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  BODY TALK SYSTEM - ENERGY MEDICINE 
  

 O Body Talk System (BTS) estimula a cura pelo corpo. No mundo 
moderno, o estresse nosso de cada dia interfere no corpo e compromete a 
saúde física, emocional e/ou mental. O inato é a sabedoria interna do corpo e 
ela sabe o que ele precisa para curar-se. 
 Irei abortar aspectos básicos e fundamentais que influem na fisiologia do 
corpo humano, na síntese de nossas emoções e nos processos mentais. O 
terceiro assunto a ser abordado é a articulação esfenobasilar e a sua 
importância no tratamento.  
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UM POUQUINHO DE HISTÓRIA 
 

 William G Sutherland (1900) ficou interessado na estrutura dos ossos do 
crânio humano, para ele os ossos do crânio foram “planejados” para 
movimentarem. Ele criou um equipamento que permitiu demonstrar estes 
movimentos. Descobriu que as suturas cranianas se fundiam quando a pessoa 
morria, e, como os anatomistas estudam em cadáveres naturalmente 
acreditavam que os ossos do crânio fossem fixos. 
 Uma de suas conclusões foi que o osso esfenóide movimentava em 
função da circulação do líquor cefalorraquidiano (LCR) e isto afetava as 
membranas dentro do crânio. Ele pensava que a origem deste movimento era 
à contração e a expansão dos ventrículos cerebrais. 
 
 John Upledger (1980) e colaboradores da Universidade Minnesota 
confirmaram o movimento, porem a produção do fluído cerebral dentro do 
sistema ventricular é significativamente mais rápido do que sua reabsorção 
pelo sistema venoso intracraniano. Os estudos mostraram quando a produção 
do fluido alcançava a pressão máxima à produção do LCR era interrompida e a 
seguir quando a pressão atingia o limite mínimo a produção recomeçava, e 
assim, mantinha o ritmo dentro do sistema hidráulico semifechado. O 
movimento do sobe e desce da pressão liquórica movimenta a articulação 
esfenobasilar, e assim, movimenta também a dura mater, o osso sacro, as 
fascias e virtualmente interfere em todos os movimentos do corpo. 
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ANATOMIA E FUNÇÔES 
 

  
Desde a vida intra-útero, a articulação esfenobasilar pode movimentar dentro 
de certos limites. A articulação fica localizada na parte posterior da sela túrcica 
e anterior ao forâmen magno (vide desenhos), onde a projeção posterior da 
junta do corpo do esfenóide e projeção anterior da base do occipital. Esta fina 
e pequena banda de material cartilaginoso retém certo grau de flexibilidade 
durante a vida. 
 
 A articulação esfenobasilar (AEB) é móvel na pessoa saudável. Esta 
articulação tem papel importante no ciclo respiratório e na função da 
pituitária (hipófise), quando inspiramos e expiramos a articulação esfenobasilar 
move para cima e para baixo em sincronia com a respiração. Este pequeno 
movimento afeta a circulação do fluido dentro cérebro, a função da 
pituitária*glândula mestre do nosso sistema endócrino e do próprio ciclo respiratório.  
 
  O crânio tem movimentos complexos que ajudam a manter nosso 
cérebro saudável. Se o movimento da AEB ficar comprometido isto afetará 
profundamente o cérebro e as funções gerais do corpo. Dois exemplos de 
fatores que restringe o movimento AEB: a) uma pancada na cabeça; e b) o 
fator emocional, como exemplo: uma criança que vive sobressaltada com 
medo constante de ser castigada. 
 
 A glândula pituitária fica à frente da AEB e o movimento da articulação 
contribui para circulação dentro dela, esta circulação é vital para seu bom 
funcionamento. Problemas com a pituitária podem atingir o corpo todo, criando 
muitos sintomas relacionados com problemas hormonais.  
 
 Um ciclo de respiração saudável também contribui imensamente para a 
cura do corpo. Um princípio da Yoga diz: “respiração perfeita, saúde perfeita.” 
 
  
Quando uma pessoa faz uma respiração completa, o diafragma se move para 
cima e para baixo livremente com boa extensão de movimento. Este 
movimento do diafragma é vital pára o bom funcionamento do sistema 
digestivo. O diafragma massageia os órgãos do aparelho digestivo e ajuda 
estimular suas funções. Quando a respiração fica restrita, o processo digestivo 
fica comprometido, a pessoa passa apresentar um quadro de digestão difícil e 
torna o metabolismo hepático precário. O metabolismo do açúcar fica 
comprometido e aparecem outros problemas relacionados á digestão. Existem 
muitas outras causas de problemas digestivos e estas não devem ser 
negligenciadas. 
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A IMPORTÂNCIA DO CICLO RESPIRATÓRIO 
 
 O corpo entra em sinergia com o ciclo de respiratório. À medida que 
inspiramos e expiramos, nosso corpo inteiro se movimenta em sincronia com 
este movimento. Os músculos se expandem e se contraem para ajudar a 
bombear o sangue de volta ao coração. A respiração também bombeia a linfa 
que também retorna a circulação sanguínea. 
 
 Os nossos ossos cranianos também fazem movimentos quase que 
imperceptíveis, mudando a pressão dentro da abóboda craniana e fazendo 
circular o fluido cérebro-espinhal. Assim, o sistema nervoso central se mantém 
banhado pelo fluido que é vital para suas funções. Cada vértebra da coluna se 
movimenta em sincronia com o ciclo de respiração, mantendo a função 
saudável e a integridade da coluna e da medula. 
 
 O cérebro utiliza o ciclo respiratório para escanear o corpo. Cada vez que 
inspiramos e expiramos o ar, o cérebro escaneia todas as freqüências do 
corpo. Ao expirar, o escaneamento vai das freqüências mais altas para as mais 
baixas. Ao inspirar, o contrario acontece. 
 
 
 Este escaneamento é que permite ao cérebro avaliar as condições físicas 
do corpo, e assim, nos manter saudáveis. 
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(Sphenobasilar synchondrosis) 
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 Agora é possível entender a AEB e como é importante sua correção. Uma 
vez corrigido a AEB, o cérebro terá uma boa circulação, o sistema endócrino 
funcionará melhor e o ciclo da respiração será mais eficaz. Um teste 
espirométrico antes e depois da correção mostra as evidências da melhor 
respiração. 
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                Bloqueio para cima                                Bloqueio para baixo 
  

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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