
Eenvoudige energetische technieken voor 
iedereen. Ontdek hoe je met eenvoudige 
technieken je gezondheid kunt verbeteren en op 
peil kunt houden. Familie, vrienden, kennissen, 
verenigingen, hulpverleners, gezondheidszorg, 
dit is voor iedereen. Versterk je gezondheid en 
help je lichaam de uitdagingen van het dagelijks 
leven aan te gaan.

VERSTERK JE GEZONDHEID 
IN 10 MINUTEN
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The BodyTalk ACCESS Techniques

Hydration

Het lichaam bestaat voor 70-80% uit water. Alle fy-
siologische processen zijn afhankelijk van een goede 
vochtbalans. Denk maar aan de cellen, zenuwen, or-
ganen, etc.
Zelfs als iemand voldoende water drinkt kan de vocht-
balans niet goed zijn. Het lichaam moet het water ook 
kunnen verwerken en gebruiken. Vaak is het transport 
van het water naar de cellen verminderd, waardoor de 
cellen het vocht niet kunnen opnemen. Deze techniek 
stimuleert het lichaam om het water in de cellen op 
te nemen, wat een enorme verbetering is voor alle li-
chaamsprocessen.

 Cortices

Deze techniek is gebaseerd op het verbeteren van de 
communicatie tussen de linker en rechter hersenhelft. 
(Alsof je de ‘reset’-knop gebruikt van de computer in je 
hersenen.) Dit verbetert de activiteiten van de hersenen 
waardoor de algehele gezondheid verbetert.
Specifieke verbeteringen die onmiddellijk opgemerkt 
kunnen worden zijn: verbetering van het denk- en 
concentratievermogen; stress vermindering; behaaglijk 
gevoel en algehele verbetering van fysiologische 
lichaamsfuncties.

Switching

Eén van de bijwerkingen van te veel stress is omwis-
selen. Niet alles kan meer opgenomen worden. Dit 
kan onoplettendheid veroorzaken, verwarring geven, 
niet in staat zijn beslissingen te nemen. Maar ook een 
slechte coördinatie en stemmingswisselingen zijn nor-
male verschijnselen. Simpele dingen worden verwis-
seld zoals links/rechts en ja/nee. Deze techniek kan de 
normale hersenfuncties herstellen.

Body Chemistry

Een wonderlijke techniek die het immuunsysteem 
stimuleert chronische en acute infecties aan te pakken. 
Vaak worden virussen, bacteriën en parasieten niet ef-
fectief bestreden vanwege de onbalans in het lichaam. 
Deze techniek herstelt de balans en stimuleert het 
immuunsysteem,  waardoor het lichaam de virussen, 
bacteriën en parasieten kan bestrijden zonder dat er 
medicatie nodig is. Tevens wordt het immuunsysteem 
geactiveerd om allergieën, intoleranties en opge-
hoopte gifstoffen te bestrijden.

Reciprocals

Het lichaam dient te bestaan uit stevigheid en 
souplesse. Alleen hierdoor kunnen we een gezond en 
actief leven leiden. De coördinatie van de spieren, de 
balans in het spierweefsel en een onbeperkte ener-
giestroom door het lichaam zijn zeer belangrijk voor 
een gezonde werking op alle niveaus van lichaam, ziel 
en geest. De ‘Reciprocals’ techniek omvat het herstel-
len van de flexibiliteit in de structuren van het lichaam 
en kan een beduidend positief effect hebben op vele 
vormen van letsels, artritis, circulatieproblemen, coör-
dinatiepatronen, problemen met de ruggengraat, en 
chronische pijn.

Fast Aid Techniques

Het BodyTalk Access bevat een doeltreffend “snelle 
hulp” techniek die erg eenvoudig en veilig is. Een-
voudige blessures worden direct opgelost. Bij ernstige 
ongevallen kan het veilig gebruikt worden tot de 
Eerste Hulp arriveert.

Het BodyTalk Systeem is een bewezen genees-
wijze op basis van energetische technieken.  Het is 
veilig, doeltreffend en veelomvattend. De kracht 
van het BodyTalk Systeem zit in de interne com-
municatie van het lichaam die het zelfhelend ver-
mogen activeert. Hierdoor ontstaat een gezond 
evenwicht. 

Het BodyTalk Systeem maakt gebruik van een uit-
gebreid protocol dat intensieve training vraagt. 
Niettemin heeft de Internationale BodyTalk 
Verenigung de noodzaak ingezien om BodyTalk 
toegankelijk te maken voor iedereen. Daarom 
is er een eenvoudigere versie van het systeem 
ontwikkeld.

BodyTalk Access is zo ontwikkeld dat iedereen 
dit kan toepassen, door mensen met en zonder  
medische achtergrond. Door 5 eenvoudige tech-
nieken, toegepast in 10 minuten, wordt er een 
aanzienlijke verbetering in de  gezondheid 
gecreëerd. 

De droom van de International BodyTalk Vereni-
gung is om BodyTalk Access over de hele wereld 
te verspreiden. De International BodyTalk Associ-
ation hoopt dat BodyTalk Access kan voorzien in 
een basis van gezondheidszorg en  -onderhoud in 
bevolkingsgroepen en landen in de wereld waar 
een goede basis van gezondheidszorg niet voor-
handen is.


