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 روناوک
  
  

، در  ابدی یکشنده در همه جا انتشار م روسیجهان هوشدار داد  و یبرا یینا یکار شناس ج  2019در ماه دسمبر 
  کروبیم نیعالئم ا  افتیقابل تصور در کشور ها همجوار  دو چند گسترش  ریدر طول دو روز غ یهمان ماه جار

   ی، تب و نفس تنگ فه، سر ینیشدن آب ب یعطسه همرا با جار دیشد  زشیشود با ر یآغاز م
 کرونا شناخته شده است    روسیبوده و به نام و covid 19 کروبیم نیا کود
  کرد ؟  دیبا یاثر دارد ؟ و چ  یچ قتیحق در

باشد  تکثر  یدر حرکت م نیقی ریفعال به طور غ نیکه به دور آن پروتئ یاز چند ماده اساس کروبیم شیدایپ اصل
 .   دینما  یم بیبعد از داخل شدن در حجرات فعال شده آغاز به تخر کروبیم نیا
 یزمان باال ینکردند که تا چ دایپ نیتا به حال محقق ینشست را دارد ول تیتمام سطح قابلل یکرونا باال کروبیم

 یفرد مبتال  در فضا  جذب م  دیتماس ، سرفه ، ذرات عطسه ، تنفس شد قیاز طر  کروبیم  نیاماند    یم  یاجسام باق
سفر خود را به طرف شش ها بدن   دینما   یشروع م  ینیب  دهن و  قیکرونا به مجرد  داخل شدن از طر  کروبیمگردد   

فعال   یلیها حجرات خ   ونیها انسان متشکل شده از بل  شش   .باشد  یاگر ادامه دهد روده ها انسان م  شیریاخ   ستگاهیو ا
      .است دهیاعمار گرد ینوع مواد بلغم کیو اساس  سرحدات شش ها با 

است که کرونا  نجایا مشکلگذارد داخل شش ها شود   ینموده نم لتریرا ف یضرور ریمواد انتظار اجسام غ نیهم
خاص به مجرد داخل شدن در سطح حجرات  انسان خود را داخل  رندهینوع گ کیسر خود تاج برنده دارد با  یباال

خود را به سرعت آزاد  یمجرا  تمام مواد زهر نیحجره به اصطالح چوخ نموده بعد سر تاج را  باز کرده  از هم
   .سازد یم
دوباره  را دیخود اجسام  جد ینموده  به رو یرا کاپ دیهر  سلول جد یکیولوژیزیف فهیانسان نظر به وظ حجرات 

   .کند یم دیتول
 دهد   یرا انجام م یقابل باور کردن ریحجره انسان حرکت ها ها غ یکیولوژیزیبار سلول ها ف نیا یول
شده لشکر را دوچند  کجا یبا اصل کرونا  زین یکرونا که توسط حجره انسان به وجود آمد به خاطر دفع خارج یکاپ
  ونیاز مدت ده روز  بل بعدگردند   یبردن کامل آن م نیوشش از بنموده در ک ریسازند بالخره شش ها را تسخ  یم

  دینما  یکرونا  تمام شش را فتح م کروبیها حجرات م
 باشد   یدر هر لحظه م یشده امکانات مرگ و لیتبد  وبیمع ریکه زنده است به آدم غ یمبتال به کرونا  تا وقت  انسان

 نیخود را انجام نداده است بعد از ب یهنگام داخل شدن در حجره در آغاز حمله هنوز کار اصل کروبیم نکهیا مهم
به آزاد  دینما  یشروع م کرونا آمده است   فهیوظ یچ  یاست برا یک دینما  یم یرفتن حجرات کرونا خود را معرف

 ستمیسبرد   یم نیود انسان از بخ  یدفاع ییبدن را به کمک قوا یدفاع ستمیناشناس که تمام س ینمودن عنصر وحش
خود  یو دفاع یامن ستمیحال س نیاست فراموش نگردد که در ع یاتیح  مهم و یلیحفاظت انسان  خ یبدن برا یامن

   .ضرورت دارد تا دوباره منظم گردد یباشد و به وقت کاف یانسان ها م یبرا زیخطرناک ن ادیز یلیما خ 
  

 یهم ب  نیگردد و خودشان در ب یم بیترت یو ب جیبدن کامال’ گ یدفاع ستمیمجرد فعال شدن کرونا در انسان س به
باشد که  یم یانج یشده در کوشش م دایپ بیدر محل تخر  نیتوکیس حجره  دینما یم جادیرا ا یاتفاق شده سر درگم

   .باشد یبدن م یدفاع ستمیکنترول کننده سسلول   نیا فهیوظ
کرونا مبارزه  یبه طرف دار دهیسلول مهم بدن انسان به دشمن مبدل گرد نیکرونا ا تیموجود بدبختانه هنگام یول
شش  بیبا سرعت عج  یدفاع ستمیتمام س یداخل شدن تاج کرونا و با آزاد ساختن عنصر وحش جهینت در  دینما  یم

    .دینما  یم بیرا تخر
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به مجرد که   خوار کوچک  کروبیسلول م  اولکننند    یهدف کار م ک یبه  کجا یسلول  به طور مشخص باهم  نوعدو 
نوع خود که به طور  حجرات به شمول هم یباال یکشنده زهر دیبه پمپ نمودن اس دینما یگردد شروع م یفعال م

  . دینما  یعمل م انهیوحش یلیخ 
  

   :است  T cellحجره  یحمله باال دوم 
 دنیدر اثر رس یگذارد حجره کامال محو گردد ول یباشد نم یکنترول کننده   سرطان در بدن م T cell یت حجره

 یریکنترول حجره و  جلو گ  یبه جا   یعنی  دینما   یوار عمل م  گانهیکامال “ به طور ب  T cels  یکرونا در بدن سلول ت
مبتال به کرونا  بعد از عالئم خود را   فردبرد   یم نیشده شش بدن را از ب کجا یکامل حجرات  با کرونا  بیاز تخر

کرونا را تحت کنترول  قرار  یدفاع  تیرساندن تقوها مختلف و یچکاریب قیرساند با تطب یم یصح  یبه مراکز طب
وقت  یبعض و میوخ یلیوقت خ  یشود بعض یم هدیهنوز هم تب سرفه خشک د ضیبهبود گرفتن مر هنگامدهد   یم
 یلیتوان گفت خ  یم یوجود ندارد ول قیراپور دق چون ستینمعلوم قیدق یصدیبه حال رقم ف تا ناتوان   یلیخ  ماریب
دوام   هیگرفتن ادو مربض ها مبتال به کرونا وجود دارد که در تمام جهان پراگنده شده اند در صورت معالجه و  ادیز

 دیرا قطع نما  هیاگر معالجه ادو ندما  یم یباق شهیهم یزکام  الرژ زشیعالئم ر یگردد ول یدار خطر مرگ دور م
صورت   عیسر  یلیتواند دوباره خ  یانسان ها م  نیکرونا در ب  کروبیامکانات دوباره فعال شدن و مرگ دارد انتشار م

    .فرق ندارد اگر معالجه هم گردد ردیگ
  

   :کرونا وجود دارد ریشار  جهانگرقم انت دو
   ،آور انیناگوار ز  عیسر یلیخ  یکی
    .نشده است دهید خیآهسته که تا به حال در کتاب ها تار یدومو
آن وجود   یریگکنترول جلو  یول     دیگرد  یانتشار  تصور م  حالت و  نیفلم فروان قبال” نوشته شده که اقصه ها و  یول

    .نداشت
  
    ؟شود یبد م نقدریسوال است که چرا ا نجا یا

شود کارکنان   ادیز یلیگردد در صورت که تعداد مربض ها خ   یم  ضیوقت مر  کیمردم در   اریگفت بس  دیاول با   در
ها  ضیمر جهیگردد در نت یمواجه م هیاموال وقا  یبه کمبود همه خود را برسانند و یتوانند برا ینم یمراکز صح 

ممکن   ابدیطور ادامه  نیرود اگر به ا یشده م ترکم هیکارکنان  مراکز وقاروند و یم نیکرونا بدون معالجه از ب
 ادیز یلیآن وقت تعداد مرده ها خ  رندیکسان بم یداشته باشند و چ  اتیح  دیکسان با  یکه چ  رندیبگ میدولت ها تصم

 خواهد شد   
 کروبیم  نیا  دیما همه با    میاجتناب ورز  یاز مرگ ها عموماز حادثه ها دلخراش نموده و  یریجلوگ  میاگر بخواه  یول

   میرا آهسته بساز ریناشناخته شده جهانگ
آن وقت   ردیگ یصورت م ییها ابتدا ژیدر است یهمه گان تیمسول مینمودن را با تصم یریساختن و جلوگ آهسته

 خواهد آمد   نییکرونا پا  یضیگراف مر
قبل  دیبردن آن است ما با  نیمرض کشنده کرونا وجود ندارد و جهان طبابت در کوشش از ب  نیاالت که واکسح  در

   میشده ا نیواکس ا یگو مینما  اریع یخود را طور یاز وقت زندگ
  میداشته باش ادیبه  دیبه طور ساده دو موضوع را با  فقط
   مینساز یضیمر نیکوشش شود که خود را آلوده به ا اول
    .میرا با مرض خود آلوده نساز گرانید دوم 
 باشد   یمراعات نمودن نظافات م یریجلوگ عیوقا نیبهتر

 باشد چون صابون مواد قدرتمند را با خود دارد و کشنده کرونا است    یم یضرور یلیدست ها با صابون خ  شستن
تواند انسان را آلوده  ینم گریبرد د یم نیپرده چرب احاطه شده که صابون آن را از ب ک یط کرونا توس کروبیم

    مینما  یرا ششو م  کروبیهمچنان صابون دست ها را لشم کرده تمام ذرات م دینما 
ک پا  دیمارچ تند دست ها تان را آلوده  ساخته با  ا یتصور گردد  گو یشستشو نمود طور دیبا قیدق یلیها را خ  دست

 یزره از طعم تند یعنی   دیگذار  یدوباره م  زیچشم ها تان  را با انگشت ها تم  نیزره ب   نزیل  دیدار  میگردد و بعد تصم
 نباشد  

 انجام گردد   دیعادت هم ندارد مگر با  نیانسان ها به ا ست یکه چندان تجربه خوب هم ن یمسافه گرفتن اجتماع دوم
   دیامکان دارد  در خانه باش کهییرا کامال “ قطع گردد تا جا  یدادن ، قول دادن بغل کش دست

از داکتران نرس  ندیمجبور هستند باشند بتوانند کار خود را نما  رونیکه در ب گرانیاست تا د نیخانه بودن ا لیدل
 و دوکانداران    سیگرفته تا پول

   انیا به شم شانیا دیدار یوابستگ شانیبه ا شما 
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بر   لیگردد دل  یمتوقف م  یخارج  یشود  و سفر ها داخل  یشهر ها مسدود م  تمام  کهیهنگام  نیقرنط  مرحله بزرگ  در
 آن است که همه در خانه ها خود باشند  

 نیو محقق  یمسلک  یکارکنان فن  یدارینبوده مگر ما با خرانسان ها مشهور هم   نیو در ب  ستیکار آسان ن  نیقرنط  گرچه
   دیپرداز  یمبلغ بزرگ را م  نیقرنط  شما هنگام  میریگ یباشد قرار م  یکرونا م  نینمودن واکس  دایکه در کوشش پ  یطب

   ابدی یوقت خاتمه م یچ  کروبیم نیاست انتشار ا نجا یا سوال
مرض مرگ آور   نیا یباال قاتیو تحق نیبه ساختن واکس ندینما  یشروع م یشود چطور کارکنان فن یمربوط م نیا

باعث   شتریمرگ انسان ها ب یشانیشود چون  پر ینم رونیخوب  ب جهیدر خاتمه نت ندیاگر به سرعت شروع نما 
به  یخوب عال یلیخ  جهینت ندیآرام کار نما  رخاط اطیاحت یگردد و اگر به آهسته گ یم یقاتیآهسته شدن کار ها تحق

 آورند    یدست م
    .از نظر معاشرت یچ  ا یو یلیتمث قیاز طر یهمه به دست ما است چ  نیا

  :اطالعات فراهم ساخته اند یشبکه جهان یاز داکتران که همچو معلومات را برا تشکر
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