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Metoda Hakomi 

 Metoda Hakomi a fost creata pentru prima data la sfârsitul anilor 1970 de 
catre renumitul terapeut pe plan international si autor, Ron Kurtz. În 1981, pentru a 
dezvolta si promova metoda Hakomi, Ron si un grup de terapeuti si educatori au 
fondat Institutul Hakomi. Astazi, cursurile de pregatire Hakomi sunt prezentate în 
întreaga lume, în America de Nord, Europa, Japonia, America Latina, Australia si 
Noua Zeelanda.                                                                                                                  
 Integrand surse stiintifice, psihologice si spirituale, Hakomi a evoluat într-o 
forma complexa si eleganta de psihoterapie, care este extrem de eficienta pentru o 
gama larga de populatie. Metoda atrage de la teoria generala a sistemelor si terapii 
moderne centrate pe corp, incluzand unitatea functionala a experientei, 
psihomotorie, Feldenkrais, focalizare, hipnoza ericksoniana, programare 
neurolingvistica si activitatea lui Wilhelm Reich si Alexander Lowen. Concepte de 
baza de compasiune, non - violenta, atentie au evoluat de la budism si taoism. 
 Prima preocupare a metodei Hakomi este ca studentii sa-si insuseasca aceste 
principii ca o parte profunda si consecventa a cine sunt si cum functioneaza. Aceasta 
înseamna un angajament din inima, pe termen lung pentru dezvoltarea lor, atât 
personal, cât si profesional. Eu sprijin în continuare studentii în descoperirea stilului 
lor propriu, creativitatea si aplicarea unica a metodei Hakomi.                                                                 
 Metoda Hakomi îi ajuta pe oameni sa schimbe "materialul de baza." Acest 
material este compus din amintiri, imagini, credinte, modele neuronale si dispozitii 
emotionale. Metoda formeaza stiluri, obiceiuri, comportamente, perceptii si atitudini 
care ne definesc ca indivizi. De obicei, aceasta îsi exercita influenta în mod 
inconstient, prin organizarea raspunsurilor noastre la temele majore ale vietii: 
siguranta, sprijin, putere, libertate, control, responsabilitate, dragoste, apreciere, 
sexualitate, spiritualitate. Unele din acest material sustin fiinta noastra, în timp ce o 
parte din material, învatand sa raspunda la stresul acut si cronic, continua sa ne 
limiteze. Hakomi permite clientului sa faca distinctia între cele doua si sa schimbe de 
bunavoie materialul care limiteaza totalitatea lui.                                                                                         
 Hakomi este o psihoterapie experimentala: in prezent, experienta este 
folosita ca o cale de acces la materialul de baza; acest material inconstient este 
determinat; suprafetele experientiale, precum si modificarile sunt integrate imediat 
în experienta clientului.                               

Hakomi este un organism centrat, o psihoterapie somatica: organismul 
serveste ca o resursa care reflecteaza si stocheaza amintiri formative si credinte de 
baza. Ofera, de asemenea, acces la materialul de baza.  

 Metoda Hakomi urmeaza o prezentare generala: in primul rând, voi stabili 
atitudinea de acceptare si de îngrijire, cunoscuta sub numele de prezenta iubitoare. 
Acest lucru maximizeaza siguranta, respectul si cooperarea inconstientului. Cu o 
buna relatie de lucru stabilita, ajut apoi clientul sa se concentreze si sa invete cum 
stocheaza materialul de baza experienta lui. Pentru a permite acest studiu, voi stabili 
si voi folosi o stare diferita a constiintei, numita atentie. Atentia se caracterizeaza 
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prin vointa relaxata, sensibilitate sporita si prin abilitatea de a observa si numele 
continutului constiintei. Radacinile sale provin din practica meditatiei din est. 
Hakomi a fost pionier în folosirea atentiei dinamice active în psihoterapie: in loc sa se 
foloseasca meditatia atentiei doar ca un supliment al terapiei, practic întregul process 
este efectuat in atentie. Acest lucru faciliteazã tehnica Hakomi în accesarea 
materialului inconstient destul de rapid, dar în conditii de siguranta.                                      
 Metoda functioneaza cu prezentul clientului, cu experienta lui,  asa cum este 
prezentata în mod spontan sau în mod deliberat si usor evocate, facându-l sa 
experimenteze cu tensiune obisnuita sau modele de miscare, cunoscute sub numele 
de "indicatori." Aceste modele emotionale / cognitive mentin automat o experienta 
mai profunda, in afara de constiinta prezenta. Rezultatele sunt prelucrate prin 
diferite metode specifice, inclusiv:                                                                                                           
- eu lucrez cu emotii puternice si energice, în conditii de siguranta                                        
- eu lucrez cu interiorul copilului si alte stari specifice ale acestuia, de multe ori în 
contextul amintiri vii reexperimentate, oferind frecvent "lipsa experientei" pentru 
copil                                                                                             

 - credintele de baza au progresat în atentie, nu ca un dialog de rezolvare a 
problemelor, dar la fel de direct cu inconstientul                                                 
 Atunci, metoda de baza este aceasta:                                                                                
- stabilirea unei relatii in care este sigur pentru client ca devine auto-constient                                      
- utilizarea metodologiei Hakomi pentru a evoca experiente care duc la descoperirea 
organizarii materialului de baza                                                                  

- cautarea vindecarii modificarilor în materialul de baza                                        

Totul este în sprijinul acestui proces primar. O data descoperit în acest mod 
experimental, materialul de baza poate fi examinat, prelucrat si transformat. 
Transformarea începe atunci când constientizarea este activata atent spre simtire, 
experienta prezenta; materialul inconstient se desfasoara in constiinta; barierele sunt 
deservite si noi experiente sunt integrate pentru a permite reorganizarea credintelor 
de baza. Acestea, la rândul lor, pentru a permite o gama mai mare de coerenta 
mentala, fizica si emotionala si de comportament. În cele din urma, ajut clientul sa-si 
integreze aceste noi credinte, moduri si alegeri în viata de zi cu zi. Este aici - în 
capacitatea de a transforma noi posibilitati descoperite în birou, în traiul zilnic - acea 
schimbare reala se întâmpla.                                                               

Metoda Hakomi este eficienta si adecvata în multe situatii terapeutice, cu 
indivizi, cupluri, familii si grupuri. Se integreaza bine cu o varietate de modalitati de 
vindecare, psihoterapeutice si consiliere. Este folosita cu succes de consilieri, 
psihoterapeuti, asistenti sociali, consilieri pastorali, grup de terapeuti, consilieri de 
criza si multi alti practicieni. Este eficienta pentru ambele terapii: scurt si pe termen 
lung.  


