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Informacje od Jana Taratajcio, konstruktora biorezonatorów Nunczako.

Poniżej zamieszczam informacje o 3 modelach biorezonatorów jakie produkujemy. 
Zappery są przede wszystkim urządzeniami higieny osobistej, więc nie podlegają
kontroli mafii farmaceutycznej,która najchętniej by się ich pozbyła z rynku.
Jak wiadomo, mi.in na podstawie badań dr Huldy Clark, zappery, w sposób
gwałtowny zabijają pasożyty -  zarówno bakterie, wirusy, grzyby i pleśnie, jak i
wszelkie robaki.
Nasze biorezonatory tym się różnią od zapperów, że posiadają dodatkowe
właściwości tzw. biorezonansu, czego skutkiem jest poprawa tzw. „aury” człowieka
(pole Meissnera).  We wszystkich naszych zpperach wysoką skuteczność
zapewniają miedziane elektrody w kształcie walców (stąd nazwa Nunczako).

Jak kupić?

W tej chwili GENERATOR ZDROWIA NUNCZAKO (zapper) naszej konstrukcji
można kupić tylko bezpośrednio od nas – wysyłkowo, gdyż robimy je jedynie na
prywatne zamówienie. Oferowane na Allegro (często za wielokrotnie wyższą cenę)
albo są podróbką, albo są rozprowadzane bez naszej zgody i wiedzy.

Obecnie są 3 modele do wyboru, podajemy z aktualną ceną netto (bez faktury):

1. Zapper jednofunkcyjny, promocyjna cena 120 zł + 22 zł przesyłka (za
pobraniem pocztowym).  Elektronika jest niemal taka sama jak w zapperze dr
Huldy Clark. Częstotliwość 30kHz wraz z harmonicznymi, przy odpowiednim
stosowaniu, zapewnia eliminację większości drobnoustrojów i pasożytów z
organizmu. Nie posiada jednak funkcji biorezonansu, jest to więc zwykły zapper.

Zob też:

Zappery Nunczako – Jan Taratajcio
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2. Wersja 3-pasmowa z przełącznikiem
270 zł + 22 zł wysyłka.Trzy rozdzielone pasma zapewniają dokładniejszą, bo
stopniową eliminację drobnoustrojów i pasożytów. Automatyka zapewnia, że nie
musisz mierzyć czasu – generator sam się wyłączy gdy skończy się cykl. Zdjęcia
generatora są na .
Zarówno ten model jak i 3 są biorezonatorami, dzięki czemu ich działanie jest
silniejsze niż zwykłych zapperów, poza tym posiadają zdolność przywracania tw.
„aury” człowieka do oryginalnego stanu. Efektem może być np. częściowy powrót
koloru siwych włosów do naturalnego u osób intensywnie stosujących te
biorezonatory, czy też nawet odrost utraconych włosów.
Zob. też:

Rozmowa z Janem Taratajcio cz 2 – obsługa biorezonatora 3 pasmowego
http://www.monitor-polski.pl/zapper-pytania-i-odpowiedzi/

3. BIO-ZAPPER: 300 zł + 22 zł przesyłka.
Model 3 to praktycznie ten sam co wersja 3-pasmowa, z tą różnicą, że bierną
elektrodę można ładować orgonem.  Jest ona zalana substancją organiczną
(zawierającą m.in. wosk pszczeli), a wzdłuż jej długości umieszczona jest elektroda
aluminiowa ze śrubką aluminiową wystającą z korka na końcu, którą można
rozładowywać tzw. DOR (Destruktywne Ładunki Energii Orgonalnej) poprzez
dotknięcie nią do uziemienia.
Bio-zapper powinni nabywać ludzie, którzy mają ogródek w pobliżu domu lub
działkę przed domem, gdzie można go naładować w zrobionej kijem dziurze (jak
przy sadzeniu np.sadzonek) i umieszczeniu w niej tej zalanej elektrody owiniętej w
papier (tylko zwykły, jak po chlebie).
Można ją też ładować na balkonie w np. dużej donicy z wilgotnym torfem lub
ciemną ziemią, albo lepiej – ocynkowanym wiadrze.
Nie powinno być w pobliżu sieci energetycznych wysokiego napięcia, a odległość
od przewodów zwykłej sieci zasilania powinna wynosić min. 2 m.
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Uwaga: naładowaną elektrodę należy wyciągać i przenosić trzymając w folii
plastikowej, bo tylko taki materiał nie przepuszcza orgonu. Przed umieszczeniem w
ziemi, można ją owinąć w papier śniadaniowy by się nie zbrudziła.

4. Nowe modele biorezonatorów 100kHz*, wersja 3-pasmowa i BIO,
analogicznie do 2) i 3). Biorezonatory 100kHz pracują na wyższych
częstotliwościach, na 3 pasmach 75 – 100 – 125kHz. Są przeznaczone głównie do
eliminacji dużych pasożytów, takich jak glista ludzka, przywra i in. obleńce,
włosieńce, tęgoryjki itd. Ponieważ ich strojenie wymaga o wiele więcej pracy i
czasu, cena jest wyższa o 60 zł od analogicznych modeli 2 i 3, tj. za 3-pasmowy
330 zł, a za BIO-350 zł. Należy jednak pamiętać, że biorezonatory 100kHz są
mniej skuteczne w wybijaniu bakterii, wirusów i in. małych pasożytów.
*Uwaga: poprzednia nazwa „MAX” została zmieniona na „100kHz”, gdyż wprowadzała w błąd sugerując, że są silniejsze.

Zob. też:

Rozmowa z Janem Taratajcio, cz. 3: Bio-zapper

Zamówienie:

UWAGA: Aby usprawnić przyjmowanie zamówień, proszę umieścić
„ZAMÓWIENIE” w tytule mejla. Jeśli chodzi o pytania do Jana, tytuł
powinien brzmieć „PYTANIE”.
Aby otrzymać GENERATOR ZDROWIA NUNCZAKO, proszę wysłać swój adres
pocztowy na ten mail (generatorzdrowia@yahoo.com). Wtedy wyślemy go
bezpośrednio na podany adres wybrany model. aby uniknąć problemów z
dostarczeniem proszę podać nr. telefonu dla kuriera - numerów nikomu nie
udostępniamy. Podana cena przesyłki obowiązuje tylko w Polsce. Preferujemy
wysyłkę za pobraniem pocztowym, płaci się więc listonoszowi. Koszt takiej
przesyłki wynosi 22 zł (należy więc dodać 22 zł do ceny zappera). Od przyjęcia
zamówienia do otrzymania przesyłki czeka się zazwyczaj ok. 2-4 dni (zależy to od
naszego obłożenia zamówieniami). Do wszystkich modeli dołączamy oczywiście
instrukcję obsługi. Dajemy rok gwarancji.

 Uwaga: Jakby nie było od nas odpowiedzi w ciągu 2-3 dni, to proszę próbować
jeszcze raz, gdyż czasem maile nie dochodzą. Proszę też przeglądać tzw. „spam”
gdyż nasze odpowiedzi mogą być tak klasyfikowane.  

Wysyłka za granicę

Nie ma problemu z wysyłką za granicę. Wysyłamy do wszystkich krajów Europy, do
USA, Kanady, Australii. Płatność w Europie na podane konto walutowe lub za
pomocą Western Union, Money Gram itd. Wysyłamy Pocztą Polską, wyjątkowo
kurierem. Koszt przesyłek, w zależności od kraju od 30 zł (Niemcy) do 100zł
(Australia). Przesyłki do Anglii muszą być za potwierdzeniem, gdyż często są
okradane. Koszt 50-60zł.  Aby zamówić proszę podać swój adres, przy przyjęciu
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zamówienia wyślemy numer konta.

Czy zappery mogą być szkodliwe?

Jeśli chodzi o pożyteczną florę bakteryjną i ludzkie białe ciałka, to badania
Uniwersytetu  w stanie Washington wykazały, że zappery wg. projektu dr Clark
(czyli takie jak mojej konstrukcji) ich nie zabijają.  
http://www.drclark.net/disease-a-protocols/cancer-page/research-articles
Ja jednak zalecam spożywanie jogurtu lub maślanki po sesji zapperem.

Przeciwwskazania

Jedynyne przypadki gdzie nie powinno się stosować zapperów, to w przypadku 
rozrusznika serca oraz u kobiet w ciąży. Z rozrusznikiem sprawa jest
oczywista, bowiem zapper jako urządzenie elektryczne może zakłócać jego pracę.
Jeśli chodzi o kobiety w ciąży (zwłaszcza wczesnej) to jest ryzyko, że prąd może
zaszkodzić małemu organizmowi dziecka. Mimo, że dr Hulda Clark nie stwierdziła
szkodliwości zappera u kobiet w ciąży, to ja jednak zalecam ostrożność.
Także u osób starszych i osłabionych (np. długą chorobą), zappery proszę stosować
najpierw ostrożnie obserwując reakcję. Zabite bakterie mogą wydzielać toksyny i to
może być powodem początkowego pogorszenia stanu zdrowia. Dlatego
należy stosować suplementy oczyszczające takie jak Geriforte

Zasilanie zapperów

Bateria:  Proszę nie zapomnieć o wymianie baterii po ok 20 sesjach. To jest
bateria montażowa i nie pociągnie zbyt długo. Baterię wymienia się podważając
zaślepkę z włącznikiem, delikatnie pociągnąć  i wyciagnąć baterię. Jest to
standardowa bateria 9V, ale polecam kupno alkalicznej o nieco większej
pojemności, to powinna spokojnie wystarczyć na 100 sesji (2 tygodnie
intensywnego użytkowania). Baterię można sprawdzać tanim woltomierzem,
napięcie nie powinno spaść poniżej 7,5V, choć zapper może pracować nawet do
7V. Ale poniżej 8V ma już nieco obniżoną moc.
Akumulator: Można stosować małe akumulatory 9V (nominalne napięcie 8,4V),
jednakże przy zakupie warto mieć zapper z sobą i przymierzyć akumulator, bowiem
niektóre modele są większe od baterii i nie mieszczą się w elektrodzie.

Suplementy

Biorezonator jest bronią „pierwszego rażenia” – wybija pasożyty w ciągu kilku
minut i robi to skutecznie. Proszę jednak pamiętać o tym, że prąd nie wszędzie
dociera, dlatego też pasożyty, którym się uda przetrwać w zamkniętych organach
(np. jelicie, oku, wątrobie itd) trzeba wybić suplementem / ziołem takim jak MMS,
Graviola, boraks itd.
Zdrowy, młody organizm sobie poradzi, ale jak ktoś długo chorował lub jest słaby,
to trzeba mu pomóc. Z uwagi na dużą ilość mejli z prośbą o poradę, na moją
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odpowiedź często się długo czeka, dlatego też polecam dokładnie wysłuchać
materiałów filmowych na YouTube (linki na końcu artykułu), tam Państwo
znajdziecie wiele odpowiedzi na swoje pytania.

Znakomitą lekturą jest książka dr Huldy Clark „Kuracja życia”, którą można dostać
przez internet, a którą uzupełniłem swoimi doświadczeniami w mojej książce
„Łańcuch życia” (informacje poniżej).
Książkę dr Clark można ściągnąć za darmo online w formacie pdf (proszę szukać w
goole „Kuracja życia dr Hulda Clark”), ale polecam ją mieć w formie drukowanej,
gdyż jest  to wspaniała encyklopedia zdrowia. Można ją kupić w wielu
internetowych księgarniach wysyłkowych.

Kuracja wodą utlenioną jest opisana w książce Nieumywakina „Woda
Utleniona na Straży Zdrowia” (też polecam ją mieć), np. tutaj: 
http://www.gandalf.com.pl/b/woda-utleniona-na-strazy-zdrowia/?gclid=CNjAit_Ey70
CFfMQtAodFjMA7A

Tu są niektóre ważne informacje z tej książki dostępne online:
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_lecznicze_wlasciwosci_wody_ut
lenionej.html 
http://www.vismaya-maitreya.pl/naturalne_leczenie_woda_utleniona_cz2.html

Stosowanie wody utlenionej jest omówione również tutaj: 
http://slowa-serca-duszy.bloog.pl/id,329013069,title,Jak-stosowac-metode-prof-Iwa
na-Nieumywakina,index.html?smoybbtticaid=6134f4

Co do ziół i suplementów, to współpracuję z zielarzem, tak więc do
przesyłki można zamówić także:

Roztwór chlorynu sodu (45zł) – czyli MMS Jima Humble
Graviola 60 kps – czyli Annona Muricata o. Szeligi z Peru (55zł) –
najsilniejsze zioło antyrakowe i antypasożytnicze
Witamina C Swansona 90 kps (50zł)
Olej z pestek moreli 250ml (45zł)
Geriforte (80zł) – zestaw ok 40 ziół, pomagają w oczyszczeniu organizmu z
toksyn
Boraks (20zł , pół kilograma)
Baikalina (55zł) – zioło Jana Pokrywki przeciw starzeniu (zob: wywiad z dr
Pokrywką)

Ceny nie są moje, ale zielarza. Wody utlenionej (czystej) niestety już nie ma –
proszę szukać w aptekach do porodów. Jeśli będą trudności to można poprosić
aptekarza o rozcieńczenie 30% nadtlenku wodoru (zazwyczaj apteki go mają) w
wodzie destylowanej. Jeśli i to okaże się trudne, to można kupić nadtlenek wodoru
w niemal każdym sklepie chemicznym i samemu rozrabiać 1/10 w wodzie
destylowanej lub demineralizowanej. Można też kupić przez internet, np. tutaj:
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http://www.envolab.pl/sklep/nadtlenek-wodoru-30-2-detail

Inne nasze produkty:

Taborety i fotele Reicha

Te meble służą do podnoszenia poziomu orgonu, w cenie od 480-550zł zależnie od
modelu. Robione są przez wykwalifikowanego stolarza na specjalne zamówienie.
Jeśli jeśli będzie zainteresowanie, to podam swój numer telefonu aby ustalić
szczegóły.

Pierścienie energetyczne

Mowa o takich jak na filmie 
https://www.youtube.com/watch?v=KPm7XZdbsF4  (pod koniec).
Każdy pierścień będzie jest robiony w firmie Liw Lewant na specjalne zamówienie,
tak więc będzie to wymagało zrobienia pomiarów palca u złotnika. Podaję
orientacyjne ceny:

1. Tytan, srebro, miedź – koszt ok. 1500 zł .
2. Tytan, srebro – koszt ok. 1500 zł
3. Tytan, złoto, miedź, srebro – koszt ok 4000 zł.

Niestety, cen nie można obniżyć, gdyż pierścienie robione są bardzo kosztowną
technologią w firmie Liw Lewant, i jak wspomniałem na specjalne zamówienie.
Katalog wyślemy jeśli Państwo będziecie zainteresowani.

Reportaże na YouTube

Jan Taratajcio: ważne informacje o biorezonatorach / zapperach Nunczako
Leczenie fantomowe: Anna Mikulska i Paweł Gawenda na Stacji Wolimierz 
Leczenie fantomowe: Anna Mikulska – wywiad (Stacja Wolimierz) 
Jan Taratajcio na Stacji Wolimierz 2014: Leszek Możdżer, Anna Mikulska… 
Szokująca konferencja prasowa Jana Taratajcio 
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Jan Taratajcio, twórca zapperów Nunczako, o zakazie MMS w Unii
Europejskiej
Jan Taratajcio i Remigiusz Urban o biorezonansie
Rozmowa z konstruktorem biorezonatorów Nunczako Janem Taratajcio, cz 1
Rozmowa z Janem Taratajcio cz 2 – obsługa biorezonatora 3 pasmowego
Rozmowa z Janem Taratajcio, cz. 3: Bio-zapper
Rozmowa z Janem Taratajcio część 4 Suplementy: BORAKS, WITAMINA C,
WODA UTLENIONA, OLEJ Z PESTEK MORELI itp.
Rozmowa z Janem Taratajcio, część 5 – Suplementy i metody
Inwazja nanoczipów – rozmowa z Janem Taratajcio część 6.
Jan Taratajcio u dr Jana Pokrywki część 3: Woda Redox 
Jan Taratajcio u dr Jana Pokrywki część 2: Bajkalina – zioło nieśmiertelności 
Jan Taratajcio z wizytą u dr Jana Pokrywki, cz. 1. Zappery Nunczako i
taboret Reicha 
Jan Taratajcio: ten masoński system musi upaść 
Zappery Nunczako – Jan Taratajcio

Lektury

Książka „Łańcuch Życia” w wersji drukowanej

Od niedawna dostępna jest moja książka „Lańcuch Zycia”. Cena 35 zł + przesyłka.
Aby zmniejszyć koszty przesyłki proponujemy przedpłatę na konto i wysyłkę listem
poleconym. Szczegółowe informacje prześlemy mailem. Zob. też:

Prawda o biorezonatorach Nunczako, której boi się mafia
Egzorcystka Irma ujawnia szokującą prawdę o zapperach Nunczako
Zapper, MMS, cebula i .. zły czosnek
Jak sprawdzić czy zapper działa
Zapper – eliminacja bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i pasożytów
Niesamowity zapper Jana Taratajcio
Rozmowa z konstruktorem zapperów „Nunczako”
Generator zdrowia Nunczako to nie tylko zapper
Pierwsze sukcesy zappera „Nunczako”

Artykuły
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http://www.monitor-polski.pl/zapper-eliminacja-bakterii-wirusow-plesni-grzybow-i-pasozytow/
http://www.monitor-polski.pl/niesamowity-zapper-jana-taratajcio/
http://www.monitor-polski.pl/rozmowa-z-konstruktorem-zapperow-nunczako/
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Biorezonator Nunczako wraca: rekonwalescent z Kielc do Jana Taratajcio
Biorezonatory Nunczako: Ludzie zdrowieją, kozy dają więcej mleka…
Ryzyko związane z użyciem zappera o regulowanej mocy
Prawda o biorezonatorach Nunczako, której boi się mafia
Egzorcystka Irma ujawnia szokującą prawdę o zapperach Nunczako
Jan Taratajcio o przyczynach wszystkich chorób
Zapper, MMS, cebula i .. zły czosnek
Jak skutecznie wyleczyć ciężkie i „nieuleczalne” choroby. Jan Taratajcio.
Jak sprawdzić czy zapper działa
Zapper – eliminacja bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i pasożytów
More Scientific Evidence for Zappers (Electromedicine) (dowody naukowe
na działanie zapperów)
‚Zapping’ Cancer

Jan Taratajcio
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