DORES PARA QUE TI QUERO
Quando iniciei minha carreira médica na alergologia, com o passar dos
anos aprendi que muitos pacientes dolorosos, desenvolviam uma alta
percentagem (30%) de reações (alérgicas) cutânea ou sistêmicas aos
medicamentos utilizados por elas.
Sempre fiz a orientação para meu cliente por escrito, quais os
medicamentos que deveria evitar, porque uma medicação que causa danos no
paciente e se o medicamento usado novamente dependendo da gravidade
pode levar a morte. A listagem dos medicamentos sempre foi feita pelo nome
do genérico, pois assim é possível escolher os medicamentos que beneficiam
a pessoa.
Para melhor entendimento a dipirona é um nome de medicamento
genérico, que pode estar incluído em muitos nomes de medicamentos de
marca, como novalgina, anador, neosaldina, ... portanto quem alérgico a
dipirona não pode tomar remédio nem pelo genérico e nem pelo nome de
marca que a contenha.
Infelizmente existe aquela pessoa que é alergica a muito medicamentos,
ou seja, sem alternativa medicamentosa para alivio de suas dores.

COMO RESOLVER A DOR
Em função disso, ou seja, dessas confusões, fiz a seguinte pergunta
"Existe solução para dor?" e durante pelo menos 20 anos da minha vida
como profissional procurei uma solução para isto. Encontrei.
Existem muitas dores que afetam músculos, articulações, dores de
cabeça (enxaqueca), fibromialgia (dores pelo corpo)... cada uma tem um tipo
de técnica para ser solucionar seu problema de dor.
As dores musculares e articulares são resolvidas quando liberam os
órgãos, músculos e ossos causadores das dores, isto é feito em sessões que
pode durar de uma á varias sessões.
Esta uma técnica desenvolvida por mim que se baseia em: a) cada
célula do corpo humano estão ligadas entre si como uma linha continua. b)
Toda dor do corpo antes de manifestar vai depender onde a onda de choque
vai se instalar. c) A construção de domos, onde cada ponto do domo é zero de
tensão. d) Uma lista de órgãos, músculos e ossos do corpo servindo como
facilitador para localizar onde a onda de choque se instalou. e) O uso da
técnica de BodyTalk para localizar e liberar a restrição onde a onda ficou
instalada. Na maioria dos casos a dores são liberada de imediato, parece
mágica.
Dores de cabeça (enxaqueca) e fibromialgia são doenças
epigenéticas desta forma é preciso fazer as correções dos marcadores, que
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provocam dores necessitando remove-los ou adiciona-los. São necessária
várias sessões, em média a solução gira torno em 80% dos portadores de
dores crônicas.

Quem pode ser beneficiado por este conjunto de técnica,
PPqualquer pessoa que tenha dor. É muito comum vermos noticia
de atleta que encerrou a carreira prematuramente. Dores no
pescoço (torcicolo), ombros, coluna vertebral, membros superiores
(braços, punhos e mãos) e inferiores (coxas, pernas e pés). Mesmo
dores pontuais, que a principio parece não ter causa aparente.
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.
Londrina (PR), 2 maio de 2018

Dr. Luiz Carlos Bertoni
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