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Wstęp

W życiu człowieka przychodzi czas, w którym zaczyna zastanawiać 
się nad sensem istnienia, nad tym, co tu robi, gdzie dąży i jak 

ma pogodzić różne aspekty rzeczywistości tak, aby wieść szczęśliwe 
życie. Przez tysiąclecia powstało wiele technik poznawania świata: 
medytacja, taniec, modlitwa, których zadaniem jest zbliżyć Cię do 
Twojej prawdziwej istoty, do Absolutu i wiecznej cząstki, która jest 
w Tobie. Choć z jednej strony książka ta poświęcona jest autohip-
nozie, w istocie pozwoli Ci dotrzeć do wiedzy skrywanej w głębi 
Twojej duszy. Ułatwi zrozumienie, kim naprawdę jesteś.

Poprzez praktykowanie autohipnozy w ciągu wielu lat nauczy-
łem się nie tylko tego, jak programować swój umysł, ale także 
czegoś ważniejszego: co warto w nim programować. Nauczyłem 
się, jak odszukać to, co jest w życiu istotne, pozwoliło mi to zmienić 
sposób patrzenia na świat i wejść w inną perspektywę. Również Ty 
dzięki autohipnozie możesz odnaleźć i zrozumieć to, co naprawdę 
jest dla Ciebie ważne, poznać lepiej siebie, zmienić swoje nawyki 
i przyzwyczajenia, oczyścić negatywne programy, poprawić zdro-
wie. Wsłuchanie się w serce pozwoli Ci odszukać tę właściwą drogę, 
która dla każdego jest inna, choć prowadzi do tego samego celu – 
do powrotu do swojej boskiej, wspaniałej istoty. Ta książka ma 
pomóc Ci kreować rzeczywistość w zgodności z tym, czego prag-
niesz w głębi serca, w zgodności z tym, kim naprawdę jesteś w Tu 
i Teraz.
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Od dziecka wiedziałem, że otacza nas niesamowity świat, 
interesowałem się niesamowitymi możliwościami umysłu. Zawsze 
tliła się we mnie iskierka chęci samopoznania, która sprawiała, że 
po przeróżnych doświadczeniach życiowych w końcu zdecydowałem 
się rozwinąć w kierunku, który wydał mi się bardzo interesujący – 
podjąłem naukę w London Institute of Clinical Hypnosis, jak mi się 
wtedy wydawało czysto hobbistycznie, w dodatku jak to zwykle 
w życiu bywa, stało się to za sprawą tak zwanego przypadku. Mniej 
więcej w tym samym okresie jakaś wewnętrzna siła sprawiła, że bez 
żadnych wcześniejszych doświadczeń tego typu postanowiłem udać 
się na dłuższą wyprawę, myśląc początkowo o Indiach. Czułem, że 
czegoś w moim życiu brakuje i odsunięcie się od spraw codziennych 
pozwoli mi zyskać inną perspektywę. W głębi duszy czułem bardzo 
mocno, nie wiadomo dlaczego, że interesuje mnie bardzo temat 
szamanizmu i w zasadzie nie wiem, dlaczego Ameryka Południowa 
zaczęła się wydawać lepszym celem podróży. Nigdy wcześniej nawet 
nie przeszło mi przez myśl, żeby tam się udać, nie byłem tą częścią 
świata w ogóle zainteresowany. Potem dopiero zrozumiałem, że 
tak naprawdę po prostu zrobiłem to, co każdy z nas może robić na 
co dzień – podążyłem za głosem serca. 

Tam, gdzieś na końcu świata, w zapomnianej boliwijskiej 
wiosce, miałem okazję spotkać się z wiedzą, która na zawsze 
odmieniła moje życie. W trakcie rytuału przeprowadzonego przez 
starego, chyba stuletniego szamana, żyjącego w zbitej z desek 
chacie tuż przy ścianie dżungli, nagle zyskałem dostęp do wiedzy, 
dzięki której zobaczyłem świat jako bardzo misterną konstrukcję 
stworzoną przez siłę, która umyka pojęciu rozumu. Prawo przy-
czyny i skutku, nieprzypadkowe występowanie zdarzeń w życiu, 
znaczenie ludzi, sytuacji objawiło się przede mną w całej okazałości. 
Można by powiedzieć, o ile da się to przekazać słowami, że 
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dotknąłem Absolutu, Źródła nieskończonej wiedzy. W tej książce 
staram się przybliżyć Cię do wiedzy, której doświadczenie jest 
możliwe również dla Ciebie. Gdyby było inaczej, nie sięgnąłbyś po 
nią.

Skutkiem mojego doświadczenia była kompletna zmiana 
w postrzeganiu świata, co pociągnęło za sobą zmiany zarówno na 
płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Potem, jadąc starym, 
rozlatującym się autobusem z Boliwii do Peru, rozmyślając na temat 
rzeczywistości, o tym że nie ma przypadków, chcąc nie chcąc 
zasłyszałem rozmowę podróżnych siedzących tuż za mną. Dziewc-
zyna, także jak ja turystka, próbowała dowiedzieć się od swojego  
współpasażera, czym tenże się zajmuje. Z jego dość powściągliwych 
wypowiedzi zrozumiałem, że ma coś wspólnego z przeprowadza-
niem szamańskich rytuałów, leczeniem ludzi, tworzeniem i eksplo-
racją rzeczywistości i życiem w zgodzie z naturą. Przyspieszone bi-
cie serca nie pozwoliło mi na kontynuowanie dalszej jazdy 
w spokoju i na najbliższym postoju wdałem się z owym osobnikiem 
w rozmowę. Tak rozpoczęła się moja wieloletnia i trwająca nadal 
współpraca z jednym z potężnych uzdrowicieli. Umożliwił mi on 
kolejne podróże w nieznane mi dotychczas rejony rzeczywistości 
i dalsze zgłębianie wiedzy.

Poprzez lata praktyki terapeutycznej nauczyłem się, że tylko ho-
listyczne podejście do człowieka, uwzględnienie różnych warstw 
funkcjonowania w rzeczywistości przynosi trwałe uzdrowienie, 
a dzięki poznawaniu samego siebie zaczyna się iść drogą pełną 
radości i szczęścia. Jest to cały proces i nie ma on konkretnego 
początku ani też końca. Dzięki wsłuchiwaniu się w siebie możesz 
kroczyć drogą niezależnej, wolnej istoty, dla której każdy dzień jest 
spełnieniem, ponieważ istota ta jest świadoma swoich potrzeb, 
celów, korzysta ze swej wewnętrznej mądrości i każdego dnia kro-
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czy ścieżką swojego przeznaczenia, które kreuje na wyższym pozio-
mie świadomości.

Często spotykam w swoim gabinecie terapeutycznym osoby, 
które pomimo afirmowania, podawania sobie sugestii czy podej-
mowania innych, zewnętrznych prób zmiany rzeczywistości, nie 
odnoszą sukcesu. Jeśli problem nie jest zakorzeniony głęboko, to 
oczywiście można poradzić sobie z nim dzięki afirmacjom. Jeśli jed-
nak przyczyna tkwi głębiej, trzeba rozpoznać i uleczyć to, co się za 
nią kryje. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi autohipnoza, dzięki 
której możemy dotrzeć głęboko w podświadomość i jeszcze głębiej 
do poziomu, z którego kreowany jest nasz świat. Jeśli próbujemy 
poradzić sobie z jakimś problemem, czasem przez lata nie umiemy 
znaleźć rozwiązania. Konieczne jest wtedy wejście na wyższy po-
ziom świadomości i skorzystanie z możliwości nieskończonego pola 
kreatywności. Kiedy działamy z takiego poziomu, zmiany zaczynają 
się manifestować z lekkością, jakby za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki. Sam Albert Einstein stwierdził, że „Poważne problemy, 
przed którymi stoimy, nie mogą być rozwiązane na tym poziomie 
myślenia, na którym byliśmy, kiedy je stworzyliśmy”.

Ta książka powstała po to, byś zarówno nauczył się wzrastać, 
pracując z umysłem, podświadomością, zmieniając programy, na-
wyki, pokonując lęki, negatywne emocje, rozwijał się w tej trójwy-
miarowej rzeczywistości, równocześnie utrzymując połączenie 
z „górą”, z wyższą mądrością, z Wyższym Ja, z energią Źródła, 
Intencją, Duchem, Absolutem, Bogiem, Świadomością Kosmiczną 
czy jak tylko zechcesz to nazwać. Zawarta w niej wiedza oraz 
ćwiczenia pomogą Ci zrozumieć siebie, swą ciemną i jasną stronę, 
pomogą Ci prześwietlić światłem świadomości i zmienić to, co Ci 
nie służy, a równocześnie wzmocnić to, co jest korzystne. Dzięki tej 
książce będziesz miał możliwość zaprzyjaźnić się z własnym umysłem 
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i współdziałać z nim tak, żeby zmiany były nie tylko dla Ciebie 
korzystne, ale i wprowadzenie ich wymagało znacznie mniej wysiłku 
niż dotychczas. Dołączyłem do niej nagrania z ćwiczeniami. Pomo-
gą Ci o wiele łatwiej zaprogramować umysł na osiąganie transu 
i pracę w nim, a także szlifować techniki, które pozwalają na łącze-
nie się z potężną mocą, która tkwi w Tobie.
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1.
Hipnoza – co to jest?

Najsubtelniejsze i najgłębsze 

doświadczenie emocjonalne, 

jakiego człowiek może doświadczyć, 

to zetknięcie się z tajemnicą. 

Albert Einstein

Hipnoza to naturalny stan umysłu, w który wchodzisz wielo-
krotnie każdego dnia. Autohipnoza różni się od hipnozy tym, 

że osobą wprowadzającą w trans jesteś Ty sam, a nie hipnotyzer 
czy hipnoterapeuta. Jak wykazały badania, dzieci, które tak szybko 
się uczą przez pierwsze kilka lat życia, są w permanentnym stanie 
hipnozy. Jest to stan pogłębionej i poszerzonej świadomości, 
w którym masz większy dostęp do zasobów podświadomości i jesteś 
bardzo podatny na sugestie. Niedługo będziesz miał okazję wejść 
w autohipnotyczny trans, a do tego przyda się odrobina teorii. Za-
stanówmy się, czym jest hipnoza i jak się ma prawda na temat 
hipnotycznego transu do szeroko rozpowszechnionych mitów. 

Definicje hipnozy

Istnieje wiele definicji hipnozy, oto kilka z nich:
1) Hipnoza to kierowany sen na jawie. Hipnotyzer, którym jest 

inna osoba (heterohipnoza) lub sam hipnotyzowany (autohip-
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noza) występuje jako przewodnik w procesie postrzeganym jako 
fantazja (Deirdre Barrett).

2) Hipnoza to zrelaksowany, hipersugestywny (wysoko podatny na 
sugestie) stan. Hipnotyzowany wchodzi w bardzo zrelaksowany 
stan ciała i umysłu, w następstwie czego jest mniej czujny 
i bardziej reaguje na sugestie (W.E. Edmonston).

3) Hipnoza to zdysocjowany stan. W stanie hipnotycznym zachodzi 
rozłączenie pomiędzy świadomymi i podświadomymi procesami 
mentalnymi, co z założenia pozwala na łatwiejszy dostęp do 
podświadomości i przyjmowanie przez nią sugestii (M.D. Yap-
ko).
Do tej pory nie powstała ostateczna definicja zjawiska hipnozy, 

gdyż wymyka się ona wszelkim dokładnym opisom. W zasadzie 
nawet samo określenie „stan hipnozy” nie jest do końca właściwe, 
gdyż na ten tzw. stan składa się wiele procesów, które są zmienne 
same w sobie. Dlatego, gdy będziesz spotykał się w tej książce 
z określeniami: stan hipnozy, hipnoza, trans – to miej na uwadze, 
że nie chodzi tu o jakiś stały, mierzalny stan, a raczej o zespół pro-
cesów, towarzyszący hipnotycznemu transowi. W ciągu ostatnich 
lat badania nad hipnozą wspomógł rozwój techniki, w szczegól-
ności badania nad działaniem mózgu. Wiemy, że w stanie hipno-
tycznym możemy oddziaływać na aktywność poszczególnych ob-
szarów mózgu oraz wzbudzać czy tłumić zachodzące w nim procesy, 
włączając w to procesy chemiczne. W trakcie pogłębiania transu 
zmniejsza się aktywność lewej półkuli mózgu, a zwiększa prawej 
(u osób praworęcznych, u leworęcznych jest odwrotnie). W za-
leżności od tego, co akurat wizualizuje zahipnotyzowana osoba, 
aktywowane są różne części mózgu.
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Fakty i mity

Na temat hipnozy powstało wiele mitów, ale prawda jest taka, 
że w stanie hipnozy cały czas mamy kontrolę nad tym, co się dzieje 
i nie zrobimy nic, co nie jest zgodne z naszym systemem przekonań. 
Ten  stan świadomości można za to wykorzystać, by poradzić sobie 
z problemami, niechcianymi nawykami, uzależnieniami, uzdrowić 
się. Hipnoza jest o wiele skuteczniejszym sposobem zmiany w po-
równaniu do zmian wprowadzanych tylko siłą woli, gdyż działa na 
głębszym poziomie umysłu. Hipnoza sama w sobie jest stanem 
świadomości, w który każdy z nas wchodzi wielokrotnie w ciągu 
dnia. Gdy budzisz się lub zasypiasz, zawsze przechodzisz przez stan 
hipnotyczny; jesteś w nim również, gdy zapatrzysz się na jakiś film, 
pochłonie Cię rozmowa lub skupiasz uwagę na czymś tak, że zapo-
minasz o wszystkim innym. Mówi się, że każda hipnoza to autohip-
noza, gdyż osoba poddawana procesowi wejścia w trans pozwala 
na to i tak naprawdę sama wprowadza się w trans przy pomocy 
osoby hipnotyzującej. Dzięki tej książce nauczysz się wykorzystywać 
ten stan, aby rozwijać się i pokonywać trudności. 

Autohipnozy możesz używać zarówno do 
wznoszenia się na bardzo wysokie poziomy 
świadomości, jak i do rozwiązywania spraw 
codziennych, związanych z pracą czy życiem 
osobistym. 

Możesz dzięki niej osiągać stany mistyczne i rozwiązywać naj-
drobniejsze problemy. Kiedy wchodzimy w trans hipnotyczny, 
następuje zwiększona podatność na sugestię i pogłębiony oraz po-
szerzony dostęp do możliwości zmiany podświadomych nawyków, 



16

“

programów. Autohipnoza to stan pogłębionej i poszerzonej 
świadomości, w którym nie tylko zyskujesz dostęp do nieuświa-
domionych dotąd obszarów umysłu, ale także możesz zyskać 
świadomość własnej istoty, uczysz się akceptować i kochać siebie, 
co owocuje wprowadzaniem zmian pożądanych z punktu widzenia 
rozwoju i wyższej świadomości. Pamiętaj, że funkcjonujesz w środku 
połączenia pomiędzy poziomem trójwymiarowej rzeczywistości 
a poziomem wyższej mądrości, kreacji. Oba te światy – trójwymiaro-
wa rzeczywistość i energia stwórcza, nazywana też Miłością, Bo-
giem, Intencją, Źródłem, Absolutem, Duchem, Świadomością Kos-
miczną przenikają się wzajemnie i nie sposób wieść życia pełnego 
spełnienia i radości, gdy zaniedbujemy którąkolwiek z tych sfer. 
Poziomy te z wyższej perspektywy przenikają się i są częścią jednej 
całości. Kiedy jednak zagłębiasz się w codziennym, ludzkim życiu, 
łatwo zapominasz o swoim prawdziwym pochodzeniu, o prawdzi-
wej istocie. 

Osobiście w swojej pracy polegam bardziej na praktycznych 
korzyściach wynikających z możliwości, jakie daje hipnotyczny 
trans, niż na definicjach, dlatego nie będziemy tutaj dywagować na 
temat poprawności tych czy innych sposobów określania, czym jest 
hipnotyczny trans. Dla mnie hipnoza to coś znacznie potężniejszego 
niż wskazują na to definicje. Zauważyłem w swojej pracy, że jeśli 
odpowiednio pokierujemy transem hipnotycznym, zyskujemy 
dostęp do poziomów świadomości, które w żaden sposób nie mogą 
być jeszcze zdefiniowane z poziomu współczesnej nauki.

Dla mnie hipnoza to wspaniałe narzędzie, 
poprzez które nie tylko można zmieniać 
sposób myślenia, odczuwania i działania, 
ale także można wchodzić w stany świado-



17

mości, które pozwalają eksplorować różne 
poziomy fizycznej i tej istniejącej poza 
światem fizycznym rzeczywistości.

Badania nad hipnozą

Trans hipnotyczny badano na różne sposoby. Z punktu widzenia 
neuropsychofizjologii (opierając się na badaniach mózgu za pomocą 
elektroencefalografu – urządzenie to sprawdza częstotliwość wystę-
powania fal mózgowych w poszczególnych jego obszarach) hipnozę 
można podzielić na trzy fazy. W pierwszej fazie występuje wzmożona 
aktywność lewego płata czołowego mózgu, związana ze skupieniem 
na głosie hipnotyzera. W drugiej fazie następuje zatrzymanie aktywności 
płata czołowego, jako że osoba hipnotyzowana „pozwala sobie 
odpuścić”. Trzecią fazę cechuje „redystrybucja funkcjonalnej aktywnoś-
ci i wzmocnienie aktywności kory tylnej, szczególnie w prawej półkuli 
u osób wysoko podatnych na hipnozę”. W hipnozie nie jest tak, że 
wyłącza się lewa i uaktywnia prawa półkula, jak się powszechnie sądzi, 
ale zmienia się sposób współpracy nie tylko między półkulami, ale 
i pomiędzy różnymi częściami mózgu.

Do diagnozowania mózgu w stanie hipnozy wykonuje się również 
badanie zwane pozytonową tomografią emisyjną, w skrócie PET. 
Dzięki niemu można zbadać intensywność pracy poszczególnych 
obszarów mózgu podczas wykonywania różnych zadań. Podczas 
badania PET przeprowadzonego na Harvard University przez Ste-
phena Kosslyna pokazywano badanym wzory, zarówno w stanie 
normalnej aktywności, jak i w stanie hipnotycznym. Część wzorów 
zawierała różne kolory, a część tylko różne odcienie szarości. Pod-
czas mierzenia aktywności mózgu poprzez badanie PET w stanie 

”
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normalnej aktywności mózgu bodźce kolorowe są przetwarzane 
w innym obszarze niż bodźce szare. Gdy w trakcie transu hipnotycz-
nego pokazywano badanym szare wzory, zasugerowawszy, że są 
kolorowe, uaktywniały się obszary mózgu odpowiedzialne za prze-
twarzanie obrazów kolorowych! I odwrotnie – gdy pokazywano za-
hipnotyzowanym wzory kolorowe po zasugerowaniu, że są szare, 
obniżała się aktywność obszaru odpowiedzialnego za przetwarzanie 
obrazków kolorowych! Jakie z tego wynikają wnioski? Mózg reagu-
je bardziej na sugerowane wyobrażenie niż na bezpośredni bodziec! 
Twój umysł nie odróżnia fantazji od rzeczywistości. Idąc tym tropem 
dalej, łatwo można zrozumieć, dlaczego hipnoza jest tak skuteczna. 
To, co zaprogramujemy w umyśle, staje się naszą rzeczywistością 
i jest to wspaniała wiadomość dla tych wszystkich, którzy chcą 
zmienić swoje życie. 

Zasada jest taka, że „jak wewnątrz, tak i na 
zewnątrz”, a poprzez zmianę wewnętrznego 
oprogramowania zmieniamy nie tylko swój 
wewnętrzny świat. Kiedy zaczniesz pracować 
z umysłem, zauważysz, że gdy zmienisz coś 
w sobie, świat zewnętrzny również zacznie 
się zmieniać. 

Z kolei zmiany w świecie zewnętrznym wpływają na Twój świat 
wewnętrzny i kółko się zamyka. Dokładniej zajmiemy się tym 
w następnych rozdziałach, gdyż lepiej będzie zdobywać praktyczną 
wiedzę zawartą w tej książce w odpowiedniej kolejności. Sam stan 
hipnotycznego transu jest przyjemnym procesem i już samo prak-
tykowanie go pozwala na zdystansowanie się do spraw codzienności, 
wejście na poziom innej perspektywy postrzegania.

“

”


