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EQUILIBRIO AMBIENTAL
BODY TALK SYSTEM - ENERGY MEDICINE
O Body Talk System (BTS) estimula o corpo a curar-se. No mundo
moderno, o estresse nosso de cada dia interfere no corpo e compromete a
saúde física, emocional, mental e/ou espiritual. A sabedoria interna do corpo
sabe o que precisa para se equilibrar. O inato é a sabedoria interna do corpo e
ela sabe o que precisa para curar-se.
Já publiquei diversos artigos sobre aspectos fundamentais que influem na
fisiologia do corpo humano, na síntese de nossas emoções e nos processos
mentais. Agora o segundo assunto a ser abordado é o Vivaxis, nossa energia
protetora eletromagnética.

VIVAXIS – O EIXO DA VIDA
Vivaxis foi o termo cunhado por Francis Maude Nixon, cientista
canadense, que viveu nas ilhas Thetis durante 30 anos e foi pioneira neste
campo de pesquisa. A palavra vivaxis deriva do latim, significa vida e eixo.
Vivaxis se refere a um fluxo de energia individual que nos liga a Terra no
momento do nascimento. Cada pessoa tem uma freqüência individual.
A ligação do vivaxis pode ser danificada ou distorcida por substância
química, campo eletromagnético ou mesmo fonte luminosa. Acredita-se que
distúrbio do vivaxis pode tornar a pessoa doente. O Vivaxis quando
restabelecido a conexão mantém a pessoa saudável.
Nixon investigou a relação dos eixos eletromagnéticos do corpo humano
e da Terra. Ela concluiu que existe uma grande diferença entre útero gravídico
e o ambiente externo, ou seja, o corpo tem um campo magnético, o eixo da
vida ou Vivaxis.
A criança no momento do nascimento entra em choque com o campo
eletromagnético do ambiente, o que leva o corpo a formar um campo de
energia protetora (vivaxis). Esta energia fica alinhada com as energias do
nosso planeta.
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VIVAXIS DE NASCIMENTO
Dentro do útero de nossa mãe estamos protegidos das influências
externas e dos campos de energia. Quando nascemos à proteção uterina
desaparece e subitamente somos expostos aos campos de energia externa, as
quais influenciarão muitos aspectos da nossa saúde física e mental.
As influências externas estimulam o corpo a formar um campo de
energia protetora (vivaxis). Esta proteção irá determinar muito de nossa
personalidade e do nosso caráter. Este vivaxis de energia se estabelece no
local exato em que nascemos e permanece durante a nossa vida.
Se a transmissão for interrompida muitos problemas podem ocorrer.
Existem muitas teorias sobre o propósito do vivaxis. Os estudiosos têm
observado quando o fluxo desta energia é perturbado, nossos sistemas de
energia ficam enfraquecidos e ficamos propensos a desenvolver doenças
crônicas difíceis de tratar.
Nos casos em que o tratamento do vivaxis for indicado para solucionar
problemas crônicos como, fadiga crônica, Fibromialgia e esclerose múltipla,
excelentes resultados foram alcançados.
Isto pode ocorrer quando a pessoa vai morar em um lugar distante do
local de nascimento e interferindo nos padrões da pessoa e do vivaxis. Há
indicações de que certas influências como, campos magnéticos intensos
perturbam a comunicação com o nosso vivaxis de nascimento.
A incidência de problemas com o vivaxis está aumentando e parece ser
um problema moderno. Existe especulação se a interferência está ocorrendo
por meio de fontes de alta tensão ou de outra maneira que podem afetar as
nossas energias.
Uma das principais observações do vivaxis é que a maioria dos
sofredores está vivendo longe dos seus locais de nascimento. Um sintoma
comum é a inexplicável nostalgia mesmo morando em suas próprias
residências. A saudade do local de nascimento é um sintoma de distúrbio do
vivaxis e indica que o paciente, subconscientemente, quer recuperar o
equilíbrio.

VIVAXIS AMBIENTAL
O segundo vivaxis é o alinhamento com as energias do ambiente em
que se vive. Quando os padrões de energia não estão sincronizados com os
campos de energia ao redor de você. Isto pode acontecer dentro de casa, no
trabalho ou na cidade em que vive. Pode ser o resultado de um choque com
fonte elétrica, linhas de transmissão de energia, computadores, correntes de
água subterrâneas e muitas outras variáveis.
AV. BANDEIRANTES, 515 – FONE (43) 3324-3303 – LONDRINA (PR)
(anexo a Clínica de Alergia Respiratória)

_______________________________________________________________________________________________________________________

A técnica de tratamento do vivaxis realinha nossas energias com a área
em que vivemos, trabalhamos, a uma pessoa em particular, coisas ou lugares.
As interferências em nosso campo de energia pode nos deixar fora de
harmonia com nosso ambiente. Isto resulta em desequilíbrio em todos nossos
circuitos corpóreos e compromete nossos sistemas em geral. Do ponto de vista
clínico, a correção do vivaxis ambiental pode produzir uma boa resposta ao
tratamento e uma recuperação mais rápida.
Quando o cliente tem um desequilíbrio do vivaxis ambiental, a
tendência é que ele se sinta desconfortável em seu ambiente. Ele pode dizer
que tem a sensação de não pertencer ao lugar em que vive ou sentir
desconfortável. Embora algumas pessoas não sintam nostalgia, ou responde
lentamente ao tratamento com BT, mas após a correção dos vivaxis passam a
responder bem ao tratamento.
Muitas pessoas precisam fazer o teste do vivaxis no local, como na
residência ou no local de trabalho, depois do tratamento do vivaxis estas
pessoas observam uma mudança significativa na saúde, humor e/ou energia
em 1-2 duas semanas.
TRATAMENTO E TESTE
O desequilíbrio do vivaxis de nascimento ou de ambiente parece fixar
vários problemas crônicos relacionados à distância do local de nascimento e
em outras ocasiões o problema pode ser o local.
Quando testamos os vivaxis podemos verificar se afeta o corpo inteiro ou
partes do corpo como órgãos, glândulas endócrinas, sistemas... e o tratamento
será especifico.
IMPORTANTE

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

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.
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