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databází nežádoucích účinků léčiv s využitím NLP techniky a dopad nutriční nedostatky a toxinů v 
oblasti životního prostředí na lidské zdraví.
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Informace o Glyfosátu (Roundup)

• US Kongresu slyšení na glyfosát, 14. června 2016.  (ke stažení prezentace z tohoto odkazu). 
• Prezentace na Univerzita v Belize dne 6. dubna 2017  (ke stažení) 
• Glyfosát, Roundup, tolerance vůči glyfosátu GM Sojové boby, Chemical Vytěžené sójový 

olej jídlo/sójový prášek způsobit závažné poškození zdraví americkýc/Číňané. Sestavil a 
přeložil I-wan, Chen (cheniwan@cei.gov.cn). (Stažení) 

• Glyfosát a autismus snímků prezentovány na shromáždění setkání lidového v Haagu, 
Nizozemsko, 14. října 2016.  (Powerpoint diapozitivy) 

• Je Roundup primární příčinou současné epidemie chronických nemocí? Skluzavky pro 
prezentaci pořádané mluvit o vulkanizační autismus (TACA), Massachusetts kapitola, 1 
října, 2016  (Powerpoint klouže) 

• Připojení tečkování: autismus, MMR vakcína a Roundup Honolulu, HI, 22. února 2017. 
Sponzoruje Semena Pravdy a Kokua trhu. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• Roundup, MMR a autismus – toxický Connection. Honolulu, HI, 4. srpna 2016. 
Sponzorované zčásti Semena Pravdy a Kokua trhu. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• „GMO a glyfosát – reálné ohrožení zdraví lidí a životního prostředí.“ Představila na akci 
na Univerzita v Toronto, 28. dubna 2016 pod záštitou vědy pro mír. (Powerpoint 
Snímky)        (PDF verze)   

• Prezentace na glyfosát v Environmental Health sympoziu v San Diegu v březnu 
2016.  (snímky v programu PowerPoint)        (PDF verze)   

• Glyfosát: „bezpečného“ herbicid, který je Making Us All Sick. Července 2015. Hawaii 
prohlídka, podporovaný částečně Semena Pravdy. (Video z prezentace)        (Powerpoint   
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https://www.youtube.com/watch?v=qYC6oyBglZI
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https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/SeneffToronto.pdf
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diapozitivy)        (PDF verze)   
• Roundup a GMO a Rise of Modern choroby. 22.ledna 2015. Diskuse v Honolulu, HI, 

podporovaný Semena Pravdy. (Powerpoint Snímky)     (PDF verze)   
• Roundup a geneticky modifikované organismy: Jsme Hazardní hry s budoucností 

potraviny? 29.července 2014, Diskuse prezentovány na národní Cheng Kung University, 
Tainan, Tchaj-wan  (snímky v programu PowerPoint)        (PDF verze)   

• Prezentace na informační slyšení na téma geneticky modifikované organismy pro 
zemědělství a venkova záležitosti výboru Pennsylvania zákonodárce. (Powerpoint 
Snímky)        (PDF verze)   

• Je Roundup toxická chemická látka, která je všechno nemocné? 05.06.2014, Groton škola, 
Campbell Performing Arts Centre, Groton MA. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• „Síran Nedostatek neurologickým onemocněním Po hliník glyfosátu expozice,“ Webinar 
představila dne 2. června 2015, pořádané Jessica Sherman. (Powerpoint Snímky)        (PDF   
verze) 

• Prezentace ve středu 27. května 2015 na Tchaj-wanu, pořádá Green Formosa frontě a 
podporovaný nadací Haoran. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• Prezentace glyfosátu 28. dubna 2014 pořádá MPO a Wellesley Alumni asociací  (snímky v 
programu PowerPoint)        (PDF verze)   

• Prezentace 26. března 2014 na mezinárodním sympoziu o vakcín v Nice, Francie: Role 
šišinkou neurologického poškození po hliníkové adjuvans očkování  (PowerPoint 
snímků)        (PDF verze)   

• Prezentace 16. března 2014 v Physicians’ kulatého stolu konferenci v Tampě na 
Floridě. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• Prezentace dne X 16, 2013 hostila kapitoly Wellesley Ligy voličů žen. Video.     Skluzavky.   
• 326 stránkový dokument Sayer Ji – mnoho odkazů na literaturu o tom, proč ne 

očkovat. Klikněte zde 
• Nancy Swanson, Andre Leu, Jon Abrahamson a Bradley peněženka. Geneticky 

modifikované plodiny, glyfosát a zhoršení zdravotního stavu ve Spojených státech 
amerických. Journal of Organic Systems, 9 (2), 2014.  Klikněte zde 

• Compilation (Rosemary Mason MB CHB FRCA) dat na celém světě o účincích glyfosátu 
na lidské zdraví. Klikněte zde 

• Bývalý zaměstnanec společnosti Monsanto na starost GMO papírů v časopisu  Klikněte 
zde      vědeckém časopise odstoupí Seralini papír na Roundup toxicity  klikněte sem 

• Autismus Ceny a aplikace glyfosátu Ceny se kukuřice a sóji ve Spojených státech jako 
funkce času. Klikněte zde 

• Skluzavky Předloženy MIT fakulty CSAIL mimo pracoviště hromadou dne 17. května 2013
o autismu a glyfosátu. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

1. Články v Recenzovaných Časopisech o Výživě a Nemoci

Poznámka: Tyto dokumenty společně vysvětlují, jak sulfát nedostatek po celém těle se skrývá 
nejmodernější onemocnění a stavy, a jak toxické chemikálie v životním prostředí způsobit 
tento nedostatek.

2. A. Samsel a S. Seneff. „Glyfosátu cesty k moderním onemocnění VI:. Priony, amyloidózy a 
autoimunitních neurologických onemocnění“ Journal of Biological Physics and 
Chemistry 2017; 17: 8-32. (Stažení) 

3. JE Beecham a S. Seneff. „Autoimunitní onemocnění: Rozpočet-buster nebo osvícené 
řešení? (Příchod epidemie a nová administrativa ve Washingtonu) „.  Arch Community Med Pub 
Health 2017; 3 (1): 32-40. (Stažení) 

4. S. Seneff, W. Morley, MJ Hadden a MC Michener. „Ví glyfosátu působí jako glycin analog 
přispívají k ALS?“ J Bioinfo Proteomics Rev 2016; 2 (3): 1 až 21. (Ke stažení)        (Online)   
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https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/glyphosate_report_by_RosemaryMason_March2015.pdf
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http://www.greenmedinfo.com/sites/default/files/gpub_58635_anti_therapeutic_action_vaccination_all.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=MqWwhggnbyw&feature=youtu.be#t=18m35s
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https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/SeneffTampaGlyphosate2014.pptx
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5. D. Kennedy, S. Seneff, RM Davidson, JW Oller, Jr, BE Haley a RD Masters. „Toxické látky na 
ochranu životního prostředí a dětské úmrtnosti v USA.“ Peertechz J Biol Res Dev 2016; 1 (1): 
036-061. (Stažení) 

6. S. Seneff, NL Swanson, G. Koenig a C. Li. „Je GERD faktoru v osteonekrózy čelisti? Důkaz 
patologie Souvisí s G6PD nedostatek a Sulfomucins,“ Disease Markers Volume 2016 (2016), 
číslo artiklu 8376979.  (Download) 

7. A. Samsel a S Seneff. „Glyfosátu cesty k moderním onemocnění V: Aminokyselinová analog 
glycinu v různých proteinech,“ Journal of Biological Physics and Chemistry 2016; 16: 
9-46. (Stažení) 

8. Nancy Swanson, Judy Hoy a Stephanie Seneff. „Důkaz, že glyfosát je původce chronické 
subklinické metabolické acidózy a mitochondriální dysfunkce“ International Journal of Human 
Nutrition and Functional Medicine 2016, 4: 32-52. (Stažení) 

9. Beecham JE a Seneff S. „Existuje souvislost mezi autismem a glyfosát formulovány 
herbicidy?“ J Autism  2016; 3: 1. (Stažení) 

10.Seneff S, Swanson N, Li C, Koenig G. „smrt jako lék vedlejší účinek v FAERS: glyfosát 
kontaminace faktoru?“ Zemědělských věd 2015; 6: 1472-1501. Agricultural Sciences 2015; 6: 
1472-1501. (Stažení) 

11.Anthony Samsel a Stephanie Seneff. „Glyfosát, cesty k moderní chorob IV: rakoviny a 
příbuzných patologických změn,“ Journal of Biological Physics and Chemistry 2015; 15: 121 až 
159. (Stažení) 

12.James Beecham a Stephanie Seneff. „Případné spojitosti mezi autismem a glyfosat působící jako
glycin Mimetic – přezkoumání důkazů z literatury s analýzou.“ Molecular and Genetic 
Medicine 2015; 9: 4. (Stažení) 

13.Gerald Koenig a Stephanie Seneff. „Gamma-glutamyltransferázy:. Prediktivní biomarker 
buněčné antioxidační nedostatečnosti a ohrožení nemocí“ Disease Markers Volume 2015 (2015):
ID článku 818570.  (Download) 

14.Judy Hoy, Nancy Swanson a Stephanie Seneff. „Vysoké náklady na pesticidy:. Onemocnění 
člověka a zvířat“  Poult Fish Wildl Sci  2015; 3: 1. (Stažení) 

15.Stephanie Seneff, Robert M. Davidson, Ann Lauritzen, Anthony Samsel a Glyn 
Wainwright. „Novou hypotéza pro aterosklerózu, jako syndromu síranu cholesterolu.“ Theor 
Biol Med Model.  2015; 12: 9  (Download) 

16.Anthony Samsel a Stephanie Seneff. „Glyfosát, cesty k moderní nemocí III. Manganu, 
neurologická onemocnění a souvisejících patologií“ Surgical Neurology 
International 2015; 06:45. (Stažení) 

17.Stephanie Seneff, Nancy Swanson a Chen Li. „Hliník a glyfosát Může synergicky indukují 
šišinka mozková patologie: Připojení k Gut dysbiózou a neurologické onemocnění.“ 
Agricultural Sciences  2015; 6: 42-70. (Stažení) 

18.Wendy A Morley a Stephanie Seneff. „Zmenšená mozkový syndrom odolnosti: Moderní den 
neurologické patologie zvýšenou citlivostí na mírné poranění mozku, otřes mozku, a navazující 
neurodegenerace.“ Surg Neurol Int 18 Jun 2014; 5: 97. (Stažení) 

19.CA Shaw, S Seneff, SD Kette, L Tomljenović, JW Oller Jr., a RM Davidson. „Aluminium 
indukovaná entropie v biologických systémech:. Důsledky pro neurologické 
onemocnění,“ Journal of Toxicology 2014: ID článku 491316.  (Download) 

20.CA Shaw, SD Kette, RM Davidson a S Seneff. „AluminumвЂ ™ s Role v CNS-imunitní systém 
interakce vedoucí k neurologické poruchy.“ Immunome Research 2013; 9: 069. doi: 
10,4172/1745-7580,1000069. (Stažení) 

21.Anthony Samsel a Stephanie Seneff, “glyfosát, cesty vstupu do moderních nemocí II. Sprue a 
intolerance lepku“ Interdiscip Toxicol. 2013; 6 (4): 159-184. (Stažení) 

22.Anthony Samsel Stephanií Seneff, „glyfosát je Potlačení enzymů cytochromu P450 a 
aminokyselinová biosyntézu Gut mikrobiomem: Cesty k moderní nemoci“ Entropy 2013, 15 (4), 
1416-1463; doi: 10,3390/e15041416 (Download) 

23.Robert M. Davidson, Ann Lauritzen a Stephanie Seneff, „Biologické voda Dynamika a entropie: 

https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-15-01416.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/ITX_2013_06_04_Seneff.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Shaw_et_al_Immunome_Res_2013.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Shaw_et_al_JOT_2014.pdf
http://surgicalneurologyint.com/surgicalint_articles/diminished-brain-resilience-syndrome-a-modern-day-neurological-pathology-of-increased-susceptibility-to-mild-brain-trauma-concussion-and-downstream-neurodegeneration/
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=53106#.VLmJKydGqDc
http://surgicalneurologyint.com/surgicalint_articles/glyphosate-pathways-to-modern-diseases-iii-manganese-neurological-diseases-and-associated-pathologies/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4456713/
https://people.csail.mit.edu/seneff/Hoy_wildlife_2015.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/KoenigSeneff2015.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/BeechamSeneff1_2015.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/SamselSeneffGlyphosateIV.pdf
http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=62258
http://dx.doi.org/10.7243/2054-992X-3-1
http://intjhumnutrfunctmed.org/journal/2016pdf/IJHNFM_2016_v4q1p9_GlyphosateMetabolicAcidosisMitochondria.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Glyphosate_V_glycine_analogue_2016.pdf
https://www.hindawi.com/journals/dm/2016/8376979/
https://www.peertechz.com/articles/environmental-toxicants-and-infant-mortality-in-the-usa


biofyzikální Původ rakoviny a dalších nemocí“ Entropy 2013, 15, 3822 až 3876; doi: 
10,3390/e15093822  (Download) 

24.Stephanie Seneff, Ann Lauritzen, Robert Davidson a Laurie Lentz-Marino „Je encefalopatie 
mechanismus, který by Obnovit sulfát v autismu?“ Entropy 2013, 15, 372-406; doi: 
10,3390/e15010372  (Download) 

25.Stephanie Seneff, Ann Lauritzen, Robert Davidson a Laurie Lentz-Marino „Je syntázy 
endotelového oxidu dusnatého na černo Protein Čí Day Job je cholesterol sulfát 
syntéza? Důsledky pro transport cholesterolu, cukrovky a kardiovaskulárních 
onemocnění.“ Entropy 2012, 14, 2492-2530; doi: 10,3390/e14122492  (Download) 

1. Stephanie Seneff, Robert M. Davidson a Jingjing Liu, „cholesterol sulfát 
Deficit společný faktor při preeklampsii, autismu a zhoubná 
anémie?“ Entropy 2012, 14, 2265-2290; doi: 
10,3390/e14112265  (Download) 

2. Samantha Hartzell a Stephanie Seneff, „Zhoršená sulfát metabolismu a 
Epigenetics: Existuje souvislost v autismu?“  Entropy  2012, 14, 
1953-1977; doi: 10,3390/e14101953  (Download) 

3. Stephanie Seneff, Robert M. Davidson, a Jingjing Liu, „empirické údaje 
potvrzují, autismus příznaky spojené s hliníku a acetaminophen 
expozice,“ Entropy 2012, 14, 2227-2253; doi: 
10,3390/e14112227  (Download) 

4. Robert M. Davidson, a Stephanie Seneff, „Počáteční Common Pathway 
zánětu, nemocí a náhlá smrt,“ Entropy 2012, 14, 1399-1442; doi: 
10,3390/e14081399  (Download) 

5. Stephanie Seneff, Glyn Wainwright a Luca Mascitelli, „Výživa a 
Alzheimerova choroba: Škodlivý Role vysokým obsahem sacharidů 
stravy,“ European Journal of Internal Medicine 22 (2011) 134-140; doi: 
10,1016/j.ejim.2010.12.017  (Download) 

6. Stephanie Seneff, Glyn Wainwright a Luca Mascitelli „Je metabolický 
syndrom způsobená vysokým obsahem fruktózy a relativně nízký obsah tuku,
nízký Cholesterol Dieta?“ Archives of Medical Science, 2011; 7, 1: 8-20; doi: 
10,5114/aoms.2011.20598 (Download) 

7. Stephanie Seneff, Robert Davidson a Luca Mascitelli, „deficit sulfát Might 
cholesterol přispívá k rozvoji poruchou autistického spektra?“ Medical 
Hypotheses, 8, 213-217, 2012  (ke stažení) 

8. Rozhovory a Webináře

9. Webový seminář o glyfosátu, oxalát a síranu Julie Matthews, březen 
2017.  prezentaci snímků        snímků      

10.WAPF rozhovor na statinů léky, nemoci srdce a glyfosátu. WAPF 11. 2015      
11.Musíte být ořechy! Loutky Alph, Beel a Chah-Lee dozvědět o podnikání 

demence z řady on-line rozhovorů Obhi Chatterjee. Zveřejněn 21.prosince 
2014.      

12.Rozhovor s Richardem Longland glyfosátu a autismem (integrováno s 
diapozitivy):  (Part One)        (druhá část)      

13.Právní Edition televizní rozhovor s Mary Kay Elloian glyfosátu a 
Roundup. 3.11.2014.      

14.Radio Interview s Dr. Andersonem Cindy na FTNS rádiu  23. ledna 2013.      
15.Dr. Hildy®, Stephanie Seneff a Atty. Keith Landrum, MD: Očkování: Past, 

Present, Future | Jedna buňka jeden Light® Radio  18.února 2015      

https://onecellonelightradio.wordpress.com/2015/02/18/dr-hildy-dr-seneff-atty-keith-landrum-md-vaccines/
http://ftns.co/shows/your-health-is-your-wealth/?show=believe-it-or-not-you-need-cholesterol-with-guest-dr-stephanie-seneff
http://www.thelegaledition.com/shows
https://www.youtube.com/watch?v=LNaPaI8zvyo
https://www.youtube.com/watch?v=_3HyfoNa2Sw
https://www.youtube.com/watch?v=0QrrBX-6gp0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0QrrBX-6gp0&feature=youtu.be
http://wisetraditions.libsyn.com/hidden-dangers-to-our-health
https://people.csail.mit.edu/seneff/2017/SeneffOxalate2017.pptx
http://bioindividualnutrition.com/webinar-glyphosate-oxalate-and-sulfate-connection/
https://people.csail.mit.edu/seneff/autismR2S2_reviewed.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/AMS.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/EJIM_PUBLISHED.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/Entropy1_downloaded.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-14-02227.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-14-01953.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-14-02265.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-14-02492.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-15-00372.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Entropy/entropy-15-03822.pdf


16.AutismOne Prezentace, 2014, 2015 a 2016.

17.Prezentace ve středu 25. května 2016 v AutismOne v Chicagu  (snímky v 
programu PowerPoint)        (PDF verze)   

18.Prezentace v pátek 27. května 2016 v AutismOne v Chicagu  (snímky v 
programu PowerPoint)        (PDF verze)   

19.Prezentace ve středu 20. května 2015 v AutismOne v Chicagu  (snímky v 
programu PowerPoint)        (PDF verze)   

20.Prezentace ve čtvrtek 21. května 2015 v AutismOne v Chicagu  (snímky v 
programu PowerPoint)        (PDF verze)   

21.Prezentace glyfosátu 24. května 2014 na AutismOne v Chicagu  (snímky v
programu PowerPoint)        (PDF verze)        (video prezentace)  

22.Televizní Rozhovory s Mary Kay Eloian Právní Edice

23.Statiny  

24.GMO a glyfosátu  

25.Vakcíny: Část 1  

26.Vakcíny: Část 2  

27.Prezentace na Unite na zrak Global Health & Inovace 
Konference Yale.

• 22. dubna 2017 14. ročník Unite pro Sight konferenci. Glyfosát předstírá, že Glycin: 
devastující následky. (Powerpoint Snímky)     (PDF verze)   

• 16 dubna, 2016. 13. ročník Unite pro Sight konferenci. Roundup a Autismus: Proč korelace 
je příčinná souvislost This Time. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• 29.března 2015. 12. ročník Unite pro Sight konferenci. Proč Sója je nezdravé: To je to, co si 
myslíte! (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

• 12. dubna 2014 11. ročník Unite Pro Sight Conference. (Powerpoint Snímky)        (PDF verze)   

28.Weston Price Foundation Wise Traditions Články a 
Prezentace

• Proto musíme reexamine rizika / přínosu kompromisy vakcín. WAPF článek, léto 2015. 
• Cancer k záchraně? Jak nádorové buňky pracovat přesčas obnovit zdraví cév. WAPF 

článek, 20.ledna 2014. 
• Podcast glyfosátu – rozhovor s Hilda Labrada Gore. Podcast, listopad 2016 
• Prezentace v PowerPointu na základě  Weston A. Cena Wise tradice 17th Annual 

Conference Montgomery, Alabama listopadu 11-14, 2016.     
Microcefalie v Brazílii: Je to opravdu jen Zika? (Part I snímků)        (Part II diapozitivy)   

• Prezentace v PowerPointu na základě  Weston A. Cena Wise tradice 16th Annual 
Conference Indianapolis listopadu 13-16, 2015.      

• Kyselina listová Suplementace: Proč to není dobrý nápad  (Powerpoint diapozitivy)        PDF verze)   
• Cholesterol sulfát, elektřiny a cévách  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Prezentace v PowerPointu na základě  Weston A. Cena Wise tradice 15. výroční konferenci 

http://conferences.westonaprice.org/main-conference
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_heart.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_heart.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_folate.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/WAPF_folate.pptx
http://conferences.westonaprice.org/main-conference/
http://conferences.westonaprice.org/main-conference/
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/WAPF_Zika2.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/WAPF_Zika1.pptx
http://conferences.westonaprice.org/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxfCMEmX-DsmVKBjZuaRfoW2enwE5f-9DTJzFeKTTXBhoC66_w_wcB
http://conferences.westonaprice.org/?gclid=CjwKEAiA0pDBBRCFtoPyguTh8AUSJADNWeuxfCMEmX-DsmVKBjZuaRfoW2enwE5f-9DTJzFeKTTXBhoC66_w_wcB
http://wisetraditions.libsyn.com/61-glyphosate-the-weed-killer-that-hurts-people-too
http://www.westonaprice.org/modern-diseases/cancer-to-the-rescue/
http://www.westonaprice.org/modern-diseases/cancer-to-the-rescue/
http://www.westonaprice.org/health-topics/vaccination/why-we-need-to-reexamine-the-riskbenefit-tradeoffs-of-vaccines/
https://people.csail.mit.edu/seneff/SeneffGlyphosateYale2014.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/SeneffGlyphosateYale2014.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/SeneffYale2015.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/SeneffYale2015.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Yale2016/Yale2016.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Yale2016/Yale2016.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2017/SeneffYale2017.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2017/SeneffYale2017.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=eV_qPkAwlX8
https://www.youtube.com/watch?v=KEYpikNzcDo
https://www.youtube.com/watch?v=ELj0ebuqdgk
https://www.youtube.com/watch?v=XykVFMd7S-c
http://www.autismone.org/content/autism-explained-synergistic-poisoning-aluminum-and-glyphosate-stephanie-seneff
https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Seneff_AutismOne_2014.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Seneff_AutismOne_2014.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/glyphosate/Seneff_AutismOne_2014.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/AutismOneMay21.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/AutismOneMay21.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/AutismOneMay21.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/AutismOneMay20.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/AutismOneMay20.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2015/AutismOneMay20.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Seneff_Stephanie_052716.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Seneff_Stephanie_052716.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Seneff_Stephanie_052716.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Seneff_Stephanie_052516.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Seneff_Stephanie_052516.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/2016/Seneff_Stephanie_052516.pptx


Indianapolis listopadu 7-10, 2014.     
Pesticidy, antibiotika, očkovací látky a léčiva: jsou příčinou našeho aktuálního zdravotního 
krizi? 

1. Výživa  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
2. Pesticidy: Zaměření na Roundup  (Powerpoint 

Prezentace)        (PDF verze)   
3. Vakcíny, antibiotika, a Mikrobi  (Powerpoint 

diapozitivy)        (PDF verze)   
4. Farmaceutické drogy: Zaměření na statiny  (PowerPoint 

snímků)     (PDF verze)   
• Prezentace v PowerPointu, které má  London kapituly Weston Price Foundation Wise 

Tradice konferenci v únoru 2014.     
• GMO a Roundup: a manželství Made in Hell  (Powerpoint Prezentace)     (PDF verze)   
• Cholesterol, sulfát a srdeční choroby  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Prezentace v PowerPointu na  Weston A. Cena Wise Tradice konferenci v Atlantě, listopad 

2013. 
• Úvod  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Cholesterol sulfát  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Střevní mikroby: Jak Pomáhají nám Out  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Autismus, deprese a Alzheimerova nemoc  (Powerpoint diapozitivy)     (PDF verze)   
• Glyfosát: Slon do pokoje  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Výživa: Fakta a fikce  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF verze)   
• Prezentace v PowerPointu na  Weston A. Cena Wise Tradice konferenci v Santa Clara v 

Kalifornii, v listopadu 2012. 
• Taurin: Tajemná Molecule se zajímavou Možnosti  (Powerpoint diapozitivy)     (PDF verze)   
• Výživa, toxiny a zdraví: fakta a spekulace. Část I: Výživa  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF   

verze) 
• Výživa, toxiny a zdraví: fakta a spekulace. Část II: Biology  (Powerpoint diapozitivy)        (PDF   

verze) 
• Prezentace v PowerPointu, které má  London kapituly Weston Price Foundation Wise 

Tradice konferenci v březnu 2012. 
• Let Sun Shine v jednom! (PowerPoint diapozitivy) 
• Silver Podšívka v chronického onemocnění  (PowerPoint diapozitivy) 
• Autismus, Alzheimerova choroba a deprese: Společný patologie a léčba  (Powerpoint 

diapozitivy) 
• Slovníček pojmů  (PDF soubor) 
• Prezentace v PowerPointu na Weston Price nadace  2011 Wise Tradice konferenci v 

Dallasu, Texas. 
• Cholesterol, síra, laktát a Sunlight: nové paradigma pro zdraví  (Powerpoint diapozitivy) 
• Autismus, Vakcíny a cholesterol sulfát  (Powerpoint diapozitivy) 
• Jak Statiny opravdu funguje vysvětluje, proč se ve skutečnosti práce  (Powerpoint diapozitivy) 

29.Eseje o Zdraví

• S nízkým obsahem tuku Dieta a opalovací krém: recept na katastrofu   
• Proč byste měli myslet dvakrát před zahájením léčby statiny   
• Statiny, těhotenství, sepse, rakovina, srdeční selhání: Kritická analýza.   
• APOE-4: Klíč k Proč nízkým obsahem tuku Dieta a statiny mohou způsobit Alzheimerovou   

chorobou. 
• Statiny a Myoglobin: Jak svalové bolesti a slabost Progress do srdce, plic a selhání ledvin   

https://people.csail.mit.edu/seneff/statins_muscle_damage_heart_failure.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/alzheimers_statins.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/alzheimers_statins.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/statins_pregnancy_sepsis_cancer_heart_failure.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/statins_think_twice.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/sunscreen_lowfat_autism.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/statins.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Autism_new.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Nutrition.pptx
http://www.westonaprice.org/2011-conference/2011-conference
http://www.westonaprice.org/2011-conference/2011-conference
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/definitions.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/Autism_Alzheimers_Depression.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/Autism_Alzheimers_Depression.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/cancer.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/sunlight.pptx
http://www.westonaprice.org/events/wise-traditions-london
http://www.westonaprice.org/events/wise-traditions-london
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/cholesterol_homeostasis.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/cholesterol_homeostasis.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/cholesterol_homeostasis.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/nutrition.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/nutrition.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/nutrition.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/taurine_2012.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2012/taurine_2012.pptx
http://www.westonaprice.org/2012-conference/2012-conference
http://www.westonaprice.org/2012-conference/2012-conference
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/6_nutrition.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/6_nutrition.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/5_glyphosate.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/5_glyphosate.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/4_autism.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/4_autism.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/3_gut_bacteria.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/3_gut_bacteria.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/2_cholesterol_sulfate.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/2_cholesterol_sulfate.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/1_Intro.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/WAPF_Slides_2013/1_Intro.pptx
http://www.westonaprice.org/2013-action-alerts/wise-traditions-2013-fourteenth-international-conference
http://www.westonaprice.org/2013-action-alerts/wise-traditions-2013-fourteenth-international-conference
https://people.csail.mit.edu/seneff/London2014/SeneffHeartDisease2014.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/London2014/SeneffHeartDisease2014.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/London2014/SeneffGlyphosate2014.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/London2014/SeneffGlyphosate2014.pptx
http://chapters.westonaprice.org/londonuk
http://chapters.westonaprice.org/londonuk
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/Drugs.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/Drugs.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/Drugs.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/antibiotics_vaccines.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/antibiotics_vaccines.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/antibiotics_vaccines.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/glyphosate_new.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/glyphosate_new.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/glyphosate_new.pptx
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/Nutrition.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/Indianapolis/Nutrition.pptx
http://conferences.westonaprice.org/main-conference


• Morbidní obezita, nedostatek vitaminu D, a prasečí chřipky.   
• Epidemie obezity: je metabolický syndrom nutričního Nedostatek nemoc?      Gruzínský 

překlad  vytvořil Irakli Nishnianidze 
• Je ADHD způsobeno nedostatečnou stravou obsahující tuk?   
• Mohl by Síra Nedostatek být faktorem, který přispívá k obezitě, srdeční choroby, Alzheimerovy   

choroby a chronický únavový syndrom? 
• Jak Statiny opravdu funguje vysvětluje, proč tomu tak není opravdu funguje.     

(Acrobat (soubor PDF)     ) 

30.Video a Audio Klipy

• Videoklip ilustrující schopnost studenta vytvářet flash karet a použít je v jednoduché 
řeči-umožnil interaktivní hry na webu  (videoklip     ) 

• Videoklip ilustrující jednoduchý řeči-umožnil karetní hru, duha Rummy, kde se studenti použít 
slovník pojmenovaných objektů a barev komunikativně. (Videoklip      ) 

• Videoklip ilustrující společenskou hru, kde dva lidé navzájem konkurují v Duha Rummy karetní 
hry. (Videoklip     ) 

• Videoklip ilustrující mluvenou interakci s jazykové vzdělávání systém počasí  (Videoklip     ) 
• Audio clip of studenta originálního projevu „shang4 hai3 ne5“  (Waveform file     ) 
• Audio clip projevu studenta s tóny opraveno přes fáze vokodéru transformací  (Waveform file     ) 

31.Vybrané Ostatní Doklady

• Jingjing Liu a Stephanie Seneff, Dialog System pro přístup Drug Reviews, aśru, Hawaii, 
prosinec 2011.  
(soubor Acrobat (PDF)     ) 

• Jingjing Liu, Alice Li a Stephanie Seneff, Automatická Drug Discovery Side Effect z online 
Pacient-předložené přehledy: Zájem o Statiny, IMMM, Barcelona, Španělsko, říjen 2011. 
(soubor Acrobat (PDF)     ) 

• Řeči-umožnil karetní hry pro případné další slovníku Akvizice v cizím jazyce, řečové 
komunikace, zvláštní číslo o žádostech o jazykové vzdělávání 51 (10), 1106-1123, 2009
(Online Version     )

• Využití podslovní lingvistické modelování pro více úkolů v rozpoznávání řeči, řeči komunikace, 
sv. 42, No. 3-4, str. 373-390, 2004
(soubor Acrobat (PDF)     )

• Využití jazykových hierarchií v porozumění řeči, proslov, ICSLP ’98.
(Acrobat (soubor PDF)     )

• ANGIE: nový rámec pro analýzu řeči na Morpho-fonologická modelových výpočtů, ICSLP ’96
(soubor Acrobat (PDF)     )

• Plánování odezvy a generování v rezervačním systému Mercury letu.Computer řeči a jazyka, 
Vol. 16, 2002.
(() soubor Acrobat PDF     )

• Automatické Pořízení názvy pomocí Speak a Spell režim v mluvený dialog Systems. HLT 2003
(Acrobat (PDF) file     )

• Galaxy II: referenční architekturu pro konverzační Development System.ICSLP ’98.
(Acrobat (soubor PDF)     )

• Integrace hierarchických jazykové, prozodické a fonologických omezení v Jupiter 
doméně. ICSLP ’98.
(Acrobat (soubor PDF)     )  

https://people.csail.mit.edu/seneff/grace-98-icslp.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/galaxy.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/hlt-2003.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/mercury-generation.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/angie-paper.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/angie-keynote-icslp-98.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/angie-speech-com04.pdf
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
https://people.csail.mit.edu/seneff/IMMM.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/asru_paper.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/shanghai-examples/shanghai-corrected.wav
https://people.csail.mit.edu/seneff/shanghai-examples/shanghai.wav
https://people.csail.mit.edu/seneff/scill/Muxing_CD.wmv
https://people.csail.mit.edu/seneff/scill/RainbowRummy.wmv
https://people.csail.mit.edu/seneff/scill/rainbowginfinal.wmv
https://people.csail.mit.edu/seneff/scill/CardGame.wmv
https://people.csail.mit.edu/seneff/why_statins_dont_really_work.pdf
https://people.csail.mit.edu/seneff/why_statins_dont_really_work.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/sulfur_obesity_alzheimers_muscle_wasting.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/sulfur_obesity_alzheimers_muscle_wasting.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/adhd_low_fat_diet.html
http://theautoz.com/blog/seneff/
http://theautoz.com/blog/seneff/
https://people.csail.mit.edu/seneff/obesity_epidemic_metabolic_syndrome.html
https://people.csail.mit.edu/seneff/swine_flu_obesity_vitamin_D.html
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