
LELKI GYÓGYULÁSOD ÚTJA : A HIPNOTERÁPIA

Ha már belefelejtkeztél egy szuper könyvbe, vagy egy izgalmas film nézése közben úgy érezted, 

hogy a történet részévé váltál te is, nem érezted az idő múlását és a külvilág szinte “megszűnt”, 

akkor már te is voltál hipnotikus állapotban.

Még mielőtt átadnád magad az elalvásnak, észleled ugyan a körülötted lévő dolgokat, világot, 

akár eseményeket is (megszólal egy riasztó a távolban, beszélgetnek a szomszédok, mászkál a 

kutya) de már nem elemzed az eseményeket, akkor is egy úgynevezett transzállapotba, relaxált 

állapotban vagy. Ilyen érzés hipnózisban is lenni!

A hipnózis nem valami misztikus, csodatevő dolog, hanem egy természetes tudatállapot, 

egy hatékony eszköz. Ennek segítségével kiaknázhatod a magadban rejlő erőforrásokat, 

helyreállíthatod a belső egyensúlyodat és pozitív változásokat indíthatsz el az életedben  

a hipnoterapeuta segítségével, hogy boldogabbá, hatékonyabbá, kiegyensúlyozottabbá  

és teljesebbé tudd tenni az életedet. 

A hipnózis egy olyan mindennapos, természetes, relaxált és biztonságos tudatállapot, amikor  

a tested és az elméd ellazul. Elméd elemző része háttérbe szorul, kevesebb figyelmet kap,  

így a tudatalattid könnyebben elérhető, közvetlenül megszólítható.

Mivel a tudatalatti felelős az érzelmeid és a múltbeli emlékeid tárolásáért, ezért ebben az 

állapotban a hipnotizőr segítségével megkeresheted és feloldhatod azokat a régóta kialakult 

érzelmi gátakat, átírhatod, megváltoztathatod azokat a régi, rosszul felépített „programokat” 

melyek az életedet, jelenedet nem a számodra megfelelő módin befolyásolják.

Az érzelmi gátjaid, „programjaid” felismerésével, letisztázásával, majd ezek megváltoztatásával 

hatékonyan és maradandóan tudsz javítani életeden, és beindítható a pozitív változást.

Ha úgy érzed, hogy gyakran esel ugyanabba a hibába az életben, vagy mindig ugyanazok a 

dolgok történnek meg veled, esetleg „beragadtál”, és nem találod a kiutat, könnyen lehet, hogy 

egy olyan „programot futtatsz”, ami életed korábbi részében (gyakran a gyermekkorod idején) 

alakítottál ki.



Tévhit, hogy csak egy nagyobb trauma tud bárkiben is olyan programot kialakítani, ami akár 

később negatívan befolyásolja életük folyását.

A régen (akár csecsemőkorban) kialakított programok elfelejtődnek, csak az érzelmek vannak, 

amik felszínre törnek egy-egy esemény átélése közben, legtöbbször megmagyarázhatatlanul, 

öntudatlanul. Hipnózisban ezeket az alapprogramokat is felismerheted, megkeresheted  

a gyökereit, és ami a legfontosabb, hogy megoldást is tudsz találni a problémáidra.

Hipnózis során könnyen kapcsolatot tudsz teremteni a tudatalattiddal, felidézhetsz rég 

elfeledett emlékeket, újra átélhetsz fontos eseményeket, és lehetőséged van arra is, hogy  

akár elbúcsúzz szeretteidtől. 

Tudatalattid csodálatos erőforrásait is segítségül hívhatod, ami segít választ találni életed 

fontos kérdéseire, javíthatsz teljesítményeden (sportban, tanulásban, magánéletben  

és munkában egyaránt), elősegítheted céljaid elérését. 

Az ülésről:

Ülésnek híjvuk azt az alkalmat, amikor közösen azon dolgozunk, hogy megteremtsük a lelki- 

(belső), és testi- (valós) egyensúlyodat!

– De hogyan képzeljem el ezt az ülést? 

Osszuk fel három külön álló, de mégis egybefüggő részre az egészet, hogy könnyebben 

megértsd.

Az első részben átbeszéljük a jelenlegi helyzetedet, megvizsgáljuk a problémát, 

és meghatározzuk, hogy milyen célt, milyen változást szeretnél elérni. Ezt hívjuk 

„előbeszélgetésnek” a szakmában!

A második részben a hipnózisra kerül sor. Egy kényelmes fotelban fogsz elhelyezkedni,  

és kellemes szóbeli kalauzolás mentén ellazítjuk a tested és lecsendesítjük az elméd. 

Elméd elemző része háttérbe szorul, kevesebb figyelmet kap, így a tudatalattid könnyebben 

elérhető, közvetlenül megszólítható. Ebben az állapotban dolgozunk a problémáid 

tényleges feltárásán és megoldásán, a kitűzött céljaid elérésén.

A harmadik részben, a hipnózis végén újra egyre nagyobb teret engedünk a tudatos 

elmédnek, és szépen, kellemes tempóban visszatérsz az ébrenlétbe. Frissebb, kipihentebb 

és éberebben térsz vissza a hipnózis után, mint előtte voltál. Végül átbeszéljük a hipnózisban 

átélteket, milyen házifeladataid lesznek esetleg, és lezárjuk az ülést.



      – Mennyi ideig tart? 

Jellemzően 3 órát rá szoktunk szánni egy-egy alkalomra, de témától függően rövidebb, 

nagyon ritkán hosszabb is lehet. 

– Hány ülésre van szükség?

Ez talán a legnehezebben megválaszolható kérdés! Az ülések száma elsősorban tőled függ, 

hogy mennyire engeded bele magad a változás folyamába, hogy milyen témán dolgozunk, 

és természetesen, hogy mennyire haladsz szépen az esetleges házi feladataiddal.  

1-4 alkalommal nem ritkán életek, sorsok változnak meg maradandóan, pozitív irányba.

– Több féle ülés is létezik? 

A technikákat tekintve sok félét fel lehet használni egy-egy ülés során. Alább a teljesség 

igénye nélkül pár, a leggyakrabban előfordulókból:

• mély relaxáció (ezt egy, a szokásosnál mélyebb, kellemesebb és gyorsabb vezetett 

meditációnak képzeld el, amit megtanulva, bárhol fogsz tudni alkalmazni a jövőben), 

• vizualizáció (a képzeleted határai által körülhatárolt csodálatos helyeken kalandozhatsz, 

relaxálhatsz)

• direkt szuggesztió (előre megbeszélt pozitív megerősítésekkel növeljük pl. az 

önértékelést, önszeretet, stb, stb...), 

• „konfliktus” terápia (megszemélyesítjük az egy személlyel kapcsolatos problémádat,  

és vele kommunikálva keressük, majd megtaláljuk a megoldást)

• regressziós terápia (életed, vagy akár előző életeid emlékei, élményei újra átélése  

nyújt segítséget a problémád gyökerének megtalálásához, és annak megoldásához). 

Egy terápia során nem csak egy-egy technika kerülhet elő, így a fenti lista első sorban 

ismeretterjesztés céljából született meg.

– Melyek azok a területek az életemben, amikkel a hipnózissal pozitív változást érhetünk el?

• küldetés, életfeladat, életcél megtalálás - pozitív szuggesztiók, képek elültetése  

a tudatalattidban

• személyiségfejlesztés, képességfokozás hipnózis alkalmazásával (tanulásban, sportban, 

munkában...)

• tudatalatti tartalmak, problémák okainak feltárása (lelki eredetű, szervi elváltozás nélküli 

tünetek esetén) 

• lezárhatatlannak tűnő, múltbéli kapcsolatok lezárása, szeretett személytől való 

elbúcsúzás

• gyerekkori vagy felnőttkori megrázkódtatások, csalódás, kudarc feldolgozása hipnózis 

felhasználásával (érzelmi blokkok feloldása)
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• segítségnyújtás párkapcsolati nehézségeknél

• önértékelési problémák, önbizalomhiány kezelése, gátlásosság oldása, önbizalom 

növelés

• lámpaláz, feszültség oldása

• félelmek feloldása hipnózis segítségével

• rossz szokások leküzdése (pl. leszokni a dohányzásról)


