EPIGENÉTICA 8 - UM POUCO DA HISTÓRIA
Tudo que imaginar a natureza já criou... Albert Einstein

Todos nós já ouvimos falar de genética, na prática as alterações
genéticas são raras. Depois do genoma humano, a epigenética foi ficando
mais evidente, e assim, percebe-se que as mais numerosas das alterações
ocorrem em nível epigenético. Vamos aos fatos ...
Os marcadores epigenéticos serão na minha opinião o início para
entender melhor as doenças humanas, e quem sabe ajudar a solucionar
muitas delas...
Muitos cientistas têm procurado entender como a coisas funcionam
nos cromossomas em particular na epigenética. A cientista britânica Nessa
Carey procurou resolver quimicamente este problema com diversas
substâncias e os resultados infelizmente não foram o esperado. Com isto
descobriu que substâncias químicas levaram a morte os animais estudados,
portanto não a solução.

BODY TALK
John Veltein introduziu as técnicas de BodyTalk com isto criou-se
um sistema de cura diferentemente do uso de medicamentos. Logicamente
este ainda é e continuará sendo um sistema em aberto recebendo e
aprimorando as técnicas ao longo do tempo...

Laura Stuve trabalhou na decodificação do genoma humano e
foi a pioneira usando técnicas do Body Talk e criando as técnicas de
epigenética na solução de problemas emocionais, controle de dores,
...
GENOMA HUMANO
O genoma humano entrou na rota do conhecimento humano, todas
as pessoas no início dos trabalhos achavam que o genoma resolveria muitas
de nossas doenças. Fato que não ocorreu. Os estudos continuam em
andamento.
Em paralelo houve o aparecimento da epigenética. diferentemente
do genoma humano quando ocorre uma mutação, pode aparecer num
intervalo de 1.000 - 10.000 anos.
No entanto os fatores epigenéticos são alterações que tanto os
nossos ancestrais e nossos descendentes podem ser afetados negativa ou
positivamente até a 5 geração (em média).
Qual o significado da epigenética em nossa vida, eu diria tudo.
Tenho tratado e curado asma, rinite alérgica, rinite vasomotora, ... com
resultado excelente 95% de cura. Doenças que são consideradas genéticas
que na realidade não são. Você ouvirá que elas não que não tem cura e isto
é dito a mais de 50 anos. A crença geral é as doenças alérgicas não tem
cura.
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Vamos pensar o seguinte, se doença é considerada genética fica
cristalizada, sem solução. Vamos estender um pouquinho mais, quantas
doenças nos dias atuais são consideradas sem cura. Quem sabe se
olharmos de maneira diferente, ou seja, pensar fora da caixa, possa existir
outras soluções. Quando um médico está em formação ele aprende a usar
medicamentos e fazer cirurgias. Foi o que aprendi na minha formação, eu e
tantos outros.
Sempre fui muito curioso, sempre procurando solução para esta ou
aquela doença, logicamente que quebrei a cara muitas vezes. Persisti.

você está pronto para o bem-estar radical, ou seja, a melhora
acentuada de sua saúde!
Visite o site: www.alergiarespiratoria.com.br
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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