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HISTÓRIA DO SISTEMA BODYTALK - UM 
 
 O BodyTalk foi criado pelo Dr. John Veltein - filosofo e autor 

australiano. Durante muitos anos o Dr. John foi reitor da Universidade 
de Acupuntura e Terapias Naturais de Brisbane na Austrália.  

 

A FINALIDADE DO SISTEMA BODYTALK 
 O BodyTalk é um sistema de cuidado da saúde simples e eficaz. 

Facilita o realinhamento de todos os sistemas energéticos do corpo, 
de acordo com a sua natureza. Colocando o corpo para funcionar em 

seu potencial máximo, todos os sistemas, células, átomos e partículas 
subatômicas que o integra comunicam-se continuamente.  

 Entretanto, em razão do estresse cotidiano, essas vias de 
comunicação podem ficar prejudicadas, o que leva ao 

comprometimento da saúde física, emocional e/ou mental. 
 O sistema BodyTalk é uma forma revolucionária de cuidar da 

saúde e tem como fundamentos principais: a) Conhecimento médico 
ocidental; b) Acupuntura; c) Osteopatia d) Quiropraxia; e) 

Cinesiologia, f) física quântica e g) Matemática moderna. 
 

O SISTEMA COMO FUNCIONA O SISTEMA O SISTEMA BT? 
 O BodyTalk pode ser utilizado como sistema único ou associado 
a outro sistema no cuidado de muitos acometimentos em saúde, para 

potencializar a sua eficácia e promover assim respostas mais rápidas 
e seguras. 

 Durante uma sessão de BodyTalk, o terapeuta facilita a 
comunicação com a sabedoria inata do corpo pelo Biofeedback 

neuromuscular, realizado por meio de leves toques com os dedos do 
terapeuta na área do pulso do paciente. A sabedoria inata do próprio 

corpo do cliente indica quais são as prioridades a serem trabalhadas 

no momento. Tais prioridades referem-se aos sistemas do organismo 
em que falta a comunicação adequada ou falta a sincronia ideal com 

relação ao restante do indivíduo. 
 Após identificação das prioridades a serem equilibradas, o 

terapeuta estabelece contato com as áreas comprometidas e 
estimula, por meio de leves toques, a cabeça e o esterno (área do 

complexo do coração) e abdome (intestinos) do paciente. Por meio do 
estímulo na cabeça, o cérebro torna-se capaz de perceber as falhas 

existentes na comunicação, para então repará-las. O estímulo 
(batidinha) no externo, por sua vez, permite com a nova informação 

seja armazenada e levada a todo o corpo. As batidinhas no abdome 
servem para melhorar o procedimento. Este processo garante o 

funcionamento pleno de todos os sistemas do organismo - o que 
acelera o processo de cura e previne possíveis desequilíbrios futuros 
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nas áreas tratadas. O terapeuta do BT ensina, ou relembra, ao corpo 

como reequilibrar-se. 
 

SESSÃO PRESENCIAL OU À DISTÂNCIA 
  Como a estrutura do BodyTalK é baseado em 
epigenética e física quântica, a sessão pode ser feita na presença 

do paciente ou á distância (preciso do nome completo, data e 
local de nascimento) o resultado é semelhante. Parece magica? 

Porem, não é!  
 

 A física quântica, traz as respostas até nós. Segundo a teoria 
da física quântica os eletrons pareados comunicam instantanea um 

com o outro, independente da distância. Os quarks levam a 
comunicação instantanea em qualquer parte da Terra.  

 Essa comunicação cria uma rede dinâmica de eventos 
interralacionados ou holograma da realidade. Então, quando algo 

muda em um local, a rede responde e muda também. Em um nivel 

mais profundo, significa dizer que todas as pessoas e coisas do 
universo estao interconectadas. 

 Com o BT é um médodo de cuidado com saude baseado em 
consciencia, a técnica pode ser conduzida eficazmente a distância. O 

terapeuta foca mentalmente na informaçao do cliente, trazendo sua 
rede de informacao para a sessão. O efeito da distancia começa com 

decisao de engajamento do cliente. O comprometimento geralmente 
vem seguido por entusiasmo, um movimento na direção certa da cura 

e o crescimento.  
  

Convido para visitar o site:  www.alergiarespiratoria.com.br  

 

IMPORTANTE 

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

informativo e educativo. No caso de consulta procurar seu médico de confiança 

para diagnóstico e tratamento. 

 

Graziela Bertoni 
Terapeuta BodyTalk 

 

Dr. Luiz Carlos Bertoni 
Alergista - Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) 

Member - World Allergy Organization (WAO)  
 

 

http://www.alergiarespiratoria.com.br/
http://www.bodytalklondrina.com.br/

