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TERMOS	 E	 CONDIÇÕES	 E	 ISENÇÃO	 DE	 RESPONSABILIDADE	 DA	 PÁGINA	WEB	
("WEBSITE")	 E	 RESTANTES	 SERVIÇOS	 DA	 BIT®	 /	 TBI	 -	 TERAPIA	 EM	
BIOENERGIA	E	INFORMAÇÃO	
	
Bem-vindo	 ao	 meu	 website!	 Para	 minha	 proteção	 e	 sua,	 quero	 informá-lo	 do	
seguinte:	
	
As	 informações	 contidas	 neste	 website,	 incluindo	 ideias,	 sugestões,	 técnicas,	 e	
outros	materiais,	 são	educacionais	por	natureza,	e	 são	 fornecidas	apenas	como	
informações	 gerais,	 não	 constituindo,	 por	 isso,	 aconselhamento	 médico	 ou	
psicológico.	 A	 transmissão	 da	 informação	 neste	 website	 não	 cria	
automaticamente	 uma	 relação	 cliente-terapeuta	 (ou	 qualquer	 outro	 tipo	 de	
relação	profissional)	entre	o	utilizador	e	Helder	Pereira	e	não	deve	ser	mais	uma	
vez	 considerada	 aconselhamento	 médico,	 psicológico,	 ou	 outro	 tipo	
aconselhamento	profissional	de	qualquer	tipo	ou	espécie.	
	
As	 palavras	 "terapeuta",	 "terapia",	 "cura",	 "tratamento"	 e	 outras	 relacionadas	
não	 implicam	 	aconselhamento	ou	 tratamento	médico	ou	profissional	de	saúde	
da	minha	 parte,	 e	 não	 devem	 por	 isso	 ser	 consideradas	 como	 tal.	 O	 utilizador	
entende	que,	através	deste	website,	está	a	ser	informado	de	uma	nova	forma	de	
ver	e	cuidar	o	ser	humano,	através	de	chamados	"Métodos	Bioenergéticos	e	Bio-
Informacionais".		
	
Métodos	Bioenergéticos	e	Bio-Informacionais	é	um	termo	geral	usado	aqui	para	
referir	 uma	 variedade	 de	 técnicas	 alternativas	 e	 complementares	 baseadas	 na	
utilização,	modificação,	e	manipulação	da	chamada	bioenergia	e	bio-informação	
no	sistema	humano.	Estes	métodos	têm	princípios	de	funcionamento	subjacentes	
completamente	 distintos	 dos	métodos	 convencionais	modernos	 de	 tratamento	
médico	 e,	 por	 isso,	 não	 devem	nem	podem	 ser	 considerados	 da	mesma	 classe	
destes.	 Os	 Métodos	 Bioenergéticos	 e	 Bio-Informacionais	 tratam	 desequilíbrios	
ou	 desarmonias	 no	 sistema	 bioenergético	 e	 informacional,	 com	 o	 intuito	 de	 o	
estabilizar	e	restabelecer	o	seu	fluxo	natural	e	equilibrado.	Os	sintomas	não	são,	
assim,	 tratados	 diretamente;	 é	 antes	 o	 corpo	 energético	 e	 informacional	 -	
considerado	 responsável	 pela	 coordenação	 de	 todo	 o	 organismo	 -	 que	 é	
regulado,	com	ou	sem	o	subsequente	alívio	ou	eliminação	natural	dos	sintomas	
presentes.		
	
Embora	 a	 aplicação	 destes	Métodos	 Bioenergéticos	 e	 Informacionais	 possa	 ter	
benefícios	 importantes	ao	nível	mental,	espiritual	e	 físico,	eles	não	foram	ainda	
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totalmente	 pesquisados	 ou	 entendidos	 pelas	 comunidades	 científica,	 médica	 e	
psicológica	ocidentais,	e	são,	portanto,	considerados	para	 já	experimentais.	Por	
conseguinte	 consideram-se	 estes	métodos	 "alternativos"	 ou	 "complementares"	
aos	métodos	convencionais.	
	
Embora	 Helder	 Pereira	 tenha	 experiência	 nas	 artes	 curativas,	 ele	 não	 é	 um	
psicólogo,	 psicoterapeuta,	 médico	 ou	 outro	 prestador	 de	 cuidados	 de	 saúde	
licenciado,	e	assim	oferece	os	seus	serviços	apenas	como	mentor	e	facilitador	de	
Métodos	Bioenergéticos	e	Bio-Informacionais.	Qualquer	informação	apresentada	
neste	website	sobre	os	Métodos	Bioenergéticos	e	Bio-Informacionais	não	implica	
que	 eles	 sejam	 usados	 para	 diagnosticar,	 curar,	 tratar	 ou	 prevenir	 qualquer	
problema	médico	 ou	 transtorno	 psicológico,	 nem	 são	 tão	 pouco	 um	 substituto	
para	aconselhamento	e	tratamento	por	um	profissional	de	saúde.		
	
Helder	 Pereira	 aconselha	 o	 utilizador	 a	 procurar	 aconselhamento	 médico	
profissional,	 conforme	 achar	 apropriado,	 antes	 de	 tomar	 qualquer	 decisão	
relativa	 à	 sua	 saúde.	 Igualmente,	 quaisquer	 histórias	 ou	 testemunhos	 contidos	
neste	website	não	constituem,	por	si	só,	uma	sugestão,	garantia	ou	previsão	dos	
resultados	que	cada	 indivíduo	ou	caso	que	utilize	os	Métodos	Bioenergéticos	e	
Bio-Informacionais	possa	ter.		
	
Embora	todos	os	materiais	e	ligações	para	outros	recursos	neste	website	sejam	
publicados	 de	 boa	 fé,	 e	 onde	 se	 busca	 sempre	 a	 exatidão,	 validade,	 eficácia,	
integridade	e	utilidade	dos	mesmos,	estas	mesmas	características	não	podem	ser	
garantidas	 a	 100%	 para	 as	 informações	 contidas	 neste	 website,	 como	 em	
qualquer	 outra	 publicação.	 Helder	 Pereira	 não	 aceita	 responsabilidade	 de	
qualquer	 tipo	 pelo	 uso	 ou	 mau	 uso	 da	 informação	 contida	 neste	 website,	
incluindo	ligações	para	outros	recursos.	
	
Ao	utilizar	a	 informação	contida	neste	website,	você,	o	utilizador,	 concorda	em	
não	 responsabilizar	 juridicamente	 ou	 de	 qualquer	 outro	modo	Helder	 Pereira,	
seus	herdeiros,	representantes	pessoais,	consultores,	funcionários,	por	qualquer	
dano	ou	prejuízo,	de	qualquer	espécie,	pessoal,	financeiro,	emocional,	psicológico	
ou	de	outra	natureza,	que	você	possa	vir	a	considerar	em	qualquer	momento	em	
relação	ao	uso	das	informações	apresentadas	neste	website.	O	uso	e	aplicação	da	
informação	contida	neste	website	é	de	inteira	responsabilidade	do	utilizador	do	
mesmo.		
	
Este	 website	 contém	 material	 protegido	 por	 direitos	 autorais	 (todos	 os	 direitos	
reservados).	Qualquer	utilização	não	autorizada	do	material	protegido	por	direitos	
autorais	 neste	website	 é	 proibido	 por	 lei.	Nenhuma	parte	 deste	website	 pode	 ser	
reproduzida	 ou	 transmitida	 sob	 qualquer	 forma	 ou	 por	 qualquer	 meio,	 sem	
permissão	 por	 escrito	 de	 Helder	 Pereira.	 Quando	 publicado,	 esse	 material	 deve	
referenciar	claramente	a	sua	fonte,	e	ter	uma	ligação	para	o	material	original.	
	
Ao	continuar	a	usar	e	a	explorar	o	meu	website,	você	manifesta	o	seu	acordo	com	
todos	os	itens	acima.	
	
Espero	que	disfrute	do	material	e	encontre	algo	de	útil	aqui.		


