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“O BodyTalk é provavelmente o método mais fácil e poderoso
que você pode aprender para manter a saúde da sua família em
dia. Isso se aplica a todos, seja você um médico, um atleta, uma
mãe, um aluno pré-escolar, um terapeuta ou qualquer candidato
de Ph.D.”
James Oschman
Ph.D., biofísico e autor de Energy Medicine in Therapeutic and Human
Performance
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Um Novo Paradigma De Saúde
SEJA PARA UMA MUDANÇA DE CARREIRA OU APENAS PARA USUFRUIR DE NOVOS
CONHECIMENTOS, O BODYTALK SEMPRE APRESENTA UMA NOVA VISÃO DO QUE É
POSSíVEL PARA A SAÚDE E A CONSCIÊNCIA DO SER HUMANO.
O Sistema BodyTalk TM é uma modalidade
terapêutica revolucionária que visa escutar o corpo
em todas as suas instâncias. Através de um
protocolo, o terapeuta trabalha com uma intuição
estruturada: o conhecimento técnico intelectual e o
intuitivo trabalham juntos, sendo possível um olhar
individual e único para cada pessoa e sua história
de vida.
Fundado pelo Dr. John Veltheim nos anos 90, o
processo propõe o cuidado integral com a saúde.
O sistema tanto pode ser empregado em benefício
da saúde individual (física, mental, emocional e
energética), como também em favor da saúde
coletiva, no contexto de equipes e empresas.
O sistema é dinâmico e passa por atualizações
constantes como resultado dos estudos do
fundador. O BodyTalk é estruturado por meio de
técnicas não invasivas projetadas para restabelecer
a comunicação saudável nos diferentes sistemas
do corpo.
O método incorpora ciência de ponta e filosofia
para ajudar o corpo a desconstruir hábitos,
crenças, caminhos bioquímicos e padrões
posturais que estejam restringindo o funcionamento
do complexo corpo-mente.
O BodyTalk chama a atenção pela sofisticação com
a qual cada sessão, sob medida, revela e
transforma o que verdadeiramente está por trás
das queixas sintomáticas trazidas pelo cliente.
Duas pessoas que apresentem os mesmos
sintomas serão equilibradas de formas únicas e
individuais.
Sua eficácia está fundamentada nas teorias de
ponta da física quântica. As técnicas
surpreendentemente simples, eficazes e seguras,
combinam conceitos modernos das áreas de
neurociência, teoria de sistemas dinâmicos,
epigenética e psiconeuroimunologia, com Medicina

Tradicional Chinesa e filosofia Advaita do Vedanta
Indiano.
Com ferramentas de comunicação direta com o
subconsciente e uma metodologia que inclui os
conceitos anteriormente mencionados, o BodyTalk
conduz as pessoas ao máximo de seu potencial e
integridade, respeitando a natureza de cada um.
Cada átomo armazena holograficamente as
histórias por nós vividas no dia a dia. O Sistema
BodyTalk reconhece que o nosso estado de saúde
está diretamente relacionado ao grau de
entendimento que temos sobre conflitos cotidianos.
O corpo fala. Por entender o indivíduo como um
todo, o BodyTalk não visa tratar um sintoma ou
uma doença. Seu foco é trazer a pessoa para um
melhor estado de equilíbrio a partir das prioridades
ressaltadas pelo próprio complexo corpo-mente
durante a sessão.
O sistema pode ser usado como um processo
autônomo para tratar vários quadros de saúde, ou
ainda como complemento que otimiza os
resultados de qualquer outro tratamento.
A técnica consegue englobar todos os
conhecimentos acumulados pelo terapeuta,
tornando a bagagem tão importante quanto o
respeito ao ritmo, às prioridades a às necessidades
de cada organismo.
Embora seja mais procurado em casos de
problemas de saúde, o sistema BodyTalk é
também uma ferramenta muito poderosa no
campo do desenvolvimento pessoal ou ainda como
referência de base filosófica para a vida.
O BodyTalk não apresenta diagnóstico, não
prescreve medicamentos e não substitui
tratamentos médicos, medicamentos ou primeiros
socorros.

PERGUNTAS FREQUENTES
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SOBRE O BODYTALK

Como é uma sessão de BodyTalk e como funciona?
A sessão normalmente começa com uma conversa
sobre o histórico de saúde do cliente e as questões
que o levaram a procurar o sistema. Então, o cliente
relaxa sobre uma maca, completamente vestido. O
terapeuta usa o braço do cliente para estabelecer a
comunicação SIM/NÃO. Isso é chamado de
Biofeedback Neuromuscular e se baseia no
conhecimento de que o corpo é portador de todas as
informações sobre si mesmo.
Seguindo o protocolo do BodyTalk, o terapeuta é
capaz de revelar os circuitos de comunicação que
estão comprometidos e em que ordem essas linhas de
comunicação precisam ser restabelecidas para acelerar o processo de cura. Uma sessão dura em média 1h e
é finalizada com leves toques na cabeça e na altura do coração.
É imperativo ter o consentimento do cliente antes de realizar uma sessão. No caso de crianças ou em que a
pessoa não possa responder legalmente por si, o adulto responsável poderá autorizar a sessão.

O que pode ser tratado?
O Sistema BodyTalk foca em restabelecer o equilíbrio único de cada pessoa. A harmonia entre os aspectos
físico, mental, emocional e energético permite que a sabedoria inata de autocura trate os sintomas e promova
um novo estado de boa saúde. O sistema olha além do sintoma, que é apenas a ponta do iceberg.

Qual a periodicidade das sessões de BodyTalk?
O tratamento não possui uma duração ou frequência predeterminada.
O terapeuta, ao final de cada sessão, irá questionar a necessidade de
uma nova sessão e o melhor momento para realizá-la da mesma forma
como identifica as prioridades do corpo-mente, ou seja, através do
Biofeedback Neuromuscular. Portanto, não há como saber previamente
o tempo de tratamento, nem a frequência com que as sessões
acontecerão.

Pode ser aliado a outras técnicas?
O BodyTalk pode ser usado como um sistema autônomo ou pode ser
integrado a qualquer sistema de saúde para potencializar a sua eficácia.
Entre os nossos terapeutas há fisioterapeutas, acupunturistas,
psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos,
massoterapeutas, cinesiólogos, quiropatas, reikianos, pedagogos,
practitioners em PNL, entre outros.
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SOBRE O BODYTALK
Existe alguma contraindicação?
Por ser uma técnica não invasiva, o BodyTalk não tem contraindicações. O
sistema pode ser aplicado em pessoas de qualquer idade e em qualquer
estado de saúde: grávidas, recém-nascidos, crianças, idosos, pessoas
acamadas, recém-operadas, em estado de coma, acometidas de câncer,
dentre outras.

Onde encontro material gratuito disponível sobre o BodyTalk?
Na internet, existem muitos vídeos disponíveis.
No site da INTERNATIONAL BODYTALK ASSOCIATION (IBA www.bodytalksystem.com) existem vídeos explicativos em inglês sobre o
sistema. Já no YouTube, é possível encontrar um vídeo do fundador, Dr.
John Veltheim, ensinando uma técnica que pode ser realizada por qualquer
pessoa, o Córtices, legendada em Português, assim como entrevistas temáticas (hangouts) com o instrutor
avançado Marcio Ribeiro. Você encontrará, também, reportagens sobre o BodyTalk na mídia em geral.

Posso aplicar o BodyTalk em mim mesmo?
O sistema BodyTalk completo é ensinado através de vários cursos. Um deles, o BodyTalk Acesso, oferece
técnicas que podem ser auto aplicadas e que visam melhorar a saúde e o bem-estar. Esse curso é ensinado
regularmente no Brasil e funciona como uma forma de levar o BodyTalk para a rotina diária do seu praticante.
Uma das técnicas inseridas no curso BodyTalk Acesso é a que chamamos Córtices. Rápida, simples e
versátil, essa técnica serve para conectar os hemisférios direito e esquerdo do cérebro a fim de eliminar os
chamados “pontos frios”, regiões onde o fluxo
sanguíneo e/ou qualquer atividade celular
podem estar comprometidos. A auto aplicação
regular dessa técnica promove o aumento da
clareza mental e do foco nas atividades diárias.
A técnica do Córtices funciona assim:
1. Coloque uma das mãos na base do crânio.
Com a outra mão, faça toques leves na parte
de cima da cabeça e em seguida no esterno
(região do tórax) e finalmente no abdômen,
alternadamente, por dois ciclos respiratórios.
2. Repita este procedimento percorrendo o alto
da cabeça inteira, até chegar na linha das sobrancelhas.
3. Segure as duas laterais da cabeça por alguns instantes. Solte uma mão para repetir os toques na cabeça,
no esterno e no abdômen. Em seguida, segure as laterais novamente e solte a outra mão para realizar os
toques na cabeça, no esterno e no abdômen.
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DR. JOHN VELTHEIM

SOBRE O FUNDADOR
Dr. John Veltheim
A Associação Internacional de BodyTalk (International BodyTalk Association
- IBA) foi fundada pelo Dr. John Veltheim, quiropata, acupunturista, filósofo,
mestre reikiano, palestrante, professor e criador do Sistema BodyTalk TM.
O Sistema BodyTalk é um sistema baseado em consciência que utiliza a
capacidade inata de cura do corpo para abordar desafios na saúde e
manter o bem-estar.

O BodyTalk foi inicialmente desenvolvido nos anos 90 pelo Dr. John
Veltheim. De origem australiana, o Dr. Veltheim manteve uma clínica de
sucesso em Brisbane por 15 anos. Nessa mesma cidade, ele foi presidente da Faculdade de
Acupuntura e Terapias Naturais por 5 anos. Seus extensos estudos de pós-graduação incluem
Cinesiologia Aplicada, Psicologia Bioenergética, Osteopatia, Medicina Esportiva, Terapia, Filosofia e
Teologia.
Em 1998, o Dr. Veltheim se mudou para Sarasota, Flórida, para dar
continuidade a sua prática e pesquisa com o BodyTalk. Ele logo começou a
ensinar o Sistema BodyTalk tanto para profissionais quanto para leigos.
Quando os casos de sucesso desse extraordinário novo sistema de cuidado
com a saúde começaram a chamar a atenção do público em geral, ele
passou a treinar outros instrutores para que o Sistema BodyTalk pudesse ser
ensinado mundialmente. Em 2009, já havia mais de 160 instrutores
ensinando em mais de 40 países, assim como material de treinamento
traduzido em 10 idiomas.
Hoje, o Dr. Veltheim viaja o mundo realizando sessões de BodyTalk e
ensinando a leigos e profissionais os programas de bem-estar relacionados
ao universo de saúde quântica. Ele continua desempenhando o papel de
mentor e treinando uma rede de instrutores para garantir que esse sistema extraordinário de cuidado
com a saúde seja ensinado mundialmente.
O Dr. Veltheim encontra-se disponível para dar entrevistas
sobre os assuntos mencionados assim como sobre
medidas preventivas de saúde e também para falar sobre
seu último livro The Science and Philosophy of BodyTalk,
Healthcare Designed By Your Body (em tradução livre: A
Ciência e Filosofia do BodyTalk - Saúde Projetada Pelo Seu
Corpo).
que está disponível no site
www.bodytalksystem.com.

DEPOIMENTOS
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O site da Associação Internacional
de
B o d y Ta l k
(IBA)
www.ibaglobalhealing.co, assim
como a página "BodyTalk Brasil”
no Facebook, contêm inúmeros
depoimentos de terapeutas e
clientes que já experimentaram o
BodyTalk como forma de abordar
uma vasta gama de doenças e
desordens, como:

Alergias
Artrite
Asma
Câncer
Cicatrizes e Aderências
Ciclo Menstrual
Depressão e Ansiedade
Desequilíbrios Psicológicos
Diabetes
Doenças Mentais
Doenças Sanguíneas
Dor Crônica
Enxaqueca
Esclerose Múltipla
Intolerâncias Alimentares
Insônia
Lesões Físicas
Malformações de Nascença
Maternidade
Parasitas
Pesadelos
Problemas Cardíacos
Problemas de Visão
Problemas Neurológicos
Problemas De Reprodução
Relacionamentos Desafiadores
Transtornos Emocionais
Quadros Respiratórios
Quadros pré e pós-cirúrgicos
Questões Músculo-Esqueletais
Vírus

RELATO DE CASOS
Recém-chegada ao BodyTalk, eu estava muito disposta a
experimentar! Depois de participar do curso de Acesso da Karen,
eu posso afirmar que realmente funciona. Eu tinha uma consulta
marcada com meu médico na semana passada e, ao contrário dos
resultados dos exames que ele tinha feito, tanto o meu colesterol
quando a minha pressão baixaram sem eu ter tomado nenhuma
medicação. Tenho dormido melhor e também percebo que meus
“nervos” e paciência melhoraram muito. Não vejo a hora de
participar dos "Fundamentos do BodyTalk" para saber mais!
- Valerie Southwick-Page, aluna de BodyTalk, Woking, UK
O BodyTalk teve um grande impacto na minha vida. Eu tinha
desenvolvido vários problemas de saúde ao longo dos anos e não
estava conseguindo engravidar. Então, uma amiga me recomendou
o sistema. A essas alturas, eu estava disposta a fazer qualquer
coisa e o BodyTalk me chamou a atenção apesar de ser a primeira
vez que eu ouvia falar da técnica. Após receber sessões de
BodyTalk regulares dentro do período de dois meses, eu engravidei
de gêmeos. Tenho certeza que o BodyTalk curou o meu organismo
de dentro pra fora para que eu pudesse engravidar. O resultado
disso é que agora tenho dois bebês lindos e saudáveis!
- Anuja Thappa, cliente e aluna de BodyTalk, Hong Kong
Meu marido e eu tínhamos problemas de saúde crônicos e já
estávamos ficando desiludidos com a medicina ocidental, pela falta
de resultados ou qualidade, e seus efeitos colaterais.
Consequentemente, nos últimos anos temos nos voltamos muito
mais para métodos alternativos. Naturopatia, homeopatia,
acupuntura - já fizemos de tudo - muitas vezes com resultados
muito satisfatórios (e caros). O BodyTalk leva o cuidado com a minha
saúde para outro nível. Não só está ajustando meus órgãos
adoecidos, mas também as minhas emoções, meus pensamentos e
meus comportamentos patológicos, que afetam minha saúde muito
mais do que eu podia imaginar. Tudo isso sem precisar de pílulas,
ervas, gotas, agulhas, viagens ou gastos imensos.
- Cliente de BodyTalk, Yorkton, SK, Canadá

Minha filha tem uma tendência a manifestar furúnculos, e já teve, no
passado, que tomar antibióticos para se livrar deles. No último
furúnculo, eu fiz a rotina das técnicas do Acesso todos os dias
juntamente com a sequência de Socorro Rápido do BodyTalk, assim
como a técnica de Química do Corpo sempre que dava. O furúnculo
sumiu em 3 dias, sem precisar de nenhum antibiótico!
- Rachael Aberle, aluna de BodyTalk, Bahama
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ENCONTRE UM TERAPEUTA

Todo terapeuta de BodyTalk passa por um rigoroso processo de formação e de certificação. Tanto esses
processos quanto a profissão de terapeuta são regulamentados pela International BodyTalk Association
(IBA). A manutenção da filiação ao IBA requer, dentre outras coisas, que o terapeuta mantenha sua
formação atualizada anualmente.
É muito importante, antes de contatar um terapeuta de BodyTalk, certificar-se de que ele esteja
realmente filiado à IBA. Para tanto, basta seguir os seguintes passos:
1. Entre no site da IBA: www.bodytalksystem.com e clique em Practioners:

2. Escolha o país desejado. Aperte SEARCH.

SISTEMA BODYTALK TM: MATERIAL INFORMATIVO
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ENCONTRE UM TERAPEUTA

3. Somente depois do passo 2, abra a aba Select City (selecione a cidade). Para o Brasil, o site não
apresenta discriminação por estado.

4. Escolha a cidade e aperte SEARCH novamente. Aparecerão os terapeutas certificados naquela cidade.
Clique no nome do terapeuta. Aparecerá uma página com os dados, contato e biografia da pessoa
selecionada.

5. Caso deseje procurar um terapeuta específico ou refazer a pesquisa, aperte RESET. Refaça a
pesquisa ou insira o nome no campo First or Last Name (nome ou sobrenome) e aperte SEARCH.
Agora é só procurar e achar o terapeuta mais próximo de você!

CONSCIÊNCIA
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BODYTALK: O CORPO FALA

FONTE: Matéria “BodyTalk: terapia alternativa baseada na escuta do corpo cresce no Brasil” no Saúde Plena por Valéria Mendes

FORMAÇÃO INTERNACIONAL
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O TREINAMENTO

Os treinamentos do BodyTalk vão desenvolver a sua consciência terapêutica, ampliar seus resultados
pessoais e profissionais e proporcionar-lhe a oportunidade de atuar na carreira que mais cresce na área
da saúde no mundo. O sistema é o único que unifica a sabedoria de sistemas de saúde milenares, como
a medicina tradicional chinesa e filosofia advaita, com a medicina moderna e as novas teorias da física
quântica.
Os números mostram por si sós: com mais de 7.000 pessoas aplicando o BodyTalk em 50 países no
mundo, ele é um sistema terapêutico que revolucionou o paradigma de cuidado com a saúde. O sistema
hoje é ensinado em nove idiomas através da Associação Internacional de Bodytalk (IBA), que tem sua
sede em Sarasota, EUA.

Sua metodologia inovadora permite estabelecer uma comunicação com a sabedoria inata do corpomente. É possível, então, desvendar e tratar não só todas as partes do corpo, como também as funções
sistêmicas entre essas partes, de forma integrada com o todo.
O treinamento está direcionado para leigos, profissionais da área de saúde e interessados na nova
medicina integral e na consciência que está transformando a visão atual do mundo. Com o BodyTalk,
você aprenderá técnicas para entender a linguagem do corpo e resolver questões de saúde integral,
sejam elas de ordem física, mental, emocional ou energética.
Existem duas formas de começar a sua jornada no BodyTalk. A primeira é pelo curso de Acesso, um
curso de um dia, que ensina 5 técnicas de apoio à saúde cotidiana. A segunda porta é pelo curso dos
Fundamentos. Este dura 4 dias, nos quais o participante aprende a utilizar 60% das técnicas do sistema,
podendo então realizar uma sessão completa de BodyTalk.

FORMAÇÃO INTERNACIONAL

O TREINAMENTO

Após o curso, você terá condições de aplicar as técnicas. Contudo, para receber o certificado como
terapeuta, deverá seguir alguns passos: tornar-se membro da IBA, repetir o Fundamentos, realizar
sessões com voluntários e submeter tais sessões à avaliação de um instrutor, receber pelo menos 5
atendimentos e, então, realizar a prova a fim de certificar-se como "Terapeuta de BodyTalk Certificado”.
A quantidade de informações e novos paradigmas dos
Fundamentos são muito diversos e é importante solidificar e
aclarar os conceitos, pois não retemos toda gama de informações
desta ordem de diversidade.
Por esse motivo, a IBA prevê a necessidade fundamental de
reciclar e oferece 75% de desconto para aqueles que decidam
repetir o curso Fundamentos. A obtenção do desconto está
condicionada à filiação do aluno à IBA. A reciclagem é ao mesmo
tempo uma oportunidade de revisar o conteúdo, tirar dúvidas e
treinar como monitor, auxiliando aqueles que estejam fazendo o
curso pela primeira vez.
Depois dos Fundamentos, existem outros cursos avançados,
porém você não precisa deles para certificar-se. Tais cursos
(disponíveis no Brasil de uma a duas vezes por ano) poderão ser
feitos gradativamente, conforme a disponibilidade de cada
pessoa.
Se você deseja trazer consciência, saúde e
bem-estar para as pessoas, e gostaria de
poder trabalhar com um sistema que integre
suas outras modalidades e que unifique o
melhor da medicina ancestral e moderna
com teorias da física quântica, entre em
contato conosco.

DEPOIMENTOS

ANTES & DEPOIS
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BodyTalk é conhecimento transformado em prática.
Convidamos você a sentir na pele a energia que esse treinamento traz.
Dimensão aprofundada e completa
Rafaella Brito, Psicóloga, São Paulo:
O BodyTalk, como terapia complementar, tem se mostrado como um grande
potencializador do processo de ampliação da consciência dentro de um
trabalho psico terapêutico, já que ele contempla o indivíduo em todos os seus
aspectos, nos permitindo ter uma compreensão mais acurada a respeito do cliente.

Um divisor de águas
Laurentina de F. D. H. Sales, Médica Clínica, Brasília:
O BodyTalk é a terapia que desvenda e trata os males do corpo e da mente.

A certeza de que algo pode ser feito
Renata Oliveira, Fisioterapeuta, Rio de Janeiro:
Pós curso, encontrei a explicação para as dores que não passam mesmo
seguindo tudo o que eu aprendi como fisioterapeuta. Depois do treinamento,
descobri que tem tantas possibilidades... O BodyTalk preenche as lacunas, é
completo!

O corpo registra todos os acontecimentos
Ana Paula Ferro, Enfermeira, Cuiabá:
Ao conhecer e praticar BodyTalk, entendi que nada ocorre por acaso e que
nosso corpo responde a todos os acontecimentos, em especial às crenças,
liberando energias para o crescimento e desenvolvimento da consciência.

Antes, curiosidade; depois, empoderamento
Soraya Chagas, Nutricionista, Rio de Janeiro:
Aprendi que não dá para esperar que as mudanças de alimentação ocorram
sem que o interno esteja pronto. Elas precisam se realizar e se estabelecer no
todo porque não somos partes, somos inteiros. O BodyTalk ressignifica a vida
para voltarmos a trilhar um caminho que estava perdido no interior do ser.
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CURRICULUM

CURSOS DO SISTEMA BODYTALK TM
BodyTalk Acesso
(Duração: 1 dia; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 525. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Em um dia, você aprenderá as 5 técnicas fundamentais para potencializar a energia vital, equilibrar o
sistema nervoso e o estresse, promover hidratação celular e equilibrar os sistemas imune e músculoesquelético. A prática diária do Acesso traz mais qualidade de sono e digestão, leveza, concentração,
relaxamento, flexibilidade, apoio em processos de recuperação e um estado prazeroso de bem-estar.
Para maiores de 14 anos. Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
Os Fundamentos do BodyTalk (módulos 1 & 2)
(Duração: 4 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 3500. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Conversar com as suas células é infinitamente mais divertido e eficaz do que tomar remédio. E se for o
início de uma nova carreira? A união entre a sabedoria ancestral e o universo quântico é de deixar
qualquer cético apaixonado. São mais de 20 técnicas para equilibrar corpo, mente e energia, equivalente
a 60% do protocolo do BodyTalk. As técnicas do Acesso fazem parte do conteúdo.
Para maiores de 14 anos. Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
Integração dos Fundamentos
(Duração: 3 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 1750. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Esta versão modificada do Fundamentos foi desenvolvido como uma oportunidade para que o aluno de
BodyTalk posso revisitar todo o material antes de fazer o nível básico da prova de Certificação para
tornar-se Terapeuta de BodyTalk. No Brasil, este curso acontece anualmente em formato de retiro.
Pré-requisitos: Fundamentos. Material incluso. Curso válido como pré-requisito para a certificação, em lugar
da monitoria dos Fundamentos. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
Princípios da Consciência (módulo 3)
(Duração: 3 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 2500. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Venha entender porque não existe Separação, nem Tempo, nem Culpa e nem Medo. São 3 dias
intensos de muitos “AHÁs", acompanhados daquela única lágrima escorrendo pela bochecha direita.
Não se preocupe, providenciamos muitos lencinhos macios e sem cheiro pra você usar à vontade.
Módulo avançado. Pré-requisitos: Fundamentos + Filiação à IBA + DVD de Procedimentos Avançados.
Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
Biodinâmica (módulo 4/7)
(Duração: 4 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 3500. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
É ótimo ver o cliente descer da maca sorrindo e sem dor, por isso o protocolo MuSk (MúsculoEsqueletal) é um favorito. E depois de descobrir as virtudes e as sombras dos 5 elementos, sua vida
será outra. Com a técnica Vivaxis de Corpo, você poderá reposicionar fisicamente os órgãos usando
apenas o foco mental, por exemplo. Equilibrando o Wei Qi, as fronteiras entre o Eu e o mundo se
apresentam sob o novo olhar: é saudável sim vivenciar conflitos.
Módulo avançado. Pré-requisitos: Fundamentos + Filiação à IBA + DVD de Procedimentos Avançados.
Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
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CURRICULUM

CURSOS DO SISTEMA BODYTALK TM
Drenagem Linfática e Anatomia/Fisiologia Aplicada (módulo 5)
(Duração: 3 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 2800. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Novas portas se abrem no que se refere ao mundo dos Detalhes: Mais Específico e Definição para
equilibrar o corpo até o nível quântico e expandir o Protocolo MuSk. A anatomia e fisiologia é estudada
em 3D, até o aluno adquirir conforto com o material. Os 5 sentidos são revisitados para desenvolver um
sentido de toque sutil, tornando os músculos e as partes do corpo palpáveis intuitivamente. Além disso,
o método Veltheim de Drenagem Linfática traz uma abordagem para além da visão ocidental, oferecendo
a possibilidade de manipular a linfa energicamente, de forma fácil, segura e efetiva.
Módulo especializado. Pré-requisitos: Fundamentos + Filiação à IBA + DVD de Procedimentos Avançados.
Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
MicroCosmo CorpoMente (módulo 6)
(Duração: 3 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 2800. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Enquanto outros módulos focam na sincronicidade interna do organismo, neste curso o olhar se volta
para a interação que existe entre o corpo-mente e o macrocosmo e os fatores que desregulam essa
8
harmonia. O aluno aprenderá a equilibrar os 21 sub-chakras, assim como a técnica de equilíbrio do 8o
chakra para abordar influências culturais, ancestrais, herdadas e tribais. Os planetas e as casas
astrológicas também são estudadas para revelar o lugar que ocupamos dentro do todo.
Módulo avançado. Pré-requisitos: Fundamentos + Filiação à IBA + DVD de Procedimentos Avançados.
Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.
Dinâmica de Matrizes (módulo 9)
(Duração: 2 dias; Horário: 8:30-18h; Investimento: R$ 2800. Desconto à vista. Opções de parcelamento.)
Este curso aborda o comportamento e o funcionamento da personalidade através das máscaras
coletivas e papéis que nos são atribuídos ou que atribuímos a nós mesmos, a nível individual ou
coletivo, assim como quando estamos em grupos familiares ou corporativos.
Módulo avançado. Pré-requisitos: Fundamentos + Filiação à IBA + DVD de Procedimentos Avançados +
Princípios da Consciência + MicroCosmo CorpoMente. Material incluso. Membros recebem 75% de
desconto ao reciclar.
Faculdade do PaRama
(Em DVD e cursos práticos presenciais; Investimento: a consultar)
Seja para expandir o conhecimento do BodyTalk ou para dominar todas as possibilidades, o PaRama
oferece a continuidade necessária para afiar as suas habilidades e continuar melhorando a sua vida e a
de outros.
Pré-requisitos: Fundamentos + Filiação à IBA + DVD de Procedimentos Avançados + Dois cursos
avançados de sua escolha. Material incluso. Membros recebem 75% de desconto ao reciclar.

Nota: Os cursos listados aqui se referem unicamente aos cursos da categoria BodyTalk, focados no ensino
do método. Existem ainda cursos abertos ao público nas categorias de Life Science e Founder’s Seminars.

INVISTA EM VOCÊ
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BODYTALK COMO CARREIRA
É a IBA que forma os instrutores de BodyTalk, coordena os
treinamentos no mundo todo e certifica os terapeutas,
denominados de Certified BodyTalk Practitioner (CBP).
A Associação International de BodyTalk (IBA) além de manter a
integridade do sistema, também dá suporte aos estudantes e
profissionais de BodyTalk, fornecendo, entre outras coisas,
materiais e diversos cursos de atualização.
Dentro da formação do terapeuta estão os treinamentos no
sistema BodyTalk, um período de tutoria com um instrutor
certificado, uma avaliação escrita das bases teóricas, uma prova
prática.
Não há um período de tempo definido em que este processo deva
ser concluído, mas muitos demoram entre 6 meses e 2 anos para
se tornar um CBP. Depende de você, da sua agenda e do quanto
seja capaz de se dedicar ao estudo e à prática.

Muitos Certified BodyTalk Practitioners (CBP) são profissionais licenciados em outras profissões que
integraram BodyTalk em sua prática. Outros (incluindo os acupunturistas, quiropatas, médicos,
enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas) agora praticam BodyTalk quase
exclusivamente, porque os resultados são rápidos e eficientes. Contudo o BodyTalk, agregado às
ferramentas de outras profissões, tem o poder de acelerar e potencializar o processo de equilíbrio/cura.
Há também muitos CBPs que não têm um fundo na área de saúde ao começar, mas escolheram o
BodyTalk por outras razões. Há engenheiros, advogados,
financistas e contabilistas, bem como leigos, que decidiram
perseguir o BodyTalk como uma carreira e são muito bemsucedidos em sua prática profissional.
A formação profissional do BodyTalk é auto-suficiente, de modo
que, mesmo com pouca experiência em anatomia e fisiologia,
você vai aprender tudo o que você precisa saber através dos
cursos.
Ser um CBP é uma maneira de construir uma prática profissional
que se encaixa em sua vida, como você preferir. Seja para atuar
em tempo integral, parcial ou par aplicar as técnicas em amigos
ou familiares, a formação e perspectiva que você vai ganhar com
o BodyTalk vai mudar a maneira como você olha a saúde para
sempre.

PASSO A PASSO PARA A CERTIFICAÇÃO
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COMO TORNAR-SE TERAPEUTA

1. FUNDAMENTOS (Investimento: R$ 3500):
A primeira etapa consiste em comparecer a 100% das horas-aula do curso Fundamentos do BodyTalk.
No Brasil, existe apenas um instrutor brasileiro certificado (Certified BodyTalk Instructor - CBI) e
autorizado a ministrar este curso: o Marcio Ribeiro.
Os Fundamentos cobrem 60% de todo o protocolo. Portanto, há muito que estudar. Com os
Fundamentos você poderá começar a aplicar suas primeiras sessões sem custo, enquanto aluno
estudante do Sistema BodyTalk. É importante participar de grupos de estudos que irão solidificar a sua
prática. Mais a frente, você reciclará este material para manter-se atualizado, pois o sistema é dinâmico e
as técnicas mudam conforme novas descobertas vão surgindo na ciência e física quântica.
2. FILIAÇÃO (Investimento: USD $150/ano):
Cada vez mais, o BodyTalk vem assumindo o seu
lugar como prática profissional e, como qualquer
outra prática, tem o seu conselho regulador
formalmente organizado. A Associação
Internacional de BodyTalk (IBA) oferece suporte e
regula o ensino e a prática séria do método
mundialmente. No entanto, há um grande
diferencial que talvez não exista em outros
conselhos profissionais: a IBA oferece vários
níveis de filiação e todos eles trazem o benefício
de monitoramento (reciclagem) com 75% de
desconto.
Dessa forma, o valor de anuidade pago sempre retorna em benefícios para o aluno membro, pois este
passa a ter 75% (SETENTA E CINCO) por cento de desconto ao monitorar qualquer curso do sistema
BodyTalk ou os de Life Science (BreakThrough, MindScape, FreeFall), entre outros.
No BodyTalk, monitorar é fundamental, pois não existe conhecimento fechado. O sistema é dinâmico. À
medida que o fundador, Dr. John Veltheim, vai desenvolvendo, pesquisando, associando-se a
outros cientistas e criando, esses novos entendimentos e procedimentos vão migrando para o protocolo.
O desconto de 75% é um incentivo para que todos do sistema mantenham a sua prática atualizada de
acordo com as inovações, garantindo, assim, bons resultados clínicos.
Além disso, a área de membros conta com inúmeros artigos sobre o BodyTalk, material de divulgação do
sistema, logos oficiais para download, newsletters e descontos especiais, etc.
3. PRÁTICA: FAZER E RECEBER SESSÕES (Investimento: +/- R$ 1000):
Após os Fundamentos, será necessário praticar o conteúdo aprendido. A rede de apoio, formada por
grupos de estudos presenciais e virtuais gratuitos, será um grande aliado nessa etapa onde dúvidas
surgirão. Como parte dos requisitos para a realização da prova, e também para vivenciar melhor o que o
BodyTalk traz como visão de mundo, assim como onde estão as suas sombras, é imprescindível colocarse no lugar de cliente e receber um mínimo de 5 sessões de BodyTalk de um Terapeuta de BodyTalk
Certificado (CBP) experiente.

PASSO A PASSO PARA A CERTIFICAÇÃO
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COMO TORNAR-SE TERAPEUTA
4. MONITORIA DOS FUNDAMENTOS
(Investimento: R$ 875):
Com o tempo, você se sentirá cada vez mais
confiante e à vontade com o material. Este é um
bom momento para monitorar os Fundamentos e
levar ao instrutor dúvidas mais profundas, que
surgem com o tempo e a experiência. O prérequisito é monitorar apenas uma vez, porém
esse processo se repetirá quantas vezes forem
necessárias até que o conhecimento esteja
verdadeiramente interiorizado.

5. SUPERVISÃO (Investimento: USD $125 pagos diretamente ao instrutor, em reais):
Agora que você já vivenciou um número suficiente de histórias incríveis com o BodyTalk, você finalmente
decide dar mais um passo para oficializar a sua nova área de atuação. Começa então o processo de
supervisão com um instrutor certificado de sua escolha. Você deverá memorizar todo o material e então
começar a enviar ao instrutor, via e-mail, um mínimo de 50 sessões documentadas (anotadas utilizando a
nomenclatura do BodyTalk), e realizadas em um mínimo do 15 pessoas diferentes sem o uso de qualquer
material de apoio como protocolos, apostilas etc. As sessões deverão demonstrar uma ampla utilização e
entendimento das técnicas do protocolo básico.
6. PROVA (Investimento: USD $125 pagos diretamente ao instrutor, em reais):
Assim que o instrutor indicar que o período de supervisão está finalizado, você estará elegível para realizar
a prova. O exame é presencial, aplicado por um instrutor certificado de sua escolha, e consiste em uma
parte escrita dissertativa e outra parte oral, com duração de 50min cada. A nota mínima a ser alcançada é
de 90% de acerto em cada uma. Em caso de reprovação, será necessário fazer um novo agendamento e
pagamento à IBA.
Para agendar a sua prova, você poderá ir até São Paulo ou aguardar a Ida do instrutor até a sua cidade. É
necessário informar o instrutor e a coordenadora local com antecedência, para que eles possam organizar
um horário para isso durante a estada do instrutor na sua cidade.
Peça o “kit prova” à sua coordenadora local ou simplesmente baixe os arquivos disponíveis na página do
grupo de estudo virtual dos alunos de BodyTalk do Brasil.
7. PRÓXIMOS PASSOS (Investimento: USD $50 de taxa de processamento + USD $150 para upgrade da
filiação + USD $300 anuais, a partir de então, para manter o status de Terapeuta de BodyTalk - CBP atuante):
Ao ser aprovado, você deverá fazer o upgrade da sua filiação para o nível Membro Praticante para que seu
nome passe a constar no site da IBA, e poderá então se autodenominar Terapeuta de BodyTalk Certificado
(ou CBP - Certified BodyTalk Practitioner). A formação em Bodytalk não está regulamentada no Brasil, mas
a ABTH – Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos – reconhece a certificação de um CBP. Assim, é
permitida a prática profissional dentro do território nacional.
Uma etapa posterior (opcional) é a certificação Avançada (Adv CBP), um processo que envolve
conhecimento dos cursos avançados, além de conhecimentos aprofundados de anatomia e fisiologia.

MARCIO RIBEIRO
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CONHEÇA O INSTRUTOR
Marcio Ribeiro
Aos 11 anos, presenciei uma dor na cervical do meu pai ser aliviada
apenas com algumas agulhas e fiquei intrigado. A mágica daquele
momento me inspira até hoje.
Sempre quis trabalhar com a intuição, mas meu caminho foi
primeiro aprender sobre o corpo através da fisioterapia. O tempo foi
passando e, com um pouco mais de experiência de vida, uma coisa
foi me chamando a atenção.
Eu me perguntava como alguns profissionais de saúde conseguiam
trabalhar falando ao telefone, ou até mesmo sem nunca ter recebido
uma consulta de sua própria modalidade. Mas seguia meu caminho
e ia trabalhar feliz, acompanhando fibromialgias - tema da minha
TCC.

Até que um dia percebi que minha jornada era outra. Fazendo estágio de fisioterapia numa clínica de
ortopedia, havia uma senhora com um joelho osteo-artrítico que vinha de muleta. Eu olhava aquele
cenário e pensava: - Meu Deus! Como é que eu posso ajudar essa senhora usando apenas ondas
curtas, ultrassom... É muito pouco!
Foi aí que comecei a ouvir uma intuição que dizia: - Passa Vick no joelho dela. E eu pensava: - Tô na
clínica! Se eu fizer isso, eu vou ser mandado embora pela fisioterapeuta. (Tipo: - O que esse cara tá
fazendo?!) risos
Um dia eu não resisti: comprei o tal do Vick Vaporub e botei no bolso. Quando fui atender essa senhora
na cabine de ondas curtas, fechei a cortina e falei: - Olha, eu vou dar um negócio pra senhora, mas a
senhora não pode contar pra ninguém. Eu quero que a senhora passe essa pomada no joelho.
Lambuza mesmo! 24 horas por dia, 7 dias na semana, e vamos ver o que acontece. E dei o Vick na mão
dela, com aquela coragem!
O que mais me impressionou naquilo foi que ela seguiu a minha sugestão e, em 3 meses, sua dor já
havia sido reduzida em 50%. Quando menos esperava, entrou no consultório com uma simples
bengalinha em lugar das duas muletas de apoio que usava. Achei aquilo muito curioso, mas depois
entendi o contexto fisiológico: o mentolado fez um processo anti-inflamatório, vasodilatador, com
liberação de endorfinas, e o aquecimento, "resfriado" pelo mentolado, foi melhorando a circulação e a
oxigenação, fazendo com que o joelho se reabilitasse e ficasse livre da dor.
Esse foi o início de um processo que continua até hoje, em que busco juntar conhecimento e intuição,
mas que, naquela época, ainda estava muito atrelado a minha identidade como fisioterapeuta.
Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de ir morar em Xangai, na China. Desde então, me formei
em Acupuntura na Universidade de Medicina Chinesa Tradicional, estudei CranioSacral, passei a praticar
Qi Gong, conheci a Antroposofia e desenvolvi minha carreira como Terapeuta e Instrutor no Sistema
BodyTalk, explorando cada vez mais a filosofia Vedanta.
Hoje, depois de fundar os Centros Awakening Touch Singapore (2006) e Awakening Touch Brasil (2010),
viajo pelo Brasil, Portugal e Cingapura dando aula como o único Instrutor Avançado do Brasil habilitado
a formar futuros Terapeutas de BodyTalk.
Aonde quer que eu vá, procuro sempre levar comigo a mensagem de que a saúde esta nas mãos de
todos e que toda a informação necessária para alcançá-la está no campo energético à nossa disposição.
Basta saber observar!

COORDENADORAS

EQUIPE BODYTALK BRASIL
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Conheça as Terapeutas de BodyTalk Certificadas e Coordenadoras dos cursos do Sistema BodyTalk TM no Brasil.
Para se informar sobre a agenda de cursos, entre em contato com a coordenadora da sua cidade ou acesse
www.bodytalksytem.com e clique em Courses. Em seguida, selecione Brazil e clique em Enter.

Isadora Ribeiro / São Paulo
isadorabodytalk@gmail.com

Marcela Dayrell / Goiânia
marcelabodytalkgoiania@gmail.com

Celia Barbosa / Rio de Janeiro
celiabodytalk@gmail.com

Daniele Pires / Porto Alegre
danipiresrs@gmail.com

Bianca Rodrigues / Interior de SP
biancabodytalk@gmail.com

Verena Kacinskis / Brasília
verena@verenakacinskis.com

Sabrina Fonseca / Belo Horizonte
sabrina.tunes@gmail.com

Ana Paula Ferro / Cuiabá
apaulaenf@yahoo.com.br

SUGESTÕES DE MATERIAL PARA APROFUNDAMENTO
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MIDIA
Para informações adicionais sobre a Associação Internacional
de BodyTalk e seus programas, ou para agendar uma entrevista
com o Dr. John Veltheim, por favor entre em contato com:
Paul Clayson
Chief Operations Officer
paul@bodytalksystem.com

Internacional BodyTalk Association
2750 Stickney Road Rd. #203
Sarasota, Florida USA 34231

