
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بخش پنجم

 اصول بنیادین درمان بیوالکترومغناطیسی سرطان

 .چکیده: درمان بیوالکترومغناطیسی سلولهای سرطانی بر چهار اصل بنیادی استوار است

 ایجاد برابری کلی سلولی 1- 

 فعال کردن فرمان خودکشی سلولی 2- 

 تقویت مراکز تولید انرژی در سلول 3- 

 اجرای برنامۀ درمان تخصصی 4- 

 فرمان خودکشی سلولیکلمات کلیدی: 

مقدمه: درمان سلولهای سرطانی متناسب با انواع آنها متفاوت است و با توجه به عملکرد 
 اختصاصی آنها در جنس نر و ماده شیوۀ درمان آنها برای هر جنس نیز متفاوت است.

در نکتۀ کلیدی: منظور از درمان سلولهای سرطانی ، فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در آنها و 
 نتیجه خارج کردن آنها از گردونۀ سلولی موجود زنده میباشد.

  .یک بیمار سرطانی معموالً با سه مشکل اساسی روبروست

 .نابرابری کلی سلولی که سبب ایجاد سلولهای سرطانی میشود 1- 
 .سلولهای سرطانی که در بدن موجود زنده النه میگزینند 2- 
 .نهای موجود زنده میزندصدماتی که سلولهای سرطانی به ارگا 3- 

 .برنامۀ درمانی بیمار سرطانی مراحل زیر را طی میکند
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، که بدین ترتیب از تولید سلولهای سرطانی جدید از سلول سالم ایجاد برابری کلی سلولی 1- 
 .پیشگیری میکند

سلولی برای از بین بردن سلولهای سرطانی النه کرده در بدن  فعال کردن فرمان خودکشی 2- 
 .ربیما
 .برای جبران صدمات حاصل از سلولهای سرطانی تقویت مراکز تولید انرژی در سلول 3- 
 .برای اصالح صدمات جبران ناپذیر اجرای برنامۀ درمان تخصصی 4- 

توضیح  ادامۀ این بخش چگونگی فعال کردن فرمان بیوالکترومغناطیسی خودکشی سلولی را در
 .سلولها توضیح داده ایم ادین بیوالکترومغناطیسیمیدهیم. بقیۀ بندها را در بخش درمان بنی

الف: برای فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در سلولهای سرطانی با بار کلی 
 .بیوالکترومغناطیسی مثبت به دو شکل عمل میکند

 باالبردن بار بیوالکترومغناطیسی منفی سلولها 1- 
 جذب بار بیوالکترومغناطیسی مثبت سلولها 2- 

ل کردن فرمان خودکشی سلولی در سلولهای با بار کلی منفی به دو شکل عمل ب: برای فعا
 .میشود

 باالبردن بار بیوالکترومغناطیسی مثبت سلولی 1- 
 جذب بار بیوالکترومغناطیسی منفی سلولی 2- 

 .ج: برای فعال کردن فرمان خودکشی سلولی در سلولهای مرکب به دو شکل عمل میشود
 .رومغناطیسی منفی سلول و جذب بار بیوالکترومغناطیسی مثبت آنباالبردن بار بیوالکت 1- 
 .باالبردن بار بیوالکترومغناطیسی مثبت سلول و جذب بار بیوالکترومغناطیسی منفی ان 2- 

 :ترتیب اجرای برنامه ها در این دسته از سلولها میتواند بشرح زیر باشد

بیوالکترومغناطیسی مثبت  با بار کلی با اجرای برنامۀ شماره یک صب ر میکنیم تا سلولهای 1- 
سلولهای با بار کلی بیوالکترومغناطیسی منفی  خودکشی کنند و بعد برنامۀ دو را اجرا میکنیم تا

 .خودکشی کنند
خودکشی  برنامه ها در این دو بخش باید بسیار دقیق و حسابشده باشد تا همزمان با اجرای 2- 

 .دستۀ مخالف رشد نکنند یسی منفی یا مثبت ،سلولهایدسته های سلولی با بار بیوالکترومغناط

سلولهای سرطانی مرکب معموالً تهاجمی ترین نوع سلولهای سرطانی میباشند و درمان آنها نیز 
 بسیار پیچیده و سخت است.

پیچیدگی کار درمانی آنها در این نکته نهفته است که وقتی سلولهای سرطانی با بار 
نترل میشوند، سلولهای سرطانی با بار بیوالکترومغناطیسی منفی آزاد بیوالکترومغناطیسی مثبت ک

بوده و میتواند براحتی رشد کند و در طرف مقابل هنگام کنترل دستۀ منفی گروه مثبت آزادانه رشد 
 میکند.

نابودی سلولهای زمان بندی برنامۀ کنترل سلول باید بگونه ای باشد که حداکثر بهره وری را در 
 دستۀ هدف و حداقل آزادی را برای سلولهای دستۀ مخالف ایجاد کند.

درمان و  های درمانی سلولهای سرطانی باید ظرفیت مقابله ایی این سلولها را در مقابل برنامه
 .خویش لحاظ نماید مرگ سلولی دقیقا ارزیابی و محاسبه کرده و آنرا در چهارچوب اصلی



 برنامه های درمان سلولهای سرطانی قابلیت تکرار آن میباشد.از مهمترین نکات 

ممکن است مجموع سلولهای سرطانی بیمار در یک دورۀ درمان از مدار خارج نشود و ما مجبور 
درمانی از قانون عادت شویم درمان را تکرار کنیم. سلولهای سرطانی در مقابل تکرار برنامه های 

سلولی استفاده میکنند و نسبت به تکرار درمان بشدت مقاومت بخرج میدهند و معموالً هم موفق 
 میشوند.

برای حل این معضل بزرگ باید برنامه های درمانی را بگونه ایی تنظیم کرد تا عادت سلولی ایجاد 
فوذ دسته بندی میکنیم و درمان را با نکند. برای حصول به این هدف برنامه ها را بر اساس قدرت ن

 پایین ترین قدرت نفوذ شروع میکنیم و بتدریج با هر بار تکرار آن را باال میبریم.

اگر با یک دورۀ کامل درمان که از نفوذ پایین شروع و به باالترین قدرت نفوذ ختم میشود ، سلولهای 
 یم.سرطانی از مدار خارج شدند برنامۀ درمانی را پایان میده

اگر با اجرای برنامۀ درمانی مذکور ، سلول سرطانی فعالی باقی بماند، دورۀ دوم درمان را مجددا ، از 
 پایین ترین قدرت نفوذ شروع کرده و تا باالترین قدرت نفوذ ادامه میدهیم.

به دلیل فراز و فرود سنگین برنامه های درمانی بشرح فوق امکان عادت سلول سرطانی به درمان از 
 ین میرود و بدین ترتیب تا نابودی کامل سلولهای سرطانی میتوانیم درمان را ادامه دهیم.ب

 نتیجه گیری: برنامۀ کامل درمان سلولهای سرطانی باید همۀ انواع آن را در بر گیرد.

قبالً توضیح دادیم که سرطان بیماری کروموزومیک میباشد. طول موج کروموزومهای هر موجود زنده 
بفرد است. در نتیجه سرطان هر موجود زنده ایی منحصر بفرد است. همچنین گفتیم که  ایی منحصر

سلولهای سرطانی برای تقسیم از الگوی خاصی پیروی نمیکنند و به همین دلیل با هر بار تقسیم ، 
میلیون سلول سرطانی  055سلول سرطانی جدیدی خواهیم داشت. یعنی اگر موجود زنده ایی 

میلیون نوع سلول سرطانی باشد. بدین ترتیب تنوع سلولهای  055ا میتوانند تقریبا داشته باشد، آنه
سرطانی عبارت است از تعداد سرطانیها ضرب در تعداد سلولهای سرطانی هر بیمار سرطانی. 

مالحظه فرمائید که رقم نجومی حاصل میشود و پیچیدگی عظیم این بیماری و سختی درمان آن را 
 آشکار میکند.

اجرای موفق کنترل سرطان ، برنامۀ درمانی آن باید میدان عملکرد بسیار وسیعی داشته باشد  برای
 تا بتواند همۀ سلولهای سرطانی را پوشش دهد.

برای درک بهتر این موضوع یکی از برنامه های درمان بیوالکترومغناطیسی سرطان را در انستیتوی 
 کنم.در اتریش تشریح می الیمن علیای واد باالنس سلولی

مرحله داشته باشد. هر مرحله  21تا  6برای درمان سرطانهای مرکب که میتواند 21-3برنامۀ شمارۀ 
 معموالً در یک روز و تمام آن اجرا میشود.

 01تا  7× بار در هر ثانیه  7/5× فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀ منفی  77مرحلۀ اول: )
 01تا  7× بار در هر ثانیه  7/5× فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀمثبت  77ثانیه( + )

 ثانیه. 0500در  11،100،310،155ثانیه( = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ اول 
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 01تا  7× بار در هر ثانیه  7× فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀ مثبت  77مرحلۀ دوم: )
ثانیه(  01تا  7× بار در هر ثانیه  7× بیوالکترومغناطیسی فرمان  60555× برنامۀ منفی  77ثانیه( + )

 ثانیه. 0500در  111،003،101،555= تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ دوم 

 01تا  7× بار در هر ثانیه  75× فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀ منفی  77مرحلۀ سوم: )
ثانیه(  01تا  7× بار در هر ثانیه  75× رومغناطیسی فرمان بیوالکت 60555× برنامۀمثبت  77ثانیه( + )

 ثانیه. 0500در  1.110.031.105.555= تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ سوم 

تا  7× بار در هر ثانیه  755× فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀ مثبت  77مرحلۀ چهارم: )
 01تا  7× بار در هر ثانیه  755× رومغناطیسی فرمان بیوالکت 60555× برنامۀ منفی  77ثانیه( + ) 01

 ثانیه. 0500در  11،100،311،055،555ثانیه( = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ چهارم 

تا  7× بار در هر ثانیه  7555× فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀ منفی  77مرحلۀ پنجم: )
 01تا  7× بار در هر ثانیه  7555× لکترومغناطیسی فرمان بیوا 60555× برنامۀمثبت  77ثانیه( + ) 01

 ثانیه. 0500در  111،003،110،555،555ثانیه( = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ پنجم 

× بار در هر ثانیه  75،555×فرمان بیوالکترومغناطیسی  60555× برنامۀ مثبت  77مرحلۀ ششم: : )
× بار در هر ثانیه  75،555× ان بیوالکترومغناطیسی فرم 60555× برنامۀ منفی  77ثانیه( + ) 01تا  7
 ثانیه. 0500در  1،110،031،105،555،555ثانیه( = تعداد کل عملیات درمانی مرحلۀ ششم  01تا  7

  3،231،366،773،121،155مرحله  6تعداد کل عملیات در 

 .دقیقه 050،0مرحله:  6زمان کل عملیات درمانی در 

مرحله درمان را ادامه داد و تعداد عملیات را در هر مرحله کم زیاد کرد تا  21بدین ترتیب میتوان تا 
 نتایج دلخواه حاصل شود.

برای درک کارآیی این برنامه الزم است ذکر شود که یکی از بیماران حاضر در جلسه را که گرفتار 
 . تومور مغزی بود در سه سال پیش،با کمتر از پنجاه هزار عملیات ،درمان قطعی کردیم

با این ظرفیت عظیمی که ایجاد شده میتوان انواع سلولهای سرطانی را در هر مرحله ای متوقف 
 .کرد

  انشاهللا

  
 

 


