Beckin Terveysohjelma
– tulevaisuuden hoitomuoto jo tänään ?
Dr. Robert C. (Bob) Beck D.Sc omisti elämänsä kaksikymmentä viimeistä vuottaan sähkölääketieteelle kehittämällä
kotikäyttöisiä, edullisia menetelmiä sairauksien torjumiseen ja terveyden ylläpitoon. Tulokset olivat dramaattisia.
Vuosikausia hän kiersi puhumassa uskomattomista tuloksistaan, joita saatiin mm. HIV/AIDS- ja syöpäpotilaiden
hoidoissa. Hän antoi tekniikkansa vapaasti kenen tahansa käyttöön, eikä ottanut niistä itselleen taloudellista hyötyä.
Artikkeli perustuu suurelta osin otteisiin Robert C. Beckin kirjoituksista ja luennoista.

Kuka oli Robert C. (Bob) Beck ?
Robert C. (Bob) Beck, fysiikan tohtori, korkeasti arvostettu tiedemies, toimi aktiiviurallaan
USA:n hallituksen palveluksessa, yritysmaailmassa ja yliopistoluennoitsijana. Hänet tunnettiin
”ajan hermolla” olevista suunnitelmistaan, jotka liittyivät mm. äärimmäisen pieniin magneettikenttiin ja mataliin taajuuksiin. Hänen viimeinen tutkimustyönsä 1980-luvun alussa kohdistui
aivoihin ja muuntuneisiin tajunnan tiloihin, josta suunnittelun tuloksena syntyi Brain Tuner
BT5 (tunnettu nykyään nimellä Bio Tuner BT8). Tästä laitteesta, jota on menestyksellä käytetty kivun, masennuksen, ahdistuneisuuden, unihäiriöiden, tupakka-, alkoholi-, lääke- ja huumevieroitusoireiden lievitykseen sekä muistin/aivotoiminnan virkistykseen ja oppimis- ja syömishäiriöihin, hän sai John Fitzer Säätiön palkinnon.
Vuonna 1992 Bob Beck oli vastikään jäänyt eläkkeelle kun hän luki Albert Einsteinin lääketieteellisessä yliopistossa
tehdystä tutkimuksesta, jonka mukaan HIV- viruksen käsittely matala-jännitteisellä sähkövirralla eliminoi lähes kokonaan viruksen kyvyn vahingoittaa ihmisen valkosoluja laboratorio olosuhteissa. (Science News, maaliskuu 1991). Siitä
alkoi monivuotinen tutkimus- ja kehitystyö, joka tuotti Beckin Protokollana tunnetun terveysohjelman. Johtoajatuksena
oli kehittää kotikäyttöön sopivia, edullisia laitteita, joiden avulla keho voidaan tehokkaasti ja yksinkertaisesti puhdistaa
mikro-organismeista ja ylläpitää näin maksimaalista immuniteettia
23. kesäkuuta 2002 Bob Beck kuoli tapaturmaisesti 77-vuotiaana. Hän oli kuitenkin jo vetäytynyt julkisuudesta voituaan todeta tyytyväisenä, että hänen työllään ja sanomallaan on jatkajia ympäri maailmaa.

Mikä on Beckin Protokolla ?
Beckin Protokolla on neljän kohdan terveysohjelma, jonka säännöllisellä, 4-12 viikon, noudattamisella on saatu hämmästyttäviä tuloksia lukuisten vakavienkin sairaustilojen hoidossa. Lyhyesti nämä neljä kohtaa ovat:
1.

Veren puhdistus mikrotasavirralla
Tiedetään, että laboratorio-olosuhteissa, mikrosähkövirta eliminoi viruksia, bakteereita, sieniä, loisia, homeita, hiivoja ja muita taudinaiheuttajia. Tutkimuksia tehtiin runsaasti jo vuosisadan alussa (USA Patentti No: 592735 Jones
vuonna 1897 ja 672231 La Comme vuonna 1901 ), mutta antibiootin keksimisen jälkeen asia painettiin unohduksiin. Vuonna 1991 Einstein College of Medicine toi tekniikan päivänvaloon, mutta jälleen siitä vaiettiin. Veren
puhdistusprosessissa mikrovirtaa johdetaan ihon kautta ranteen valtimoihin päivittäin noin 2 tuntia.

2.

Lymfateiden puhdistus pulsoivalla magneettikentällä
Kehon ulkopuolelta lymfateihin, pernaan, munuaisiin ja maksaan suunnattu pulsoiva, aika-muuntuva magneettikenttä neutralisoi kudoksissa pesivät taudinaiheuttajat. Tämä edesauttaa tulehdusten paranemista, immuniteetin
vahvistamista ja kehon puhdistautumista.

3.

Itse valmistetun hopeakolloidi/ioni- veden juonti
Auttaa elimistöä puhdistautumaan taudinaiheuttajista ja sitkeistä tulehduspesäkkeistä. Itse valmistamalla hopeavesilitra tulee maksamaan vain muutamia senttejä ja tislatun veden hinnan.

4.

Juuri otsonoidun veden juonti
Nopea, turvallinen ja luonnollinen tapa soluhapetuksen lisäämiseen ja kuona-aineiden ja myrkkyjen poistamiseen
kehosta.

Beckin mukaan Protokolla neutralisoi kaikki virukset, bakteerit, homeet, loiset, sienet, hiivat ja muut taudinaiheuttajat,
mukaan lukien HIV- viruksen, 95 prosenttisesti. Protokolla oikein käytettynä on täysin turvallinen. Huolellisuuden
merkitystä Beck korostaa kahdessa asiassa. Sähköiset hoidot, eliminoidessaan mikro-organismeja, lisäävät tarvetta ke-
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hon huuhteluun, jolloin riittävä veden juonti on ehdottaman tärkeää. Toiseksi, koska veren sähköistys lisää solujen aineenvaihduntaa, saattaa myös esim. lääkeaineiden siirtyminen soluihin lisääntyä ja niiden vaikutus kertaantua.
Täten mahdolliset lääkkeet, yrtit, rasvaliukoiset vitamiinit ja nautintoaineet tulisi ottaa päivittäin aina välittömästi sähköisten hoitojen jälkeen.
Huolimatta yksittäisiltä terveystutkijoilta saadusta lisääntyvästä positiivisesta palautteesta ja menestystarinoista, menetelmät eivät ole saaneet virallisen tahon tukea. Voidaankin kysyä, ovatko menetelmät liian yksinkertaisia ja edullisia?

Veren sähköistys – kuolemantuomio mikrobeille
Veren sähköistys Beckin Hopeapulsaattorilla tapahtuu
kahden rannevaltimoiden päälle asetettavan elektrodin
kautta.

Tutkijat William Lyman ja Steven Kaali huomasivat
käsitellessään HIV- virusta laboratorio-olosuhteissa kuinka 50-100 μA (mikro-Amperin) mikrosähkövirta muutti HIVviruksen ulkoista proteiinirakennetta niin että virus ei päässyt kiinnittymään solun reseptoreihin. Tulokset esiteltiin
maaliskuussa 1991 First International Symposium on Combination Therapy- kokouksessa ja julkaistiin Science Newslehden maaliskuun 1991 numerossa, jonka jälkeen asiasta vaiettiin. Teoriassa kyseessä on vastaava ilmiö, kuin käärmeenmyrkyn neutralisointi sähkövirralla. (The Lancet, heinäkuu 1986). Tutkijat patentoivat (Ks. USA:n patenttinumero
5188738 tai 5139684 USA:n patenttiviraston nettisivuilta www.uspto.gov/patft/index.html , klikkaa Patent Number
Search & kirjoita numero laatikkoon) tekniikan v. 1993, jossa ihmisen veri puhdistettiin sähkövirralla, kierrättämällä
verta kehon ulkopuolella olevan laitteen kautta.
Bob Beck löysi tutkimuksen ja nerokkaasti kehitti tekniikan yksinkertaisemmaksi, kotikäyttöön sopivaksi. Sen sijaan
että veri otettaisiin kehosta ulos, Beckin tekniikassa sähkövirta johdetaan rannevaltimoihin ihonpäällisten elektrodien
kautta. Käytetty sähkövirta on samaa suuruusluokkaa kuin sydämentahdistimissa.
Veren sähköistys eliminoi kaikkia veressä olevia tunkeilijoita: bakteereja, viruksia, loisia, homeita, sieniä, hiivoja ja
muita mikro-organismeja. Normaalistikin veressämme on niitä miljardeja uhkaamassa terveyttämme. Näin kehon puolustusjärjestelmä on jatkuvasti täystyöllistettynä. Kun nämä vieraat tunkeilijat saadaan eliminoitua, kehon vastustuskyky kohoaa huomattavasti. Keholle jää enemmän voimia taistella mahdollisia jo olemassa olevia sairauksia vastaan ja
näin voidaan selittää useat kertomukset esim. syövän spontaanista parantumisesta. Terveet ihmiset saavat lisää elinvoimaa ja sairastavat normaaleja flunssia ja nuhakuumeita harvemmin, lyhytkestoisemmin ja lievimmin oirein.
(Myös AIDS/HIV,syöpä, allergiat, astma, ihottumat, herpes, hepatiitti, krooninen väsymys syndrooma, borrelioosi, .ym)
Miten sähköistys toimii solutasolla? Ranskalainen tiedelehti Science et Vie kertoi syyskuussa 1998 tutkijoiden Jacques
Schrenzelin ja Karl Heinzin tutkimuksista Geneven Yliopistollisessa sairaalassa seuraavasti: ”Valkosolut tappavat bakteereita ja taudinaiheuttajia antamalla niille sähköiskun. Tämä puolustusmekanismi käynnistyy välittömästi kun valkosolun reseptorit havaitsevat mikrobin. Signaali aktivoi entsyymitoiminnan valkosolun kalvolla, jonka seurauksena
valkosolu laukaisee elektronisuihkun yhdessä happimolekyylien kanssa kohti mikrobia, jolloin se kuolee.” Teknisesti
ajateltuna veren sähköistyksen synnyttämät elektronit toimivat veressämme valkosolujen tapaan.
Veren sähköistyksellä ei ole todettu olevan haitallisia vaikutuksia terveelle kudokselle tai soluille. Päinvastoin, oikeanlaisella sähköllä on varsin elävöittävä vaikutus. Sähköistettyjen verisolujen on todettu elävän mikroskooppialustalla
toista kuukautta, kun ”normaalit” verisolut kuolevat neljässä päivässä. Tästä voidaan päätellä, että myös vanhenevat
kehot voidaan tehdä vastustuskykyisiksi lukuisille tunnetuille ja vielä tuntemattomille mikroskooppisille hyökkääjille.
Lamaantuneet verisolut virkistävässä
”sähkösuihkussa”.
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Pulsoiva magneettikenttä puhdistaa kudokset ja lymfatiet
Magneettipulsaattorilla kohdistetaan sykkivä magneettikenttä kudokseen.
Beckin keräämät kokemukset veren sähköistyksestä koehenkilöiltään olivat erittäin lupaavia. Joissakin tapauksissa tautitilat kuitenkin uusiutuivat. Syynä tähän pääteltiin olevan virukset ja bakteerit, jotka eivät olleet verenkierrossa mukana, vaan pesiytyneenä
mm. lymfajärjestelmään, pernaan, munuaisiin ja maksaan sekä muihin kudoksiin tai
kasvaimiin. Saadakseen sähkön parantavan vaikutuksen yltämään myös näihin kehon
osiin, Beck kehitti magneettipulsaattorin, jonka pulsoiva, aika-muuntuva kilo-gaussi
magneettikenttä saa aikaan taudinaiheuttajia tuhoavan mikrosähkövirran kehon soluissa
ja kudoksissa. Magneettipulssi kohdistetaan halutulle alueelle kädessä pidettävän magneettikelan kautta.
Staattisia magneetteja on käytetty vaihtoehtoisessa terveydenhoidossa jo pitkään ja ne
ovat saaneet jalansijaa myös virallisen terveydenhoidon puolella mm. Kanadassa. Pulsoivan magneettikentän lisävaikutus on, että se tuottaa kudokseen mikrosähkövirran. Se vahvistaa solujen luonnollista
sähköistä toimintaa, joka on sähköisesti varautuneiden ionien vaihtoa solukalvon läpi.
Sairastuneissa soluissa tämä sähköinen toiminta on yleensä heikentynyt. Ulkoinen sykkivä magneettikenttä lisää solujen
ionien vaihtoa, jolloin myös soluhengitys lisääntyy. Sairaat tai vahingoittuneet kudokset saavat näin enemmän happea ja
poistavat kuona-aineita paremmin. Kehon elpyminen sairauksista tehostuu.
Tutkimukset ovat osoittaneet sykkivän magneettikentän edullisia vaikutuksia mm. lihas- ja jännerevähdyksissä, vaikeissa luunmurtumissa, osteoporoosissa, sydän- ja keuhkosairauksissa, reumassa, ruuansulatuselimien sairauksissa ja ihosairauksissa sekä monissa tulehduksissa ja kiputiloissa. Sen on myös todettu vahvistavan immuunipuolustusjärjestelmää, jonka toimintaa useat sairaudet, kuten syöpä ja AIDS/HIV, heikentävät merkittävästi.
(Ks. sykkivän magneettikentän käyttö mm. syövän hoitoon USA:n Patentti No: 4665898 Costa vuonna 1987 ja mikroorganismien tuhoamiseen USA:n Patentti No: 4524079 Hofmann vuonna 1985. )
Magneettipulsaattoria suositellaan käytettävän päivittäin noin 20 minuutista 2 tuntiin asti, kohdistaen magneettikelan
pohjoisnapa erityisesti lymfateihin ja hoidettavaan kudokseen.

Hopeakolloidi/ioni- vesi – unohdettu ihmelääke
Hopeakolloidi/ioni-vettä voidaan valmistaa kotioloissa helposti ja halvalla.
Bob Beck kertoo miten hän eräänä yönä heräsi oivallukseen, kuinka laadukasta
kolloidi/ioni-hopeaa voitaisiin kotioloissa valmistaa sähköisesti elektrolyysillä,
helposti ja halvalla. Hän oli tiennyt, kuinka hopeaa oli käytetty laajasti tulehdusten
hoitoon ennen antibioottien keksimistä. Hän kehitti laitteen ja julkaisi sen toimintaperiaatteen. Näin alkoi monien kotikäyttöisten kolloidihopeavesilaitteiden valmistus, joissa käytetään 99,99 prosenttisen puhtaita hopeapuikkoja, tislattua vettä
ja sähkövirtaa. Tällä yhdistelmällä saadaan täysin epäpuhtauksista vapaata hopeavettä. Kolloidihopea ei ole uusi keksintö. 1900-luvun alun lääketieteessä sitä käytettiin yleisesti bakteerien aiheuttamien tulehdusten hoitoon ja torjuntaan. Siihen viitataan usein luonnon antibioottina.
Sen valmistusta (ei sähköisesti) pidettiin kuitenkin hyvin hankalana ja kalliina, niin että kun antibiootit kehitettiin 1930luvulla, ne syrjäyttivät kolloidihopean käytön nopeasti. Elektrolyyttisesti valmistettu puhdas hopeakolloidi/ioni-vesi
sisältää ainoastaan tislattua vettä ja mikroskooppisen pieniä sähköisesti positiivisesti varautuneita hopeahiukkasia. Hopea on alkuaine. Kukaan ei voi patentoida alkuainetta itselleen, joten lääketehtailla ei ole taloudellisia intressejä valmistaa kolloidihopeaa kilpailemaan antibioottien kanssa. Kuka tahansa voi valmistaa laadukasta kolloidi/ioni hopeaa
itselleen erittäin edullisesti kotioloissa. Jos kolloidihopean terveysvaikutukset myönnettäisiin yleisesti, niin antibioottien myynti saattaisi alentua.
Tässä eräs kiintoisa tarina kolloidihopean historiasta: "1950-luvulla natsien kehittämät biologiset aseet levisivät nopeasti maailmalla. Niitä vastaan puolustautumiseen oli hyvin vähän keinoja ja vähäisetkin suojaukset pidettiin tiukasti salassa. Yksi näistä suoja-aineista oli nimeltään Movidyn, jonka vaikutus perustuu kolloidihopeaan”. Yksi miljardisosa Movidyniä vedessä riitti mikrobien tuhoamiseen. Saastuneiden kaivojen kokeessa, se tuhosi täysin pilkkukuumeen, malarian, koleran ja punataudin. Siinä pestyt juomavesiastiat säilyttivät antimikrobiset ominaisuudet useita viikkoja. ”Neuvostoliiton armeijan yllätykseksi, Movidyn torjui myös kaikki Neuvostoliiton armeijan omat biologiset aseet. Tämä
merkitsi, että Movidyn oli liian tehokas. Tähän päivään saakka Movidyn- kaava on pidetty salassa maailmalta". Beckin
mukaan Protokolla on ampisilliinin ohella ainut toimiva hoitokeino biologisten aseiden aiheuttamiin sairauksiin, kuten
pernaruttoon tai paiseruttoon.
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Kuinka kolloidi/ioni-hopea toimii? Teorian mukaan ionisessa ja kolloidisessa muodossa oleva hopea tukahduttaa solun
seinämässä olevan entsyymin, jota taudinaiheuttajat tarvitsevat aineenvaihduntaansa ja eloonjäämiseen.
Tämä on tyypillinen entsyymi viruksille, bakteereille, loisille, sienille, hiivoille ja homeille. Sama vaikutus ei päde kehon omiin soluihin.
Kolloidihopealla ei ole sivuvaikutuksia, ja se on Beckin mukaan erittäin turvallinen, nopea ja tehokas antiseptinen aine,
unohdettu ihmelääke. Sen on väitetty tepsivän yli 650 erilaiseen haitalliseen mikro-organismiin ja tautiin minuuteissa ja
sitä on kutsuttu myös ”toiseksi immuunijärjestelmäksi”. Vastustuskykyisiä lajeja ei ole toistaiseksi löydetty. ( Testattu
laboratorioissa: Mikrobiologian Osast; Brigham Young Yliopisto, USA 1999 / EMSL Analytical Inc, New York, USA
2003-2004 / University of North Texas, USA)
Mikä on "kolloidisuuden" ja "ionisuuden" merkitys? Kehon tärkeimmät nesteet, veri ja lymfaneste, ovat luonteeltaan
kolloidisia ja ionisia. Kehon on helpointa hyödyntää juuri tässä muodossa olevia aineita. Kolloidisuus ja ionisuus tarkoittavat hienojakoisen aineen sekoittumista toiseen aineeseen, sähköisen varauksen kautta
Nykyisillä kolloidihopealaitteilla saadaan aikaan hyvin hienossa muodossa olevaa hopeaa. Hiukkaset ovat niin pieniä,
että ne eivät keräänny elimistöön, vaan keho hyödyntää niitä mineraalien tavoin. Beck suosittelee, 3-5 ppm (osaa miljoonasta) vahvuisen kolloidi/ioni hopean nauttimista, muutamasta senttilitrasta muutamaan desilitraan, päivittäin.

Otsonoitu juomavesi – luonnollinen hapettaja
Kotikäyttöisellä Otsonaattorilla voi kaikki juomavesi olla puhdasta ja happirikasta.
Kun Bob Beck oli jo tuonut maailmalle edellä mainitut sähkölaitteensa, hän alkoi
tutkia kuinka kehoa voisi parhaiten auttaa pääsemään eroon hoitojen aikana vapautuvista kuona-aineista. Tutkimuksensa tuloksena hän päätyi otsoniin – kuplivaan
otsoniin vesilasissa. Hän suunnitteli jälleen pienen, kotikäyttöisen, edullisen ja kaikkien saatavilla olevan laitteen. Beckin otsonaattori valmistaa otsonia suoraan huoneilmasta käyttäen edistyksellistä Tesla kylmäkorona/ kylmäplasma -teknologiaa.
Näin erillisiä happipulloja ei tarvita, eikä prosessissa myöskään synny haitallisia
typpiyhdisteitä.
Luonnossa otsonia muodostuu 20-30 km korkeudessa ilmakehässä ja pieniä määriä maan päällä ukkosmyrskyissä, vesiputouksissa ja vuoristoissa. Tieteellisesti otsonin keksi ja nimesi saksalainen tiedemies Schönbein v. 1840. Vuonna
1902 julkaistussa kirjassa A dictionary of Practical Materia Medica, J.H. Clarke kuvaa, kuinka ”Oxygenium”- nimisellä
valmisteella hoidettiin menestyksellä anemiaa, yskää, syöpää, sokeritautia, influenssaa, morfiinimyrkytystä, haavaumia,
strykniinimyrkytystä ja hinkuyskää. Oxygenium oli otsonoitua vettä. Tämän päivän pioneereja otsonin lääketieteellisessä käytössä ovat saksalaiset lääkärit Siegfried Rilling ja Renate Viehbahn. He ovat julkaisseet myös kirjan The Use of
Ozone in Medicine.
Otsoni on hapen kaikkein voimakkaimmin hapettava muoto. Se on kolmiatominen, aktiivinen happimolekyyli O 3, joka
luovuttaa herkästi kolmannen atominsa hapetusreaktioissa. Se on voimakas puhdistaja tappaen bakteereja ja sieniä 5000
kertaa tehokkaammin kuin kloori. Se pystyy myös puhdistamaan 99% teollisuuden orgaanisista ja epäorgaanisista kemiallisista myrkyistä mukaan lukien mm. rikkijätekaasut, PCB ja DDT. Sen käyttö juomaveden puhdistuslaitoksilla on
lisääntynyt nopeasti, mm. Helsingin juomavesi puhdistetaan otsonilla.
Otsoni ei säily vedessä pitkään, joten otsonin puhdistavan vaikutuksen saamiseksi elimistöön, on otsonoitu vesi nautittava mahdollisimman ”tuoreena”. Kehossa otsoni hajottaa haitallisia aineita sekä edistää soluhapetusta. Otsonin luovuttama happiatomi eliminoi nopeasti kehossa olevia myrkkyjä ja kuona-aineita. Hapetusreaktiossa otsoni palautuu normaaliksi hapeksi O2 ja lopputuotteena syntyy vettä (H2O) ja hiilidioksidia (CO2), jotka huuhtoutuvat ulos kehosta luonnollisesti. Soluhapetuksen lisääntyminen perustuu siihen, että otsonoitu juomavesi alentaa hemoglobiinin pintajännitystä, jolloin hapensiirtokyky paranee. Tutkimuksissa on todettu myös lukuisia muita hyödyllisiä fysiologisia ja aineenvaihdunnallisia vaikutuksia.
Rachael Carson kertoo kirjassaan Silent Spring, että monilla naisilla saattaa olla niin paljon DDT:tä rasvakudoksessa,
että he eivät voi imettää vauvojaan. Otsoniveden juonti poisti DDT:n näiden naisten kehoista muutamassa päivässä.
Beckin tutkimuksissa muutamat Alzheimer potilaat saivat muistinsa takaisin, kun heidän aivonsa saivat otsoniveden
ansiosta enemmän happea.
Beckin mukaan otsonivettä tulisi nautti 2-3 lasillista joka päivä. Se huuhtelee kehon puhtaaksi neutralisoiduista taudinaiheuttajista, kuona-aineista ja myrkyistä. Useimmat tunnetut taudinaiheuttajat sekä syöpäsolut ovat anaerobisia eli ne
eivät elä happirikkaassa ympäristössä. Hapettamalla otsoni tekee niiden olon tukalaksi.
Otsoni- ja happihoitoja annetaan Suomessakin enenevässä määrin. Niillä on hoidettu menestyksellä mm. AIDS/HIV- ja
syöpäpotilaita. Virallinen lääketiede kuitenkin vaikenee.
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Onko hoitokeino HIV/AIDSiin ja syöpään jo olemassa?
Beckin varhaisimmat tutkimukset kohdistuivat HIV/AIDS – potilaisiin. Henkilöt, joilla on ollut AIDS eivät ole kuitenkaan kuolleet itse virukseen, vaan tulehduksiin, joita lamaantunut immuunijärjestelmä ei kyennyt torjumaan. Beckin
mukaan hänen teknologiansa puree kaikkiin näiden tulehdusten aiheuttajiin. Hänellä on näyttöä ja kokemusta jopa terminaalivaiheessa olleista AIDS- potilaista, jotka ovat tervehtyneet ja palanneet takaisin työhön.
Beck kertoo: ”Erään AIDS- potilaan aloittaessa ohjelman noudattamisen 9. kesäkuuta 1995, hänen PCR lukunsa, joka
kertoo HIV partikkeleiden lukumäärän kuutiosentissä verta, oli 412 473. Kun hän päätti ohjelman 1. marraskuuta 1995,
hänen lukunsa oli 100, joka on pienin määrä mitä instrumentti voi näyttää. Voidaan siis sanoa, että hänelle tapahtui ns.
spontaani parantuminen.” Sadat AIDS- potilaat ovat saaneet kokea PCR lukujensa romahtavan ja päässeet takasin terveiden kirjoihin.
Beckin keskittäessä vielä tutkimuksensa HIV/AIDS- potilaisiin, alkoi hän yllättäen saada palautetta hänelle tuntemattomilta käyttäjiltä, jotka kertoivat toisistaan riippumatta tarinoita myös muiden sairauksien parantumisista; näiden joukossa oli myös syöpä.
Syöpätutkijoiden mukaan meille kaikille syntyy syöpäsoluja jatkuvasti. Syöpäsolut hyökkäävät meidän kaikkien kimppuun 40 kertaa 24 tunnin aikana. Jos näin on, niin minkä takia meillä kaikilla ei ole syöpä? On tunnettua ja ruumiinavauksissa todennettu, että useat ihmiset ovat elämänsä aikana sairastaneet syövän jopa useita kertoja, tietämättään. Heidän
optimaalisesti toiminut immuunijärjestelmänsä on kyennyt torjumaan taudin etenemisen automaattisesti.
Useat kehon luontaiset puolustusagentit, kuten interferoni ja interleukiini kykenevät edistämään parantumista. Niitä
onkin käytetty ulkoisesti annettuna syövän hoitoon, mutta niiden kustannukset ovat hyvin korkeat. Beckin Protokolla,
palauttamalla immuunijärjestelmän optimaaliseen tilaan, aktivoi näiden luontaisten puolustusagenttien sisäistä eritystä,
jolloin spontaani paraneminen on mahdollista riippumatta syövän laadusta tai sijainnista. Beckin mukaan mikään tunnetuista syövän hoitomenetelmistä ei vedä vertoja Protokollalle, joka on yksinkertainen, halpa, nopea, ei-invasiivinen, teese-itse- menetelmä.
Beckin protokollaa käytetään syövän hoitoon vaihtoehtopiireissä hyvin tuloksin ympäri maailmaa. Kun Beck vieraili
eräällä suurella vaihtoehtoisella syöpäklinikalla, jossa hänen protokollansa oli otettu käyttöön, hän sai kuulla että 87 %
heidän terminaalivaiheessa olleista syöpäpotilaista olivat parantuneet! Heidän näytteensä olivat puhtaat ja he olivat
palanneet normaaliin elämään.(Ks. sykkivän magneettikentän käyttö syövän hoitoon USA:n Patentti No: 4665898)

Ovatko kaikki krooniset sairaudet mikrobien aiheuttamia?
Näin kysyy Los Angeles Times artikkelissaan huhtikuussa 1999. Siinä todetaan että tutkimukset ympäri maailman
tuovat jatkuvasti lisää uutta näyttöä siitä, kuinka bakteerit ja virukset ovat useiden kroonisten sairauksien aiheuttajina, ja
jonka myös Suomalaiset tutkijat (P. Saikku, K. Mattila, V. Valtonen HYKSistä, M. Uhari Oulun Yliopistosta, O. Kajander Kuopion Yliopistoista ja M. Leinonen Kansanterveyslaitoksesta) vahvistavat, (Helsingin Sanomat 4-5.4.2005).
Näitä ovat mm. mahahaava (helikobakteeri) ja monet syövät (vatsasyöpä- helikobakteeri, maksasyöpä –hepatiitit,
kohdunkaulasyöpä - Papilloomavirus/Klamydia), useimmat sydäntaudit ja munuaiskivet (keuhkoklamydia, Herpes simplex, nanobakteerit). On näyttöä jopa siitä, että on olemassa ”liikalihavuus virus”(Adenovirus 36 / Ad-36).Tämä voisi
osaltaan selittää monien ihmisten kokeman dramaattisen painon alenemisen protokollan käytön yhteydessä. Näin kävi
myös Bob Beckille itselleen. Hän antoi painon pudotukselle tosin myös toisen selityksen: suurta ruokahalua ylläpitäneiden loisten eliminointi.
Beckin Protokollan toimivuus veren puhdistajana voidaan käytännössä todeta tutkimalla verta mikroskooppisesti pimeäkenttä-menetelmällä (dark -field microscopy), jolla saadaan mikro-organismit erityisen hyvin näkyviin. ”Terveellä”
ihmisellä on tavallisesti runsaasti taudinaiheuttajia veressään, verisolut ovat kiinni toisissaan ja näyttävät ”klimppiintyneiltä”. Noin yhden /kolmen kuukauden säännöllisen Protokollan käytön jälkeen voidaan havaita huomattava mikroorganismien väheneminen ja verisolut ovat siististi erillään (ks. kuva).
Verinäyte pimeäkenttä-mikroskooppimenetelmällä katsottuna
ennen (before) ja jälkeen (after) Beckin terveysohjelman
käyttöä.
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Voiko tämä olla totta?
Miksi nämä neljä parannuskeinoa eivät ole yleisesti tunnettuja? Yksittäin ehkä ovatkin, mutta eivät näin yhdistettynä.
Erillisiä löytöjä ja tutkimustuloksia on esitetty lääketieteellisissä julkaisuissa ja patenteissa (ks. kuva U.S. Patent
5,188738) jo yli 100 vuoden ajan. Useimmat jäivät vaille huomiota tahattomasti tai tahallisesti.
Nykyinen lääketieteellinen tutkimus ja parannuskeinojen kehittäminen ovat vahvasti lääketeollisuuden sanelemia, koska
se voi tarjota kipeästi kaivattua rahoitusta tutkimuslaitoksille. Siten halvat ja yksinkertaiset, jo käsillä olevat toimivat
menetelmät jäävät vaille huomiota tai ne ohitetaan ”humpuukina”. Beckin mukaan pelissä on myös raakaa kaupallisuutta; lääketeollisuus ja yksityinen lääkäribusiness eivät yksinkertaisesti halua, että ihmiset paranisivat omatoimisesti ilman heidän ”palvelujaan”.
Myös yksittäisten ihmisten on vaikea uskoa tätä todeksi. Kokemus on osoittanut, että 85% väestöstä on välinpitämätön,
epäuskoinen tai vastustaa voimakkaasti tässäkin artikkelissa kerrottua tietoa. Keinot ovat liian yksinkertaisia, halpoja,
tehokkaita ja vallankumouksellisia. Usko viralliseen lääketieteeseen on niin vankka. Luottaminen hoitoihin, joita viralliset tahot eivät ole vahvistaneet, tarkoittaa vastuun ottamista omasta terveydestään ja se ei ole monille kovin helppoa.
Bob Beck on joutunut monasti viranomaisten hampaisiin Protokollasta puhuessaan. Siksi hän korostaa aina, että mikään
näistä laitteista ei ole parannuskeino mihinkään sairauteen, vaan että ne ovat kokeilulaitteita, joita kukin voi omalla vastuulla ottaa käyttöönsä.
Joissakin maissa on valoa kuitenkin näkyvissä viranomaistenkin taholta. Mm. Kanadan terveysviranomaiset ovat hyväksyneet Hopeapulsaattorin (yhdistetty verenpuhdistaja ja hopeavesilaite) ja Magneettipulsaattorin lääkintälaitteiksi ja
myöntäneet niiden terveyttä edistävät vaikutukset. Toivottavasti myös muissa maissa viranomaisten ja lääketieteen
edustajien suhtautuminen jo lukuisia ihmisiä auttaneisiin hoitomuotoihin on tulevaisuudessa avoimempaa.

U.S. Patent
Kaali et al.

5,188,738
Feb. 23 1993

ALTERNATING CURRENT SUPPLIED ELECTRICALLY CONDUCTIVE METHOD AND SYSTEM FOR TREATMENT OF
BLOOD AND / OR OTHER BODILY FLUIDS AND / OR SYNTHETIC FLUIDS WITH ELECTRIC FORCES
The presented invention has been devised to attenuate any bacteria, virus, (including the AIDS HIV virus) parasites and /or fungus contained
in blood to the point that any such contaminant is rendered ineffective
for infecting a normally healthy human cell, but does not make the
blood biologically unfit for use in humans.

"Suurin osa meistä törmää aika-ajoin totuuteen, mutta useimmat jatkavat ikään kuin mitään ei
olisi tapahtunut"
- Winston Churchill
"Luoja on jättänyt takaoven auki terveydelle - tämä takaovi näyttäisi olevan sähkö"
C. Beck
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- Robert

