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Metoda Sinergica Rubenfeld 
 

 Metoda Sinergica Rubenfeld (RSM) este o metoda de vindecare alternativa, 
care combină atingerea şi exprimarea verbală, impreuna ajutand oamenii să facă faţă 
stresului din viaţa lor. Metode de relaxare, inclusiv gândurile, atitudinile si 
comportamentele, ne poate ajuta la depăşirea propriului nostru stres, eliberând astfel 
probleme fizice si emotionale. 
 Cei mai mulţi dintre noi tind să se gândeasca la corpurile şi minţile lor ca la 
sisteme separate şi cred că ele funcţionează independent şi, prin urmare, le tratam 
separat. Realitatea este că trebuie să fie considerate ca un tot unitar. Există o 
conexiune reala intre minte si organism, care influenţează vieţile noastre. Mintea se 
reflectă în fiecare parte a corpului uman, ca prin corp noi putem intra in legatura cu 
problemele pe care le-am reprimat, negat sau ignorat în minte. Nervozitatea apare ca 
fluturi în stomacul nostru. Frica face ca inima sa bata puternic. Cele mai recente 
cercetări confirma această interdependenţă profundă între corpul – mintea – emoţiile 
- spiritul nostru.                                                                                                           

De-a lungul vieţii noastre, stresul, amintirile şi emoţiile se depoziteaza in 
corpurile noastre. Unele devin exploataţii sau tensiuni. Prin metoda sinergica 
Rubenfeld, clientii învaţa să fie în contact cu mintea corpului lor. Prin atingere 
blânda şi ascultare reflectorizanta, RSM oferă căi de emoţie profundă, conexiune, 
creativitate şi conştiinţa de sine. Prin metoda sinergica Rubenfeld, atingerea si 
ascultarea devin poarta de acces la conştientizarea emotionala si robinete ale 
resurselor interne, necesare pentru vindecare interioară şi bunăstarea personală. 
 Prin metoda sinergica Rubenfeld: 
- puteţi scapa de stres şi tensiune                                                                                         
 - va puteţi reface mintea, trupul şi sufletul                                                       
- va puteţi vindeca de experienţe dureroase emoţionale şi fizice                               
 - puteti trece mai uşor prin tranziţii                                                                             
- va puteţi construi stima de sine 
 "Experienta mea cu Sinergia Rubenfeld mă ajută să trăiesc în prezent cu mai 
mare uşurinţă şi înţelegere, şi pentru a face faţă pe viitor, mai degrabă cu anticipare 
decât cu frica. Perioadele dificile sunt mult mai puţine şi acum sunt mai uşor de 
realizat, atunci când apar." 
 În timpul unei sesiuni, clientul este îmbrăcat si va sta pe o masă capitonata sau 
pe un scaun. Practicantul metodei sinergice începe prin a-l invita să observe şi să 
spuna ceea ce simte sau gândeste. Apoi ia contact delicat cu corpul clientului, de 
multe ori începând de la cap sau picioare. Clientul va spune ceea ce simte la fiecare 
punct de contact. Acest proces poate duce la noi experienţe de conştientizare, de 
auto-descoperire şi legătură emoţională profundă.                                                                                  
 „Clientul a trait cu o constantă durere în umăr. Practicantul metodei sinergice 
Rubenfeld a lucrat uşor cu corpul, clientul incepand să vorbească despre cât de greu 
şi înfricoşător crescuse în familie. Cum clientul vorbea, umărul lui a început să se 
retragă. Ştiind că a fost o mişcare de protecţie, el si-a imaginat ca si-ar putea vedea 
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spiritul trăind în interiorul umărului ghemuit într-o minge ascunsa. Acesta a fost 
infrant şi a renuntat la viaţă. Şi clientul a început să plângă pentru spiritul lui, care a 
fost spart cu mult timp în urmă.” 

Principiile şi fundamentele teoretice ale metodei sinergice Rubenfeld 

  
1. Fiecare persoana este unica:                                                                   
  Sinergicii Rubenfeld sprijina clinetii si sedintele lor cu aceste principii de a onora 
unicitatea lor. 
  

2. Corpul, mintea, emotiile si spiritul sunt interdependente dinamic: 
De fiecare dată când se introduce o schimbare la un anumit nivel, aceasta are un efect 
de unda a întregului sistem.                                                            

3. Constiinta  este prima conditie pentru schimbare:                                

  Prin aducerea inconştientului la constiinta, clienţii au posibilitatea de a explora 
opţiunile alternative şi de a dezvolta posibilităţile de schimbare emotionala, fizica şi 
psihofizica.                                                                                 

4. Schimbarea are loc în momentul de faţă: 
Clientii pot avea amintiri din trecut şi fantezii despre viitor, dar schimbarea în sine 
poate avea loc doar în prezent.                                                 

5. Responsabilitatea finală pentru schimbare revine cu clientul: 
Sinergicii Rubenfeld pot sprijini clienţii să recunoască comportamente disfuncţionale 
si sa-i indrume la încercari noi. Ei nu pot forţa clientii sa se schimbe.                                                       
  

6. Clientii au capacitatea naturală de auto-vindecare şi auto-reglementare:                                          
Capacitatea înnăscută de vindecare există deja în clienti, aşteptand să fie actualizata. 
Sinergicii Rubenfeld nu "vindeca" sau "corecteaza", ci mai degrabă, faciliteaza 
vindecarea clientilor.                                                                   

7. Câmpul de energie al corpului şi forţa de viaţă există şi pot fi simtite:                                             
Sinergicii Rubenfeld foloseste atingere blânda pentru a simti energia şi mişcarea sa. 
Când modelele mici de exploataţie din corp / minte sunt eliberate, există o 
schimbare majoră în calitatea energetica.                           

8.  Atingerea este un sistem viabil de comunicare: 
Sinergicii Rubenfeld dezvolta "ascultarea mainilor" pentru a conversa cu clientii, 
deschizând astfel modalitati noi spre mintea lor inconstienta.                      

9. Corpul este o metaforă                                                                    

 



Ciprian Bachigeanu 
 

0722.511.485     masaj-osteopatic.ro 

 

  Mişcările si pozitiile posturale ale clientilor pot reprezenta probleme emotionale in 
vietile lor.                                                                                                 

10. Organismul spune adevărul: 
Adesea ceea ce clientii comunica verbal nu este congruent cu povestea corpului lor. 
Sinergicii Rubenfeld isi indruma clienţii sa asculte mesajul corpului lor.                                                 
 11. Corpul este sanctuarul sufletului: 
Sesiunile sinergice Rubenfeld pot progresa spre o dimensiune spirituala, atunci cand 
clientii lor se ocupa cu "sufletul" de probleme valorilor lor de viaţă în relaţii, familii, 
comunităţi şi lume.                                                                       

12. Plăcerea trebuie să fie sprijinita pentru a echilibra durerea: 
Sinergicii Rubenfeld ajuta clienţii sa-si afle punctele forte şi sa se bucure, astfel încât 
să poată experimenta placerea pentr a echilibra durerea.                                  

13. Umorul poate uşura şi vindeca: 
 Umorul adecvat, nu sarcasm, întrerupe modelele dureroase obişnuite. Râsul 
elibereaza muşchii încordaţi şi poate vindeca durerea.                                                                                
  

14. Reflectând expresiile verbale ale clientilor validează experienţa lor:                                               
Atunci cand clientii aud ceea ce au spus, de multe ori folosesc acest prilej pentru a 
reflecta asupra declaraţiilor lor iniţiale şi să-i duca la un nivel mai profund.                                           
  

15.  Confuzia facilitează schimbarea: 
Confuzia întrerupe de obicei modelele obisnuite, creând o fereastră a oportunitatii, în 
care clientul poate experimenta cu noul şi neobişnuitul comportament.                                                  
  

16. Stările modificate de conştiinţă pot spori vindecarea: 
Starile modificate sunt căi spre mintea inconstienta. Acestea facilitează 
conştientizarea sporită şi permite clienţilor să aibă acces la amintirile fizice si 
emotionale care exista încă trupurile lor.                                                 

17.  Integrarea este necesara pentru rezultatele de durată: 
Multe probleme fizice se schimbă atunci când materialul lor emotional este procesat. 
Cu excepţia cazului în care clienţii isi integreaza noile intuiţii şi comportamente în 
viaţa lor de zi cu zi, acestea pot reveni la problemele lor anterioare.                                                         
  

18. Auto-îngrijirea este primul pas pentru îngrijirea clientului: 
Sinergicii Rubenfeld sunt instruiţi să aibă grijă de ei înşişi de la epuizare, prin 
menţinerea limitelor personale, acordându-si atenţie mediilor fizice şi ascultandu-si 
organismele, mintile si emotiile. 


