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UMA VISÃO ABRANGENTE DO BODYTALK (BT)
UMA SESSÃO DE BODYTALK
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UMA SESSÃO ESPECIAL PARA VOCÊ
As sessões de BodyTalk são seguras, confortáveis e agradáveis. Elas são
feitas especialmente para você e não há necessidade de despir-se. Uma sessão
varia de 15 a 45 minutos, mas a duração de uma sessão não é indicativa da
qualidade ou do resultado que será obtido. O especialista, por meio de técnica
do sistema BodyTalk, descobrirá os vínculos necessários a serem feitos e as
devidas correções para que o corpo inicie o processo de cura. O corpo indicará
quando a sessão terminou e em quanto tempo o cliente deve retornar para a
sessão seguinte.
BACKGROUND E COMUNICAÇÃO
Você conversará com seu especialista antes da sessão para verificar seu
status de saúde e dos problemas a serem resolvidos. Depois se deitará em
uma maca enquanto o especialista se posiciona ao seu lado e usa seu braço de
tal maneira que possa estabelecer a comunicação sim/não. A comunicação
sim/não é também chamada de biofeedback neuromuscular, muito similar à
usada na cinesiologia aplicada.
Para entender o que seu corpo tem de conhecimento dele próprio, o
especialista é capaz de, rápida e gentilmente, perguntar ao corpo quais os
circuitos de comunicação que estão comprometidos e em que ordem as linhas
de comunicação precisam ser reparadas para que o processo de cura possa
ocorrer.
CONSTRUINDO VÍNCULOS E FÓRMULAS
O especialista utiliza o protocolo do BodyTalk para determinar a fraqueza
ou o rompimento do circuito de energia dentro complexo mente-corpo e,
assim, estimular a sabedoria inata do corpo. Uma vez que o circuito tenha sido
identificado, o especialista vinculará os destinos na sequência indicada e
construirá uma “formula” que permitirá ao circuito energético ser
restabelecido.
SINCRONIZAR E EQUILIBRAR
Os conhecimentos ancestrais como a ioga, usada há séculos, e as
tecnologias modernas se uniram no sistema BodyTalk para equilibrar o
complexo mente-corpo.
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No sistema, implementamos algumas técnicas ao batermos suavemente
na cabeça, o que significa para o cérebro “consertar” a falha no circuito de
comunicação, e quando batemos no coração significa que deve ele deve
“lembrar-se” disso. Enquanto você inspira e expira profundamente, ajuda o
cérebro a “escanear” o corpo para localizar os desequilíbrios.
Esse procedimento ativa o cérebro e estimula a habilidade do corpo em
se restabelecer e manter uma ótima saúde.
O especialista baterá suavemente no esterno para “lembrá-lo” de corrigir
o circuito de energia no centro do coração e compartilhar essa informação com
cada célula do corpo. O coração é responsável pela comunicação do estado de
saúde para o restante do corpo por meio de suas batidas.
Isso significa que o corpo se lembrará das mudanças após a sessão de
BodyTalk: é como apertar um botão para salvar um documento no seu
computador para poder acessá-lo mais tarde quando precisar.
AS SESSÕES DO BODYTALK SÃO ACUMULATIVAS
O seu corpo estoca as mudanças feitas pelo cérebro durante o processo
por meio das batidinhas suaves no topo da cabeça, o que significa que cada
“fórmula” ou circuito que foi corrigido assim permanecerá.
Seu corpo realmente se lembrará das sessões efetuadas, e o processo de
cura continuará para cada sessão adicional que tiver.

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