
Pogosto so obarvane s pridihom 
misti!nosti in vra"everja, toda sodobne 
znanstvene raziskave nesporno in 
na ve! nivojih upravi!eno ume#!ajo 
medicinsko hipnozo kot relevantno in 
izjemno u!inkovito intervencijo, ki v 
svoji vsestranskosti pomaga in odpravlja 
ne samo razli!na telesna in du#evna 
bolezenska stanja, ampak s pomo!jo 
hipnoze lahko tudi izjemno uspe#no 
in v polni mo!i u!inkovito izkoristimo 
neverjetno mo! na#e podzavesti in tako 
hitreje dose"emo zastavljene cilje, tako na 
zasebnem kot na poslovnem podro!ju.

Kako u!inkuje
V hipnozi ni ni! 
magi!nega ali 
paranormalnega. 
Sodobne raziskave 
zlahka prek 
preu!evanja 
delovanja mo"ganov 
pojasnjujejo, da lahko 
v hipnotskem transu 
aktiviramo dolo!ene 
predele mo"ganov 
in tako v polni mo!i 
uporabimo lastne 
psiholo#ke vire 
za premagovanje 
te"av in zdravjenje. 
Seveda je hipnoza 
izjemno kompleksen 
proces, mnogo bolj 
kompleksen, kot 
so strokovnjaki sprva mislili, saj prek 12 
teorij o delovanju hipnoze #e vedno ne 
zmoremo v polni meri razlo"iti fenomena 
hipnoze, lahko pa seveda opazujemo in 
preu!ujemo pozitivne u!inke. $e ve!, 
prav vse zdravilske metode nezavedno in 
dostikrat nestrokovno uporabljajo fenomen 
hipnoze za doseganje sprememb in to 
je tudi razlog njihove v!asih navidezne 
uspe#nosti. Odpravljanje bole!ine je lep 
primer navedenega, saj se strokovnjaki 
s podro!ja du#evnosti zavedamo, da je 
bole!ina subjektivna interpretacija, na 
katero lahko zelo vplivamo. Zdravljenje z 

vero, polaganjem rok in podobno pogosto 
mo!no vpliva na zaznavanje bole!ine, 
v!asih do te mere, da bole!ina povsem 
izgine, kar je v nekaterih primerih lahko 
zelo nevarno, zato naj velja, da bole!ine 
nikdar ne odpravljamo, !e zagotovo in 
nedvoumno ne poznamo njenega vzroka.

%love#tvo zavestno uporablja mo! hipnoze 
vsaj dva tiso! let, nezavedno pa gotovo 
dlje, saj ni umirjanje otroka z zibanjem in 
petjem ni! drugega kot oblika hipnoze.

Hipnoza ni popolno zdravilo za vse te"ave 

in ima tako kot katera koli psiholo#ka ali 
medicinska intervencija svoje omejitve, 
toda v ve!ini primerov brez neza"elenih 
stranskih u!inkov. V!asih je dobrodo#la 
kot samostojna intervencija, v!asih kot 
dopolnilna k drugim metodam zdravljenja, 
v vsakem primeru pa je svetovno priznana 
kot relevantna metoda zdravljenja. Najve!ja 
prednost hipnoze pred drugimi sredstvi je 
seveda v spektru raznolikosti u!inkovanja, 
saj so omejitve za njeno uporabo izjemno 
majhne, hkrati pa lahko s hipnozo 
odpravljamo in laj#amo kar naj#ir#i spekter 
te"av. Je odli!no orodje pri odpravljanju 

ve!ine te"av, ki tarejo sodobnega !loveka 
in so neposredno povezane s stresom, prav 
tako pa v!asih zale"e tudi tam, kjer nobena 
druga intervencija nima u!inka.

Kako poteka proces
Kaj pri!akovati od hipnoze, ko se naro!imo 
na obravnavo, je pogosto vpra#anje, za 
katerim se seveda skriva radovednost o 
samem poteku procesa. Klienti so pogosto 
negotovi, ali bodo v procesu sploh znali 
sodelovati, zato menimo, da je izjemnega 
pomena, da po zbiranju anamneze v 
uvodni seansi klienta opolnomo!imo 

in nau!imo, kako 
naj v procesu 
optimalno sodeluje. 
Ne samo, da je 
ustrezno informiran 
klient ob!utno 
samozavestnej#i 
in osvobojen 
predsodkov, ampak 
tudi optimalno 
izkori#!a koristi 
hipnotskega procesa. 
Za primer naj samo 
navedem primer iz 
strokovne literature, 
ko klient ni bil 
informiran in se 
je zavestno upiral 
procesu hipnoze, 
misle!, da bo zdrsnil 
v hipnotski trans #ele 
takrat, ko se temu ne 

bo ve! mogel upirati. To je seveda povsem 
nerealno pri!akovanje, saj je hipnoza 
sodelovalni proces, in !e nekdo ne "eli 
biti hipnotiziran ter se temu upira, potem 
preprosto ni mogo!e dose!i delovnega 
stanja, ko bi lahko hipnoza kakor koli 
u!inkovala.

Ko klient prvi! do"ivi izku#njo hipnoze in 
to naredi zlahka, je odziv skoraj praviloma 
zelo pre"et s pozitivnim ob!udovanjem, 
v glavnem nad lastno sposobnostjo uma, 
s kak#no lahkoto lahko dose"e stanje 
koncentracije in globoke spro#!enosti. 

Presene!eni so tudi klienti, ki so do 
sedaj uporabljali vse mo"ne metode 
spro#!anja in podobnih praks, saj je 
globina mirne in varne spro#!enosti ob 
pove!ani koncentraciji v hipnozi navadno 
neprimerljiva s !imer koli. 

Tako se klienti postopoma u!ijo in urijo 
ter spoznavajo skrito mo! svoje podzavesti 
in so pogosto osupli nad hitrostjo u!inkov, 
ki jih lahko v stanju hipnoze brez napora 
dose"ejo in obdr"ijo. Po pravilu je vsaka 
naslednja seansa prijetnej#a od prej#nje, 
saj vsaka izku#nja poglablja in utrjuje tudi 
sposobnost za doseganje in ohranjanje 
prijetnega transa, katerega primarni 
namen je vzpostavitev stika z na#imi 
pogosto #e neodkritimi notranjimi viri. 
Sodelovanje v procesu pa je pogosto 
diametralno nasprotno delu v budnem 
stanju in se razlo!uje zlasti v lahkotnosti 
in neposrednosti, mirnosti in mo!ni 
koncentraciji. Za kar bi se v budnem stanju 
morali mo!no truditi, v hipnozi storimo 
lahkotno in natan!no, saj smo prosti vseh 
negativnih samovrednotenj in sodb, ki 
pogosto izkrivljajo u!inkovitost. Ko tako 
ponotranjimo izku#njo, da nekaj zmoremo, 
potem lahko tudi v povsem budnem stanju 
z lahkoto izhajamo iz novo tvorjenih 
izku#enj in jih prenesemo v vsakodnevno 
"ivljenje.

Hipnoza in slavne osebnosti
Kar nekaj slavnih osebnosti je 
odkrito priznalo, da so se pri svojem 
zasledovanju ciljev poslu"evali ali se #e 
vedno poslu"ujejo hipnoze, saj v tem 
blagodejnem stanju z lahkoto dostopamo 
do tistih skritih resursov na#e podzavesti, 
do katerih navadno nimamo zavestnega 
dostopa. Med bolj prepoznavnimi 
uporabniki hipnoze so na primer Jackie 
Kennedy Onassis, Matt Damon, Sir 
Winston Churchill, Andre Agassi, skratka 
uspe#ni ljudje z zelo razli!nimi potrebami 
in podro!ji delovanja, ki so si vsi po vrsti 
uspe#no pomagali tudi s pomo!jo hipnoze 
premostiti prenekateri problem.

Najpogostej"i miti o hipnozi 
Dokler !lovek sam ne izkusi blagodejnega 
u!inka hipnoze, je na milost in nemilost 
prepu#!en predstavam, ki si jih ustvarjamo 
na podlagi informacij na primer iz &lmov, 
odrske hipnoze in literature ali pa celo 
iz lai!ne izku#nje, vendar so v ve!ini te 
predstave neto!ne, zavajajo!e in v!asih 
celo #kodljive, saj lahko vzbujajo strah in 
negotovost ter s tem odvrnejo od uporabe 
te sicer izjemno u!inkovite intervencije. 
Res je, da hipnoza ni primerno orodje 
za laike, saj je zelo mo!no orodje in 
tovrstni poizkusi se lahko kon!ajo z 
v!asih zelo neprijetnimi nepredvidljivimi  
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Predstave o delovanju, u!inkih in koristih hipnoze #e vedno prepogosto mo!no odstopajo od realnosti.
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posledicami. Tako kot se kirur#kih operacij 
lahko lotevajo le kirurgi, naj se hipnoze 
poslu"ujejo samo tisti, ki imajo zadostna 
psiholo#ka in psihopatolo#ka znanja. Tudi 
skalpel zmore uporabljati vsak povpre!en 
!lovek, pa to nikakor ne pomeni, da zna 
uspe#no operirati pacienta. Pomembno 
se je tudi zavedati, da se odrska 
hipnoza bistveno razlikuje od 
medicinske hipnoze. To, kar je 
mo! videti in brati v medijih, 
nikakor ni to!na predstava o 
hipnozi, saj je izku#nja hipnoze 
mo!no subjektivno obarvana in 
subtilna, zato jo je v vsej svoji 
kompleksnosti te"ko ubesediti.

Tisti, ki hipnotskega transa #e 
niso do"iveli, si ne predstavljajo, 
kako ob!utno se v njem pove!a 
stopnja koncentracije, ki je 
povsem lahkotna in nenaporna. 
Iz tega sledi neupravi!enost 
mita, da so dobro hipnotizabilni 
ljudje manj inteligentni, saj je 
za doseganje transa potrebna 
zdrava stopnja koncentracije, ki 
pa je manj inteligentni ljudje ne 
zmorejo ohranjati najbolje. Prav 
tako je povsem neupravi!ena domneva, 
da so hipnotizabilni ljudje bolj labilni in 
!ustveno nestabilni. Hipnoza je namre! 
kooperativni proces, ki temelji na 
zaupanju.

%ustveno labilni ljudje so navadno precej 
nezaupljivi in v!asih celo paranoidni 
in zato te"je hipnotizabilni. Bolj kot je 
!lovek !ustveno stabilen, la"je in z ve! 
radovednosti dose"e in uspe#no ohranja 
globok hipnotski trans. Glede na to, 
da je vsaka hipnoza brez izjeme vedno 
samohipnoza, prav tako ne dr"i, da je 
!lovek v transu pod kontrolo hipnotizerja. 
Nikogar ni mo! hipnotizirati proti lastni 
svobodni volji in !lovek pod hipnozo, v 

hipnotskem transu torej, ne bo naredil ali 
povedal prav ni!esar, !esar ne bi povedal 
ali naredil tudi v povsem budnem stanju. 

Vsak dan spontano vstopamo v trans
Smeh, ki ga iz nas izvabi komedija na 
televiziji, kinu ali gledali#!u, je posledica 

hipnoti!nih u!inkov, prav tako sanjarjenje 
na pla"i, ko nas prijetno toplo sonce 
greje, v daljavi pa odzvanja ritmi!no 
zaganjanje valov ob obalo, pospremljeno 
z galebjim !ivkanjem, mi pa najve!krat 
zaprtih o!i sanjarimo o prijetnih preteklih 
izku#njah ali svetli prihodnosti, in ker smo 
v tako prijetnem stanju spro#!enosti, ne 
posve!amo pozornosti oviram, temve! se 
osredoto!amo na lastno notranjo mo!, 
s katero bomo te ovire na poti do cilja 
uspe#no razre#evali. Vse to so izku#nje, ki 
so na mo! podobne hipnointervenciji ali 
povedano druga!e, tako se po!utimo med 
hipnozo, in ker smo opolnomo!eni, lahko 
tako prijetno stanje #e precej intenzivneje 
poglobimo in ga do"ivimo v odsotnosti 
ovir, miselnih blokad, predsodkov in 
bojazni, da nam ne bi uspelo. Takrat je 
na# um prost vseh vrednostnih sodb 
in prijetno spro#!en, a hkrati izjemno 
skoncentriran in pripravljen, da ponotranji 
smiselno izku#njo, ki jo bo zlahka 
udejanjil tudi, ko bo pre#el v vsakodnevno 
rutinsko delovanje, kot se obnavljajo 
!ustveni spomini po vrnitvi z prijetnega 
in zanimivega dopusta ter v nas #e dolgo 
odzvanjajo prijetni utrinki in prizori, ki 
o"ivljajo prijetna !ustva – son!ni zahodi, 
zvoki valov, vonji mediteranskih di#av 

in podobno. V tem prijetnem 
stanju zlahka zmoremo stvari, ki 
se jih lahko v povsem budnem 
stanju sicer bojimo, ali pa 
obvladamo situacije, v katerih 
se sicer po!utimo negotove. V 
hipnotskem transu zmoremo 
namre! z najve!jo lahkoto in zelo 
hitro povle!i na dan vse na#e 
sposobnosti, jih mo!no okrepiti 
in omogo!iti umu, da jih povsem 
avtomati!no uporabi v budnem 
stanju, kadar koli je to potrebno.
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Dana je prva slovenska 
voda s stalnimi biolo!kimi 

preizkusi zdravstvene varnosti. 
Primerna za dieto z malo natrija. 

PIJTE BOLJ"O VODO!


