1.
HISTORIA HIPNOZY
W ZARYSIE

20

Kurt Tepperwein

WY¯SZA SZKO£A HIPNOZY

Prastare praktyki
hipnotyczne

H

Sumerowie

Indie

ipnoza jest tak stara jak ludzkoæ. Zachowane pisma
klinowe z krajów nad Eufratem i Tygrysem wiadcz¹
o tym, ¿e najstarszy znany lud, który stworzy³ kulturê 
Sumerowie  ju¿ w czwartym wieku przed Chrystusem zna³
hipnozê i potrafi³ j¹ stosowaæ w taki sam sposób, jak to ma
miejsce dzi.
W s³awnej szkole kap³añskiej w Erech1 od niepamiêtnych czasów przechowywano ksiêgê i wielokrotnie j¹ przepisywano. Zachowa³a siê czêciowo po dzi dzieñ. Ta
ksiêga zawiera nieodparte dowody na to, ¿e ju¿ w tamtych
czasach zw³aszcza wykszta³ceni lekarze-kap³ani leczyli chorych podczas snu za pomoc¹ hipnotycznych sugestii. Tak¿e
wtedy znane ju¿ by³y trzy poziomy stanu hipnotycznego:
lekka, rednia i g³êboka hipnoza; obecnie rozró¿nia siê
podobne stopnie hipnozy.
W najstarszych pismach sanskryckich Indii, np. w ksiêdze praw Manusmriti, opisano podobny podzia³ stanów
hipnotycznych. Jest w niej mowa o nie-czuwaniu, nie-marzeniu i nie-rozkoszy. Autohipnoza gra wspó³czenie
du¿¹ rolê w zaawansowanych technikach jogi.
1

Jedno z najstarszych i najwa¿niejszych miast Babilonii.
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Ju¿ w staro¿ytnym Egipcie u¿ywano hipnozy jako rodka
terapeutycznego. Na licz¹cym trzy tysi¹ce lat papirusie, tak
zwanym papirusie Ebersa2, zosta³y opisane metody, za pomoc¹ których ówczeni uzdrowiciele stosowali hipnozê. U¿ywane wtedy techniki s¹ bardzo podobne do dzisiejszych.
Egipscy kap³ani byli jednoczenie lekarzami dla ludu. Wprowadzali oni w hipnozê trzymaj¹c chorym b³yszcz¹c¹, metalow¹ tarczê przed oczyma, tak aby je zmêczyæ i w ten sposób
wywo³aæ hipnotyczny sen. Mamy tu do czynienia z pocz¹tkami tak¿e dzi stosowanych metod fiksacyjnych3. Równie¿
przyk³adanie r¹k, powi¹zane z odpowiednimi sugestiami,
by³o wówczas znane. Zosta³o to przedstawione w staro¿ytnym egipskim dokumencie:  po³ó¿ rêce na chorym, ¿eby
uspokoiæ jego ramiona, i powiedz, ¿e ból zniknie.
W tamtych czasach istnia³y wi¹tynie, w których mogli
sypiaæ chorzy szukaj¹cy uzdrowienia u bogów. S³awne by³y:
wi¹tynia Serapisa w Kanope i wi¹tynia Izydy.
Tak¿e Grecy znali i praktykowali hipnozê podczas snu
w wi¹tyniach. Chorzy, którzy udawali siê do wi¹tyni, musieli najpierw przez pewien czas utrzymywaæ specjaln¹ dietê. Przygotowania do w³aciwego leczenia obejmowa³y tak¿e wonne k¹piele i rytualne obmycia. Nastêpnie kap³an
opowiada³ choremu o leczeniu, tak aby nastawiæ go na nadchodz¹ce wydarzenia i zwiêkszyæ napiêcie oczekiwania.
Dopiero wtedy chorzy mogli po³o¿yæ siê w wi¹tyni do
snu. Podczas snu kap³ani szeptali ka¿demu choremu okrelone sugestie do ucha, a¿eby ci pod wp³ywem atmosfery
wi¹tyni uaktywnili w³asne si³y samouzdrawiania. Zanim
chorzy k³adli siê spaæ, musieli lubowaæ, ¿e bêd¹ stosowaæ
siê do wszystkiego, co oznajmi¹ im bogowie podczas snu.
Snom w wi¹tyniach przypisywano szczególne znaczenie
2
3

Georg Ebers  niemiecki egiptolog.
Fiksacja  natê¿one wpatrywanie siê w jeden punkt.
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i si³ê uzdrowicielsk¹. Po przebudzeniu kap³ani wyjaniali
chorym znaczenie snów i napominali ponownie, by przestrzegali rad bogów.
W tamtych czasach, podobnie jak i dzi, zdarzali siê
chorzy, którzy nie mogli zasn¹æ, i dlatego te¿ nie mo¿na
by³o ich zahipnotyzowaæ. Takim chorym s³u¿yli kap³ani
o zdolnociach medialnych, którzy podczas transu potrafili
nawi¹zaæ kontakt z bogami. W s³awnej wi¹tyni w Delfach
powiêconej Apollinowi na z³otym, trójnogim sto³ku nad
szczelin¹ w skale, z której wznosi³a siê para, siedzia³a kap³anka. Popada³a ona w trans i przekazywa³a pytaj¹cym
rady bogów. W innych wi¹tyniach trans by³ osi¹gany za
pomoc¹ rytualnego palenia wonnych zió³.
Na przestrzeni wieków sumeryjscy, egipscy i greccy lekarze-kap³ani, jak równie¿ perscy magowie i indyjscy jogini
pos³ugiwali siê hipnoz¹.
Rzymianie znali i uznawali osobymedia, które umo¿liwia³y kontakt z bogami chorym i szukaj¹cym rady. Nawet
filozofowie wykorzystywali sugestywn¹ si³ê hipnozy. Rzymski pisarz Porfiriusz (II w. n.e.) donosi³ o naukowym sporze, który toczy³o dwóch filozofów  Plotyn i Olimpiusz.
Uczniowie wspomnianych filozofów k³ócili siê miêdzy sob¹,
który z nich posiada wiêksz¹ wiedzê. W koñcu Plotyn wyzwa³ Olimpiusza na pojedynek na magiczn¹ sztukê. Ów
pojedynek odbywaj¹cy siê w obecnoci uczniów obu rywali mia³ rozstrzygn¹æ spór. Plotyn podszed³ blisko do Olimpiusza, kilka minut spogl¹da³ mu przenikliwie w oczy
i krzykn¹³ g³ono tak, ¿e wszyscy obecni mogli us³yszeæ:
Spójrzcie tylko, cia³o Olimpiusza skrêca siê z bólu. Olimpiusz natychmiast poczu³ ból i zrozumia³, ¿e Plotyn posiada
mocniejsze si³y duchowe ni¿ on sam.
Stosowanie hipnozy w trakcie snu w wi¹tyni praktykowano do pierwszej po³owy VI wieku. W póniejszych czasach chrzecijañscy mnisi przejêli spadek lekarzy-kap³anów
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i dokonywali cudownych uzdrowieñ za pomoc¹ modlitw,
wody wieconej i relikwii mêczenników, jak równie¿
przez przyk³adanie r¹k. W tym procederze uczestniczyli
tak¿e papie¿e i królowie. W Nowym Testamencie mo¿na
przeczytaæ: Kiedy na chorym po³o¿y siê rêce, polepszy
mu siê .
Z XI wieku pochodz¹ pierwsze przekazy o autohipnozie u cz³onków zakonu Hesychasten, z góry Athos. Pielêgnowali oni pewien rodzaj autohipnozy, który wywo³ywali
przez kierowanie wzroku na w³asny pêpek.
T.B. von Hohenheim (14931541), znany jako Paracelsus, naucza³, ¿e decyduj¹cym czynnikiem wszystkich wyzdrowieñ jest wewnêtrzny lekarz. Donosi³ on, ¿e mnisi
w Karnten leczyli chorych nakazuj¹c im patrzeæ w b³yszcz¹ce szklane kule. Chorzy zapadali zazwyczaj w g³êboki
sen. Podczas takiego snu mnisi dawali chorym odpowiednie uleczaj¹ce sugestie, które najczêciej skutkowa³y.
Dopiero Inkwizycja zakaza³a tej formy leczenia; ka¿dy,
kto podda³ siê hipnozie, by³ nara¿ony na niebezpieczeñstwo spalenia na stosie jako wyznawca diab³a.

Paracelsus

Inkwizycja

Od magnetyzmu
do hipnozy naukowej

W

roku 1646 niemiecki jezuita A. Kircher (16061680)
donosi³ z Rzymu w swoim dziele Experimentum
Mirable o zaczarowaniu pewnego koguta. By³o to pierwsze naukowo potraktowane klasyczne zjawisko tzw. hipnozy zwierzêcej. Mo¿e byæ ono uznane za pierwszy przejaw
magnetyzmu zwierzêcego, a Kircher za prekursora mesmerystów.

Athanasius
Kircher
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Pewien znany astronom, tak¿e jezuita, prof. M. Hell
(17201792) przeprowadza³ liczne kuracje magnetyczne.
Przygotowywa³ on magnesy o kszta³tach ludzkich organów
i przymocowywa³ je na bol¹cych czêciach cia³a. Wyniki
by³y zaskakuj¹ce  uleczy³ oko³o 6070% chorych. Tak¿e
ogólne samopoczucie chorych polepsza³o siê wskutek tych
kuracji.
Zainspirowany przez swoich poprzedników F.A. Mesmer
(17341815) uzna³, ¿e do wywo³ania powy¿szych zjawisk
nie jest w³aciwie potrzebny ¿aden magnetyzm: ani nieba,
ani minera³ów, ani ¿elaza. Do magnetyzowania wystarczy
jedynie dzia³anie wychodz¹cego z cia³a magnetyzera fluidu. Mesmer nazywa³ to zjawisko magnetismus animalis,
a wiêc magnetyzmem zwierzêcym.
Z jego nazwiskiem wi¹¿e siê pocz¹tek nowoczesnej historii hipnozy. Przenosi³ on fluid przez uderzenia brzegami d³oni od góry cia³a chorego do do³u (nazwanymi przez
niego passami Mesmera). W roku 1775 Mesmer wys³a³ do
wszystkich znacz¹cych akademii pismo, w którym wyjania³
swoj¹ teoriê w 27 twierdzeniach. Ze wzglêdu na rewelacyjne skutki leczenia Mesmera (przede wszystkim dziêki wyzdrowieniu pianistki, która maj¹c 4 lata olep³a), przysporzy³ sobie w krêgach lekarskich wp³ywowych wrogów 
musia³ uciekaæ z Wiednia do Pary¿a. Tam znalaz³ licznych
przyjació³ oraz zachwyconych zwolenników; nawet Maria
Antonina i inni cz³onkowie francuskiego dworu byli jego
pacjentami. Mesmer w swoim leczeniu nie przywi¹zywa³
wagi do zasypiania. Uwa¿a³ wywo³anie lecz¹cego przesilenia za bardziej skuteczne.
Pacjenci siedzieli podczas jego kuracji dooko³a misy
wype³nionej magnetyzuj¹c¹ wod¹, z której wystawa³y liczne prêty ¿elazne. Pacjenci musieli trzymaæ owe sztaby
w rêkach. W ten sposób pr¹d magnetyczny mia³ przep³ywaæ od jednego do drugiego. Na oczekiwane wyzdrowie-
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nie wp³ywa³a z pewnoci¹ autosugestia powsta³a wskutek
oczekiwania na odprê¿enie.
W roku 1784 na polecenie króla utworzono komisjê
Francuskiej Akademii Nauk, która mia³a sprawdziæ teoriê
Mesmera. Komisja sk³ada³a siê z lekarzy: Gullotina, Jorie,
Sallina DArceta, jak równie¿ z delegatów Akademii Nauk:
Baillyego, De Boryego, Franklina, Lavoisiera.
Komisja zdyskwalifikowa³a teoriê zwierzêco-magnetycznego fluidu Mesmera jako nienaukow¹ i j¹ odrzuci³a. Efekty leczenia Mesmera zosta³y przypisane sile wyobrani chorych. Na pró¿no zwolennicy Mesmera argumentowali, ¿e
komisja nie sprawdzi³a najwa¿niejszej kwestii, a mianowicie dlaczego przesilenie lecz¹ce wywo³uje u zwierz¹t podobne reakcje jak u ludzi.
Francuskim lekarzom nie tylko zabroniono zajmowania
siê mesmeryzmem, lecz tak¿e nie pozwolono, ¿eby na
ten temat dyskutowali z innymi pod grob¹ odebrania dyplomu lekarskiego. Inni rz¹dz¹cy wówczas, król Bawarii,
król Danii, jak równie¿ car Rosji, polecili lekarzom w swoich krajach, by zajêli siê teoretycznym i praktycznym sprawdzeniem teorii Mesmera.
Tak przedstawia siê teoria mesmeryzmu i choæ wywodzi³a siê ona ze z³ych przes³anek, to sprawi³a, ¿e hipnozê poddano miêdzynarodowej naukowej weryfikacji. Mesmera mo¿na zatem nazwaæ pionierem nowoczesnej psychoterapii.
Podwaliny pod dzisiejsz¹ naukê o sugestii stworzy³ Portugalczyk Abbé Faria (17551819), który w 1813 roku przyby³ z portugalskiej kolonii Goa do Pary¿a. Po studiach hipnotycznych zjawisk w Indiach doszed³ do przekonania, ¿e
do wywo³ania hipnotycznego snu nie jest potrzebny fluid
hipnotyzowanego, jak s¹dzi³ Mesmer, ale decyduj¹ce znaczenie ma sugestia. Jego publiczne wyst¹pienie, jak równie¿ dzie³o z 1819 roku De la cause du sommeil lucide
en etude sur la nature de lhomme wzbudzi³y du¿y podziw.
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W tym dziele okreli³ on hipnotyzera jako koncentratora,
hipnotyzowanego jako koncentruj¹cego siê, a hipnotyczny sen jako koncentracjê lub jako sommeil lucide. Jego
metoda hipnozy polega³a na tym, ¿e po prostu podchodzi³
do chorego, patrzy³ mu przenikliwie w oczy i nagle wo³a³:
Zanij!. Prawie 50% chorych popada³o przy tym w hipnozê. Faria by³ pionierem hipnozy poprzez strach, któr¹ póniej zajmowa³ siê w La Salpetriere J.M. Charcot.
W roku 1841 decyduj¹cy krok w kierunku dalszego
rozwoju hipnozy uczyni³ angielski okulista James Braid
(17951860) z Manchesteru. By³ on wiadkiem eksperymentów szwajcarskiego magnetyzera Lafontaina. Poniewa¿
obejrzane fenomeny wydawa³y siê mu ma³o wiarygodne,
sam zaj¹³ siê nimi gruntownie z zamiarem zdemaskowania
Lafontaina.
W tym celu jako obiekty badañ Braid wykorzystywa³
swoj¹ ¿onê, przyjaciela Walkera i s³u¿¹cego. Ku zaskoczeniu uda³o mu siê te trzy osoby wprowadziæ w hipnotyczny
sen za pomoc¹ trzymanego przed oczami na wysokoci
nasady nosa b³yszcz¹cego guzika. Ta metoda by³a mu znana jako chirurgowi  okulicie; koncentracja na b³yszcz¹cym przedmiocie wywo³uje zmêczenie.
Braid nazwa³ ten sztuczny sen hipnoz¹ (z greckiego
hypnos = sen)4 oraz rozwin¹³ na podstawie w³asnych teorii
doæ prosty sposób wprowadzania ludzi i zwierz¹t w hipnozê. Umieszcza³ w odleg³oci oko³o 20 cm od oczu hipnotyzowanego b³yszcz¹cy przedmiot, np. pryzmat, i za pomoc¹ prostej koncentracji bez jakichkolwiek sugestii s³ownych
wywo³ywa³ w wiêkszoci przypadków po kilku minutach
pocz¹tek hipnozy. W latach 18421843 ukaza³o siê dzie³o
¿ycia Braida Neurohypnology or the rational of nervous
4
Dzisiejsze rozumienie pojêcia hipnozy zosta³o zapocz¹tkowane
przez Braida.
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sleep considered in relation with animal magnetism. Niestety, tak¿e on sta³ siê dla swoich kolegów lekarzy jedynie
pomiewiskiem.
Paryski lekarz A.A. Liébeault podda³ eksperymenty
Braida ponownym badaniom i uzna³ je za s³uszne. Ju¿
w 1866 roku wyda³ dzie³o Sztuczny sen i podobne stany.
Równie¿ ono nie wzbudzi³o zainteresowania.
Dopiero po wielu latach profesor Hypolyte Bernheim
(18431919) z uniwersytetu w Nancy zwróci³ uwagê na znaczenie teorii Liébeaulta. Zajmowa³ siê ni¹ intensywnie przez
wiele lat i w 1866 napisa³ ksi¹¿kê powiêcon¹ sugestii i jej
zastosowaniu. Swoje podejcie wprowadzi³ w klinice medycznej w Nancy. Razem z Liébeaultem stworzy³ szko³ê
Nancy, a wraz z ni¹ zapocz¹tkowa³ naukowe stosowanie
hipnozy.
Jednym z uczniów tej szko³y by³ Zygmunt Freud  twórca psychoanalizy. W tym samym czasie nad badaniem
i zastosowaniem hipnozy pracowali tak¿e inni znani lekarze: August Forel, a tak¿e pierwsi nastêpcy szko³y Nancy,
Emile Coué i Ch. Baudouin.
Emile Coué (18571926) rozwin¹³ naukê o autosugestii.
Uzna³ on, ¿e w gruncie rzeczy hipnoza jest zawsze autohipnoz¹. Hipnotyzer wywo³uje u osoby hipnotyzowanej jedynie mniej lub bardziej silne wyobra¿enie zamierzonego oddzia³ywania, które jest realizowane dziêki autohipnozie. To
on stwierdzi³: To nie wola jest bodcem dla naszego postêpowania, lecz si³a wyobra¿eñ. Coué wywnioskowa³, ¿e
ka¿dy cz³owiek mo¿e siê sam zahipnotyzowaæ i wyjania³
swoim pacjentom, ¿e wyleczenie ich chorób jest osi¹galne
dziêki autosugestii. Coué powiedzia³: Nauczcie siê sami siebie leczyæ, mo¿ecie tego dokonaæ, ja sam jeszcze nikogo
nie wyleczy³em. To w was le¿¹ takie mo¿liwoci. Zawo³ajcie swojego ducha na pomoc, pozwólcie mu s³u¿yæ waszemu psychicznemu i cielesnemu zdrowiu. On przybêdzie.

A.A.
Liébeault
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Freud
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On was wyleczy, bêdziecie silni i szczêliwi. Poleca³ swoim pacjentom, by rano i wieczorem powtarzali dwadziecia
razy nastêpuj¹ce zdanie: Ka¿dego dnia, w ka¿dej sprawie
idzie mi coraz lepiej i lepiej.
J.M. Charcot (18251893) by³ ordynatorem w klinice
psychiatrycznej La Salpetriere w Pary¿u i profesorem anatomii patologicznej. Jako neurolog cieszy³ siê miêdzynarodow¹ s³aw¹. Napisa³ wiele odkrywczych prac o chorobach nerwowych. Charcot mocno przeciwstawia³ siê
szkole Nancy. Reprezentowany przez niego kierunek
hipnozy zosta³ nazwany szko³¹ parysk¹. Rozbie¿noæ pogl¹dów obu szkó³ t³umaczy³ fakt, i¿ szko³a Nancy eksperymentowa³a z normalnymi ludmi, podczas gdy pacjentami Charcota byli psychicznie chorzy. Sam doszed³ do
wniosku, ¿e hipnoza jest sztuczn¹ histeri¹. Zajmowa³ siê
on ró¿nymi technikami hipnotycznymi, przede wszystkim
stosowa³ jednak strach jako sposób na wprowadzenie
w stan hipnozy. U¿ywa³ tzw. bawe³ny strzelniczej, nagle
wybuchaj¹cego wiat³a wapiennego oraz uderza³ mocno
i nieoczekiwanie w gong. Przestraszeni chorzy popadali
grupowo w stan hipnotyczny. Tak¿e on jest autorem sentencji Leczenie jest kwesti¹ wiary.
Zas³ug¹ rosyjskiego badacza I.P. Paw³owa (18491936)
jest zg³êbienie innych problemów hipnozy. Paw³ow eksperymentowa³ ze zwierzêtami. Swoim s³awnym eksperymentem z psem rzuci³ wiat³o na cielesno-psychiczne zjawiska
i dowiód³, ¿e hipnoza i sugestia s¹ normalnymi procesami
¿yciowymi. Dziêki temu uwolni³ w koñcu hipnozê od aury
tajemniczoci.
Paw³ow przeprowadzi³ swój eksperyment w nastêpuj¹cy sposób: umieci³ przed psem spor¹ porcjê miêsa i stwierdzi³, ¿e zwierzê reaguje wzmo¿onym wydzielaniem liny.
Jednoczenie naciska³ ka¿dorazowo ten sam dzwonek
i powtarza³ ten proces wielokrotnie. Po pewnym czasie wy-
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starcza³ ju¿ tylko dwiêk dzwonka, ¿eby wywo³aæ u psa
wzmo¿one linienie, choæ nie widzia³ on miêsa.
Po dalszych próbach Paw³ow przedstawi³ wyniki swoich badañ. Stwierdzi³, ¿e: Ka¿dy trwaj¹cy lub systematycznie powtarzaj¹cy siê bodziec, który przez odpowiednie drogi
nerwowe osi¹gnie okrelony punkt w korze mózgowej, prowadzi wczeniej b¹d póniej do wymuszonej sennoci,
a nastêpnie do snu lub hipnozy.
Paw³ow przywi¹zywa³ du¿¹ wagê do odró¿niania odziedziczonych odruchów bezwarunkowych od nabytych
w trakcie ¿ycia odruchów warunkowych. Za pomoc¹
teorii Paw³owa o odruchach warunkowych uda³o siê eksperymentalnie przebadaæ obszar ludzkiej niewiadomoci,
przede wszystkim za zautomatyzowanych mechanizmów
wy¿szych i najwy¿szych czynnoci nerwowych.
Wspó³czenie na szczególne zainteresowanie zas³uguje
I.H. Schulz. Ten badacz rozwin¹³ szczególn¹ metodê autohipnozy, tzw. trening autogenny. Pochodz¹ce z greki
s³owo autogen oznacza samowywo³uj¹cy. Pierwszym
celem tego treningu jest skoncentrowane, samoistne odprê¿enie, a wiêc odprê¿enie poprzez koncentracjê i wp³yw na
samego siebie. G³ówne dzia³anie polega na podwy¿szonej
koncentracji, opanowaniu, samowychowaniu i znacz¹cym
spotêgowaniu w³asnej sprawnoci. Wraz z postêpami w treningu udaje siê wywieraæ duchowy wp³yw na funkcjonalne
i organiczne dolegliwoci, gdy¿ wiele z nich jest spowodowanych wewnêtrznym zesztywnieniem i niepokojem.
Profesor Schulz opisa³ 6 podstawowych æwiczeñ:
1. Ociê¿a³oæ (odprê¿enie miêni).
2. Ciep³o (odprê¿enie uk³adu naczyniowego).
3. Serce (uspokojenie serca).
4. Oddychanie (uspokojenie oddechu).
5. Splot s³oneczny (regulacja organów brzucha).
6. G³owa (och³odzenie czo³a).
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Dok³adnie okrelone zosta³y równie¿ pozycje, w których trening autogenny powinien byæ przeprowadzany:
1. Le¿enie.
2. Siedzenie w fotelu.
3. Pozycja wonicy doro¿ki.
W zaawansowanej formie treningu dochodzi do prze¿ywania wewnêtrznego, symbolicznego obrazu, w który nasza niewiadomoæ przekszta³ca odczuwan¹ sytuacjê.
Do dalszego rozpowszechniania hipnozy we wspó³czesnym wiecie przyczyni³ siê Leslie M. LeCron. Ten amerykañski specjalista uczy³ na swoich kursach technik medycznej hipnozy tysi¹ce lekarzy i psychologów. Jego prace,
szczególnie Autohipnoza i hipnoza oraz Autohipnoza
pozwoli³y licznym czytelnikom zapoznaæ siê z prostymi, ale
skutecznymi metodami hipnozy. Tak¿e on przyczyni³ siê
do tego, ¿e uprzedzenia wobec hipnozy sta³y siê mniej
powszechne.

