
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 



 دارد وجود بیورزونانس درمتد که مشکالتی

 امکان وجود برخی اختالل ها بر اثر نویز های محیطی  -1

 محدودیت تعداد بیمار در اسکن توسط پزشک -2

 روز 1 در یکسان بیماری اسکن در محدودیت -3

 مهارت پزشک وابسته به اسکن نتیجه  -4

 در تشخیص بیماری های نا معلوم نیاز به انرژی بسیار باال توسط پزشک  -5

 کرد مشخص را چیزی اندازه و تعداد یا و شکستگی توان نمی بیورزونانس متد در-6



 دارد وجود بیورزونانس  متد در که مثبتی موارد

   در زمینه الکترونیک ، بیوفیزیک و بیولوژی قوی منطق تشخیصی بسیار بکارگیری  -1

 نبودن متد بیورزونانس در تشخیص تهاجمی  -2

  بدن به رساندن اسیب بدون بدن نقاط تمام به دسترسی امکان -3

 نتایج آمدن بدست بودن وآنی زیاد بسیار سرعت -4

 بدن بهتر بررسی جهت فرکانسها میکس در افزار نرم باالی توانایی -5

 و امکان استفاده از دستگاه با باطری  قابل حمل بودن دستگاه به نقاط دور دست  -6

 ثبت اطالعات بیماران و تشکیل پرونده پزشکی برای آنها به صورت اتوماسیون  توانایی  -7



 امکان ارسال اطالعات بیمار به صورت فایل الکترونیکی -8

 s( راهنمای جامع)مدیکال اطالعات آناتومیک و صورت وجود برنامه های دیجیتالی جانبی به  -9

 در بیست میزان به یعنی است شده ثبت درصد 80 حدود تا تشخیص در دقت میزان -10

 .دارد وجود خطا امکان صد

 دارد وجود بیورزونانس  متد در که مثبتی موارد



 بیمارستانی فعلی های متد تشخیصی مشکالت

حال حاضربرای تشخیص عفونت هااز خون ،ادرارو مدفوع برای کشت استفاده میشودو به دلیل محدودیت در مقدار در  -1

آن ،نمیتوان کلیه پاتوژنها را مورد بررسی قرار داد، فلذا فقط پاتوژنهایی که بیشتر در آن منطقه دیده شده است را بررسی 

 .میکننددرحالیکه امکان وجود میکروبهای دیگر که در دستور کار آزمایشگاه نیاورده شده است ،را نمیتوان رد کرد

  که زمانی ویا ، باشد کم ممکنست میشود گرفته آزمایشگاه برای دست یک از که خونی میزان آماری لحاظ از -2

  عبور منطقه آن از میکروبی هیچ لحظه آن در ، میشود آورده در و میشود گرفته خون و میرود فرو رگ در سوزن

 است نمیکرده

 خون بار ده مثال گردد الزم که باشد کم خون در آنقدر میزانش ولی دارد ادراروجود یا و خون در عفونت است ممکن -3

   انداخت بدام را عفونت بتوان بارتا چند مثال پاو دو هر و  دست هردو از ّبلکه دست یک از نه هم آن و شود گیری



  وجود ادرار یا و خون در و کرده درگیر را بافت از قسمت یک فقط الکالیزه صورت به میکروب که است ممکن -4

  در قسمتها آن در خونی عمال که مفصلی عفونتهای وحتی رحم یا و پروستات بافت درون عفونتهای مانند. ندارند

   .نیست جریان

  یا نمیکنندو برخورد بخوبی امواج که گرفته قرار جوری غده یا کیست که است ممکن - آی آر.ام و سونوگرافی در -5

 .نیست اصلی بافت از دادن تمیز قابل و است نرم بسیار کیست بافت یا و نمیشود دیده و است کوچک هنوز کیست

 یا غده بافت از گیری نمونه ،و نیست مقدور گیری نمونه بدون عمال کیست یا و غده جنس حاضرتشخیص حال در -6

 میزان اینکه ضمن میشود، ان حد از بیش رشد و غده تحریک باعث بعضا میرساند بیمار که اسیبی از ،گذشته کیست

 .است بررسی قابل ، مورد سه حداکثر یا یک برای فقط میشود برداشته گیری نمونه در که کمی

 بیمارستانی فعلی های متد تشخیصی مشکالت



مورد تستهای هورمونی ، آزمایشگاهها قادرند که میزان هورمونها را در خون بدست آورند ، البته  در  -7

بسیار هم مهم هستند این اعداد ، اما دوباره از لحاظ آماری درمیزان خون گیری و زمان خون گیری 

اما از همه مهمتر این است که سیستم هورمونی یک سیستم فوق هوشمند و .مشکالت جدی وجود دارد 

پیچیده ای است که هرگز نمی توان فقط یک عضو آن مثال فقط تیروئید را در نظر گرفت، شما بعنوان یک 

فوق کلیوی ها  –پارا تیرویید  –تیرویید  –هیپوفیز  –پزشک حتما با من موافق هستید که ، هیپوتاالموس 

کبد و بیضه ها یا تخمدانها همه با هم در یک انسجام کار میکنند،و در هر انسان بنا بر نوع  –لوزالمعده  –

زندگی و استرسهای او گاها با دیگر انسانها خیلی متفاوت است ، همانگونه که در نتایج آزمایشگاهی 

ولی کدام عدد در این رنج میبینیم که در یک رنج بسیار گسترده ای این اعداد مورد بررسی قرار میگیرد ، 

 گسترده برای این بیمار مشخص درست است ؟ 

 بیمارستانی فعلی های متد تشخیصی مشکالت



  ،آنزیمهای اوریک اسید ، قند کلسترول، آزمایشهای-8

   هستند برانگیز سوال زیر موارد دیدگاه از غیره و کبدی

بدن دارای عدد ویژگی خود است که در آن رنج  هر 

گسترده آزمایشگاهی به سختی نورم واقعی فرد 

 مشخص را بتوان تشخیص داد

مرتب  چرا عضو کنند نمیتوانند مشخص این اعداد 

است در تنظیم این پارامترهای بیولوژیکی  نتوانسته 

 درست فعالیت نماید

  پاتولوژی آزمایشها و ، میخورد بهم تنظیمشان اعداد این وقتی

  عضو و گذشته کار از کار که است این واقعیت میدهد نشان را

  طالیی زمان واقع در یعنی ، است گشته بیمار دیگر مربوطه

  عضو با عمال ما االن و است رفته دست از مشکل با بدن مبارزه

 .شدیم مواجه بیمار

 بیمارستانی فعلی های متد تشخیصی مشکالت



 کالمیدی کوماناد، تری اورئوپالسم، های باکتری

 كليوی -تشخيص رزونانسی بيماری های مجاری ادراری
 

 پيدا نکردن پاتوژن -1

 تعدد انواع پاتوژن -2

 ورود مجدد آن ها -3

 (پس از از بين بردن آن ها)رشد مجدد به علت مناسب بودن محيط  -4

 مشكالت

 تشخيص در بيورزونانس

 ديدن رزونانس هر يک از پاتوژن ها در مجاری ادراری و كليه -1

 ديدن رزونانس كليه و مثانه بيمار -2

 ديدن رزونانس سموم اين پاتوژن ها يا خودشان در سيستم لنفاوی -3

 ديدن رزونانس لوكاليزه شده پاتوژن در قسمت خاصی از كل مجاری ادراری -4



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




