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UMA VISÃO ABRANGENTE DO BODYTALK (BT)
O QUE O BODYTALK FAZ?
5/6
CADA SER HUMANO É ÚNICO, E O EQUILIBRIO DINÂMICO TAMBÉM
No sistema BodyTalk não falamos de doenças específicas; em vez disso,
admitimos que cada pessoa tem seu equilíbrio especial e único. Uma vez em
equilíbrio, o inato do cliente usará a sabedoria interna para controlar sintomas
e estabelecer um padrão de boa saúde.
O objetivo é descobrir o ponto mais dinâmico do equilíbrio dentro do
complexo mente-corpo e ter a capacidade de responder aos desafios da vida.
SEU CORPO TEM O PRÓPRIO PROCESSO DE CURA
Muitos clientes chegam preocupados com seus problemas de saúde e
com o objetivo de resolvê-los. O especialista, porém, não faz diagnóstico com
o objetivo de fazer uma sessão específica: o especialista reconhece que dois
pacientes podem aparecer com os mesmos sintomas, mas os equilíbrios são
completamente diferentes, ou seja, não existem duas sessões iguais.
EQUILIBRANDO O CÉREBRO
Filosoficamente, o sistema BodyTalk pressupõe que toda doença, de
algum modo, reflete-se no cérebro.
Como exemplo: se uma ligação neurológica no cérebro estiver avariada
ou desligada, haverá um correspondente reflexo no complexo mente-corpo na
forma de uma disfunção física ou mental.
Um dos principais objetivos do BodyTalk é equilibrar a comunicação entre
os hemisférios cerebrais e suas funções.
Melhorando a comunicação, corrigem-se as diversas alterações e
melhoram as funções cerebrais e a memória em geral. A técnica dos córtices
cerebrais é uma poderosa ferramenta dentro do sistema e tem sido avaliada
pelo público que a usa e se sente melhor quando fica equilibrado.
UMA NOVA PERSPECTIVA
Uma das áreas de maior interesse do sistema BodyTalk está no campo
pessoal e na evolução espiritual (significa o nível de consciência). Equilibra-se
a bioquímica do corpo, emocional e filosoficamente, enquanto se mudam as
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crenças e atitudes pessoais. O sistema é muito poderoso como ferramenta no
campo do desenvolvimento pessoal.
O especialista e o cliente podem experimentar mudanças no modo de
relacionar-se com os outros e com os amigos e os familiares. Muitas pessoas
descobrem novos projetos e melhoram dentro das empresas, aumentando,
assim, o bem-estar e a felicidade no dia a dia. O desenvolvimento pessoal
experimentado por meio do BodyTalk afeta o indivíduo em todos os níveis de
alguma maneira.

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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