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Elektroniczny Kiler,
czyli czego choroby boją się najbardziej
(Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania)

W czerwcowym numerze „Czwartego Wymiaru" opublikowaliśmy list  Pani 
Jadwigi  Z.,  która  napisała  do  nas  o  nowej  alternatywnej  metodzie  terapii  z 
wykorzystaniem urządzenia Silver Pulser do tzw. elektryfikacji krwi.
Zainteresowanie Czytelników było tak ogromne, że postanowiliśmy zwrócić się do 
Centrum  Medycyny  Alternatywnej  „Merlin",  które  jest  jedynym  w  Polsce 
dystrybutorem tego urządzenia, aby dowiedzieć się czegoś więcej o tej terapii.
Naszych  Czytelników  najbardziej  zastanawiał  fakt  tak  wysokiej  (95  do  100%) 
efektywności elektryfikacji oraz to, że tak wielu osobom metoda ta pomogła nawet w 
tzw. beznadziejnych przypadkach. Co powoduje, że terapia Silver-Pulserem jest tak 
skuteczna przy tylu „nieuleczalnych" chorobach?

Nas samych także to zastanawiało, kiedy w 1998 r. pierwszy raz zetknęliśmy 
się z pojęciem elektryfikacji. Od lat zajmujemy się terapiami alternatywnymi i niejako 
zmuszeni  jesteśmy  być  na  bieżąco.  W  Polsce  te  nowinki  zawsze  docierają  z 
opóźnieniem, choć już wtedy było jasne, że skuteczna terapia to taka, która likwiduje 
przyczynę schorzenia.
Właśnie dlatego elektryfikacja dała nadzieję tylu ludziom, bo usuwa przyczynę wielu 
schorzeń.  W  tym  przypadku  są  to  wirusy,  bakterie,  pleśnie,  grzyby  i  pasożyty. 
Chociaż  cały  proces  nazywa się  elektryfikacją  krwi,  to  prąd  Silver  Pulsera  działa 
również na narządy.
Usunięcie chorobotwórczych drobnoustrojów z organizmu przede wszystkim uwalnia 
człowieka  od  ogromnej  ilości  toksyn,  które  one  produkują.  Np.  grzyb  Candida 
produkuje w ciągu doby 70 mikotoksyn, a występuje on prawie u każdej osoby, która 
zażywała  kiedyś  antybiotyki.  Trzeba  tu  również  podkreślić,  że  niebanalną  rolę  w 
chorobotwórczych  procesach  odgrywa  nasze  coraz  bardziej  wyjałowione  jedzenie 
pozbawione  mikroelementów  i  witamin,  nafaszerowane  chemią.  Codziennie 
spożywamy  mnóstwo  konserwantów  i  szkodliwych  substancji,  które  są  idealną 
pożywką dla pasożytów. Nasz układ odpornościowy nie może z tym wszystkim sobie 
poradzić.  Jednym  słowem  codziennie  podtruwamy  swój  organizm,  nie  dając  mu 
szansy na oczyszczenie, a często uniemożliwiając mu to.
Dlatego właśnie elektryfikacja w dzisiejszych czasach budzi takie zainteresowanie i 
nadzieję. Jest to stosunkowo tania metoda, która nie tylko niszczy pasożyty, ale też 
dzięki  zastosowaniu  srebra  koloidalnego  w  czasie  terapii  następuje  bardzo  silne 
oczyszczenie organizmu z toksyn, co można odczuć już po paru dniach kuracji.
System  odpornościowy  w  stały  sposób  wydatkuje  energię  na  kontrolowanie 
liczebności bakterii i wirusów na poziomie niewywołującym chorób. Gdy usunie się 
te  wszystkie  patogeny,  energia  ta  kierowana  jest  na  procesy  leczenia  i  budowy, 
zamiast  na  ochronę.  Dlatego  właśnie  terapia  Silver  Pulserem  jest  tak  bardzo 
efektywna przy wielu schorzeniach.

Czy elektryfikacja krwi jest bezpieczna?
Jak  najbardziej.  Prąd  aplikowany  przez  Silver  Pulsera  jest  mniejszy  niż 

zatwierdzony przez AMA (Amerykańskie Towarzystwo Medyczne) jednostki TENS 
(popularne  urządzenie  do  przezskórnej  stymulacji  nerwów  prądem elektrycznym). 
Urządzenie posiada podwójne zabezpieczenie galwaniczne oraz certyfikat CE.



Silver Pulsera nie należy używać dłużej i częściej niż to wynika z zaleceń. 
Istotne znaczenie ma też to, aby stosować przyjmowane zioła i leki bezpośrednio po 
zastosowaniu elektryfikacji  -  wtedy możemy mówić o bezpieczeństwie stosowania 
urządzenia.

Od jak dawna to urządzenie dostępne jest na rynku?
Od 1991 r., kiedy zostało wynalezione przez dr. Boba Becka jako alternatywa 

dla urządzeń medycznych, w których ta sama technologia jest wykorzystywana w taki 
sposób,  że  krew  pobierana  od  pacjenta  poddawana  jest  obróbce  elektrycznej  i 
następnie z powrotem wstrzykiwana do jego organizmu (podobnie jak ma to miejsce 
w  maszynach  dializujących).  Mówimy  tu  oczywiście  o  urządzeniu  Silver  Pulser, 
chociaż sama idea unicestwiania patogenów prądem elektrycznym była z sukcesem 
stosowana w 1938 r., lecz światło dzienne ujrzała wiele lat później. Pionierami w tej 
dziedzinie byli dr Beck, dr Rife, dr S. Kaali oraz dr Hulda Clark.
Przełomem w uznaniu tej metody było doniosłe odkrycie w roku 1990 r. w Albert 
Einstein  College  of  Medicine  (Kolegium Medyczne  imienia  Alberta  Einsteina)  w 
Nowym Jorku, które ogłosiło światu, że prąd o znikomym natężeniu (taki jak np. w 
Silver Pulserze) może zmodyfikować zewnętrzną proteinową warstwę wirusa HIV. 
Może  on  również  odwrócić  zespół  Epsteina  Barra  (chodzi  o  zespół  chronicznego 
zmęczenia),  wirusowego  zapalenia  wątroby  typu  B  oraz  wielu  innych  wirusów  i 
patogenów.

Kto może używać Silver Pulsera?
Praktycznie każdy. Chorzy dla polepszenia zdrowia, a zdrowi dla polepszenia 

samopoczucia i wzmocnienia odporności. Chociaż na całym świecie kuracji poddało 
się kilkaset tysięcy osób, to oficjalnie urządzenie nie było testowane na kobietach w 
ciąży  i  dlatego  powinny  się  one  wstrzymać  z  terapią  do  ogłoszenia  oficjalnych 
wyników. Terapii mogą być poddawane dzieci, pod warunkiem, że są na tyle duże, 
żeby  mogły  opisać  swoje  samopoczucie  w  trakcie  terapii,  gdyż  od  tego  jest 
uzależniony  czas  stosowania  urządzenia.  Mogą  ją  również  stosować  osoby  z 
rozrusznikami  serca  i  elektronicznymi  implantami  umieszczonymi  powyżej  pasa, 
jednakże powinny one umieszczać elektrody na kostkach u stóp.

Po co w Silver Pulserze jest moduł do produkcji srebra koloidalnego?
Z  dwóch  powodów:  dla  ułatwienia  i  oszczędności.  Srebro  koloidalne  jest 

niezbędne w czasie terapii elektryfikacji, ponieważ prąd Silver Pulsera nie wnika w 
układ  pokarmowy.  Srebro  koloidalne  idealnie  wypełnia  tą  lukę,  oczyszczając 
organizm z toksyn i patogenów.

Jakie macie osobiste spostrzeżenia w stosowaniu Silver Pulsera?
Sami z zadowalającym skutkiem stosujemy tę terapię w naszym Centrum od 

ponad 2 lat. Przez ten czas zebraliśmy wiele bardzo pozytywnych opinii pacjentów. 
Uważamy, że każdy, nawet zdrowy, powinien skorzystać z tej metody oczyszczania 
organizmu.  Tym  bardziej  chorzy,  zwłaszcza  że  terapia  nie  ma  żadnych  skutków 
ubocznych, a daje pozytywny efekt praktycznie w każdym przypadku. Na świecie ta 
metoda cieszy się ogromnym powodzeniem. 
Mamy nadzieje, że także w Polsce pomoże wielu ludziom. To nasze ciche marzenie.

Dziękuję za rozmowę
Rozmawiała E.W.



Wszystkie osoby, które chcą się podzielić efektami stosowania Silver Pulsera prosimy 
o wysyłanie swoich opinii na maila
silverpulser@onet.eu
Dystrybutor na Polskę Centrum Medycyny Alternatywnej „Merlin"
41-250 Czeladź ul. Reymonta 68
tel. (032) 763 37 00, 0888-207-168
www.merlin-zdrowie.pl
merlin@merlin-zdrowie.pl
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