
  (Stephanie Seneff)სტეფანი სენეფი
       სტეფანი სენეფი არის მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი კომპიუტერული

       მეცნიერებისა და ხელოვნური ინტელექტისლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ
.      1968 , თანამშრომელი მან მიიღო მეცნიერების ბაკალავრი ბიოფიზიკაში წელს

      1980   ქალბატონიდა ელექტრო ინჟინერი გრადუსი ელექტროტექნიკაში წელსდა
1985        წელსფილოსოფიისდოქტორისხარისხიელექტრონულდა კომპიუტერულ

.       მეცნიერებაში სამი ათწლეულის მანძილზე მისი კვლევითი ინტერესები
      : ყოველთვის იყო ბიოლოგიისა და გამოთვლითი კადრების გადაკვეთაზე
    ,   ადამიანური აუდიტორული სისტემის გამოთვლითი მოდელი ადამიანის ენის

,      გაგება ადამიანის კომპიუტერული ურთიერთობების ალგორითმებისა და
 ,      სისტემების შემუშავება აგრეთვე ბუნებრივი ენის გამოყენება გადამუშავება

  .    170   ტექნიკის გენური პროგნოზით მან გამოაქვეყნა მეტი აღსანიშნავია სტატიები
 ,       ამ სუბიექტების და მიწვეული სიტყვით გამოსვლარამდენიმე საერთაშორისო

.       კონფერენციები იგი ასევე ხელმძღვანელობდა მრავალრიცხოვან სამაგისტროდა
     . 2012  სადოქტოროთეზისებს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიის ინსტიტუტი ში წელს

      (ISCA) დოქტორ სენეფი აირჩიეს საერთაშორისო საკომუნიკაციო ასოციაციის
.წევრი

        . ბოლოწლებში დოქტორსენეფითავის კვლევებზე ისაუბრა ბიოლოგიის მიმართ ის
      ძირითადად კონცენტრირებულია კვების და ჯანმრთელობას შორის

 . 2011      ურთიერთობის შესახებ წლიდან გამოაქვეყნა ორი ათეული ნაშრომი
    ,   სხვადასხვა სამედიცინოდა ჯანდაცვის ჟურნალებში როგორიცაა თანამედროვე

 ( ., , ,  ), დაავადებები მაგ ალცჰეიმერი აუტიზმი კარდიოვასკულურიდაავადებები
        ნარკოლოგიური ეფექტების მონაცემთა ბაზების ანალიზი და ძიება ბუნებრივი

       ენის დამუშავება ტექნიკის გამოყენებით ადამიანის ჯანმრთელობაზე კვების
    .ხარვეზების და გარემოსდაცვითი ტოქსინების გავლენა

 საკონტაქტო ინფორმაცია

 საკონტაქტო ინფორმაცია
Stephanie  (  )სენეფი სტეფანი სენეფი

 G-438 MIT Stata Centerრ
32 Vassar Street 
Cambr ge, MA 02139 USAიდენტიფიკაცია

@csail.mit.eduსენეფი

   (  ინფორმაცია გლიფოსატის შესახებ მრგვალი მაგიდა/Roundup)

1. -    , 14 , 2016აშშ ის კონგრესის მოსმენა გლიფოსატი ივნისი  (  გადმოწერა
  .)პრეზენტაციები ამ ბმულს

2.    6 , 2017პრეზენტაციაუნივერსიტეტშიბელიზი აპრილს   ( )ჩამოტვირთვა

3. , ,    გლიფოსატი მოისმინოთ გლიფოსატი ტოლერანტობის გენეტიკურად
 ,     მოდიფიცირებული სოიოანები ქიმიური ამოღებული სოიოს კვების

/       ნავთობი სოიოსფხვნილი სერიოზული ზიანი მიაყენოს ჯანდაცვის
/  .ამერიკელი ჩინეთის სახალხო     - ,  შედგენილიდათარგმნა მე ვან ჩენ

(cheniwan@cei.gov.cn). ( )ჩამოტვირთვა

4.        გლიფოსატიდა აუტიზმისსლაიდებიწარმოდგენილისახალხოკრების
 , , 14 , 2016შეხვედრა ჰააგა ნიდერლანდები ოქტომბერი  (Powerpo t )ში სლაიდები

5.        არისმოისმინოთძირითადიმიზეზიარსებულიეპიდემიაქრონიკული

http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/DC_congressional_hearing.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/DC_congressional_hearing.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/glyphosate_autism.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Chen_I_wan_Reference_info_glyphosate_June18_2014.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2017/Belize.pptx


?     დაავადებების სლაიდები პრეზენტაცია უმასპინძლა საუბრობენ
  (TACA),  ,  1, 2016სამკურნალოაუტიზმის მასაჩუსეტსისთავი ოქტ   (Powerpo t ში

)სლაიდები

6.  : ,    დამაკავშირებელიწერტილების აუტიზმი წითელასრუბელარუბელა
    , ,  22, 2017 ვაქცინა ვაქცინა და მოისმინოთჰონოლულუ ჰავაი თებერვალი

      .მიერდაფინანსებული ჭეშმარიტებისთესლიდა კოკუას ბაზარი  (Powerpo t ში
)სლაიდები        (PDF )ვერსია  

7. ,       – მოისმინოთ წითელასრუბელარუბელავაქცინადა აუტიზმით
 . , ,  4, 2016  ტოქსიკური კავშირი ჰონოლულუ ჰავაი აგვისტო მიერ

      დაფინანსებული ნაწილი ჭეშმარიტებისთესლიდა კოკუას
.ბაზარი  (Powerpo t )ში სლაიდები     (PDF )ვერსია  

8. “    –      გმოდა გლიფოსატი რეალური საფრთხეები ადამიანისდა გარემოს
.”    , ჯანმრთელობის პრეზენტაციაღონისძიება უნივერსიტეტის ტორონტოში

28 , 2016,    .აპრილი მიერდაფინანსებული მეცნიერება მშვიდობისა  (Powerpo t ში
)სლაიდები     (PDF )ვერსია  

9.       პრეზენტაცია გლიფოსატი გარემოს ჯანმრთელობის სიმპოზიუმი სან
 , 2016დიეგო მარტი   (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF )ვერსია  

10. : “ ” ,  -   გლიფოსატი უსაფრთხო ჰერბიციდი რომელიც აშშ ის ყველა
.ავადმყოფი  , 2015  ,   ივლისი ჰავაი ტური დაფინანსებული ნაწილი

 .ჭეშმარიტებისთესლი  (  )ვიდეოპრეზენტაცია     (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF   
)ვერსია

11.     ტესტირებებისადაგმოდაგაიზარდოს  .თანამედროვედაავადება  22 
, 2015  ,    იანვარს საუბარი ჰონოლულუ ჰავაი მიერდაფინანსებული

 .ჭეშმარიტებისთესლი  (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF )ვერსია  

12.   :    ?ტესტირებებისადაგმო ვართსათამაშომომავალშისაკვები   29, ივლისი
2014,      , , საუბარიპრეზენტაციაეროვნულიჩენქუნგიუნივერსიტეტიტანიანი
ტაივანი  (Powerpo t )ში სლაიდები     (PDF )ვერსია  

13.     პრეზენტაცია საინფორმაციო მოსმენა გენმოდიფიცირებული
,  -      ორგანიზმები რომ სასოფლო სამეურნეოდა სოფლის საქმეთა კომიტეტის

  .პენსილვანიის საკანონმდებლოორგანოში  (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF   
)ვერსია

14.    ,  -   არის მოისმინოთტოქსიკური ქიმიური რომ აშშ ის ყველა
?ავადმყოფი   5, 2014,  ,   ივნისი გროტონი სკოლის კემპბელი საშემსრულებლო

 ,  .ხელოვნების ცენტრი გროტონი მასაჩუსეტსი  (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF   
)ვერსია

15. “        სულფატიდეფიციტი ნევროლოგიურიდაავადება შემდეგ ალუმინისდა
 ,”    2 , 2015, გლიფოსატი ექსპოზიციის ონლაინ სემინარი პრეზენტაცია ივნისს
  .უმასპინძლაჯესიკა შერმანი  (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF )ვერსია  

16.  , 27 , 2015    პრეზენტაციაოთხშაბათს მაისს წელსტაივანისმიერ
        ორგანიზებული მწვანეფორსასაფრონტიდა მიერდაფინანსებული ჰაო

 .გაიქცა ფონდი  (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF )ვერსია  

17.    28, 2014   პრეზენტაცია გლიფოსატი აპრილი უმასპინძლა მასაჩუსეტსის
     ტექნოლოგიის ინსტიტუტიდა ვესლელე ალუმენა ასოციაციები  (Powerpo t ში

)სლაიდები        (PDF )ვერსია  

18.  26 , 2014 at    პრეზენტაცია მარტს საერთაშორისოსიმპოზიუმივაქცინები
, :     ნიცაში საფრანგეთი როლი პიონალი ჯირკვლის ნევროლოგიური

    დაზიანება შემდეგ ალუმინის აჯანდატი ვაქცინაცია  (Powerpo t ში

http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/SeneffNice2014.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/California_glyphosate.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/California_glyphosate.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/California_glyphosate.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/Taiwan2015.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/Taiwan2015.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/SeneffJune2_2015.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/SeneffJune2_2015.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Groton_Seneff.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Groton_Seneff.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Groton_Seneff.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/Harrisburg.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/Harrisburg.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/Harrisburg.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Taiwan_July2014.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Taiwan_July2014.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/Oahu2015.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/Oahu2015.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/SeneffHawaiiSummer2015.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/SeneffHawaiiSummer2015.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/SeneffHawaiiSummer2015.pptx
http://kntuniversity.org/goto/https://www.youtube.com/watch?v=qYC6oyBglZI
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffSanDiego.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffSanDiego.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffToronto.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffToronto.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffToronto.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffHawaiiAug2016.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffHawaiiAug2016.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2017/Hawaii_winter_2017.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2017/Hawaii_winter_2017.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2017/Hawaii_winter_2017.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/glyphosate_Oct2016.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/glyphosate_Oct2016.pptx


)სლაიდები        (PDF )ვერსია  

19.  16 , 2014     პრეზენტაცია მარტს ექიმთა მრგვალი მაგიდა კონფერენცია
, .ტამპა ფლორიდა  (Powerpo t )ში სლაიდები        (PDF )ვერსია  

20.   16, 2013     პრეზენტაციაოქტ უმასპინძლავესესლითავიამომრჩეველ
 .ქალთალიგის  .ვიდეო     .სლაიდები  

21. 326     –    გვერდიდოკუმენტისსაჰარაჯ მრავალიმითითებალიტერატურა
  .რატომ არ ვაქცინაციას   დააკლიკე აქ

22.  ,  ,     ნენსისვანსონი ანდრელეუ ჯონაბრაჰემსონიდაბრედლი
.საფულე    ,   გენეტიკურადტექნოლოგიით კულტურების გლიფოსატიდა

 ,    ჯანმრთელობის გაუარესებას რომ ამერიკის შეერთებული
.შტატები    , 9 (2), 2014 ჟურნალიორგანულისისტემები წლის   დააწკაპუნეთაქ

23.  (     . .   შედგენა როზმარის მეისონის მიერმბ ჩ ბ ხელოვნების სამეფო
 )     კოლეჯის მკვლევარი მონაცემების მსოფლიოს ეფექტი გლიფოსატი

 .ადამიანის ჯანმრთელობაზე   დააკლიკე აქ
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.”დარღვევები   იმუნიტეტიარქი  2013; 9: 069.   ციფრულიობიექტის
: 10.4172 / 1745-7580.1000069.იდენტიფიკატორი  ( )ჩამოტვირთვა

22.      “ ,   ენტონი სალამი და სტეფანი სენეფი გლიფოსატი გზა თანამედროვე
 II:     ”.დაავადებები სელიკი სპრუდა წებოვანა შეუწყნარებლობის   te  ში რდ
.ტოქსიკოლი   2013 6 (4): 159-184. ( )ჩამოტვირთვა

23.       “    450 ენტონი სალამი და სტეფანი ს სენეფი გლიფოსატი აღკვეთის ციტოქრომ პ
      :  ფერმენტების და ამინომჟავების ბიოსინთეზი მიერ გუტ მიკრობიუმი გზები
 ”თანამედროვე დაავადებები   ენტროპია 2013, 15 (4), 1416-1463;  ციფრული

 : 10,3390/e15041416ობიექტის იდენტიფიკატორი   ( )ჩამოტვირთვა

24.   ,    რობერტ მ დევიდსონი ანილაურიცენი და სტეფანი , “  სენეფი ბიოლოგიური
   :      წყლისდინამიკა და ენტროპია ბიოფიზიკური წარმოშობა კიბოსდა სხვა

”დაავადებების   ენტროპია  2013, 15, 3822-3876;   ციფრულიობიექტის
: 10,3390/e15093822იდენტიფიკატორი   ( )ჩამოტვირთვა

25.  ,  ,     - , ს სენეფი ანილაურიცენი რობერტდევიდსონი დალაურილენტსი მარინო
“      არის ენცეფალოპათია მექანიზმის აღდგენას სულფატი

?”აუტიზმით   ენტროპია  2013, 15, 372-406;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,3390/e15010372  ( )ჩამოტვირთვა

26.  ,  ,     - , ს სენეფი ანილაურიცენი რობერტდევიდსონი დალაურილენტსი მარინო
“      o . . g    არისენდოთელურიაზოტისოქსიდისსინთაზას ნ ლში ში ვისიდღეს

   ?სამსახური ქოლესტერინის სულფატი სინთეზი    გავლენა ქოლესტერინის
,    . ”ტრანსპორტი დიაბეტის და სისხლძარღვთა დაავადებები   ენტროპია  2012, 14, 

2492-2530;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,3390/e14122492  ( )ჩამოტვირთვა

27.  ,     j gj g , “   ს სენეფი რობერტ მდევიდსონი და ში ში ლიუ ქოლესტერინის სულფატი
   ,    დეფიციტია საერთოფაქტორი პრისკლამპია აუტიზმი და ავთვისებიანი

?”ანემია   ენტროპია 2012, 14, 2265-2290;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,3390/e14112265  ( )ჩამოტვირთვა

28.      “,   სამანტა ჰარცელიდა სტეფანი სენეფი დაქვეითებული სულფატი
  :   ?”მეტაბოლიზმი და ეპიგენეტიკა არსებობსლინკები აუტიზმით   ენტროპია  2012, 

14, 1953-1977;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,3390/e14101953  ( )ჩამოტვირთვა

29.  ,     j gj g , “   ს სენეფი რობერტ მდევიდსონი და ში ში ლიუ ემპირიული მონაცემები
      ადასტურებენ აუტიზმის სიმპტომები დაკავშირებული ალუმინის და

 ”,პარაცეტამოლი ექსპოზიციის   ენტროპია  2012, 14, 2227-2253;  ციფრულიობიექტის
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: 10,3390/e14112227იდენტიფიკატორი   ( )ჩამოტვირთვა

30.   ,    , “    რობერტ მ დევიდსონი და სტეფანი ს სენეფი პირველადი საერთოგზას
, ,   ”,ანთება დაავადება და უეცარი სიკვდილი   ენტროპია  2012, 14, 

1399-1442;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,3390/e14081399 ( )ჩამოტვირთვა

31.  , ,   , “    : ს სენეფი გლინ დალუკა მსიტელიელი კვების და ალცჰეიმერის დაავადება
    ”დამღუპველიროლი მაღალი ნახშირწყლოვანი დიეტა     ევროპული ჟურნალი

ic eშმედ ში  22 (2011) 134-140;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,1016/j.ejim.2010.12.017  ( )ჩამოტვირთვა

32.  , ,   , “   , ს სენეფი გლინ დალუკა მსიტელიელი არის მეტაბოლური სინდრომი
   ,    რომელიც განპირობებულია მაღალიფრუქტოზა და შედარებითდაბალი

,   ?”მსუქანი დაბალი ქოლესტერინის დიეტა      არქი საქართველოს მედ მეცნიერება, 
2011; 7, 1: 8-20;   : ციფრულიობიექტის იდენტიფიკატორი
10,5114/aoms.2011.20598  ( )ჩამოტვირთვა

33.  ,  ,    “  ს სენეფი რობერტდევიდსონი დალუკა მსიტელიელი შესაძლოა
       ქოლესტერინის სულფატიდეფიციტი ხელსუწყობს განვითარების აუტიზმის

 ?”სპექტრის აშლილობის    სამედიცინო ჰიპოთეზა , 8, 213-217, 2012  ( )ჩამოტვირთვა

   ინტერვიუები დაონლაინ სემინარები
 

•    ,     ონლაინ სემინარი წლის გლიფოსატი ოქსალატურიდა სულფატი ჯული
,  2017მეთიუსი მარტი   Slide პრეზენტაცია        სლაიდები      

•      , ვისკონსინის ვირჯინიის აკადემია ინტერვიუ სტატისტიკა ნარკოტიკი
   .გულის დაავადება და გლიფოსატი      ვისკონსინის ვირჯინიის აკადემია ნოე

2015      
•    !თქვენ უნდა იყოს კაკალი  ,   -   თოჯინები ბელიდა ჩაჰ ლი გაეცნობიან

      ბიზნესის დემენცია სერია ონლაინ ინტერვიუებს ოფი
.ჩატარაჯი    21, 2014.გამოქვეყნებულია დეკ      

•       (  ინტერვიუ რიჩარდდიდხანს გლიფოსატი და აუტიზმით ინტეგრირებული
):სლაიდები   (  )ნაწილიპირველი        (  )ნაწილიმეორე      

•        იურიდიული გამოცემა სატელევიზიო ინტერვიუში მერი ქეი ელოანეზე
  .გლიფოსატი და მოისმინოთ   3, 2014.ნოემბერი      

•      FTNS რადიო ინტერვიუ დოქტორ სინდი ანდერსონი რადიო   23, იანვარი
2013.      

•  Hildy®,    .დოქტორი სტეფანი სენეფი და ათი   , . .: კეიტლანდრიუმი მ დ
: , ,  |ვაქცინები წარსული აწმყო მომავალი     Light® ერთ საკანში ერთი

რადიო   18, 2015თებერვალი      

 

 , 2014, 2015  2016.აუტიზმია პრეზენტაციები და
 

•    :    ?გლიფოსატი ში მმ ვაქცინა ხსნის ეს აუტიზმით ბმული   პრეზენტაცია
, 26 , 2017 at   , პარასკევს მაისს აუტიზმია კოლორადოს წყაროები

კოლორადო  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია   

•  , 25 , 2016   პრეზენტაცია ოთხშაბათს მაისს ზე აუტიზმია ჩიკაგოში  (Powerpoint 
)სლაიდები        (PDF )ვერსია   
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•  , 27 , 2016   პრეზენტაცია პარასკევს მაისს ზე აუტიზმია ჩიკაგოში  (Powerpoint 
)სლაიდები        (PDF )ვერსია   

•  , 20 , 2015   პრეზენტაცია ოთხშაბათს მაისს ზე აუტიზმია ჩიკაგოში  (Powerpoint 
)სლაიდები        (PDF )ვერსია   

•  , 21 , 2015   პრეზენტაცია ხუთშაბათს მაისს ზე აუტიზმია ჩიკაგოში  (Powerpoint 
)სლაიდები        (PDF )ვერსია   

•   24 , 2014   პრეზენტაცია გლიფოსატი მაისს ზე აუტიზმია ჩიკაგოში  (Powerpoint 
)სლაიდები        (PDF )ვერსია        (  )ვიდეოპრეზენტაცია  

     სატელევიზიო ინტერვიუები მერი ქეი ელოანე
 იურიდიული გამოცემა

•  სტატისტიკა ნარკოტიკები   

•    გენმოდიფიცირებულიორგანიზმები და გლიფოსატი   

• :  1ვაქცინები ნაწილი   

• : ვაქცინები  ნაწილი   2   

 

    პრეზენტაციები იელის გაერთიანებისკენ მხედველობა
    .გლობალური ჯანდაცვისდა ინოვაციების კონფერენცია

 

•  22, 2017  -14    აპრ მე წლიური ერთიანდებიან მხედველობა
.კონფერენცია     :  გლიფოსატითითქოს უნდა გლიცინი დამანგრეველი

.შედეგები  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია   

 

•  16, 2016 -13    აპრ მე წლიური ერთიანდებიან მხედველობა
.კონფერენცია    :    ტესტირებებისა და აუტიზმის რატომ კორელაციას მიზეზია

 .ამ დროს  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია   

 

•  29, 2015  -12    მარ მე წლიური ერთიანდებიან მხედველობა
.კონფერენცია   Soy  :   ,  რატომ არის არაჯანსაღი ეს არ არის რას

!ფიქრობთ  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია   

 

•  12, 2014  -11    აპრილი მე წლიური გაერთიანებისკენ მხედველობა
.კონფერენცია  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია   

 

       ვესტონიფასი ფონდი ბრძენი ტრადიციები სტატიები და
პრეზენტაციები
 

•    /   რატომუნდა გადაამოწმერისკი სარგებელი ვაჭრობა
.ვაქცინები     , , 2015.ვისკონსინის ვირჯინიის აკადემია მუხლი ზაფხული  
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•  ?კიბო სამაშველო      როგორ სიმსივნური უჯრედების მუშაობა ზეგანაკვეთური
  .აღდგენა სისხლძარღვთა ჯანმრთელობის    ვისკონსინის ვირჯინიის
 , 2014  20 .აკადემია მუხლი წლის იანვარს  

 

•     .პოდკასტი გლიფოსატი ერთად ბირთვიტვინის ჟურნალი  , პოდკასტი
, 2017ივლისი  

 

•   –    .პოდკასტი გლიფოსატი ინტერვიუ ჰილდალაბრადა გორი  , პოდკასტი
, 2016ნოემბერი  

 

•  პრეზენტაციები ზე        -17  ვესტონი ა ფასი ბრძენი ტრადიციები მე წლიური
 ,  11-14 , 2016კონფერენცია მონტგომერი ალაბამას ნოემბერს     

     ?მიკროცეფალია ბრაზილიაში ეს მართლაც მხოლოდ ზიკა  (  I ნაწილი
)სლაიდები        (  II )ნაწილი სლაიდები   

 

•  პრეზენტაციები ზე   ვესტონი  ა       -16  ფასი ბრძენიტრადიციებიმე წლიური  
   13-16 , 2015.კონფერენცია ინდიანაპოლისი წლის ნოემბერს      

1.   :       ფოლის მჟავის მიღება რატომ არის ეს არ არის კარგი იდეა  (Powerpoint 
)სლაიდები        PDF )ვერსია  

2.  ,    ქოლესტერინის სულფატი ელექტროენერგია და სისხლძარღვთა სისტემა
 (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

 

•  პრეზენტაციები ზე   ვესტონი  ა       -15 ფასი ბრძენი ტრადიციები მე  
   November 7-10, 2014ყოველწლიური კონფერენციის ინდიანაპოლისი     
, ,     პესტიციდების ანტიბიოტიკები ვაქცინები დაფარმაკოლოგია არიან

    ?ისინი მიზეზი ჩვენი ჯანმრთელობის კრიზისი  

 

1. კვების  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

2. :  პესტიციდების ფოკუსი მოისმინოთ  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

3. ,   ვაქცინები ანტიბიოტიკებიდა ბაქტერიები  (Powerpoint )სლაიდები     (PDF )ვერსია  

4.  :  ფარმაცევტული პრეპარატების ფოკუსი სტატინები  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF  
)ვერსია

 

 

•  პრეზენტაციები ზე        ლონდონითავი ვესტონიფასი ფონდი ბრძენი
  2014  .ტრადიციები კონფერენცია წლისთებერვალში     

 

1.    :   გენმოდიფიცირებულიორგანიზმებიდა მოისმინოთ ქორწინებადამზადებულია
ჯოჯოხეთი (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

2. ,    ქოლესტეროლი სულფატის და გულის დაავადება  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF   
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http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxfCMEmX-DsmVKBjZuaRfoW2enwE5f-9DTJzFeKTTXBhoC66_w_wcB
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/main-conference
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_heart.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_heart.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_folate.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_folate.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_folate.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/main-conference/
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/main-conference/
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxfCMEmX-DsmVKBjZuaRfoW2enwE5f-9DTJzFeKTTXBhoC66_w_wcB
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/main-conference/
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/WAPF_Zika2.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/WAPF_Zika1.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/2016/WAPF_Zika1.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxfCMEmX-DsmVKBjZuaRfoW2enwE5f-9DTJzFeKTTXBhoC66_w_wcB
http://kntuniversity.org/goto/http://conferences.westonaprice.org/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxfCMEmX-DsmVKBjZuaRfoW2enwE5f-9DTJzFeKTTXBhoC66_w_wcB
http://kntuniversity.org/goto/http://wisetraditions.libsyn.com/61-glyphosate-the-weed-killer-that-hurts-people-too
http://kntuniversity.org/goto/http://wisetraditions.libsyn.com/61-glyphosate-the-weed-killer-that-hurts-people-too
http://kntuniversity.org/goto/http://www.corebrainjournal.com/2017/07/134-glyphosate-toxins-mind-science-seneff/
http://kntuniversity.org/goto/http://www.corebrainjournal.com/2017/07/134-glyphosate-toxins-mind-science-seneff/
http://kntuniversity.org/goto/http://www.westonaprice.org/modern-diseases/cancer-to-the-rescue/
http://kntuniversity.org/goto/http://www.westonaprice.org/modern-diseases/cancer-to-the-rescue/


)ვერსია

 

•  პრეზენტაციები ზე        ვესტონი აფასი ბრძენი ტრადიციები კონფერენცია
, . ., 2013  .ატლანტა გ ა წლის ნოემბერში  

1. შესავალი  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

2.  ქოლესტერინის სულფატი  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

3.  :    გუტმიკრობები როგორდაგვეხმარებაგარეთ  (Powerpoint )სლაიდები     (PDF   
)ვერსია

4. , ,   აუტიზმით დეპრესია და ალცჰეიმერისდაავადება  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF   
)ვერსია

5. :  გლიფოსატი სპილოოთახი  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

6. :    კვების ფაქტები და ფიქცია  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

•  პრეზენტაციები ზე        ვესტონი აფასი ბრძენი ტრადიციები კონფერენცია
 , , 2012  .სანტა კლარა კალიფორნია წლის ნოემბერში  

 

1. :    ტარინი საიდუმლომოლეკულადამაინტრიგებელი
შესაძლებლობები  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

2.  ,   :   კვების პროდუქტები ტოქსინები და ჯანმრთელობა ფაქტები და
.სპეკულაცია   I: ნაწილი კვების  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

3.  ,   :   კვების პროდუქტები ტოქსინები და ჯანმრთელობა ფაქტები და
.სპეკულაცია   II: ნაწილი ბიოლოგიის  (Powerpoint )სლაიდები        (PDF )ვერსია  

 

•  პრეზენტაციები ზე        ლონდონითავი ვესტონიფასი ფონდი ბრძენი
 , 2012  .ტრადიციები კონფერენცია წლის მარტში  

 

1.  !მზე ბრწყინავს  (Powerpoint )სლაიდები

2.    ვერცხლის უგულებელყოფა ქრონიკული დაავადება  (Powerpoint )სლაიდები

3. ,   :     აუტიზმით ალცჰეიმერისდადეპრესიის საერთოუდევსპათოლოგიისდა
მკურნალობა  (Powerpoint )სლაიდები

4. ტერმინების  (PDF )ფაილი

 

•  at   პრეზენტაციები ვესტონიფასი ფონდის  2011   ბრძენიტრადიციები
 , .კონფერენცია დალასი ტეხასი  

1. , ,    :   ქოლესტერინი გოგირდის ლაქტატიდა მზისშუქი ახალიპარადიგმა
ჯანმრთელობა  (Powerpoint )სლაიდები

2. , ,   აუტიზმით ვაქცინები და ქოლესტერინის სულფატი  (Powerpoint )სლაიდები

3.     ,    როგორსტატინებინამდვილადმუშაობსგანმარტავს თურატომნამდვილად
 არ იმუშაოს  (Powerpoint )სლაიდები
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http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/3_gut_bacteria.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/3_gut_bacteria.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/2_cholesterol_sulfate.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/2_cholesterol_sulfate.pptx
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/1_Intro.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/1_Intro.pptx
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http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/London2014/SeneffHeartDisease2014.pdf


 ნარკვევები ჯანმრთელობის
1.     :  დაბალი მსუქანი დიეტა და მზისგან კატასტროფის რეცეპტი

2.   ,   რატომ უნდადაფიქრდეს დასაწყისი სტატისტიკა თერაპია

3. , , , ,  :  სტატინები ორსულობა სეფსისი კიბოს გულის უკმარისობა კრიტიკული
.ანალიზი

4. APOE-4:         ნახავრატომდაბალიმსუქანიდიეტადა სტატინებიშეიძლება
 .გამოიწვიოს ალცჰეიმერის

5.   :      სტატინები და მიოგლობინის როგორ კუნთების ტკივილიდა სისუსტე
 ,    პროგრესი გული ფილტვის და თირკმლის უკმარისობა

6.  ,      .მორბიდა სიმსუქნე დ ვიტამინის დეფიციტი და ღორის გრიპის

7.  :      სიმსუქნის ეპიდემია არის მეტაბოლური სინდრომი კვების დეფიციტი
?დაავადება      თარგმანი    ქმნის ირაკლი ნიშნიანიძე

8.       არის ყურადღების დეფიციტის ჰიპერაქტიურობის დარღვევა გამოწვეული
  ?არასაკმარისი საკვები მსუქანი

9.       ,  ვერ გოგირდისდეფიციტია იყოს ხელშემწყობი ფაქტორი სიმსუქნის გულის
,     ?დაავადება ალცჰეიმერის და ქრონიკულიდაღლილობის სინდრომი

10.     ,    როგორ სტატინები ნამდვილად მუშაობს განმარტავს თურატომ ნამდვილად
 .არ იმუშაოს     

(Acrobat (PDF) ფაილი     )

   ვიდეოდა აუდიო კლიპები
1.           ვიდეო კლიპი ამსახველუნარი სტუდენტი შექმნათფლეშ ბარათები და მათი

      გამოყენება მეტყველების უბრალო ჩართულია ინტერაქტიულითამაში
ინტერნეტში  (  ვიდეოკლიპი)

2.        ვიდეო კლიპი ამსახველ მეტყველების უბრალო ჩართულია განყოფილებიდან
,  ,     თამაში ცისარტყელარამია სადაც სტუდენტები გამოყენებალექსიკის

    .დაასახელა ობიექტები და ფერები კომუნიკაციურად  (  ვიდეოკლიპი)

3.     ,    ვიდეოკლიპიამსახველსოციალურითამაში სადაცორიადამიანი
      კონკურენციას წინააღმდეგ ერთმანეთს ცისარტყელარამია განყოფილებიდან

.თამაში  (  ვიდეოკლიპი)

4.        ვიდეოკლიპიამსახველლაპარაკობენურთიერთქმედებაენის სწავლების
 ამინდის სისტემა  (  ვიდეოკლიპი)

5.      “shang4 hai3 ne5”აუდიოკლიპისტუდენტისორიგინალურისიტყვის   (Waveform 
ფაილი)

6.        აუდიო კლიპი სტუდენტის გამოსვლა ტონა გარემონტებული მეშვეობითფაზაში
  სიტყვის კოდერი გარდაქმნების  (Waveform ფაილი)

  შერჩეული სხვა ნაშრომების
1.     ,     ჯინჯილიუდა სტეფანისენეფი დიალოგისისტემაწვდომისნარკოტიკების

, , , 2011  მიმოხილვა ასრუ ჰავაი წლისდეკემბერში  
(Acrobat (PDF) ფაილი)

2.  ,     ,    ჯინჯილიუ ალისალიდა სტეფანისენეფი ავტომატურიწამლისგვერდითი
      : ეფექტი აღმოჩენა ეხლაონლაინი პაციენტის წარმოდგენილი მიმოხილვა
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http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/scill/RainbowRummy.wmv
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/scill/rainbowginfinal.wmv
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/scill/CardGame.wmv
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/why_statins_dont_really_work.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/why_statins_dont_really_work.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/why_statins_dont_really_work.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/sulfur_obesity_alzheimers_muscle_wasting.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/sulfur_obesity_alzheimers_muscle_wasting.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/adhd_low_fat_diet.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/adhd_low_fat_diet.html
http://kntuniversity.org/goto/http://theautoz.com/blog/seneff/
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/obesity_epidemic_metabolic_syndrome.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/obesity_epidemic_metabolic_syndrome.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/swine_flu_obesity_vitamin_D.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/statins_muscle_damage_heart_failure.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/statins_muscle_damage_heart_failure.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/alzheimers_statins.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/alzheimers_statins.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/statins_pregnancy_sepsis_cancer_heart_failure.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/statins_pregnancy_sepsis_cancer_heart_failure.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/statins_think_twice.html
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/sunscreen_lowfat_autism.html


   , , , ყურადღება გამახვილებულია სტატინურ ნარკოტიკებზე დიახ ბარსელონა
, , 2011ესპანეთი ოქტომბერი  

(Acrobat (PDF) ფაილი)

3.        , სიტყვისჩართულიაკარტიშემთხვევითლექსიკაშეძენისუცხოენის
 ,      მეტყველების ურთიერთობა სპეციალური გამოცემა პროგრამები ენის შესწავლა

51 (10), 1106-1123, 2009
(ვერსია)

4.        გამოყენებასიტყვითენობრივიმოდელირებამრავალიამოცანებისიტყვის
,  ,  42, No. 3-4, . 373-390, 2004აღიარება სიტყვის ურთიერთობა მოცულობა გვ

(Acrobat (PDF) ფაილი)

5.     ,  გამოყენება ენობრივი იერარქიის სიტყვის მემორანდუმი კონფერენციის
 ,     მონაწილეებს მისამართი საერთაშორისო კონფერენცია სალაპარაკო ენის

  ’98.დამუშავების შესახებ
(Acrobat (PDF) ფაილი)

6. ANGIE:      ახალიჩარჩომეტყველებისანალიზიდაყრდნობით
-  ,   მორფო ფონოლოგიური მოდელირება საერთაშორისო კონფერენცია

    ’96სალაპარაკო ენის დამუშავების შესახებ
(Acrobat (PDF) ფაილი)

7.       .დაგეგმვისა და თაობის მერკური ფრენის დაჯავშნა სისტემა   კომპიუტერული
  , სიტყვისა და ენა მოცულობა 2002  16წლის

(Acrobat (PDF) ფაილი)

8.         ავტომატურიშეძენასახელებიგამოყენებასაუბარიდა მართლწერისრეჟიმი
  .სალაპარაკოდიალოგი სისტემები  HLT 2003

(Acrobat (PDF) ფაილი)

9. Galaxy-II:     მითითებაარქიტექტურასასაუბროსისტემის
.განვითარება       საერთაშორისო კონფერენცია სალაპარაკო ენის დამუშავების

 ’98.შესახებ  
(Acrobat (PDF) ფაილი)

10.   ,    ინტეგრაციის იერარქიული ენობრივი პროსოდიულიდა ფონოლოგიური
  .შეზღუდვების იუპიტერის დომენი     საერთაშორისო კონფერენცია სალაპარაკო

   ’98.ენის დამუშავების შესახებ
(Acrobat (PDF) ფაილი)
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http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/galaxy.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/hlt-2003.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/mercury-generation.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/angie-paper.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/angie-keynote-icslp-98.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/angie-speech-com04.pdf
http://kntuniversity.org/goto/http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V1C-4W6Y7WF-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=952948784&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=70b867ff236c2be495d06351dc7e9172
http://kntuniversity.org/goto/http://people.csail.mit.edu/seneff/IMMM.pdf
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