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HISTÓRIA DA EPIGENÉTICA - TRÊS 
 

 A Epigenética - As técnicas usadas foram de BodyTalk para lidar 

com a epigenética. Dra Laura Stuve. Ela trabalhou no programa na 
decodificação do genoma humano e como lidava com BodyTalk, o 

qual usou como ferramenta para trabalhar com epigenoma humano.  

 
SESSÃO PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA 

 Como a estrutura do BodyTalK é baseado em epigenética e 

física quântica, a sessão pode ser feita na presença do paciente ou 
á distância (preciso do nome completo, data e local de 

nascimento) o resultado é semelhante. Parece magica? Porem, não 
é!  

 A física quântica, traz as respostas até nós. Segundo a teoria 
da física quântica os eletrons pareados se comunicam 

instantaneamente um com o outro, independente da distância. E os 
quarks levam a comunicação na velocidade da luz em qualquer parte 

da Terra.  
 Essa comunicação cria uma rede dinâmica de eventos 

interralacionados ou holograma da realidade. Então, quando algo 
muda em um local, a rede responde e muda também. Em um nivel 

mais profundo, significa dizer que todas as pessoas e coisas do 

universo estão interconectadas. 
 Com o BodyTalk é um médodo de cuidado com saúde baseado 

na consciência, a técnica pode ser conduzida eficazmente a distância. 
O terapeuta foca mentalmente na informaçao do cliente, trazendo sua 

rede de informacao para a sessão. O efeito da distancia começa com 
decisão de engajamento do cliente. O comprometimento geralmente 

vem seguido por entusiasmo, um movimento na direção certa da cura 
e o crescimento.  

PRÁTICA 
 Como você já sabe técnicas do BodyTalk pode ser usada para 
tratamento no local ou a distância. Algumas doenças que já tratei 

com ótimo resultado. Utilizamos para tratar viroses tipo gripe H1N1, 
gripe sazonal, dengue, chicungunha, covid19, dores de maneira 

geral, alergia respiratória (rinite alérgica, rinite vasomotora, 
asma, ...) ... 

 

O QUE É EPIGENÉTICA? 
 A estrutura genética não é alterada, clinicamente. A epigenética 

significa como os genes funcionam, portanto podemos alterar sua 
função, habilitando ou não. Para isso podemos utilizar das mesmas 

técnicas usadas pela Dra. Laura.  
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 Geralmente o fenômeno da herança genética que é transmitida 

para todas as células do corpo humano as quais tem 46 cromossomos 
exceção feita ao espermatozoide e óvulo que tem 23 cromossomos, 

quando se juntam darão formação ao novo ser.  
 

 Epigenética pode ser adquirida ou herdada (média de 5 
gerações ancestrais e 5 gerações de descendentes). Pode afetar uma 

ou outra parte do corpo. 

 A função do epigenoma e habilitar ou desabilitar a função de 
um gene. Podemos trabalhar a estratégia: Antienvelhecimento 

(anti-aging), Localização no corpo (body location), Tecido saudável 
(health tissue) e Temas (metabolismo, inflamação, estresse e 

toxinas).  
 Os tipos de marcadores são: MetilDNA, Histona, ncRNA e 

Fatores transcripcionais. 
 Podemos trabalhar no panorama como: o Sistema de 

manutenção epigenética (EMS), Relógio epigenético, 
Demetilação geral (GB), Areias do tempo (sands of time) e 

Telômeros. 
 
 

Convido para visitar o site:  www.alergiarespiratoria.com.br  

 

IMPORTANTE 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter 

informativo e educativo. No caso de consulta procurar seu médico de confiança 

para diagnóstico e tratamento. 

Dr. Luiz Carlos Bertoni 
Alergista - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) 

Member - World Allergy Organization (WAO)  
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