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Psicossomática / “Psicologia Chinesa”
Xing = Corpo/Mente (Yin/Yang)

3 Tesouros:
- Shen (Mente) - Coração – sutil e não substancial
- Qi (Energia) - Pulmão, Baço – rarefeito
- Jing (Essência) - Rim - denso
O Qi não poderia manifestar-se sob uma forma individual, sem o
impulso do Shen para configurá-lo, e sem a presença do Jing para definir a
trama e o fio condutor de suas transformações.
Sem Shen (princípio criador e organizador), a vida não poderia
manifestar-se.
O Jing é indispensável para a presença do Shen no corpo, pois esse
é como uma âncora onde o Shen se fixa.
O Qi é necessário para produzir e manter a presença do Shen, que
não poderia manifestar-se se não estiverem reguladas e mantidas as
atividades do Sangue, dos Zang-Fu, e dos canais.

5 Aspectos do Shen
Os Cinco Órgãos Yin (Zang) são as bases fisiológicas do Espírito.
Assim, o estado do Qi e do Xue pode influenciar a Mente e o Espírito. Cada
órgão Yin abriga um aspecto particular:
Mente (Shen) – Coração - Euforia
Alma Etérea (Hun) – Fígado - Raiva
Alma Corpórea (Po) – Pulmão - Melancolia
Inteligência (Yi) – Baço – Pensamento
Força de Vontade – (Zhi) – Rim – Vontade

Shen
“sinais ou poderes do céu (criadores), que se dirigem ao homem, e o
homem que se dirige ao céu com suas mãos abertas”
Reside no Coração – Elemento Fogo
Pensamento / julgamento / associações

Memória / armazenamento e uso das informações
Consciência
Insight / assimilação de experiências
Cognição / percepção / interpretação
Sono e vigília
Inteligência
Sabedoria / adaptação

Idéias

Hun
“nuvem” e “alma” (um espírito de natureza yang, etérea e inofensiva,).
“cabeça sem corpo” e “movimento giratório” (cabeça sem corpo de uma
pessoa morta subindo ao céu num movimento giratório, ou flutuando em
uma esfera de espíritos e almas por meio de um movimento espiral)”
Reside no Fígado – Elemento Madeira
Sono e sonho (criatividade e fantasias
Projeção
Equilíbrio das emoções
Olhos e visão
Coragem
Planejamento
Relacionar-se com a Mente (dar movimento)

Po
“nuvem que é uma trama na qual se constitui a forma. A luz branca da aurora,
que é encontrado no leite, nos ossos, nos dentes, no sêmen e no sistema
nervoso. ”
Reside no Pulmão – Elemento Metal
Coordenação corporal
Regula a homeostase física

Conexão com o meio-ambiente
Relacionar-se com a pele
Promover defesa contra influências externas
A Alma Corpórea corresponde à camada mais primitiva da consciência,
está relacionada aos reflexos, aos sentidos, aos instintos. É responsável pelas
reações de luta e fuga, por atos impulsivos.

Yi
“som que é registrado pelo coração do homem ”

Reside no Baço/Pâncreas – Elemento Terra
Memória
Lógica
Pensamento
Inteligência

Zhi
“um homem de virtude, corajoso e sábio, junto ao coração”

Reside no Rim – Elemento Água
Força e vontade de viver
Passagem da intenção para a ação
Comporta autoridade e afirmação do Eu
Responsabilizar-se pelos ciclos do homem e da mulher

É a potência, a aspiração do coração, a ambição, o interesse, a
motivação, o poder criador e de adaptação presente em cada um de nós. Não
é por acaso que se aloja nos rins, a base da ancestralidade (Jing), das
tendências, dos desejos.

Psicopatologia
É a definição do funcionamento da personalidade anormal, do
reconhecimento de distúrbios gritantes e facilmente discerníveis do
comportamento humano em termos de ação, pensamento e consciência,
percepção das variações no padrão reativo total do indivíduo – sua
personalidade.
O chamado “anormal” nada mais é que uma expressão exagerada ou
desequilibrada do normal.
Assim, a maior parte das manifestações da psicopatologia não são o
resultado da expressão de uma “doença”, mas um modo de comportamento ou
de vida que constitui o produto lógico, embora socialmente desajustado:
- dos dons originais do indivíduo particular;
- da influência modeladora do lar;
- das experiências traumáticas que modificam o desenvolvimento da
personalidade;
- de tensões e problemas oriundos da sua vida emocional e instintiva;
- da sua incapacidade de enfrentar essas solicitações;
- do tipo de reações auto-defensivas habitualmente utilizadas para reduzir a
ansiedade;
- de qualquer indisposição orgânica que prejudique a integridade ou a
eficiência do seu organismo psicológico.

Fatores para os Distúrbios Mentais
Fatores predisponentes:
- Genéticos
- Constituição
- Idade
- Sexo
- Raça
Fatores precipitantes:
- Ambiente (fatores familiares, sociais e culturais)
- Urbanização
- Fatores sócio-econômicos
- Estado conjugal
- Gravidez
- Ocupação e carga de trabalho
- Álcool
- Defeitos físicos
- Enfermidades físicas
- Disfunções cerebrais gerais (por traumatismos, infecções, agentes
tóxicos, etc.)

Privações e deficiências:
- Privação de oxigênio
- Desnutrição
- Privação do sono
- Privação sensorial
- Isolamento social
- Relações interpessoais
-Perdas

Psicopatologia e MTC:

As emoções não se constituem em alguma coisa que sai dos órgãos
internos e os ataca, os órgãos internos já possuem uma energia mental
positiva, que apenas se torna negativa quando provocada por determinadas
circunstâncias externas. As emoções extremas afetam o equilíbrio interno do
paciente por gerarem alterações nos fluxos de Qi e Xue, ferindo diretamente os
Zang Fu.
A melhor forma de lidar com as emoções (como causa de doença) não
é ignorá-las ou suprimí-las, mas reconhecê-las e observá-las, e tentar usar a
mesma energia mental para produzir objetivos.

As alterações dos Zang Fu geram emoções ou padrões de
comportamento alterados. De modo geral:
Rim
Deficiência: gera o medo que leva à indecisão
Excesso: gera angústia e a depressão
Pulmão
Deficiência : gera angústia e depressão
Excesso : provoca superexcitação
Fígado
Deficiência : produz indecisão
Excesso : cria a raiva
Coração
Deficiência : leva ao choro
Excesso : gera a mania
Baço-Pâncreas
Deficiência : gera astenia mental
Excesso : leva à obsessão

O primeiro efeito do estresse emocional no corpo é afetar a circulação
e a direção apropriada do Qi, sendo que cada emoção vai ter um efeito
particular na circulação do Qi. Assim:

Raiva = sobe o Qi
Euforia = retarda o Qi
Pensamento Excessivo = prende o Qi
Melancolia = dissolve o Qi
Medo = descende o Qi
Choque = dispersa o Qi

Caracterização das Emoções
Raiva
(ressentimento, raiva reprimida, sensação de mágoa, irritação, fúria,
indignação, animosidade, amargura)
Euforia
(Alegria, excitação excessiva, ansiedade, mania, excesso de estimulação mental)
Pensamento Excessivo
(preocupação, ansiedade, obsessão)
Melancolia
(pesar, dor, mágoa, tristeza)
Medo
(ansiedade, susto, terror, pânico)

Psicose & Neurose
Neuroses e Psicoses são classificações amplas, onde se avalia o grau
de comprometimento da personalidade, em relação às fases evolutivas e ao
desenvolvimento de mecanismos adaptativos.

NEUROSE – Recalque: Conflito "Ego x Id".
Sintomas: Histeria, Neurose Obsessiva, Fobias. "Não sabe porque está
acontecendo".
PSICOSE – Rejeição: Conflito "Ego x Mundo Externo".
Delírios e Alucinações: Paranóia, Esquizofrenias, PMD, Hipocondrias,
Autismo. "Tem certeza absoluta por que está acontecendo".

Dian Kuang
As doenças mentais propriamente ditas em MTC são chamadas de
Dian Kuang. As síndromes Dian Kuang são psiquiátricas (psicoses), e não
simples distúrbios mentais-emocionais como a ansiedade ou a insônia. Nas
Dian Kuang são classificadas de maneira geral as doenças de natureza mais
grave (como esquizofrenia, a depressão maior, distúrbio bipolar, estados
psicóticos ou paranóicos). Estas desordens podem ainda ser divididas em Dian
ou Kuang de acordo com suas características clínicas.

Dian
Essa síndrome tem características predominantemente Yin (tipo
depressivo). Geralmente o diagnóstico é o de Deficiência de Qi (yang):
Estagnação do Qi do Fígado, Deficiência de Baço-Pâncreas, acúmulo de
Mucosidade, deficiência do Coração, etc.
De início lento, a pessoa não gosta de falar, prefere ficar quieta e
parada, não expressa suas emoções facilmente e guarda tudo para si
(introversão). Sente-se triste e chora bastante, muitas vezes tem
comportamento estranho, é supersticiosa, tem hábitos repetitivos,
pensamentos persecutórios e teme que alguém a mate. Apresenta diminuição
do apetite, lassitude e prefere o escuro.

O tipo Dian pode com o tempo transformar-se em Kuang (a obstrução
de Qi transforma-se em Fogo)
Kuang
É uma síndrome Yang (tipo maníaco). Geralmente o diagnóstico é o de
deficiência de Yin ou excesso de Fogo: por hiperatividade do yang do fígado,
yin consumido gerando calor excessivo ou Fogo, estase de sangue,
mucosidade e fogo prejudicando o Coração, etc.
Observa-se início súbito, verborréia, agitação e preferência por
ambientes claros. A pessoa gosta de sair, tem riso fácil, sintomas
persecutórios, mas, diferente da síndrome anterior, não se sente acuada e
parte para o ataque, podendo ferir e até matar alguém com atitudes violentas
(fúria).

De acordo com as características, que devem ser avaliadas sempre
individualmente, os sintomas psicopatológicos podem ocorrer devido a:
- Alteração do Qi correto
- Invasão de fatores perversos externos
- Alteração das emoções
- Fatores mistos ou do estilo de vida
- Alterações da circulação de Qi e Xue
- Desequilíbrio Yin Yang
- Transtornos internos do Fogo e da Mucosidade
- Disfunção dos Zang-Fu
Nas diversas síndromes dos Zang Fu, cada quadro ou padrão recebe
um tratamento diverso, ou seja, não importa se a queixa é psíquica ou física, o
diagnóstico deve abranger todos os aspectos.
O que deve ser inferido é o estado energético da pessoa, cujo distúrbio
mental ou físico é apenas sintoma.

Acupuntura aplicada à Psicossomática em MTC
Através da estimulação (sedação ou tonificação) dos Pontos
Psicossomáticos (laterais ao Shu dorsais, no Meridiano de Bexiga) pode-se
tratar disfunções psico-emocionais, de excesso ou deficiência.
Espírito
Shen

Po
Hun
Pi
Zhi

Condição

Emoções

Excesso

Excitação mental; risos e alegria exagerada;
amnésia; mania

Deficiência

Choro, timidez, falta de coordenação

Excesso

Super-excitação física

Deficiência

Angústia, depressão

Excesso

Raiva

Deficiência

Covardia, indecisão

Excesso

Obsessão, idéias fixas

Deficiência

Depressão, astenia mental

Excesso

Autoritarismo, extravagância

Deficiência

Indecisão, apreensão

Po Shu
Shen Shu

Hun Shu
Yi Shu

Zhi Shu

B.13 (P)
B.14 (PC)
B.15 (C)

B.18 (F)
B.19 (VB)
B.20 (BP)
B.21 (E)
B.22 (TA)
B.23 (R)
B.25 (IG)

B.27 (ID)
B.28 (B)

Pontos:

B42 (B13) “Janela da alma corpórea”
- Fortalece e enraíza o Po
- Libera a respiração quando o Po é contraído por preocupação, tristeza ou
pesar.
- Acalma a mente e assenta o Po (interiorizar e ficar satisfeito consigo
mesmo).
- Nutre o Yin do Pulmão em doenças crônicas que exaurem o Pulmão.

-

B44 (B15)“Hall da mente”
- Fortalece e acalma a mente.
- Estimula a lucidez e a inteligência da mente.
Acalma a mente e clareia o fogo do Coração.

B47 (B18) “A porta da alma etérea“
- Assenta e enraíza o Hun no Fígado.
- Fortalece a capacidade de planejamento do Hun, o senso de objetivo,
sonhos e projetos de vida.
- É a “porta”, facilita o “ir e vir” do Hun e da mente.
- No nível físico é usado em estagnação do Chi do Fígado afetando o
Pulmão (alguns tipos de asma)

B49 (B20) “Aposento da inteligência”
- Fortalece a inteligência, clareia a mente
- Estimula a memória e a concentração
- Alivia a mente e a inteligência de pensamentos obsessivos, remoídos.
-No nível físico, em umidade em Baço e Pulmão (moxa)
B52 (B23) “Sala da força de vontade”
- Fortalece a vontade, o vigor, a determinação, a capacidade de buscar
objetivos com um só
Propósito; o espírito de iniciativa e a firmeza.
Em casos de deficiência do Rim, usar as seguintes associações:
- B23+B52+B47 = aumenta a vontade, o vigor, o sentido de direção e objetivo
na vida, exaustão mental, depressões crônicas.
- B23+B52+B49 = fortalece a vontade e o vigor, alivia a mente e a inteligência
de pensamentos obsessivos, preocupantes e confusos.
- B23+B52+B42 = fortalece a vontade, assenta o Po, alivia emoções
reprimidas no tórax e diafragma.
- B23+B52+B44 = fortalece a força de vontade e o vigor, acalma a mente,
alivia a ansiedade, a depressão, inquietação mental e insônia. Harmoniza Rim
e Coração.

Tratamento dos 5 Espíritos
Shen (Coração):
B15 (Shu dorsal do C)
B14 (Shu dorsal do PC)
C7 (fonte)
B44 (mente)
C3 (disfunções agudas de agitação e depressão acentuadas)
C5 (disfunções discretas associadas à depressão)
CS6 (comunicação comprometida pela depressão e tendência a surtos de
raiva)
VC14 (alarme C)
VC15 (aperto no peito por palpitação)
VC17 (alarme PC)
Meridiano do Coração:
C7 = Acalma e nutre a mente,em deficiências de Xue do Coração/Yin do
Coração.
C6 = Acalma a mente, em excessos no C com calor-vazio.
C8 e C9 = Acalmam a mente, em inquietações severas, ansiedade,
insônias de excessos no C.

Meridiano do Pericárdio:
CS7 = Acalma a mente, usado em excessos, elimina mucosidade do
Coração, em rompimentos de relacionamentos. Promove o movimento
interior.
CS6 = Mente afetada pela Estagnação de Qi, assenta o Hun, em
ressentimentos, frustrações, emoções reprimidas no tórax, opressão e aperto
no peito. Promove o movimento exterior.

Meridiano do Intestino Delgado:
ID5 = Clareia a confusão mental e as indecisões para discernir.
ID3 = Fortalece a vontade, o senso de direção e determinação, alivia a
depressão em deficiências do Rim.
Hun (Fígado):
B18 (Shu dorsal)
B47 (Portal da alma – Hun)
F3 (fonte)
F5 + C8 (equilíbrio)
CS6 + F3 (raiva reprimida)
TA15 (cefaléias, dores no ombro e pescoço)
VB20 (cefaléias e zumbido)

VB21 (cefaléias e dores no ombro e pescoço)
VB34 (músculos e tendões)
VG8 (controla a mente, acalma a raiva e a irritação)
Meridiano da Vesícula Biliar:
VB40 = fortalece a vontade, a mente e as decisões.
VB13 = acalma a mente, assenta o Hun, usado em ansiedades, inquietações
mentais severas (Fígado), inveja, suspeitas, prejuízo da mente (por tristeza).
VB13 + VG24 = acalma a mente e assenta o Hun (F).
VB13 + C7 = mente, ansiedade severa (C)
VB15 = mente e Hun, oscilações emocionais,pensamentos obsessivos.
VB17 = acalma e clareia a mente, depressão, aumenta a memória e a
concentração.
VB18 = assenta Po e Hun, cessa pensamentos obsessivos, aumenta a difusão
e descida do QiP, abre o nariz
Po (Pulmão):
B13 (assentimento)
P7 (falar sobre os problemas, aperto no peito)
B42 (porta da alma corporal)
VC17 (fortalece a função do Pulmão)
B43 (lateral ao B14, casos de síndromes crônicas resistentes à terapia)
VG14 e B11 (triângulo de relaxamento)

Yi (Baço):
B20 (Shu dorsal do Baço)
BP3 (fonte do Baço)
BP6 (ponto básico para harmonia da psique)
B49 (abrigo do pensamento – Yi)
E36 (ponto básico para harmonia da pique)
E40 (remove umidade)
B21 (Shu dorsal do Estômago)
CS6 (promove a descida do Qi rebelde do Estômago, acalma a mente)
VC12 (alarme do Estômago)
Zhi (Rim):
B23 (Shu dorsal)
R3 (fonte)
B52 (Câmara dos desejos – Zhi)
VG4 (Ming Men)
VC4 (Função do Rim)
VC6 (Qi)
R6 (em deficiência do Yin do Rim)
R9 (acalma a mente, fortalece a vontade, abre o tórax, em ansiedades,
depressões, opressão do tórax)

Outros Pontos Psicossomáticos:
P9 + C7 (Liberar Couraças Psíquicas)
VC15 (acalma a mente, assenta o Po, em opressões e aperto no tórax,
calmante.) + VG19 (diminui a ansiedade, a insônia e a inquietação)
VC4 (Fortalece a vontade, acalma a mente, desce o Qi ao Rim, em ansiedades
e inquietações por deficiências do Rim)
VG24 (estimula a inteligência, clareia a mente) + VB13
VG21 (mentes enfraquecidas, ansiedade, insônias e depressões)
VG20 (clareia a mente, melhora a disposição,memória e concentração)
VG19 (mente e vontade, ansiedades, inquietações por deficiências do Rim
com calor-vazio)
VG18 (abre os orifícios e acalma a mente, regula o Xue de Fígado, em
inquietações severas, agitação, confusão mental, pensamentos obsessivos
(estagnação de Xue)

Exemplos de tratamentos em um hospital psiquiátrico em Nanjing:
- inveja = CS7, VB43
- dificuldade de concentração = VB17, CS5, E40, YinTang
- memória fraca = VG20, C7, R3, VB18
- sonhos = VG14, IG11, VB34, VC8, VC4
- esquecimento das palavras = VG20, B8, C5, R4
- idéias obsessivas = VG18, ID3, VB39
- oscilações emocionais = VG25, VB15, VG20, CS8, R1

Acupuntura Constitucional
“Não há doença, mas sim doente”
_ Hipócrates
Assim, devemos:

Tratar o doente, não a doença.

Constituições / Biotipos
“Consome-se mais energia tentando ser o que não é,

que simplesmente sendo o que é”

Constituições: 5 Formas (Corpo)

Metal

Fogo

Terra

Madeira

Água

Constituições: 5 Formas (Rosto)

Madeira – “os planejadores”
Longilíneo, mãos grandes e pregas palmares profundas, rosto
afilado, bom tônus e flexibilidade
Apresenta:
H – nervosismo, gastrite
M – TPM com cefaléia temporal
* São trabalhadores e apresentam tendência à Preocupação

Madeira – “os planejadores”
O tipo madeira são pessoas com grande capacidade de
planejamento e organização, geralmente apresentam uma constituição
forte, não se cansam fácil, suas mãos são de pouca musculatura (seca) e
os dedos se assemelham à galhos de árvores.
Quando em desequilíbrio podem ter manifestações de fúria e
ficam “cegos de raiva”.
Podem desenvolver patologias relacionadas ao fígado, vesícula
biliar, tendões (tendinites, tenossinovites) e articulações (doenças
reumáticas).
Para o tipo madeira, a MTC recomenda exercícios de
relaxamento, alongamento, yoga e meditação, evitar o consumo excessivo
de álcool e alimentos gordurosos.
Os brotos (feijão, bambu, alfafa, etc) equilibram este elemento

Madeira

Madeira
Morfologia:
- São pessoas musculosas e de ombros
largos, independentes do tamanho.
- A tez é esverdeada, tipo mediterrânea,
provençal, corsa ou espanhola.
- Os olhos são grandes, às vezes salientes, o
olhar franco, e as arcadas supraciliares
largas.
Mãos:
- Dura;
- Pouca carne;
- Numerosas e profundas estrias;
- Articulações falangianas engrossadas como
nós de madeira.
- Falanges apresentam estrias longitudinais.
- Unha é oblonga. O tipo Yang são duras e
sólidas, o tipo Yin são frágeis e com manchas
brancas.

Madeira

Madeira
Infância:
- Intolerância alimentar quando em refeições copiosas, ricas em proteínas
animais;
- Miopia precoce;
- São crianças turbulentas, intrépidas, nervosas (Yang), mas podem
também ser tímidas, com tiques, e roedoras de unhas (Yin).
- Algum tipo de icterícia pode ser relatado na anamnese (hepatite, icterícia
neonatal);
Adulto:
- Fisicamente fatigados pela manhã com dificuldade para levantar e andar,
mesmo quando acorda espontaneamente;
- Memória falha, instável intelectualmente;
- Instabilidade psicológica (ao mesmo tempo nervoso, otimista, agitado,
agressivo e colérico).

Madeira
Patologias Principais:
- Conjuntivite;
- Dores de cabeça desencadeadas pelo álcool, refeições fartas,
contrariedades, vento e TPM, ou até sem motivos aparentes - enxaquecas;
- Cálculos biliares e/ou renais;
- Claustrofobia;
- Ciclos menstruais com TPM dolorosa (com inchaço doloroso dos seios);
- Possibilidade de hiper ou hipotireoidismo;
- Hemorroidas;
- Apresentam hipersensibilidades: alimentar, picadas de insetos, sol, pólen,
produtos químicos, medicamentos, urticária, eczema, asma, febre do feno,
conjuntivite etc.
- Podem sofrer dores articulares agudas migratórias – Ácido Úrico;
- Os olhos são sensíveis.

Fogo – “intensos”
Face avermelhada, cabeça pontuda e pequena com o queixo
proeminente, cabelos ondulados ou pouco cabelo, mãos pequenas e andar
rápido.
Apresenta: hiperatividade e tendência a cardiopatias

*São desvinculadas das riquezas
normalmente têm a vida curta.

materiais,

admiram

o

belo,

e

Fogo – “intensos”
O tipo fogo são aquelas pessoas que alegram o ambiente,
risonhas, comunicativas, extrovertidas, expansivas e cheias de vida.
As maçãs do rosto são ligeiramente avermelhadas, as mãos são
esteticamente bonitas.
Podem ter problemas nos relacionamentos, dificuldade de atenção
e concentração devido ao excesso de ansiedade e euforia.
Quando em desequilíbrio manifestam-se autoritários, invasivos e
podem desenvolver patologias cardíacas.
Para o tipo fogo entrar em equilíbrio é necessário mesclar
atividades físicas aeróbicas com atividades relaxantes e meditativas.

Fogo

Fogo
Morfologia:
- Formações pontudas.
- Rosto em geral vermelho por timidez ou excesso
de sangue.
Mãos:
- A mão é longilínea, elegante e delicada.
- Dedos mais longos que a palma, ágeis e cheios de
vida;
- Os dedos afastam-se amplamente;
- Mão com boa cor (vermelha).

Fogo

Fogo
Infância:
- Hipersensível e hiperemotiva;
- Agitada, turbulenta, desobediente, insubmisso, esquivo, mentiroso, difícil
de criar;
- Às vezes tímido, introvertido, influenciável, humor volátil com alternância
de riso e choro;
- Tem face vermelha;
- As febres são elevadas, até 40ºC, com risco de convulsões;
- As doenças físicas são raras, podem incluir angina, escarlatina, púrpura
infecciosa, insolação e intoxicação.
Adulto:
- Fadigas brutais e globais;
- Sono curto;
- Inteligência, memorização e concentração bem variáveis, muito bom ou
muito ruim;
- Psicologicamente semelhante a infância;
- Normalmente autoritário (normalmente os de boa memória);
- Tímido, influenciável (os de memória falha).

Fogo
Patologias Principais:
- Transtornos de natureza cardiovascular;
- Perturbações venosas;
- Angina e arteriosclerose;
- Cefaleias difusas;
- Artrose;
- Perturbações no metabolismo e eliminação do colesterol, uréia e ácido
úrico;

Terra – “os maternais”
Compleição escura e corpo obeso, cabeça, barriga mandíbulas
grandes, coxas fortes e caminhar sem levantar muito os pés

* São calmos, generosos e não muito ambiciosos

Terra – “os maternais”
As pessoas de constituição terra transmitem segurança, são
maternais, serenas e especialmente “cuidadoras”.
São excelentes terapeutas, apresentam massa muscular forte e
resistente, a face e palma da mão quadrada.
Em desequilíbrio o tipo terra pode se tornar preocupado, paranóico,
obsessivo, comilão com tendência à patologias relacionadas ao sistema
digestivo e dores musculares.
Para encontrar o equilíbrio recomenda-se atividades de canto,
pintura, e auto-obsevação dos pensamentos para que não se tornem
obsessivos.

Terra

Terra
Morfologia:
- Brevilíneos;
- Gordos de carne rija;
- Traços do rosto suaves, redondo;
- Bochechas e lábio espessos;
- Corada ou pálida e amarela.
Mãos:
- Larga, grande, rechonchuda e espessa;
- Palma quadrada com os quatro lados iguais;
- Dedos curtos e grossos;
- Unhas quadradas que crescem pouco.

Terra

Terra
Infância:
- Recém nascido grande;
- Excesso de peso que desfaz-se ou não após a adolescência;
- Alegre, despreocupado e fácil de ser educado;
- Grande salivação;
- Dorminhoco e glutão;
- Vírus e parasitas intestinais.

Adulto:
- Resiste a esforços prolongados mas nem sempre é dado a ação;
- Fadiga normalmente quando o estômago está vazio;
- Esquecimentos e negligências frequentes;
- Otimista, despreocupado e filósofo;
- Tende a excesso de apetite e de bons pratos;
- Tendências a doenças metabólicas.

Terra
Patologias Principais:
- Gastralgias e gastrites;
- Úlceras, diabetes, obesidade, celulites;
- Irregularidades menstruais,
- Calvície precoce;
- Aftas bucais;
- Úlceras pépticas;
- Pancreatite;
- Hérnia de hiato;
- Diabete;
- Obesidade;
- Celulite;
- Diarréia;
- Constipação;
- Micose bucal, intestinal e cutânea.

Metal – “os sensíveis”
Ombros largos e quadrados, face pálida e triangular, corpo forte,
andar lento e deliberado
* São meticulosos, racionais, independentes e determinados, e devem
apresentar uma Voz Forte.

Metal – “os sensíveis”
O tipo metal apresenta constituição longilínea (pernas e braços
longos), geralmente são magros, sensíveis, reservados, justos e
responsáveis.
A Tristeza é a emoção que desequilibra o elemento metal, podem
apresentar falta de vitalidade, aparência cansada, ranzinzas, mal
humorados e tendência ao isolamento.
Sofrem com a secura e podem desenvolver patologias
respiratórias, sinusites e rinites.
A atividade física é sua o grande “remédio” por isso para que estas
pessoas se harmonizem precisam fazer atividades físicas diárias, atividade
de lazer, dança e entretenimento.

Metal

Metal
Morfologia:
- Porte alongado;
- Perfil encurvado por uma cifose dorsal;
- Pele muito branca leitosa ou queimada e fosca;
- Magreza visível;
- Nariz forte e longo.
Mãos:
- Oval e alongada, com dedos compridos, Palma
estreita e dedos lisos;
- Pálida e vulnerável ao frio;
- Os dedos proporcionalmente mais curtos do que a
palma;
- Os dedos são flexíveis nas articulações e luxam-se
facilmente;
- Pele seca e rugosa;
- Os dedos, principalmente o indicador e o médio,
apresentam-se em zigue-zague.

Metal

Metal
Infância:
- Destacada pela magreza, palidez e falta de apetite;
- Problemas respiratórios;
- Predisposição à tuberculose;
- Intolerância ao leite e prisão de ventre;
- Menina que demora a ter a primeira menstruação;
- Crescimento exageradamente rápido;
- Em geral é sábia, razoável, rabugenta e lenta;
- Resultados medíocres nos estudos (distrações);
- Muitas espinhas na adolescência.
Adulto:
- Pouco tônus muscular;
- Age com lentidão: fala, come e anda devagar;
- Dorme muito;
- Organiza frequentemente períodos de repouso e férias;
- É desencorajada com facilidade;
- Falta de concentração crônica;
- É calmo, tendendo mais para a reflexão que cólera;
- Humor triste e sofre de pessimismo (melancólico).

Metal
Patologias Principais:
- Doenças respiratórias;
- Tuberculose (“Doença das paixões tristes”, “mal-do-século”, pessimismo,
negativismo, egocentrismo, desilusão adolescente, dúvida e
tédio constante);
- O frio atinge facilmente os pulmões. Sentem frio na pele, no peito, nos
ombros, na cabeça (usam chapéus, bonés e boinas.);
- Hemorroidas crônicas que exigem intervenção cirúrgica;
- Inflamação dos gânglios, acne, psoríase, micoses (pele);
- Hipotireoidismo;
- Menstruações geralmente indolores, longas, espaçadas ou ausentes;
- Frouxidão ligamentar.

Água – “os adaptáveis”
Face arredondada, pele clara e macia, preferem o movimento
mental ao físico, nem sempre dizem a verdade, bons comerciantes e leais
ao trabalho em grupo

* São atentos, sensíveis e psíquicos. Tendem a praticar Atividade Sexual
excessivamente.

Água – “os adaptáveis”
As pessoas de constituição tipo água são pessoas com grande
capacidade de adaptação, geralmente tem a face oval, tendência a
engordar, edemas (inchaços) sob os olhos, voz suave ou baixa e mesmo
quando magros as mãos são “gordinhas”.
Os indivíduos tipo água são afetados pela emoção do medo e
quando em desequilíbrio emocional apresentam-se inseguros, pouca força
de vontade, sofrem com o frio, tendência a desenvolver problemas
psíquicos e patologias relacionadas aos rins, bexiga ou ossos.
Para o tipo água entrar em equilíbrio, recomenda-se atividade
física aeróbica no mínimo 3 vezes por semana, artes marciais, evitar o
consumo de alimentos gordurosos e procurar orientação psicológica
quando sentir que o medo bloqueia sua vontade de se relacionar, interagir
e demais realizações.

Água

Água
Morfologia:
- Coluna vertebral rígida e perfeita;
- Testa alta;
- Nariz como o bico de uma águia;
- Pele enegrecida ao redor dos olhos;
- Olhos com edemas palpebrais, inchados,
olheiras.

Mãos:
- Curta;
- Palma e dedos inchados e de consistência
mole;
- Mão escura em sua face dorsal;
- Unhas muito chatas, com tendência a se
curvar para baixo (aspecto de lua crescente).

Água

Água

Infância:
- Otites recorrentes;
- Olheiras;
- Reumatismo articular agudo;
- Atraso na puberdade;
- Criança muito friorenta, fraca e frágil atacada por doenças infecciosas;
- Hipersensível, discreta, introvertida, trauma afetivo.
Adulto:
- Friorento, frágil e adoece com facilidade;
- Vitalidade pequena;
- Fadiga global e crônica;
- Memória fraca ou superior à média;
- Sofre de desânimo e desejo de se isolar.

Água
Patologias Principais:
- Cistites, infecções urinárias;
- Edemas;
- Cálculos renais ou de bexiga;
- Lombalgias;
- Deficiência do sistema imunológico;
- Reumatismos crônicos evolutivos, raquitismo, artroses;
- Osteomielites e meningites;
- Osteoporose;
- Problemas nos joelhos

Mudanças Fisiológicas (Curto e Longo Prazo)
Demonstram característica patológica AGUDA ou em processo de
AGRAVAMENTO – ÓRGÃO CHOQUE OU EIXO PATOLÓGICO

Correspondência dos 5 Elementos com os Tecidos e Sistemas

Pulmão (Fei) – pele flácida, petéquias ou equimoses
Coração (Xin) – pulso em corda (enrijecimento dos vasos)
Baço (Pi) – debilidade ou flacidez muscular

Fígado (Gan) – debilidade ou rigidez cinética
Rins (Shen) – ossos frágeis ou mal formados
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