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گويند، و  آسمان هاى هفتگانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند همه تسبيح او مى

 ...فهميد گويد، ولى شما تسبيح آنها را نمى هر موجودى تسبيح و حمد او مى

  .  او حليم و آمرزنده است 



 تشخیص دیجیتالدر بیومارکر طالیی سلولی به عنوان فرکانس 



 تکنولوژی بيورزنانس

 مغناطیس  بیوالكترو ارتعاشات بیولوژیكی  شبكه حیات 

مسلما این فرکانس ها قابل اندازه گیري خواهند بود، هرچندکه میزان 

 آنها فوق العاده ضعیف باشد

 بیمار سلول  سلول سالم 



 رزونانس قانون به نام اصل ساده  علم فیزیك

 (دیتابیس دستگاه) کتابخانه الكترونیكی+  رزونانساصل  دستگاه تشخیصی مورد نظر

 رزونانس در فيزیک



 رزونانس در فيزیک



 تشخيصو نقش آن در رزونانس 

 هم شكل و هم اندازه و هم جنس

 کلیه باکتري ها و ویروس ها و تمامی سلولهاي کلیه موجودات و انسان داراي ارتعاشات که شده ثابت 

الكترومغناطیسی است که می توان با ارسال فرکانس هاي مشخصی، براي هر نوع باکتري، ویروس و هر سلول بیو 

 .در بدن انسان اتفاق  افتاده  یا خیررزونانس دیگري که داراي ارتعاش می باشد ، مشخص نمود که آیا 

اگر باکتري یا ویروس هم در بدن وجود داشته باشد، مطابق ذات طبیعی خود و این اصل ساده 
 فیزیكی به ارتعاش ارسالی پاسخ داده و ما را از وجود آن مطلع می کند



 تشخيصو نقش آن در رزونانس 



 نکته مهم 2

 نكته اول

 آنچه در درمان انواع بیماري ها بسیار حائز اهمیت است 

بنابراین به بدن باید به صورت یك کل نگاه کرده و به دنبال عامل 

 اصلی بیماري حرکت کنیم و نه ظاهر معیوب سیستم

به هم پیوستهبدن هر موجود زنده اي یك سیستم   جدائی اجزا وجود ندارد  

اختالل در فعالیت یك اندام یا بافت به طور قطع می تواند باعث 

 .اختالل در کل این سیستم پیچیده می شود



 پروسه هاي حیاتی در این سیستم پیچیده 

 شیمیائی و بیوشیمیائی 

 هدایت آنها براساس ارتعاشات بیوالكترو مغناطیس

جریان بیوانرژیكی در بدن انسان وجود دارد که می توان آن را از یك طرف بانی 

 ارتعاشات و از طرف دیگر هادي پروسه هاي حیاتی نامید

 نکته مهم 2

 نكته دوم



 نوزادي که تازه متولد شده است داراي ارتعاشات صحیح می باشد

در طول زندگی این سلولها بدلیل هجوم عوامل و ارتعاشات خارجی از جمله 
 استرس هاي مختلف، از حالت اولیه و صحیح خود خارج می گردند

 :آنچه حائز اهمیت است 

سلول ها داراي توانایی خدادادي بازگشت به 

 وضعیت مطلوب  

در این وضعیت ما عوارض بیماري را در  
انسان یا موجودات زنده دیگرمشاهده  

 نخواهیم کرد

درحالیكه بیماري ایجاد شده 
 !است

 بدن ارتعاشات صحيح



تعریف مهم از دیدگاه   2
 پزشکی نوین

خودش و تنظیم ارتعاشات از دیدگاه ما بیماري یعنی عدم توانایی سلول در 

عدم دست یافتن به ارتعاشات صحیح بیو الكترو مغناطیسی و ژنتیكی اولیه 

 خودش 

 بیماري

از بین بردن عالئم ظاهري بیماري نیست ، بلكه یافتن دقیق علت فقط 

 علل می باشدمجموعه این بیماري و از بین بردن 

 درمان واقعی 

تا زمانی که تحت این روش درمانی، سلول به فرکانس طبیعی خود باز 

نگردد در حقیقت درمان واقعی نیز اتفاق نیافتاده است و بیماري در 

 .اینده می تواند دوباره با عالئم شدیدتري خود را نشان می دهد



 ...نگاهی نو ، تشخيص بهتر ، خدمت به بشریت 

DIAGNOSIS  BIORESONANCE VRT  متد بیورزنانس 

تجهیز پزشك به 
 دستگاه تشخیص

 (تشخیص آلرژن ها و پاتوژن ها)تشخیص دقیق علت بیماري 

 تاثیرات دقیق عوامل ارتعاش خارجی نظیر رادیو اکتیو، الكترومغناطیس و نویزهاي محیطی

 بدن  به صورت دقیق عامل بیماري در درگیري تشخیص نوع و محل 

  بدندرگیر و چگونگی ایجاد اختالالت به سایر اعضاي عضو تعیین تأثیرات عملكردي 

 در تشخیصبیومارکر طالیی فرکانس سلولی به عنوان 



 تاريخچه مختصری در زمينه بيورزونانس

 ريشه اين علم 

 ميالدي1900

 مورد توجه بسيار زياد دانشمندان آمريکايی روسی و آلمانی 

 به نام دكتر رايف آمريکايی دانشمند  عموماولين بار به صورت قابل ارائه براي 

 نيست ، ديدن بنفش كه براي چشم انسان قابل ماوراي امواج نور 

 درآورندها را به ارتعاش يا رزونانس ميکروارگانيزم ويژه اي بدست آورد كه قادر بودن فركانسهاي 

طراحی ميکروسکوپ خاص جهت مشاهده ويروس برخالف ميکروسکوپ  

 الکترونيکی كه باعث از بين رفتن ويروس ميشد

كشف عامل غدد 
سرطانی و متالشی 

 ساختن آن  



 Evening Tribuneاعالم رسمی کشف و درمان عامل سرطان در روزنامه 

 (ميالدی 1938می  6)کشور آمریکا 



 بر اثر تابش ماورای بنفش ميكروسكوپ رايفمشاهده ميكروارگانيسم ها در زير 



 متد تست تغییرات الكتریكی نقاط آکوپونكتور 

 تاریخچه مختصری در زمينه بيورزونانس

 میالدي1954

  

 دانشمند  آلمانی به نام وول 

 عدم گسترش به دلیل مشكالت

 احتیاج داشتن به وقت زیاد 

 استفاده از نقاط متعدد بدن بیمار جهت تعیین اندازه گیري هاي ارتعاشاتی  

 نقطه   500دشواري براي پزشك به دلیل بررسی گاها تا 

 اما اساس علمی آن بسیارمورد توجه دیگر پزشكان و دانشمندان قرارگرفت 



 توصيف دستگاه

 یك لوله استوانه اي کاتد در یك دست بیمار 

 الكترود حساس که از لحاظ شكل و فرم ، شبیه به خودکار فلزي



 معروف آلمانی ديگر بنام اشميلتوسط پزشك  متد وول 

 می نمودپيش بينی (تست ) عمال استفاده از يك نقطه از پوست رابراي عمليات اسکن 

ميالدي  1978  

 بيوالکترو مغناطيسی سلولی بودمتد وي بر اساس عملکرد 

 ناميد  VRTبيورزونانس يا تست  

 آلمان



 روسيه

  به نام گاتووسكیروسی دانشمند برجسته 

 روسیهبهداشت و درمان بیورزنانس در وزارت متد تشخیصی ثبت رسمی 

دقیقا نمود و بیورونانس عجین با دستگاه اولین بار تكنولوژي کامپیوتر را براي 

این متد مورد استفاده آزاد به صورت تجاري و   روسیهدر بود که در این زمان 

 ، قرار گرفت 

دستگاه ویژه گاتووسكی که براساس این متد کار می کند 

از لحاظ عملكردي بسیار باالتر از مشابه هاي موجود در 

 دیگر نقاط دنیا می باشد 



 تاييديه های دستگاه

 داراي تاییدیه از دانشگاه رادیو الكترونیك روسیه

 بهداشت و درمان روسیه داراي تاییدیه از وزارت 

 اروپا داراي تاییدیه 

 یك نمونه آمریكایی دستگاه نیز داراي تاییدیه هاي داخلی آمریكا



 تاييديه های دستگاه



 تاييديه های دستگاه



 تاييديه های دستگاه



 فيزیک نيوتونی یا فيزیک کوانتومی؟

رایف ، الخووسكی، دوبروي ،نیكالي تسال،  

 بودند؛  بوهرومورل  به این نكته اساسی رسیده 

فیزیك نیوتنی نمی تواند پاسخگوي 

خیلی از سؤاالت واقعی و قابل لمس 

 جهان هستی ما باشد

 شعور هستیو فیزیك کوانتومی حرکت به سوي 



 بيماری های قابل تشخيص در این متد

 آلرژي  -1

 و تشخیص پاتوژنها از نوع ویروسی و باکتري و قارچ و انگلهابررسی -2

تأثیرات امواج هسته اي و الكترو مغناطیس  -3  

کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن  -4  

 وجود فلزات سنگین از جمله سرب و جیوه و مواد شیمیائی خطرناك دیگر که به عنوان سموم  -5

 ضعیف بودن سیستم ایمنی بدن  -6

 تعیین مشكالت متابولیسمی در روده ها و خون -8

 طرز کار اندام هاي بدن -7



 تشخيص رزونانسی مشکالت ربه

 تشخیص دیجیتالدر بیومارکر طالیی سلولی به عنوان فرکانس 

 ، كالميدي ها عفونت هاي انگلی  -1

 عفونت هاي قارچی -2

 عفونت هاي باكتري -3 

 عفونت هاي ويروسی -4

 سموم مواد شيميايی و دود سيگار -5

 سرفه

 کهیر

 عالیم آسماتیك

 مشكالت روده اي

 عالیم بیماري تولید شده



 تشخيص رزونانسی مشکالت ربه



 تشخيص رزونانسی مشکالت ربه



 تشخيص رزونانسی مشکالت سموم ربه



 نتيجه

افراد موفق کارهاي متفاوت انجام نمی دهند، بلكه کارها را 
 ...بگونه اي متفاوت انجام می دهند



 نيكالی تسال ...برای اينكه جهان را بشناسيد بايد امواج الكترومغناطيس را بشناسيد




