
Depoimentos de alguns integrantes da primeira formação Matrix-Hakomi no Brasil 
 

 
 
“O Matrix-Hakomi no Brasil é a realização de um sonho que nasceu em 1991, em 
Boulder, quando conheci a Mukara e o Hakomi. ‘Todas as nossas partes são bem 
vindas’ é o tema principal tanto no Matrix quanto no Hakomi, na promoção de um 
caminho gentil  e eficaz para a expressão da totalidade do ser, o processo da 
individuação, na linguagem de Jung.  No Matrix as partes a se integrar são os membros 
de um  grupo, no Hakomi são nossos eus, como nossa criança ferida, nosso velho 
sábio... que ficam muitas vezes na sombra, rejeitados, atrapalhando nossos 
relacionamentos.  Essa formação foi pra mim uma experiência de integração  profunda 
dos meus eus e de conexão amorosa  com  o grupo.” 
 
Julia Andrade, psicóloga com especializações em Psicoterapia Junguiana (PUC-RJ) e Análise 
Laban de Movimento (EAV). Formações em Matrix-Hakomi, Terapia Biodinâmica, Análise 
Bioenergética e EMDR. Pratica meditação e estuda psicologia budista há mais de 30 anos. Faz 
atendimento clínico individual, de casais e grupos.  

___________________________________  

 

 
 
“Sinto e vivo o Matrix-Hakomi como uma técnica terapêutica que, apoiada nos braços 
dos princípios do Budismo Tibetano e da Neurociência, forma uma grande e 
aconchegante colcha que envolve e acolhe todos os meus conhecimentos anteriores 
permitindo-me, cada dia mais, olhar, sentir, escutar e cuidar do indivíduo em busca de 
si mesmo, visando sua integração, transformação e reequilíbrio com amor, respeito e 
compaixão.”  
 
Elaine Barcellos Terapeuta Psico Corporal em: Análise Psicorgânica (CEBRAFAPO/EFAPO); 

Massagem Biodinâmica; Arteterapeuta AARJ 288; Terapeuta Reikiana Nível II; Terapeuta de 

Fogo Sagrado; Alinhamento Energético; Terapeuta Hakomi e MatrixWorks. 



 

 
 

“O meu encantamento pela sabedoria do corpo tem sido extremamente nutrido pela 

metodologia Matrix-Hakomi, que nos leva à prática contínua de confiar na linguagem 

corporal e, através dela, construir uma conexão amorosa com o poder genuíno da cura 

e da transformação.”  

Tiene Deccache Fisioterapeuta com formação em GDS, RPG, Método de Cadeias 

Osteomusculares Léopold Bousquet, Escola Ivaldo Bertazzo, Hakomi, Leitura Corporal, UNIPAZ, 

além de abordagens de atendimento em grupo como Psicodrama, Grupo Operativo, Matrix 

Works. Semeadora do INTERKINESI. 

_______________________________________   

 

“Mindfulness, não violência, organicidade,... princípios evocadores de uma presença 

amorosa. O aprofundamento íntimo e respeitoso e o olhar abrangente e coletivo 

propiciam uma qualidade de presença que contribui para a clínica. Encontro muita 

afinidade do Matrix-Hakomi com a Experiência Somática, contribuindo como fonte de 

recursos relacionais e pela visão construtiva e positiva do desenvolvimento humano.” 

Carlos Melo Psicólogo Clínico, Doutor em Saúde Coletiva (IMS/UERJ). Professor, provedor de 
supervisões e sessões em Experiência Somática (SE). Formado em Matrix-Hakomi. Em 
formação como instrutor pelo Mindfulness International Training. Psicoterapeuta corporal com 
formação em EMDR, no Sistema Rio Abierto e em Análise Bioenergética. 
________________________________________  



 

“Hakomi-Matrix é um modelo de completude entre tantas metodologias surgidas nos 
Estados Unidos na década de 70, pois enfatiza a organicidade dos sistemas vivos, o 
holismo como integração mente-corpo, a unidade do universo participativo, a atenção 
plena como caminho da conscientização e a comunicação não-violenta como 
reverência à vida.” 

  

Carmem Lemos é psicóloga e pedagoga com Mestrado em Letras. Tem formação profissional 
 em várias abordagens da Psicologia Somática como Psicologia Formativa, Experiência 
Somática (SE), Bodynamic, Matrix-Hakomi. É psicoterapeuta, docente de pós-graduação e 
coordenadora de grupos teóricos, vivenciais e de projetos sociais e supervisora clínica. 
________________________________________  

 

“Matrix-Hakomi potencializa tudo que há de melhor em cada indivíduo, possibilitando 
a conexão com o outro, nutrindo e cuidando uns dos outros, conectando o grupo aos 
cinco princípios básicos, de maneira única, humanizando os diferentes seres através da 
compaixão, compreensão e presença amorosa.” 
 
Izabela Candido bacharel em Administração e Master Business Administration em Gestão 
Estratégica de Pessoas (UFRJ). Psicoterapeuta Hakomi e Instrutora MatrixWorks. Líder de 
Recursos Humanos na Mundivisas e multiplicadora do módulo da ALD Consultoria de Gestão 
de Carreiras e Talentos no Instituto de Engenharia e Gestão. 
___________________________________________  
 



 
 

“Ligar é o convite 
Gentil é o tom 
Ouvir é a ação 
A vida é o propósito 
Amoroso é o objetivo.’ 
Não são minhas essas palavras, porém decidir vivê-las foi minha opção”  
 
Alexandra Meneghetti  Formada em Comunicação Social e Marketing. Pós-graduação em 
terapias  transpessoais (UNIPAZ); Mestrado de Reike, psicoterapias corporais (biossíntese, 
bioenergética e biodinâmica). Formada em Matrix-Hakomi; polaridade sistêmica (arquétipos) e 
em Medicina Ayurvédica. Atua em grandes empresas e com terapias individuais. 
____________________________________________  
 

 
 

“Este grupo, esse estudo teórico e prático tem sido a cada dia a materialização de uma 
luz de esperança no sentido da possibilidade de relações interpessoais claras, justas, 
íntegras e coerentes com o que é estudado. Ou seja, neste trabalho, reconheço a teoria 
completamente vivenciada na prática por todos os componentes do grupo, incluindo os 
professores. E, frente a essa experiência, sinto uma profunda gratidão e um desejo 
enorme de chamar todas as pessoas que desejam um trabalho interno e em grupo mais 
saudável, a fazerem parte dessa formação Hakomi-Matrix.” 
 
Adriana Tajtelbaum  Formada em psicologia (UFRJ), com especializações em Gestalt-terapia, 
Recuperação Motora, Terapia Reichiana, Biossintese, Análise Psico-orgânica, Constelação 
Familiar, Experiência Somática (SE), Hakomi, Matrixworks, Touching, Shiatsu, Tai-chi-chuan 
____________________________________________  
 



 
 

“Quando entrei nesse curso buscava me instrumentalizar para a continuidade do meu 

trabalho de mais de trinta anos como educadora somática. Hoje, passados apenas dois 

anos, vivencio cotidianamente os cinco princípios norteadores do Matrix-Hakomi. Para 

muito além das minhas expectativas, mudou minha maneira de 

compreender/apreender e me relacionar com o Mundo em todas as suas esferas. Essa 

formação fez aflorar o melhor de mim!” 

Esther Schorr Raphael Fundou e coordena o FELDENRIO - Instituto de Feldenkrais do 
Rio de Janeiro. Educadora Somática do Método Feldenkrais e Metodologia Angel 
Vianna, Terapeuta corporal Hakomi e Instrutora MatrixWorks. Educadora em Dança e 
Movimento formada pela Escola Angel Vianna. Educadora em História e Filosofia (UFF). 
_________________________________________  

 

"Hakomi e Matrix para mim são... amorosidade, generosidade e respeito. Pilares 
perfeitos para uma nova organização de um sistema. Presença amorosa que 
removimenta a vida, respeito que movimenta o universo e suas relações. É poder 
passar pelo caminho singular da cura pulsante que reside em cada ser humano e suas 
relações. É poder permitir o florescer adequado de cada etapa de vida que de alguma 
forma lhe foi negada antes. É em si um novo acontecer das próprias experiências. Em 
suma, um novo acontecer de si mesmo." 
 
Beth Cassano Psicóloga Clínica. Pós-Graduada em Terapia Cognitivo Comportamental. 
Terapêuta em EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) e Matrix-Hakomi. 
Experiência Somática (SE) em formação. 
______________________________________________    
 



 
 
“Eu já tinha feito o curso Matrixworks e o que aprendi com Mukara já tinha mudado 
minha vida, a pessoa que sou, minha compreensão do mundo e das relações humanas. 
Na formação conjunta, se juntou o conhecimento do Hakomi, que mostra as 
feridas/fragilidades humanas e como se constroem suas defesas. Todo esse 
treinamento me levou a um conhecimento mais profundo de mim e dos outros e de 
minhas relações. Me ajudou a compreender e aliviar minhas dores e angústias e me 
ajudou a compreender a dor e a angústia dos outros. Além disso, me forneceu 
instrumentos para melhorar minha prática clínica e ajudar meus clientes a se 
compreenderem, a compreenderem suas relações afetivas, suas defesas, suas feridas e 
se tornarem seres humanos mais plenos, conscientes e felizes”. 
 
Yeda Bocaletto Terapeuta corporal. Rolfista Avançada e Rolfista de Movimento.  
Professora de Rolfing. Terapeuta Hakomi. Facilitadora de Matrixworks. 
_________________________________________   
 

 
 

"Na formação Matrix-Hakomi pude experimentar estado de presença, cuidado, clareza, 
segurança, honestidade, inteireza e leveza, amor e responsabilidade. E esse é também 
o conteúdo do curso e da proposta terapêutica.”  
 
Ana Cretton é educadora e Mestre em Memória Social (UNIRIO); contadora de histórias, 
autora e especialista em Literatura Infantil; formada em Matrix-Hakomi e em “Sintonizando 
com crianças”; em formação como instrutora pelo Mindfulness International Training e como 
Arteterapeuta (Incorpoarte).  
___________________________________________  
 



 

“Cuidado, encontro, conexão, suavidade, delicadeza... Sinto como um mergulho para 

um reencontro , sem me perder,  onde aprecio os longos e intermináveis labirintos que 

existem em mim. Complementando, o Hakomi me faz sentir assim: ‘Sei que ainda não 

fui capaz de voar, mas guardo asas em mim’.“     

Virgínia Mattos Psicóloga Junguiana/ Arteterapeuta/ Terapeuta Reikiana/ Pós 

graduada em Biopsicologia/ Facilitadora The Pathwork of Self-Transformation/ 

Terapeuta Hakomi e Matrixworks. 

_________________________________________  

 

“No Hakomi aprendi que acompanhar alguém (cliente) de forma amorosa, 
simplesmente confiando em segurança na capacidade orgânica de autorregulação da 
pessoa se chega a um lugar de cura deste ser e da criança ferida que todos levamos 
dentro. Só isso ajuda a transformar um viver limitado numa vida mais plena. Se 
extrapolamos o que acontece no Hakomi para o Matrix, vemos que 
surpreendentemente acontece algo muito parecido com um grupo, onde a cura e a 
evolução aparecem quando todos os membros são acolhidos e podem confiar no 
grupo, mesmo os mais feridos e neste lugar pode acontecer a transformação em um 
grupo ‘vivo e evolutivo’.”   
  
Salvador Berga  Terapeuta de Experiência Somática (SE) e Matrix-Hakomi, Formação 

em Aurasoma e Assessor de Investimentos Financeiros. MatrixWorks. 

_________________________________________  

 


