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CORPO HUMANO E O INATO (SABEDORIA INTERNA) 

DOIS 
 

O QUE É BODYTALK? 
 

 O BodyTalk é um sistema de tratamento do complexo mente-

corpo e da consciência a partir de técnicas surpreendentemente 
simples, eficazes e seguras. BodyTalk combina conceitos científicos 

das áreas de neurociência, epigenética, psiconeuriiminologia e física 
quântica com conceitos ancestrais da Medicina Tradicional Chinesa e 

da filosofia Advaita.  
 

PORQUE O SISTEMA DO BODYTALK É EFICAZ? 

 As maiores vantagens do BodyTalk consistem em sua 
simplicidade, sua segurança e com resultados rápidos. O sistema 

permite com que a capacidade de cura do próprio corpo se realize. 
Por isso, o paciente se beneficia de um fortalecimento permanente 

em sua saúde em lugar de apenas alívios momentâneos. O BodyTalk 
é não-invasivo, objetivo em sua aplicação e funciona muito bem em 

seres humanos. O BodyTalk estimula a capacidade inatasabedoria para 
equilibrar-se, cura-se e manter-se saudável. 

 

COMO É FEITA UMA SESSÃO DE BODYTALK? 
 

  A sessão normalmente começa com um levantamento sobre o 
que o está acontecendo com o cliente e o que ele quer resolver. O 

BodyTalk é daquela técnica que a gente procura não pensar em nada. 
O cliente de modo geral sabe o que quer. 

 A sessão em si começa quando o cliente se deita numa maca, 
completamente vestido. É usado o braço do cliente para estabelecer 

o sinal de SIM/NÃO. Isso é biofeedback neuromuscular partindo da 

premissa que o corpo tem todas as informações sobre si. Temos um 
protocolo que nos ajudam a revelar os circuitos de comunicação estão 

comprometidos, e que uma sequência da comunicação que precisa 
ser restabelecido para acelerar o processo de cura. 

 A sessão dependerá do que o cliente quer tratar e é finalizada 
com leves toques na cabeça, na altura do complexo do coração e nos 

intestinos (barriga). 
 

PERIOCIDADE DO TRATAMENTO 
 
Depende do que cliente quer resolver, geralmente indico uma por 

semana, ou de acordo com a vontade do cliente. Na minha opinião 
não realizar mais do que 3 procedimentos por vez, pois o corpo não 

suporta ou os resultados serão são parciais. 
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O QUE PODE SER TRATADO? 
 
 O Sistema BodyTalk a finalidade é em restabelecer o equilíbrio 

único de cada pessoa. A harmonia entre os aspectos físicos, mentais 
e emocionais permite que a sabedoria inata de autocura trate os 

sintomas e promova m novo estado de boa saúde. 
 

O BODYTAL TEM CONTRAINDICAÇÃO? 

Como é uma técnica não-invasiva, não tem contraindicações. O 
sistema pode ser usado em pessoa de qualquer idade e em qualquer 

estado de saúde: recém nato, criança, grávida, idoso.  
 O tratamento pode ser usado na presença do cliente ou a 

distância. Na pandemia de CORONAVÍRUS (covid 19) é uma ótima 
solução. Lembrando que BodyTalk não substitui o médico e suas 

prescrições. É um ótimo ajudante nos casos que são muitos difíceis. 
 

PRÁTICA 
 O BodyTalk pode ser usado para tratamento no local ou a 

distância. Utilizamos para tratar viroses gripe H1N1, gripe sazonal, 
dengue, chicungunha, covid19, dores de maneira geral, alergia 

respiratória (rinite alérgica, rinite vasomotora, asma, ...),  
 

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. 
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