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araştırmalarım sonunda insanlığı bütün dertlerinden kurtaracak formulü buldum.Buldum derken yanlış anlaşılmasın, buluş bana ait değil, ama araştırma, yazıyı bulma, okuma, anlama kısmı ki bu biraz sıkıntılı süreçti benim için, hakkaten uzun ve yorucuydu o yüzden hayır dualarınızı eksik
ederseniz bu yazının hakkını helal melal etmem ona göre baştan söyleyim.Peki nedir bu formül? Rus matematikçi Grigori Grabovoi'in Sayılar Eczanesi adlı kitabı bütün dertlerin dermanı oluyor anladığım kadarıyla.Bilim dünyasının boşa harcadığı zamana mı acırsın, harcanan onca paraya
mı, telef edilen onca denek hayvanlarına mı? Yapılan onca bilimsel araştırma hepsi ama hepsi boşa giden çalışmalar. O değil de yıllarca bize pompaladıkları o ilaçlar, kimyasallar? Koruyucu zırvalığı adına doğumdan ölüme kadar yaptıkları iğneler? Yazık ki yazık.Allahtan Ruslar var.Zaten ne
çıkarsa Ruslar dan çıkıyor diyeceğim ama bizim televizyonların sabah kuşağında boy gösteren, engin bilgilerini bizden esirgemeyen, her şeyi hayır için yapıyormuş gibi gözüken bilim insancıklarımız da var, ama bu Rus matematikçi ağbimizin her derdin formülünü matematiksel olarak ortaya
koymuş olması bilim dünyasını temelinden sarsıyor.Uygulaması da son derece kolay. Öyle tonla para harcamanıza, avuç avuç ilaç içmenize falan da gerek yok, yapmanız gereken tek şey aşağıda yazanları uygulamak.Öncelikle SU dolu bir ŞİŞE ya da BARDAK bularak işe başlayabilirsiniz.
(Su diyor ama RAKI da olur, ŞARAP da olur, VİSKİ de olur. Niyet önemli bence)İHİYACINIZ OLAN KODU YAZIP BARDAĞA YAPIŞTIRIN VE SUYU İÇİNİZ Uyumlu İlişki : 14 11 11 963 48 12 412 : Kilo Kontrolü Sağ Diz Ağrısı : 48 12 53 48 514 82 91 : Sol Diz Ağrısı Baş Ağrısı : 48 18 543
48 14 212 : Grip Psikiyatrik Hastalıklar : 83 45 44 82 14 351 : Tümörler Kalp ve Damar Hastalıkları : 12 89 435 81 48 888 : Romatizmal Hastalıklar Solunum Hastalıkları : 58 23 214 53 21 482 : Sindirim Sistemleri Hastalıkları Kan Hastalıkları : 18 43 214 54 21 427 : Bulaşıcı
Hastalıklar Vitamin Eksikliği : 12 34 895 14 85 43 293 : Nörolojik Hastalıklar Kulak Burub Boğaz Hastalıkları : 18 51 432
Şimdinin Uyumlanması : 71 042 14 87 21 091 : Geleceğin Uyumlanması Geçmişin Uyumlanması : 78 19 01 94 25 71 42 732 18 93 : Mali Durum
Bitkiler (Genel Ahenk) : 81 11 20 218 55 51 42 19 81 10 : Hayvanlar (Genel Ahenk)
Maddiyat : 71 42 73 21 893 21 23 09 909 : Genel Sorunların Çözümü Ailede Uyumlu İlişkiler : 28 55 55 901 14 11 11 963 : İş Yerinde Uyumlu İlişkiler Çocukların Amaçlı Öğrenimi : 21 25 85
121 18 88 948 : Olumsuzun Olumluya Dönüştürülmesi Bu arada bir de dip notla karşılaştım araştırmalarımın sonunda : Su şişesine yada bardak üstüne yada kağıda yazılabiliyor bu kodlar. Öncelikle "TEK KODU" çalışmak daha iyi sonuç verebiliyor(muş)... Uzmanlaştıkça bardağın yada
şişenin üstüne, altına yazılacak kodların sayısı artırılabilir(miş)...Buda Önemli NOT muş : Hangi konuyu seçtiyseniz onun "Sayı Frekansı"nı kağıda yada bardağa yazıyorsunuz ya, dileğinizin yada sorunun ciddiyetine göre kaç gün içmeniz gerektiğini siz belirleyip ŞİFA niyetine suyu afiyetle
içiyorsunuz. Aynı Sayı Frekansını kağıda yazıp yanınızda taşırsanız daha etkili oluyor(muş). Seçim sizin ŞİFA olsun(muş)...Sonucun başarısız olma ihtimali tamamı ile sizin kodu doğru yazıp yazmamanıza, kullanım süresini doğru belirlemenize bağlı. Sizden kaynaklı RAKAM hataları yada
yanlış SÜRE hesaplamaları beni bağlamaz.Son derece güvenli kaynaktan elde edilmiş son derece SOSYOBİLİMSEL bir çalışmanın ürünüdür. Kaynak : WHATSAPP mesajları.Bir de Kalkülüs'ün temel teoremi vardır ki, püüüüüüüühhh... 17. yüzyılda Isaac Newton ve Gottfried Leibniz
tarafından geliştirilmiştir ve günümüzde Dünya'nın her yerinde aynı şekilde ifade edilir.Bir değerin zaman içerisindeki sonsuz küçüklükteki değişimlerinin birikerek, o değerin belli bir zamandaki toplam değişimine eşit olacağını gösterir. Bir diğer deyişle, değişim içerisindeki bir fonksiyonu, çok
çok küçük zaman aralıklarında değerlendirecek ve bu değişimleri toplayacak olursak, bu değişimlerin toplamının, genel değişim toplamına eşit olacağını gösteren denklemdir. Burada "f" harfi değişimini incelediğimiz fonksiyonu, "t" harfi ise hangi değişkene göre değişimin izlendiğini
göstermektedir. "t", genellikle zamanı ifade eder, dolayısıyla "f" fonksiyonunun zamana göre değişimi incelenir. Bunu ifade eden denklemin sol tarafı, fonksiyonun zamana göre türevinin alındığını gösterir. Denklemin sağ tarafındaki "t" yine zamanı, "f(t)" yine zamana bağlı olan herhangi bir
fonksiyonu ifade eder. "h" ise küçük bir değişimi temsil etmektedir, dolayısıyla "f(t+h)", elimizdeki fonksiyonun "t" anından çok az bir zaman sonraki halini ifade etmek için kullanılır. Bu "çok az bir zaman farkını" anlatmak için ve fonksiyonun o ufak değişimini ifade etmek için matematiksel limit
kullanılır ve "lim" ile gösterilen budur.Bunu da bilmeyen öğrensin, unutan hatırlasın istedim.Vedat Ali Bayrak grigori grabovoi sayılar eczanesi kitap pdf. grigori grabovoi sayılar eczanesi kitap pdf indir
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