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P refácio

Corpo e ayurveda é um livro sobre os preceitos da medicina tra‑
dicional indiana, analisados por Maria Inês Marino e Walkyria Giusti
Dambry e aplicados a técnicas de tratamento do corpo e da postura.
Com base nos cinco elementos da natureza inseridos nos três tipos
constitucionais dos doshas vata, pitta e kapha – que estão relacionados
aos cinco sentidos, como tato, audição e linguagem, paladar e olfato, e
às diferentes formas de expressão do ser humano, como querer, pensar
e sentir, respectivamente –, podem‑se identificar perfis de comporta‑
mentos e de posturas corporais.
O leitor, então, é levado a entender o processo de digestão e meta‑
bolismo (agni), que permite um bom aporte aos tecidos (dhatus), e a
eliminação das secreções e excrementos (mala), que, se não for feita de
maneira adequada, acumula resíduos (ama). Aprende, além disso, a re‑
conhecer e a manusear os pontos marma, que são usados para o trata‑
mento do desequilíbrio dos doshas.
As autoras abordam, em detalhe, a readequação postural de cada
tipo de dosha e a técnica de massagem ayurvédica ideal que deve ser
utilizada para cada caso.
Recomendo a leitura cuidadosa do livro, que deve ser consultado
sempre que necessário, pois é uma nova abordagem do olhar e reconhe‑
cimento de formas de expressão e, principalmente, de tratamentos cor‑
porais baseados na totalidade dos indivíduos.
Boa leitura!
Gisele Maria Marino Totaro
Médica dermatologista e antroposófica
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C O R P O E AY U RV E D A

I N TRO D U ÇÃO

14

Nas últimas décadas, as terapêuticas de saúde têm se voltado para
métodos e técnicas holísticas e globais que tratam o indivíduo como um
todo, reconhecendo que o corpo humano é indissociável e funciona
como um mecanismo conjunto.
Hoje, as terapias corporais abarcam questões muito mais abrangentes
dentro de um tratamento corporal do que há algum tempo. Com as diversas
técnicas globalistas, os terapeutas agora têm nas mãos recursos variados
para alcançar resultados de tratamento cada vez mais efetivos e duradouros,
recursos estes que buscam a origem de processos de desorganização corpo‑
ral que levam à instalação de quadros álgicos e/ou limitações articulares.
Os terapeutas estão cada vez mais interessados em buscar conheci‑
mentos que colaborem para a solução de detalhes, dentro da rotina te‑
rapêutica. Por isso, devem compreender com largueza de saberes o
complexo funcionamento do corpo humano e a maneira como ele se
expressa. Certamente, essa é a chave para que o profissional se aperfei‑
çoe e se diferencie dos demais .
A fim de atender a tais necessidades foi desenvolvido um trabalho
inédito baseado nos fundamentos da ayurveda e no profundo conheci‑
mento da visão globalista de tratamento corporal. Esse conhecimento,
associado à larga experiência profissional, possibilitou a criação de uma
rica ferramenta de análise do indivíduo no seu aspecto físico e compor‑
tamental, que está apresentada neste livro.
O sistema diagnóstico do corpo desenvolvido aqui envolve a análi‑
se do comportamento postural e da atitude corporal tanto do ponto de vis‑
ta estático como do dinâmico. Tal sistema engloba desde a observação
precisa e detalhada da dinâmica do gesto até a leitura da marcha sob o
ponto de vista dôshico.
Esse novo conceito de sistema diagnóstico, associado ao reconheci‑
mento das adaptações às fases da vida, heranças genéticas e fatores am‑
bientais, conduz a um novo conceito de saúde. Dessa forma, as tera‑
pêuticas corporais e manuais se tornam um recurso rico e essencial para
a obtenção de resultados cada vez melhores.
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C a p í t u lo 1

Pensar ayurvédico

P E N SAR AY U RVÉ D I CO
Os tratamentos corporais muitas vezes são longos, a frequência é
regular e o toque manual se constitui em sua ferramenta básica. Esse
toque dá o tom de intimidade ao tratamento, o que demanda responsa‑
bilidade extra do profissional, que precisa ter preparo e suporte devido
ao contato tão próximo com o indivíduo.
O toque manual empregado vai além dos limites físicos, chegando
ao contato com a expressão corporal de questões profundas da mente e
da emoção do cliente. Esse toque deve ser, portanto, uma forma impor‑
tante de leitura de aspectos sutis, que envolvem a representação de uma
imagem postural.
Uma vez que se conhece como acontecem os mecanismos corpo‑
rais, pode‑se ter uma abordagem terapêutica mais incisiva em relação
ao indivíduo, criando uma linguagem comum entre terapeuta e cliente.
Para que essa linguagem possa surgir, é preciso que se desenvolva
uma leitura específica, uma maneira própria de raciocinar sobre os dados
que coletamos rotineiramente, o que chamamos de pensar ayurvédico.
Essa linha de análise proporciona uma riqueza de informações e
possibilita ao terapeuta direcionar seu tratamento; mas, por outro lado,
obriga‑o a buscar soluções terapêuticas múltiplas, o que o torna um ge‑
neralista com especializações e não um especialista em uma só técnica
ou método. Não é possível tratar todos com uma única medida.
Tomando‑se como exemplo o tratamento de uma lombalgia, inde‑
pendentemente da técnica aplicada, em tese existem bons recursos para
solucioná‑la. Porém, muitas vezes, ela pode ser resistente ao tratamen‑
to, envolvendo mais retrações persistentes, ou apresentar muitas recidi‑
vas, mesmo tendo oferecido um bom trabalho de cadeias musculares.
Num quadro de dor articular, talvez a crioterapia alivie o sintoma
álgico em um cliente e intensifique o quadro em outro.
O que caracteriza tais reações é exatamente a diferença indiscutível
entre um indivíduo e outro – a diferença que faz diferença.
Ää
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