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Eu não falo, e não posso falar, por todos os terapeutas Hakomi. Estou escrevendo aqui               
sobre como eu trabalho agora e como agora eu entendo o método. Estou bastante certo               
de que o que eu faço é semelhante ao que outros terapeutas Hakomi fazem. Ainda               
assim, eu comecei a desenvolver e ensinar o trabalho há mais de 40 anos atrás. Alguns                
dos meus alunos originais têm eles mesmos ensinado por 35 anos ou mais. Cada um               
deles o modificou em alguns aspectos. E eu certamente também modifiquei. No entanto,             
os elementos mais essenciais do método Hakomi mudaram pouco. Este capítulo é sobre             
esses elementos. 
Embora baseada no melhor conhecimento científico disponível, o método Hakomi não é            
somente ciência. As trocas íntimas e delicadas que emergem no trabalho podem ser tão              
belas como a poesia ou a música. As habilidades necessárias são tanto as do coração               
como as da cabeça. Como teoria, o método é razão, forma e ferramentas; o uso deles, no                 
entanto, é uma arte. Como em qualquer arte, existe tanto a liberdade como a restrição. E                
eu sou grato aos dois, porque eles me levaram a toda a compreensão da qual eu agora                 
desfruto. Eles me mantiveram interessado e produtivo. Eles são uma grande bênção. 
Para mim, o método é uma coisa viva. Por mais de 40 anos, a minha visão do trabalho                  
tem evoluído continuamente, mudando, lentamente, como uma placa tectónica, debaixo          
de todo o esforço. Ocasionalmente, um terremoto de uma ideia alterou radicalmente a             
minha compreensão do processo. Desses, três ideias são (1) a constatação da            
importância do estado mental do terapeuta; (2) uma compreensão do método, não como             
funcionando para curar doenças, mas como ajudar ao outro durante a sua busca de              
autoconhecimento (o método pode ser sucintamente descrito como estudo         
auto-assistido); e (3) uma compreensão do inconsciente como adaptativo (Wilson,          
2002), ou seja, inteligente, consciente, trabalhando para se beneficiar do todo e, sem o              
nosso conhecimento consciente, automaticamente lidando com a maioria de nossas          
ações diárias. 
O inconsciente adaptativo opera com base em suposições, expectativas, hábitos, e           
crenças implícitas sobre nós mesmos, dos outros e do mundo do qual fazemos parte. 
 

Seja qual for teoria particular na qual acreditemos, todos concordamos que as            
expectativas de outras pessoas e como elas irão se comportar foram inscritas no cérebro              
fora da consciência, no período da infância, e que elas sustentam o nosso             
comportamento nos relacionamentos ao longo da vida. Nós não estamos cientes das            
nossas próprias suposições, mas elas estão lá, com base nessas primeiras experiências.            
(Gerhardt, 2004, 24 p.) 

 
Estes pressupostos foram criados por nossas primeiras e mais fortes experiências           
formativas. Eles não estão disponíveis para a consciência através dos processos           
habituais que recuperam memórias. Eles devem ser acessados usando técnicas especiais.           
O método Hakomi emprega técnicas exclusivas, desenvolvidas ao longo de muitos anos,            
para realizar exatamente isso. 
Em um sentido muito real, começamos ignorantes de quem somos. Ganhar a            
compreensão e controle exige um esforço deliberado. Auto-estudo é um caminho           
poderoso para mudar e é mais poderoso quando podemos descobrir os nossos            
pressupostos inconscientes, quando podemos examiná-los com uma mente mais         
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madura, experiente e que raciocina. O mundo inteiro não é a mesma coisa que o mundo                
onde passamos nossa infância aprendendo a viver. Agir como se assim fosse geralmente             
resulta em sofrimento. Os tipos de suposições que causam tanto sofrimento são            
imprecisos, geralmente supergeneralizados, e emocionalmente carregados. Devido a        
isso, o sofrimento que provocam é, em princípio, desnecessário. Ele pode ser diminuído             
ou mesmo completamente eliminados, alterando as premissas. 
Nem todas as experiências formativas causam sofrimento. Experiências positivas de          
amor, proteção, carinho e prazer também podem ser formativas. E, as negativas            
podemos dizer que nem todas são inacessíveis porque ocorreram muito cedo na vida.             
Algumas simplesmente aconteceram quando a pessoa era vulnerável. Elas         
sobrecarregaram o sistema nervoso. A pessoa simplesmente não tinha os recursos           
internos e o apoio externo necessário para integrá-las. As experiências foram           
"encapsuladas" e reprimidas: 
 

Durante estes períodos de abaissement [uma redução da energia psíquica], Janet           1

achava, nossa psique parece perder algo da sua capacidade de sintetizar a realidade em              
um todo significativo. Se entramos em contato com um evento traumático ou            
emocionalmente forte durante estes períodos, a mente não tem sua capacidade habitual            
para dar sentido a isso e encaixa-lo corretamente em um todo significativo, seguro. . ..               
Durante o abaissement, tendemos a ser emocionalmente vulnerável e facilmente          
sobrecarregados; podemos registrar as experiências de vida, mas não podemos          
corretamente digeri-las. A experiência emocional flutua em nosso inconsciente, não          
assimilada, mas produzindo efeitos, tocando as engrenagens da mente. (Rossi, 1986, p.            
125) 

 
O método Hakomi é projetado para acessar essas experiências "indigestas" e os hábitos             
que as mantêm fora da consciência. Nós trazemos essas experiências para a consciência             
e encontramos maneiras de integrá-las. E, embora o processo às vezes seja            
emocionalmente doloroso, ele consistentemente acessa o inconsciente adaptativo. Em         
assim fazendo, torna a conclusão e transformação (destas experiências) possível. E isso            
reduz o sofrimento desnecessário. 
Essas ideias reformularam minha visão e minha maneira de trabalhar. E embora tenha             
havido mudanças radicais, algumas coisas não mudaram em nada ou pelo menos não             
muito. Apesar de terem sido adicionadas novas técnicas, as técnicas antigas           
permanecem centrais. Os princípios originais subjacentes - unidade, organicidade,         
atenção plena, integridade mente-corpo, e não-violência - também permanecem, embora          
a minha compreensão e apreciação deles tenha se aprofundado. O núcleo do método não              
mudou. 
A essência e singularidade deste método continua a ser uma simples combinação de             
duas coisas: o estado mental do cliente (atenção plena) e capacidade do terapeuta para              
criar experiências que desencadeiem reações enquanto o cliente está nesse estado           
mental. Estas reações são indicações de suposições inconscientes. (Estas hipóteses não           
são verbais, mas estão implícitas nos hábitos que as expressam.) O terapeuta procura e              
escuta sinais desses pressupostos e tenta discernir a natureza das experiências           
emocionalmente nutridoras que os pressupostos estão impedindo. O terapeuta faz um           
palpite sobre isso e usa-o para criar uma experiência que vá desencadear uma reação. O               
experimento é simplesmente uma oferta de alguma declaração ou ação potencialmente           

1 NT: em frances no original. Em português significa “abaixamento”. 
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nutritiva, algo que o terapeuta adivinha (acredita) que será automaticamente rejeitado. O            
experimento é feito enquanto o cliente está em um estado de atenção plena. O cliente               
percebe a reação. A reação, quando se permite que ela seja desdobrada em um processo               
de integração, proporciona uma oportunidade de acessar e examinar as operações e os             
pressupostos do inconsciente adaptativo que a produziu. Isto fornece uma oportunidade           
para concluir, de uma forma positiva, velhas experiências dolorosas, que levaram a            
esses pressupostos, em primeiro lugar. 
Atenção plena implica uma mudança na qualidade da atenção. A atenção é dirigida para              
dentro, em direção ao fluxo de experiência presente; é receptiva, aberta e permissiva.             
Essa qualidade tem sido descrita como "uma mudança na qualidade da atenção, que se              
transforma o procurar em deixar vir" (Depraz, Varela, & Vermersch, 2000, p. 126). Esta              
combinação de um cliente vulnerável aberto e um terapeuta que está tentando            
desencadear reações é exatamente o que faz o trabalho funcionar. Claro, os clientes             
sabem que este é o processo. Eles entendem o que pode acontecer. O procedimento é               
voluntário e um esforço completamente cooperativo. Se o terapeuta é hábil o suficiente,             
a reação de um cliente será uma fonte de um insight - sentimentos há muito tempo                
enterrados e memórias vão surgir. Se o terapeuta é compassivo, então novas            
experiências - de conforto, segurança, esperança e felicidade, pode tornar-se possíveis. 
Um exemplo de um experimento pode ser uma declaração simples, como: "Você está             
completamente seguro aqui." Ou poderia ser o cliente olhando para longe e, em seguida,              
olhando diretamente para o terapeuta. A variedade de tais experiências é efetivamente            
infinita. As declarações ou ações experimentais são sempre positivas e são destinadas a             
oferecer algo emocionalmente nutritivo. "Você é uma boa pessoa" é outro exemplo. Se             
o terapeuta adivinhou bem, a declaração vai contra as crenças implícitas do cliente e              
experiências fundamentais. Será o tipo de alimento emocional que o cliente não tem             
sido capaz de receber. Ele pode evocar um anseio que o cliente suprimiu (outra palavra               
é "encapsulou") há muito tempo. Oferecendo uma declaração desse tipo podemos           
desencadear emoções fortes, lembranças dolorosas, e a realização do que está faltando.            
Neste ponto, novas crenças sobre o que é possível podem ser executadas e novas              
experiências – faltantes ou algo perto delas – se tornarão possíveis. Este processo             
simples é o núcleo do método. 
Vários outros elementos importantes do método apoiam este processo nuclear,          
incluindo: 
 

1. o compromisso do cliente e a capacidade de entrar no processo           
conscientemente e volitivamente, 

2. a capacidade do terapeuta para estar presente e compassivo,  
3. a compreensão de expressões não-verbais como sinais de experiência         

presente, 
4. a observação e entendimento de comportamentos habituais não conscientes         

do cliente como indicadores de crenças implícitas e experiências formativas,  
5. a criação de experiências que irão desencadear reações, que podem levar à            

liberação emocional e autocompreensão para 
6. permitir experiências emocionais positivas que antes eram extremamente        

raras ou totalmente ausente. 
 
O compromisso do cliente: Atenção Plena e Honestidade 
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Eu dou a potenciais clientes um documento que deixa claro o que se espera deles. Ele                
diz em parte: 
 

Este método não é sobre falar de seus problemas. Não haverá conversas longas             
especulativas sobre seus problemas ou o seu histórico. Este método foi concebido para             
ajudá-lo a estudar os processos que criam e mantêm automaticamente a pessoa que você              
se tornou. É um método de estudo auto-assistido. Ele exige que você, durante curtos              
períodos de tempo, se torne calmo e centrado suficiente para observar suas próprias             
reações, como se estivesse observando o comportamento de outra pessoa, um estado            
chamado a atenção plena. O terapeuta auxilia o seu auto-estudo através da criação de              
"pequenos experimentos" enquanto estiver em atenção plena. Estas experiências são          
sempre não-violentas e, basicamente, são projetados para evocar reações que serão           
reflexos dos hábitos e crenças que fazem você ser quem você é. As crenças implícitas e                
hábitos de relacionamento com o qual você se relaciona com o mundo moldaram             
automaticamente o seu comportamento presente. Aspectos do seu comportamento,         
aspectos que refletem suas crenças mais profundas, são o que o terapeuta usa para criar               
os experimentos. 
 

O documento prossegue dizendo: 
 

O processo funciona melhor: (1) se você pode acompanhar e informar sobre a sua              
experiência presente; (2) se você é capaz de entrar em um estado calmo, para dentro               
com foco e relaxado o suficiente para permitir reações; (3) se você estiver disposto a               
experimentar alguns sentimentos dolorosos e falar sobre eles; e (4) se você tiver a              
coragem de ser aberto e honesto sobre a sua experiência. Essa coragem será seu maior               
aliado. 
 

Aconteceu a mim reconhecer que o método exige essas quatro coisas de um cliente.              
Claro, alguns clientes não serão capazes de fazer tudo isso em primeiro lugar. Terá que               
ser uma fase de "pré-estudo" em que outros métodos terão que ser usado. Tais métodos               
podem ser simplesmente ouvir com simpatia, sem falar muito, apenas indicando que            
você entende o que o cliente está passando. Pode levar algum tempo fazendo coisas              
como está para construir a confiança do cliente e para ganhar a cooperação inconsciente              
adaptativo do cliente, tempo suficiente para trazer o cliente para o palco onde ele pode               
entrar em atenção plena e permitir reações. Eu também informo aos clientes sobre as              
recompensas que estão lá para aqueles que praticam a auto-estudo. Mestre zen Dogen             
disse: "Estudar o Caminho de Buda é estudar o self, estudar o self é esquecer o self, e                  
esquecer o self é ser iluminado pelas dez mil coisas" (em Keown, 2006, p. 109). Claro,                2

o trabalho que fazemos é apenas um pequeno passo nessa jornada. E, embora o método               
seja diferente, a atitude e direção são as mesmas. Libertação do sofrimento            
desnecessário é a liberação de uma identidade que inclui hábitos e ideias que são não               
somente velhas e desgastadas, mas fundamentalmente falhas como descrições da          
realidade. 
 
Estado mental do terapeuta: presença amorosa 
 

2 NT: Dez mil coisas é uma expressão Chinesa usada para significar a infinita multitude de todas as                  
formas e seres em manifestação de existência.  
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A frase "estado mental" tem um significado muito mais preciso hoje em dia do que               
tinha apenas algumas décadas atrás. A pesquisa neurológica revelou muito sobre           
exatamente que estados do cérebro pode estar em ação quando as pessoas interagem             
(Lewis, Amini, e Lannon, 2000). Muito tem sido escrito sobre a interação de             
profissionais de saúde e as crianças sob seus cuidados (Schore, 2001; Gerhardt, 2004;             
Cassidy & Shaver, 2010). Adultos em relação também afetam os estados mentais uns             
dos outros. Para a relação muito íntima entre um terapeuta e cliente, a consciência              
consciente do terapeuta e o deliberado controle de seu estado mental são essenciais. O              
efeito do estado mental do terapeuta sobre o processo deste método é sem dúvida o fator                
isolado mais importante de seu sucesso. 
Para melhor servir os outros em seu auto-estudo, o terapeuta deve ser capaz de sustentar               
tanto a presença como a compaixão. O terapeuta tem que manter um foco constante na               
atividade presente e na experiência presente, tanto no que diz respeito a si próprio como               
no que diz respeito ao cliente. Isso é o que significa presença. Um sentimento de               
compaixão também é essencial. Quando a presença e compaixão são combinadas e            
constantes, o estado mental do terapeuta pode ser chamado de presença amorosa. (Na             
formação de pessoas neste método, o desenvolvimento e a prática deste estado de             
espírito tornaram-se objetivos primários.) Isso alinha o método Hakomi com os           
ensinamentos espirituais mais universais: ágape no cristianismo, compaixão e atenção          3

plena no budismo, não-violência e não-separação  em ambos. 4

Em um tempo muito curto, a presença amorosa pode estabelecer no cliente a sensação              
de estar seguro, cuidado, ouvido e compreendido. A auto-exploração, especialmente ao           
usar atenção plena, coloca os clientes em posições extremamente vulneráveis. Um           
terapeuta em presença amorosa ajuda os clientes a permitir esta vulnerabilidade e            
oferece o melhor contexto para o auto-estudo assistido acontecer. Aqui está uma            
citação: 

 
A presença amorosa é fácil de reconhecer. Imagine uma mãe feliz e contente olhando              
para o rosto doce de seu pacífico bebê recém-nascido. Ela é calma, amorosa e atenciosa.               
Sem pressa e sem distrações, os dois parecem estar fora do tempo. . . simplesmente               
estando. Gentilmente realizada dentro de um campo de amor e sabedoria de vida, eles              
estão tão presentes entre si como quaisquer dois poderia estar. (Martin, n.d., p. 1) 
 

Para o terapeuta desenvolver esse estado de espírito, ele deve primeiro olhar para os              
outros como seres vivos e fontes de inspiração. Como um terapeuta colocou, "Se você              
não pode ver nada amável nesta pessoa a qual você deve responder de uma forma               
genuína, então você não é a pessoa certa para ajudar essa pessoa." É esta intenção e                
hábito de ver algo adorável no outro que cria o estado necessário para o sentimento de                
presença amorosa. A primeira coisa que eu instruo os alunos a fazer é criar esse hábito                
como o objetivo primário em qualquer interação. Criá-lo e sustentá-lo ao longo de suas              
sessões. 

3 NT: Agape na biblia foi usado para designar o amor divino e incondicional. Para os gregos, que criaram                   
a palavra, significava amor entre membros de uma família ou grupo com grande afinidade, contrastando               
a philia, o amor entre amigos e eros o amor entre amantes.  
4 NT: A não-separação diz respeito a uma prática de meditação que visa o Aprendizado do Caos                 
Primordial, onde não existe separação. Os grandes mestres aprendem a viver nesse estado, onde a               
consciência não está dividida, não é dualizada, não é colocada como eu observando o outro e o outro                  
me observando; eu reagindo à observação do outro e o outro reagindo à minha observação. O homem                 
deve aprender a retornar à origem - o caos primordial. 
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Várias coisas vão apoiar esta intenção. Primeiro, é preciso evitar ser arrastado para uma              
conversa sobre abstrações de ideias, explicações, o sentido do passado, e tal. O primeiro              
objetivo é estabelecer um relacionamento que irá apoiar o auto-estudo assistido; o            
hábito de recolher informação por meio de perguntas e a consideração das respostas,             
não é a maneira de fazê-lo. Palavras e ações do terapeuta devem demonstrar que ele está                
prestando atenção ao que o cliente está experimentando agora, se preocupa com o que o               
cliente está sentindo, e entende o que isso significa para o cliente. Esta conexão através               
de experiência presente é a chave para a ressonância límbica. Assim, as pesquisas do              
terapeuta sobre o que diz respeito ao cliente serão emocionalmente nutritivas ou            
inspiradoras de estima e conexão. Outra coisa que ajuda a construir o relacionamento             
correto é realizar o processo como uma empresa cooperativa, onde os sentimentos de             
parceria, trabalho em equipe e respeito mútuo são básicos. A ideia de que não estamos               
separados, que somos inescapavelmente parte de um todo infinitamente maior do que            
cada um de nós sozinho, é a raiz da presença amorosa. 
 
Experiência presente, crenças implícitas, e memória de procedimento 
 
Uma imagem emergiu do conjunto de penetrantes e adaptáveis processos mentais           
sofisticados que ocorrem em grande parte fora de vista. De fato, alguns pesquisadores             
têm ido tão longe a ponto de sugerir que a mente inconsciente faz praticamente todo o                
trabalho e que a vontade consciente pode ser uma ilusão. 

Timothy Wilson, Estranhos para nós mesmos, 2002 
Todos os organismos vivos da humilde ameba ao ser humano nascem com dispositivos             
destinados a resolver automaticamente, sem nenhum raciocínio peculiar necessário, os          
problemas básicos da vida. 

António Damásio, Procurando por Spinoza, 2003 
 
A coisa que nós mais queremos ajudar os clientes a descobrir e mudar são os modos                
habituais que criam sofrimento desnecessário para si e para os outros. A lógica é a               
seguinte: 
 

 1. A experiência é organizada por hábitos que funcionam fora da consciência. 
 2. Os mais significativos destes hábitos de organização são aqueles que foram           

aprendidos no início da vida e desenvolvidos em reação a experiências           
formativas e obrigatórias. 

 3. Esses hábitos são armazenados na memória implícita e não são normalmente           
acessíveis à consciência. 
A memória implícita [às vezes chamada de memória processual, as vezes de            
memória emocional] envolve partes do cérebro que não exigem         
processamento consciente durante a codificação ou recuperação. Quando a         
memória implícita é recuperada, os perfis de rede neural que são reativados            
envolvem circuitos no cérebro que são uma parte fundamental da nossa           
experiência cotidiana da vida: comportamentos, emoções e imagens. Estes         
elementos implícitos fazem parte da base para o nosso sentimento subjetivo           
de nós mesmos: Nós agimos, sentimos e imaginamos sem o reconhecimento           
da influência da experiência passada em nossa realidade presente. (Siegel,          
2003, p. 29) 

 4. Eles são procedimentos automatizados, desencadeados pela percepção das        
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realidades internas e externas, percepções que são influenciadas pelos         
hábitos organizados. 

 5. Eles são os equivalentes funcionais de crenças implícitas. 
 
Estas previsões implícitas e crenças exercem uma profunda influência sobre a vida            
cotidiana, sem qualquer maneira simples e direta para modificá-las. Elas influenciam           
toda a experiência em curso, quer seja originada interna ou externamente, produzindo            
em resultado as reações habituais. Elas moldam todo o tipo de experiência - percepção,              
humor, pensamento, sentimento e comportamento. Assim, a experiência presente é uma           
expressão confiável e imediata de hábitos e crenças inconscientes. Por esse motivo,            
vamos nos concentrar em experiências atuais e usá-las para trazer o que é normalmente              
inconsciente à consciência. 
 
Indicadores não verbais e experiências formativas 
 
Acessar os tipos de crenças que de forma difusa e inconsciente influenciam a             
experiência, exige que o terapeuta tenha uma ideia sobre quais foram as primeiras             
experiências formativas do cliente e que crenças implícitas os comportamentos do           
cliente estão expressando. Para obter essas informações, o terapeuta concentra a atenção            
sobre as qualidades de postura habitual do cliente, tom de voz, expressões faciais,             
gestos, contato visual, padrões de fala, etc. (Alguns exemplos incluem, por exemplo,            
terminar declarações verbais com inflexão de pergunta ou uma aparência de rosto            
habitualmente triste ou então uma inclinação da cabeça.) Muitas dessas qualidades são            
expressões não-verbais habituais de crenças implícitas. Nós as chamamos de          
indicadores. 
Como você deve imaginar, há muitos desses indicadores. Alguns podem ser           
completamente óbvios no que dizem sobre o cliente. Outros exigem que o terapeuta             
aprenda sobre eles ao longo do tempo. Em bioenergética, por exemplo, os indicadores             
são frequentemente posturais. Um peito afundado e joelhos travados para um terapeuta            
bioenergética seriam indicadores de "um padrão oral" (Lowen, 1975). Dado este padrão,            
o terapeuta tem tanto um diagnóstico como uma maneira para proceder o tratamento.             
Quase todos os métodos de psicoterapia usam conjuntos específicos de indicadores           
desta forma e geralmente se referem a eles como "sintomas". Neste método, usamos             
indicadores de forma diferente. Nós os usamos para obter ideias para experimentos. 
À medida nós interagimos e nos relacionamos com os outros, nós normalmente não nos              
concentramos em seus pequenos e aparentemente insignificantes hábitos. Em uma          
interação normal, a conversa é mais importante e talvez não pensemos conscientemente            
nos comportamentos não-verbais sutis de uma pessoa. Podemos ignorar uma ligeira           
sensação de desconforto (sobre não estar sendo acreditado, por exemplo) que resulta da             
forma da outra pessoa estar nos olhando com a cabeça sempre inclinada para um lado.               
As probabilidades são de que ela não esteja consciente de qualquer ângulo de sua              
cabeça ou do ceticismo que isso indica. Este nível de interação é geralmente tratado              
pelo inconsciente adaptativo. Em Hakomi, nós conscientemente procuramos        
indicadores, e o giro da cabeça é um dos que comumente aparece. Através de              
experimentos com ele muitas vezes, eu fico esperando que ele indique uma experiência             
formativa de não ser dito a verdade ou não ser compreendido. A emoção associada a               
isso é geralmente estar ferido. Embora a dor não esteja sendo sentida no momento, ela é                
uma expressão de uma crença implícita: "Tenho de ter cuidado com o que as pessoas               
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estão me dizendo! Eu posso me machucar de novo!". Apesar de não ser consciente, essa               
crença está controlando o comportamento e a experiência presente. Indicadores são as            
expressões externas desse processo. 
Em Hakomi, usamos indicadores para criar experimentos destinados a provocar reações.           
Esta é uma parte vital do método. É nossa clara intenção estudar o comportamento de               
um cliente não para procurar sintomas da doença, mas para que seja uma fonte de               
experimentos. Nós prevemos que os experimentos que realizamos trarão os processos           
adaptativos inconscientes de dirigirem o comportamento à consciência do cliente. Um           
terapeuta usando esta abordagem é considerado como tendo uma atitude experimental.           
Nós somos buscadores de evidências – evidências que recolhidas in loco, evidências            
que os clientes podem usar para compreender a si mesmo. A ideia básica é a seguinte:                
(1) indicadores sugerem experimentos; (2) experimentos criam reações; e (3) reações           
são evidência de crenças implícitas. Recolher evidências é o que fazem os            
experimentos, e exatamente por isso que os fazemos. 
Por exemplo, se o hábito do cliente é manter a cabeça um pouco fora do centro e                 
ligeiramente virada, podemos fazer um experimento em que o cliente, enquanto em            
atenção plena, vire a cabeça lentamente em direção ao centro. A maioria de tais clientes,               
ao fazer esse movimento de forma deliberada e cuidadosa, irá reagir com medo. Este              
medo é sobre ser emocionalmente ferido, e está associado com as memórias disso ter              
acontecido e crenças sobre como evitá-lo. O giro habitual da cabeça é apenas um              
indicador e o experimento é apenas um dos que poderiam ser feitos. Há intermináveis              
indicadores e possíveis experimentos que podem ser feitos. Encontrar indicadores e           
elaborar experimentos adequados são algumas das coisas que tornam este trabalho tão            
interessante. É uma combinação de procurar pistas como um detetive e testá-las como             
um cientista. É um longo caminho desde "a cura pela fala". 
 
Usando Atenção plena e pequenos experimentos 
 
O processo que é usado é o seguinte: 
 

1. Encontre um indicador. 
2. Imagine e decida o experimento que vai usar. 
3. De uma forma suave e no tempo adequado, desvie a atenção do cliente para o               

indicador e pergunte se estaria tudo bem em fazer um experimento. 
4. Se o cliente concordar, estabeleça o experimento pedindo atenção plena ao           

cliente e um sinal de quando ele estiver pronto. 
5. Quando o sinal é dado, fazer o experimento. 
6. Preste atenção para, se necessário, pedir ao cliente para atentar aos resultados.            

(Muitas vezes eu tenho que lembrar a novos alunos: "É um experimento. Então,             
colete os dados!") 

 
São possíveis vários tipos de resultados: 
 

1. O experimento pode não ter qualquer efeito. Nesse caso, o indicador não foi             
significante, havia algo de errado com a maneira como o experimento foi            
realizado, ou, em certo sentido, o cliente não estava pronto. 

2. O experimento evocou uma imagem, memória, ou ideia, mas sem uma reação            
emocional acompanhando. 
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3. O experimento evocou uma reação emocional. Em cada caso, o processo se            
desenrola de forma diferente. 
 

Este procedimento é como nós ajudamos os clientes a se estudarem. Os experimentos             
que fazemos são destinados a evocar reações que vão levar a descobertas. As             
descobertas mais importantes são aquelas que falam a um cliente sobre si mesmos:             
quem ele se tornou; que muito do seu sofrimento é desnecessário; como seus velhos              
hábitos e crenças escondidos estão impedindo emoções positivas e relacionamentos          
nutritivos; que esses hábitos e crenças moldam suas experiências cotidianas começaram           
na infância; e que há um caminho que leva para longe desse passado em direção a um                 
presente mais fácil e mais gratificante. Com bons experimentos e a condução correta,             
tudo se torna possível. 
Um experimento frequentemente utilizado é aquele em que o terapeuta oferece uma            
simples declaração. A declaração foi concebida para oferecer uma ideia nutritiva que            
será automaticamente rejeitada pelo cliente. Por exemplo, com o indicador mencionado           
acima, a cabeça girou um pouco de lado, o terapeuta pode oferecer uma declaração              
como: "Você pode confiar em mim" ou "eu não vou traí-lo." Em experimentos como              
esse, a primeira reação pode ser um pensamento como, "Eu não acredito nisso!" Muitas              
vezes, ele será seguido por uma emoção, como raiva ou tristeza. 
Experiências como esta revelam as conexões entre crenças, memórias e          
comportamentos habituais. Quando os clientes experimentam tais conexões, o acesso ao           
material inconsciente se torna possível. Observação em atenção plena de gatilhos e            
reações acessam as memórias de eventos formativos, as experiências que elas criam, e             
os hábitos que ainda dirigem essas experiências. 
 
Apoiando a Gestão Emocional Espontânea 
 
O método Hakomi é inspirado em princípios budistas. É o princípio do primado da              
consciência que leva ao uso da atenção plena. E é o princípio da não-violência que               
conduz à maneira particular de como o método lida com emoções. Quando as emoções              
são disparadas por um experimento, os clientes muitas vezes reagem contendo-as da            
uma forma habitual. Eles mudam a postura, tencionam os músculos, contém a            
respiração, e seguram a expressão. Alguns métodos terapêuticos pensam tais reações           
como defesas - resistindo ao processo que o terapeuta gostaria que acontecesse. Ideias             
como esta são baseados em uma atitude contraditória: o terapeuta contra a doença. 
Nós, por outro lado, vemos tais reações como hábitos que se destinam a gerir a               
intensidade e a expressão de uma experiência emocional. Onde alguns métodos tentam            
quebrar as "defesas" e superar a "resistência", nós fazemos o oposto: em vez de              
empurrar para um rompimento, nós oferecemos e fornecemos suporte para as reações.            
Por exemplo, se um cliente reagiu puxando os ombros para cima - para conter seu medo                
– nós poderíamos ajudar o cliente a manter a tensão, sustentando os ombros para cima               
por eles. Ao fazer isso, estamos demonstrando compreensão e compaixão. No que pode             
parecer um paradoxo, este tipo de apoio ajuda o cliente a permitir que o processo               
emocional se desenrole. Como apoiamos o cliente e esperamos, o cliente muitas vezes             
voluntariamente relaxa e se permite sentir sentimentos dolorosos e sua expressão. Esta            
abordagem de apoio tem sido parte da Hakomi desde a sua criação. As técnicas              
envolvidas são referidas como "take over" (tomar controle) e elas são a segunda coisa              
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importante que é exclusiva do Hakomi. (O primeiro é a utilização da atenção plena na               5

evocação da experiência). 
Quase todos os comportamentos de gerenciamento envolvem tensão muscular de algum           
tipo. Muitas vezes, é possível que o terapeuta ofereça e, com a permissão, forneça o               
suporte físico real para aquela tensão. Por exemplo, quando a emoção é intensa, os              
clientes vão apertar espontaneamente seus diafragmas, músculos abdominais e da          
parede torácica. Eles podem envolver seus braços firmemente em torno de si.            
Segurando o cliente firmemente nós fornecemos o suporte para esta forma de gestão. O              
que pode acontecer em seguida, e que muitas vezes acontece, é que a emoção que está                
sendo contida é liberada. No caso de medo, pode ser um grito. No caso de tristeza, seria                 
soluçar. A técnica de tomar controle consistentemente conduz à libertação voluntária da            
emoção e contribui muito para a eficácia do método. 
 
 
 
 
Proporcionar experiências positivas faltantes 
 
A liberação das emoções contidas é extremamente gratificante e curativa. Mas ainda            
mais, é o prelúdio de insight. Apoio à gestão leva à liberação e, quando tratada               
adequadamente, a liberação leva à introspecção e integração . Os hábitos de contenção,            6

quando relaxados, permitem que apareça um caminho alternativo - o caminho de            
expressão e de alívio. O suporte para este caminho é o mais simples de todos. A                
primeira coisa simples a fazer é manter contato, continuando a segurar ou tocar o              
cliente, o toque que já estava presente no tomar controle. Somente neste ponto, quando              
a expressão tiver diminuído e que a pressão envolvida na tomada de controle pode ser               
relaxada. O contato é continuado, talvez, mantendo uma mão nas costas do cliente ou              
mantendo o cliente em seus braços. Isto proporciona o tipo reconforto que não             
aconteceu durante a experiência formativa dolorosa. Esta falta de conforto desencadeou           
a contenção em vez de expressão. Isto é uma experiência de base faltante. Imagine uma               
criança brincando no seu quintal, ela tropeça e cai, machucando a si mesmo. Ela chora e                
corre para sua mãe, que deixa cair o que está fazendo e segura a criança e enxuga as                  
lágrimas e sussurra palavras suaves de simpatia e confiança. Esse é o tratamento             
universal para a aflição. De alguma forma, todos os mamíferos fazem algo semelhante             
(outras espécies, também). 
Após a liberação e enquanto conforto está disponível, os clientes muitas vezes se             
acalmam e olham para longe. A partir dos seus movimentos de cabeça muito ligeiras e               
expressões faciais, pode-se dizer que eles estão pensando, se lembrando e dando sentido             
ao que simplesmente acabou de acontecer. Esta é a fase da integração. Esta é a               
reconciliação de si mesmo com o que se era. Este é o momento de deixar o passado ser                  
passado. Assim é como nós avançamos. É como os hábitos são alterados e a liberdade               
de escolha é adquirida. Isto é como as experiências dolorosas são resolvidas, como a              
conclusão é realizada. Durante este tempo de integração, o terapeuta continua a            

5 NT: O “take over” (tomar controle) já havia aparecido na metodologia da integração funcional do 
Feldenkrais, neste caso sem ter objetivos psicoterapeuticos mas para induzir padrões de funcionamento 
muscular. 
6 NT: Esta é a 4º fase do processo que compreende (1) contato; (2) acessando; (3) Processando; (4) 
Transformação e integração; (5) Conclusão.  
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proporcionar o contato e, mais importante, o terapeuta permanece em silêncio presente e             
atento, mas sem interferir com o trabalho interno do cliente de dar sentido a sua               
experiência e chegar a conclusão. Isto pode demorar cinco ou até dez minutos. 
Quando o cliente tiver concluído, ele vai abrir os olhos e olhar para o terapeuta. É                
melhor ficar calado, mesmo assim. Melhor apenas esperar. Ele vai lentamente começar            
a falar sobre o que ele descobriu. Isso também faz parte da integração - contar a sua                 
história a um amigo em questão. Seu entendimento é compartilhado e confirmado. Ele             
agora é reconhecido por outros a medida que conhecer a si mesmo. Ele sente alívio e                
calor de estar com uma pessoa prestativa e carinhosa. Ele sente uma nova sensação de               
liberdade e esperança, a possibilidade de satisfações anteriormente desperdiçadas. Tais          
são as recompensas para aqueles com a coragem de fazer a jornada. 
 
Uma mudança de visão 
 
Minha forma de trabalhar quando comecei era “voar” por instintos em vez de por              
instrumentos. Ao longo dos anos, ela evoluiu. Ele se clarificou e mudou através de              
sessões, workshops, formação, leitura, e interação com alunos e colegas. O longo            
processo de aprendizagem do meu ofício trouxe refinamentos. Os maiores são estes: 
 

1. Quando eu comecei, eu fui influenciado principalmente pelas abordagens         
psicoterápicas que eram academicamente ensinadas, como a terapia        
comportamental e a terapia rogeriana. Mas, lentamente, depois de vários anos e            
com a ajuda de amigos, percebi que as informações que eu precisava para me              
mover no processo não poderiam ser obtida por meio de conversas. Discussões,            
histórias e questões, na verdade, interferiam com o processo que eu estava            
desenvolvendo. Aprendi a procurar indicadores e fazer experimentos. Amigos         
versados na teoria do caráter e nas terapias corporais forneceram a inspiração            
original para esta mudança. 

2. Aprendi a pensar no trabalho como auto-estudo assistido. Em assim fazendo, eu            
mudei de ser o fazedor, responsável por tudo o que acontecia, para o ajudante              
que só apoiava o que o cliente fazia por si mesmo. Elementos do meu apoio               
foram necessários, mas todos eles juntos não eram de forma alguma suficientes.            
O cliente fazia o trabalho. 

3. Eu aprendi a manter um forte foco na experiência presente e a restringir a              
"tomada de uma história." Reich assinalou que a história de uma pessoa, pelo             
menos, o que é ainda significativo sobre ela, está presente em tudo que diz              
respeito a ela. Você só tem que olhar. 

4. Eu aprendi, em um momento dramático, a mudar de quebrar defesas para            
oferecer suporte para a gestão do comportamento. Foi minha experiência pessoal           
com o tipo de força usada em algumas terapias e minha devoção ao princípio da               
não-violência budista que inspirou essa mudança. Desde aquele momento, tenho          
desenvolvido maneiras de mover o processo adiante de forma suave. 

5. Eu aprendi a colocar uma forte ênfase em fornecer experiências positivas e me             
afastar de exaltar a expressão de emoções dolorosas. Quando as emoções           
dolorosas surgem espontaneamente, eu faço um esforço para ajudá-las a se           
completarem de uma forma natural. O processo torna-se cada vez mais uma            
questão de seguir e apoiar o que queria acontecer e menos e menos de fazer isso                
acontecer. Como resultado, o trabalho se tornou mais rápido e mais fácil. 
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6. Eu aprendi a enfatizar a nutrição e o reconforto como formas de apoiar o              
processo em curso. E eu aprendi a ficar em silêncio e reconhecer quando o              
silêncio era demandado. Eu percebi que o trabalho mais importante é o que o              
cliente faz. 

7. Eu desloquei para longe da imagem freudiana de repressão e impulsos libidinais.            
Eu aprendi a aceitar o inconsciente como um jogador potencialmente forte e            
positivo no processo de cura. Aprendi a reconhecer a atividade do inconsciente            
adaptativo, honrando-o e criando uma relação de trabalho satisfatória com ele           
(Wilson, 2002; Gladwell, 2005). 

8. Mais uma vez, em um momento dramático, eu aprendi sobre a presença amorosa             
e o poder que ela tem para apoiar a cura. Eu aprendi a estabelecer              
deliberadamente um sensopercepção de compaixão e apresentar a mim mesmo,          7

em primeiro lugar, como apenas um outro ser humano (Gerhardt, 2004; Lewis et             
al., 2000). 

9. Eu aprendi que seguir é uma outra maneira de conduzir, que o apoio a processos               
naturais é mais proveitoso do que tentar controlá-los. A inspiração aqui é            
Taoísmo. Este jeito de trabalhar cresceu gratificando mais e mais a medida que             
minha compreensão e respeito pelo inconsciente adaptativo cresceu. 

10. Eu também ganhei, como todos nós ganhamos nestes últimos 10 anos, uma            
maior compreensão das bases neurais de todo o comportamento e,          
especialmente, das emoções e crenças (Calvino, 1997; Goleman, 2004;         
Damásio, 2003; Hobson, 1996; Llinds , 2001; Panksepp, 1998; Pinker, 2002;           
Rossi, 1996; Schore, 1994; Schwartz & Begley, 2002; Shlain, 2003; Siegel,           
1999, 2009; van der Kolk, McFarlane, & Weisaeth, 1996). 

 
Apreciação 
Assim, muitas pessoas, tantos corações amorosos e abertos têm compartilhado a si            
mesmo comigo. Tenho testemunhado lágrimas derramadas de alegria dada e sentida. Eu            
não posso imaginar uma viagem mais gratificante. Para cada livro inspirador e todas as              
conversas, para todos os meus alunos e colegas, mais do que eu posso listar, ofereço               
meu obrigado. Eu construí uma vida em torno deste trabalho. Minha sincera esperança é              
que aquilo com que eu contribuí vá ajudar todos aqueles que desejam começar ou              
continuar nesta jornada. 
 
 

7 NT: “Felt sense” esta sendo traduzido por “sensopercepção” significando a experiência corporal             
paupável em oposição a “felt meaning” que seria algo puramente mental seguindo Experiencing and the               
Creation of Meaning (1962/1997) de Eugene Gredlin. 
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