EPIGENÉTICA - INÍCIO DE UMA REVOLUÇÃO...
“Seus genes são fluidos, dinâmicos e respondem a tudo que você pensa e faz.
A notícia que todos deveriam ouvir é que a atividade gênica está amplamente sob nosso
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controle.

GENÉTICA
James Watson e Francis Crick (1953) descobriram a estrutura
do DNA. Não tinham idéia dos rumos que biologia tomaria.
DNA - estrutura de dupla hélices; O código de DNA é tão
complicado que precisa de seu próprio manual de instruções... o
código epigenético;
SAÚDE - SEU BEM ESTAR SUPREMO
Você quer melhorar seu potencial genético para a saúde. Nós
seres humanos temos uma riqueza inexplorada de possibilidade para
um estado de bem-estar que raramente experimentamos. E mais
importante, como você pode ter acesso desse potencial ótimo para a
saúde?
Você tem um planejamento para a vida, que na maioria das
vezes você não sabe que tem, para cada tipo de células no seu corpo,
para cada estágio da vida desde a concepção passando pela infância,
adolescência e na vida adulta. Este planejamento ocorre em
diferentes níveis e capacidades; aspectos que são estáveis e outros
que são infinitamente flexíveis.
Adaptabilidade é necessária para permitir que responda as
novas variáveis dos ambientes externos – disponibilidade de
alimentos, estresses, desafios emocionais e, toxinas em seu mundo.
DOENÇAS CRÔNICAS
Mas algumas vezes você come, bebe, respira e coloca seus
genes em estado de travamento. Você pode reconhecer este
travamento como doenças crônicas ou estados emocionais que
não consegue se livrar deles. Os seus genes têm memória! Eles
lembram o que sua mãe comeu durante a sua vida fetal, de como foi
criado e seus estados emocionais.
De como os pesticidas e aditivos alimentares de sua dieta
interferiu quando era criança.
Os genes lembram da história de seus antepassados! O impacto
(ancestrais)
das toxinas e traumas de nossos antepassados
experimentaram
centenas de anos atrás ainda lançam uma sombra sobre seus genes,
afetando a sua saúde nos dias de hoje!
Como na moderna ciência por meio da Epigenética está
revelando um jogador molecular com um fascinante diálogo entre os
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genes e o ambiente, você pode sintonizar sua percepção intuitiva
para ouvir essa conversa.
SALTO QUÂNTICO
Os efeitos práticos para acessar a chave das histórias de seu
passado e observar um salto quântico para frente no seu potencial
para a saúde. Como navegadores intuitivos das experiências que
afeta a sua saúde em todos os níveis.
A ciência foi ficando mais afiada e a linguagem genética,
Epigenética, genoma humano, um micromundo que é fascinante para
aprender e acrescentar uma eficácia incrível em seu dia-a-dia.

você está pronto para o bem-estar radical, ou seja, a melhora
acentuada de sua saúde!

IMPORTANTE
AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA PARA ESCLARECIMENTO.
As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.

Dr. Luiz Carlos Bertoni
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