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Mīti un patiesība par hipnozi
Daudziem cilvēkiem, izdzirdot vārdu
H IPN O Z E, uzmetas zosāda, jo sabied
rības nezināšanas dēļ radušies daudzi, arī
negatīvi, mīti. K a hipnoze ir kaut kas
drausmīgs, zombējošs, ka ar cilvēku var
darīt visu, ko vēlas — p at pret viņa
paša gribu utt. M elotu, ja teiktu, ka tas
nav iespējams, bet vai to vajag, jo — ko
došu, to arī es pats saņem šu! Laikam
tāpēc cilvēki problēmu gadījumā hipnozi
izmanto tikai kā pēdējo cerību salmiņu,
bet tad var izrādīties par vēlu...
Kad klients atn āk un mēs veicam
hipnozes seansu, nereti atskan izbrīna
pilns jautājum s — kad būs hipnoze? Es
taču visu dzirdēju, ko jūs teicāt! Seansa
laikā klients var jebkurā brīdī atvērt acis,
piecelties un aiziet.
H ipnozes process ir tikpat vecs kā
pati cilvēce, tā n av m aģija, kaut arī
hipnozes elementus (pam atā transu) iz
m anto m aģiskajos rituālos. Bet m aģis
kajos rituālos lieto arī dzīvniekus, lelles,
diegus utt. — vai tāpēc mēs šādus m āj
saimniecības priekšmetus vairs neizman
tojam ikdienā, vai tāpēc mēs m ājās vairs
neturam melnas vistas un gaiļus, melnus
kaķus? A r nazi mēs griežam maizi, bet ir
cilvēki, kas ar to pašu nazi var atņem t
citam cilvēkam dzīvību. Kas ir slikts?
Nazis vai darītājs — cilvēks? A rī hipnozi
var izmanot labiem mērķiem un sliktiem.
Hipnoze paver saprātam neaptveram as
cilvēka iespējas. Hipnozi sliktiem mēr
ķiem izm antos tikai tāds cilvēks, kurš
nezina hipnoterapijas un hipnozes p a
matlikumus un darbības mehānismus, jo
A ugstākos likumus neviens nav atcēlis
un nevar atcelt. To, ko tu darīsi citam,
daudzkārt vairāk saņemsi atpakaļ. U n tā
nu ir īsta patiesība, kurai cilvēki pievērš
pārāk maz uzmanības savā ikdienā, jo
domu spēks ir ļoti spēcīgs, turklāt mūsu
domas materializējas — tas ir neizbēgami
un zināms jau no cilvēces pirmsākumiem.
Vārds «hipnoze» cēlies no grieķu die
va Hypnos vārda, kas tulkojumā nozīmē
«m iegs». A r to jau top skaidrs, ka hip
nozes process kaut kādā veidā ir saistīts
ar miegu. N upat, apceļojot G rieķijas
kultūrvēstures pieminekļus un svētvietas,
uzzināju, ka jau senajā G rieķijā tika iz
m antota hipnoze, lai ārstētu cilvēkus.
Tika izmantots miega dziedinošais spēks
cilvēka iekšējo resursu atjaunošanā, kura
visintensīvāk noris veselīga miega laikā.
Mūsdienu cilvēkam straujajā dzīves ritmā
nepietiek laika un vēlēšanās rūpēties par
sevi, jo reizēm pat miegā viņi risina darba
problēm as — nevis atjauno sevi. Vai
šādu darba un urbanizācijas vergu neva-
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jadzētu saukt par zombiju, kurš tikai iet
un dara to, ko viņam liek, aizmirstot
sevi un savas intereses, aizmirstot ģim e
ni, bērnus? Protams, attaisnojum u vien
mēr var atrast, bet kad atradīs paši sevi?
M ēs varam piem ānīt savu prātu un citus,
bet savu dvēseli un dabu nepiemānīsim!
Jāatzīst, ka līdz mūsdienām vēl nav
radīta viena konkrēta teorija un definī
cija par to, kas tad ir hipnoze. Ir litera
tūras avoti, kas skaidro, ka hipnoze ir
īslaicīgs apziņas stāvoklis, kas raksturojas
ar apziņas lauka sašaurināšanos un strau
ju fokusēšanos uz iedvesmojum a saturu,
kas saistīts ar izmaiņām individuālās
kontroles funkcijās. Tom ēr hipnozē gal
venais ir transs — tas ir īpašs galvas
smadzeņu aktivitātes stāvoklis, kas atro
das uz robežas starp miegu un nomodu.

m ēr viņi dzīvo un arī guļ, jo viņiem
aktīvi paliek tikai galvas smadzeņu centri,
kuri kontrolē ārējos konkrētos draudus,
kam ēr pārējās smadzeņu zonas atpūšas.
N ākam ais piem ērs — sievietes mātes,
kurām m ājās ir zīdainis, spēj mierīgi gulēt
pat, ja gar logu brauc sm agā mašīna, bet
viņas m om entā pam ostas ja iešņukstēsies
zīdainis, un tas tikai tāpēc, ka viņām
aktivitāti saglabā atbilstoši smadzeņu
centri. U n tādus piemērus varētu minēt
ļoti daudz.
Vai esam ievērojuši, ka teātra izrādes
vai interesantas film as laikā mēs vairs
nekontrolējam , kas notiek mums apkārt,
mēs esam «atslēgušies», bet tomēr negu
ļam? Diemžēl šo mūsu neaizsargāto stā
vokli veiksmīgi izmanto reklāmu pasūtī
tāji, it īpaši pēdējā laikā, kad reklāmas

N o franču valodas « transir» (pārakm e
ņoties) raksturojas kā apziņas stāvoklis,
kas rodas, automātiski izpildot sarežģītus
uzvedības aktus īsākā vai ilgākā laika
posm ā, neanalizējot apkārtējo situāciju
un savas darbības mērķi. Transa stāvoklis
ir gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, tāpēc
iespējams nohipnotizēt arī dzīvniekus.
Visi cilvēki spēj nonākt transa stā
voklī, jo transa stāvoklis pasargā mūsu
psihi no kaitējošiem , nepārtrauktiem
ārējās vides kairinātājiem. M inēšu dažus
piemērus. Afrikāņu ciltis, kuras pastāvīgi
tiek pakļautas briesmām — indīgām čūs
kām, plēsīgiem zvēriem, nespētu pārv ie
toties no vienas vietas uz citu, nespētu
gulēt un ātri nomirtu, jo būtu nepār
trauktā sasprindzinājumā un bailēs, to

skan skaļāk nekā pamatraidījums — tas
nav bez nodoma, bet apzināti tiek izman
totas iespējas, kādas paver transs un su
ģestija transā — tautas valodā sakot, mēs
tiekam kodēti. Kad māte dzied bērnam
žūžojošu šūpuļdziesmu, arī tas ir transs
(Krievijas literatūrā tas tiek nosaukts par
sadzīves hipnozi).
G a n hipnozei, gan transam ir vairāki
iedalījumi — no vieglās formas līdz dziļai
stadijai. Praktiski visās psihoterapijas
metodēs ir transa elementi, bet visvairāk
tie ir transoloģiskajā hipnoterapijā. L at
v ijā šīs psihodinam iskās psihoterapijas
virziena pam atlicējs ir ārsts onkologs,
seksologs un psihoterapeits, Latvijas
Transoloģiskās psihoterapijas (hipnoloģijas) biedrības prezidents Jānis Zālītis.
Visā pasaulē hipnozes un transa iespējām
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tiek pievērsta liela interese. N esenā vēs
turē varam novērot daudz jaunu psiho
terapijas metožu attīstību — mākslas te
rapija, franču jaunā hipnoze, neirolingvistiskā programmēšana (N L P ), M.Eriksona hipnoze u.c. T ā interesē gan m edi
ķus, gan psihologus, gan pedagogus. Pe
dagoģijā pat ir attīstījusies apakšnozare
suģestopēdija. H ipnozi plaši izmanto arī
sportisti, politiķi u.c.
Kāpēc rodas šī interese? Hipnozes un
transa laikā tiek aktivizēti mūsu iekšējie
resursi, kuri vēl nav apjausti. Pēc dažā
diem literatūras avotiem, mēs parasti iz
m antojam tikai 10 % mūsu smadzeņu
potenciāla, bet pārējie 90% paliek neiz
m antoti. Transa stāvoklis palīdz aktivizēt
šīs neizmantotās un šobrīd vēl neizpētītās
rezerves. Par sasniegtajiem rezultātiem
atliek tikai brīnīties. N esen masu mēdijos
bija aprakstīts gadījums, kad mazam zē
nam tika konstatēts smadzeņu audzējs,
bet audzēja lokalizācija neļāva veikt ope
rāciju, un zēna vecākiem tika paziņots
neizbēgamais letālais spriedums. T ā sa
nāca, ka jauna psiholoģe palūdza veikt
eksperimentu ar zēnu un — zēns ne tikai
dzīvo, bet pēc gada konstatēts, ka zēnam
audzēja vairs nav — viņš ir vesels! Lai
kā dažiem šāda patiesība nepatīk, it īpaši
tas attiecināms uz farmācijas kompānijām,
kuras savās televīzijas reklāmās nemitīgi
programmē cilvēkus uz slimībām, lai tikai
viņi pirktu zāles un dom ātu, ka tās ir
brīnumlīdzekļi, lai slim n ieki atteik to s
no cīņas, bet zēns atveseļojās, pateicoties
saviem iekšējiem resursiem, savām ķer
m eņa apslēptajām rezervēm! Protams,
viņš neiztika arī bez medikam entiem un
vitam īniem , bet tie nebija noteicošie,
tiem bija sekundāra loma.
N u pat m ācījos Sanktpēterburgā pie
akadēm iķa un U N E S C O Vispasaules
Profesionālo hipnotizētāju asociācijas
prezidenta Viktora Kandibas, kurš ne tikai
m ācīja dažādas hipnozes m etodes, bet
veica arī paraugdemonstrējumus, kā vei
cināt insulīna līmeņa regulēšanu cilvē
kiem, kuriem noteikts cukura diabēts,
kā sportists pēc hipnozes seansa spēj pa
augstināt savu rezultātu utt. Krievijas
mediķi plāno veikt eksperimentus, kā ar
intem eta starpniecību, izmantojot hip
nozi, palīdzēt regulēt insulīna līmeni, jo
tas ļaus daudziem atteikties no preparātu
ievadīšanas un šo problēmu risināt paša
organism a spēkiem.
Pedagogiem interesē transa un hip
nozes metodes, jo bērni to ietekm ē āt
rāk apgūst m ācību vielu (par 4 stundu
laikā iem ācoties 2500-3000 svešvalodas
vārdus, gram atiku).
Psihologiem, psihoterapeitiem tas pa
līdz atklāt cilvēka problēmu cēloņus —
nav nepieciešams mēnešiem ilgs m eklē
jum s un, protams, hipnoterapijā ir iespē
jam s mainīt attieksmi pret notikumiem
pagātnē, līdz ar to m ainās šodiena un
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nākotne. Praktiski visefektīvākā metode
un gandrīz vienīgā, ko izmanto valodas
raustīšanas novēršanai, ir hipnoze. H ip 
nozi plaši izmanto alkoholisma ārstēšanā,
sm ēķēšanas atm ešanai, liekā svara zau
dēšanai, tagad ir metodes arī narkotiku
atkarības, impotences ārstēšanai u.c.
Hipnoze iegūst aizvien plašāku nozī
mi m edicīnā, jo der kā papildus līdzeklis
pie jebkurām saslimšanām, veicina ātrāku
atveseļošanos, efektīvāku m edikam entu
iedarbību. Hipnoze tiek plaši lietota sto
m atoloģijā kā atsāpināšanas līdzeklis —
kara laikā to plaši izmantoja pie operā
cijām , kad trūka narkozes.
Hipnoze pam odina iekšējos organis
ma spēkus. Mūsu ķermenis pats vislabāk
zina, kas mums nepieciešams, vajag tikai
tajā prast ieklausīties, bet ar aizbāztām
ausīm grūti kaut ko sadzirdēt. Jo slimība
nerodas un neattīstās ārpus ķermeņa, bet
ķermenī, un hipnozes pozitīvais aspekts
ir tas, ka dziedināšanas procesā netiek
veikta tikai iedarbība uz kādu vienu or
gānu vai sistēmas funkciju, bet uz visu
cilvēka iekšējo vidi kopumā. T ā, sākot
dziedināt bezmiegu, netiek pārslogotas ar
medikamentiem citas orgānu sistēmas, bet
mobilizēts viss organisms kopumā. M an
pašam praksē ir gadījies, ka, strādājot ar
klientu pie vispārējās relaksācijas, viņam
uzlabojusies urinācija, kura radīja nepa
tīkamas izjūtas (bija prostatas adenoma,
par kurn es pirms tam nezināju).
T āp at hipnoterapija tiek izmantota
bērniem ar uzvedības traucējumiem, tā
sauktiem — grūti audzināmiem. S ājos
gadījum os bieži lieto ārsta Jāņ a Zālīša
izstrādāto sublim ācijas m etodi — pār
orientējot vērtību sistēmu.
Hipnozes seansā cilvēks spēj ne tikai
atgriezties savā bērnībā, ne tikai mātes
miesās, bet pat iepriekšējās dzīvēs, jo, kā
norādīja ārsts psihiatrs K.G.Jungs, mūsos
ir visas cilvēces vēsture, kuru mēs nodo
dam no paaudzes uz paaudzi. Hipnozē
pieejam s viss, kas ir mūsos, un tādas
iespējas pagaidām piedāvā tikai hipnoze.
Parasti dzirdamais teiciens, ka es jau
hipnozei nepakļaujos, reizēm uzjautrina.
Lai kā mēs noliegtu, bet hipnozei p a
kļaujas praktiski visi. Tikai 1% sabied
rības nepakļaujas, un tie parasti ir cilvēki
ar garīgām kaitēm. C ita runa ir par to,
cik ātri un cik dziļai hipnozei (transā)
mēs pakļaujamies. Jo cilvēks labāk pa
kļaujas, jo ātrāks ir rezultāts, bet rezultāts
tad ir uz mūžu.

S a v ā darbā ar cilvēkiem ievēroju
principu, kuru aizņēmos no sava dārza
— nezāli var noplūkt un teikt, ka tās
nav, bet pēc laika tā ataug. T āpēc, lai
nezāle neataugtu, es to izravēju un tās
vietā iestādu skaistu ziedu, lai krāšņais
zieds priecētu sirdi un dvēseli. K ā jau
minēju, arī lieko svaru var veiksm īgi
likvidēt, bet jāatrod un jālik v id ē šīs
problēmas cēlonis — tad iegūstam har
moniju. T āpēc parasti nepietiek ar vienu
hipnozes seansu, bet ir nepieciešam i vai
rāki — to daudzums ir atkarīgs no pre
testības līmeņa — jo tas ir augstāks, jo
vairāk seansu. Pašā sākum ā notiek cilvēka
iepazīšana un sagatavošana darbam gal
venajā seansā. Seansu skaits var svārstī
ties no dažiem līdz pat 17-20...
Interesanti, ka pieejam as ir daudzas
grāmatas, kurās aprakstītas dažādas me
todes, bet praktiski neviens no m eista
riem nekad neatklāj visus mazos «kn i
fus», kuri ir paši būtiskākie. T āpēc daudzi
izmēģina grām atās aprakstītās m etodes
un izdara nepareizus secinājum us, ka
viņam tas nespēj palīdzēt.
Sav ā praksē esmu pārbaudījis dažādas
metodes no grāmatnīcās pieejam ām grā
matām, bet jāatzīst, ka bez akadēmisko
priekšzināšanu izmantošanas vai apm ā
cības pie pašiem speciālistiem labus rezul
tātus sasniegt ir gandrīz neiespējami.
Praksē esmu spējis efektīvi palīdzēt
klientiem ar onkoloģiskajām problēmām,
astmu, lieko svaru, alerģiskajām reak
cijām , ādas problēm ām , depresiju, fo
bijām (bailēm ), spēku izsīkumu, alkoho
lismu, sāpīgām atm iņām , valodas raus
tīšanu un citām. Ļoti labi rezultāti uzrā
dījušies arī cilvēkiem pēc operācijām —
ātrāk noritējusi organism a attīrīšanās un
brūču sadzīšana, kā arī sievietēm m e
nopauzes sindrom a gadījumos. Ir bijuši
klienti, kuri seansa laikā spējuši paši
paredzēt nākotni, kā arī pabijuši ie
priekšējās dzīvēs, atšķetinājuši attiecību
sam ezglojum us un guvuši atrisinājumu
šķietam i neatrisinām ām problēmām.
Vēlreiz atgādinu, ka hipnoze brīnumus
nesola, lai gan tie visai bieži notiek. Suņa
gadā novēlu atcerēties teicienu: «Suņi rej,
bet karavāna iet tālāk.» T āp at novēlu
atrast sevi un neļaut, ka citi jūs samin —
izbaudiet dzīvi, dzīvi dzīvojot!
AIVIS D O M B R O V SK IS,
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