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SABEDORIA INATA DO CORPO ou INATO
BODY TALK SYSTEM - ENERGY MEDICINE (2 de 3)
O Body Talk System (BTS) é um sistema que harmoniza e facilita o
trabalho natural do corpo humano. No mundo moderno, o estresse nosso de
cada dia interfere no corpo e compromete a saúde física, emocional e/ou
mental.
O complexo corpo-mente (CM) funciona de forma harmonizada e não
partes do corpo que funcionam de forma autônoma. Quando a saúde esta
comprometida significa que o corpo esta fora de sintonia, ou seja, começa
aparecer os sinais e sintomas de uma doença.
A sabedoria inata indica as prioridades que o corpo de uma a pessoa
precisa para curar-se, facilitando o que precisa ser feito. Fazemos isto
consultando a sabedoria inata e estabelecemos o sinal do sim/não por meio
do teste neuromuscular. Com o teste neuromuscular obtemos o “feedback” do
inato do corpo que indicará as prioridades a serem tratadas no
restabelecimento de uma boa comunicação dentro do complexo corpo-mente.
Quando os vínculos estão estabelecidos, por meio de técnicas especiais
se faz a correções necessárias para potencializar a sabedoria inata. Com isso,
a sabedoria inata e a função curativa inerentes do corpo melhoram em todos
os níveis físico, emocional e mental.
SABEDORIA DO CORPO
•
•

•
•

O corpo humano tem uma capacidade natural de se curar;
O fator crítico para manter a saúde do corpo é o restabelecimento da
comunicação entre os sistemas e partes do corpo, e assim, sincronizar
suas atividades para lidar com os diferentes tipos de estresses;
Outro fator importante no processo de cura é a seqüência correta pela
qual o corpo é estimulado a se equilibrar;
Devemos considerar: a saúde de cada (pessoa) complexo corpo-mente
deve ser tratada no nível mais conveniente para cada necessidade
especifica e dentro da capacidade de entendimento da pessoa.
SABEDORIA INATA OU INATO

O corpo humano tem uma capacidade natural de se curar e muitas
pessoas reconhecem esta capacidade. O exemplo mais óbvio desta habilidade
é o processo de cicatrização.
Os tratamentos médicos atuais não levam em consideração a sabedoria
inata do complexo corpo-mente. A atenção está sempre voltada para a
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reparação da parte problemática ou doença na esperança de restabelecer a
saúde.
Curiosamente acreditamos dispor de conhecimentos para dizer ao corpo
como fazer seu trabalho, embora ele já venha fazendo isto com sucesso há
milhões de anos.
Em determinadas ocasiões o corpo deixa de fazer seu trabalho e precisa
de ajuda, quando isto acontece, geralmente o tipo de ajuda que vamos dar ao
corpo não é realmente o que ele precisa naquele momento. O corpo enfrenta
muitos obstáculos com nosso estilo de vida, cultura e tecnologia que
interferem nos processos naturais, comprometendo as redes de comunicação
que lhe permite coordenar bilhões de atividades sincronizadas por segundo,
necessárias para manter uma ótima saúde.
O Body Talk System estabeleceu meios para se comunicar com a
sabedoria inata e estabelecer as prioridades do corpo. As prioridades
determinam quais os vínculos que precisam ser restabelecidos e o mais
importante em que ordem. Outro fator importante no restabelecimento do
equilíbrio do cliente é reconhecer que cada pessoa é única, ou seja, cada um
tem sua genética, personalidade, identidade e submetida a influências
ambientais diferentes.
Como se faz o tratamento médico? Por meio de diagnóstico. Uma vez
feito o diagnóstico, a intervenção será medicamentosa ou cirúrgica. Este
preceito tem limitações muito claras.
O Body Talk System procura equilibrar o corpo na seqüência de
prioridades que sabedoria inata do corpo considera mais vantajosa. O sistema
não diagnostica problemas para serem tratados. O corpo é um sistema por
inteiro (holístico), envolvendo bilhões de inter-relações e ligações. Algumas
dessas ligações são desconhecidas e envolvem uma dinâmica que ainda está
além de nossa compreensão.
A exceção deste tipo de tratamento esta nas emergências, onde o
processo natural de cura está muito danificado para reparar a si
mesmo em tempo hábil.
O Body Talk System ajuda o corpo em dois pontos básicos: 1) As
seqüências e as ligações identificadas pela sabedoria inata do complexo corpomente do cliente; 2) As sessões também dependem da sabedoria inata;
EXEMPLO
Cliente com dores na parte baixa das costas. E por meio do protocolo do
Body Talk System na primeira consulta determinou que o intestino grosso e o
delgado fossem tratados antes que qualquer atenção fosse voltada para as
costas.
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O corpo pode até nem mesmo permitir que as costas sejam tratadas logo
na primeira consulta. Em vez disto, pode querer que o equilíbrio tenha tempo
de se estabelecer antes de se cuidar das costas. E também revelar o dia que
cliente deve retornar ao consultório para outra sessão. No retorno deste caso
os sintomas do paciente desapareceram, embora o local do desconforto não
tenha sido tratado diretamente.
Devemos lembrar que os sinais e sintomas de uma doença pode ser a
ponta de um iceberg. A verdadeira causa de uma doença normalmente é a
somatória de fatores diferentes. Os fatores podem ser exageros e abusos
alimentares, estresses, alterações emocionais ou mentais, toxinas ambientais
e danos físicos.
Existem outros fatores desconhecidos que podem desencadear ou
agravar uma doença e não fazemos idéia.
É difícil entender a complexidade destas múltiplas relações. Nem mesmo
podemos elaborar uma fórmula para manter a saúde, que é dinâmica. Apenas
a sabedoria inata do corpo é capaz de tal tarefa e proeza. Para uma cura
efetiva em níveis mais profundos, temos de reconhecer essa ferramenta
fenomenal que temos a nossa disposição.
O conceito de sabedoria inata é bem compreendido e aceito pela maioria
dos clientes que buscam uma forma eficaz e não-invasiva de resolver os seus
problemas de saúde. O Body Talk System é uma terapia que respeita as
exigências únicas de cada pessoa. Sustenta-se na sabedoria inata do próprio
corpo para ditar a seqüência e os meios para restabelecer a comunicação
dinâmica natural do corpo em todos os níveis de uma maneira não-traumática
e não-invasiva.
IMPORTANTE

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO.

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