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  :بِسمِ اهللاِ الرَّحمن الرَّحیم

  

  :معرفی  تکنولوژي بیورزنانس جهت اسکن کلی بدن
  

  

در دنیاي فعلی بدلیل آلودگی هاي هوا، خوردن غذاي ناسالم و عدم نوشیدن آب کافی و صحیح ،وجود استرس هاي مختلف 

 ،عوامل دیگري نظیر رسیدن ناکافی اکسیژن درکنار این عوامل. سبب گردیده که عموما انسان کامال سالم خیلی کم یافت گردد

به سلول هاوکمبود ویتامین ها ومواد معدنی و استرس ها سیستم ایمنی بدن به مرور ضعیف گردیده وزمینه افزایش ورود و رشد 

مل بیماري میکروبها دربدن مهیا میگردد، به بیان دیگر آغاز بیماري اتفاق افتاده است و بسته به زمان ودقت تشخیص نوع و عوا

فقط این را بدانیم که کم نیستند کسانی که فرصت . و عدم اقدام به درمان صحیح، عواقب متفاوتی میتواند در انتظار افراد باشد

  .یشه می توانند از دست بدهند درمان بیماري را براي هم

 دنیا می باشد، درفاصله زمانی ساله دانشمندان بزرگ50 بهره گیري از تکنولوژي ویژه اي که حاصل تالش  بیورزنانس با

تنها با ارزیابی بیو ... تشخیصی پزشکی کالسیک نظیر خون گیري،نمونه برداري وتهاجمی کوتاهی بدون استفاده از روشهاي 

الکترو مغناطیس و رزنانس اندامها و بافت هاي بدن شما در مدت کوتاهی پارامترهاي ذیل را با درصد اعتماد باال مورد شناسائی 

  .ار میدهدقر

شناسائی حضور یا عدم حضور عوامل عفونت زا  مانند باکتري،ویروس،قارچ وپارازیت با تشخیص بافت یا اندام درگیر  -1

  .در بدن بطور دقیق

 .تشخیص آلرژي و نوع عامل آلرژي زا در بدن -2

 .شناسائی دقیق وضعیت سیستم ایمنی بدن -3

 در بدن شناسائی کمبود ویتامین ها و مواد معدنی و هورمونها  -4

 .شناسائی دقیق مرحله پیش دیابت و دیابت -5

شناسائی وجود تومورهاي خوش خیم وبد خیم و تشخیص امکان تشکیل سلولهاي سرطانی، علی الخصوص در مراحل  -6

 .اولیه و قبل از بروز کوچکترین عالئم سرطان

 .شناسائی وجود استرس ودپرس ها وضعف سیستم اعصاب -7

 .ف بدنارزیابی عملکرد اندامهاي مختل -8

 .ارزیابی وضعیت متابولیسم،کاتابولیسم وآنابولیسم اندامهاي بدن -9

 .دقیق بافت آلوده در انداممحل شناسائی دقیق وجود مواد شیمیائی و سموم در اندامهاي مختلف بدن ومشخص کردن  -10
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عروقی،سردردها برومیوم در زنان، نارسائی هاي قلبی وسیستم  فیشناسائی دقیق علت بیماري هائی نظیر زخم معده ، -11

وفشارخون،تب هاي ناشناخته، دردها وبیماري هاي استخوانی و مفاصل،التهاب هاي گوارشی بخصوص روده اي، 

ناراحتی هاي کبدي ،کلیوي،مجاري ادراري،ضعف توان جنسی، بیماري هاي مربوط به پروستات  ، کیستهاي مختلف

 . پوستی وبعضی از ناراحتی هاي چشمیفکم خوابی و بدخوابی ،تنش هاي روحی ،خارش ها والتهابات

  :تشریح علم بیورزنانس تراپی  بعنوان یک شاخه از پزشکی تکمیلی
Bioresonance therapy is a type of alternative medicine  

 بعنوان  انسان هر موجود زنده اي وعلی الخصوصسیستم بدناساس این علم بر این اصل حیات پایه ریزي شده است که کل 

  توانائی در نظام خلقت طوري طراحی گردیده که توانایی شناسایی عوامل مهاجم و عوامل بیماري زا و همچنین،رین مخلوقبرت

  .از بین بردن آنها و در نهایت بازسازي اجزاي خود را دارا می باشد

 این است که تمام ،دارد بعنوان برترین مخلوق وجود انساننکته اساسی دیگر اینکه در شبکه حیات کلیه موجودات زنده و

سلولهاي زنده در محیط زندگی خود، من جمله کلیه سلولهاي اندامهاي بدن انسان، داراي ارتعاشات بیولوژیکی بوده و در 

اطراف خود بیوالکترو مغناطیس تولید می کنند و از آنجاییکه هر ارتعاش داراي فرکانس خاصی می باشد ، مسلما این فرکانسها 

 .یري خواهند بود، هرچندکه میزان آنها فوق العاده ضعیف باشدقابل اندازه گ

 میالدي دانشمندان آلمانی و روسی دریافتند که تمام سلولهاي بدن بنا به سـاختار فیزیکـی خـود    1920-1930بیندر سالهاي  

در و) گشت در دسـتان مـا  مانند اثر ان( داراي ارتعاشات ویژه اي هستند که این ارتعاش ها در هر سلول منحصر به فرد می باشد    

 قانون کشف شـده دیگـر   .از این قانون مستثنی نیستکه هیچ موجود زنده اي    ، ودانستند این قانون خلقت کشف گردید      حقیقت  

 ومیزان این تفاوت دقیقا به نوع بیمـاري و عامـل بیمـاري    متفاوت می باشد بیمار سلول با سالم سلول ارتعاشات که  آن است که  

  .کنون ثابت نشده است که دو بیماري مختلف به یک میزان در فرکانس سلول سالم ایجاد اختالل نمایدبستگی دارد و تا 

پـس از   وبا گذشت چنـد سـال ،    ارتعاشات را ثبت نمایند این  بسیار حساس توانستند    ویژه و  با اختراع دستگاههاي  دانشمندان  

 و پـس از پـردازش   نمـوده  اطالعات بدست آمده را آنالیز  ستکه میتوان د  ی اختراع گرد   دیگري ي ها دستگاه،ثبت این ارتعاشات    

 لیـت هـاي منحـصر بفـردي دارد    بقا ویژه اي که نرم افزارکامپیوتر و بهره گیري از با در سالهاي اخیر. دراختیار پزشک قرار دهد 

علم پزشـکی کالسـیک   تصور آن حتی براي متخصصان عمال پیشرفت ها در زمینه این علم بگونه اي خارق العاده بوده است که         

  . نیز کمی دور از ذهن است

کـه سـلولهاي سـالم داراي ارتعاشـات     حیـات   ولی با کشف این اصـل  پیشرفتهاي چشمگیري داشته استامروزه علم پزشکی   

ابـزار جدیـدي دراختیـار    ،   بیماري این ارتعاشات تغییر می کنـد     وعامل خاصی هستند و زمانی که بیمار می شوند باتوجه به نوع          

مراحل  است که نوع و عامل بسیاري از بیماري ها را با دقت خارق العاده حتی قبل از بروز عالئم بیماري و در               گرفتهشکان قرار   پز

 بصورت گزارش در اختیار پزشک و بیمار قرار میدهدو درمرحله بعد درمان هاي ویژه اي بدون بهره گیـري از کـوچکترین              اولیه شناسائی و  
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گشوده پزشکی کالسیک  علم  پزشکی به روي  تشخیص و درمان    دیدگاه جدیدي از     میشود وبدین لحاظ     هارائداروهاي شیمیائی   

  .استشده 

کلیه باکتري ها و ویروس ها و تمامی سلولهاي کلیه موجودات و انسان داراي ارتعاشات بیـو الکترومغناطیـسی                بصورت خالصه    

ع باکتري، ویروس و هر سلول دیگري کـه داراي ارتعـاش مـی    است که می توان با ارسال فرکانس هاي مشخصی، براي هر نو       

     .است یا به هر دلیل انحراف نشان میدهد  درحالت طبیعیباشد ، مشخص نمود که آیا رزنانس

                                                        

     

 مجرب ترین کادر    پیشرفته ترین تکنولوژي و تجهیزات تشخیص و درمان بیورزنانس و           با در اختیار داشتن    Doctor-Nکلینیک  

 بـا همکـاري    امیـدواریم باشـد و می  از سراسر دنیا ی وسایر متقاضیانپزشکی روسی وفارسی زبان آماده پذیرش عزیزان ایران   

مسافرت شـما بـه کـشور     شدن   پربارتر تالشمان براي ) م شرکت توریستی دیگري که مد نظرتان است       نا( »توریستی«شرکت  

 .را بهمراه داشته باشدروسیه 

 دقیقه زمـان  50 تا 40این برنامه حدود .  براي شما تدارك دیده ایم    تست سالمتی   در این راستا ما برنامه ویژه اي تحت عنوان        

ما را مشخص می نماید و در صورت تمایل شما براي آنالیز بیشتر و یا احیاناً درمـان، مـی   می برد و وضعیت کلی سالمتی بدن ش       

  .توانید به صورت انفرادي و خصوصی با پزشک فارسی زبان کلینیک مشورت هاي الزم را انجام دهید

   :برتري و ویژگیهاي تکنولوژي تشخیص و درمان طبی بیورزنانس

 در نظر گرفته می شود و باور اساسی بر این است کـه اعـضاي   یکپارچه سیستمعنوان یک   در این تکنولوژي بدن انسان به        -1

هـا،  ماننـد سیـستم گـردش خـون و هورمون     مختلف بدن در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قـرار دارنـد و سیـستم هـاي مختلفـی                 

بـوده ومنحـصرا    جدا  یکدیگرز جهت هدایت و فرماندهی کلی بدن نمی توانند ا    استخوان،تنفس ،گوارش وسیستم مغز واعصاب    

 بعضا متخصص در سراسر دنیا انجـام میدهنـد تحـت هـیچ شـرایطی      ،مورد بررسی قرار گیرند؛ اشتباهی که متاسفانه پزشکان   

صورت یکپارچه ب بدن بیمارصحیح آن است که ،روش  بنابراین براي تشخیص بیماري     توسط متخصصین ما انجام نخواهد شد ؛      

  .گیردار و منسجم مورد بررسی قر

؛ امکـان پـذیر اسـت       در این تکنولوژي امکان دست یابی به اعماق بافت هاي مختلف بدن به سهولت و در زمـان کوتـاهی                    -2

  . بافتی ناشناخته از شخص بیمار وجود نخواهد داشت در بررسی هاي تشخیصی و درمانی بیورزنانس، بعبارت دیگر
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شناسـائی و درمـان   اري و علت عملکرد نادرست انـدام مـشخص گـردد و    در این تکنولوژي اساس بر آن است که علت بیم     -3

بیماري با تشخیص تمامی صفات بیماري اعم از عالئم بالینی موجود ، نوع عامل بیماري، علت ورود عامل بیماري، علتهاي جانبی               

  .دیگر ایجاد بیماري و غیره انجام میشود

ی باشد و داروهاي درمانی به صورت انفرادي و خصوصی بر روي بیمـار       درمان در این تکنولوژي براساس اصول همئوپاتی م        -4

تست می گردد که درصورت مثبت بودن ، آنگاه پیشنهاد می شود و البته اصولی ترین درمان براي از بین بـردن علـت بیمـاري،               

ده و بـا وارد کـردن ارتعاشـات      بـین بـر   را از   زا  بیماری عوامل   بیو رزنانس استفاده از دستگاههاي ویژه اي است که با ارتعاشات          

  . را به ارمغان خواهند آورد اندام عضو بیمار را به ارتعاشات صحیح خود بر می گرداند و سالمتی،صحیح

 بیو الکترو مغناطیس خـود بـدن انـسان مـی باشـد و            فرکانس هاي   جنس از بیورزنانس   ارتعاشاتجنس  الزم به ذکر است که      

 واست و عمالً فرکانس طبیعـی بـدن محـسوب مـی شـود        اما فوق العاده دقیق      عاده ضعیف    بسیار پائین و فوق ال     فرکانس آنها 

  . ندارند وعوارضیهیچگونه زیان

 وزارت اسناد وتائیدیـه هـاي    گذرانده و کلیه    با موفقیت اعجاب انگیز      را    واجرائی  تکنولوژي فوق، کلیه مراحل تحقیقاتی کلینیکی     

، بیوفیزیـک    وزارتوتائیدیه هايسرتی فیکیتهاي سالمت  می باشد؛ ضمن اینکه   دارا    و اروپا را   کشور روسیه بهداشت و درمان    

،اسـترالیا  ایتالیـا  ،   ایالت شیکاگو و کشور فرانسه       کشور آمریکا، رقابل ذکر است که د    .  نیز دارا می باشد     را مخابرات الکترونیک و 

ـ  از دیربـاز چنـدین کل       نیـز  و در کشور آلمـان     ده اند گردیتأسیس  این تکنولوژي   گیري از    با بهره ک هایی   ینیکلوانگلستان   ک ینی

  .وجود داشته اندتشخیص و درمان بیورزنانس 

  

  

  برنامه تست سالمتی

  بطول می انجامد شامل شناسائی موارد ذیل دقیقه 50 تا 40تست سالمتی که به مدت 

  : در بدن متقاضیان می باشد

  :)LOAD GEOPATOGENIC ( وجود ژئو پاتوژن در بدن-1

انسان  بدن  هاي بر روي ارگانیزم این انرژي ها  که تأثر منفی   بوده بعضی از مناطق کره زمین داراي انرژي ها و ارتعاشات منفی            

فلـزات  (یم و عناصر رادیواکتیـو  ن اوراندمعامجاور مناطق ؛ )ی یا هوائیزیرزمین( کابل هاي فشارقوي  مجاور مناطقتائید گردیده ؛ 

  . لوله هاي فاضالب و غیره عبور می کندآنها که از زیری ناطقمو )با اورانیمگروه هم 

  

 :)LOAD RADIOACTIVE ( وجود رادیو اکتیو روي بدن -2

 سرامیک ها و حتی سنگ هاي معدنی و یـا بعـضی از کارخانـه    ،دلیل عدم کنترل کافی در تولید بعضی از محصوالت مانند آجر        ب 

تأثیر بسیار   روي سالمتی انسان در درازمدت باقی مانده و می تواند     این تولیدات  موجود در  تشعشعات رادیواکتیو    ؛  هاي صنعتی 

  .گذارندب بدي
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   :) ELECTRO MAGNETIC   LOAD(. وجود امواج الکترومغناطیس روي بدن-3

تأثیرات این امـواج  ولی باید دانست که . متأسفانه در زندگی شهري بدون تلفن موبایل و کامپیوتر و تلویزیون نمی توان زندگی کرد  

  . استکه تشخیص میزان بیش از حد آن روي بدن انسان حائز اهمیت.  بیماري زا و خطرناك می باشندبعضاروي بدن 

  

   :)  EL/MLACK OF MIN and(. کمبود-4

  . نقش حیاتی دارند بدن سلولهاي،واکنشهاي بیوشیمیائی کلیهمواد معدنی و میکرو المنت ها در ساختار هورمونها 

  

  : ) LACK OF VITAMINS(. کمبود ویتامین ها در بدن -5

  . ویتامین ها ترکیبات آلی که به مقدار بسیار کم براي بدن انسان الزم است اما کامال ضروري براي رشد،سالمت وادامه زندگی می باشد

  

                                      : ) LACK OF HORMONES(. کمبود هورمون ها-6

 
                   :  )HEIGH CHOLESTEROL(.اال بودن کلسترول ب-7

  

          :) URINARY  ACIDEEIGHH ( باال بودن اسید اوریک    -8

  

9- HP ارزیابی :  اسیديHPکلیه بافتها و اندامهاي بدن اسیدي  .)ACIDIC PH(  :   

  

10- HP ارزیابی  : قلیائیHP قلیائی کلیه بافتها و اندامهاي بدن.)ALCALINOUS  PH(  :   

  

   : )FALSE POLARITY(.پالریته مضاعف در بدن شناسائی  -11

عدم باالنس در این دو قطب را پالریته مضاعف می .  تقسیم شده استYAN و INینی انرژي بدن انسان به دو قطب      نبراساس پزشکی ج  

  . نامند

  

  .یا احتماالً مواد شیمیایی و غیره  وجود آلرژي بدون عالئم ظاهري ، حساسیت به مواد غذائی و -12

)GRESSION  AG Without AutoRALLE( :  

  

 : )FOOD-ALLERG(. به مواد غذایی یا مواد شیمیایی و غیره  با عالئم ظاهري آلرژيشناسائی-13

  

 : ) INGECTOPAS ALLERG(. وجود آلرژي با عالئم شدید ظاهري -14

  

 که در روده کوچک نباید حال آنکه کوچک باکتري وجود دارد و روده عالمت آن است که در روده کوچک ،در  شناسائی دیس باکتریوز -15

           (DIS BACTER – THIN ): . باکتري باشد

  

از مک می کننـد کروده اي مفیددیس باکتریوز روده بزرگ ، عالمت آن است که در روده بزرگ باکتریهایی که به فعالیت هاي     شناسائی   -16

   : ) THICK - BACTER ISD(.بخصوص با خوردن آنتی بیوتیک ،ند بین رفته ا

  

   :  ) GROWTH ALIGNANT M–NON(. خوش خیم در بدن   یا تومور وجود غده-17

  

       :  )PROCESSYTOSICC  (.ت در بدنس وجود کی-18

  

  )ESSof  MALIGNANT  PROC. EARLY St(:  مرحله پیش بدخیم -19



 ۶

 حضور بیش از انـدازه عوامـل   بعضا نیست، ی سرطانلزوما به مفهوم توده بدخیم ، این تکنولوژي غده یا تومورگاه  قابل ذکر است که از دید   

ممکـن اسـت    آیـا  این تست به ما کمک می کند که دریابیم در آینـده  . عفونت زا و میکروبی می تواند پروسه بدخیم را در بدن ایجاد نماید     

  .بیمار دچار پروسه بدخیم گردد

  

  )ESSPROC . ANTOBVIOUS MALIGN( :مرحله بدخیمشناسائی  – 20

، حتمـاً   وجود دارد یا نه؟ و در صورت مثبت بـودن تـست  ،  پروسه بدخیم    داراياین تست به ما کمک می کند که دریابیم آیا در بدن منطقه              

حتـی در بعـضی از مـوارد ، آلـودگی     . یستخاطر نشان می کنیم که بدخیم بودن دلیل قطعی سرطان ن         . باید تست سرطان را هم انجام داد      

 .شدید روده و کبد، به صورت بدخیم تست می شود

  

  )MACRO and MICTO TUMORS( :وجود میکرو یا ماکرو تومور در بدن -21

  .باشدرا می تواند داشته  خوش خیم ، بدخیم و سرطانی سه حالت قابل ذکر است که تومور 

  

   )ENERAL IMMUNITY ATTENUATIONG( : ارزیابی ضعف سیستم ایمنی  -22

  .نشان دهنده کم بود ویتامین و مواد معدنی و یا وجود استرس در بدن می باشد

  

                                               )STRAIN-SYSTEM.IMMUN(:ارزیابی تحت فشار بودن سیستم ایمنی  -23

  .بدن می باشد بافت یا اندامی از  عفونت درتائیدتحت فشار بودن سیستم ایمنی به معنی 

  

 )EXHAUSTION- SYSTEM.IMMUN ( :ارزیابی میزان خستگی سیستم ایمنی -24

 . مانند میکروبها و یا آلرژي می باشد ایجاد بیمارينشان دهنده درگیري طوالنی مدت سیستم ایمنی با عوامل خستگی سیستم ایمنی

  

  : فعالیت هاي حیاتیانجام براي ادامه مبارزه با میکروبها و توانایی باقیمانده سیستم ایمنیارزیابی  -25

میزان توانایی باقیمانده سیستم ایمنی بـراي ادامـه    . را تست میکند   سیستم ایمنی    باقیمانده توانائی سازگاري و یا    میزان   ارزیابی فوق         

  قابل تست )خیلی باال( VERY HIGHتا مرحله )  ایین خیلی پ ( RUNNIG LOWمبارزه با میکروبها و یا فعالیت هاي حیاتی از مرحله 

   .می باشد 

  )VEGETATIVE  DISORDERS( :سیستم عصبیضعف میزان   وتشخیصاعصابارزیابی -26

   ) STABILITY–STRESS ( : استرس از نوع دپرس ارزیابی -27

  ) ABILITY ST–STRESS(  : منشاء خارجی باناهنجاري هاي درونی   استرس از نوعارزیابی -28

  .این نوع استرس معموالً شامل گرفتاریهاي کاري و خانوادگی می شود

  

   ) STABILITY–STRESS ( : تاثیر محیط خارج بر رفتارهاي انسان استرس از نوع ارزیابی - 29

  .البته استرس هاي هورمونی هم در این گروه قرار می گیرند

  

   )STRAIN –  STSTEMRENDOC( :بودن این سیستم فشار تو شناسائی میزان تح سیستم هورمونی ارزیابی -30

  

  آیا سیستم هورمونی مرحله فشار را گذرانده و متأسفانه به مرحله بـاالتر  )XHOUSTIONE – STEMYS. RENDOC(  تست-31

  که یک نوع مرحله خستگی سیستم هورمونی می باشد، رسیده است؟

معموالً کسانیکه عمل غده تیروئید داشته اند و یا خانم هاي سنین باالتر که یائسگی غیرآرامـی را مـی گذراننـد و یـا گـروه بیمـارانی کـه                 

  .مشکالت شدید هورمونی دارند، در این گروه تست قرار می گیرند

  

   )  OF DIABETSFORMPROROMAL ( :مرحله پیش دیابتشناسائی -32

   ) HYPERTONIA( : نرمال ومیزان ودلیل آن از حالتفشار خون  شناسائی وضعیت-33

   ) MURCURYLOAD by(: جیوهفلزسنگین شناسائی -34



 ٧

متأسفانه این فلز در بدنشان دیـده مـی   ، معموالً کسانیکه در کارخانه هاي صنعتی کار می کنند و یا کسانیکه دندان را با آمالگام پر کرده اند   

  .شود

  

   )LOAD by LEAD (:  سربینسنگفلز   شناسائی-35

  .دیده می شودبیش از حد این فلز در بدنشان ،و رزمندگان جبه ها معموالً ساکنین شهرهاي بزرگ به علت وجود زیاد اتومبیل 

    .)LOAD by CADMIUM(  کادمیوم فلزسنگین  شناسائی- 36

 این فلز در بدن آنها دیـده  ،ر جبهه شیمیائی شده اندندگانی که درزمو   سیگاري ها،معموالً کسانی که در کارخانه هاي صنعتی کار می کنند           

  می شود 

  ) 1INTOX(:  در بدن شناسائی سمتست  -37

 کثیفی بیش از حد انـدام هـاي بـدن    وجود این سموم دربدن دالیل ،نشان می دهد  تولید می کنندآنها را این تست سمومی را که خود بدن     

  .می تواند باشدرژي در بدن  آل نوعیوجود، مانند روده و کبد 

  

   ) 2INTOX(:  در بدن شناسائی سمتست -38

  .نشان می دهد میشوند را تولید توسط عوامل میکروبی خارجی در بدناین تست سمومی را که 

  

   )3INTOX(:  در بدن شناسائی سمتست -39

بـه ارث خواهـد   تولد همراه خود از والدین موال کودك بامنشاء ژنتیکی است و معدر بدن با وم ایجاد شده  سماین تست مربوط به شناسائی 

  . باشدهم می تواند داشته ویروس و باکتري البته منشاء برد ؛

  

   )VIRUS LOAD( :شناسائی دقیق وجود ویروس در اندام و بافت هاي بدن -40

   )BACTERIAL LOAD(:   شناسائی دقیق وجود باکتري در اندام و بافت هاي بدن-14

   )LOADYCOTICM ( : ائی دقیق وجود قارچ در اندام و بافت هاي بدنشناس -24

  )HELMENTHS LOAD(  :در اندام و بافت هاي بدن) انگل(شناسائی دقیق وجود پازیت -34

  

 وجود دارد یا نه ؟ منظور اندامی اسـت کـه ممکـن اسـت تحـت تـأثیر        بیماري آیا در بدن منطقه درگیر )INDUS LOAD(تست  -49

  .که پزشک در مراحل بعدي تست این عضو را مشخص کرده و علت درگیري عضو را هم مشخص می نماید. یمار گشته باشدمیکروب ب

  

 از عفونت است که سیستم ایمنی میکروبها را نمی توانـد شناسـایی   دامینانت مرحله ايمرحله    )DOMINANT NIDUS(تست  -50

  .ب در بدن حادث می شود و میکروبها با سیستم ایمنی یک نوع هم زیستی ایجاد کرده اندمعموالً به دلیل حضور بیش از اندازه میکرو؛ کند

  

 به آن پرداختـه  ابتداآیا در بدن عضوي وجود دارد که  در این تست مشخص میشود  )INTALLY ADDECTED ORG(تست   -51

  .می نماید در مراحل بعدي پزشک آن را مشخص می کند و عامل عفونت را هم مشخص البته: شود

  

    )CHRONIC PROCCES(:شناسائی بیماري که به مرحله مزمن رسیده است  -52

  

  )ACUTE PROCCES(شناسائی بیماري که به مرحله حاد رسیده است  -53

  . پزشک هر دو مرحله مزمن و حاد را مشخص نموده و عامل بیماري را معلوم می نماید

  

   )ORGAFFECT  AXIMUMM( : تست حداکثر بیماري-54

  یا در بدن عضوي وجود دارد که حداکثر بیماري را داشته باشد یا خیر؟آ

 به صورت کلی مشخص می نماید که آیا پروسه مرحله حاد و یا مرحله        مربوطه با ضریب قابل اعتماد باالئی       پزشک تست سالمتی در برنامه   

در صورت موجود بودن در بدن شخص مراجعـه   درگیر عفونی  عضو یا مرحله دامینانت و منطقه   قادر به شناسائی  مزمن در بدن وجود دارد و       

  .کننده می باشد



 ٨

ایـن  . ا که عامل این پروسه شده است را تعیین می نمایـد       ز گروه عفونت    ،  در بدن شخص مراجعه کننده     عضو درگیر   در صورت شناسائی    

  .کیک شناسائی میشوند ها  دقیقا به تف و پارازیتها قارچ،  ها باکتري،  هاویروسعوامل شامل گروه 

شناسائی دقیق نام هریک از عوامل بیماري زا که عموما در پزشکی کالسیک با اعمال نمونه برداري و کـشت بافـت امکـان شناسـائی آن                   

 مـشخص   دقیقا با ذکـر نـام التـین آن   پزشک می تواند نوع ویروس و نوع باکتري و نوع قارچ و انگلی را هممیسر است در این تکنولوژي     

  .  البتهاین مرحله نیاز به هزینه اي جداي از هزینه تست سالمتی داردایدنم

  

  

  

شامل تست سالمتی اندامها وبافتهاي مهم ذیل می باشد، عموما با تست اعضاء ذیل وضعیت برنامه تست سالمتی عملکرد اعضاء بدن ، 

  .فتیار آنها قرارخواهد گردر اخت پزشکی کلینیک سالمتی مراجعه کنندگان مشخص گردیده و به صورت گزارش

  

  

GLANDULA THYREOIDEA                                                                                   غده تیروئید  

GLANDULA PARA THYREOIDEA                                                                       غده پاراتیروئید 

COR  (TOTAL)             قلب     >       COR DEXTER AND COR SINISTER قلب        و چپ             ناحیه راست  

PULMONES   ریه              >                 ULMO DEXTER  AND PULMO SINISTER      راست ریه  چپ و ریه  

LIEN      طحال     -  REN      هاکلیه  – 

 

Gl. SUPRENALIS ST. CORTIC   الیه خارجی( غده فوق کلیوي   (  

GL. SUPRENALIS ST. MEDULL        الیه داخلی ( غده فوق کلیوي(  

 

HEPAR          کبد                   VENA PORTAE                      رگ بزرگ کبد       

VESICA FELLEA                    کیسه صفرا         FEL                         صفرا  

DUCTUS BILIFERI                                                مجراي عمومی صفراوي  

 

TRACTUS BILIARIS                                                   کانال عبور صفرا  

PANCEREAS          لوزالمعده    OSEOPHA GUS           مري 

VENTRICULUS       معده       VENTRICULUS PILORI   قسمت پائین معده منطقه ورود به اثنی عشر 

 

DUODENUM )              دوازدهه (  اثنی عشر   

JEJUNUM                 روده کوچک    INTESTINUM CRASSUM           روده بزرگ  

MUCOSA   مخاط دستگاه گوارش              RECTUM         راست روده 

 

GL. MAMMARIA  DEXTER , SINISTER  راست و چپ( پستان                                          (  

OVARIA    تخمدان           OVARIUM DEXT , SIN.                                تخمدان راست و چپ         

 

PARAMETRIUM  DEXT,SIN 

ENDOMETRIUM  اط داخلی رحم مخ      UTERUS    رحم 

TUBA UTERINA لوله هاي رحمی           VAGINA    واژن  

 

TESTES   بیضه   TESTIS  EPIDDYMIS DEX ,SIN.  بیضه راست و چپ 

VESICA  SEMINALIS     کیسه اسپرم             PROSTAT          پروستات  

VESICA   URINARIS        مثانه                    URETER    مجاري ادراري  

CP.1.  NORMALIZATION  OF  METABOLIC  PROCCESSES 
 غیرطبیعی بودن پروسه سوخت و ساز بدن 
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ANABOLIC PROCESSES  1. ext …… 6 ext .                                                     پروسه آنابولیسم 

CATABOLIC  PROCESSES 1.ext…… 6 ext.                                                     پروسه کاتابولیسم 

 
MICROBIOLOGICAL  CYCLE DAMAGE IN  IN INTESTINE     اشکال در سیکل میکرو بیولوژي روده 

MICROBIOLOGICAL  CYCLE DAMAGE IN  BLOODاشکال در سیکل میکروبیولوژي خون  

MICROBIOLOGICAL  CYCLE DAMAGE IN  IN IN LYMPH اشکال در سیکل میکروبیولوژي لنف 

ADITIONAL CONTROL ON MALIGNANTY                                     تست کنترل مجدد بدخیمی  

 
PROTOIN ONCOLOGIC  POTENCIES 12.SOO.10.000.comp                   تست پروتئین سرطان  

THE INDICATING ON AN ONCOLOGY        تست وجود سرطان                                                    

 
MELANCHOLY – ALAM                                                                                      نگرانی دائمی درونی  

DEPRESSION                دپرس                SLEEPLESSNESS       کم خوابی 

GASTRITIS                                                                                                              گاستریت معده 

 
HECUS UENTSICULIS ,DEUDENI       )                                          دوازدهه( زخم معده در قسمت اثنی عشر 

COLITS – METEORISM                                                                             کولیت روده و نفخ روده اي  

PANCREATITIE                                                                                    پاکنرا تیت یا بیماري لوزالمعده 

 
NOT SUFFICIENT FUNCTIONS OF LIVER                                                                       کم کاري کبد  

POOR FUNCTIONS OF KIDNEYS                        کم کاري کلیه                                                                 

PROSTATITIS   HYPERTROPHY OF  A PROSTATE 
 
ANEMIA               کم خونی                 ARTHRITISES        آرتریت 

ARTHROSES                 آرتروز             GOUT                    نقرس         

INFRINGMENT OFCICULATION  CORONARY                         اشکال در شبکه خون قلبی                  

TACHYCORDIA               عدم تنظیم ضربان قلب          

TEST CHAKRA 1-7                                        تست چاکراه بدن 

 

 در این مرحله برنامه تست سالمتی خاتمه می یابد.
 

 
  :توجه به نکات ذیل در برنامه تست سالمتی ضروري است

  

   آنـالیز تـست هـاي بدسـت آمـده ، پـس از پایـان برنامـه تـست سـالمتی            و بـراي بررسـی بیـشتر     متقاضیان درخواست    درصورت -1

که در مرحله اولیـه تـست ،اعـالم گردیـده اسـت را      ي پزشک به صورت کامال فوق تخصصی عضو یا اعضا مشکل دار           انفرادي،به صورت   

  .بررسی خواهند نمود

شاهد شنیدن مشکالت جسمی و روحی خود خواهنـد  ،  در طی انجام تست سالمتیالمتی ، و متقاضیان تست س مراجعه کنندگان 

 دومـا امکـان   اوال که لزومی ندارد نگران شوند چون خیلی از مشکالت مسایلی است که در اینده ممکـن اسـت پـیش ایـد       بود ؛ 

  .  هاي درمانی را هم طی نمایندوجود دارد که به دوستان این امکان را می دهد تا حتی راه انجام دقیق تر بررسی ها

دگان نیاز به انجام بررسی هاي دقیق تر را نداشته باشند و از سالمت کامل برخوردار بوده و تـست  ننامیدواریم که کلیه مراجعه ک 

   . فراهم است  براي متقضیان این مطلب باشد، اما ادامه روند بررسی هاي تخصصی ترمؤیدسالمتی نیز 

  

  

  ب



 ١٠

  : درست از تست حتماً باید به موارد زیر توجه کافی بفرماییدجهت نتیجه گیري

  . خوردن قهوه و کاکائو و داروهاي خواب آور، داروهاي هورمونی قوي یک روز قبل از انجام تست ممنوع می باشد-1

  .ی باشد نوشیدن هر نوع نوشابه الکلی و استفاده از مواد و داروهاي مخدر تا سه روز قبل از انجام تست ممنوع م-2

 زمانی که در کلینیک براي تست آماده می شوید کلیه لوازم و ادوات فلزي مانند ساعت مچی ، کلید و جاي کلیدي ، پول خرد، گوشـواره ،     -3

ز گردنبند، انگشتري را از خود دور کنید همچنین موبایل، کارت هاي مغناطیسی مانند کارت اعتباري و حتی هرگونه دعا را هم الزم است که ا      

  .خود دور نگاه دارید

  . کسانیکه در قلب آنها دستگاه الکترو کاردیو استیموالتور کار گذاشته اند، تست نمی تواند صحیح انجام گیرد-4

  .سبانیدنباید پاها را بهم چ در زمانی که تست در حال انجام می باشد -5

  . قابل اجرا می باشد بدون هیچ مشکلی به باال،ه ما3راي زنان باردار و کودکان از تست ب-6

  

  :نکته مهم 

ــد    ــب نمای ــست شــما را متعج ــایج ت ــه نت ــت ک ــن اس ــست ممک ــان ت ــس از پای ــر  .  پ ــال حاض ــه در ح ــایی ک ــاري ه   گذشــته از بیم

   ، مـشخص  نیـز در بدن شما، عالئم ظـاهري دارنـد، بیمـاري هـایی کـه هنـوز عالئـم ظـاهري آنهـا بـراي شـما قابـل لمـس نیـستند                         

 دهد که جهت درمان آنها قبل از آن که بیماري به صورت کامل در بدن خود را نمایان کند، بـه درمـان       شما می به  گردند و این شانس را        می

  .اقدام نمائیدآن 

  :در متد بیورزنانس بیماري هاي زیر قابل بررسی می باشد 
  ) را بگذرانند دوره،زوجین به اتفاق  الزم است  در بسیاري از موارددر این کورس( نازایی  -1

اندام هـا و  فعالیت تمیز کردن بدن و تنظیم لیه بافت ها و اندامهاي بدن از کلیه متابولیت ها، سموم ،فلزات سنگین و در یک واژه         تخ -2

 .از بین بردن غلظت خون

م رحم زنـان ، کیـست هـاي مختلـف، آسـم،      و فیبرومی-وپاتی پستان زنانئ، زخم معده، ماست   کلودرد هاي مزمن    دیابت، پروستات،    -3

  عروق قلبی، دپرس، استرس، بعضی از بیماریهاي روانیگرفتگی

 .بین بردن ضعف قوه جنسی و تمایالت جنسی در خانم ها و آقایان -4

 بیماري هاي الرژیکی  -5

 کلیه بیماري هاي عفونی  -6

 بیماري هاي ناشنخته  -7

 .بیماري هایی که پزشکان و بیمارستانها از علت یابی ناتوان مانده اند -8

  ، بعضی از بیماریهاي روانیدپرساسترس ها تنظیم مشکالت روحی و  -9

 تنظیم وزن بدن   -10

 تنظیم مشکال ت  هورمونی -11

 سر درد هاي مزمن  -12

 دردهاي مفصلی  -13
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  رعایت گرددمواردي  که در هنگام درمان باید 

  

 یـا مـشکالت جهـاز هاضـمه     از جمله آلرژي و( این نوع درمان کامالً بی خطر و بی درد می باشدو هیچگونه عوارضی جانبی به دنبال ندارد                

  .براي کودکان نوزاد و خانم هاي باردار هم قابل استفاده می باشد) ایجاد نمی نماید

در هنگام مصرف داروها ، استفاده از تلفن ، موبایل و کامپیوتر و میکرودیو ممنوع می باشد، زیرا امواج این دستگاهها عـالوه بـر اینکـه                     -1

  . د، تأثیرات جانبی خوبی هم ندارندتأثیر داروها را از بین می برن

 )با شکم خالی هم اشکالی ندارد( مصرف داروها نیم ساعت قبل یا بعد از غذا باید صورت گیرد -2

 .بین داروها یک تا دو دقیقه استراحت نمایند -3

هـا از   راي زیرزبـان گذاشـتن گرانـول   ورت دادن گرانول خودداري کنید و بقاگر داروها گرانول باشد، آنرا زیر زبان آهسته حل نمایند از          -4

اگر داروها قطره باشد، قطره ها را زیر زبان چکانده و کمی صبر کنید تا خودش آهسته جذب             . قاشق پالستکی یا چوبی حتماً استفاده نمایید      

 . ؛سپس می توانید مانند حالت عادي آب دهان را قورت دهیدشود

مایونز و کچاپ، قهوه ، کاکائو ، چـاي پررنـگ، هرگونـه    سس هاي  و پیاز خام و سرکه ،  از خوردن سیرباید در تمام طول مدت درمان    -5

 . خودداري نمایید کامالنوشابه گازدار، هرگونه نوشابه الکلی ، غذاهاي خیلی تند

یجاد شود و یـا  در مدت درمان ممکن است که کمی درجه حرارت بدن باال رود ، ممکن است کمی سردرد و یا حالت تهوع و یا اسهال ا                     -6

ایـن  . قابل ذکر است که این موارد طبیعی بوده و حتی االمکان با پزشک معالج خود تمـاس بگیریـد             . ممکن است کمی دردها تشدید گردد     

می شود و خروج سموم از فضاي بین سلولی آغاز می گـردد و نتیجـاً عکـس العمـل      ایجاد سیستم ایمنی بدن    شدن فعال دلیل تغییرات به 

 .  به این حالت نمایان می گرددطبیعی بدن

 . لیتر بسیار الزم و مهم می باشد5/2 تا 5/1نوشیدن آب طبیعی در روز به میزان  -7

 .حتماً دقت نمایید که یبوست ایجاد نشود چون خروج سموم از بدن متوقف می شود و این سموم مجدداً وارد خون می شوند -8

 دقیقه قبل از غذا 30، عسل طبیعی و آب لیموي طبیعی به مقدار مساوي با هم مخلوط کرده         جهت از بین بردن یبوست، روغن زیتون طبیعی       

 .دو قاشق غذاخوري میل نمایید

 Xدستگاههاي اشعه )  متر2 – 5/1حداقل فاصله (  داروها را بایداز وسایلی مانند تلویزیون، کامپیوتر، موبایل و میکروویو دور نگاه دارید             -9

   . درمنزل مناسبترین مکان نگهداري خواص دارو ها کمد لباس می باشد. ها میشود دارو اثراتهها، باعث خنثی شدنبه خصوص در فرودگا


