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Prawa hipnozy

J

Pierwsze
prawo

eli chcesz z powodzeniem stosowaæ hipnozê, to przede
wszystkim musisz znaæ jej prawa. Dopiero faktyczne zrozumienie i poprawne zastosowanie daj¹ optymalny efekt.
Omówi³em ju¿ prawa hipnozy. Bior¹c pod uwagê ich elementarne znaczenie, chcê je powtórzyæ jeszcze raz i umieciæ na pocz¹tku tego podsumowania.
Ka¿de plastyczne wyobra¿enie, które ciê wype³nia,
pragnie, by siê spe³niæ.
Nic na tym wiecie nie mo¿e siê pomno¿yæ ani znikn¹æ,
mo¿emy jedynie przekszta³caæ i zmieniaæ rzeczy. Jest jednak jedyny wyj¹tek  nasze myli. Jestemy w stanie stworzyæ myl z niczego, co, co jeszcze przed chwil¹ nie istnia³o. Ten akt stworzenia jest czym cudownym, dlatego
powinnimy siê nad nim zastanowiæ. Nie mo¿e wydarzyæ
siê nic, o czym najpierw nie pomylimy. Nawet o najmniejszym ruchu, który wykonujemy, najpierw mylimy. Dziêki
temu twórcza czêæ tego procesu jest skoñczona. Reszta to
tylko mechaniczne urzeczywistnienie myli. Ka¿da myl
d¹¿y do urzeczywistnienia siê. Warunkiem jest przekszta³cenie jej w plastyczne wyobra¿enie. Jeli owemu plastycznemu wyobra¿eniu towarzyszy silne pragnienie spe³nienia,
to prawie nic nie jest w stanie temu przeszkodziæ. Plastyczne wyobra¿enie mo¿e spe³niæ siê tylko wtedy, kiedy nie ma
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w nas ¿adnego przeciwstawnego wyobra¿enia i nie wyklucza siê ich wzajemne oddzia³ywanie.
Plastyczne wyobra¿enie snu wywo³uje sen, a wyobra¿enie, ¿e nie mo¿na zasn¹æ  bezsennoæ. Tutaj przechodzimy do dzia³ania drugiego prawa:
Kiedy twoja wola i wiara s¹ dla siebie wrogami,
to zawsze i bez wyj¹tku pokonana zostaje wola!
Kto nie chce zasn¹æ, k³ad¹c siê wieczorem do ³ó¿ka?
Jeli kto wierzy, ¿e nie bêdzie móg³ zasn¹æ, to faktycznie
nie bêdzie móg³ zasn¹æ, nawet jeli bêdzie tego bardzo
chcia³. Dopiero kiedy uwierzymy, ¿e zaraz bêdziemy spaæ,
to zaraz zaniemy. Tak dzieje siê nawet wtedy, jeli ten
proces nie jest wiadomy, poniewa¿ prawo dzia³a w ka¿dym przypadku. Obowi¹zuje ono zw³aszcza w chorobie.
Ka¿dy chory chce byæ zdrowy, ale czy w to wierzy? Mo¿na
powiedzieæ, ¿e kto wierzy, ¿e bêdzie zdrowy, ten szybko
wyzdrowieje. Kto bez zastrze¿eñ wierzy w swoje zdrowie,
ten równie¿ jest zdrowy.
Ale kto mo¿e w to uwierzyæ, kiedy choroba jest
realnie obecna i objawia siê sta³ym bólem? Tutaj le¿y przyczyna wielu pozornych cudownych uzdrowieñ. Nie ma
jednak ¿adnych cudów, nawet jeli tak siê wydaje. Mo¿liwa jest tak¿e sytuacja przeciwna. Chory s³abnie coraz bardziej, choæ badania lekarzy dowodz¹, ¿e organicznie jest
w pe³ni zdrowy. W koñcu umiera, poniewa¿ tego oczekiwa³. Zrezygnowa³ sam z siebie i w ten sposób prawo siê
spe³ni³o.
Kiedy tylko zrozumiemy donios³oæ tego faktu, staniemy siê panami naszego losu. Mo¿emy osi¹gn¹æ prawie
wszystko. Ju¿ wielu wytê¿a³o swoj¹ wolê, by osi¹gn¹æ okrelony cel i pomimo tego go nie osi¹gnêli. Inny osi¹ga swoje
cele na pozór bez du¿ego wysi³ku, gdy¿ pozna³ tajemnicê
i opanowa³ drugie prawo, wywo³uj¹c w sobie odpowiednie
plastyczne wyobra¿enia. Wype³niaj¹ go tak bardzo, ¿e
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¿adne przeciwstawne wyobra¿enie nie mo¿e siê pojawiæ.
Teraz dzia³anie trzeciego prawa.
Jest to prawo przeciwnego dzia³ania wysi³ku.
Ka¿dy wysi³ek woli pozbawiony obrazowego wyobra¿enia pozostaje niezrealizowany, mo¿e dzia³aæ nawet przeciwko temu, co zamierzamy. A wiêc w ¿adnym wypadku
powiedzenie, ¿e myli s¹ wolne nie jest prawdziwe, poniewa¿ ka¿da myl ma swoje specjalne dzia³anie. Dlatego
jednym z naszych najwa¿niejszych celów powinno byæ kontrolowanie myli i dowolne kierowanie nimi, by z ich pomoc¹ osi¹gaæ zamierzone cele. Te prawa obowi¹zuj¹ równie¿ w hipnozie. Kiedy tylko je zrozumiemy i bêdziemy siê
nimi kierowaæ, a wiêc pozwolimy im dla nas pracowaæ i na
nas dzia³aæ, nie doznamy niepowodzeñ.

Tak uda siê ka¿da hipnoza

C

Warunki
podstawowe

hcia³bym jeszcze raz unaoczniæ wam poszczególne
fazy i najwa¿niejsze warunki hipnozy  by zawsze siê
udawa³a.
Najwa¿niejszym warunkiem jest osobowoæ hipnotyzera. Dobry hipnotyzer powinien mieæ przede wszystkim
zaufanie do siebie samego, poniewa¿ jeli nie wierzy
w siebie, nie mo¿e oczekiwaæ, ¿e uczyni¹ to inni. Koniecznym warunkiem udanej hipnozy jest uznanie pacjenta dla hipnotyzera. Powinien on najpierw stworzyæ
atmosferê sympatii i zaufania.
W takiej atmosferze przeprowadza rozmowê wstêpn¹.
Wa¿ne jest tak¿e, by wyjaniæ, czy pacjent by³ ju¿ kiedy
hipnotyzowany i jak¹ technik¹. Zazwyczaj wywiera to na
ludziach pewne wra¿enie, lad. Jeli tak  to popro, by
dok³adnie opisa³, jak hipnoza by³a wprowadzana, a potem
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u¿yj takiej samej techniki. W przeciwnym razie poinformuj
pacjenta, jak wygl¹da hipnoza, i usuñ ewentualne lêki i z³e
nastawienie. Wielu ludzi oczekuje, ¿e zapadn¹ w hipnozie
w trans i bêd¹ zupe³nie niewiadomi. S¹ rozczarowani i nie
wierz¹, ¿e byli w stanie hipnozy, jeli tak siê nie dzieje.
Wyjanij pacjentowi, ¿e hipnoza jest ca³kowicie bezpieczna i ¿e ka¿dy cz³owiek w ¿yciu zapada w ni¹ wielokrotnie.
Dzieje siê tak na przyk³ad podczas zasypiania lub budzenia
siê i w³aciwie nie dzieje siê nic szczególnego. Zapytaj potem pacjenta o jego ¿yczenia. Nikt nie pozwala siê zahipnotyzowaæ bez okrelonych przyczyn, lecz ³¹czy je z okrelonymi oczekiwaniami wobec hipnozy, które powinny siê
spe³niæ. Podczas tego wywiadu nie powinno zabrakn¹æ nastêpuj¹cych pytañ: Jakie jest twoje najwiêksze pragnienie?,
Co jest twoim najwiêkszym problemem? albo: Co by zrobi³ inaczej, gdyby móg³ wszystko zacz¹æ od pocz¹tku?.
Odpowiedzi na te pytania s¹ z regu³y pouczaj¹ce.
Kiedy tylko dok³adnie wypytasz pacjenta o jego pragnienia, zacznij redagowanie, tzn. uporz¹dkuj pragnienia
i sformu³uj do nich skuteczne sugestie. Pamiêtaj, by zawsze
by³y sformu³owane pozytywnie. Nie mów: Nie boli ciê ju¿
g³owa lecz: Twoja g³owa jest jasna i otwarta.
Kiedy skoñczysz redagowanie sugestii, wytwórz w pacjencie pozytywne napiêcie zwi¹zane z oczekiwaniem, wyjanij,
¿e postarasz siê mu pomóc i ¿e hipnoza mo¿e usun¹æ opisane
problemy. Pacjent powinien jedynie mieæ mocne postanowienie wejcia w hipnozê i poddaæ siê jej dzia³aniu. Dziêki temu
ka¿dy opór jest wy³¹czany i nast¹pi oczekiwane dzia³anie.
Przed pierwsz¹ hipnoz¹ daj pacjentowi trochê czasu
(10 do 30 minut) w cichym pomieszczeniu, z przyt³umionym wiat³em. Oczy powinien mieæ zamkniête. Spokój mo¿e
pog³êbiaæ cicha muzyka. Równie¿ kolor dominuj¹cy w pomieszczeniu nie jest bez znaczenia, przy czym najkorzystniejsze dzia³anie maj¹ zielony i niebieski.

Zredagowanie
sugestii

Pomocny
rodek
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Dobry hipnotyzer nie potrzebuje ¿adnych pomocy poza
swoim g³osem i osobowoci¹. Mo¿esz wzmocniæ dzia³anie
swojej osobowoci, wprowadzaj¹c siê sam w hipnozê podczas hipnotyzowania pacjenta. Spokój, którego zaznasz,
przeniesiesz na pacjenta. £atwym i niezawodnym rodkiem
jest umieszczenie na wysokoci wzroku pacjenta na suficie
czarnej kropki wielkoci piêcioz³otówki i proba, by skoncentrowa³ wzrok na tym punkcie i wpatrywa³ siê w niego
tak d³ugo, a¿ zamkn¹ mu siê oczy.
Przy stosowaniu technik wprowadzania hipnozy we
pod uwagê informacje, które uzyska³e od pacjenta podczas rozmowy wstêpnej. Dopasuj siê do oczekiwañ. Jeli
ich nie ma, to u¿yj techniki, która najbardziej ci odpowiada. Ca³y czas mów spokojnie i powoli, obrazowo, plastycznie; hipnoza bêdzie skuteczna dopiero wtedy, kiedy
uda ci siê wywo³aæ u pacjenta plastyczne wyobra¿enia.
Myl ca³y czas o podwójnej naturze s³ów, raz o ich materialnej treci, brzmieniu, to znów o duchowej treci, sensie, który przekazuje s³owo. Oba komponenty s³owa powinny tworzyæ harmoniê. Kiedy na przyk³ad przekazujesz
sugestiê: Jeste spokojny i odprê¿ony i mówisz przy tym
szybko, g³ono i rw¹cym siê g³osem, to zapewne nic nie
osi¹gniesz.
Dopasuj swoje sformu³owania do si³y wyobrani pacjenta. Dobry hipnotyzer, zanim wprowadzi hipnozê, próbuje
jak najbardziej wczuæ siê w pacjenta, by nastawiæ siê na
jego sposób postrzegania. Wymaga to wysokiego stopnia
koncentracji. Bez tego przeniesienie na pacjenta oddzia³ywania w³asnej osobowoci jest niemo¿liwe. Oto jak powiniene przeprowadzaæ hipnozê:

1. KROK: FIZYCZNE ODPRÊ¯ENIE
Osi¹gniesz je mniej wiêcej takimi s³owami: Le¿ysz
wygodnie. Oczy zamkniête  nogi i ramiona rozlunione
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i odprê¿one. Oddychasz spokojnie i regularnie. Oddychasz
spokojnie i regularnie i z ka¿dym oddechem zapadasz siê
coraz g³êbiej i g³êbiej itd.

2. KROK: ODPRÊ¯ENIE PSYCHICZNE
Nie chcesz niczego wiêcej  tylko byæ ca³kowicie biernym. Po prostu daj siê ponieæ, unieæ, niech siê dzieje.
Nic ci nie przeszkadza. Twoja g³owa jest przyjemnie wolna
i ch³odna.

3. KROK: ZASUGEROWAÆ SPOKÓJ
I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Ogromna radoæ dobrego samopoczucia op³ywa twoje
cia³o od stóp do g³ów. Coraz bardziej odczuwasz to
cudowne uczucie odprê¿enia, które wype³nia ca³e twoje
cia³o itd.

4. KROK: OTWORZYÆ BRAMÊ
DO PODWIADOMOCI

W tym cudownym stanie spokoju otwiera siê brama
do twojej podwiadomoci  otwiera siê ca³kiem szeroko
brama do twojej podwiadomoci. Wszystko, co powiem,
wnika g³êboko do twojej podwiadomoci i zapada w ni¹
g³êboko, i bêdziesz postêpowa³ dok³adnie ze wskazówkami.

5. KROK: SUGESTIE INDYWIDUALNE
Tutaj podajesz uzgodnione podczas rozmowy wstêpnej
sformu³owane przez siebie sugestie, które zawieraj¹ wszystkie ¿yczenia pacjenta.

6. KROK: ZASUGEROWAÆ PONOWNIE SPOKÓJ
I DOBRE SAMOPOCZUCIE

Powtórz sugestie z kroku 3.
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7. KROK: U£ATWIENIE KOLEJNEJ HIPNOZY
Kiedy nastêpnym razem wprowadzê ciê w ten stan,
bêdziesz jeszcze szybciej i ³atwiej w niego wchodzi³.
Za ka¿dym razem zapadniesz siê coraz g³êbiej  coraz
g³êbiej itd.

8. KROK: USUWANIE SUGESTII
Usuñ wszystkie sugestie towarzysz¹ce, z wyj¹tkiem sugestii osobistej, mniej wiêcej tak: Twoje ramiona i nogi s¹
znów rozlunione. Czujesz siê wolny i lekki. Na trzy otworzysz oczy i poczujesz siê wie¿o i dobrze. Razdwatrzy.

9. KROK: SUGESTIA KOÑCZ¥CA
 DOBRE SAMOPOCZUCIE
Znów jeste wiadomy i pe³en si³ i energii. Czujesz siê
wie¿o i dobrze itd.
Opanowanie
pojawiaj¹cych
siê trudnoci

Trudne osoby równie¿ mo¿na zahipnotyzowaæ. Nale¿y
tylko postêpowaæ stopniowo i wolniej. Jak to zrobiæ  opisa³em wyczerpuj¹co w jednym z rozdzia³ów. B¹d cierpliwy i nie okazuj rozczarowania, jeli twoja próba nie powiedzie siê za pierwszym razem. Podczas rozmowy zamykaj¹cej
seans wyjanij, jakie sugestie zosta³y urzeczywistnione,
a które nie dzia³a³y w ogóle. Przy nastêpnej próbie powtórz
tylko skuteczne sugestie i wzmocnij je. Sugestie nieskuteczne po prostu odrzuæ.
Jeli masz do dyspozycji urz¹dzenia do biofeedbacku,
to natychmiast mo¿esz odczytaæ dzia³anie ka¿dej z sugestii
i odpowiednio zareagowaæ, tak ¿e ka¿da hipnoza jest indywidualnie dopasowana do pacjenta.
Jeli pacjent nie obudzi siê na twoj¹ sugestiê, nie denerwuj siê. Najpierw pog³êb hipnozê jeszcze bardziej. Potem
trzymaj ramiê pacjenta wysoko uniesione i przeka¿ nastêpuj¹c¹ sugestiê:
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Kiedy zegnê twoje ramiê w dó³, to siê obudzisz. Kiedy
tylko skierujê ramiê w dó³, to siê obudzisz i poczujesz siê
wie¿o i dobrze. Rzadko siê zdarza, aby trzeba by³o powtarzaæ tê sugestiê.
Najwa¿niejszym rodkiem pomagaj¹cym w pog³êbianiu
hipnozy jest czêste powtarzanie sugestii. Jeli to nie wystarcza, to zastosuj hipnozê ³aman¹ i zasugeruj, ¿e pacjent przy
nastêpnej próbie zapadnie siê jeszcze g³êbiej, tak g³êboko
jak nigdy dot¹d. Równie¿ przykrycie pacjenta mo¿e byæ
rodkiem do pog³êbienia hipnozy, poniewa¿ wywo³uje
uczucie b³ogoci i skojarzenia z ³ó¿kiem i snem. Kiedy podczas wprowadzania hipnozy sam jeste zahipnotyzowany,
to znacznie u³atwia przenoszenie hipnozy na pacjenta. Dlatego ka¿dy hipnotyzer powinien opanowaæ technikê autohipnozy. U nerwowych pacjentów mo¿na osi¹gn¹æ wyciszenie poprzez masa¿ punktów odruchowych na stopach.
Sugestia jest tworzeniem plastycznych wyobra¿eñ
w podwiadomoci. Koniecznie formu³uj wszystkie sugestie
pozytywnie. Wymawiaj je powoli, obrazowo, plastycznie,
by u³atwiæ pacjentowi przekszta³cenie twoich s³ów w plastyczne wyobra¿enia.
Podziel sugestie na trzy fazy:
1. Zaraz co siê wydarzy.
2. Czujesz, jak co siê dzieje.
3. To dzieje siê teraz.
 Praktyczny przyk³ad:
1. Twój ¿o³¹dek zrobi siê ciep³y.
2. Czujesz, jak twój ¿o³¹dek siê ociepla.
3. Twój ¿o³¹dek jest teraz przyjemnie ciep³y.
Przy bólach sugeruj pacjentowi silne uczucie ciep³a na
bol¹cym organie, poniewa¿ usuwa ono ból.
Wa¿nym rodkiem pog³êbiaj¹cym podane sugestie s¹
przerwy. Po ka¿dym fragmencie hipnozy powiniene zrobiæ kilkuminutow¹ przerwê, zanim przejdziesz do nastêp-
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nego. Kiedy nowe informacje pojawiaj¹ siê nagle, to podwiadomoæ koncentruje swoj¹ uwagê na podanych jako
ostatnie, przez co one dzia³aj¹ najsilniej. Po zakoñczeniu
najwa¿niejszych sugestii, zanim wyprowadzisz pacjenta
z hipnozy, powiniene zrobiæ oko³o 3 minut przerwy.
Przed zakoñczeniem hipnozy trzeba zwróciæ szczególn¹ uwagê, by usun¹æ wszystkie podane sugestie  z wyj¹tkiem tej, która powinna mieæ d³ugotrwa³y wp³yw na pacjenta. Po usuniêciu ostatniej sugestii podaj na koniec
jeszcze jedn¹  ¿e wszystko wygl¹da dok³adnie tak jak przed
hipnoz¹, ale dzia³a po¿¹dana sugestia. Dziêki temu wzmocnisz j¹ oraz stan sprzed hipnozy jeszcze raz. Razem usuniesz po raz kolejny wszystkie sugestie, co jest istotne szczególnie w przypadku, gdyby o której zapomnia³. Ostatnia
sugestia przed zakoñczeniem hipnozy dotyczy zawsze dobrego samopoczucia.
Podczas rozmowy koñcz¹cej seans zapytaj pacjenta o jego
odczucia, tak by nastêpnym razem unika³ nieprzyjemnych,
a wzmocni³ przyjemne. Upewnij siê, ¿e twój pacjent jest na
pewno obudzony i czuje siê dobrze. Dowiedz siê, czy jest
gotowy do powtórzenia hipnozy. Wytwórz w nim pozytywne oczekiwanie, by cieszy³ siê na nastêpny seans.
Jeli wemiesz pod uwagê powy¿sze zalecenia, to
prawie ka¿da twoja próba siê powiedzie.

Kiedy nie mo¿na
stosowaæ hipnozy?

S

¹ sytuacje, w których hipnozy nie mo¿na lub nie nale¿y
zastosowaæ. Wyró¿nia siê przeciwwskazania absolutne
i wzglêdne.

12.

289

Podsumowanie

Nie powinno siê stosowaæ hipnozy w nastêpuj¹cych
chorobach: schizofrenia, padaczka, psychozy endogenne,
starcza oligofrenia.
Oprócz tego s¹ sytuacje, w których hipnoza nie jest
odpowiedni¹ metod¹: hipotonia, w¹tpliwoci religijne, brak
wewnêtrznej gotowoci, sk³onnoæ do szybkiego koñczenia
leczenia, niski stopieñ inteligencji.

Absolutne
przeciwwskazania
Wzglêdne
przeciwwskazania
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