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EQUILIBRIO GERAL DO CORPO
BODY TALK SYSTEM - ENERGY MEDICINE
O Body Talk System (BTS) estimula o corpo a cura-se. No mundo
moderno, o estresse nosso de cada dia interfere no corpo e compromete a
saúde física, emocional e/ou mental. A sabedoria interna do corpo ou inata
sabe o que precisa para o corpo equilibrar-se.
Abordei os aspectos básicos e fundamentais que influem na fisiologia do
corpo humano, na síntese de nossas emoções e nos processos mentais. Agora
passaremos a escrever sobre o equilíbrio do corpo o segundo assunto a ser
abordado são as glândulas endócrinas.
TRATANDO AS GLÂNDULAS ENDOCRINAS
O tratamento das glândulas endócrinas é feito da mesma maneira do que
os órgãos. O grande problema com as glândulas endócrinas é quando elas não
estão sincronizadas com suas atividades e esta sincronicidade é vital para o
corpo.
O equilíbrio de secreções entre a pituitária (hipófise), ovários e suprarenais é de suma importância na regulação do ciclo menstrual, pois permite
a mulher lidar com os estresses, mudança de humor, depressão e/ou
compulsão por comida.
Uma glândula endócrina não funciona isoladamente e sim parte de um
todo. O corpo é constituído de cérebro, órgãos, glândulas endócrinas,
músculos, ossos e outros sistemas que funcionam como uma sinfonia
biológica. Projetada para maximizar nossa saúde.
Abordei à importância de corrigir as energias essenciais, agora podemos
equilibrar o restante do corpo.
As glândulas endócrinas podem fazer vínculos entre si, com o sistema
nervoso central ou com outras partes do corpo.
A lista das glândulas endócrinas.
Pineal
Pituitária
Tireóide
Pâncreas
Supra-renal (2)
Ovário (2) -

mulher

Timo
Testículo (2) -

homem

Uma das principais razões que as glândulas endócrinas funcionem mal e
ficarem doentes são porque destoantes do restante do corpo. Com as técnicas
do BT podemos vincular, restabelecer os canais de comunicação e restaurar a
dinâmica normal do corpo. Uma vez feito isto, o corpo terá a capacidade de
curar até mesmo problemas mais sérios em um determinado órgão.
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Em primeiro lugar estabelecemos o sinal de sim/não de acordo com os
testes musculares e depois quais os vínculos entre uma glândula endócrina
com outras partes do corpo são prioridades. O procedimento técnico é
repetido até que todas as combinações sejam feitas pela sabedoria inata do
corpo. Exemplos: a) pineal para pituitária e b) fígado para pâncreas.
O procedimento de equilíbrio (vínculo) passo a passo. Quando se
completa os tratamentos de equilíbrio de energia essencial (EEG).
Devemos lembrar que a não correção do fluxo de energia pode estar
sendo obstruído por uma cicatriz ou verruga ou se os córtices cerebrais não
estão balanceados para exercer suas funções.
Lembrando que os vínculos realizados são de duplo sentido entre a
glândula endócrina e a outra parte do corpo, ou seja, mão dupla.
O especialista de BT saberá como proceder ao utilizar a sabedoria inata
do complexo mente/corpo. Em algumas ocasiões serão necessários vínculos
complexos para que a mudança de energia corrija a fisiologia do corpo.
APRESENTAÇÃO DE CASO
O tratamento foi feito com técnicas de Body Talk (BT) Systems, sem uso
de medicamentos.
JAF, mulher, casada, 30 anos – tinha TPM, um problema crônico para
lidar com estresses, ás vezes tinha dia que explodia. Discutia com colegas ou
batia o telefone quando atendia clientes. Piorava muito antes do período
menstrual. O nível de estresse impedia de dormir a noite (insônia), gritava
com os familiares, principalmente com os filhos, além de rejeitar o marido
sexualmente.
O tratamento com BT ligou a pituitária para as supra-renais. Suprarenais para ovários. Finalmente fígado para coração. O alivio veio quase
imediatamente, depois de algumas sessões estava livre dos sintomas. E
permanece assim desde o fim do tratamento.
IMPORTANTE
AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO.
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