
 



HIPNOZA
most do skritih
kotičkov v nas

® Tema meseca

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Naša žena 07.03.2022 
PonedeljekDržava: Slovenija

Doseg: 43.000

Stran: 22

Površina: 2.797 cm2 1 / 6



Hipnoza je metoda, s pomočjo katere lahko vstopamo v najbolj skrite kotičke naše podzavesti. Z njeno pomočjo v
tovrstnih subtilnih »globinah«, kamor nas popelje strokovno usposobljen hipnoterapevt, odkrivamo vzroke svojih

težav, jih odpravljamo in si posledično vračamo zdravje, mir in zadovoljstvo.

TEKST: MAJA FURMAN, FOTO: SHUTERSTOCK, OSEBNI ARHIV

HIPNOZA SKOZI ČAS
Čeprav jo hitro in hkrati zelo krivično

radi povežemo s čarodeji in drugimi za-

bavljaškimi prigodami sumljivega slove-

sa, je hipnoza veliko več kot to. Je učin-

kovita znanstvena metoda, s pomočjo

katere lahko izboljšamo svoje mentalno,

čustveno in posledično fizično zdrav-

je. Njeno moč so poznali že duhovni-

ki in svečeniki v starih civilizacijah, saj

so z njo zdravili. Podatki o rabi hipno-

ze v mračnem srednjem veku so skopi

ali jih sploh ni. V ospredje znova stopi v

18. stoletju, ko jo pri svojem delu začne

uporabljati avstrijski zdravnik Franz Me-

smer. Naslednje ime, ki je ključno po-

vezano s hipnozo, je James Braid, ki se

je pri svojem hipnotičnem delu zgledo-

val pri avstrijskem kolegu. Braid je me-

todo ujel v pojem hipnoza, saj je zanjo

prvi uporabil besedo Hypnos, navdah-

njeno po grškem bogu spanja. Nasle-

dnji pomemben akter v razvoju hipnoze

je bil James Esdaile. Bil je kirurg v za-

poru v Kalkuti, kjer je s pomočjo hipno-

ze uspešno operiral veliko tamkajšnjih

zapornikov. Odkritje etra je hipnozo za

skoraj 150 let pahnilo v pozabo. Znova

so se »spomnili nanjo« med prvo sve-

tovno vojno, ko so jo, zaradi pomanjka-

nja etra, znova uporabili namesto ane-

stezije. Danes je hipnoza del moder-

ne znanosti in je svoje mesto našla tu-

di v medicini. V rokah strokovno uspo-

sobljenih terapevtov je odlična metoda,

ki odpravlja različne težave in spreminja

naše življenje. Na bolje, seveda.

MEDICINSKA
HIPNOZA

Pionir medicinske hipnoze pri nas je

prof. dr. Marjan Pajntar, ki je tudi pred-

sednik Društva za medicinsko hipnozo

Slovenije. Medicinska hipnoza, ki se iz-

vaja izključno v klinične namene, je teh-

nika in hkrati tudi oblika terapije. Name-

njena je zdravljenju različnih telesnih

bolezni, zlasti funkcionalnih motenj, kot

so na primer nepojasnjene bolečine v

želodcu, nekatere vrste glavobolov, bo-

lečine v križu, psihosomatskih obolenj

itd., uporablja se tudi za zdravljenje du-

ševnih motenj, pa tudi za zmanjševanje

stresnega odziva, lajšanje in odpravlja-

nje bolečin. »Hipnoza omogoča bolj ne-

posreden stik in komunikacijo z izku-

stvenimi deli našega sebstva. Izraz me-

dicinska hipnoza v Sloveniji uporablja-

mo zlasti za to, da se strokovnjaki loču-

jemo od laikov, ki se ukvarjajo s hipno-

zo. Področje hipnoterapije namreč ni

zakonsko urejeno,« pojasnjuje Mitja Pe-

rat, terapevt medicinske hipnoze.

GLOBOKA
SPROŠČENOST IN

»MOST« DO NAJBOLJ
SKRITIH KOTIČKOV V

NAS
Terapevt Perat pravi, da je to, kaj se

bo med hipnozo dogajalo, odvisno od

tega, v katero smer hipnotizer vodi izku-

šnjo hipnoze. »Hipnoza namreč ni eno-

ten fenomen. Večinoma pa je vsem hi-

pnozam skupnih nekaj točk, kot so npr.

poglobljena sproščenost, kar pa ni nu-

jen pogoj, zelo dobra in usmerjena kon-

centracija oziroma usmerjena pozor-

nost, ter potopljenost v notranjo doži-

vljajsko izkušnjo. Med hipnozo izzve-

ni t. i. »hrup« notranjega samogovora,

zmanjša se pomembnost okolice, če-

prav se je hipnotizirani ves čas zave-

da. Hipnoza nagovarja tiste dele na-

še duševnosti, ki so subtilnejši, pove-

zani s telesnimi odzivi, domišljijo, fan-

tazijami in seveda s skritimi viri psiho-

loške moči. Poenostavljeno lahko reče-

mo, da v hipnozi pridemo bližje dušev-

nim mehanizmom in vsebinam, ki so za-

vestni pozornosti manj dostopne in ta-

ko posežemo v spreminjanje tistih de-

lov, ki se spremembi upirajo,« pove te-

rapevt Perat. Irena Kahne, regresotera-

pevtka in klinična hipnoterapevtka, do-

daja, da je hipnoza tako učinkovita teh-

nika oz. sredstvo, »saj z njo dostopamo

do naše podzavesti, kjer lahko pridobi-

mo popolno razumevanje o tem, kako

smo oblikovali določena prepričanja, ki

zdaj vodijo naša vedenja, in ki jih je tako

težko zavestno spremeniti.«

REŠITEV ZA
STRAHOVE

Medicinska hipnoza je zelo učinkovita

pri specifičnih fobijah, strahu pred vo-

žnjo skozi tunele ali čez viadukte, stra-

hu pred višino, letenjem, pomaga pri

zmanjševanju treme pred javnim nasto-

panjem, prav tako pri psihosomatskih

težavah, kot je na primer sindrom raz-

dražljivega črevesja, učinkovita je pri

motnjah hranjenja, odpravljanju hlepenj

pri zasvojenosti, zmanjševanju izbruhov

jeze ali preplavljajočega strahu, skratka

pri vseh oblikah samoumirjanja, pri kre-

pitvi samozavesti, glavobolih in migre-

nah, kroničnih bolečinah, depresivnosti

in anksioznosti, socialni fobiji, paničnih

napadih ipd.

HIPNOZA NAMESTO
ANESTEZIJE

Leta 2015 so v UKC Ljubljana name-

sto pod klasično anestezijo izvedli pr-

vo operacijo pod vplivom hipnoze. Hi-

pnotični postopek, ki ga je vodil naš so-

govornik, pojasnjuje, da je bila opera-

cija intervencijska raziskava učinkov hi-

pnoanestezije in hipnoanalgezije, zato

je bilo treba pred njo spisati raziskoval-

ni protokol in pridobiti odobritev komisi-

je za medicinsko etiko. »V namen razi-

skave sem razvil lastno metodo in po-

stopek, kako zagotavljati najvišjo sto-

pnjo varnosti takega postopka, prav ta-

ko pa tudi metodo, kako večati uspe-

šnost hipnoze pri manj hipnotizabilnih

ljudeh. Svoja spoznanja sem predstavil

na mednarodnem kongresu medicinske

hipnoze skoraj leto dni pred operaci-

jo. Praktični del priprave tik pred samo

operacijo je bil namenjen predvsem iz-

vedbi hipnoanestezije v realni problem-

ski situaciji, kar smo izvedli s testom za-O
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znavanja bolečine, ki je bil takšen, da

je pacient za 2 minuti pomočil dlan v le-

deno mrzlo vodo in nato v hipnozi oce-

njeval stopnjo bolečine. Pred operaci-

jo sva imela še nekaj pripravljalnih se-

ans. Dvoma o postopku nisem imel, saj

sem zelo dobro teoretično in praktič-

no podkovan in se dobro zavedam ta-

ko lastnih zmožnosti in omejitev kot tu-

di učinkov hipnoze. Postopek je bil iz-

peljan tako varno in dosledno, da nismo

ničesar prepuščali naključju,« pove Mi-

tja Perat. Dodaja, da je hipnoza za ve-

čino ljudi primerna, prav tako na nje-

no učinkovitost ne vpliva zaupanje člo-

veka v uspešnost terapije. Dovolj je že

pripravljenost na sodelovanje v hipnot-

skem procesu.

JE VARNA IN

NARAVNA TER
DELUJE PRI (SKORAJ)

VSEH
Lahko rečemo, da hipnoza deluje pri

vseh ljudeh, saj je delež tistih, na katere

nima prav nobenega učinka, zanemar-

ljiv. Perat pove, da se njena uporaba ne

priporoča pri posameznikih z intelektu-

alno oškodovanostjo, s psihoorganskim

sindromom, to je osebnostna spreme-

njenost zaradi možganskih okvar, pri

težjih oblikah psihoze in pri epilepsiji.

»Prav tako ni priporočljiva za tiste, ki za

težke duševne težave iščejo hitro ma-

gično rešitev, saj bodo nedvomno raz-

očarani. Kot vsaka terapija ima tudi hi-

pnoza lahko neželene stranske učinke,

ki pa so praviloma neškodljivi, prehodni

in zlahka rešljivi. Kot stranski učinek se

na primer največkrat pojavlja mravljin-

čenje v rokah. Pomembno je, da hipno-

zo vodi strokovnjak, ki se spozna na

duševnost, saj le tako lahko uspešno

predvidi, odpravi in prepreči neželene

stranske učinke,« še pojasni sogovor-

nik. Tudi Irena Kahne je prepričana, da

je za hipnozo dojemljiva večina: »Pred-

vsem tisti, ki si spremembe v življenju

resnično želijo in je njihova bolečina ve-

čja od užitka. To pomeni, ko je njihova

težava tako velika in očitna, da zaradi

nje ne morejo uživati življenja, napredo-

vati, se razvijati ali pa predvsem spre-
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jemati sebe. Hipnoterapevti pred začet-

kom dela s klienti preverimo njihovo do-

vzetnost oz. sugestibilnost na hipnozo s

testi sugestibilnosti, ki dajo hipnotera-

pevtu vedeti, kako dovzeten je klient za

sugestije. Ker sta pred začetkom pogo-

sta nervoza ali strah pred neznanim, je

ključno pridobivanje zaupanja med hi-

pnoterapevtom in klientom. Ko je zau-
panje sklenjeno, se tudi klient sprosti in

bolj odpre delu med seanso « Sicer hi-

pnoza velja za varno in naravno stanje,

v katerega se nevede zatečemo večkrat

na dan. »Tudi takrat, ko na primer zavze-

to gledamo film, se zasanjamo med vo-
žnjo in ne vemo, kako smo prispeli od

točke A do točke B. Hipnoza je namreč

zgolj stanje, kjer je naša osredotoče-

nost ciljno usmerjena in je klient pod

strokovnim vodstvom izkušenega hi-

pnoterapevta voden v sproščujoč pro-

ces, v katerem je bolj dovzeten za nove

sugestije,« pojasni terapevtka Kahne.

PREVIDNO PRI IZBIRI
HIPNOTERAPEVTA

Predpriprave na hipnozo niso potreb-

ne, je pa hipnotično stanje globlje po

nekaj ponovitvah, saj se možgani tega

stanja na neki način učijo. »Za uspe-

šen hipnotski trans je potrebno sode-

lovanje hipnotiziranega, torej njegova

zavestna privolitev, od tu naprej pa je

uspešnost odvisna od znanja, spretno-

sti in izkušenj hipnotizerja. Uspešnost

hipnoze je odvisna od dobro zastavlje-

nega cilja terapije, ki mora biti smiseln,

v skladu s klientovimi željami in priča-

kovanji, a vseeno in predvsem realen,

seveda pa tudi od izkušenosti terapev-

ta in njegove sposobnosti upravljanja

postopka hipnoze. Laže je doseči sa-
mo hipnozo kot pa uspešne učinke te-

rapije v hipnozi. Hipnoza sama po se-
bi nima nikakršne terapevtske vredno-

sti, je samo sredstvo za izvajanje tera-
pije. Nesmiselno je človeka hipnotizi-

rati in mu podajati direktne sugestije,

ki naslavljajo njegove simptome, saj je

vsak simptom pokazatelj nekega pato-

loškega procesa. Zato je v hipnozi tre-

ba terapirati človeka, torej njegovo du-

ševnost, ne pa odstranjevati simptome

ali spreminjati navade. Tako početje je

najmanj neučinkovito, lahko pa je tudi

škodljivo, zato naj se laiki ne poslužuje-

jo zdravljenja v hipnozi, saj ne vedo, kaj

počenjajo in kakšne so lahko posledice

dela »po občutku« in »na pamet«. Nih-

če si ne bi želel zobozdravstvene ali ki-

rurške obravnave pri laiku, čeprav bi ta

znal umetelno rezati s skalpelom ali vr-

tati s svedrom, kajne? Kaj terapevt v hi-

pnozi počne, je enako pomembno kot,

kako to počne,« poudarja Mitja Perat.

Svetuje, da moramo biti pri izbiri tera-

pevta pozorni na njegovo strokovnost,

»pomembno je tudi, da se spozna na

znanstveno polje področij, ki jih obrav-

nava, kot so psihologija in s psihologi-

jo neposredno povezane stroke, nevro-

znanosti, psihiatrije, fiziologije itd. Vsak

hipnotizer, ki izvaja terapijo, mora ime-

ti ustrezno in dokazljivo teoretsko ozad-

je, zato je dobro povprašati, kakšno te-

rapijo izvaja, kaj lahko od nje pričakuje-

mo in kje se je izobraževal. V Sloveni-

ji se tovrstna izobraževanja trenutno iz-

vajajo le v sklopu Društva za medicin-

sko hipnozo Slovenije. Pomembno je

seveda tudi, da se dobro ujamemo s te-

rapevtko ali terapevtom - kot človek s

človekom. Odnos, ki je čustveno varen

in omogoča varno psihosocialno okolje,

je predpogoj za vsako uspešno terapi-

jo. Če imamo zadržke ali vprašanja, se

na uvodnem razgovoru pogovorimo oO
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vseh možnih dvomih in morebitnih stra

hovih ali skrbeh glede zdravljenja,« sve

tuje Mitja Perat.

HIPNOZA MOŽNA

ZGOLJ Z NAŠIM

PRIVOLJENJEM
Medicinska hipnoza se od hipnoze, s

katero se srečujemo na različnih zabav-

nih odrih, ločuje v klinični intenci oziro-

ma namenu: »Prva služi človeku, druga

pa občinstvu. Medicinska hipnoza te-

melji na klinično preverjenih interven-

cijah, postopkih, ki so znanstveno pre-

verljivi in varni. Laične oblike hipnoze

pa hipnotski trans izrabljajo za hipnot-

ske fenomene, ki so morda za nekate-

re zanimivi. Ne glede na namen hipno-

ze, pa se je treba zavedati, da posega v

človekovo duševnost, kar ni vedno brez

neprijetnih posledic.« Pove tudi, da ne

moremo biti hipnotizirani brez lastnega

dovoljenja, saj moramo »pri hipnotskem

stanju zavestno sodelovati. Upiranje hi-

pnozi je vedno učinkovito in do hipnot-

skega transa ne pride, če se mu zave-

stno upremo oz. ne dovolimo izkušnje

hipnotskega transa«. Terapevtka Kah-

ne pa ob tem dodaja: »Seveda obsta-

jajo tehnike, kako vplivati na ljudi, ka-

ko jih zavesti in kako jim načrtno usme-

riti pozornost v nekaj, vendar tudi tukaj

obstaja privolitev poslušalca na podza-

vestnem nivoju oz. z zaupanjem v tiste-

ga, ki izvaja take tehnike. To pomeni, da

govorimo v hipnotičnem jeziku, hipno-

tičnih sekvencah besed in predvsem,

da je tovrsten manipulativen »script« se-

stavljen po točno določeni formuli. Tak

koncept pa nikakor ni namen hipnotera-

pije, ki se jo izvaja zgolj v namen pomo-

či in dela v dobrobit klienta, brez zavaja-

nja.« Hipnozo lahko izvajamo tudi sami,

predvsem kot samoumirjanje v sklopu

terapije. »Ko klient enkrat ponotranji iz-

kušnjo hipnotskega transa preko hipno-

ze s hipnotizerjem, se je samohipnoze

lažje naučiti, vendar je to le omejen del

bolj celostne terapije in v glavnem slu-

ži utrjevanju in ponotranjanju procesa

samospreminjanja. Kot primer vzemi-

mo človeka, ki ga pesti nespečnost. Po

nekaj seansah ga lahko naučimo, kako

se lahko sam hipnotizira v spanec. Uče-

nje samohipnoze ni enostavno, saj terja

dvojno procesiranje, saj smo tako pre-

jemnik kot tvorec sugestivnih sporočil

in vzdrževanje usmerjene pozornosti,

poleg tega pa še zadostno količino va-

je, česar pa marsikdo ni pripravljen do-

sledno izvajati, saj so vaje razmeroma

naporne,« še pojasni Mitja Perat.

TERAPIJA RTT IN

REGRESOTERAPIJA
Sogovornica Irena Kahne je svoje te-

rapevtsko znanje ob klinični hipnotera-

piji izgrajevala tudi na področjih regre-

soterapije in terapije RTT. »Pri svojem

delu uporabljam veliko različnih me-

tod hipnoterapije za dostopanja do na-

še podzavesti in katero metodo upora-

bim, je odvisno od težave klienta,« pove

in pojasni: »Hipnoterapija RTT (Rapid

Transformational Therapy) se od klasič-

ne razlikuje v tem, da je cilj dela odkriti

vzrok določene težave in pridobiti razu-

mevanje, kdaj je neko prepričanje ali te-
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HIPNOTERAPIJA PRI

DEKLETU V KOMI
Sogovornica pove, da je njeno delo

močno zaznamovala zgodba z 19-le-

tnim dekletom, ki je bilo v komi. »V tem

stanju po nesreči je bila več kot dva

tedna, ko me je njena mama prosila,

da ji pomagam s hipnoterapljo. Najlaž-

je bi mi bilo reči, da se ne da in da se

hipnoterapija izvaja na posameznikih,

ki so zavestni in se zavedajo procesa.

A sem ugodila materini prošnji, zaupa-

la sem sama sebi in metodam, ki sem

jih dobro poznala. Ker je bilo dekle že

v globokem transu, sem hipnoterapijo

začela brez indukcije, s katero običaj-

no začenjam proces, ter prešla na di-

rektne in konkretne sugestije. Upora-

bila sem metodo RTT in izjemno moda-

liteto, ki ji rečemo Celi Comand Thre-

apy (Terapija celičnega ukaza). Po po-

svetu z mamo in na podlagi osebnih in-

formacij, ki sem jih imela o njeni hče-

žava nastala in čemu je služila. Tukaj se

uporablja regresija, kar pomeni, da kli-

ente popeljem nazaj v čas, v pomemb-

ne dogodke, ki so tudi vzrok trenutnih

težav. Pri tej metodi se omejim na do-

godke iz trenutnega življenja. Ko se ra-

zumevanje pridobi, klient razume in lo-

či, da je določena težava nepomemb-

na, kar posledično pripelje do odpra-

ve težave. Kadar med delom s klientom

ugotovim, da je določena težava zako-

reninjena pregloboko, in je z metoda-

mi ne uspeva rešiti, uporabljam regre-

sijo v prejšnja življenja ter regresijo v ži-

vljenja med življenji. Pri tej metodi gle-

dam vzorce iz prejšnjih življenj ali dušne

pogodbe, ki so bile sklenjene pred na-

šim rojstvom. Tukaj seveda vedno upo-

števam odprtost klienta za tako popo-

tovanje. Hipnoterapija resnično ni sa-

mo eno orodje za pridobivanje rezulta-

tov in sprememb, ampak tehnike izbi-

ram po občutku in potrebi vsakega po-

sameznika.«

ri, sem pripravila hipnoterapijo, ki sem

jo nato posnela. Posnetek so dekletu
redno predvajali, ko je ležala na inten-

zivnem oddelku, in nanj se je odlično

odzvala, saj se je kmalu po predvaja-

nju prebudila iz kome in počasi zače-

la okrevati. Posnetek je nato poslušala

še nekaj časa in kljub težkim izzivom,

ki so sledili, postala dekle, ki je uspe-

šno zaključila srednjo šolo, telovadi in

uživa v življenju. Ko sva se po nesre-

či srečali prvič in sem jo objela, mi je

rekla: »Ta glas pa poznam!« Verjetno

ni treba posebej razlagati, da sem bila

globoko ganjena. Ko je mama o izku-

šnji spregovorila javno, sem v Sloveni-

ji in tujini delala še z nekaj ljudmi v ko-

mi ter z osebami pri okrevanju po ne-

srečah in poškodbah. Vendar moram

poudariti, da je moja vloga v tovrstnih

zgodbah v tem, da sem zgolj spodbu-

dila proces spominjanja, da je najve-

čja moč znotraj njih samih.«

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Naša žena 07.03.2022 
PonedeljekDržava: Slovenija

Doseg: 43.000

Stran: 22

Površina: 2.797 cm2 6 / 6


