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 O BodyTalk (BT) é uma terapia sofisticada e eficaz que possibilita ao 
corpo sincronizar o funcionamento das glândulas endócrinas, dos órgãos e dos 
sistemas do corpo, para funcionar no modo ótimo. Cada sistema, célula ou 
átomo estão sempre em constante comunicação um com outro. 
 O estresse nosso de cada dia, porém, compromete a comunicação entre 
partes do corpo e leva ao declínio do bem-estar físico, emocional e mental. 
 Ao se religarem, as linhas de comunicação fazem as funções corpóreas 
atingirem nível ótimo e, assim, reparam e previnem doenças enquanto 
aceleram os processos de cura. Desse modo, o BT estimula as habilidades 
inatas do corpo a equilibrar-se em todos os níveis.   
 O sistema BodyTalk é de aplicação geral e pode ser utilizado para 
ajudar o corpo em quaisquer doenças e problemas emocionais ou 
mentais. 

 
FLEXÍVEL E SEGURO 

 
 O BodyTalk (BT) pode ser usado como um sistema para tratar problemas 
agudos e crônicos de saúde e também associado à medicina para melhorar 
seus resultados.  
 O BT é um processo não invasivo cuja aplicação melhora a capacidade 
funcional do corpo humano. Vamos admitir que as técnicas do BT sejam feitas 
de maneira incorreta; mesmo assim, não haverá resultados ou mudanças, o 
que faz que “as coisas” permaneçam do jeito que estão. A segurança é 
essencial para qualquer pessoa submetida a uma sessão de BodyTalk, pois o 
indivíduo é estimulado de modo positivo, ou seja, tem sempre a ganhar. O 
BodyTalk não faz diagnóstico nem usa prescrição de medicação.  

    
  

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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