


Artmediaشهر راستوف ومرکز پزشکی تکنولوژی های نو



تاریخچه دانش بیورزونانس



، افزایش فعالیت سلول یا اعصاب ، در Foptویویدنسکی بنیانگزار ریتم 

.حالیکه تحریکات الکتریکی به آن وارد میباشد را ثابت نمود

تاثیر تحریکات الکتریکی عصب واگوس روی حرکات تنفسی »مقاله 
«( 1881)درپستانداران

Nikolay Vevedenski

( 16.04.1852—16.09.1922) 



دانشمند بزرگ روسی، بنیانگزار کشف سیگنال های بسیار

(mitogenetic rays)  ضعیف سلول های موجودات زنده

.میباشد (morphogenetic field).
وی اثبات نمود که هر یک از سلول های 21در ابتدای قرن 

موجود زنده، فرکانسی مخصوص به خود دارند که ارتعاشات 

و اهمیت زیادی .کلی عضو در نهایت با بدن هماهنگی دارد

.در ایجاد فرایندهای فیزیولوژیکی دارا میباشد

Аlexandr Gavrilovich Gurvich(1874 — 27.07.1954)



Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

دستگاهساختبهموفق،1930سالدر

گردیدبیورزونانسی

بزرگبار30000کهمیکروسکوپساخت-

کاربههتویروسمشاهدهوبرا.داشتنمایی

خالفبرکهبوداینآنمزیتومیرفت

نرفتبینازباعثالکترونیمیکروسکوپ

نمیشدویروس
Mortal Oscillatory Rate (MOR)

رانیستدیدنقابلچشمباکهنوریامواجوی

هکآوردبدستویژهفرکانسهایازاستفادهبا

درارتعاشبهرامیکروارگانیزمبودندقادر

.بیاوند

سرطانعاملدرمانکشف



Winfried Otto Schumann(20.05.1888 — 22.09.1974)

، که موفق به کشف وجود رزونانس های 1952فیزیکدا آلمان که در سال 

.الکترومغناطیس در یونوسفر زمین گردید

امواج شومان دارای رزونانس های فرکانسی بسیار پایینی بوده و بین سطح 

.کره زمین ویونسفر اتفاق می افتد



Reinhold Voll(17.02.1909 — 12.02.1989)

وی موفق به کشف میزان الکتریکی نقاط آکوپونکتور و 

نامیدن این نقاط به نام الکتروپونکتور گردید

متد وی نقاط مختلف باد تحت بررسی قرار میگرفت که 

مستلزم وقت زیادی و دشواری ها در درست بودن نقاطبرای 

..پزشک داشت



Fritz-Albert Popp(11.05.1938)

ایهفعالیتکلیهکهکردثابت1975سالدرکهآلمانیفیزیکدان

ترومغناطیسیالکمتقابلارتباطاتتاثیرتحتارگانیسمبیولوژیکی

یستمسارگانیزم،درکهرسیدنتیجهاینبهوی.باشدمیهاسلول

هانفوتووالکترومغناطیسامواجتجمعازایگستردهبسیار

راالطمهاطالعاتمیتواندهاسلولآنکمکبهکهداردوجود

ازترعسریبسیارارتباطایناینکهضمنوکردهمتقلخودبین

.افتدمیاتفاقهاهورمونوعصبیالیافتاثیرتی



با همکاری یکدیگر اساس بیورزنانس تراپی را بیان نموده  موفق به ساخت1977در ادامه فرانس مورل و اریک راش در سال 

.دستگاه موراتراپی شدند

Franz Morell and Erich Rasche



Helmut Schimmel

سالدراشمیلآلمانیپزشکتوسطباراولینبرایکهرزنانسینباتیتست

متدساسابرالکتروپونکتورتشخیصمتداینراسدر.شدنهادهبنیان1978

.استگرفتهقرارفولیا-ار

کهآلمانVEGAشرکتتوسط1978سالدربالینیتجربهدرمتدایناستقرار

طراحیVEGA-TESTعنوانتحتراتشخیصیدستگاهاولین

لحاظازمتداینهشدباعثبزرگدانشمنداینساله15تحقیقات.نمود،میباشد

هایتکاسبودندارادلیلبهوشدهمتمایزمتدهادیگرازدرمانیوتشخیصی

ایوداربودهگسترشقابلبسیار،تستبرایداروهمراهبه(آمپول)ویژه

ازفولشروخالفبرباتیتستروشدر.میباشدباالییبسیارگذاریتاثیر

.میشداستفادهنقطهیک

ا



Yuri Valentinovich Gatovski (1941—2004)

نامبهروسیبزرگدانشمند،1980هایسالدر

صیتشخیدستگاهساختبهموفقگاتوفسکییوری

-اکسپرتمینی»عنوانتحتتراپیبیورزونانس

بهراانسانالکترومغاطیسیهایسیگنالکهگردید«دـ

هپروسطریقاینازوکردهمحاسبهانفرادیصورت

رشگستراخوددستگاهبعدها.میدادانجامراتشخیص

درنیزرادیگریهایدستگاهآنموزازاتبهووداده

رسمیثبتبهموفقوی.نمودطراحیدرمانراستای

درمانیوتشخیصیالزممجوزهایگرفتومتداین

.گردیدروسیهبهداشتوزارتاز



کهیروسشناسزیست،فیزیکدانروسی،بزرگدانشمند

درکازانچواریاستتحت1990هایسالابتدایدر

نتایجوعلوم،تجربیاتاکادمیدرسیبریپزشکیدانشکده

نایدرکهنمودثابتوآوردهدستبهالعادهفوقبسیار

یژهوجایگاهازبیوسیستمدراطالعاتیهایپروسهمیان،

بالولیسبینمتقابلارتباطحضوربهوبودهبرخوردارای

ایهفرکانسهایفنومندقیقبررسیضرورتوفاصله

.یافتنددستهابافتوهاسلولدرضعیفالعادهفوق

. 

Vlail Petrovich Kaznacheev (17.07.1924)



Luc Antoine Montagnier(18.08.1932)

یدهفرانسوی،برنشناسوویروسبزرگدانشمند

درفیزیولوژیوپزشکینوبلجایزه

وآزمایشات،2000سالپایاندر.بود2008سال

ویتیم.نمودآغازDNAرویراخودتحقیقات

تعیینتحتDNAتولیدبازمکانیزمکهشدموفق

.گردیدکوانتومیدورراهازانتقال



تشخیص و درمان چندسطحی 
سیستمیک 



ارتباط متقابل ارگان ها وسیستم ها با بخش های مغز



الکتریکی

شیمیایی

مکانیکی

انواع واکنش ارگانیزم



عاطفی-روحی

سرنوشتی

معنوی

فیزیکی

سطوح عملکرد



تاثیرات و عملکردهای متقابل



داروهای مثبت مشروط

داروهای منفی مشروط

روش های عملکرد داروها



انواع داروها

مثبت مشروط منفی مشروط کاتابولیک آنابولیک

سرنوشتی

روحی عاطفی

فیزیولوژیکی





Emmanuel Revich (1896-1998)

میعلریاست،زیادیهایسالکهامریکاییدکتر

شتداعهدهبهرانیویورکدررابیولوژیدانشکده

درمانزمیهدرتحقیقاتوقفراخودزمانتمامو

.نمودسرطان

شفکوی،علمیهایفعالیتنتایجمهترینازیکی

اسیدیدلتعاتغییربهمختلفهایبیماریوابستگی

گروهدودانشمندای.میباشدارگانیزمدربازی

مرتبطهایبیماری-.نمودمتمایزهمازرابیماری

بامرتبطهایبیماریوارگانیزمبودناسیدیبا

.ارگانیزمبودنبازی

الیتفعزمینهدرزیادیناپذیرمستدیانکاراسناد

درسرطاندرمانزمیهدردانشمنداینعلمیهای

قاتتحقیاینبرعالوه.میباشدموجودسختمراحل

کاروشدهمطرحعلمیجوامعدروینتایجو
داردادامهامروزبهتاویتحقیقاتروی



Alexander Svyatoslavovych Samohotsky (1890-1986)

به1820هایسالدرراخودتحقیقاتروسیبزرگدانشمنداین

.نمودآغازادساهایکلیینکپلیازیکیدرجراحعنوان

بهراخودتحقیقاتونمودودفاعخودتزاز1946سالدروی

کهBinderیاپیوندهمحلولازاستفادهزمینهدرجدیبسیارصورت

جزاابقیمابستریکعنوانبهکهمیشوداطالقترکیباتیومواد

هاباتالتدرمانجهتدرمیگیرد،بردرراپیچیدهمخلوطیکشیمیایی

معدنیاتترکیببینراجلبیوابستگیتدریجبهوموداستفادهباز

.نمودکشفدرمانیمثبتتاثیروخونسرممحلول،

،سدیمهایمیکروالمنتحاویدرمانهایمحلولازاستفادههنگامبه

ایستانترهکنچهکهشدمتوجهتاثیردرمتنیبامنیزیموکلسیمکادیوم،

ضداندرماوی.میباشدگذارتاثیربیمارخونسرمدرکاتیونهاایاز

ار،میباشدخوندرهامیکروالمنتباالنسآنراسدرکهالتهابی

.نمودبنیان





ادرارP/Hنمودار تغییر

P/h

10.00

16.00

22.00

4.00

4.00

Время



Nert.اصالح به کمک داروهای انرژی اطالعات
محیط +سیگنال از اپراتور+به هنگام ثبت دارو، سیگنال ار دستگاه 
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نمونه اسیدی اختالل متابولیسم
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نمونه بازی اختالل متابولیسم



سطوح کارت میکروالمنت ها ساختار سلول محرکین

عالمت ماه تولد ماه تولدعالمت اولیه

سیاره سیاره هسته ایتحت  ویروئیدها

هاآداپتانت هاشمایل ایهسته هاویروس

سرنوشتی قبیله اسرائیل12 سلولی
ها و قارچ باکتری

ها

واکشنوع رورشاخ.سوندی سلولیبین
یاختگانتک , 

هاانگل

عواطف
OH, Cope, 
Persona

سیستمیک یاختگانتک

جدول سطوح سلسله مراتبی



آزمایشات



Мы проводим эксперименты с:

- مرکز علمی تحقیقاتی دانشکده آنکولوژی راستوف به نام آرت مد تکنولوژی

- مرکز علمی تحقیقاتی ویروس شناسی به نام ایوانوفسکی

- دانشگاه دولتی علم و صنعت راستوف

- مرکز علمی تحقیقاتی کشاورزی ناحیه دونتسک

- دانشکده خاک دولتی دونتسک
- مرغداری ایل ایچسکایا

روسیه اتحادیه کشاورزی-

- دانشکده فیزیک وشیمی محض اوفا

- دانشگاه فیالدلفیا

- دانشگاه بیولوژیکی فیالدلفیا

- 1بازتوانی شماره -مرکز علمی»سازمان بودجه و تامین مالی ناحیه راستوف  «

- دانشکده زنان و اطفال وزات بهداشت روسیه فدرال

- مرکز بهداشت و اپیدمیلوژی ناحیه راستوف



آزمایشات بر اساس مرکز بیوتکنیک پنسیلوانیا 



آزمایشات روی باکتری ها



«انتقال اطالعات»عینی سازی فنومن 



ز تاثیرگذاری روی گندم با استفاده ا

داروهای حاوی انرژی اطالعات



تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دونتسکدانشکده علمی



محدوده ی آزمایشی دانشگاه

:از چپ به راست

• نمونه اول دو ردیف

• نمونه دوم دو ردیف

• ;نمونه سوم دو ردیف

• نمونه چهارم یک ردیف

• کنترل بدون تاثیر گذاری-دو ردیف



تقسیم گروه های دارویی در میدان

Пр. 1

Пр. 2

Пр. 3

Пр. 4

Пр.5

Пр. 6

Пр. 7

کنترل

، که با استفاده از داروهای انرژی اطالعات 3گندم دیمی نوع سخت درجه 
:روی آنها کار شده است :



نتایج آزمایشات

360 364.05

467.7
428.6

464.05 475.56 462.25
421.25

(متر مربع)تعداد جانبی شاخه های تولیدی در واحد سطح

258.33

191.45

335.1

229.7 243.15

319.65
291.65

262.05

(به گرم) وزن گندم در یک متر مربع

Пр. 1

Пр. 2

Пр.3

Пр.4

Пр. 5

Пр. 6

Пр. 7

کنترل



نتایج ازمایشات

15.63

16.3

16.06

16.56 16.6

15.66

16.5

16.3

تحقیقات بیوشمیایی

:پروتئین
تا 15 –  ,سطح پایین پروتئین
15-16 –  ,سطح متوسط پروتئین 
16-18 –  ,سطح باالی پروتئین
– 18باالی (سطح بسیار باالی پروتئین

Пр. 1

Пр. 2

Пр.3 

Пр. 4

Пр. 5

Пр. 6

Пр. 7

کنترل



تغییرات بهره وری بیولوژیکی هاپتن گندم تحت تاثیر داروهای حاوی انرژی اطالعات
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نمونه پروسه تومور روی موش 
صحرایی



دانشکده علمی تحقیقاتی آنکولوژی راستوف



1
از داروهای حاوی اطالعات در مراحل پیش و بعد از بررسی دینامیک رشد تومور حیوانات به هنگام استفاده

بزرگ شدن تومور

2
ضدتوموری بررسی ساختار و ویژگی های واکنش آداپتاسیون به عنوان مکانیزم انتگرال افزایش مقاومت

ارگانیزم

3 شاخص های اندوژن سم زدایی تحت تاثیر داروهای اطالعاتیدینامیک

4 تومور-معیار وضعیت هموستاز ارگانیزم حیواناتتحقیقات روی روند تبلور سرم خون به عنوان

5 لنفاتیک-تیموسیارزیابی شاخص وضعیت ارگان های سیستم های

در زمینه داروهای سرطان) طراحی آزمایشات (



تغییرات شاخص حجم تومور

زمان تاثیرمدت

گروه داروها №

موش روز 1 روز4 روز 8 روز 12 روز 16 روز 18

دارانکوزه

1 2.82 3.03 3.90 4.07 4.83 5.98

2 1.88

0.36

2.38

0.76

3.57

0.87

6.48

-

8.60

-

13.02

некроз

3 2.76 5.49 5.93 10,29 14.98 18.18

некроз

4 0,53 1.25 1.48 1.58 1.87 2.25

5 0.74 1.77 2.25 2.46 3.24 4.33

داروهای انرژی 

اطالعات

№3

1 0,07

1.29

0,07

0.84

1.23

-

0.40 0.13 0.14

2 3.6 3.89 5.95 5.11 12.97 9.33

3 0.78 1.99 2.10 2.77 3.93 2.91

4 0,52 1,30 1,52 1,59 2,07 3,77

5 0,61 0,99 0,83 0,83 1,26 1.50

بومی شماره داروهای

№3

1 0,01 0,01 0,004 следы - -

2 1,57 2,25 1,92 4,66 4,77 7,68

3 1,02 3,6 5,12 6,77 8,51 8,34

4 0,47 0,8 1,88 1,98 1,78 3,36

5 3,09 5,2 7,68 10,4 11,87 30,75

(v=abc 0,523)см³



نمایش سرم موش به هنگام مصرف داروهای حاوی اطالعات

• تیتوسعه سیستم های ترک امتداد یافته با تقارن شعاعی موق
ت شدگی شکل نرمال تحت کنترل ترک با تقارن شعایی، به همراه سف•

مونومورف و جداگانه

• چربی، رنگدانه-تجمع ناقص مواد متابولیسم
• -مارکرهای سم زدایی

• پالک های سمی –سخت شدن ساختار سطح



جوانسازی موش



طراحی آزمایشات

1 (وضعیت الیه کرکی، صلبیه چشم)ارزیابی شکل ظاهری حیوانات

2 وزنتعیین

3 «الکتریکیمیدان»ثبت فعالیت حرکتی بر اساس متد 

4 واکنش هاس غیرویژه کلی آداپته بر اساس سیگنال های فرمول خونشناسایی

5 تعیین تست واکنش ها و سم زدایی عناصر خون

6 عمر حیوان



А- فعالسازیواکنش , Т. تمرینیواکش , С- استرسواکنش

بهآداپتهواکنشمقیاسبامطابقهالنفوسیتمحتواینوسانیفعالیت
خطوط/کنترلگروهدرو/پیوستهخطوط/ПО-1دارویکاربردهنگام

.پیرنرهایموشدرخطخط



А- فعالسازیواکنش , Т. تمرینیواکش , С- استرسواکنش

بهآداپتهواکنشمقیاسبامطابقهالنفوسیتمحتواینوسانیفعالیت
خطوط/کنترلگروهدرو/پیوستهخطوط/ПО-4دارویکاربردهنگام

.پیرنرهایموشدرخطخط



طول حیات حداقل و حداکثر در موش های صحرایی نر پیر گروه 
کنترل و آزمایش، از لحظه تزریق داروهای ضدپیری احیابخش



گروه کنترل



گروه کنترل



گروه کنترل



گروه آزمایش



گروه آزمایش



نموه پروسه های التهابی روی 
موش



تصاویر روند آزمایشات



تصاویر روند آزمایشات



گروه فون После 

ЦФ

روز1

درمان

روز 4

درمان

روز 5

درمان

روز 6

درمان

روز 7

درمان

روز 8

درمان

روز 11

درمان

کنترل 0,15 0,21 1,97 2,89 4,8 3,1 24,4 36,42 23,6

1 0,16 0,48 2,77 3,6 2,16 3,8 16,1 12,5 2,63

2 0,147 0,28 3,62 2,28 1,62 3,6 группа 12,5 7,3

3 0,154 0,49 2,28 1,18 1,32 3,5 14,6 10,6 6,6

26.01.11آزمایشات روی موش صحرایی در تاریخ

kalf-kalifaایندکس لکوسیتی سم زدایی بر اساس متد •

• ЛИИ =(4миел +3ю+2п +с)*( пл+1):(м+лф)*(э +1)



26/2/11آزمایشات روی موش صحرایی به تاریخ 

Capitancoایندکس لنفوسیتی سم زدایی بر اساس متد• and daughter

•ЛИ = лф/ н 

گروه فون بعد از

ЦФ

1روز

درمان

روز 4

درمان

روز 5

درمان

روز 6

درمان

روز 7

درمان

روز 8

درمان

روز 11

درمان

.کنترل 2,3 1.42 0.36 1.36 0,9 0,57 0,47 0,4 0,6

1 2.4 1.08 0.22 1.04 0.8 0.68 0.43 0.7 1.83

2 2.4 1.22 0.2 1.9 1.36 0.6 0.77 0.85 1.23

3 2.3 1.1 0.34 1.9 1.96 0.67 0.8 1.25 1.73



میداناگزوژنتاثیرکاربرد

هاجوجهرویالکترومغناطیسی
پرورشابتدایییدورهدر



، ناحیه ایلچفسکیآزمایشات روی جوجه ها در مرغداری 
راستوف
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ام به گرم49مرغ مادر در روز -افزایش حجم الشه جوجه



فیزیکی نتایج متوسط تحقیقات تغییر پروسه های

به کمک دارهای حاوی انرژی اطالعاتی



آزمایشات دانشکده علمی تحقیقاتی (NMR)رزونانس مغاطیسی هسته ای

دانشگاه فیزیک وشیمی روسیه



انتقال جنتامایسین روی آب
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نمودار زمانی ریلکس سازی جنتاماسین بسته به پتانسی
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نمودار زمانی ریلکس سازی جنتاماسین بسته به روش های انتقال



آزمایشات روی جفت چرخ



گریس چرخ



مدل جفت چرخ



وارد کردن اطالعات رزونانسی روی گریس



وارد کردن اطالعات رزونانسی روی گریس



آزمایشات در خصوص افزایش مدت خدمات جفت چرخ در دانشگاه دولتی
راه و صنعت راستوف



کاربرد درمان چند سطحی سیستمیک در 
درمان دیسک کمر

L4-L5مهره



آی قبل از درمان.ار.عکس ام



نتایج آزمایشات قبل از درمان
ام آر )5و ال 4دیسک کمر مهره ال .سانتی متر3استئوکوندروزقسمت صلیبی ستون فقرات 

13.02.09در تاریخ (منفی



پس از درمان MRIعکس



نتایج آزمایشات پس از درمان
پیش رفتگی دورسال .سانتی متر2-3استئوکوندروز ناحیه صلیبی 

L5-L4پیش رفتگی مدور دیسک .L5-S1دیسک 



کاربرد درمان چند سطحی سیستمیک در 
درمان آنمی



نتایج آزمایش خون

15.07.2013 22.07.2013



کاربرد درمان چند سطحی سیستمیک در 
درمان توبرکولوز



نتایج آزمایشات قبل از درمان توبرکولوز



نتایج آزمایشات پس از درمان توبرکولوز
انشعاب و قطرریه قسمت خطی فیبروز در لوب تحتانیبافت ریوی بدون تغییر تراوشی تراکم



کاربرد درمان چند سطحی سیستمیک در 
معالجه خونریزی چشم



قبل درمان بعد درمان

خونریزی شبکیه چشم راست



ه متد های بهبود پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان ب

کمک تشخیص چند سطحی سیستمیک و درمان 
( ناحیه نظامی آکسایدانشجویان نظامی کالس)



ناحیه نظامی آکسایدانشجویان نظامی کالس



پیشرفتمیزان I چهارمیک II چهارمیک III چهارمیک

«رضایت بخش» 19 14 5

«خوب» 2 7 16

«عالی» 1 1 1

جدول تغییرات پیشرفت



نوزولوژی بهبودی پایدار

( بیمارانتعداد )
متوسط بهبودی

بیماران

(بیمارانتعداد)

بهبودیبدون

(بیمارانتعداد)

کلمجموع

(بیمارانتعداد)

تنفسیهایبیماری

برونشیآسم
55 8 - 63

عروقیقلبیسیستمهایبیماری 57 68 - 125

گوارشدستگاههایبیماری 295 83 2 380

ادراریمجاریوکلیویهایبیماری 195 40 - 235

پریفریکعصبسیستموCNSهایبیماری 14 9 4 27

بیماری های سیستم حرکتی 32 16 - 48

بیماری های پوست و مو 27 22 5 54

بیماری های تناسلی 320 58 2 380

بیماری های سیستم اندوکرین 20 34 4 58

کل 1107 370 21 1495

درصد کل 75,8 22,8 1,4

آمار بیماران مراجعه کننده به مرکز



آنالیز بیماران بیورزوناس
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سواالت فرم

:بیورزوانس تراپی به نظر شما

آنالیز فرم بیماران مراجعه کننده برای اولین بار



27.85%

72.15%

Мужчины

Женщины

سواالت فرم جنسیت

آنالیز فرم بیماران مراجعه کننده برای اولین بار



8.86%

22.78%

29.11%

16.46%

19.19%

6.33%
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سن شما:     سواالت فرم

آنالیز فرم بیماران مراجعه کننده برای اولین بار



فعالیت ها وتحقیقات ما



طیفبرنامه 



طیفبرنامه 



طیفبرنامه 



طیفبرنامه 



بیورزونانس تراپی با استفاده ازبرنامه طیف



تشخیص و درمان بیماری های مختلف



کاربرد سوزن با نقاط موقتی



استفاده از روش های گوناگون درمانی



با تشکر از توجه شما




