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BODY TALK SYSTEM - ENERGY MEDICINE 

  

 O Body Talk System (BTS) estimula a cura pelo corpo. No mundo 
moderno, o estresse nosso de cada dia interfere no corpo e compromete a 
saúde física, emocional e/ou mental. O inato é a sabedoria interna do corpo e 
ela sabe o que precisa para curar-se. 
 Irei abortar aspectos básicos e fundamentais que influem na fisiologia do 
corpo humano, na síntese de nossas emoções e nos processos mentais. O 
sexto assunto a ser abordado são as cicatrizes, verrugas e manchas e sua 
importância.  
 

TRATAMENTO DE CICATRIZES E ESCARAS 
  
 Cicatrizes provocam muitos problemas de saúde e raramente são levadas 
em consideração. Quando as cicatrizes não são curadas, elas podem causar 
bloqueios no fluxo de energia, na circulação sanguínea e na condução nervosa. 
Estes bloqueios podem afetar o corpo localmente ou ramificar pelo corpo todo. 
 
 Uma cicatriz bem resolvida é fina e não apresenta sensibilidade nem 
protuberâncias. A cicatriz mal resolvida normalmente é grossa (quelóide), 
sensível, ás vezes avermelhadas ao redor e com variações de temperatura de 
um lado para o outro. A cicatriz mal resolvida bloqueia o fluxo de energia ao 
longo dos meridianos de acupuntura, inibindo as funções das áreas supridas 
por aquele meridiano. A cicatriz mal resolvida também altera o holograma 
energético do corpo inteiro. 
 

A IMPORTÂNCIA DAS FASCIAS 
 
 Para entender melhor como as cicatrizes podem afetar a saúde, é 
importante compreender o papel da fascia no corpo. A fascia é um tecido 
conjuntivo continuo como uma teia tridimensional. Ela atravessa todo o corpo, 
da cabeça aos dedos dos pés e da pele aos ossos. A fascia envolve e permeia 
todas as estruturas, até mesmo a nível celular, incluindo os ossos, os 
músculos, os nervos e os vasos linfáticos.  
 
 Em termos funcionais, a fascia molda e da forma ao corpo. A  estrutura 
da fascia aumenta a resistência, melhora a circulação sanguínea e absorve 
choques, além  de manter o corpo estruturado, protegido e lubrificado. Permite 
que a estrutura corpórea se mova facilmente, deslizando uma sobre a outra à 
medida que nos dobramos e nos movemos.  
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 O esquema mostra muito bem como a fascia envolve o tecido muscular 
dando-lhe estrutura e sustentação. Osso (bone) e bainha (muscle bundle). 
 

 
 
 A fascia quando sofre um trauma ou irritação, o corpo cria um tecido 
cicatricial para ajudar a reparar e a imobilizar a área, tal qual uma bandagem. 
Ela liga as estruturas como se fosse uma cola e se torna parte da estrutura 
total da fascia. A substância da fascia que fornece a lubrificação para a 
mobilidade, agora pode tornar-se uma substância pegajosa e sólida em alguns 
casos. Isto pode inibir a circulação do sangue e da linfa, reduzir os movimentos 
do corpo, inibir a força dos músculos e comprometer as funções orgânicas. 
Lembre-se que a fascia é continua ao longo do corpo, como uma estrutura 
para si mesma e de si mesma. Quando uma secção dela se retrai ou fica 
imobilizada, pode afetar outras áreas ou mesmo afetar o corpo inteiro. 
 
 Quando uma cicatriz é tratada, ela libera o fluxo de energia, transmissão 
nervosa e circulação sanguínea. 
 

O QUE IMPEDE A CICATRIZ DE TER BOA RESOLUÇÃO? 
 

1. Depende da saúde e da vitalidade do paciente no momento que 
ocorreu o ferimento ou a incisão cirúrgica. Se, neste momento estiver 
com pouca vitalidade, à cicatriz não terá boa resolução. 

 
2. No caso de acidente a causa mais comum é o estresse emocional. Se 

o acidente causou muito estresse emocional e a pessoa  não soube 
lidar com as circunstancias, a cicatriz não terá boa resolução. 

 
3. Acidente de automóvel com muitas pessoas feridas geralmente 

provoca muito estresse emocional. Dependendo da gravidade do 
acidente, nos casos que ocorreram traumas físicos na face 
(desfiguramento) ou dor muito intensa deixando a pessoa estressada.  

 
4. Cirurgia do útero (histerectomia) ou remoção de parte do corpo que 

provoque mudanças de comportamentos, atitudes e/ou estilo de vida. 
O estresse impede que a cicatriz ou escarra tenha uma boa 
resolução. Mulheres que fizeram histerectomia e que tiveram 
mudanças no corpo durante meses ou mesmo anos depois da 
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cirurgia. Se a cicatriz da histerectomia bloquear o fluxo de energia 
pode haver alterações como: má digestão, metabolismo de açúcar 
deficiente, cansaço (fraqueza), dificuldade respiratória e circulação 
deficiente. Se houver deficiência do fluxo de energia para cabeça os 
músculos faciais podem ficar flácidos. A lista é enorme só por causa 
de uma cicatriz.  

 
5. A mulher que faz o tratamento da cicatriz cirúrgica da histerectomia 

apresenta uma boa melhora clinica.  
 

6. Outro conceito interessante é que o tecido conectivo associado à 
cicatriz tende a manter represada a emoção no local da cicatriz. 
Quando tratada, ocorre a liberação da emoção ou da memória ativa 
relacionada ao acidente.  

 
 O tratamento da cicatriz abaixo foi feito com técnicas de Body Talk (BT) 
Systems, sem uso de medicamentos. 
    

    
Foto 1 – 0 dia 

 

 
Foto 2- 2 semanas após tratamento. 
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 A foto 1 acima mostra uma cicatriz (apendicite) após 18 meses. Foto 2 
mostra o resultado do tratamento com BT, primeira parte da cicatriz mostra o 
inicio do desaparecimento (linha branca) e a parte final perdendo a nitidez. 
Infelizmente a cliente não mais retornou ao meu consultório até hoje 
(18/2/2010). 
 

TRATAMENTO COM BODY TALK SYSTEM  
 
 O tratamento de uma cicatriz pode ser feito em uma ou várias sessões 
para que haja boa resolução. Nos casos que são precisos outras sessões 
sempre estão envolvidas memórias ativas, ou seja, emoções negativas.  
 
 Algumas cicatrizes pequenas tornam-se problemas porque estão situadas 
em cima de um ponto especifico de um meridiano de acupuntura. Isto significa 
que, mesmo pequena, a cicatriz pode causar significativo desequilíbrio no 
holograma energético. Algumas cicatrizes precisam de lupa para ser vista. 
 Certas cicatrizes deixamos de lado porque ficam em partes intimas do 
corpo ou coberta pela vestimenta. Pode existir cicatrizes no tronco, braços ou 
pernas. Certas cicatrizes são percebidas após minuciosa verificação do corpo.   
 

TRATAMENTO DE VERRUGA OU MANCHA 
 

 O tratamento de verrugas e manchas é feito da mesma forma que as 
cicatrizes. Quando tratada o cliente verá a verruga definhar gradualmente e 
passar a ter a cor normal da pele em 3-6 semanas.  
 Mancha feia tem grande significado em nossa sociedade. Verrugas, 
manchas, tatuagens e deformidades requerem cuidados médicos, pois 
bloqueiam a circulação de energia, a transmissão nervosa e a circulação 
sanguínea, portanto precisam ser tratadas para que tenham boa resolução. 
 
 

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. 
 

 
Dr. Luiz Carlos Bertoni – Médico – CRM-PR 5779 

 


