (2.Bereich)  

327 – 331,5 (Clark) 

03:00 

Razem 43:00 
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Karta chipowa TOX 

(według Raymond Rife) 

Leczenie wpomagające za pomocą karty chipowej Tox poniżej 

przedstawionych objawów, chorób: 

-oczyszczenie 

-kwasica 

-alkoholizm 

-Leberabzess przez Amoeba 

-self-zatrucia 

-Bakterie (Milchsaeure) 

-Gallenblasenentzuendung 

-Durchblutungsstoerungen 

 -czyszczenie osocza krwi 

-zaburzenia trawienia 

-zatrucie 

-nerki 

-węzły chłonne, w celu stymulowania 

-jelito 

-toksyny (usuwanie) 

-mocznica 

-pokrzywka (przez zatrucie) 
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Karta chipowa OCZY(EYS) 

(według Raymond Rife) 

Wystarczy korzystać z wbudowanych w system Icd-BioWave21 programów: 

SN(katar) oraz SZ(ból). Programy te zawierają częstotliwości, które są 

pomocne w leczeniu chorób oczu. 

Dodatkowo polecamy użwanie karty chipowej Zähne1, ponieważ zawiera 

częstotliwości działające przeciwko paciorkowcom, gronkowcom, adenowirus, 

Chlamydia,Candida. 

Zalecamy również korzystanie z karty chipowej cztery duże pijawki(WE). 

Przeciwko Aspergillus jest dostępna karta chipowa Aspergillus(ASP). 

(Kropidlak (Aspergillus) - rodzaj grzybów z klasy workowców, 

saprofitycznych, rzadko pasożytniczych. Występuje w wilgotnych miejscach. 

Kropidlaki rozmnażają się za pomocą zarodników tworzących się na 

trzoneczkach, nadając im kształt kropidła). 

Hulda Clark wzywa  wszystkich członków rodziny, a także zwierzęta domowe 

do uczestniczenia w terapii, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. U zwierząt 

stosujemy tylko 3x7minutowy program. 

Zalecane jest również stosowanie srebra kolidalnego zarówno doustnie jak i 

bezpośrednio do oczu. 

Leczenie wpomagające za pomocą karty chipowej Eys poniżej 

przedstawionych objawów, chorób: 

 

-miażdżyca oczu 

-podwójny obraz oka 

-zamazany obraz z oka 

-zaćma 

-zaburzenia widzenia 

-jaskra 

-infekcja oka 

-zapalenie oczu 

-łzawienie oczu 

-krótko-i dalekowzroczność 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzyby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Workowce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarodniki
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-nerwobóle oczu 

-Augenlidschwaeche 

-obrzęk powiek 

-zapalenie spojówek 

-ziarna jęczmienia 

-niedokrwienie 

-czyszczenie osocza krwi 


