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MARMA MASSAGE 

Com Certificado de Formação Profissional
 

DIRIGIDO

Público em geral, Praticantes de Massagens, terapeutas

DETALHES

Muitas são as técnicas de massagem que o mundo Ocidental está a descobrir. A 
massagem Marma, pertence ao antigo sistema de cura da Índia, a Ayurveda, um dos tesouros do 
passado da Índia antiga. Embora a massagem em pontos marma tenha sido introduzida somente 
recentemente no mundo ocidental ela tem sido utilizado há milhares de anos. Actualmente spas e 
centros de terapias, em todo o mundo, estão a oferecer está tecnica de massagem.

Esta terapia pode ser adicionada como técnica terapêutica, em spas, clínicas de 
tratamento corporal, rejuvenescimento e manutenção da saúde. Marma Massage, Terapia Pontos-
Marma, é uma técnica que vai muito além do mundo físico, ela atinge níveis mais profundos do 
ser. É nesse nível que a verdadeira cura acontece.

Marma é uma palavra sânscrita que significa oculto ou secreto. Por definição, um ponto 
marma é uma junção do corpo onde dois ou mais tipos de tecidos se encontram, tais como os 
músculos, veias, ligamentos, ossos e articulações. No entanto, marmas, são muito mais do que 
uma conexão casual de tecidos e fluidos, são pontos que se encontram onde a força vital, prana 
ou respiração são vitais para o corpo humano funcionar bem. Os pontos marmas são o lugar onde 
a consciência se encontra com a matéria, onde o silêncio profundo reside no corpo.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O programa foi dividido em em 2 fases:

1- Principio Básicos – Parte Teórica

• Abertura do Curso – Apresentação
• Introdução ao Ayurveda
• Filosofia e Princípios Gerais da Ayurveda
• História da Ayurveda
• Os Cinco Elementos
• Os Doshas, os Gunas, os Princípios de Diagnóstico
• História da massagem Marma e seus pontos de pressão
• Introdução, princípios gerais
• Benefícios, indicações e contra-indicações
• A massagem Marma, passo a passo
• Os pontos Marma e sua relação com o corpo
• A massagem no contexto da Ayurveda
• Leitura do pulso e diagnóstico: Os alunos irão aprender a importância da condição do corpo pelo 

diagnóstico do pulso de seus clientes. A leitura do pulso ajuda a diagnosticar os desequilíbrios 
de Vata, Pitta e Kapha.



2 - Demonstração Prática

• Pontos Marma na Face 
• Pontos Marma na Cabeça 
• Pontos Marma no Pescoço 
• Pontos Marma no Peito 
• Pontos Marma no Abdomen 
• Pontos Marma nos braços 
• Pontos Marma Massagem na parte trazeira do corpo 
• Pontos Marma pontos nas pernas
• Massagem completa
• Finalização do curso

DURAÇÃO - LOCAL - PREÇO - INFO

Duração: 24h (3 dias intensivos, sexta, sábado e domingo o dia todo)

Local: ALBA – Associação Luso-Brasileira de Ayurvédica

Preço: 350 euros + 50 euros de inscrição* – Sócios não pagam a inscrição.

INSCRIÇÕES E ATENDIMENTO

Morada: Rua Alexandre Herculano, 9 - 1º - 1150-005 - Lisboa 
(Estação do Metro Marquês de Pombal)

Horário da secretaria: das 10h as 19h30

Contacto: 212 467 740 / 960 448 999 / 919 075 904

E-mails: info@ayurvedica.org / lisboa@ayurvedica.org
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