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UM SISTEMA INOVADOR DE CURAUM SISTEMA INOVADOR DE CURAUM SISTEMA INOVADOR DE CURAUM SISTEMA INOVADOR DE CURA    
  

  BODY TALK SYSTEM - ENERGY MEDICINE (1 de 3) 
 

 O conhecimento está sempre mudando, as pesquisas médicas ampliam o 
conhecimento e como conseqüência ocorrem mudanças nos tratamentos. O 
Body Talk é um sistema revolucionário para cuidar da saúde física, emocional e 
mental utilizando a sabedoria inata do corpo. O sistema utiliza o conhecimento 
da medicina ocidental, da medicina chinesa, cinesiologia aplicada, física 
quântica e matemática moderna. Como processo natural de cura não 
apresenta efeitos colaterais.  
 
 O Body Talk System (BTS) é um sistema de cura sofisticado e eficaz. O 
sistema facilita a harmonização de todos os sistemas do corpo e permite a 
natureza funcionar a seu favor. Quando o corpo está harmonizado, as células 
melhoram sua comunicação interna, e assim, melhora seu bem estar. No 
mundo moderno, o estresse nosso de cada dia interfere no corpo 
comprometendo a saúde física, emocional e/ou mental. 
 

COMO FUNCIONA 
 
 O Body Talk System (BTS) pode ser usado como um só sistema que 
cuida de muitos problemas de saúde ou associados a outros sistemas para 
obter melhoras rápidas e seguras. 
 Numa sessão de Body Talk System (BTS) é feita a comunicação com a 
sabedoria inata do cliente por meio da resposta neuromuscular obtendo os 
sinais de “sim/não”.  Estes sinais identificam quais os desequilíbrios do corpo 
são prioridades a serem tratadas. As prioridades mostram as partes do corpo 
que estão fora de sincronia com o restante do corpo. Após a verificação dos 
desequilíbrios existentes se faz o tratamento por meio de técnicas especiais. 
 Uma vez restaurado o equilíbrio o processo garante o pleno 
funcionamento dos mecanismos do corpo. Por outro lado, acelera o processo 
de cura e previne os possíveis desequilíbrios futuros nos sistemas tratados. As 
técnicas usadas no Body Talk System (BTS) ajudam o corpo a se reequilibrar. 
 

A EFICÁCIA DO SISTEMA 
 
 As vantagens do Body Talk System (BTS) são a simplicidade, a 
segurança e a rapidez de seus resultados. O Body Talk System (BTS) estimula 
a capacidade do próprio corpo de se curar e efetuar as correções necessárias. 
Os clientes se beneficiam das melhoras duradoras na saúde, ao invés de alívios 
de curta duração. O sistema não é invasivo e sua aplicação funciona muito 
bem nos seres humanos. 
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EXEMPLO DE ALTERAÇÕES QUE PODEM SER TRATADAS E CURADAS 
 

• DISTURBIOS EMOCIONAIS: depressão, ansiedade, nervosismo, medos, 
fobias, síndrome do pânico, mau-humor, perfeccionista, ...; 

 
• DISFUNÇÕES DIGESTIVAS: problemas gastrointestinais (azia, dores 

estomacais, alterações do transito intestinal, transtornos alimentares, 
boca amarga, ...); 

 
• DISFUNÇÕES ENDOCRINAS 

 
• DORES: dores em geral (pescoço, coluna, ombro, quadril, joelho, 

tornozelo, muscular), enxaqueca, dores de cabeça, Artrite, Fibromialgia, 
TPM, ATM, ...; 

 
• CICATRIZES: dolorosas, avermelhadas e quelóides; 

 
• INFECÇÕES: virótica, bacteriana, micótica e parasitárias; 

 
• FADIGA: Crônica. Cansaço, indisposição; 

 
• OUTRAS: Barulho no ouvido, tonturas, distúrbios do sono, ...: 

 
 

 
AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SEREM LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA 

ESCLARECIMENTO. 

 
IMPORTANTE 

 As informações disponíveis no site www.pnl-uptime.med.br possui caráter informativo e 
educativo.  
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