
ءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ   تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ

 .بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً 

 

 

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 



 چيست؟ بيورزنانس  VRTديدگاههاي متد اساس   

 نگاه به سیستم به صورت یک شبکه به هم پیوسته -1
 
 

 ‘روان –جسم ’ازدریچه کل سیستم ارگانیزمهاي بدن  -2
 
 

 هدف اصلی در تشخیص بیماري  -3
 

 بدنتأثیر متقابل آن بر روي دیگر اعضاء بیماري و بدست آوردن اطالعات دقیق از علت   

. درمان زخم معده پیشنهاد می شده درست نبوده است بیماري زخم معده   



  پزشکی در بيورزونانس متد جايگاه 

   نیست رسانی کمک به قادر اورژانس مواقع در بیورزونانس متد -1

 بکند تواند نمی کمکی ، گیرد انجام جراحی عمل باید که مواقعی در بیورزونانس متد -2

 صعب و ناشناخته هاي بیماري در بیماریها،بخصوص مزمن پریودهاي در بیورزونانس اصلی جایگاه -3

 هپاتیت مانند سخت ،عفونتهاي اس . ام ، پیچیده هاي نازایی ویا ناشناخته ،تبهاي آلرژیها مانند التشخیص

 .میباشد اورولوژیکی عفونتهاي و

 آلترناتیو طب عنوان به دارند را ودرمان بهداشت وزارت مجوز که کشورهایی در حاضر حال در -4

 جهت میکنند دریافت را الیسنز این که کسانی و میشود داده الیسنز ، الکترونیک سالمت یا دیجیتالی

 باشند پزشک باید کارحتما



 B,C هپاتيت رزونانسی تشخيص

 دیدن رزونانس کبد بیمار-1

 دیدن رزونانس ویروس هپاتیت در کبد -2

 دیدن رزونانس ضعف سیستم ایمنی -3

 کلیه و سیستم لنفاويویروئیدي در و دیدن رزونانس سموم ویروسی  -4

 دیدن رزونانس عدم تنظیم متابولیسم در روده -5

 تست سایر ویروس هاي درگیر -6

 تشخیص دیجیتالدر بیومارکر طالیی سلولی به عنوان فرکانس 



 تشخيص رزونانسی ويروسی کبد



MSيک بيماری عفونی است 

 اكثرا ديده می شود ( Herpes Type 2) 2هرپس نوع 

 Herpesديدن رزونانس ويروس به خصوص  -1

 ديدن رزونانس ويروس روی سيستم عصبی -2

 ديدن رزونانس ويروس درون نخاع -3

 ديدن رزونانس ويروس در روده  -4

 ديدن رزونانس مشکالت سيستم ايمنی -5

 MS بيماري رزونانسی تشخيص

 MS بيماري



 MSتشخيص رزونانسی 



 ...هيچ رازی در كار من وجود ندارد 

 نفر نشان دادم ، 1200طرحم را به من خيلی ساده 

 

 ! نه: نهصد نفرشان قاطعانه گفتند 

 سيصد نفر به آن توجه كردند ،  و

 

 نظر مثبتی داشتند ولی در عمل هيچ كاری نکردند ،  هشتاد و پنج نفرشان

 

 سی نفر از آنان طرح را جدی گرفتند،

 ...من را مولتی ميلياردر كردند   و يازده نفرشان با سرمايه گذاری در طرح

 !رازي وجود ندارد

 ...تفاوت ها در لحظه هاي مهم تصمیم گیري است 



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




