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POVZETEK
V svojem diplomskem delu se posvečam tehniki hipnoze kot terapevtski metodi pri
obravnavi otrok. Osredotočam se na osnovnošolsko populacijo. Posvečam se
obravnavi težav, povezanih s šolskim področjem, predvsem z učenjem,
obvladovanjem treme ali stresa, s povišanjem samozavesti in koncentracije. Hkrati
me zanima hipnoza kot pomoč pri relaksaciji.
V teoretičnem delu predstavim metodo hipnoze kot obliko terapevtske pomoči.
Posvetim se pojmovanju in uporabi hipnoze skozi zgodovino, razlagi njenih
učinkov in fenomenov, teoretičnemu pojmovanju njenega delovanja ter poteku
terapije s hipnozo. Poleg tega predstavim razvoj otroka do obdobja pubertete s
pomočjo različnih razvojnopsiholoških teorij. V zadnjih dveh poglavjih se
osredotočim na hipnozo otrok in na uporabo hipnoze na šolskem področju.
Empirični del je sestavljen iz kvalitativne analize petih intervjujev; štirih slovenskih
vodilnih strokovnjakov s področja hipnoze in socialne pedagoginje, zaposlene na
osnovni šoli. Rezultati kažejo možnosti uporabe hipnoze na področju šolstva pri
osnovnošolski populaciji in različne možne načine, predloge in prednosti, pa tudi
nevarnosti in omejitve vključitve tehnike hipnoze na področje izobraževanja.

KLJUČNE BESEDE
hipnoza, hipnoterapija, učenje, učne težave, osnovnošolski otroci

I

II

ABSTRACT
In my diploma thesis I discuss the techniques of hypnosis as a therapeutic method
in the treatment of children, particularly the primary school population. I focus on
problems associated with the school area, especially on learning dificulties, coping
with nervousness or stress, increasing self-confidence and concentration, and
helping the child to relax.
In the theoretical part I present the method of hypnosis as a form of therapeutic
help. I explain the comprehension and the use of hypnosis through history,
interpret the effects and phenomena of hypnosis and the theoretical understanding
of its functioning, and the course of therapy with hypnosis. I also present the
development of the child from birth to adolescence in terms of various
psychological theories of development. In the last two chapters I focus on
hypnosis with children and the use of hypnosis in the school area.
The empirical part consists of a qualitative analysis of five interviews, made with
four Slovenian leading experts in the field of hypnosis, and a social pedagogue,
employed at a primary school. The results show the potential use of hypnosis in
education of the primary school population and the various possible ways,
proposals and priorities as well as risks and constraints of the inclusion of
hypnosis techniques in the field of education.
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1 UVOD
»Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.« (Albert
Einstein)
Človeški um je verjetno najmočnejše orodje, ki ga človek poseduje. Predstave so
tiste, ki kritično oblikujejo človekov na videz objektivni zunanji svet. Z mišljenjem si
začrtamo svoj dan in dolgoročno svoje življenje. Ustvarjamo to, kar podzavestno
pričakujemo. Naše misli povzročajo naša čustva, čustva pa usmerjajo besede in
dejanja. »Doživite, kar mislite.« (Freitag, 1983, str.: 26). Misel in beseda sta
pomembni in vplivni duševni moči, ki se ju posameznik lahko nauči peljati v smer,
ki je zanj najbolj ugodna. Sam oblikuje svoje misli in v skladu s tem njegova zavest
dojame obdajajoči svet. Včasih je ključ do želenih sprememb le sprememba
mišljenja. Preiti moramo od »negativnega praznjenja na pozitivno polnjenje«
(Freitag, 1983, str. 116).
Starodavna tehnika hipnoze se ukvarja prav s tem. Z duševno močjo vpliva na
vedenje, čustva, razmišljanje in celo na telo. V mojem delu bom predstavila
hipnozo, kot tehniko terapije, ki lahko bolj uspešno in naravno zdravi mnoge
bolezni in motnje, tako psihične kot fizične. Verjamem, da je omenjena metode
dobra,

bolj

zdrava

in

učinkovita

alternativna

rešitev

običajnemu

(medikamentoznemu) obravnavanju nekaterih, predvsem psiholoških težav.
Konkretno se bom lotila primera hipnoze oz. avtohipnoze kot pripomočka pri
učenju otrok s čustveno pogojenimi učnimi težavami. Osredotočila se bom na
področje treme, motivacije, samozavesti in anksioznosti.
Zaradi svoje odprtosti do novih izkušenj in želje po učenju so prav otroci po
mnenju velike večine avtorjev najbolj primerni kandidati za hipnozo in
hipnoterapijo. Malčki so s pomočjo svoje domišljije sposobni premikati gore
problemov. Potrebujejo pa podporo in pomoč odraslih, pomembnih drugih, kot so
starši, družina in ne nazadnje tudi učitelji.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Sugestija
Sugestija velja za temeljno orodje hipnoze. Klinični psiholog Thomas Yarnell
(2008) razloži, da je sama hipnoza zdravilna le v smisli sprostitve. Pravi pomen
terapevtskega zdravljenja s hipnozo je v sugestiji, ki v stanju hipnoze potone bolj
globoko v podzavest in ima tako večjo težo.
Pavlov je sugestijo pojmoval kot najbolj enostaven in najbolj tipičen pogojni
refleks. Vpliva na nezavedno, in sicer v budnosti, v sanjah ali v hipnotičnem stanju.
Največji vpliv ima v hipnotičnem stanju (Kojić, 1984). Obstajajo pozitivne in
negativne sugestije, ki si jih dajemo sami ali pa nam jih posreduje okolica in tako
ali drugače vplivajo na nas. Psiholog in terapevt Erhard Freitag (1983) v svojem
delu Podzavest centrala moči nazorno opiše moč sugestije, uporabljene v
terapevtske namene. Navaja številne primere pacientov iz svoje prakse, ki jih je
uspešno ozdravil psihičnih in tudi fizičnih obolenj s pomočjo prestrukturiranja
njihovih misli. Sugestijo opredeli kot formulo, ki se z vztrajnim, rednim in doslednim
ponavljanjem počasi vtisne v podzavest pacientov in jih začne od znotraj voditi.
Zaradi neprestanega ponavljanja sugestije postanejo refleks, ki povzroča
spremembo zavesti, kar za seboj potegne tako psihološke, kot tudi telesne
spremembe. Tudi Tepperwein (1990) je mnenja, da ima sugestija, podana v
hipnozi, večjo težo, ključno pa je ponavljanje. Zaghet (2008) in drugi novejši avtorji
pa poudarjajo, da so nekoč za spreminjanje zavesti uporabljali dolgotrajne,
monotone, ponavljajoče se sugestije. Danes so strokovnjaki mnenja, da zadostuje
enkratna sugestija, podana v stanju hipnoze, ki jo podzavest lahko izkoristi, kadar
želi.
Pomembno je, da si oseba sugerirano situacijo, občutek ali čustvo čim bolj živo
predstavlja, saj podzavest ne govori besed, temveč slike. Intenzivnost predstave
določa čustvo, ki jo spremlja (Tepperwein, 1990).
Nazoren primer, kako s pozitivnimi ali negativnimi sugestijami oblikujemo
človekovo percepcijo sveta je opisal Marcuse (1966). Poskusnim osebam so pod
hipnozo sugerirali pozitivno ali pa negativno razpoloženje in jim potem, v budnem
stanju, pokazali sliko ranjenega vojaka, ki ga transportirajo na letalo. Če je bilo
osebi sugerirano pozitivno razmišljanje, je opisala zgodbo okoli slike s srečnim
2
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koncem; vojak se vrne domov in se s pomočjo medicinske

oskrbe pozdravi.

Nasprotno so osebe, ki jim je bilo sugerirano negativno razpoloženje, v sliki videle
brezkoristnost vojne, nečlovečnost ljudi in smrt vojaka. Marcuse sklepa, da
sugestije v hipnozi dajo človeku možnost kontrole razpoloženja, pričakovanj in
odnosa do posameznih stvari in sveta. Tepperwein (1990) pa navaja primer, ki
dokaže, kako globoko lahko sega sugestija pod hipnozo, ne samo na
psihološkem, temveč tudi fiziološkem področju. Poskusnim osebam so sugerirali,
da so spili liter tekočine, čeprav v telo niso vnesli niti kapljice. Osebe so po hipnozi
izločile nenavadno velike količine tekočine.
Kot najbolj preprosto in po njegovem mnenju najlepšo sugestijo pa Freitag (1983)
navaja nasmeh. Ko smo srečni, se smejemo. Proces pa deluje tudi v obratni
smeri. Če se nasmehnemo in mišice nekaj sekund držimo v tem položaju, je to je
že sugestija podzavesti, da svoje počutje prilagodi izrazu na obrazu.
Kako torej ta spoznanja prenesti na področje terapije? Z zavestnim spreminjanjem
narave svojih misli lahko človek sam kroji svojo usodo. Misli, vera in teorije, ki jih
človek zapiše v podzavest, se oblikujejo v objektivnih manifestacijah okoliščin in
dogodkov. Murphy (2001) govori o izničenju negativnih in ustvarjanju novih,
pozitivnih misli. Vsaka bolezen in vsako neskladje se začne v glavi, nič se ne
pojavi na telesu, ne da bi prej nastala mentalna shema vzorca. Podzavest želi
človeka obvarovati, ampak sprejme njegove vzorce mišljenja. Ko sprejme neko
idejo, jo začne nemudoma izvajati. Pri tem pa ne sprašuje in ne sodi, ali so misli in
ideje dobre ali slabe, resnične ali lažne. Strah, skrbi, dvomi in jeza so
samodestruktivni načini mišljenja. Zato je pomembno, da dobi podzavest pravilne
ukaze, saj človekove sugestije vzame za besedo (Murphy, 2001). Večina sugestij
deluje zelo podzavestno, človek v veliki meri sploh ne ve, kaj motivira njegovo
vedenje. Z obvladovanjem svojih misli pa se lahko nauči bolje obvladati tudi svoje
telo. Tako je lepo ubesedil zdravnik C. W. Hufeland že pred več kot sto leti: »Če
obstajajo namišljeni bolniki, potem morajo obstajati tudi namišljeno zdravi«
(Freitag, 1983, str.: 88).

2.1.1 Avtosugestija
Avtosugestija je sugestija, ki jo subjekt poda samemu sebi. To lahko naredi
zavestno, v budnem stanju, lahko tudi podzavestno, na primer v sanjah ali
3
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budnosti (spontano ponavljanje nekih misli). Francoski psiholog in raziskovalec
sugestije Emile Coué (1857-1926) je govoril o zakonu nadmočne ideje, ki pravi, da
naš um raje in hitreje sprejme sugestije, ki so dobre za nas, kot pa tiste, ki nam
povzročajo slabost ali bolezen (Freitag, 1983). Najbolj znana je njegova formula:
»Vsak dan, v vseh pogledih, postajam boljši in boljši.« Človek naj bi jo na glas
ponavljal večkrat dnevno skozi daljše časovno obdobje, najbolje tudi pred
spanjem, saj so takrat vrata do podzavesti najbolj široko odprta (Kojić, 1984).
Coué je v svoji praksi psihoterapije uvedel metodo spreminjanja mišljenja s
pomočjo optimističnih avtosugestij. Avtosugestija je zanj predstavljala močno
orodje, ki ga človek poseduje že ob rojstvu in ga lahko uporabi sebi v prid, a tudi v
škodo. Učil je, da je poleg volje za spremembo potrebna tudi mentalna predstava
in zaupanje, da se bo cilj uresničil. Pravi, da so ljudje lutke svoje domišljije. Ko se
domišljijo naučijo voditi, prevzamejo niti v svoje roke. Ljudje si neprestano
nezavedno dajejo avtosugestije. Za želene spremembe v lastnem obnašanju,
mišljenju in čutenju pa se morajo naučiti zavestnih avtosugestij, ki jih podzavest
sčasoma sprejme in se začne po njih ravnati (Coué, 1922).
Tudi Freitag (1983) je svoje paciente učil, kako s pomočjo avtosugestij prevzamejo
avtoriteto nad svojimi mislimi in izrinejo škodljive misli, ki povzročajo hude motnje
in mnogo škode. Take negativne avtosugestije so lahko na primer »črne slutnje«
ali hipohondrija, pri kateri si oseba toliko časa dopoveduje, da se zaradi tega res
slabo počuti, da dejansko zboli. Kojić (1984) je mnenja, da lahko oseba z
avtosugestijo doseže vse hipnotske fenomene, od halucinacij, anestezije do
kontrole svojega srčnega utripa. Pomembna je močna domišljija.

2.1.2 Avtogeni trening
Avtogeni trening omenjam, ker ima nekatere podobne značilnosti in elemente kot
avtohipnoza. Temelji na sugestijah, ki si jih pacient poda sam, z namenom
vplivanja na svoje fizično telo.
Še v prvi polovici 20. stoletja so zdravniki verjeli, da zgolj z močjo volje ni mogoče
vplivati na delovanje organov. Danes je znano, da je z avtogenim treningom, ki ga
je oblikoval nemški psihiater in psihoterapevt J. H. Schultz (1884-1970), možno
precej dobro obvladati telesne simptome, kot so rdečica, prekomerno potenje ali
prehiter srčni utrip (Freitag, 1983). Schultz je svoje paciente s pomočjo serije
4
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mentalnih vaj naučil neke vrste samoinduktivnega hipnotičnega stanja, z
osredotočanjem na posameznikove fiziološke reakcije, z relaksacijo in z verbalnimi
sugestijami. V stanju transa so imeli možnost vplivanja na lastne vegetativne in
psihične funkcije. Dosegel je presenetljive uspehe, ne samo fizične relaksacije in
sproščanja psihične napetosti, ampak tudi na področju zdravljenja psihosomatskih
bolezni in psihomotoričnih motenj (Kojić, 1984).
Schultz pa se je ukvarjal tudi s tematiko učnih težav. Pri terapiji učno manj
uspešnih študentov je opazil celo vrsto pozitivnih pojavov, kot so izboljšana
imaginacija in koncentracija in izboljšane intelektualne sposobnosti, tako da so po
končani terapiji dosegali odlične učne uspehe (Kojić, 1984). Hawkins (2006) je
mnenja, da je avtogeni trening lahko zelo koristen, predvsem v stresnih situacijah,
saj se je oseba sposobna sama umiriti.

5
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2.2 Hipnoza
2.2.1 Zgodovina hipnoze
Tehnika hipnoze je stara toliko kot človeštvo samo, saj je človeški fenomen.
Egipčani so jo uporabljali že pred 3.000 leti (Krmelj in Pajntar, 2010). Že pred
davnimi časi so ljudje verjeli v preganjanje demonov z besedo in čaranjem. Vrači
so poznali moč sugestije za povzročanje različnih čustev in s tem vplivali na
procese v organizmu. V Grčiji so ohranjene kamnite plošče iz četrtega stoletja
pred našim štetjem, ki pričajo o verjetni terapevtski uporabi hipnoze, zdravljenja s
pomočjo prigovarjanja in sugestije. Znani so tudi dokazi o uporabi hipnoze pri
starih Kitajcih, afriških ljudstvih. Posebej visoko stopnjo naj bi dosegli indijski jogiji.
Uporabljali so jo tudi v staroegipčanskih templjih spanja ter svečeniki pri Asircih in
Babiloncih (Bras, 1977).
Druga polovica 18. stoletja pa velja za prelomnico med starodavno in moderno
hipnozo, ki se uveljavi pod imenom »mesmerizem«. Začetnik je bil dunajski
zdravnik Franc Anton Mesmer (1734-1815), ki naj bi s pomočjo sugestije zdravil
psihosomatska obolenja (Zaghet, 2008). Podal je prvo naturalistično razlago
hipnoze (Krmelj in Pajntar, 2010). Ukvarjal se je z astrologijo in domneval, da
gibanje planetov vpliva na obnašanje ljudi (Kojić, 1984). Nato je prenesel načelo
privlačnosti magnetnega sistema planetov tudi na ljudi, ki prav tako vplivajo drug
na drugega. Njegova razlaga je bila bolj mistična; trdil je da ima vsako bitje
zdravilni magnetizem, s katerim vpliva na druge s pomočjo »magnetnega fluida«.
Človek lahko z izražanjem volje vpliva na telesa in voljo drugih v »umetnem
spanju« (Bras, 1977). Mesmerjevo zdravljenje je bila zgodnja oblika skupinske
terapije. Okoli trideset oseb hkrati je prijelo ročke kopalne kadi, napolnjene z
»magnetno vsebino«, medtem ko se je Mesmer veličastno, v svilenih oblekah
sprehajal med udeleženci (Marcuse, 1966). Hawkins (2006) dodaja, da je bil pri
Mesmerjevem zdravljenju pomemben dotik, paciente je božal in jim polagal roke
na bolne dele ter se jih dotikal s »čarobno palico«. Do bolnikov je imel dober,
zaupljiv odnos, tako da so se lahko sprostili. Kasneje je bila v Parizu ustanovljena
posebna komisija, ki je preučevala Mesmerjevo tehniko, ter ugotovila, da ima pri
tovrstnem zdravljenju velik pomen pacientova imaginacija.
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Portugalski duhovnik Abbe de Faira (1775 - 1819) je odkril, da dovzetnost za
hipnozo ni odvisna od hipnotizerja, ampak od naravne zmogljivosti pacienta
(Hawkins, 2006). Trans je opisal kot posledico koncentracije in monotonega
operaterjevega stimuliranja, Francoz Jacques de Chastenet (1751-1825) pa kot
stanje večje pozornosti na zunanje dražljaje (Zaghet, 2008). De Chastenet je
opazil še druge pomembne značilnosti hipnoze, in sicer: spominjanje davno
pozabljenega, podrejenost subjekta do operaterja ter dejstvo, da je subjekt
sposoben odkloniti operaterjeva navodila, če se le-ta ne skladajo s subjektovimi
moralnimi prepričanji (Zaghet, 2008).
Naslednja pomembna osebnost na področju hipnoze v Angliji je John Elliotson
(1791 - 1868), ki je osnoval kliniko za mesmerizem in časopis Zoist, v katerem so
objavljali razprave o hipnozi (Kojić, 1984).
Angleški okulist James Braid (1795-1860) je prvi uvedel besedo hipnoza (hypnos
= gr. spanje) oziroma nevrohipnoza, osredotočenost misli na eno dominantno idejo
pa monoideizem (Krmelj in Pajntar, 2010). Verjel je, da osredotočeno gledanje
svetlečega predmeta povzroči paralizo mišic (Hawkins, 2006) in neke vrste
umetno spanje. Kasneje je spoznal, da hipnoza ni spanje, a se je izraz hipnoza že
prijel. Ugotovitev, da poleg fiksacije pogleda hipnotično stanje povzroča tudi
verbalna sugestija, je hipnozo premaknilo od fiziologije v polje psihologije (Bras,
1977). Marcuse (1966) navaja, da je Braid do te ugotovitve prišel, ko mu je uspelo
hipnotizirati slepega človeka.
Omembe vreden je tudi škotski kirurg James Esdaile (1808 - 1859), ki se je
posvečal operacijam brez bolečin in opravil kar 300 večjih in več tisoč manjših
posegov pod mesmeričnim transom (Kojić, 1984).
Ob širitvi iz Francije v Nemčijo, Anglijo in Združene Države Amerike je bil
mesmerizem sprva z medicinskega stališča označen kot mednarodni problem, kot
šarlatanstvo (Bras, 1977). Leta 1892 je Britansko medicinsko društvo hipnozo
priznalo kot koristno obliko terapije (Kojić, 1984).
V drugi polovici 19. stoletja so zdravniki postopoma začeli sprejemati hipnotizem.
Pomemben korak je naredil francoz A. Liebeault (1823 - 1914), ki velja za očeta
moderne hipnoze. Njegova kombinirana metoda fiksirane pozornosti in verbalne
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sugestije je še danes ena najpomembnejših tehnik indukcije hipnoze (Bras, 1977).
Liebeault je ugotavljal, da se hipnotično stanje ne razlikuje bistveno od naravnega
ali fiziološkega spanja in da lahko vsi ljudje dosežejo to stanje transa (Zaghet,
2008).
Zasluge za vedno širše priznanje hipnoze si lasti tudi profesor medicine Hyppolite
Bernheim (1840 - 1919), ki je prevzel Liebeaultov način zdravljenja s hipnozo in ga
vpeljal v univerzitetno bolnišnico v Nancyju (Zaghet, 2008). Pod Bernheimovim
vplivom je hipnotizem postal priznana oblika psihoterapije, saj je ugotovil, da
terapija ne prinaša le začasnih sprememb (Bras, 1977). Bernheim je bil tudi prvi, ki
je ugotovil, da pod hipnozo poteka nezavedna transformacija misli v gibanje
(ideomotorika), ki je neodvisno od volje (Hawkins, 2006). Braid in Bernheim sta
sugestijo postavila za bazo hipnoze (Kojić, 1984).
Ko je hipnoza bila že priznana kot ena najpomembnejših metod v terapiji nevroz,
se je z njo začel ukvarjati tudi mladi dunajski zdravnik Sigmund Freud (18691939). Uporabljal jo je za odstranjevanje histeričnih simptomov in ugotovil, da je
tako doživetje lahko nadvse pomembno za vedenje človeka, čeprav je izrinjeno iz
zavesti v podzavest. Kljub temu da človek ne ve zanj, vpliva na njegovo vedenje.
Freud se je skupaj s kolegom Josefom Breuerjem (1842-1925) posvetil tudi
posthipnotični sugestiji in ugotovil, da se pacient, če v hipnozi dobi ustrezno
motivacijo v obliki sugestije, ravna po njej tudi v budnem stanju (Bras, 1977).
Freud in Breuer sta uveljavila tudi koncept hipnotične regresije (Hawkins, 2006).
Ker pa je Freud ugotovil, da ne more hipnotizirati vseh svojih pacientov, je hipnozo
opustil (Bras, 1977).
1955. leta British Medical Association sprejme hipnozo kot medicinsko vedo. Leta
1958 je American Medical Association objavila, da je hipnoza v psihiatriji zelo
koristna v testiranju, diagnostiki in zdravljenju. Kmalu za tem hipnozo sprejme tudi
American Psychological Association (Krmelj in Pajntar, 2010).
Na kratko pa je potrebno omeniti tudi ruska prizadevanja na področju hipnoze.
Najpomembnejši akter je bil Ivan P. Pavlov (1849-1936), ki je svojo teorijo
pogojnih refleksov prenesel tudi na hipnozo, v kateri je beseda dražljaj, ki pogojuje
pogojni refleks.
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Ponovni val navdušenja pa je hipnoza sprožila med prvo svetovno vojno, saj se je
pojavila potreba po hitri psihološki pomoči in kratki obliki terapije za predelavo
travmatičnih doživetji in zdravljenje vojnih nevroz (Bras, 1977).
Največja zahvala za razvoj hipnoze in hipnoterapije v preteklem stoletju pa
zagotovo gre ameriškemu psihiatru in psihologu Miltonu H. Ericksonu (19011980). Znana je anekdota, kako naj bi Erickson kot mladenič, ki je zaradi posledic
poliomielitisa imel povsem ohromelo telo, sedel na gugalnici sredi sobe in si tako
močno želel približati oknu, da se je njegova gugalnica dejansko začela zibati.
Tako je na svoji koži doživel enega izmed temeljev hipnoze, ki ga je pred njim
opisal že Bernheim; da »misel o telesnem gibu, lahko avtomatično povzroči telesni
premik« (Zaghet, 2008 str.: 30). Erickson je postal svetovni izvedenec na področju
klinične hipnoze. Predaval je doma in v tujini. Zaradi nepoznavanja tujih jezikov dal
velik pomen nebesednim tehnikam povzročanja hipnotičnega stanja (Zaghet,
2008). Poudarjal je, da učenje nima samo razumske, ampak tudi čustveno
komponento, potrebna je čustvena privolitev v razumsko spoznanje (Bras, 1977).
Uvedel je indirktne sugestije z mislijo, kar pomeni, da ni tako pomembno, kaj reče
terapevt, ampak kaj pacient naredi s tem, kar sliši od terapevta. Erickson je verjel,
da imajo ljudje v sebi vse vire, ki jih potrebujejo, da razrešijo svoje težave.
Potrebno je le najti pot do njih (Hawkins, 2006). Zato je razvil poseben hipnotični
komunikacijski stil, kjer dobi pacient pomembno aktivno vlogo in sodeluje v dialogu
s terapevtom. Ni več pasiven, kot v Freudovem času. Erickson je ustanovitelj
društva American Society of Clinical Hypnosis (Zaghet, 2008).

2.2.2 Otroška hipnoza
Že v Stari zavezi so poročali o bolnih otrocih, ki so ozdraveli s pomočjo vere in
sugestije. J. M. Bramwell (1852 - 1925) je v svojem času poročal o zdravljenju s
pomočjo hipnoterapije za primere socialno nesprejemljivih navad, kot so kraje,
laži, masturbacije, mokrenje postelje in grizenje nohtov, kot tudi telesnih bolezni,
na primer ekcemi, glavoboli, pretirano potenje, jecljanje ali nočne more (Kohen in
Olness, 2011).
Do 1900 je v Evropi in Ameriki malo zamrlo zanimanje za otroško hipnozo in šele
čez pol stoletja ponovno oživelo. V 1950 in 1960 letih je postala otroška
hipnoterapija področje velikega raziskovanja. Tudi mediji so veliko poročali o tem
in veliko psihologov, psihiatrov in pediatrov je otroke učilo samohipnoze. Prvi
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seminar, namenjen izključno otroški hipnozi, je potekal 1976. Mnogi strokovnjaki
(London, Cooper) so s pomočjo poskusov ugotavljali, da so otroci izjemno
dovzetni za hipnozo in njene tehnike (Kohen in Olness, 2011).

2.2.3 Hipnoza v Sloveniji
Leta 1962 so tudi slovenski zdravniki začeli uporabljati hipnozo, in sicer za
zmanjševanje bolečin pri porodu. Deset let kasneje so v kranjski bolnišnici pri
dvajsetih odstotkih žensk, ki so rojevale, uporabili hipnozo. Pri Slovenskem
zdravniškem društvu je bila leta 1979 ustanovljena sekcija za klinično in
eksperimentalno hipnozo, ki je štela 120 zdravnikov in psihologov. Leta 2000 je
bilo ustanovljeno Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije (Krmelj in Pajntar,
2010).

2.2.4 Hipnoza danes
Kirsch

in

Lynn

(2006)

sta

mnenja,

da

sta

napačno

razumevanje

in

strahospoštovanje do hipnoze pomembna razloga, da se hipnoza tako počasi
uveljavlja. Zato namesto besede »hipnoza« ali »trans« predlagata izraz
»spremenjeno stanje zavesti«. Yapko, Willmarth in Montgomery (po Smith, 2011)
poudarjajo, da kljub številnim raziskavam na področju hipnoze formalno
izobraževanje terapevtov na tem področju še vedno izostaja. Zanimanje za
hipnozo in hipnoterapijo pa vidno raste. Zaenkrat je izobraževanje možno s
pomočjo tečajev, ki jih večinoma izvajajo privatni ponudniki. V Združenih državah
Amerike pa se tečaji hipnoze izvajajo ponekod tudi že na državnih univerzah.
Države, ki ponujajo programe izobraževanja na področju hipnoze, so redke.
Vodilna država glede števila strokovnjakov na tem področju je Nemčija. Psiholog
Dr. Bernard Trenkle letno organizira konference na temo otroške hipnoze v
Heidelbergu, kamor pride vsako leto več kot tisoč slušateljev. Omembe vredne
države na tem področju so še Združene države Amerike, Nizozemska, Norveška
in Švedska (Kohen in Olness, 2011).

2.2.5 Definicije hipnoze
Skozi zgodovino se je pojmovanje hipnoze močno spreminjalo, zaradi česar so
nastajale vedno nove teorije in definicije. Tudi danes še ni enotnega mnenja
oziroma dogovora, kaj hipnoza je in kako deluje. Za boljše razumevanje pojava
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hipnoze bom navedla nekaj različnih definicij, ki so si med seboj bolj ali manj
podobne ali pa se dopolnjujejo.
»Hipnoza je spremenjeno stanje zavesti, ki vsebuje usmerjeno pozornost,
povečano zavestnost in koncentracijo. Doseže jo lahko večina ljudi, ki so pravilno
motivirani in imajo pravilna stališča. Hipnotično stanje se lahko vzpostavi v
procesu relaksacije, s preusmeritvijo pozornosti, z željami in pričakovanji, ki so vse
pogojene s subjektivno predstavljivostjo (imaginacijo)« (Krmelj in Pajntar, 2010,
stran 4).
Hawkins (2006) hipnozo opiše kot usmerjeno pozornost, fokusiranost na misel,
čustvo ali občutek. Zaradi fokusiranosti je znižana zavednost zunanjega okolja.
Človekova sugestibilnost in njegova imaginacija sta močno povečani, kritičnost pa
zmanjšana. Zaradi spremenjenega odnosa do realnosti je posledično povečana
toleranca za nelogičnosti. Poleg tega je za stanje hipnoze značilen povečan raport
med hipnotizerjem in hipnotiziranim, bolj intenzivna relaksacija in lažji dostop do
otroških spominov.
Po American Psychological Association je hipnoza terapevtska tehnika, pri kateri
zdravnik oziroma terapevt pacienta s pomočjo sugestij pelje v stanje povečane
relaksacije z usmerjeno pozornostjo. Večina zdravnikov se danes strinja, da je
hipnoza močna in učinkovita terapevtska metoda za obravnavo širokega spektra
duševnih motenj (http://apa.org/topics/hypnosis/index.aspx).
BSECH (British Society for Experimental and Clinical Hypnosis) z izrazom
"hipnoza" označuje interakcijo med eno osebo, hipnotizerjem, in drugo osebo,
subjektom. V tej interakciji hipnotizer dela s subjektom, da bi dosegel terapevtsko
spremembo na področjih načina percepcije, mišljenja, čustvovanja in vedenja.
Hipnotizer uporabi sugestije in povabi subjekt, da sledi predlaganim navodilom. S
pomočjo

imaginacije

doživi

terapevtske

spremembe

(http://www.bscah.com/hypnosis_information/).
Milton Erickson (po Griffin in Tyrrell, 2003) in mnogo drugih strokovnjakov so bili in
so mnenja, da je hipnoza edino najmočnejše psihoterapevtsko orodje v človeških
rokah. Hipnoza namreč poteka v stanju, v katerem se človekovi možgani naravno
programirajo. Zato se lahko le v tem stanju tudi uspešno »reprogramirajo«.
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Hipnotske indukcije so »umetni« način sprožitve REM stanja, v katerem je človek
najbolj dovzeten za učenje in »reprogramiranje« vzorcev vedenja.
Dr. Anton Trstenjak hipnozo opredeli kot »stanje umetnega spanja, ki se razlikuje
od naravnega spanja v tem, da ga ne izzovejo hipnogeni (fiziološki in psihološki)
dejavniki utrujenosti, ampak umetni vpliv s pomočjo asociativne sugestije«
(Zaghet, 2008, str.: 9).
Za Zagheta je hipnoza »terapevtski pripomoček, ki v bolniku krepi sugestibilnost in
koncentracijo na omejeno število informacij (npr. na terapevtov glas)« (Zaghet,
2008, str.: 19).
Freitag (1983) je hipnozo opredelil kot stopnjo zavesti, v kateri so kar najbolj
odprta vrata do podzavesti in so človeku dostopne miselne vsebine, občutki in
spomini, ki jih v normalnem duševnem stanju ni zmožen priklicati. V hipnotičnem
stanju se fokus človekove zavesti zoži na eno samo točko, ki postane posebej
pomembna. Koncentracija je tako usmerjena na terapevtove sugestije in vse
ostalo postane nepomembno. Razumska kritika je utesnjena in pacient
terapevtove sugestije sprejema bolj neposredno in nekritično. Tudi zaznavne
funkcije telesa so omejene ali spremenjene, čutna izkustva so lahko izločena.

2.2.6 Teoretične razlage hipnoze
2.2.6.1 Razlage hipnoze skozi zgodovino
Skozi leta so se oblikovale različne teorije in razlage hipnoze, ki temo obravnavajo
bodisi iz patološkega, fiziološkega ali psihološkega vidika. Na kratko bom povzela
tiste, ki jih navaja večina avtorjev. Te teorije danes nimajo več podpore.
 Patološka teorija hipnoze ali teorija histerije - Po tej teoriji naj bi hipnotično
stanje bilo umetno povzročeno patološko stanje histerije, metoda
hipnoterapije

pa

naj

bi

služila

predvsem

proučevanju

histeričnih

preddispozicij. Takrat so tudi verjeli, da so za hipnozo dovzetne le čustveno
labilne osebe, ki si želijo odvisnosti (Bras, 1977).
 Teorija spanja - Teorija opredeljuje hipnozo kot posebno vrsto spanja, ki naj
bi bila posledica izčrpanosti oči zaradi fiksacije med indukcijo. Tako se
inhibira določeno področje korteksa ter omeji dotok in jakost senzornih
dražljajev. Ponavljajoči ritmični dražljaji pa povzročijo relaksacijo (Bras,
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1977). Danes vemo, da obstajajo med spanjem pomembne razlike;
možganski valovi v hipnozi se pomembno razlikujejo od možganskih valov v
spanju, oseba komunicira z okoljem in lahko izvaja hotene gibe (Marcuse,
1966; Zaghet, 2008).
 Teorija igranja ali prevzemanja vloge - Oseba prevzame vlogo in se vede
tako, kot misli, da bi se vedla hipnotizirana oseba. Sledi navodilom
terapevta. Kombinacija koncentracije in domišljije naj bi povzročala
hipnotične pojave, kot so analgezija … (Bras, 1977). Teorija pa ne razloži
reakcij, ki niso pod vplivom subjektove volje, kot so potenje itd. (Marcuse,
1966).
 Teorija hipersugestibilnosti - Hipnoza je opredeljena kot stanje potencirane
sugestibilnosti. Večjo sugestibilnost doseže klient terapevta, ki naredi večji
vtis s pojavo, osebnostjo, glasom in nastopom. Takšno osebo so v
preteklosti imenovali »magnetna osebnost«. Večja vera v hipnotizerja
pomeni večjo zaupanje, koncentracijo in večjo sugestibilnost (Bras, 1977).
Ugovor tej teoriji je, da se v hipnozi pojavljajo tudi pojavi, ki niso bili
sugerirani, kot so spontana amnezija itd. (Marcuse, 1966).
 Teorija disociacije - Oseba reagira kot bi bila v odmaknjenem, disociiranem
stanju, kjer sta področja doživljanja in vedenja psihološko in fiziološko
ločeni od celotne osebnosti (Bras, 1977). Tokovi zavesti se odcepijo in
postanejo avtomatsko aktivni, delujejo kot individualni podsistem (Kojić,
1984). Marcuse (1966) je mnenja, da je takšno delovanje osebnosti
posledica fokusacije na eno stvar. Čeprav lahko dve različni nalogi hkrati
opravlja pod hipnozo bolje kot v budnem stanju, ni dokazov, da jih opravlja
tako dobro kot vsako posebej, bodisi v budnem ali hipnotičnem stanju.
 Teorija kondicioniranja - Teorija je razložena s Pavlovo teorijo pogojnih
refleksov. Z besednimi dražljaji, ki niso naravno povezani z reakcijo,
povzročamo, v pogojih kondicioniranja, organske spremembe (Bras, 1977).
Kojić (1984) poudarja, da je pogojevanje lažje in hitrejše v hipnotičnem
stanju. Stimulusi, ki direktno dražijo senzorične organe, so tako imenovani
primarni signalni sistem. Besede in simboli, imenovani sekundarni signalni
sistem, so pa pogojeni stimulusi, ki prav tako povzročajo fiziološke reakcije.
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 Psihoanalitična teorija - Bernheim definira hipnozo kot poseben odnos med
pacientom in terapevtom, kjer terapevt poskuša prevzeti kontrolo nad
klientovim hotenjem in ravnanjem. Freud razlaga sprejemljivost za hipnozo
s podzavestno potrebo po libidni zadovoljitvi, Ferenczi pa kot »reaktiviranje
posameznikovih infantilnih nagibov k slepemu verovanju in brezpogojni
pokornosti« (Bras, 1977, str.: 273).
 Atavistična teorija - Kojić (1984) omenja teorijo, po kateri naj bi bila hipnoza
evolucijsko pogojeni fenomen, in sicer naj bi živalim, nekoč tudi ljudem,
služila kot obrambni mehanizem. V situaciji izjemnega strahu pred pretečo
nevarnostjo ali smrtjo naj bi organizem sam padel v neko nepremično
katatonično hipnotično stanje.
2.2.6.2 Današnje teoretične razlage
 Možganska aktivnost v hipnozi
Možgani so sestavljeni iz sto bilijonov možganskih celic (nevronov), ki med seboj
komunicirajo z električnimi impulzi. Ko kombinacija milijonih nevronov naenkrat
pošilja signale, nastane velika količina električne energije, ki jo imenujemo
možgansko valovanje. To kombinacijo električne aktivnosti možganov je mogoče
zaznati z občutljivimi EEG (elektroencefalografskimi) napravami. Z odkritjem te
električne aktivnosti vemo, da se možgansko valovanje spreminja glede na to, kaj
človek počne, kakšnega zdravja in stanja uma je. In obratno: s stimulacijo in
spodbujanjem določenih vzorcev možganskega valovanja je moč spremeniti
človekovo mentalno stanje (De Giorgio, 2001; Nunez, 2002).
Stopnje možganskega valovanja:
Beta: >13 Hz: Ta stopnja je pogosto asociirana z levo hemisfero in predstavlja
budno zavest, koncentracijo, logično mišljenje ali aktivno konverzacijo. Človek v
tem stanju preživi večino dneva in večino svojega budnega življenja.
Alfa: 8-13 Hz: Ta vrsta valovanja se povezuje predvsem z desnohemisferskim
delovanjem. Značilna zanjo je relaksacija, stanje nevzburjenosti, meditacija in
hipnoza. To je budno, a zelo sproščeno stanje, v katerem človek ne procesira
preveč informacij. Ko zapre oči, začnejo možgani avtomatično proizvajati več alfa
valov. Ker je človek v tem stanju zelo dovzeten in sposoben sprejemanja
dražljajev, je alfa stanje primerno za samohipnozo in reprogramiranje možganov.
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Teta: 4-8 Hz: V teta stanju potekajo sanje, dnevno sanjarjenje, kreativnost,
meditacija ali celo neka izventelesna doživetja. Je stanje lahnega spanca ali
ekstremne relaksacije. Tudi to stanje je primerno za globoko hipnozo.
Delta: 1-4 Hz: Delta stanje valovanja možganov je značilno možgansko valovanje
za najglobljo fazo spanja, brez misli. To je trden, globok spanec, brez sanj.
Značilna je popolna nezavednost, telo se takrat samo zdravi in regenerira (De
Giorgio, 2001; Nunez, 2002).
Hipnotično stanje naj bi označevalo stanje alfa-valov, ki so značilni za stanje
povečane kreativnosti in relaksacije (Krmelj in Pajntar, 2010). Stanje alfa valov je
telesno in duševno blagodejno za posameznika. V tem stanju je možen večji in
trajnejši vpliv na človekovo čustvovanje, mišljenje in vedenje, kar potrjujejo
naslednje raziskave.
Eileen Luders, asistentka na (UCLA) University of California, Los Angeles s
sodelavci (po Wheeler, 2011) je ugotovila, da so se pri ljudeh, ki redno meditirajo,
povečale specifične možganske regije. Prav tako se je pokazalo, da imajo ti ljudje
močnejše povezave med različnimi deli možganov in kažejo manj znakov s
staranjem pogojene možganske atrofije. Hitreje prenašajo impulze in signale skozi
vse dele možganov. Ludersova zaključi, da je meditacija močna in učinkovita
mentalna vaja, ki lahko povzroči pozitivne fizične spremembe v možganih. Poveča
človekovo učinkovitost delovanja in ima pozitiven vpliv na imunski sistem.
Spletna revija strokovnih člankov Science Daily poroča o električnih valovih v
možganih, ki sugerirajo na budno in sproščeno mentalno aktivnost v stanju transa
(na primeru meditacijo). Lagopoulos je bil vodja raziskave o spremembah
električne možganske aktivnosti med meditacijo. Encefalografski posnetki so
pokazali, da se pri ljudeh, izkušenih na področju meditacije, pojavi več teta
možganskega valovanja in prav tako se poveča število alfa možganskih valov.
Delta valovi se pojavijo med spanjem in so bili med meditacijo izredno slabo
zaznavni, kar dokazuje, da se možganska aktivnost med meditacijo močno
razlikuje

od

spanja

(http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100319210631.htm).
Raziskave so pokazale, da človek v transu drugače procesira informacije, ko se
odzove na sugestije. Če je na primer hipnotiziranemu človeku bilo sugerirano, da
vidi neko določeno barvo, se mu v možganih aktivirajo isti centri, kot če bi
dejansko videl to barvo. Nasprotno pa se ta fenomen pri zgolj vizualizaciji barve ne
15

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Barbara Cvetko, diplomsko delo

pojavi. Tako globoko torej seže hipnoza (Winerman, 2006). Do podobnih
ugotovitev je prišel psiholog David Oakley na University College London. Možgani
hipnotsko sugerirano bolečino enako procesirajo kot dejansko bolečino in ne kot
pri vizualizaciji. To pomeni, da klienti dejansko vidijo, slišijo ali čutijo sugeriran
stimulans (Winerman, 2006).
 Povezava zavesti in podzavesti
Zavestno mišljenje naj bi bilo locirano v levi in podzavestno v desni hemisferi
(Krmelj in Pajntar, 2010). Mnogo psiholoških problemov je narobe obravnavanih z
uvedbo racionalnih levohemisferskih pristopov, kjer bi bili bolj učinkoviti
desnohemisferski. Sanje, zasanjanost, trans, pantomima, kinestetika, glasba,
intuicija

in

dobesedno,

konkretno

je

karakteristično

desnohemisfersko

funkcioniranje. Karakteristike leve hemisfere pa so racionalno, logično, analitično,
direktno, abstraktno in verbalno lingvistično funkcioniranje. Leva hemisfera naj bi
bila bolj aktivna v budnosti, medtem ko desna v transnih stanjih. Hipnoterapevtski
pristopi temeljijo na odmiku od leve hemisfere. Erickson je pri svojem delu v ta
namen uporabljal tehnike disociacije, presenečenja, paradoksa, neverbalnega in
pantomime (Erickson, Rossi in Rossi, 1976). Ugotovitve zadnjih let potrjujejo, da v
stanju hipnoze prihaja do sinhronizacije valovanja med levo in desno hemisfero.
To pomeni, da se v tem stanju informacija lažje prepiše iz racionalnega tudi v
čustven del možganov. Človek nekaj, k čemur racionalno stremi, tudi začuti.
Primer: Pri fobijah je oseba podvržena iracionalnemu strahu. Njen racionalen del
se sicer zaveda, da ta strah nima realne podlage, saj ne grozi resnična nevarnost,
a kljub temu svojih čustev ne more kar »izklopiti«. V stanju usklajenega valovanja
leve in desne hemisfere, ko je pretok in prepis med njima močnejši, pa oseba
zmore racionalno vplivati na svoj čustven del. Objekt strahu lahko pogoji na novo,
bolj primerno in prijetno čustvo.
Z osredotočanjem zavesti se doseže spremenjeno stanje pozornosti, ki pa jo še
vedno omogočata zavedanje okolice in normalno fizično funkcioniranje. Zaznave v
hipnotičnem stanju pa niso podvržene samo zavestnemu procesiranju, ampak se v
poslušanje in procesiranje vključi tudi podzavestni del (Krmelj in Pajntar, 2010).
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 Teorija učenja
Griffin in Tyrrell (2003) postavljata hipnozo in hipnotične fenomene prav v center
človekove psihologije. Fenomen razlagata s pomočjo REM (angleško: rapid eye
movement - faza hitrega premikanja očesnih zrkel) stanja. To je stanje, v katerem
se človek intenzivno uči in predeluje informacije. Pojavlja se vsako noč, kot faza
spanja ter večkrat dnevno. V tem času je meja med zavestjo in podzavestjo odprta
in dogaja se hipnotično programiranje. Največje delovanje REM stanja pa izkusi
otrok v zadnjem tromesečju pred rojstvom, saj se v tem času v fetusovih možganih
»programirajo« vse pomembne instinktivne funkcije. To so vgrajena vedenja
novorojenčka, s katerimi se že rodi in se mu jih ni treba naučiti (zmožnost sesanja,
strah pred višino …). Tako tudi dojenčki in otroci preživijo ogromno spanja in tudi
budnega življenja v REM stanju, saj se intenzivno učijo, shranjujejo in predelujejo
obilico vsakodnevnih novih informacij. REM faza človeka ima torej funkcijo, da
dogodke, ki jih je človek doživel čez dan, predela, zapiše v dolgoročen spomin in
vključi v osebnost. Razlika je v tem, da ponoči človekova podzavest sama naredi
selekcijo, kateri so tisti dogodki, ki si zaslužijo obravnavo. V stanju hipnoze pa
človek sam podzavest ciljno usmeri, s katerimi problemi se naj ukvarja, in jih reši.
Neka nezaželena čustva (fobije, odvisnosti ...) ali »napačno programirane« odzive
se v hipnotičnem stanju »reprogramira« s posodabljanjem instinktivnih odzivov.
 Psihološka razlaga hipnoze
Tudi Erickson je verjel, da je trans stanje aktivnega učenja na podzavestnem
nivoju in naravna oblika nezavednega funkcioniranja. Kliente je skušal spodbujati
in opogumljati, da zaupajo svojemu nezavednemu (Erickson, Rossi in Rossi,
1976). Zavest namreč stalno išče smisle, razlage in vzroke, skozi opazovanje,
izkušnje, učenje in izobraževanje (Murphy, 2001). Zavestno mišljenje deluje na
principu realnosti in inteligentnosti. Vklopljeno je v večini vsakodnevnih situacij.
Zanj je značilna logičnost, realističnost in proaktivnost. Podzavestno mišljenje pa
deluje na principu ugodja. Deluje samodejno, kot da ima vklopljenega
»avtopilota«. To mišljenje ni inteligentno. Zanj je značilna emocionalnost,
domišljija in spomini. Povezano je z našim avtonomnim živčnim sistemom (Krmelj
in Pajntar, 2010). Nezavedni jaz je glavni direktor vseh naših funkcij (Coué, 1922).
Zato podzavest najbolje deluje, kadar je zavest izključena, spi ali je malo
zamegljena (Murphy, 2001). Zato Coué predlaga, naj starši otroku, medtem ko spi,
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govorijo pozitivne sugestije, ki jih bo njegova podzavest tako lažje sprejela (Coué,
1922). V hipnozi, tem sproščenem stanju intenzivne koncentracije, se zavest
oddalji od vsakodnevnega funkcioniranja in da prosto pot fantaziji. Podzavest
veliko laže in hitreje kreativno odgovarja na sugestije. V hipnotskem stanju človek
laže uspe prestrukturirati svojo realnost s pomočjo reorganizacije do sedaj utrjenih
miselnih vzorcev in povezav. Skozi ponavljanje sugestij se utrdi nova nevronska
pot, ki vodi do novega pogojnega refleksa (Krmelj in Pajntar, 2010).

2.2.7 Zmotna mišljenja o hipnozi
Hipnoza je že od nekdaj zavita v oblak misterioznega. Obravnavamo jo z nekakim
strahospoštovanjem. Zaradi nevsakdanje narave njenih učinkov in pomanjkanja
informacij posameznikov je hipnoze tarča mnogih predsodkov in stereotipnega
mišljenja.
Green in njegovi sodelavci (po Kohen in Olness, 2011)

so naredili študijo

(objavljena 2006), v kateri so proučevali stališča do hipnoze študente štirih univerz
različnih držav (University of New South Wales v Avstraliji; Univerza v Dortmundu
v Nemčiji, The Ohio State University v Združenih državah Amerike in Shaheed
Beheshti University of Medical Science v Iranu). Polovica vseh študentov je
verjela, da hipnoza vsebuje predajo svobodne volje hipnotizerju, da lahko osebo
prisili povedati resnico proti njeni volji in da se lahko človek v hipnozi spomni
tistega, česar se drugače ne bi.
Takšno in podobno zmotno mišljenje je na žalost še danes prisotno pri veliki večini
ljudi. Zato bom pojasnila in obrazložila nekatera najpogostejša neprava
prepričanja o hipnozi.
 Hipnoza je spanje. Ta mit izhaja iz časov, ko so pojave sodili predvsem po
njihovi zunanji manifestaciji na telesu. Zaghet (2008) razloži, da obstajajo
pomembne razlike med hipnozo in spanjem. V hipnozi bolnik ohrani
kontrolo nad situacijo in v naslednji seansi lahko poročanje kakega dogodka
nadaljuje od točke, kjer je prejšnjikrat končal, kar pri sanjah ni mogoče, saj
jih oseba popači ali pozabi. Tudi slika možganske aktivnosti v hipnozi na
encefalografskih posnetkih je bolj podobna budnosti kot spanju.
 Hipnotizer ima kontrolo nad subjektom, njegovo voljo ali ravnanjem. Vsa
hipnoza je samohipnoza (Hawkins, 2006; Kirsch in Lynn, 2006; Krmelj in
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Pajntar, 2010; idr.). Subjekt sam sodeluje pri povzročanju vseh učinkov.
Potrebna sta njegova privolitev in sodelovanje. Najpomembnejši dejavnik
pri hipnozi je pacient sam, terapevt ga le vodi skozi proces (Bras, 1977). V
hipnozi človek ni sposoben za nobeno dejanje, s katerim ne bi soglašal tudi
v budnem stanju. Subjekt lahko zavrne vsako sugestijo, ki ni v skladu z
njegovimi moralnimi, verskimi ali katerimikoli drugimi prepričanji. V primeru,
da bi mu hipnotizer poskušal kaj takšnega sugerirati, bi to pacienta spravilo
v alarmno stanje in bi se nemudoma prebudil iz hipnoze (Zaghet, 2008).
Prav tako hipnoza nima nobene veze z lahkovernostjo ali šibkostjo volje.
Ravno obratno; subjekt mora biti prepričan in željan hipnoze, drugače jo
težko doseže (Kirsch in Lynn, 2006).
 Hipnoza je nenormalno doživetje in zato nevarno.Trans je naravno stanje, ki
se tudi sicer, brez hipnotizerjeve indukcije, pojavlja večkrat dnevno. Nastopi
ob zatopljenosti v knjigo ali televizijo, ko posameznik pozabi vse okoli sebe
ali izgubi občutek za čas, ko neka pesem posameznika spomni na nek
pretekli čas in se čustva povrnejo itd. Ali pa nam vsem poznan primer, ko
se nečesa ne moremo spomniti v nekem trenutku in potem čez nekaj časa,
ko ne razmišljamo o tem, se kar samo od sebe pojavi. Podzavestni um je
prevzel nalogo, ki smo mu jo podali in našel, brez da bi se zavestno trudili.
Um je izvršil posthipnotično sugestijo (Hawkins, 2006). Hipnoza je
normalen, naraven, znanstveno razložljiv pojav in nima nič skupnega z
magijo, kot so včasih verjeli. Hipnotizirati se da čez 90 % ljudi, stanje (vsaj
lahne) hipnoze pa dosežejo vsi ljudje (Bras, 1977).
 Pacient lahko v hipnozi izda kako skrivnost : Podzavest ne preda kontrole
hipnotizerju, kontrolo ima posameznik sam, ves čas. Iz človeka tudi v
najgloblji hipnozi ni mogoče izvleči skrivnosti, ki je noče izdati. Človeka niti
ne moremo hipnotizirati proti njegovi volji. Če odklanja hipnozo, ga ne more
hipnotizirati niti najboljši hipnotizer (Freitag, 1983).
 Subjekt bo izgubil zavest in se ne bo spomnil dogajanja med hipnozo. Za
izgubo spomina (amnezijo) je potreben zelo globok, somnambulističen
trans, ki ga je sposobna doseči le manjšina ljudi. Pri teh pa lahko hipnotizer
inducira amnezijo samo, če v to sami privolijo. Za terapijo v hipnozi ni
potrebe po tako globokem transu, tako da se ga terapevti ne poslužujejo. V
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terapevtski hipnozi subjekt sliši, čuti, se zaveda in spremlja vse, kar se
dogaja (Hawkins, 2006).
 Subjekt se lahko ne zbudi iz hipnoze. Tepperwein (1990) poudarja, kako
pomembno je pacientu zatrditi, da se bo nedvomno prebudil iz hipnoze.
Tudi če bi hipnotizer med hipnozo doživel srčni napad, bi hipnoza sama od
sebe prešla v naraven spanec in subjekt bi se zbudil, čim se naspi. Hadley
in Staudacher (1996) poudarjata, da lahko subjekt transno stanje kadarkoli
sam prekine. Vstop in izstop iz transa je prostovoljna osebna odločitev.

2.2.8 Stopnje hipnoze
Večina avtorjev hipnozo deli na tri stopnje. Kojić (1984) jih imenuje površinska,
hipnoidna in somnambulno stanje. Za terapijo naj bi bili primerni predvsem prvi
dve, v katerih pacient vse sodoživlja in sam sodeluje. Z vsako globljo fazo lahko
subjekt bolj neposredno vpliva na svoje telo, občutja in vedenje ter je sposoben
doseči več in težje hipnotske fenomene.
 Prva ali površinska faza hipnoze: Pacient še sodoživlja vse, kar se dogaja,
čeprav motorično ne more opravljati s svojim telesom (Freitag, 1983). Za
prvo, površinsko fazo je značilna rahla zaspanost, težke veke in inhibicija
mišic, ki povzročajo hotene gibe. To fazo brez težav doseže večina ljudi
(Kojić, 1984). Zaghet (2008) dogajanje v hipnozi primerja s filmom. V prvi
fazi se bolnik povsem zaveda okolice in pred zaprtimi očmi vidi različne
scene svojega življenja.
 Druga faza ali hipnoidno stanje: V srednje globokem hipnotičnem stanju
lahko subjekt doseže fenomen katalepsije, rigidni udi, tudi do te mere, da je
možno osebo položiti na dva stola samo z glavo in petami. Po drugi strani
je telo lahko zelo prožno, pojavi se voščena fleksibilnost in telo lahko
zavzame različne bizarne pozicije. Poleg motoričnega sistema nastopijo
tudi spremembe v senzornem sistemu, spremembe v dojemanju vroče toplo, težko - lahko ter delna analgezija … (Kojić, 1984). Po Zaghetu (2008)
ima ta faza poleg vizualnih podob tudi čustveno in telesno doživljanje scen.
Bolnik lahko začne na primer hitro dihati, kot bi res tekel, se potiti in
podobno ter se še vedno zaveda okolice.
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 Tretja faza ali somnambulno stanje: V globokem transu bolnik izgubi stik s
prostorom, v katerem se nahaja in v celoti z vsemi čuti doživlja scene v
svojih mislih (Zaghet, 2008). V tej fazi ni več čutnih zaznav. Freud je
napačno domneval, da je hipnoza uspešna le v tem stanju, ki pa ga lahko
doseže le manjšina ljudi (Freitag, 1983). Po tem najglobljem stanju hipnoze
se lahko pojavi amnezija, če ni v posthipnotični sugestiji drugače naročeno.
V tej fazi se je oseba sposobna spomniti davno pozabljenih doživetij.
Pojavljajo se lahko pozitivne ali negativne halucinacije, moteno dojemanje
časa. Lahko pride do popolne senzorne inhibicije. V tem stanju so
posthipnotične sugestije zelo učinkovite (Kojić, 1983).

2.2.9 Hipnotibilnost
Z izrazom hipnotibilnost označujemo sposobnost subjekta, kako globoko stanje
transa lahko doseže. Posamezniki se med seboj razlikujejo tudi po tem, kako
lahko ali težko oziroma hitro ali počasi vstopajo v trans. Ti faktorji so odvisni od
različnih dejavnikov, po Kojiću (1984) večinoma od tistega, ki je hipnotiziran. Bras
(1977) poudarja tudi, da je izredno pomembna prava tehnika, saj lahko nek
pacient z določeno tehniko stanje transa doseže izredno hitro, medtem ko z neko
drugo sploh ne. Pomembne razlike pa se pojavljajo tudi glede na starost
posameznikov in seveda glede na osebno naravnanost do hipnoze in splošno
motiviranost za spremembe (Bras, 1977). Krmelj in Pajntar dodajata še
usposobljenost hipnotizerja, stopnjo kooperacije, raporta in zaupanja med
hipnotizerjem in klientom (Krmelj in Pajntar, 2010). Različne raziskave niso
pokazale statistično pomembnih razlik v hipnotibilnosti subjektov glede na spol
(Kohen in Olness, 2011). Pomemben vpliv imajo tudi naravne zmožnosti klienta,
klientova čustvena naravnanost do vsebine ter posameznikova pričakovanja, kar
kaže naslednji poskus. Wickless in Kirsch (1989) (Kirsch in Lynn, 2006) sta izvedla
eksperiment, v katerem sta prepričala sodelujoče, da so zelo dojemljivi za
hipnozo. Subjektom sta sugerirala, da postaja soba vedno bolj rdeča, hkrati pa sta
na skrivaj vedno bolj prižgala rdečo žarnico. Sodelujoči so sklepali, da so zelo
odzivni na sugestije. V nadaljnjih eksperimentih (brez manipulacije okolja) jih je 73
odstotkov bilo visoko sugestibilnih.
Ostaja še vprašanje, kolikšen vpliv na posameznikovo hipnotibilnost ima dednost
in kolikšno okolje. Morganova (Kohen in Olness, 2011) je naredila študijo 140
21

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Barbara Cvetko, diplomsko delo

parov dvojčkov, starih od 5 do 22 let, pri katerih je opazovala njihovo hipnotično
odzivnost. Dvojčka so sočasno učili hipnoze v različnih sobah, da ne bi prišlo do
medsebojnega vplivanja. Korelacije hipnotske odzivnosti pri enojajčnih dvojčkih so
bile statistično pomembne tako za moške kot za ženske. Korelacija je bila večja
kot pri (različno- ali istospolnih) dvojajčnih dvojčkih in ostalih sorojencih. S tem je
Morganova dokazala genetski prispevek pri hipnotski odzivnosti. Zaključila pa je,
da igrata vlogo tako dednost kot okolje in seveda interakcija med njima.
Hipnotizira se lahko skoraj vsako živo bitje (Bras, 1977). Pomembna je dobra
domišljija in sposobnost predstave. Večina avtorjev se strinja, da so inteligentne
osebe z močno voljo in dobro sposobnostjo koncentracije najboljši subjekti za
hipnozo. Potemtakem so mentalno zaostale osebe manj primerni kandidati zaradi
pomanjkanja fantazije in nezadostne miselne koncentracije (Bras, 1977). Pet
odstotkov ljudi naj bi se ne dalo hipnotizirati, petinštirideset odstotkov naj bi jih
doseglo blažji trans, petintrideset odstotkov srednjega in petnajst globokega, s tem
da vsaka kasnejša, globlja stopnja transa vključuje vse predhodne (vsi
somnambulisti so sposobni doseči blažjo in srednjo stopnjo transa) (Krmelj in
Pajntar, 2010). Odrasle osebe, ki imajo inteligenčni koeficient (IQ) pod 40, so zelo
slabo ali sploh niso hipnotibilne (Kojić, 1984). Po starosti najmanj hipnotibilne naj
bi bile osebe nad petdesetim letom starosti (Marcuse, 1966). Knight (2000) je
mnenja, da pa tudi teh nekaj odstotkov slabo hipnotibilnih oseb lahko to
sposobnost izboljša z vajo in z dobrim vodstvom.
2.2.9.1 Hipnotibilnost otrok
Skoraj vsi avtorji se strinjajo, da so otroci najbolj hipnotibilna skupina
posameznikov, saj imajo izredno dobro sposobnost imaginacije in so zaradi svojih
skromnih življenjskih izkušenj brez predsodkov in dobro vodljivi. Najbolj hipnotibilni
so otroci med sedmim in štirinajstim letom starosti (Krmelj in Pajntar, 2010; Kojić,
1984). V tem obdobju so najbolj dovzetni za hipnozo tudi do najglobljega transa. V
starostni skupini od štirinajst do enaindvajset let pa se pojavi že določen odstotek
odporov (Kojić, 1984). Jacobs in Jacobs (po Kohen in Olness, 2011) sta v
šestdesetih letih proučevala hipnotibilnost 64 učencev od 14 do 17 let glede na
njihov IQ. Posamezniki z višjim inteligenčnim kvocientom so bolj pogosto dosegli
stanje transa. Sterlict (po Kojić, 1984) naj bi bil sposoben hipnotizirati kar 60 %
sedem- do šestnajstletnih otrok z motnjami v duševnem razvoju z mentalno
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starostjo od tri do devet let. Gardner (po Kohen in Olness, 2011) je mnenja, da se
otroci radi odzivajo na terapevtove sugestije, ker so že na splošno pogojeni, da
zaupajo odraslim in se odzivajo na socialni vpliv in avtoriteto.

2.2.10

Hipnotski fenomeni

Hipnotski fenomeni so objektivne manifestacije, ki se dogajajo v času hipnoze, na
ravni osebnosti, psihičnih funkcij (misli, počutje, volja) ali nevrofizioloških funkcij
(ideomotorne - neka misel ali ideja povzroči nehoten gib; ali ideosenzorne - misel
povzroči senzacijo) (Kojić, 1984). Ideomotorika je avtonomna in podzavestna
(Erickson, Rossi in Rossi, 1976). Različni fenomeni se pojavljajo na različnih
globinah hipnotičnega stanja, tako da ti fenomeni lahko služijo tudi kot pokazatelj
globine transa. Naštela bom najpogostejše oziroma najbolj tipične (po Bras, 1977;
Kohen in Olness, 2011; Kojić, 1984; Krmelj in Pajntar, 2010; Marcuse, 1966):
Halucinacije – Halucinacije so ideosenzorične, vizualne, avditivne, kinestetične,
olfaktorne, gustatorne ali taktilne. Delimo jih na pozitivne, da oseba vidi, sliši ali
kako drugače zazna tisto, česar ni, in negativne, da nečesa, kar je, ne zazna.
Pajntar pravi, da so slednje mnogo težje in je potrebna globlja hipnoza.
Katalepsija – Paraliza mišic, ki so pod vplivom voljne kontrole človeka do te mere,
da je subjekt tako zakrčen, da ga je možno položiti na glavo in stopala med dva
stola.
Analgezija in anestezija – Analgezija je inhibicija bolečine, anestezija pa je izguba
občutka. V hipnotični anesteziji gredo bolečinski signali do možganov, a so
ignorirani od višjih centrov. Leta 1966 je bilo že opravljenih več kot 7.000 operacij
pod hipnozo. Predvsem uporabna je na primer pri pacientih, ki iz takšnih ali
drugačnih vzrokov ne morejo dobiti kemičnih zdravil.
Hiperestezija – Gre za povečano občutljivost subjekta na stimuluse okolja.
Amnezija – Amnezija je lahko popolna ali delna, začasna ali stalna, spontana ali
sugerirana izguba spomina.
Hipermnezija – Hipermnezija v hipnozi je povečana sposobnost spominjanja,
kakršna je za posameznika nemogoča v budnem stanju.
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Regresija - Potovanje v mislih nazaj v času (po svojih zavednih ali nezavednih
spominih do zgodnjih let, do otroštva, ali po mnenju nekaterih avtorjev celo do pet
mesecev pred rojstvom) imenujemo regresija. Marcuse razlaga, da se pod
hipnozo ne pojavljajo nobene nove informacije ali sposobnosti. Poudarja, da
učenje ni samo zavedno - veliko informacij se naučimo nezavedno, mnogo
podatkov si zapomnimo, ne da bi vedeli, ali pa kasneje na njih pozabimo. Ko
terapevt osebo vrne na primer v obdobje otroštva, so tudi spomini iz tistega časa
lažje dostopni. Regresijo lahko subjekti občutijo z različnimi jakostmi. Nekateri
dogodke samo vidijo, nekateri jih živo podoživijo. Na tem mestu moram omeniti,
da so spomini lahko tudi inducirani in ne ustrezajo resničnosti, kar zahteva
previdnost pri interpretaciji.

2.2.11

Avtohipnoza

Avtohipnoza ali samohipnoza imenujemo stanje, ko subjekt sam sebi inducira
hipnozo. Praviloma je lažje, če v hipnotično stanje vstopi že nekajkrat prej s
pomočjo hipnotizerja. Vaja dela mojstra in vsaka nadaljnja indukcija je hitrejša in
lažja. Oseba tako dobi motivacijo in potrditev s strani hipnotizerja, da je v hipnozi,
saj nekateri v to dvomijo (Kohen in Olness, 2011). Za lažjo indukcijo doma lahko
terapevt da pacientu posthipnotično sugestijo, da bo v prihodnje na lastno
komando ob določenem znaku vstopil v hipnozo. Ko se pacient to nauči, so lahko
avtosugestije, podane v tem stanju, zelo koristne (Kojić, 1984). Hawkins (2006)
svoje paciente uči avtohipnoze, da lahko s terapijo med sestanki nadaljujejo sami
doma. Ko se pacienti namreč naučijo postopka indukcije, ga z lahkoto ponavljajo
doma in uživajo v rezultatih relaksacije in zdravljenja. Bras (1977) dodaja, da se
pacient s pomočjo avtohipnoze nauči tudi brez stalne terapevtove navzočnosti
postopka spremembe, uvidevanja in obvladovanja življenja, pri čemer razvije več
gotovosti in samozaupanja. Pacient si utrdi spremenjeno življenjsko ideologijo,
nadomešča nezaželene simptome z manj motečimi in se nauči sproščanja
impulzov na bolj prilagojen način.
Krmelj in Pajntar (2010) sta mnenja, da je avtohipnoza uporabna predvsem pri
zmanjševanju treme in stresa ter pri obvladovanju in odpravi slabih navad. Za
otroke pa Kohen in Olness (2011) predlagata, naj jih terapevt posname na
videokaseto, da lahko ta vaje dela sam doma. Poudarjata, da terapevt otroka
opolnomoči, da si ta lahko pomaga sam in ni stalno odvisen le od terapevta.
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Trans

Hipnoza in trans nista sopomenki, čeprav mnogi to zamenjujejo. Hipnoza je eno
izmed mnogih stanj transa. Trans pa je umsko stanje, ki ga ustvarja hipnoza
oziroma je lahko induciran s hipnotično indukcijo. Je pa tudi povsem naravno
duševno stanje, ki ga doživlja vsak človek vsakodnevno, na primer ko je zatopljen
v branje kakšne knjige in zunanji svet postane nepomemben. Začetna raven
transa je tudi dnevno sanjarjenje ali plavanje v čustvih in spominih ob poslušanju
kake melodije (Bras, 1977). Trans je definiran kot katerokoli stanje zavesti z
zoženo umerjeno pozornostjo. Lahko je induciran z glasbo, plesom, religijo,
različnimi substancami itd. Ena od možnih indukcij je tudi hipnotska indukcija
(Krmelj in Pajntar, 2010).

2.2.13

Skupinska hipnoza

Nekateri avtorji so menja, da je hipnotibilnost subjektov v skupini boljša. Freitag
(1983) meni, da je moč sugestije v skupini večja, ker se posameznik počuti bolj
varnega in manj opazovanega. Za Kojića (1984) pa je boljša hipnotibilnost v
skupini posledica podzavestne medsebojne imitacije članov skupine. Prednost
skupine vidi, tudi Bras (1977), predvsem v tem, da lahko hipnotizer nezaupljivim
subjektom na zgledu drugih udeležencev pokaže določene hipnotične fenomene in
s tem motivira ostale člane skupine. Prav tako je mnenja, da lahko skupina
posameznikom predstavlja znak pomiritve. Tudi Tepperwein (1990) se strinja, da
je sugestibilnost subjektov v skupini večja, po eni strani zaradi vzajemnega
oponašanja in po drugi zaradi »skupinskega duha«, ki prevzame kandidate in jih
motivira. Idealna velikost skupine je zanj od 3 do največ 12 udeležencev, kar še
omogoča lahko nadziranje in opravljanje. Praktična prednost skupinske terapije
pa je v tem, da je časovno ugodna (Kojić, 1984; Tepperwein, 1990).
Slaba stran skupine je, da lahko en posameznik predstavlja negativen zgled ali
nemotiviran, zlovoljen udeleženec ogrozi cel proces (Tepperwein, 1990). Težave
pri skupinski hipnozi pa lahko nastopijo tudi zato, ker ima vsak posameznik svoj
tempo in tehniko, ki mu najbolj ustreza, zaradi česar je udeležence težko uskladiti
(Kojić, 1984). Bras (1977) je mnenja, da skupinsko hipnozo redkeje uporabljamo,
sploh v terapiji. Primerna je na primer za enostavnejše vaje, kot so sprostitev in
podobno.
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Kohen in Olness (2011) sta mnenja, da je skupinsko delo bolj primerno za otroke.
Sočasna indukcija otrok v skupini je lahko izjemno uspešna, saj se posebej zelo
mali otroci mnogokrat počutijo bolj varne v skupini. Poleg tega se lahko okoristijo s
posnemanjem vrstnikov. Primerne sta tehniki poslušanja glasbe ali pripovedovanje
zgodb. Priporočljivo pa je, da terapevt vmes nameni vsakemu kak oseben
komentar.

2.2.14

Odrska hipnoza

Podatkov o skrivnosti delovanja odrske hipnoze na enem mestu nisem našla. Iz
literature, ki sem jo predelala, pa lahko povzamem naslednje. Odrska ali »stage«
hipnoza je za razliko od terapevtske namenjena le zabavi občinstva. Problem pa je
v tem, da zaradi vtisa hitre indukcije občinstvo dobi napačen občutek, da je
hipnoza hitra in da lahko hipnotizer hipnotizira kogarkoli in ga prepriča, v karkoli
želi. Resnica je seveda drugačna. Pred pričetkom predstave hipnotizer s publiko
naredi teste hipnotibilnosti, da prepozna tistih 5 do 10 odstotkov somnambulistov,
ki jih potem med nastopom »naključno« izbere. Osebki se sami javijo kot
prostovoljci in s tem privolijo v hipnozo. Po navadi so to ljudje, ki se že sami po
sebi radi izpostavljajo in bi neko stvar naredili tudi pod na primer vplivom kake
alkoholne pijače ali pa popolnoma trezni, za šalo ali zaradi stave. To pomeni, da
hipnoza nikogar ne »prisili« narediti ničesar, kar ni v skladu z njegovim
razmišljanjem ali karakternimi potezami. Trik je le v hipnotizerjevem izboru
kandidatov. Neka sramežljiva oseba ne bo nikoli izbrana za predstavitev, saj
sugestije šov hipnoze na njej ne bi imele učinka.
Sicer so pa stage-hipnotizerji po Marcusovem (1966) mnenju v svoji praksi
hipnoze eni najbolj izurjenih, saj hipnozo v svojem poklicu uporabljajo ves čas
delovanja, medtem ko je v medicini večinoma le del terapije.
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2.3 Hipnoterapija
Kohen in Olness strogo ločita med pojmoma hipnoza in hipnoterapija. Hipnoza je
spremenjeno stanje zavesti, ki ima mnogo trenutnih ugodnih učinkov, kot na
primer relaksacija ali sprostitev napetosti. Hipnoterapija pa je oblika obravnave s
specifičnimi terapevtskimi cilji in tehnikami, ki jih terapevt uporablja, ko je pacient v
stanju hipnoze. Hipnoterapevtske metode so lahko uporabljene v okviru različnih
psihoterapevtskih pristopov, kot so psihoanaliza, vedenjska terapija, geštalt ali
družinska terapija (Kohen in Olness, 2011). Terapija s hipnozo lahko izboljša
stanja, ki imajo psihogene komponente. Hipnoza je uporabljena tako pri
diagnostiki, kot pri zdravljenju simptomov in vzrokov nekaterih bolezni in motenj
(Bras, 1977).
Hipnoza generalno izboljša funkcioniranje človeka, da se mentalno in fizično bolje
počuti (Hadley in Staudacher, 1996). Hawkins (2006) opozarja, da je hipnotični
trans že sam po sebi zdravilen. To stanje je tako naravno in potrebno, da se po
mnenju Eriksona in nekaterih drugih avtorjev pojavlja večkrat dnevno, po 10 do 20
minut na približno vsakih 90 minut. V transu se okno med zavestnim in
podzavestnim malo odpre, tako da ima posameznik boljši dostop do svojih čustev,
intuicije in globoko zakopanih misli. Tako človek reši svoje psihosomatske
probleme z lastnimi naravnimi resursi (Hawkins, 2006). Za vsakega pacienta pa
terapevt poišče in odkrije njegove individualne vire in resurse za premagovanje
težav in stresa. S pomočjo hipnoze pacient disfunkcionalne parametre miselno
prestrukturira in jih preoblikuje v pozitivne samosugestije. Le-te imajo večjo moč v
stanju transa (Zeyer, 2004).
Freitag (1983) je videl mnoge prednosti terapije s hipnozo. Sugestije se učinkovito
krepijo v hipnozi, saj imajo, po njegovem mnenju, kar petdesetkrat močnejši
učinek kot v budnem stanju. Poleg tega ima tuja sugestija večji učinek kot
avtosugestija. Posledično je čas zdravljenja znatno krajši kot na primer pri govorni
analizi, kar zmanjša tudi pacientov čas trpljenja. S tega vidika je hipnoza prav tako
finančno bolj ugodna in omogoča ukinitev zdravljenja s kemičnimi zdravili.
Cilj hipnoterapije je opolnomočenje pacienta, da zavzame držo upanja in težavo
prevzame v svoje roke, da si zna sam pomagati (angl.: »attitude of hope in the
context of mastery«). Pomembno je, da je pacient aktiven udeleženec pri lastnem
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procesu zdravljenja, da se nauči konstruktivnega pogleda, usmerjenega na rešitev
in ne na problem, in da se nauči uporabiti vse svoje danosti in osebne vire sebi v
prid (Kohen in Olness, 2011).
Kohen in Olness (2011) v grobem ločita tri glavne funkcije hipnoterapije:
-

Metode, s ciljem podpore egu (»ego strenghtening methods«): Cilj je, da se
posameznik počuti bolj vrednega in kompetentnega uspešno delati na sebi
in reševati svoje probleme. To je predpogoj, da se spopade z izzivi in se
nauči sam prispevati k svojem dobrem počutju. Tako počasi spet pridobi
kontrolo nad svojim življenjem in okoliščinami.

-

Metode, usmerjene na simptom (»simptom oriented methods«): Pri tej
metodi gre za odstranitev, blažitev ali pa preusmeritev nekega simptoma,
fizične ali psihološke narave.

-

Dinamične, na notri usmerjene metode (»inside oriented methods«): Cilj te
metode je utrjevanje ega in sprostitev simptomov na način, da posameznik
razume njihov nastanek, dobi vpogled v svojo situacijo, osebnostno dozori
in sam reši svoj problem.

2.3.1 Področja uporabe hipnoze
Hipnoza je uporabna na različnih področjih delovanja ljudi, kot so šolstvo, šport,
medicina, terapija itd. (Kojić, 1984). Poleg psihoterapije se hipnoza v medicini
najpogosteje uporablja v zobozdravstvu in v ginekologiji, kot pomoč za neboleč
porod. Prvi neboleč porod pod hipnozo omenjajo v petdesetih letih 19. stoletja
(Bras, 1977). Bras našteva, da so v preteklosti »… s hipnozo uspešno zdravili
razne oblike histerije, histerično paralizo, letargijo, konverzijo, mutizem, slepoto,
disociacijo, amnezijo itd., psihogene govorne motnje, astmo, enurezo, fotofobijo,
različna kožna obolenja, lišaje, ekceme, psoriazo, bradavice itd., alergijo, motnje
spanja, bruhanje nosečnic, menstrualne motnje, anoreksijo, morbidne bojazni,
kleptomanijo, perverznosti, alkoholizem in celo psihoze, depresijo, zgodnjo
shizofrenijo. Uporabili pa so jo tudi v ortopediji, zobozdravstvu, pri obolenjih
vegetativnega živčnega sistema, za ustavitev krvavenja pri hemoragični diatezi in
pri drugih organskih obolenjih.« (Bras, 1977, str.: 255). To zdravljenje je pa bilo
predvsem usmerjeno na odstranitev simptomov, tako da se je marsikatera motnja,
včasih čez mnoga leta, povrnila, saj je emocionalno jedro še prisotno.
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Danes se hipnozo v medicini uporablja za telesno in psihično relaksacijo,
odstranitev ali zmanjšanje bolečine, regresijo, pomoč pri okvarjeni lokomotorni
dejavnosti, obnovo dogodkov in hipnoterapijo (Krmelj in Pajntar, 2010).

2.3.2 Postopek terapije
Terapija s

pomočjo hipnoze naj bi potekala po naslednjih korakih (Krmelj in

Pajntar, 2010): izredno pomembna je predhodna priprava pacienta, sledi
hipnotična indukcija in poglabljanje hipnotičnega stanja. Ko pacient doseže
zadovoljivo globino hipnoze, sledi terapija. Preden terapevt pacienta zbudi iz
hipnoze, mu poda posthipnotične sugestije. Nato sledi zbujanje in prav tako zelo
pomemben zaključni pogovor.
Ne samo sama hipnoza, ampak primerna, pravilno izvedena terapija pod hipnozo
je tista, ki pomaga pacientu pri reševanju težav. Ker je človek v hipnozi direktno
povezan s podzavestjo, je terapija pod hipnozo občutno krajša in učinkovitejša kot
običajne oblike psihoterapije. Knight (2000) govori o prispodobi nove programske
opreme za možgane (software), ki vodi v hitro spremembo zavedanja, obnašanja
in misli. Griffin in Tyrrell (2003) v svoji knjigi Human Givens poročata o neštetih
primerih, katerim se je s pomočjo te tehnike življenje spremenilo na bolje.
Poudarjata, da je rešitev v tem, da se pacienta nauči nek nov, bolj konstruktiven
način, kako se spopasti s svojimi potrebami in življenjskimi težavami. Zamenjati je
potrebno stari, moteč vzorec ali nezaželen simptom z novim, bolj sprejemljivim.
Uporaba

hipnoze

zahteva

podrobno

znanje

o

človekovem

psihološkem

funkcioniranju in poznavanje človekove narave. Terapevt se mora pacientu
posvetiti in razumeti ozadje njegovih neuspehov v življenju (Kojić, 1984).

2.3.3 Terapija s hipnozo
2.3.3.1 Raport
Za uspešno zdravljenje v hipnozi je pomemben dober odnos in zaupanje med
pacientom in terapevtom. Dober terapevt se je sposoben vživeti v probleme svojih
pacientov. Zato je bil Freitag (1983) pri težavnih primerih med terapijami tudi sam
v hipnozi, saj je verjel, da iz tega stanja izhaja največja koncentracija, najgloblje
vživljanje in intuitivno dojemanje. Terapija pod hipnozo ne zahteva globokega
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hipnotičnega stanja, kar po eni strani poveča število potencialnih uporabnikov, po
drugi strani pa zmanjša število razpoložljivih tehnik (Marcuse, 1966).
2.3.3.2 Način govora v hipnozi
Kohen in Olness (2011) opozarjata na dejstvo, da pacienti, še posebej otroci, ko
pridejo po pomoč, zelo pazljivo poslušajo. Tega se mora terapevt zavedati in biti
pozoren na svoj izbor besed. Kar človek govori, namreč vpliva na to, kaj misli, kaj
verjame in kaj čuti, kako potem poučuje in kaj pričakuje.
Sugestije morajo biti oblikovane direktno, v sedanjiku in brez detajlov, saj jih
podzavest kot take najlažje spozna. Zato Freitag v svojih sugestijah nikoli ne
uporablja »nihče« ali »ne več«, ne usmerja se na stvari, ki jih hoče odstraniti,
temveč le na reči, ki si jih želi doseči. V sugestijah ne zajema problemov, temveč
rešitve. Ne posveča pozornosti preteklosti, pomembna je sedanjost. Tako so tudi
sugestije oblikovane v sedanjiku, da jih podzavest občuti takoj. Pacient naj si
sugestijo vizualizira, si jo slikovno živo predstavlja in jo tako začuti (Freitag, 1983).
Pozitivne sugestije so vedno bolj učinkovite kot negativne (izogibati se je potrebno
frazam: ne želiš, ne smeš …) (Krmelj in Pajntar, 2010). Erickson je pri svojih
terapijah s hipnozo uporabljal veliko subtilnega govora, saj se je s tem izognil
morebitnim zavestnim ali nezavednim uporom klienta. Poleg tega je uporabljal
veliko prispodob in truizmov, izkušenj, ki jih vsak človek pozna in ki ne morejo biti
zanikane (na primer skoraj vsi poznamo občutek mrzlega snega na koži). Govoril
je tudi v prenesenih pomenih in skritih sporočilih (Erickson, Rossi in Rossi, 1976).
Zeyer (2004) razloži, da uporaba metafor spodbuja iskalne procese v možganih po
divergentnih in fleksibilnih rešitvenih strategijah. Zato terapevti uporabljajo
individualno zasnovane ali standardne metafore in zgodbice. Hawkins (2006)
poudarja pomembnost indirektne komunikacije s podzavestjo, to je v metaforah,
analogijah, šalah, anekdotah, dvojnih pomenih itd. Če so sugestije namenjene
zgolj odpravljanju simptoma, je primeren avtoritativen pristop, če pa si terapevt
prizadeva za globlje osebnostne spremembe, je nujen kooperacijski, nedirektivni
terapevtski pristop, v katerem ima pacient aktivno vlogo (Bras, 1977). Griffin in
Tyrrell (2003) razložita, da so prispodobe naraven jezik podzavesti. Terapevtske
zgodbe vsebujejo metafore za posameznikove življenjske težave. Skozi njih
posameznik v hipnotičnem stanju hitreje in lažje uspe »preokviriti« (angleško:
refraiming) svoja doživetja in si izgraditi nov »podzavestni zemljevid«, ki ga bo bolj
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uspešno vodil skozi življenje. Milton Erickson je razvil pristop utalizacije, po
katerem terapevt vključi in uporabi vse, kar pacient prinese s seboj v terapijo;
njegove vire, interese, znanja, lastnosti, talente in prepričanja (Griffin in Tyrrell,
2003).
Terapevt naj bo poleg tega zelo pozoren na vsako reakcijo pacienta in naj jo
skrbno komentirat, da je pacient s svojim telesom in umom čim bolj vključen v
hipnotski proces. Tako vzpostavi raport s pacientom in doseže, da mu ta sledi. Z
verižnim povezovanjem pacientovih reakcij in terapevtovih besed doseže
povezavo obojega v pacientovih mislih. Tako bo klient sčasoma sam od sebe
nehote reagiral na njegove sugestije (Bras, 1977).
Terapevt naj pacienta na vse, kar se bo dogajalo v hipnozi, vnaprej pripravi in mu
stalno poroča, kaj se bo dogajalo.
2.3.3.3 Pacientova pričakovanja
Bistvena za razumevanje odzivov človeka v hipnozi so posameznikova
pričakovanja, njegov odnos do hipnoze, predstave in verovanja (o hipnozi), a tudi
njegova interpretacija sugestij. V obsežni seriji študij v 1960. in zgodnjih 1970. letih
so Theodore X. Barber in njegovi sodelavci (po Kirsch in Lynn, 2006) dokazali, da
so posameznikov odnos do hipnoze, njegova pričakovanja in motivacija vplivne
determinante hipnotskega odzivanja. (poleg tega so bili visoko motivirani,
hipnotizirani in nehipnotizirani posamezniki primerljivo odzivni na sugestije).
Barber odločno zagovarja, da lahko uporaba hipnoze bistveno izboljša rezultate
terapije, če:
 terapevt

za

obravnavo

vzpostavi

pozitivno

motivacijo

in

ustrezna

pričakovanja, ki postanejo samouresničujoča se prerokba,
 pacienti verjamejo, da je terapevt visoko izobražen in treniran,
 dovolijo, da se terapevt z njimi pogovarja na zelo osebni ravni.
2.3.3.4 Potek terapije
Pogovor pred hipnozo
V prvem pogovoru s pacientom terapevt ugotovi, ali je hipnoterapija primerna
oblika terapije za pacienta in njegov problem. Avtorji Bloom, Burrows in Stanley
(2001) poudarjajo, da so nekateri fenomeni organske in ne psihološke narave
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(glavoboli, nespečnost) in zahtevajo kirurško ali medikamentozno obravnavo.
Prenagla odločitev za hipnoterapijo lahko tako le zakasni pravilno diagnozo in
stanje še poslabša.
Pogovor poteka o pacientovih težavah, željah in strahovih. Terapija je mnogo bolj
uspešna, če so pacienti motivirani, kooperativni in imajo pozitivno naravnana
pričakovanja (Hawkins, 2006). Mnogim pacientom ta za njih nova tehnika vzbuja
strahospoštovanje, zato je pomembno, da se v pogovoru razrešijo vsa pacientova
zmotna mišljenja in predsodki o hipnozi, saj mu ti lahko povzročajo odpor. Pacient
mora imeti možnost vprašati vse, kar ga zanima (Bras, 1977). Z razjasnitvijo vseh
morebitnih konfliktov, ambivalentnih čustev, napačnih razlag in mitov o hipnozi
terapevt v pacientu ustvariti pozitivna pričakovanja (Kirsch in Lynn, 2006). S tem,
ko terapevt pacienta priskrbi z vsemi potrebnimi informacijami, ga motivira za
hipnozo in gradi na odnosu pacient-terapevt ter ga spodbudi h kooperaciji, ki je za
uspešno terapijo ključnega pomena (Hawkins, 2006). Izredno pomembno je, da
terapevt pridobi klientovo zaupanje, da mu terapija s hipnozo lahko pomaga pri
odpravljanju njegovih težav (Bras, 1977). Nekateri mislijo, da bodo v drastično
spremenjenem stanju ali pa jim ni jasno, da morajo sodelovati in so preveč
pasivni, samo čakajo, da se bo kaj zgodilo. Terapevt mora razložiti, da hipnoza in
hipnoterapija temeljita na aktivnem sodelovanju. Vsaka hipnoza je samohipnoza
(Kirsch in Lynn, 2006).
Poleg informacij o pacientovih težavah in simptomih se terapevt pozanima tudi o
njegovem življenju, zgodovini, službi, hobijih in interesih, načinu življenja in
razmišljanja. S pomočjo teh informacij lahko terapevt oblikuje bolj ustrezne, na
specifičnega pacienta usmerjene sugestije in s tem izpelje bolj uspešno terapijo
(Hawkins, 2006). Svoje sugestije in hipnotično komunikacijo terapevt prilagodi
pacientovi psihodinamični sliki, kar zagotavlja večjo dojemljivost in zmanjša
odpore (Kirsch in Lynn, 2006). Pri otrocih so poleg tega predvsem pomembne tudi
informacije o otrokovi družini ter podatki o otrokovi najljubši barvi, morebitnih
domačih živalih, počitniških krajih in podobno, kar lahko terapevt vključi v vodeno
imaginacijo, da se približa otroku (Hawkins, 2006). Za Ericksona (Erickson, Rossi
in Rossi, 1976) je bil pogovor s klientom pred hipnozo pomemben tudi zato, ker je
slišal opis problema s klientovimi besedami, ki jih je nato med hipnozo lahko
uporabil.
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Priporočljivo je, da priprava pacienta vsebuje tudi preizkus sugestibilnosti.
Preprost je na primer poskus z nihalom, kjer pacient mirno in pasivno gleda nihalo
in ga v mislih pomika levo, desno, gor ali dol. Ker podzavest nadzoruje gibe, pride
do ideomotorične realizacije zamišljenega. Ta poskus razblini dvome, ali bo
pacient sposoben sodelovati, ga motivira ter vzbudi radovednost in zaupanje
(Bras, 1977).
Indukcija
Indukcija je povzročanje hipnotičnega stanja oziroma vpeljava klienta v trans.
Namen prve indukcije naj bi bil po Brasovem mnenju predvsem pridobivanje
zaupanja v terapevta, pristajanje na sodelovanje ter zmanjšanje pacientovih
napetosti in odporov (Bras, 1977). Hipnozo se najpogosteje inducira z
usmerjanjem pacientove pozornosti na nek zunanji objekt ali pa na njega samega,
bodisi njegovo telo ali duševni svet. Prvi način se je uporabljal zlasti v preteklosti s
pripomočki, kot so nihalo, sveča ali zrcalo, drugi, usmerjena pozornost na nek
notranji občutek ali proces na primer na dihanje ali relaksacijo mišic, pa je v
uporabi pri modernem zdravljenju. Ta usmerjena pozornost v obeh primerih
povzroča oslabitev običajnih umskih shem, saj prekine tok vsakdanjih trenutnih
misli in skrbi. Indukcija v hipnozo poteka s kombinacijo terapevtovih sugestij in
usmerjanje pozornosti (Hawkins, 2006; Zaghet, 2008).
Hilgard in Le Baron (Hawkins, 2006) navajata tri načine indukcije; s pomočjo
relaksacije, domišljije ali s pacientovim osredotočenjem na svoje telo.
Hipnozo je možno inducirati skozi različne senzorne kanale, kot sta dotik
hipnogenih con (čelo, teme itd.), optična ali avditivna metoda (s pomočjo
mehaničnega monotonega ponavljanja besednih stimulusov). V zgodovini so bile
uporabljene tudi termična metoda (ritmično toplotno vzburjanje), vestibularna
metoda (povzročanje vrtoglavice) in toksična metoda (s pomočjo kemičnih snovi)
(Kojić, 1984).
Za uspešno indukcijo je priporočljiv miren prostor, s čim manj zunanjih dražljajev.
Bras poudarja, da je za uspešno indukcijo pomemben tudi samozavesten nastop
terapevta, saj prepričljivost seva iz njegovega glasu ter vedenja in v pacientu
spodbuja zaupanje. Prijazna odločnost pri pacientu spodbudi željo biti hipnotiziran
33

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Barbara Cvetko, diplomsko delo

(Bras, 1977). Hipnotizerjev glas naj med hipnozo postaja vedno globlji, počasnejši,
mehkejši in vedno bolj monoton (Marcuse, 1966).
Za bolj odporne paciente Erikson (Hawkins, 2006) priporoča metodo »moj prijatelj
John«, kjer hipnozo najprej prikaže na navideznem prijatelju, ali, pri otrocih, na
lutki ali plišasti igrački, in pacient sledi zgledu.
Poglabljanje hipnotičnega stanja
Ko se izkaže, da je pacient v hipnozi, lahko terapevt začne s poglabljanjem
hipnotičnega stanja. Z vsakim srečanjem lahko gre dlje in bolj poglobi hipnozo. Le
redki posamezniki so na prvem srečanju že sposobni globoke ali srednje globoke
hipnoze. S poglabljanjem in vajo lahko subjekt sčasoma vedno lažje doseže vedno
več hipnotskih fenomenov. Pomembna je stalna komunikacija in stik med
terapevtom in pacientom. Pacient sproti pri vsaki vaji potrdi občuteno, na primer z
lahkim kimanjem ali dvigom roke (Bras, 1977).
Terapija
Erickson poudarja, da hipnotske sugestije lahko povezujejo in izkoristijo le
potenciale, ki so v klientu že prisotni. Ne morejo naložiti nič tujega, lahko aktivirajo,
blokirajo ali spremenijo le tisto, kar je že prisotno (Erickson, Rossi in Rossi, 1976) .
Krepitev ega
Pacienti, ki so pod velikim stresom, doživljajo občutke krivde in nemoči,
izgubljenosti ali brezupa. Pri njih je prva pomoč krepitev ega, ki minimalizira strah
in skrbi (Hawkins, 2006).
Neposredna odstranitev simptoma
Neposredno sugestivno odstranjevanje simptomov je najstarejša oblika zdravljenja
s hipnozo, a ima veliko pomanjkljivost, saj zanemarja vzroke. Simptomi se, čeprav
pogosto šele čez veliko let, lahko spet povrnejo ali pa se manifestirajo kako
drugače, skozi druge simptome, saj je intrapsihični konflikt še vedno prisoten (Bras
1977, Marcuse, 1966).
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Preusmeritev simptoma
Druga možnost je preusmeritev simptoma. Pod hipnozo se simptom zamenja z
manj motečim in bolj družbeno sprejemljivim. To je možno, kadar nadomesten
simptom opravlja enako funkcijo oziroma zadovolji isto potrebo kot odstranjen
simptom. (na primer premik spazme iz obraza v prst na nogi) (Marcuse, 1966).
Odprava vzroka
Najboljša, a najzahtevnejša in časovno najdaljša metoda obravnave simptomov pa
je globinska obravnava vzrokov njihovega nastanka. Ta metoda je najbolj
učinkovita, saj pacienta preučimo in odpravimo težavo, kjer je nastala (Bras, 1977;
Hawkins, 2006; Kohen in Olness, 2011).
Metode
Na kratko bom opisala nekatere popularne tehnike v hipnoterapiji (Bloom, Burrows
in Stanley, 2001; Bras, 1977; Hawkins, 2006; Kirsch in Lynn, 2006; Kohen in
Olness, 2011; Marcuse, 1966):
Povzročanje fantazij je lahko zelo pomembno pri terapevtski hipnozi, saj so te
fantazije slike bolnikove podzavesti, kjer je njegov problem.
Primer: Terapevt osebi sugerira, naj si predstavlja oder in na njem moškega ali
žensko, glede na spol pacienta, ki ima prestrašen/srečen/žalosten obraz. Pacient
naj pogleda za zavese, ki se počasi odpirajo, tempo določi pacient. Terapevt ga
spodbuja,

naj

opiše,

kaj

vidi

za

zavesami,

kaj

je

osebo

na

odru

užalostilo/prestrašilo. Različica te tehnike je lahko gledanje v stekleno kroglo, v
kateri pacientu odvrti film, ali dve ogledali, eno za pacientom, ki prikazuje njegovo
preteklost, in eno pred njim, v katerem lahko vidi svojo predstavo o prihodnosti. Te
fantazije omogočajo sproščanje čustev ali dajejo podzavestne odgovore na
nekatera vprašanja.
Podoživetje travmatičnega dogodka: Na spomin zelo vplivajo že obstoječe
mentalne reprezentacije. Gre za proces konstruiranja in rekonstruiranja realnosti.
S pomočjo hipnoze lahko človek spremeni svoj spomin in z njim povezana čustva.
Dogodke vidi v novi luči in lahko tako spremeni svoje občutke, poglede na sebe in
na druge. Nov način razmišljanja o sebi in o okolju je lahko zelo pozitiven.
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Igralna terapija je primerna za hipnozo otrok, saj nekaterim olajša izražanje
čustev. Po navadi se identificirajo z eno izmed lutk in skozi njo razkrijejo resnico o
sebi. Ustvarjajo različne situacije, dogodke in težave iz svojega življenja. S tem
lahko določene travmatične dogodke še enkrat podoživijo in izrazijo težave s
katarzičnim učinkom. Ta tehnika se uporablja predvsem pri terapiji otrok.
Posthipnotične sugestije
Posthipnotična sugestija je sugestija, podana med hipnozo, ki pa se izvrši kasneje,
ko je to potrebno. Pogojena je na nek sprožilec (na primer, ko bo otrok stal pred
tablo, se bo spomnil lepih občutkov mirnosti in samozavesti, ki jih je doživel v
hipnozi).
Posthipnotične sugestije naj bodo čim bolj specifične. Priporočljivo je, da se
terapevt pozanima, če je klient razumel vse, kar mu je bilo svetovano.
Priporočljiva pohipnotična sugestija je tudi ta, da bo pacient pri naslednjem
srečanju, že ko se bo usedel na primer na ta določen stol, padel hitreje in lažje v
hipnozo. Na ta način se prihrani veliko časa (Marcuse, 1966). Hawkins poleg tega
priporoča tudi posthipnotično sugestijo, da naj um z zdravilnim procesom nadaljuje
tudi po tem, ko se pacient zbudi. Nekateri terapevti svojim pacientom inducirajo
sanje, s tem da jim sugerira, da bo našel odgovor v sanjah, svoji podzavesti
(Hawkins, 2006).
Zbujanje iz hipnoze
Preden terapevt pacienta zbudi iz hipnoze, mora odstrani vse sugestije, ki niso
namenjene zdravljenju kot posthipnotične sugestije (Krmelj in Pajntar, 2010).
Marcuse (1966) opozarja na pogosto zmotno mišljenje, da če subjekt na sugestijo
ne reagira, ni imela učinka. Vseeno jo je potrebno odstraniti. Terapevt mora
pacienta, tudi med samo terapijo, povprašati po počutju. V primeru, da se pacient
v kateremkoli smislu ne počuti dobro, ga še ni priporočljivo zbuditi, temveč
nadaljevati s pozitivnimi posthipnotičnimi sugestijami.
Pri zbujanju pacienta iz hipnoze lahko terapevt uporabi direktno ali indirektno
sugestijo. Torej ga lahko vodi ali pa mu pusti prosto pot.
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V nekaterih primerih se lahko zgodi, da se pacient noče prebuditi iz hipnoze, ker
jim je to novo stanje sproščenosti tako neznansko prijetno. Redko se zgodi, da
klient ne sledi sugestijam o prebujanju. V takem primeru ga terapevt lahko vpraša,
ga spodbudi, da sam pove, kaj je razlog, da se noče prebuditi. V nobenem primeru
pa ne obstaja razlog za skrb, ker tudi če bi terapevt zapustil pacienta, bi se ta čez
nekaj časa sam od sebe prebudil iz hipnoze (Bras, 1977).
V redkih primerih, ko pacient po zbujanju iz hipnoze čuti kakšne psihosomatske
simptome, kot so glavobol, bruhanje ali tresavica, je najbolje, da ga terapevt takoj
spet hipnotizira in »odsugerira« te simptome. Ti simptomi so lahko posledica tega,
da se je bolnikova podzavest uprla kašni terapevtovi posthipnotični sugestiji (Bras,
1977).
Pogovor po hipnozi
Nadvse pomembno je, da se terapevt po hipnozi posveti pacientu, se z njim
pogovori in mu pomaga umestiti nove izkušnje. Mora mu potrditi, da je bil v
hipnozi, saj mnogi v to dvomijo, ker so na primer imeli občutek, da bi se lahko uprli
sugestijam. Terapevt spodbudi klienta, da bo na morebitnem naslednjem srečanju
zagotovo še lažje dosegel stanje hipnoze in se bo sčasoma naučil, doseči tudi
globljo obliko. V hipnozi pacient ne izgubi kontrole nad sabo, obratno, s treningom
mu želi terapevt pomagati razviti boljšo kontrolo nad svojimi telesnimi funkcijami,
doživljanjem in ravnanjem. Vsak človek pa je sposoben v hipnozi narediti nekatere
stvari, drugih pa ne. Terapevt pacienta pohvali, da je dobro reagiral na sugestije.
Nekateri pacienti dosežejo le lahno hipnotično stanje, ker so pod pritiskom in se
morda bojijo, da v terapiji ne bi uspeli. Terapevt jih mora pomiriti in jim razložiti, da
so tudi v stanju, ki so ga uspeli doseči, zelo dojemljivi za sugestije (Bras, 1977;
Hawkins, 2006).
Ko terapevt pacienta zbudi iz hipnoze, je priporočljivo, da ga zadrži in opazuje še
petnajst do dvajset minut, da se prepriča, da je pacient res zbujen in bo imel varno
pot domov (Marcuse, 1966), in da ponovno funkcionira kot inteligenten odrasel
človek, ki je popolnoma priseben in prizemljen (Hawkins, 2006).
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2.3.4 Tveganja in omejitve pri hipnozi
Pierre Janet (po Krmelj in Pajntar, 2010) je bil mnenja, da hipnoza sama po sebi ni
nevarna in niti v slabih rokah ne more narediti preveč škode. Kljub temu pa
obstajajo določene stvari, ki so lahko tvegan faktor, bodisi zaradi pacienta ali
terapevta.
Pacientova osebnostna naravnanost
Po Kojićevem mnenju je najpogostejši razlog, ki preprečuje ali oteži hipnozo strah
ali nezaupanje pacienta. Zaradi tega je ta nesproščen in ne doseže hipnotičnega
stanja ali pa doživi negativno izkušnjo, saj ga lahko zgrabi paranoja ali kako drugo
neprijetno čustvo. Zato je nujno, da terapevt razume pacientove predstave o
hipnozi (Kojić, 1984). Hipnoza naj se ne uporablja za reševanje nobenega
problema, ki ga pacient ni pripravljen reševati brez hipnoze (Bloom, Burrows in
Stanley, 2001). Po drugi strani pa si nekateri pacienti tako nestrpno želijo pasti v
trans, da se ne morejo dovolj sprostiti, da bi dosegli hipnozo. Včasih je težko ali
nemogoče hipnotizirati nekatere preveč racionalne paciente, saj se le-ti težko
prepustijo svojim čustvom in občutkom (Zaghet, 2008). Razum je kritičen do nove,
do tedaj neznane metode zdravljenja. Poskuša nove informacije prilagodit že
izdelanim miselnim shemam. Kar ne ustreza predstavam, najraje zavrne, saj se
zdi težko mogoče. A zavedati se je potrebno da »je razum kot luknja v ključavnici,
skozi katero vidimo le del načrta« (Freitag, 1983, str. 31).
Fiziološki stranski učinki
Manjšina subjektov poroča o prehodnih negativnih posthipnotskih učinkih (npr.
glavobol, vrtoglavica, slabost …). Ti se lahko pojavijo ob npr. priklicu negativnih
spominov. Negativne stranske učinke in posledice lahko terapevt zmanjša s tem,
da dobro preuči posameznikovo medicinsko in psihološko preteklost. Previdno
mora tudi oceniti in preučiti posameznikova pričakovanja, verovanja, drže in
izkušnje. Vzpostaviti mora raport s pacientom in ga ustrezno pripraviti na izkušnjo
hipnoze (zgraditi realistična pričakovanja) ter točno določiti vlogo, ki jo bo hipnoza
imela pri terapiji. Če oseba nima ustreznih obrambnih mehanizmov (in
obvladovalnih strategij), se je dobro izogibati preveč direktivnim sugestijam. Po
hipnozi pa se mora terapevt prepričati, da je pacient popolnoma zbujen in priseben
(Kirsch in Lynn, 2006).
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Neprimerni kandidati za hipnozo
Freitag trdi, da je malo je primerov, kjer zdravljenje s hipnozo ni primerno.
Previdnost je potrebna pri nekaterih duševnih boleznih. Psihotični pacienti naj bi
bili nedostopni za sugestije, ker se ne morejo sprostiti (Freitag, 1983) in ker bi
hipnoza utegnila le okrepiti njihove halucinacije (Zaghet, 2008). Ravno tako naj bi
se epileptiki skozi nekontrolirane kretnje izkazali za nesposobne hipnoze (Freitag,
1983). Tudi njim bi hipnoza utegnila poslabšati zdravstveno stanje (Zaghet, 2008).
Hipnoze ni priporočljivo izvajati na osebah z izrazitim hipohondrijskim sindromom,
težkih psihopatih ali izrazito narcisoidnih osebah, mentalno zaostalih, histeričnih ali
paranoidnih shizofrenikih (Kojić, 1984). Prav tako samomorilsko ogroženi
posamezniki niso dobri kandidati za hipnozo (Krmelj in Pajntar, 2010). Previdnost
je potrebna tudi pri pacientih s šibko ego strukturo in pri borderline osebnostih
(Bloom, Burrows in Stanley, 2001). Hawkins (2006) poleg tega opozarja na
potrebno previdnost s pacienti alkoholiki in narkomani. Poudarja pa, da to ne
pomeni, da se takih pacientov ne da hipnotizirati. Osebno je imel na primer
precejšen uspeh pri hipnoterapiji shizofrenikov. Hipnoza tudi ni priporočljiva za
osebe s slabo medicinsko anamnezo, kot so srčna obolenja, astme, epilepsija itd.,
saj lahko telo zelo burno reagira (Krmelj in Pajntar, 2010). Če hipnotizer na primer
osebi s slabim srcem sugerira, da pada v 1000 metrov globok prepad, lahko njeno
srce reagira, kot da bi oseba padla 1000 metrov, kljub temu da je v resnici le 50
centimetrov (Marcuse, 1966).
Terapevt
Terapevt se mora vprašati, ali je vse, kar počne, v prid pacientu. Zlato pravilo je,
naj terapevt v hipnozi ne počne ničesar, kar ni kvalificiran početi brez hipnoze.
Delne resnice v hipnozi nimajo mesta (Kirsch in Lynn, 2006; Kohen in Olness,
2011).
Yapko, 1992 (po Bloom, Burrows in Stanley, 2001) opozarja, da ni sama hipnoza,
ampak njena nepravilna uporaba tista, ki je lahko vprašljiva. Napačno oblikovane
sugestije, nepravilen kontekst, neprimerna komunikacija ali pomanjkljiva diagnoza
lahko preprečijo uspešno terapijo ali pacientu celo škodujejo.
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Škodo lahko naredi neizkušen hipnoterapevt, terapevt z neadekvatno izobrazbo ali
terapevt sumljive morale in značaja (Kojić, 1984). Marcuse opozarja tudi na
nevarnost pojava Mesija kompleksa, da se terapevt preveč vživi v svojo vlogo
»odrešenika«. Na prvem mestu ni več pacient in njegov problem, temveč slava
hipnotizerja (Marcuse, 1966). Wolberg (po Bras, 1977) je mnenja, da če pacienti v
hipnozi pogosto kažejo moteno vedenje, naj terapevt preišče samega sebe.
Terapevt mora imeti v mislih, da lahko oseba čustveno burno reagira. Posebno pri
psihoterapevtski metodi zdravljenja z regresijo lahko pridejo na dan potlačeni
spomini ali burna čustva, na katere pacient ni pripravljen. Terapevt mora biti dovolj
izkušen in imeti dovolj znanja, da ve, kako v taki situaciji ravnati (Zaghet, 2008).
Zavedati se mora tudi dejstva, da hipnoza ne poveča zanesljivosti spomina, lahko
pride do vcepljanja idej s strani terapevta (Kirsch in Lynn, 2006). Hipnoterapija naj
se prekine, če se »pojavijo paranoidne reakcije, depersonalizacija, premočne
emocionalne reakcije, disociativni pojavi pa vztrajajo še pohipnotično ali pa se
pojavijo bizarni izrazi« (Bras str. 294).
Odziv okolice
Kot pogosto oviro Freitag (1983) ne nazadnje navaja reakcijo okolice na
pacientovo zdravljenje, ki je lahko zelo kritična ali nerazumevajoča. Že v
Marcusovem (1966) času delovanja je bila ena od velikih omejitev hipnoze v
negativnem javnem mnenju, zaradi česar je veliko psihiatrov zavračalo njeno
uporabo. Danes sicer medicina in psihologija vedno bolj priznavata hipnozo kot
obliko terapije, a je javno mnenje na žalost še danes polno predsodkov.
V glavnem pa vsi hipnotizerji, hipnoterapevti in zdravniki, ki se ukvarjajo s hipnozo
opisujejo terapijo s hipnozo kot zelo varno in brez stranskih učinkov ali negativnih
posledic. Tako je Wetterstrand v svojem delu izvedel preko 60.000 hipnoz brez
nezaželenih rezultatov. Liebeault je v svoji tridesetletni praksi hipnotiziral več kot
10.000 oseb, mnoge več kot stokrat, brez stranskih učinkov. Podobne pozitivne
izkušnje navaja tudi Bernheim (Kojić, 1984).
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Otrokov razvoj

Preden torej konkretno povežem hipnozo z otrokom, moram analizirati še otrokov
razvoj. Poznavanje tega je ključnega pomena za razumevanje tako nastanka kot
rešitve otrokovih težav.
Otrokova dojemljivost za hipnozo je v največji meri odvisna od stopnje njegovega
razvoja in s tem povezanih značilnosti faze, v kateri se nahaja. V ta namen bom
opisala nekaj teorij razvoja, ki osvetljujejo otrokov svet z različnih zornih kotov v
različnih obdobjih, relevantnih za uporabo hipnoterapije.
V tem delu me predvsem zanima zgodnje šolsko obdobje, starost otrok približno
od sedem do petnajst let. Ker pa je razvoj kontinuiran proces, v katerem se znanja
in sposobnosti nadgrajujejo, bom na kratko opisala tudi predhodne faze.

2.4.1 Razvoj mišljenja / kognitivni razvoj
Način mišljenja otrok se razlikuje od načina mišljenja odraslih. Miselni procesi in
strukture se s starostjo spreminjajo, posamezni deli možganov zorijo. Otroci imajo
bolj omejeno kapaciteto in hitrost mišljenja ter šibkejšo pozornost. Prav tako lahko
procesirajo manj informacij naenkrat in so kos le preprostim navodilom. Sklepajo
le iz svoje perspektive in interpretacije jezika in upoštevajo le izrazite značilnosti
situacije. Zgodnje mišljenje poteka v podobah, kasneje v besedah in mislih
(Robinson, 2008). Otrok ne preslika objektivne realnosti, temveč je njegovo
mišljenje odvisno od trenutne percepcije, stopnje zrelosti in obstoječih izkušenj. Ko
njegovo znanje narašča, se spomini na pretekle izkušnje sproti rekonstruirajo
(Batistič Zorec, 2000).
Najpomembnejši teoretik otrokovega kognitivnega razvoja je švicarski psiholog
Jean Piaget (1896-1980). Otrokov razvoj je razdelil (Batistič Zorec, 2000;
Marjanovič Umek in Svetina, 2004; Miller, 2002):
-

Senzomotorično obdobje ali zaznavno-gibalni stadij; (0 – 2 leti): otroci svet
dojemajo zelo preprosto, najprej le preko refleksov in senzomotoričnih shem.
Hitro se razvijejo zaznavne in gibalne sposobnosti in otrok se začne učiti preko
ponavljanja, ki preide v navade. Začne organizirati svoje kognitivne strukture in
njegovo vedenje postane vedno bolj ciljno usmerjeno. »Jaz« se loči od okolja
in otrok se nauči, da so objekti permanentni in obstajajo tudi, ko jih on ne
41

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Barbara Cvetko, diplomsko delo

zazna. S tem spoznanjem postane svet predvidljiv. Po prvem letu se začne
obdobje eksperimentiranja po principu poskusov in napak in po letu in pol so v
otrokovem mišljenju objekti že prisotni kot predstave.

-

Stadij preoperativnega mišljenja; (2 – 7 let) : Pomembna pridobitev tega
obdobja je uporaba simbolov kot so besede, geste, misli, za predstavitev
dogodkov. Z uporabo jezika si otroci razširijo možnosti in obzorja, saj lahko
govorijo o neprisotnih stvareh, o preteklosti itd. Značilen je razcvet simbolne
igre in bujne domišljije. Do četrtega leta prevladajo še primitivni koncepti in
ideje. Otrok sklepa iz posebnega na posebno in še ni zmožen ločevanja med
razredi. Prav tako ne zna zavzeti perspektive drugega (egocentrizem) in je
zmožen upoštevati samo en aspekt situacije (rigidnost misli). Do sedmega leta
pa se otrok nauči povezovanja faktorjev in ugotovi, da se stvari lahko
spreminjajo, ne da spremenijo svojo naravo. Sposoben je reševati probleme,
ko se pojavijo. Otrokovo mišljenje postane natančnejše in bolj slikovito ter ni
več odvisno le od trenutne percepcije, temveč tudi že malo od logike. Njegova
logika pa je omejena na njegov mali svet, naravo si razlaga s človeškimi
potezami (animizem) in verjame, da ima vsaka stvar svoj cilj (finalizem). Otroci
imajo tudi še omejeno socialno in moralno presojanje, ki temelji le na zunanjih,
vidnih znakih.

-

Stadij konkretno operativnega mišljenja; (7 – 11 let): Otroci pridobijo nekatere
logične strukture, ki jim dopuščajo vrsto novih mentalnih operacij. Mišljenje
postane bolj fleksibilno in ni več odvisno samo od trenutne vizualne zaznave.
Otroci lahko manipulirajo z zaznanim in uporabljajo logična pravila, vendar le v
okviru svojih zmožnosti predstavljanja (le s konkretnim in resničnim, ne
abstraktnim). Probleme sedaj lahko rešujejo v svoji predstavi. Naučijo se v
mislih vrniti po poti nazaj (reverzibilnost) in istočasno upoštevajo več vidikov
(decentracija). Pridobijo znanje o relacijah med elementi (tranzitivnost) in
razumejo hierarhične relacije med razredi in multiple vloge ljudi v socialnem
svetu (klasifikacija).

-

Stadij formalnih operacij; (11 – 15 let): Otrok doseže stanje, kjer mentalne
predstave niso več vezane samo na konkretne objekte, temveč se razširijo tudi
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na samo verbalne ali logične izjave. Razmišljanje postane abstraktno logično,
kar pomeni, da otroci lahko sistematično pridejo do rešitve problema. Otrok si
je zmožen predstavljati tudi hipotetično, abstraktno, nerealno in prihodnost.
Sposoben je tudi refleksije lastnega mišljenja, razglabljanja o filozofskih ali
religioznih temah in verjame v neomajno moč lastnega mišljenja.

2.4.2 Psihoseksualni razvoj
Faze

razvoja

po

klasifikaciji Sigmunda Freuda

so

vezane

na otrokov

psihoseksualni razvoj (Miller, 2002). V vsakem obdobju je fokus libidoalne energije
usmerjen na drugo telesno območje in s tem povezane razvojne naloge.
-

V oralni fazi (0 – 1 leto) otrok zadovoljitve, prijetna občutja in bolečino otrok
zaznava skozi usta, skozi žvečenje, hranjenje, grizenje.

-

V analni fazi (1 – 3 leta) se že oblikujejo grobe poteze značaja. Otrokova
pozornost in interes je usmerjen na izločanje. Navaja se na red in čistočo.

-

V falični fazi (3 – 5 let) otrok ugotavlja in opazuje razlike med moškimi in
ženskami. Identificira se z istim spolom, internalizira vrednote staršev, njihova
verovanja in interese.

-

Temu sledi faza latence (5 let do začetka pubertete), kjer seksualni goni
mirujejo. To je mirna faza, v kateri se ne pojavi novo območje telesnega
vzburjenja. Otroci pozabijo na vznemirjenje prejšnjih faz, usmerjeni so v
aktivnosti, šolo, šport. Družijo se predvsem z osebami istega spola. To je
izjemno produktivna faza, v kateri je pozornost usmerjena na pridobivanje
kognitivnih sposobnosti in asimilacijo kulturnih veščin. Otrokov mali svet se
namreč razširi izven doma, na učitelje, sošolce, trenerje itd. Seksualna energija
je usmerjena v socialne odnose in kognitivne sposobnosti. Ego in superego se
pospešeno razvijata.

-

V sledeči genitalni fazi (adolescenca) pa se seksualni impulzi vrnejo v polni
moči.

2.4.3 Psihosocialni razvoj
Razvojni psiholog in psihoanalitik Erik Erikson (1902 – 1994) razdeli faze otroštva
(Miller, 2002) na več faz, kjer so predvideni določeni dosežki, primerni in potrebni
za konkretno fazo razvoja.
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Bazično zaupanje nasproti bazičnemu nezaupanju (0 – 1 leto): Otrok se nauči
zaupanja s tem, ko predvideva, da ga bo mama nahranila, da se bo vrnila itd.
Nekaj nezaupanja v tej fazi pa je potrebno, da otrok loči med iskrenimi in
neiskrenimi osebami.

-

Avtonomija nasprotij občutku sramu in dvoma (2 – 3 leta): Otrok postaja bolj
fizično neodvisen, kar za sabo prinese tudi nove ranljivosti. V idealnem primeru
naj otrok razvije samokontrolo, ne da izgubi samospoštovanje zaradi preveč
ukazovalnega odnosa staršev. V tej fazi poteka zgodnje privajanje na našo
družbo, urejeno po principih »zakon in red«.

-

Iniciativnost nasprotij občutkom krivde (4 – 5 let): To je faza identifikacije s
starši.

-

Delavnost nasprotij manjvrednosti (6 let do pubertete): Ta stadij je najbolj
značilen za rast ega. V ospredje stopi učenje in otroci »razvijajo kognitivne,
socialne in druge sposobnosti in spretnosti« (Batistič Zorec, 2000, stran 34).
Otroci si želijo vstopiti v širok svet znanja in dela. Prevladujoča tema tega
obdobja je »sem, kar se naučim, znam, vem«. Pomemben dogodek je vstop v
šolo, kjer se srečajo s tehnologijo in z delovanjem družbe. Poleg šole pa
učenje pospešeno poteka tudi na cesti, pri prijateljih in doma. Otroci stremijo k
temu, da stvari opravijo dobro in končajo, kar so začeli. Naučijo se vztrajnosti
in marljivosti. Pozitivne izkušnje otroku dajejo občutek kompetentnosti, medtem
ko mu porazi dajejo občutek nezadostnosti, neustreznosti ali manjvrednosti
(Miller, 2002).

2.4.4 Razvoj govora
Ruski razvojni psiholog Lev S. Vigotski (1896 - 1934) poudarja predvsem otrokovo
aktivno vlogo in vključenost pri razvoju. Najmanjšo možno enoto proučevanja tako
poimenuje »child-in-activity-in-context« (Miller, 2002; stran 381), kar pomeni, da je
potrebno upoštevati otroka samega, vpliv okolja in vpliv konkretne situacije. Kot
najpomembnejše psihološko orodje ljudi pa navaja jezik. V začetku razvoja sta
govor in mišljenje ločeni duševni funkciji, ki se tekom razvoja združita v enotnost
besed in misli. Vigotski se je posvetil raziskovanju igre med umom in jezikom ter
ugotovil, da se govor in misli začnejo povezovati šele okoli drugega leta. Takrat se
razvije primitiven govor, ki je ločen od mišljenja. Pri treh letih se govor razdeli v
socialni zunanji govor, ki je namenjen izrekanju misli in čustev z namenom vpliva
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na vedenje drugih, in osebni /privatni govor ali egocentričen govor, namenjen sebi
in usmerjanju svojega mišljenja. Egocentričen govor je glasen monolog, ki
spremlja otrokove aktivnosti, kot njegovo orodje mišljenja. Poleg rok in oči govor
postane najpomembnejši pripomoček na poti do cilja. Glasna ubeseditev dejanj
služi kot psihološka funkcija v reševanju problema. Po sedmem letu otrok
egocentričen govor ponotranji, razvije se notranji govor, ki je miselno reševanje
problemov. Otrok je zmožen po tiho misliti v besedah. Glasen osebni govor pa
nikoli popolnoma ne izgine (Batistič Zorec, 2000; Miller, 2002).

2.4.5 Čustveni razvoj
Fekonja in Kavčič (2004) opišeta, da se otrok v obdobju srednjega otroštva nauči
vedno boljšega zavedanja, razumevanja in razlaganja lastnih čustev. Začenja
razumeti, da lahko delno nadzira tudi svoje doživljanje, saj na čustva vpliva tako
zavedno kot nezavedno.
V šolskem obdobju začnejo otroci čustva krivde pripisovati dejavnikom, ki jih lahko
sami nadzorujejo (npr. krivdo, ker so bili preleni in niso naredili domače naloge).
Negativna čustva po nemoralnem dejanju pripisujejo moralni razlagi, ne pa strahu
pred kaznijo. Poleg temeljnih čustev začenjajo razumeti tudi sestavljena čustvena
stanja ter dejavnike in dogodke, ki so privedli do doživljanja določenega čustva.
Razumejo tudi, da imajo različni ljudje v istih situacijah lahko različne čustvene
odzive, kar je odvisno od njihovih predhodnih izkušenj. Boljše razumevanje svojih
čustev in čustev drugih ljudi jim omogoča lažje nadziranje izražanja lastnih čustev
in ustreznega odzivanja na čustva drugih. Razumejo tudi vpliv čustev na
posameznikovo vedenje, njegove miselne procese in koncentracijo. (npr. žalost
otežuje koncentracijo). Bistven razvojni napredek tega obdobja je, da otroci
razumejo, zakaj so jezni, žalostni ali strahopetni. Tako lažje kontrolirajo doživljanje
in izražanje teh čustev ter predvidijo odzive okolice.
Od osmega ali devetega leta naprej otroci opisujejo učinkovite mentalne strategije
za nadzor nad doživljanjem in izražanjem čustev.
Otroci, ki jih starši spodbujajo k izražanju negativnih čustev na konstruktiven način
in usmerjajo njihovo mišljenje na rešitev problema, se kasneje tudi sami lažje
spopadejo s temi čustvi in so bolj čustveno kompetentni kot pa otroci, katerih
čustva so bila zanikana ali banalizirana.
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2.4.6 Razvoj spomina
Za Piageta je spomin bolj aktivno razumevanje kot pa statično pasivno stanje. Je
aktiven proces. Ko otroci nekaj razumejo in si ustvarjajo nove povezave in sproti
konstruirajo svoj spomin (Batistič Zorec, 2000).
Študija Flavell in Miller (Marjanovič Umek in Svetina, 2004) je pokazala, da se
otroci okoli osmega leta začnejo zavedati, da lahko delno nadzorujejo svojo
pozornost. Pri enajstem letu se naučijo, da je namerno usmerjena pozornost
povezana z njihovim trenutnim duševnim stanjem in zunanjimi okoliščinami, na
primer zainteresiranost, telesno počutje, razumljivost vsebine itd.
Pri pomnjenju snovi ne gre zgolj za beleženje zaznav, ampak za aktiven proces
razumevanja, interpretiranja, vzpostavljanja povezav in pomenov ter konstrukcijo
kontekstov. Interpretacija in razumevanje snovi pa vpliva na to, koliko in kaj si bo
otrok zapomnil. Po sedmem letu starosti otrok razvije bolj stalno pozornost
(Marjanovič Umek in Svetina, 2004).
»Otrokovo

reševanje

problemov je

povezano

z miselnimi

in

govornimi

sposobnostmi, zaznavanjem, spominom, razumevanjem pojavov in konteksta
situacije ter čustvenimi, motivacijskimi in socialnimi dejavniki« (DeLoache, Miller in
Pierroutsakos, 1998 po Marjanovič Umek in Svetina, 2004, str.: 416).
Pri reševanju problemov se otrok nanaša na predhodno pridobljene izkušnje, na
podlagi katerih si je izoblikoval splošna pravila reševanja problemov.
Če povzamem, poznavanje teh faz omogoči terapevtu oblikovanje pravilnih, za
določeno otrokovo stopnjo razvoja primernih in razumljivih sugestij. Celotna
terapija mora biti prilagojena otrokovemu razumevanju. Tako na primer otrok šele
po sedmem letu starosti razvije sposobnost mišljenja, ki ni več odvisno od njegove
trenutne vizualne zaznave. To pomeni, da šele takrat postane bolj dovzeten za na
primer vodeno fantazijo, ki se je terapevti poslužujejo v hipnoterapiji. Po enajstem
letu pa se poveča tudi otrokova občutljivost za verbalne izjave in bolj abstraktno
mišljenje. Otrok začne verjeti v moč lastnih misli, kar je izredno pomemben
motivacijski faktor za doseganje sprememb v hipnoterapiji.
Tudi iz Freudove klasifikacije razvojnih obdobji sklepam, da je obdobje med
otrokovim petim in približno dvanajstim letom starosti izredno primerno obdobje za
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delo z otrokom. Otrokova energija je usmerjena v učenje in aktivnosti ter
pridobivanje kognitivnih sposobnosti, kar so odlične preddispozicije za sodelovanje
in delo v hipnozi.
Po Eriksonovi delitvi je obdobje od šestega leta pa do pubertete faza, ko se v
otroku prebudi želja po znanju, novimi izkušnjami in stiki s svetom. Otrok stremi k
dobrim rezultatom na vseh različnih področjih svojega življenja.
Kar se govora tiče, otrok torej že po tretjem letu starosti govor uporablja za
usmerjanje svojega mišljenja. Šele po sedmem letu pa je sposoben sugestije
zares miselno predelati pri sebi.
Šele ko otrok pri sebi prepozna določena čustva in razume, kako vplivajo na
njegovo vedenje, bo tudi razumel, kje leži ključ do rešitve. S spoznanjem, da lahko
prevzame (vsaj delno) kontrolo nad svojimi čustvi, postane hipnoterapija smiselna.
Pomembno je, da se otrok zave, da moč za spremembe nosi v sebi. Okoli osmega
leta se začne zavedati, da lahko sam nadzoruje tudi svojo pozornost. Po enajstem
letu pa pozornost in učenje povežejo tudi s čustvi.
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2.5 Hipnoza otrok
2.5.1 Zgodovina
Od nekdaj so uporabljali hipnozo tudi pri otrocih. Že Mesmer je ugotovil, da je
otrokom pri hipnozi v pomoč njihova domišljija. V času pred kemično anestezijo
sta Braid in Elliotson predlagala hipnotske strategije za pomiritev in sproščanje
otrok. Konec devetnajstega stoletja sta tudi Liebeault in Bernheim poročala o dobri
hipnotibilnosti otrok in tehnikah hipnoze za obravnavo in odpravo motečih navad
pri otrocih (Bloom, Burrows in Stanley, 2001). Hipnoterapijo pri otrocih so v
preteklosti najpogosteje koristili za primere enureze, grizenja nohtov, raznih tikov,
vedenjskih težav, stresom in težav s spanjem, kot tudi za zdravljenje posledic
minimalnih možganskih poškodb in mentalnih retardacij (Kojić, 1984). Freitag
poleg tega (1983) navaja uspešno zdravljenje jecljanja, govornih motenj, motenj
koncentracije, negotovosti, strahu pred izpiti, pomanjkanja samozavesti ter
problemov s šolo. V Ameriki se je zanimanje za hipnozo otrok pojavilo šele po letu
1950, z Miltonom Ericksonom in Erikom Wrightom (Bloom, Burrows in Stanley,
2001).

2.5.2 Področja uporabe
Hipnozo pri otrocih uporabljamo zaradi medicinskih razlogov (Kohen in Olness,
2011; Kojić, 1984). Pri njih je hipnoterapija najbolj uporabna na področju učnih
težav, bolečine, medicinskih problemov ali lajšanja stranskih učinkov (slabosti in
bruhanja) kemoterapije (Kirsch in Lynn, 2006). Kategorije klinične hipnoze za
otroke so (po Bloom, Burrows in Stanley, 2001):
 Problemi in motnje zaradi slabih navad (enureza, grizenje nohtov, sesanje
prsta …).
 Vedenjske težave (rivalstvo med sorojenci, nekontrolirana jeza …).
 Biovedenjske težave (»biobehavioral disorders«) (astma, migrene …).
 Bolečina (akutna - poškodbe, bolezni … kronična ali ponavljajoča).
 Anksioznost (strah pred nastopanjem, pred testiranjem, žalovanje, fobije
…).
 Kronične bolezni (rak, avtoimunske bolezni …).
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2.5.3 Delo z otroki
Erickson (2007) poudarja, da se mora terapevt zavedati dejstva, da so otroci mladi
ljudje, ki vidijo svet z drugačnimi očmi kot odrasli. Zaradi drugačnega dojemanja in
omejenega spektra izkušenj pa se ne spremeni celotna terapija, ampak samo
način njene izvedbe. Mali pacient mora imeti občutek, da je obravnavan s
spoštovanjem in da odločitve in sklepi niso sklenjeni preko njegove glave ter da
ima možnost sodelovanja pri postavljanju ciljev in smislov lastne terapije.
Pomembno je, da terapevt dela »z otrokom«, ne pa »na otroku«. Morrill (2005)
poudarja, da mora terapevt težave otrok jemati resno in do njih pristopiti z enakim
spoštovanjem kot do odraslih. Potrebno jim je dati moč in jih oddaljiti od vloge
žrtve.
Večina avtorjev delo z otroki opiše kot zelo hvaležno nalogo (Hawkins, 2006;
Kirsch in Lynn, 2006; Kohen in Olness, 2011; Morrill, 2005), saj so pripravljeni
sodelovati in hitro vstopijo v hipnozo. Ker še niso tako kritični, pogosteje sprejmejo
sugestije. Poleg tega so lačni novih izkušenj in imajo naravno potrebo po učenju in
odkrivanju, tako da jim vsak dražljaj predstavlja možnost, da se odzovejo na nov
način. Kojić (1984) razlaga, da je otroke lahko hipnotizirati, ker so bolj senzibilni in
bolj lahkoverni. Imajo malo število predstav, ki bi lahko dogajanje postavile pod
vprašaj, kot to počnejo odrasli. Freitag (1983) pa dodaja, da imajo otroci v svoji
domišljiji najbolj barvita in najbolj plastična doživetja. Svoj notranji svet bolj realno
doživljajo in se močneje odzivajo na slike iz svoje domišljije, tako da lahko s
predstavami »dejansko premikajo gore problemov« (Freitag, 1983 str.: 178).
Otrokov svet domišljije
Dojenček išče stimulacijo že od rojstva naprej. Potrebuje tako zunanje dražljaje,
kot sta spoznavanje sveta in zbiranje novih izkušenj, kot notranja doživetja, kjer je
blažen v svetu domišljije. Te notranje aktivnosti so pomembne, saj z njimi
nezavedno razišče mnogo različnih možnih odzivov in situacij, ne da bi porabil
preveč časa, energije ali se izpostavil nevarnosti. Prav tako je to način, kako si
prilagodi neprijetne situacije in ugodi nezadovoljenim potrebam ali pa se pripravlja
na akcijo (Kohen in Olness, 2011). Otroška meja med fantazijo in realnostjo je
malce zabrisana. Zaradi tega v primerjavi z odraslim lažje, hitreje in bolj naravno
»preskakuje« v trans. Ta naravna, spontana hipnotična stanja so po navadi zelo
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pozitivna, saj spodbujajo domišljijo in usmerjajo pozornost na neko stvar ali
dejavnost (po Bloom, Burrows in Stanley, 2001). Morrill (2005) razlaga, da je
domišljija otrok zelo bujna in živahna, dokler se starši in učitelji ne začnejo
vmešavati. Čim je dnevno sanjarjenje označeno za nesmiselno in fantazija
asociirana z lažjo, otroška domišljija upade.

2.5.4 Hipnotibilnost in odzivnost otrok
Otroštvo je najbolj hipnotično obdobje. Otroci so že od prenatalnega obdobja do
zgodnjega otroštva sami od sebe večino časa v hipnotičnem stanju. V tem času se
človeka »sprogramira«, zgradijo se njegova samopodoba, vedenje in karakter, saj
nekritično sprejema vse informacije iz okolja.
Yapko (po Benson in Gafner, 2000) opozarja, da nekateri praktiki dvomijo o
odzivnosti otrok zaradi njihovega obnašanja v transu. Nemiren, premikajoč se
otrok je lahko v zelo trdnem transu. Fascinantno je celo, kako pogosto v eni uri
lahko otrok vstopi in izstopi iz transa. Dr. Marlene Hunter (po Benson in Gafner,
2000) razloži, da imajo otroci v transu lahko celo odprte oči, se veliko premikajo ali
hihitajo. Otroci hitro in globoko zapadejo v hipnozo. Kljub temu da so nemirni,
odpirajo oči ali pa se zvijajo, so lahko v zelo globokem transu. So zelo tankočutni,
zato je prav pri njih posebno pomemben raport. Po navadi ni potrebe po
posebnem poglabljanju hipnotičnega transa, da postanejo omotični in zaspani.
Stanje hipnoze se pri njih hitro sproži, a tudi hitro prekine (Krmelj in Pajntar, 2010).
Motivacija otrok
Otroci so zaradi svojega zanimanja in zainteresiranosti za svet okoli sebe
večinoma visoko motivirani subjekti. Poleg tega pa otroka v problemski situaciji
nemoči in trpljenja po navadi motivira upanje v spremembe. Terapevt lahko s
svojim zaupnim in spoštljivim odnosom do otroka krepi njegovo motivacijo (Holtz,
2007).
Raziskave Mischel (po Holtz, 2007) so pokazale, da otroci z bolj razvito domišljijo
lažje izdelajo strategije za reševanje svojih problemov. Ta sposobnost se izgradi
pri približno desetih letih. Z začetkom šolanja se pričnejo otroci zavedati povezave
med lastnimi dejanji in posledicami. Občutek odgovornosti je pomemben faktor za
otrokovo motivacijo reševanja lastnih problemov. Prav tako naj bi šele s šestimi do
50

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Barbara Cvetko, diplomsko delo

osmimi leti začeli ločeno ocenjevati lastne močne in šibke točke (Harter, po Holtz,
2007), medtem ko ima poprej bolj generalizirano sliko o sebi. To pomeni, da se
otrok nauči reševanja specifičnih problemov in izboljšanja konkretnih šibkih
področji.

2.5.5 Otroški terapevt
Kohen in Olness (2011) sta mnenja, da naj otroško hipnoterapijo izvajajo samo
strokovnjaki, ki so že v osnovi specializirani za delo z otroki, na primer psihologi,
psihiatri, otroški socialni delavci ali pediatri. Holtz (2007) opozarja, da je pri
načrtovanju vsake terapije z otroki potrebno upoštevati njihovo razvojno stopnjo.
Zato naj bi vsak otroški hipnoterapevt poznal razvojno-psihološka področja otroka.
Za uspešno delo z otroki se mora terapevt namreč zavedati otrokovih potreb, na
katerih lahko gradi in vzpostavlja raport (Kohen in Olness, 2011). Otrok potrebuje
nove izkušnje. Pojavi se potreba po oblasti, po socialnih interakcijah, po ugodju in
po notranjem svetu domišljije. Te naravno prisotne potrebe lahko terapevt izkoristi
v svoj prid ali jih uporabi za motivacijo otroka.
V hipnoterapiji se ne obravnava problemov, ampak otroka, ki ima problem.
Terapevtova vloga je biti učitelj, »coach« ali vodnik, otrok je tisti, ki se sam zdravi
(Kohen in Olness, 2011).

2.5.6 Ovire pri otroški hipnozi
Otroci iz različnih razlogov zavrnejo sodelovanje s terapevtom. Lahko jih je strah,
imajo predhodno negativne izkušnje ali pa njihov simptom služi nekemu
subjektivnemu pomenu in ga ne morejo kar tako opustiti (Kohen in Olness, 2011).
Najpogostejša ovira pri hipnozi otrok je strah (Kojić, 1984). Zato je pomembno, da
je uspešen hipnotizer za otroke oseba, ki ima globoko razumevanje za otroke in je
seznanjen z njihovim psihološkim razvojem, sposobnostmi in vzorci mišljenja. Kot
tudi pri odraslih pa je še posebej pri otrocih pomemben zaupen in skrben odnos
med terapevtom in uporabnikom (Hawkins, 2006). Tepperwein (1990) namreč
poudarja, da otroci čutijo vsako terapevtovo napetost in negotovost, kar lahko
ogrozi uspeh terapije.
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2.5.7 Potek hipnoze otrok
Priprava
Benson in Gafner (2000) opozarjata na dejstvo, da imajo tudi otroci velikokrat
napačne predstave in s tem predsodke o hipnozi. Nemalokrat so odraz vpliva
odraslih, televizije, filmov ali pa interneta (Kohen in Olness, 2011). Pri otrocih je
izredno pomembna priprava na hipnozo, da jim ni neprijetno. Najpogosteje, kot pri
odraslih, ni potrebe po globokem stanju hipnoze (Kojić, 1984). Pred in med
hipnozo naj terapevt otroku venomer razlaga, kaj se bo dogajalo, da obdrži
njegovo zaupanje (Tepperwein, 1990). Hawkins (2006) priporoča, da terapevt pred
hipnozo spozna otrokove starše in se pozanima o odnosih v družini, saj lahko to
znanje vključi v samo terapijo ali v način indukcije otroka.
Preko staršev terapevt tudi spozna otrokovo socialno in kulturno ozadje. Za
uspešen izbor tehnike naj se terapevt pozanima tudi o otrokovih hobijih, interesih,
katere knjige bere in katere filme in risanke ima rad, o predhodnih izkušnjah itd.
Nekateri otroci so med hipnozo zelo nemirni, se stalno premikajo in oglašajo. Tudi
temu osebnemu stilu odzivanja mora terapevt prilagoditi svojo tehniko in stil
terapije (Kohen in Olness, 2011).
Indukcija
Pred sedmim ali osmim letom starosti otroka terapevt pri indukciji največ uporablja
stavke, kot so »pretvarjajmo se …« »naredimo en eksperiment …« Otroka nauči,
kako mu to dnevno sanjarjenje ali predstavljanje lahko pomaga pri njegovem
problemu (Kirsch in Lynn, 2006). Redko, če sploh, je potrebno poseči po formalni
ali ritualni tehniki hipnoterapije z otroki, saj jim njihova naravna želja po učenju in
odkrivanju, njihova bujna domišljija ter odprtost za nove ideje in informacije
omogoča odlično odzivnost na terapevtove hipnotske sugestije (Erickson, 2007).
Holtz (2007) razloži, da pozornost predšolskega otroka močno določajo zunanji
dražljaji. Z njihovo pomočjo otrok svoje misli uspe osredotočiti na neko idejo.
Namesto lastne imaginacije ali predstave iz predhodnih izkušenj (ki jih ima otrok
zelo malo) otroka najbolj pritegne zgodbica ali besedne igrice. V konkretnooperacionalni fazi, približno z začetkom šolanja, je otrok že sposoben zgodbo sam
domišljijsko nadaljevati, a mora biti še vedno vezana na konkretno situacijo. Šele
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pri dvanajstih letih je sposoben usmerjati pozornost, to je ločiti pomembne od
nepomembnih aspektov, in jo lažje ciljno usmerja.
Benson in Gafner (2000) ter Olness in Gardner (po Hawkins, 2006) priporočajo
naslednje indukcije glede na starost:
 Predverbalno obdobje (od 0 do 2 leti): taktilne stimulacije: božanje;
avditivne stimulacije: glasba, fen; vizualne stimulacije; mobilne stimulacije:
gibanje roke naprej in nazaj …
 Zgodnje verbalno obdobje (od 2 do 4 let): pihanje balončkov, »pop-up«
knjige, pripovedovanje zgodb, zamišljanje najljubše aktivnosti, lutke …
 Predšolsko obdobje (od 4 do 6 let): najljubši kraj, pripovedovanje zgodb,
fantazija s televizijo ali s hrastom …
 Srednje otroštvo (od 7 do 11 let): najljubši kraj ali aktivnost, fantazija z
letečo preprogo, fiksacija oči, poslušanje glasbe …
 Adolescenca (od 12 do 18 let): najljubši kraj ali aktivnost, katalepsija roke,
»hand levitation«, fantazija vožnje z avtom …
Terapija
Otroci se odzovejo na široko paleto tehnik, strategij in pristopov. Izbira tehnike je
odvisna od potreb in prioritet otroka ter izkušenj, znanja in kreativnosti terapevta
(Kohen in Olness, 2011). Starost ni tako pomembna kot otrokova stopnja zrelosti,
njegova sposobnost koncentracije in razumevanje jezika. Pristopi so prilagojeni
stopnji otrokovega razvoja in njegovi individualni osebnosti. Upoštevajo se njegovo
družinsko okolje, stil učenja, osebne življenjske izkušnje, hobiji in interesi, strahovi
in klinična zgodovina (Bloom, Burrows in Stanley, 2001).
Pri obravnavi otrok se uporabljajo skoraj vse tehnike, ki so v uporabi pri odraslih,
pod predpostavko, da je otrok dovolj zrel. Jezik in okvir se prilagodita. Tako se
lahko pripovedujejo pravljice, poslušajo in gledajo avdio in video kasete itd. (Kirsch
in Lynn, 2006). Terapevt pa se mora prilagoditi tudi otrokovemu mentalnemu
razvoju. Upoštevati mora, da imajo otroci omejen besedni zaklad in da besede
drugače razumejo. Tudi njihove izkušnje so skromne in se razlikujejo od odraslih.
Jezik, slike in koncepte je torej potrebno predstaviti na način, da pri otroku
vzbudijo pomensko predstavo (Hawkins, 2006). Erickson (2007) opozarja, da naj
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terapevt uporablja besede, ki jih otrok razume. Hkrati mora paziti, da ne uporablja
ponižujočega »otroškega govora«. Prav tako strokovnjak ne sme podcenjevati
otrokovega razumevanja pojmov in idej ali zanikati oziroma zaničevati otrokove
realnosti. Otroka mora torej upoštevati, ga spoštovati kot misleče in čuteče mlado
bitje.
Posthipnotične sugestije
Pogosto terapevt otrokova pozitivna čustva, doživeta med hipnozo, pogoji na nek
predmet, ali če je možno, na situacijo (na primer učilnico). Lahko mu da poseben
kovanec ali talisman, ki ko se ga otrok dotakne, prevzame njegove skrbi. Pogosto
terapevt otroka nauči tudi samohipnoze.
Zbujanje iz hipnoze
Bujenje iz hipnoze navadno ne predstavlja nikakršnega problema, a pri sugestiji za
bujenje naj se terapevt zaveda, da otroci včasih oči odpirajo zelo počasi. To mora
imeti v mislih in se temu prilagoditi (Kojić, 1984).

2.5.8 Tehnike hipnoze otrok
Tudi pri hipnoterapiji z otroki poznamo več pristopov, odvisno od starosti in
interesa otroka ter od vrste njegovega problema. Zelo mladim otrokom se vse
skupaj na primer predstavi bolj kot igra, medtem ko malo starejši uporabijo svojo
domišljijo, ki jim pomaga rešit probleme. V mnogih primerih je tudi kar otroku
prepuščena določitev načina terapije (Hawkins, 2006). Tepperwein (1990) pri
otrocih, mlajših od deset let, predlaga posredno hipnozo, na primer preko otrokove
najljubše igračke, ki naj jo starši prinesejo na terapijo. Kohen in Olness (2011) pri
izboru tehnike poudarjata pomen stopnje kognitivnega in socialno-emocionalnega
razvoja. Prav tako mora biti pristop prilagojen otrokovi specifični težavi, njegovim
potrebam in željam, njegovemu stilu učenja ter okoliščinam. Za starost otrok od 7
do 11 let je po Kohenu in Olnessu (2011) primernih kar največ tehnik, med prvimi
pa naštevata vizualizacijo najljubšega kraja, najljubše aktivnosti in terapevtske
zgodbe.
Benson in Gafner (2000) menita, da celoten proces naj ne bo predolg ali
prekompleksen. Ko terapevt pozna situacijo in otrokov problem, mu pokaže, da ga
razume. (Npr.: »Bila je punčka tvoje starosti. Imela je brata in ločene starše, kot ti
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… In potem je odkrila eno stvar, ki ji je pomagala ...«) Prvo srečanje z otrokom se
pogosto začne z grško zgodbico o Pandorini skrinjici, v kateri deklica Pandora
odpre skrinjico, iz katere »pade« vse zlo sveta. Na dnu se nekaj svetlika, edina
stvar, ki je ostala v skrinjici, in to je upanje. Pomembno metasporočilo te zgodbice
je, da je razkritje samega sebe v redu.
S pomočjo teh metod se otrokova pozornost osredotoči na prijetno misel in otrok
se sprosti. Tehnike so lahko vezane na različne senzorne kanale (po Kohen in
Olness, 2011). Ločimo vizualne (zamišljanje najljubšega kraja ali aktivnosti, filma
...); avditivne (zamišljanje najljubše pesmi ali dejansko poslušanje glasbe …);
gibalne itd. Ena izmed najbolj priljubljenih tehnik pa je pripovedovanje zgodb.
Omenila bi še metodo progresivne relaksacije. Postopek te tehnike je isti kot za
odrasle. Uporablja se jo predvsem z adolescenti ali z otroki, ki lahko s telesno
sprostitvijo dosežejo boljše rezultate kot brez nje (kronično bolni otroci…). Otroci
se pogosto zelo hitro odzovejo.
V nadaljevanju bom podrobneje opisala nekaj najbolj popularnih metod, ki jih
priporoča večina avtorjev.
Pripovedovanje zgodb
To je zagotovo ena najpogostejših in najbolj priljubljenih tehnik pri hipnoterapiji
otrok, saj je primerna za uporabo in ima zelo veliko prednosti. Majhne otroke je
včasih strah ali pa je vizualizacija za njih prenaporna, tako da jim je laže, če
poslušajo zgodbico, prilagojeno njihovim potrebam in interesom. Vseeno je, ali so
to pravljice, znanstveno-fantastične zgodbe, popolnoma izmišljene povesti ali pa
različice na primer otroku priljubljene televizijske nanizanke. Terapevt lahko sam
določa zgodbo ali pa otroka prosi za sodelovanje. Kasneje lahko osebe v zgodbi
zamenja

z

osebami

iz

otrokovega

resničnega

življenja.

Pripovedovanje

terapevtskih zgodb je pomembna terapevtska tehnika za celo vrsto problemov. V
pravljicah, kot je na primer Janko in Metka, je opisanih veliko resničnih problemov,
opisana so čustva, ki lahko otroku pomagajo, da se spopade s svojimi strahovi in
postane bolj zaupljiv. Mlajši otroci lahko med poslušanjem tudi rišejo ali se igrajo,
saj njihova podzavest posluša in predela informacije, ki so v danem trenutku
pomembne. Griffin in Tyrrell (2003) pojmujeta to kot najbolj čudovit in naraven
način učenja, saj možgani neprenehoma iščejo metaforične vzorce, ki jih
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primerjajo in prirejajo že k obstoječim instinktivnim in naučenim vzorcem. Ko otrok
na primer sliši zgodbo, se vzorec absorbira in hrani v podzavesti. Tam ostane in
čaka na priložnost, da pomaga otroku pri razlagi resničnega problema, ko je to
potrebno. Kirsch in Lynn (2006) sta mnenja, da mora dober terapevt poznati veliko
različnih zgodb in pripovedi. Predvsem anekdote, zgodbice in metafore dovoljujejo
terapevtu, da na posreden način doseže spremembe pri pacientu. S tem aktivira
koncepte in ideje s terapevtskim ciljem. Predvsem Erickson je rad uporabljal
takšne zgodbice. Skozi njih namreč otroci dobijo pomembna sporočila, ne
nazadnje tudi o tem, kako naj bi se odrasli obnašali ali da naj ne krivijo sebe. Mills
in Crowley (Hawkins, 2006) predlagata, da naj zgodbe vključujejo naslednje
elemente:
-

temo ali metaforičen konflikt v povezavi s protagonistom,

-

heroje ali pomagače,

-

učno situacijo, paralelno otrokovi situaciji, v kateri je protagonist
uspešen,

-

krizo, v kateri protagonistu uspe preiti težavo ali rešiti svoj problem,

-

protagonist razvije novo identifikacijo kot rezultat svoje zmage,

-

praznovanje v čast protagonistu, v katerem je priznana oziroma
čaščena protagonistova posebna vrednost.

Tradicionalne zgodbe, kot sta Grdi raček ali Čarovnik iz Oza, vsebujejo vse te
elemente (Hawkins, 2006). Tepperwein (1990) pa predlaga pripovedovanje
izmišljenih zgodb, saj lahko glavnim osebam pripiše točno te lastnosti in
težave, ki jih ima otrok in s tem posredno vpliva nanj.
»Gledanje televizije«
Otrok sedi v udobnem stolu in si predstavlja, da gleda televizijo, kjer se predvaja
njegova najljubša oddaja. Terapevt otroka spodbuja, da vidi svoje najljubše like,
ponovitev ali nov del, kakor želi. Sugerira mu, da po televiziji vidi svoj problem, kaj
ga je ustvarilo in kako ga preiti. Otroci so pri gledanju oddaje sposobni prepoznati
svoje lastne izkušnje in se od njih oddaljiti ter se iz njih učiti (Hawkins, 2006).
Terapevt otroku da v roko daljinec, da ima otrok možnost, vedno kadar mu je
neprijetno ali se dogodki odvijajo prehitro, pritisniti na »stop« (Bloom, Burrows in
Stanley, 2001). S tehniko gledanja televizije je otrok malce disociiran od realne
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situacije, tako da je bolj varen in manj čustveno vpleten. Tako je dogodke laže
videti v novi, bolj objektivni luči ali pa jim pripisati nov pomen. Krmelj in Pajntar
(2011b) priporočata podobno tehniko s filmskim platnom.
Terapija z lutkami
Če je otrok sramežljiv ali pa zaprt vase, je igra z lutkami zanj primerna tehnika.
Otrok preko lutk nezavedno izrazi svoje težave in probleme, ki se mu pletejo po
glavi. Po navadi se z eno izmed lutk identificira in tako v igri z ostalimi lutkami
terapevtu pokaže svoj odnos do sebe in kako vidi svoj položaj v družini.
Tepperwein (1990) opiše terapijo s pomočjo plišastega medvedka. Mladega
pacienta prosi, naj svojemu medvedku pokaže, kako naj se obnaša na terapiji;
kako zapre oči, globoko diha itd. S tem posredno vpliva na otroka. Tudi Rhue,
Lynn in Pintar (po Kirsch in Lynn, 2006) svetujejo delo z lutkami ali plišastimi
igračkami. Otroci lahko na igriv način uporabijo svojo domišljijo in svoje težave
disociirajo s tem, ko jih prenesejo na lutke.
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2.6 Učne težave otrok
Magajna, L., Kavkler, M., Čačinovič Vogrinčič, G., Pečjak, S., Bregar Golobič, K.
(2008) kot enega najtežje rešljivih problemov šolstva v današnjem času navajajo
prav šolsko in učno neuspešnost. Skupina učencev z učnimi težavami je zelo
heterogen

pojem

glede

na

kognitivne,

emocionalne,

socialne

in

druge

sposobnosti.
Vzroki učnih težav so lahko posledica otrokovega okolja, kulturne ali ekonomske
prikrajšanosti, neustreznega poučevanja, večjezičnosti itd. Lahko so posledica
vzrokov, ki izhajajo iz posameznika, kot so nevrološka ali razvojna motnja,
hiperaktivnost ali minimalne cerebralne disfunkcije. Tretji vzrok je kombinacija
obojega (Magajna idr., 2008).
Motnje pozornosti, ki imajo nevrološko osnovo, je potrebno razlikovati od drugih
motenj, ki vključujejo težave s pozornostjo. Slabša pozornost vpliva na poslušanje
in pomnjenje in organizacijo informacij, prehajanja med dejavnostmi itd. Za
postavitev pravilne diagnoze pa je pomembno, da strokovnjak loči take čustvene
ovire pri učenju od pravih učnih težav (disleksija, minimalne cerebralne disfunkcije
…). Postavljanje diagnoze naj vključuje psihološki, nevropsihološki, fiziološki in
edukacijski pogled na problem. Na podlagi diagnoze naj terapevt potem skupaj z
otrokom, starši in šolo postavi konkretne cilje (Kohen in Olness, 2011).
Za ustrezno pomoč otroku z učnimi težavami je potrebno, da strokovnjak pozna
otrokovo specifično področje primanjkljajev (impulzivnost, vedenjske ali čustvene
težave …) (Kohen in Olness, 2011).
Podskupine učnih težav:
-

»lažje iz zmerne specifične učne ter jezikovne težave;

-

učne težave zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti;

-

učne težave zaradi splošno upočasnjenega razvoja;

-

učne težave zaradi slabše razvitih samoregulacijskih spretnosti;

-

učne težave zaradi pomanjkljive učne motivacije;

-

čustveno pogojene težave pri učenju;

-

učne težave zaradi drugojezičnosti ter socialno-kulturne drugačnosti;

-

učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti« (Magajna idr., 2008,
str.: 10).
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V svojem delu se bom osredotočila na čustveno pogojene učne težave, saj
menim, da so primerne za učinkovito zdravljenje s hipnoterapijo. Najpogostejša
čustva, ki zavirajo otrokov učni proces, so strah pred neuspehi, šolska anksioznost
in depresija. Ta čustva otroku povzročajo hud stres, slabše učne uspehe, ti pa še
več anksioznosti. Gre za začaran krog. S hipnoterapijo je možno zmanjšati in
preusmeriti ta otrokova neprijetna in destruktivna čustva. Namesto njih je v otroku
pomembno spodbuditi samozavest in motivacijo za učenje.
Učna motivacija
Za pomanjkanje učne motivacije je značilen prevladujoč strah pred neuspehom,
pasivnost, stališče neke naučene nebogljenosti ter neustrezna in negativna
stališča in pričakovanja do sebe. Nezadostna motivacija učenca se kaže tudi v
njegovem nezanimanju za šolske vsebine in delo nasploh, nizki vztrajnosti in
nepripravljenosti vlaganja truda. Pomembno je odkriti ovire, ki zmanjšujejo
motivacijo, ki so pogosto osebna nezainteresiranost, napačni ali pomanjkljivi cilji in
vrednote, negativna prepričanja o lastnih sposobnostih in dejavniki, katerim
učenec pripisuje neuspešnost (notranji ali zunanji, na katere lahko ali ne more
vplivati) (Magajna idr., 2008).

2.6.1 Čustveno pogojene težave
Jasna Božič (2002) razlaga, kako pomembno otrokovo čustveno stanje vpliva na
njegove procese mišljenja in učenja. Otroci z več ali višjimi pozitivnimi čustvenimi
stanji imajo višjo izmerjeno stopnjo mentalne aktivnosti in izdelajo učinkovitejše
strategije pomnjenja in predelave informacij. Nasprotno pa negativna čustvena
stanja, kot so strah, jeza ali žalost negativno in zaviralno vplivajo na otrokov
proces učenja. Pojavijo se lahko blokade miselnih procesov, ki so potencirane
zlasti v stresnih situacijah, kot so preverjanje znanja ali nastop pred razredom.
Otrokove izkušnje vplivajo na njegova prepričanja o sebi, ta pa določajo, koliko
truda bo vložil v učenje. Če se otrok ocenjuje negativno, začne pričakovati nižje
dosežke in ustvarjati slabšo učno motivacijo in nižjo samopodobo. Mnogo otrok
ima težave na dveh področjih; najprej pri učenju različnih snovi in spretnosti, nato
pa še pri obnovitvi ali demonstraciji naučenega znanja. Kohen in Olness (2011)
menita, da je hipnoza uporabna predvsem kot pomoč pri grajenju samozavesti in
obravnavi anksioznosti.
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Pri anksionznosti gre za notranjo tesnobo in občutek neustreznosti, pomanjkanje
zaupanja vase, pretiran strah pred neuspehom in nemalokrat tudi za telesne
težave (glavobol, bolečina v želodcu).
2.6.1.1 Psihosomatika
Včasih so bili medicinski strokovnjaki mnenja, da sta um (mišljenje in imunski
sistem) in fizično telo dve neodvisno delujoči enoti, nezmožni vplivati druga na
drugo. Danes je znano, da obstajajo močne in pomembne medsebojne povezave.
Človekovi občutki in razmišljanja igrajo pomembno vlogo tudi pri fizičnem zdravju.
Tako na primer stresni hormoni pomembno oslabijo imunski sistem, medtem ko
opolnomočenje uma in pozitivni tok misli dokazano izboljšata sposobnosti
samozdravljenja telesa. Stres sicer ima svoj namen in je v majhnih količinah
koristen, saj pomaga pognati človeški organizem, ko to potrebuje (na primer v
kritičnih situacijah nevarnosti). V človeku pod premočnim stresom pa se nabere
preveč presežne energije, ki se nima možnosti sprostiti. Ta potem škoduje človeku
tako na fizični kot na psihološki ravni. Stalen strah, anksioznost ali skrbi naredijo v
telesu »koktajl stresnih hormonov«, ki oslabi imunski sistem in dolgoročno
povzroča poškodbe hipokampusa in spomina (Griffin in Tyrrell, 2003).
2.6.1.2 Strah
Strah pred neuspehom je eno najbolj imobilizirajočih in demotivirajočih čustev, saj
blokira miselne procese. Na podlagi človekovih misli, da mu nekaj ne bo uspelo ali
da ni vreden, da bi mu kaj uspelo, si napačno preračuna svoje zmogljivosti.
Negativne misli se manifestirajo v dejanjih, besedah, nastopu in obnašanju, drži
telesa in tako naprej (Hadley in Staudacher, 1996). Avtorja Godefroy in Vittoz
(2001) govorita o aktivnem in pasivnem stanju uma. Aktivno naj bi bilo normalno
stanje, v katerem se ljudje zavedajo svojih misli in dejanj, saj možgani niso
omajani ali obremenjeni s strahom ali abnormalnimi idejami. Nasprotno pa se
pasivno stanje nanaša na širok spekter nekontrole možganov. Um je sicer lahko
zaveden, a je neprostovoljno usmerjan zaradi različnih škodljivih misli in
nenormalnih idej (polzavedno sanjarjenje, misli plavajo, zmedenost, anksioznost,
depresija, tesnoba, pretirana razdražljivost in drugo.
Pri strahu pred nastopanjem ali pred preverjanjem znanja pa Krmelj in Pajntar
(2011b) vsekakor poudarjata pomembnost temeljite priprave, saj je že to dejavnik
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večje samozavesti in zmanjšanja treme. Dobra tehnika je tudi učenje
samohipnoze, saj se s tem pacient nauči pred kritičnimi trenutki sam obvladati
svoje občutke treme.
2.6.1.3 Anksioznost
»Anksioznost predstavlja neopredeljeno izkušnjo ogroženosti, neugodja in nemira,
ki se ga otrok ne more znebiti in ne more najti rešitve, saj pravzaprav ne ve, kaj ga
skrbi« (Zupančič, 1996 po Fekonja in Kavčič, 2004, str. 429). Strah izhaja iz neke
obstoječe, anksioznost pa iz pričakovane situacije. Kaže se v neugodnem
čustvenem stanju, spoznavnih in miselnih blokadah in na telesni ravni, na primer
pospešen srčni utrip, prebavne motnje, motnje spanja ali nemir. V poznem
otroštvu je, poleg bolezni in telesnih poškodb, eden najpogostejših strahov strah
pred šolskim neuspehom. Nada Hribar (2002) anksioznost opiše kot pretirano,
nerealistično tesnobnost in zaskrbljenost, ki ji je težko določiti izvor. Občutek
(lahko nerealističen) grozeče nevarnosti aktivira avtonomni živčni sistem, ki je v
stalni napetosti. Telesna in čustvena napetost, strah, bojazni, skrbi in občutki
krivde vplivajo na kognitivne procese. Učenčeva zaznava šolske situacije
ogrožajoče vpliva na njegovo negativno dojemanje, pričakovanje slabega in na
telesno vznemirjenost. Te negativne misli in občutja sčasoma postanejo
avtomatizirana in dolgoročnejše posledice so vidne na vseh področjih;
kognitivnem, vedenjskem, telesnem in čustvenem.
Strašljiv je podatek, da je 10 do 20 % učno neuspešnih učencev anksioznih. Za
anksioznost je značilna pogosta notranja tesnoba, doživljanje sebe kot
neustreznega, pretiran strah pred neuspehom in pomanjkanje zaupanja vase.
Mnogokrat učence uspeh pri nalogah neposredno povežejo z občutkom lastne
vrednosti. Zato so stalno napeti, pretirano zaskrbljeni, se težko sprostijo in se
izogibajo šolskemu delu.
2.6.1.4 Stres
Leta 2003 je Svetovna Zdravstvena Organizacija (WHO) stres proglasila za enega
najbolj ogrožajočih dejavnikov povzročitve bolezni 21. stoletja. Delovni tempo ter
storilnostni in časovni pritiski v naši individualistični družbi stalno naraščajo. To
povzroča, da smo nenehno pod stresom zaradi pričakovanj drugih in samih do
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sebe. Tveganje, da ne izpolnimo teh pričakovanj, pa proizvaja strah pred
neuspehom in kroničen stres (Zeyer, 2004).
Na kakšen način se bo posameznik spoprijel s stresom in v kolikšni meri ga bo
stres prizadel in oviral pri delu, je odvisno od subjektivnih motivacijskih struktur
osebnosti, mehanizmov spoprijemanja s stresom in posameznikovih splošnih
prepričanj o lastnih zmožnostih kontrole situacije. Najpomembnejši pozitivni osebni
resorsi za spoprijem s stresom so gotovo optimizem, samozavest in prepričanje
vase in v lastne zmožnosti (Zeyer, 2004).

2.6.2 Rešitve
Za zorenje in učenje je pomemben optimizem, pogum, spoštovanje in cenjenje
otroka, saj če otrok dvomi vase, bitko izgubi že vnaprej. Predpogoj za uspeh so
tudi samozavest, varno okolje, motivacija, komunikacija z otrokom in igra, skozi
katero se otrok uči (Robinson, 2008).
Učenci z učnimi težavami so zaradi svojega obremenjujočega stanja večinoma že
sami zelo motivirani za spremembo. Mnogim pa primanjkuje samozavesti, dvomijo
vase in v uspeh. Pri njih je pogost vzorec negativna sklepanja. Prva interventna
rešitev je po mnenju mnogih avtorjev krepitev ega in obnovitev samozavesti.
Krepitev ega
Po Pajntarju in Krmelju (2011b) je prav krepitev ega pri skoraj vsaki vrsti problema
ključna in neprecenljivega pomena. John Hartland (po Krmelj in Pajntar, 2011a) je
razširil koncept krepitve ega, ki ga je vključil v postopek vsakega uvajanja v
hipnozo.

Namen

krepitve

ega

je

dvigniti

pacientovo

samozavest,

samospoštovanje, motivacijo in prepričanje vase, kar mu olajša soočanje s
tesnobo in problemi. Po Pajntarjevem in Krmeljevem (2011a) mnenju je omenjena
tehnika dobra, učinkovita in primerna za vse paciente kot predpogoj za uspešno
delo. Opažata, da kar 85 % pacientov zatrjuje, da pristop krepitve ega prinaša
znatno olajšanje in pogum za soočanje z življenjskimi situacijami. Skozi vaje
fizičnega sproščanja, mentalne pomiritve ter odstranjevanja dvomov, skrbi in
krivde si pacienti izgradijo pozitivne misli o sebi in o osebi, kakršna bi želeli postati.
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Samozavest
Hadley in Staudacher (1996) poudarjata, da je samozavest eden fundamentalnih
vplivov na skoraj vse, kar počnemo. Dva najbolj zaviralna faktorja pri učenju sta
nizka samozavest in slaba motivacija. Zeyer (2004) razlaga, da osebe, ki so
visoko strahopetne, v stresnih situacijah doživljajo večjo ogroženost in izgubo,
medtem ko bolj samozavestne osebe stresne situacije jemljejo kot izziv.
Samozavest, mnenje o sebi in motivacija so torej odločilni faktorji, ki določajo,
kako se posameznik spoprime s stresom (Zeyer, 2004).
V psihoterapiji in tudi v hipnoterapiji se predpostavlja, da je na človekovo
samozavest možno vplivati. Strokovnjaki iz terapevtskega stališča predvidevajo,
da slaba samopodoba in nizka samozavest negativno vplivata na človekovo
zdravje. Samozavest ima trden in trajen vpliv na misli, občutke in vedenje
posameznika (Bloom, Burrows in Stanley, 2001; Campell a. Lavallee po SignerFischer, 2007).
Signer-Fischerjeva (2007) poudarja, da je hipnoterapija hiter, učinkovit in neboleč
način izboljšanja samozavesti pri otroku. V od realnosti odmaknjenem stanju
transa lahko terapevt otroku pomaga na kritične situacije pogledati z drugega
vidika, videti sebe v novi luči ter to občutiti. Otrok ima možnost situacijo še enkrat
podoživeti in naknadno spremeniti njen pomen in svoja čustva do dogodka.
Pozitivna osebnostna naravnanost vodi v pozitivno dojemanje dogodkov okoli
sebe in sveta. Kako otrok nek dogodek doživi, kako ga možgani ocenijo, na
kakšen način potem shranijo in kakšna čustva spremljajo dogodek, je ključnega
pomena za gradnjo samopodobe. Na vse to je možno vplivati. Tako se otrok nauči
na primer uspehe pripisovati sebi, ne naključju, neuspehe smoli, ki se zgodi
vsakemu, ne pa svoji nekompetentnosti. To vpliva tako na izboljšanje trenutne
samozavesti, kot tudi samozavesti kot osebnostne poteze. Pomembno je, da se
otrok nauči analizirati povratne informacije okolja in kritičnega samoocenjevanja
svojih tako pozitivnih kot negativnih lastnosti.
Godefroy in Vittoz (2001) menita, da lahko negativno pasivno stanje popravimo s
pomočjo »prevzgoje možganov« (re-education of the brain). Samozavest in
pogum sta namreč orodji za treniranje možganov. Najprej si človek ozavesti svoja
dejanja in nato še svoje misli. Otrok mora pregnati škodljive misli. Nato naj nastali
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prostor zapolni s pozitivnimi mislimi, z idejami, z energičnostjo, z močjo in
pogumom. Ta prevzgoja možganov je najbolj hitra in učinkovita prav v hipnozi, kjer
imajo sugestije največjo moč. Zeyer (2004) za boj proti negativnim mislim predlaga
pozitivno samoverbalizacijo (»To zmorem!« namesto »To mi ne gre!«). V transu
posameznik te sugestije uspe bolj poglobiti in internalizirati. Priporoča na primer
tehniko gledanja sebe v kinu. Na platnu je scena, s katero se posameznik zaradi
sproščenosti in disociacije lahko bolj konstruktivno spopade in za nazaj »preokviri«
neko travmatično situacijo.
Tudi Hribarjeva (2002) kot pot k rešitvi vidi terapijo, kjer se otroci naučijo prekiniti
tok negativnih misli in napačnih predstav, ki povzročajo anksioznost in ovirajo
kognitivno delovanje otroka.
Tehnike in metode v terapiji
Signer- Fischerjeva (2007) kot pomoč za zvišanje samozavesti otroka izpostavi
»magično mišljenje«, ki je pomembno predvsem pred šestim letom starosti. Za to
navaja naslednje razloge: srečni konci zgodbic, kjer dobro zmaga, dajo otroku
upanje in pogum, ter mu pomagajo pri kasnejši izgradnji diferencirane slike o
svetu. Magično mišljenje pomaga otroku tudi v situacijah nemoči in obupa. Pri
reševanju anksioznosti terapevt otroku razloži, kako njegov notranji svet vpliva na
njegovo telo (npr. zardevanje, če mu je nerodno). Pojasni, da so njegova
negativna čustva in občutja povezana z njegovimi negativnimi pričakovanji (Bloom,
Burrows in Stanley, 2001).
Tudi Božičeva (2002) za splošno boljšo psihosocialno funkcioniranje otrok
predlaga sprožanje in ustvarjanje pozitivnega razpoloženja ter povečanje
motivacije pri učencih. Primerne za izvajanje v razredu so kratke in preproste
sprostitvene tehnike, trening samoučinkovitosti in spreminjanje prepričanj glede
vzrokov za neuspeh.
Krmelj in Pajntar (2011b) tesnobo v hipnozi rešujeta s pomočjo starostne regresije
do trenutka, ko pacient še ne čuti težav. Ti spomini so mu lahko v pomoč v
situacijah, ki sprožajo tesnobo. Terapevt s pacientom dela na razvijanju občutka
fizične sproščenosti, ki jo nato preneseta na umsko sproščenost. Pacient se nauči,
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da uporabi svoje opogumljajoče spomine in pretekla pozitivna doživetja, da si
namesto tesnobe ustvari psihološko in fizično sproščenost.
Zeyer (2004) pa predlaga, naj si pacient zamisli neko zanj optimalno stanje
udobja, ki ga potem z vsemi čuti podoživi v hipnozi. Terapevt te pacientove
prijetne občutke sproščenosti s pomočjo hipnotskih tehnik kondicionira na nek
dražljaj, na primer na določeno besedo. Tako se s pomočjo tega sprožilca,
besede, lahko pacient v kritičnih trenutkih sam pomiri. Podobno lahko pogoji
spomine na pozitivna doživetja uspeha, ki so lahko ključ do čustev (motivacija,
odločnost, radovednost …), potrebnih za spoprijem s kritično situacijo.
Tudi mnogo Freitagovih mladih pacientov se je zdravilo zaradi nizke samozavesti,
pomanjkanja motiviranosti za delo in zaradi šolskih neuspehov. Med drugim je
Freitag svoje paciente učil samohipnoze in jim napisal sugestije, ki naj bi si jih
ponavljali. Poleg sugestije pa so otroci od terapevta dobili navodilo, da si pred
svojim notranjim očesom plastično narišejo prizor uspeha, h kateremu stremijo, na
primer razdeljevanje spričeval, lepo oceno na spričevalu in pohvalo učiteljice.
Vizualizirajo si svoj cilj in občutijo svoj uspeh. Potrudijo naj se tudi prizor in uspeh
občutiti, to je po terapevtovem mnenju največja spodbuda za podzavest. V nekaj
tednih naj bi otroci začeli doživljati prve uspehe (Freitag, 1983).
Kohen in Olness (2011) zatrjujeta, da je pri otrocih s čustveno pogojenimi učnimi
težavami dve do pet seans dovolj za rešitev problema. Na kratko bom obnovila
njun postopek terapije. Najprej skozi pogovor vodita otroka k spoznanju
iracionalnosti

njegove

anksioznosti.

V

drugem

koraku

naučita

otroka

samohipnoze, s pomočjo katere si otrok nato vizualizira sebe v situaciji, kjer je
samozavesten, se počuti dobro in ga ni strah. Otrok naj živo občuti te občutke
kompetentnosti in jih nato v mislih prenese na situacijo v učilnici. Najprej naj se (v
mislih) spopade z manjšimi izzivi, nato z vedno večjimi (desenzibilizacija). Skozi
čas pa vajo iz fantazije prenese na dejansko situacijo. Terapevta otroku pomagata
še s posthipnotskimi sugestijami, da bo, ko bo v dejanski šolski situaciji, sposoben
priklicati vsa dobra in prijetna občutja kompetentnosti, ki jih je čutil v obravnavi. Za
domačo nalogo pa naj otrok vadi priklic teh pozitivnih slik v samohipnozi od 5 do
10 minut na dan. Nazadnje pa zaključita srečanja še z mislijo za na pot, da nihče
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ne nastopa vedno popolno in da so napake možnosti, da se učimo. Tako
pomagata otroku izgraditi bolj realistična pričakovanja do samega sebe.
Zeyer (2004) v svoji doktorski disertaciji poudarja, da mora posameznik spremeniti
svoje disfunkcionalne vzorce razmišljanja in vedenja, saj zavirajo optimalen razvoj
in uporabo kompetenc. Hipnotično stanje s sabo pripelje vrsto terapevtskih
sprememb; tako kognitivne, psihološke kot fiziološke. Strategije, ki jih predlaga
Zeyer:
 Disociacija: Specifični aspekti doživljanja so lahko v hipnozi disociirani in
tako začasno ločeni od ostalih (npr. ton, slika, čustva …), če ovirajo rešitev
nalog. Tako na primer oseba v hipnozi učno situacijo loči od nekega
negativnega čustva.
 Asociacija: Kritične življenjske izkušnje so lahko emocionalno in kognitivno
korigirane skozi najprej fiktivno in nato še realno izkušnjo.
 Regresija: Probleme se rešuje z vrnitvijo k situaciji nastanka. Pacient lahko
pod hipnozo spremeni svoje dojemanje nekega preteklega travmatičnega
dogodka. Zanemarjene aspekte asociira in precenjene aspekte situacije
disociira.
 Progresija: Pacient se v mislih poglobi v prihajajoči dogodek in si vizualizira
pozitiven izid.
 Transformacija: Če simptom izpolnjuje nek smisel za osebo, ima svoj
pomen. Takrat ga ni pametno kar tako odstraniti, temveč ga terapevt
zamenja z manj škodljivim ali motečim simptomom. To gre lažje s slikami in
vizualizacijo kot argumentacijo.
Samohipnoza
Kohen in Olness (2011) sta mnenja, da je učenje samohipnoze za otroka skoraj
vedno pomembno in koristno. S tem dobi otrok občutek kontrole nad situacijo in
zaradi pogostejše vadbe se želeno vedenje hitreje utrdi. Tudi Bloom, Burrows in
Stanley (2001) priporočajo, da terapevt otroka uči samohipnoze in relaksacijskih
tehnik. Svetujejo, da terapevt tudi staršem razloži celotno situacijo in vaje, ki naj jih
otrok dela doma, a naj se ne vmešavajo, ga spodbujajo, a mu pustijo, da svoj
problem, v kolikor je to pač mogoče, reši sam.
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2.6.3 Prednosti hipnoterapije
Rosens (po Signer-Fischer, 2007) razloži, zakaj je prav hipnoterapija tako koristna
pri izgradnji boljše samopodobe otroka. Kot prvo je terapija edinstveno prilagojena
vsakemu posamezniku. Glede vsebine in načina dela je zelo fleksibilna, če je
potrebno, lahko na primer terapevt in pacient spremenita dojemanje preteklosti, da
ne bo več ovirala delovanja v sedanjosti. Komunikacija v hipnozi poteka na
mnogih ravneh, skozi več kanalov. Ves hipnoterapevtski pristop pa je usmerjen na
učenje novih veščin, spretnosti in posameznikova močna področja, ne na
patologijo. Slabo idejo se zamenja z dobro. Raziskave kažejo, da so spremembe
trajne zaradi vpletanja podzavestnega dela osebnosti v terapijo. S tem klient
globinsko spremeni koncept in sliko o samem sebi, iz nemočne osebe, ki podleže
svojim problemom, preide v osebo, ki je kos težavam. Ima možnost izgraditi nov,
bolj konstruktiven notranji dialog. Poleg tega pa je eden od principov hipnoterapije,
da da klientu moč za samopomoč. Z učenjem samohipnoze se otrok nauči, kako si
lahko sam pomaga v situacijah, ko to potrebuje.

2.6.4 Študije
Sapp (1991) (po Zeyer, 2004) je v kontrolirani študiji dokazal učinkovitost
hipnoterapije v obravnavi 100 študentov s patološkim strahom pred izpiti.
Naključno jih je razdelil v eksperimentalno skupino, ki je bila deležna vedenjske
terapije v kombinaciji s hipnozo, in kontrolno skupino, ki so prejeli samo vedenjsko
terapijo. Po štirih srečanjih so se v eksperimentalni skupini pokazala signifikantna
izboljšanja anksioznostne simptomatike, tako v primerjavi prej - potem, kot v
primerjavi s kontrolno skupino. Statistično pomembno se je dvignila tudi povprečna
ocena na izpitu. Učinek terapije je ostal dolgoročno stabilen, merjenje relevantnih
spremenljivk po šestih tednih je pokazalo, da se je napredek celo nadaljeval.
V svoji študiji je Stanton (1992) (Zeyer, 2004) v osemdesetih raziskoval vpliv
hipnoterapije na učne dosežke, ki so pod vplivom strahu pred izpiti (nemško:
prüfungsangstbedingte Leistungsbeeinträchtigung). Študije se je udeležilo 38
študentov, 22 žensk in 16 moških. Eksperimentalna skupina je bila deležna treh
sestankov hipnoterapije po 30 minut, zadnji en teden pred izpitom. Terapija je
vsebovala indukcijo, globoko sproščanje in slikovito mentalno predstavo
(vizualizacijo) uspeha. Ta skupina je po obravnavah kazala visoko signifikantne
izboljšave izpitnih dosežkov (p<0,001) in prav tako statistično pomembno boljše
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izpitne rezultate kot kontrolna skupina (p<0.01). Glede na spol študentov ni bilo
opaženih razlik, strah pred izpitom pa je bil v negativni korelaciji z uspehom na
izpitu. Stanton je iz rezultatov svoje raziskave sklepal na visoko efektivnost
hipnoterapije na izboljšanje izpitnih dosežkov in zmanjšanje strahu pred izpiti.
Podobne rezultate kot z vizualizacijo uspeha je Stanton dobil s tehniko starostne
regresije, kjer so se študentje v hipnozi vrnili v preteklost in iskali vzroke za svoj
strah. V pretekli izkušnji so se spopadli s svojim strahom, kar je privedlo do
signifikantno boljših izpitnih dosežkov (p<0,001).
Tudi Kojić (1984) navaja poskuse, kjer je skupina hipnotiziranih učencev dosegla
mnogo boljše rezultate pri razumevanju kot tudi zapomnitvi šolske snovi kot pa
njihovi sovrstniki v kontrolni skupini. Krippner (po Kojić, 1984) je poleg tega opazil
tudi hitrejše branje učencev in večjo motiviranost za reševanje problemov.
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2.7 Hipnoza v šolstvu
Ker hipnoza in hipnoterapija še vedno nista pravno-formalni področji, se seveda
načeloma teh pristopov še ne uporablja v uradnih vzgojnih in izobraževalnih
ustanovah. Zaradi tega na to temo tudi ne obstaja veliko literature, tako da je
naslednje poglavje malo krajše.
V srednjem in poznem otroštvu se otroci soočajo z vedno večjimi pritiski zaradi
nenehnega ocenjevanja njihove uspešnosti, stalnega storilnostnega pritiska
neskončnih testov in preverjanj. To otroku lahko povzroča veliko stresa, strahu
pred neuspehom, izgubo motivacije ali samospoštovanja, motnje spanja ali
prehranjevanja ter druge vedenjske in psihosomatske probleme (Hawkins, 2006).
Stres pri otroku je pogosto posledica storilnostnega pritiska v šoli, izvajanega s
strani učiteljev, staršev, učencev ali družbe. Uspehi hipnoterapije so vidni v
izboljšanju učenčevih ocen, boljši motivaciji in vključenosti v razred ter v večjemu
veselju do šole in učenja. Spremembe, kot so boljše učne navade, višja
samozavest in izboljšanje spomina, so po navadi vidne že po eni do dveh seansah
(Morrill, 2005).
Po mnenju avtorjev Winn in Lozanov (po Kojić, 1984) je hipnoza lahko zelo
koristen faktor pri učenju. Hipnoza kot pomoč pri učenju je lahko koristna z dveh
vidikov. Winn navaja:
 V prvo skupino sodijo sugestije, ki naj bi otroku dejansko olajšale učenje.
Sem sodi na primer učenje predmetov, ki to dopuščajo, v obliki hipnodrame
(drame pod hipnozo), kjer bi bili učenci glavni akterji in tako bolj živo
spremljali učno snov. Uporaba hipnoze je primerna tudi pri predmetih, kjer
je

potrebna

vadba,

saj

izboljšuje

koncentracijo

in

omogoča

bolj

osredotočeno pozornost.
 Druga skupina sugestij pa je usmerjena bolj na učenčeve psihološke ovire
pri učenju. Namenjena je predvsem anksioznim učencem. S pomočjo
posthipnotičnih sugestij se lahko otroku pomaga odpraviti strah pred izpiti
ali strah pred nastopanjem v skupini.
V tem delu me zanima druga tehnika. Hipnoza prinese še vrsto blagodejnih
sprememb, kot so izboljšanje učenčeve učne motivacije, zbujanje interesa za šolo,
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izboljšanje kratkoročnega spomina ali povečanje otrokove samozavesti, kar je
izredno pomemben faktor za doseganje šolskih uspehov.

2.7.1 Raziskave o uspešnosti hipnoterapije v šolah
Kohen in Olness (2011) navajata raziskavo iz ameriškega mesta Minneapolis, kjer
so v osemdesetih letih v osnovnih šolah med šestimi razredi poskusno uvedli
program za zmanjševanje stresa. (»Behavioral Pediatrics Program at Minneapolis
Childrens Medical Center«). Dr. Rusin se je z otroki pogovarjal o definiciji stresa,
kako prepoznati znake stresa in o njihovih posledicah. Poleg tega so bili otroci
deležni opazovanja svojega biofeedbacka, da so se naučili, kako njihovo telo
reagira na misli in učenja samohipnoze. V roku desetih tednov se je nivo stresa pri
otrocih signifikantno zmanjšal.
Wachelka in Katz (po Kohen in Olness, 2011) sta poročala o 15 »high school« in
12 »junior college« študentih z občutnimi težavami z branjem, pisanjem in z
matematiko. Obravnava je vsebovala osem tednov progresivne relaksacije,
vodene domišljije in trening v bolj konstruktivnih samo-pogovorih. Sedmi in osmi
teden sta bila namenjena predvsem izdelavi strategij za pripravo na izpite.
Anksioznost študentov se je signifikantno zmanjšala, medtem ko je njihova
samozavest statistično pomembno narasla. Študentje sami so poročali, da jim je
najbolj koristil relaksacijski trening.

2.7.2 Sodelovanje šol
Evelyne

Mayer

(2007)

je

v

svojem

prispevku

predstavila

možnosti

hipnosistemskega mišljenja in ravnanja v osnovnih šolah na Dunaju. V
sodelovanje so bili vključeni učitelji, psihologi in psihagogi (učitelji z globinskim
psihološkim znanjem) ter učenci in njihovi starši.
Mayerjeva zagovarja hipnosistemsko orientirano pedagogiko in v njej vidi mnoge
prednosti. Prepričana je, da vsak posameznik rešitev za svoj problem nosi v sebi.
Pristop je po njenem mnenju usmerjen na rešitve in ne na problem ter na
kompetence in ne na primanjkljaje. Učencem dopušča izbiro različnih poti do
rešitve, ter jih spodbuja k samoorganizaciji (Mayer, 2007).
Poučevanje je po Mayerjevi (2007) tudi prikaz različnih alternativ obnašanja, poti
in rešitev. V razredu se mora otrokov jaz soočiti z različnimi izzivi. Pozitivna oz.
negativna rešitev vpliva na šolski uspeh oz. neuspeh. Otrok mora zaupati vase,
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mora prepoznavati lastne potrebe in najti način primerne zadovoljitve, sprejemati
mora sebe in svoje napake ter izgraditi pozitivno samopodobo, ki je osnova za
učni uspeh. Naučiti se mora tudi empatije do drugih. Za uresničitev teh ciljev
Mayerjeva (2007) predlaga delo razredu ali s posameznikom, orientirano na
njegove vire in kompetence. Otrok preživi v razredu mnogo časa in pomembno je,
da je v terapijo vključena tudi šola.

2.7.3 Sodelovanje učiteljev
Vključevanje učiteljev v terapijo otroka je ocenjeno različno. Odvisno je predvsem
od otrokove starosti in stopnje avtonomije. Barbara Nigitz-Arch (2007) kot
pomemben ocenjuje predvsem kontakt učitelja in učenca, predvsem za otroke
razredne stopnje. Kontakt je smiseln, če učitelji oziroma šola doživljajo problem z
otrokom in če je težava v šoli tudi nastala. Mesto, kjer se je pojavila težava, je tudi
mesto za njeno potencialno razrešitev.
Kontakt se zdi Nigitz-Archovi (2007) pomemben zato, da tudi učitelji v šoli otroka
primerno podpirajo, da sodelujejo pri iskanju in izgradnji otrokovih močnih področij
in sodelujejo pri refleksiji in ocenjevanju uspeha terapije.
Pri petih do desetih odstotkih učencev naj bi se pojavljale težave na šolskem
področju

(Nigitz-Arch,

2007)

zaradi

nezadovoljivega

doseganja

šolskih

standardov. Na žalost se te otroke prepogosto prehitro napačno označi kot lene,
neumne ali pa slabo vzgojene. Nigitz-Archova zato predlaga sodelovanje med
terapevtom, učitelji in starši, da se otrokova situacija pravilno reflektira in poišče
ustrezne rešitve. Poleg tega bi ta dogovor učitelju dal dodaten vir za konstruktivno
reševanje učenčevih učnih, socialnih ali vedenjskih težav. Poleg konstruktivne
spremembe v oblikovanju urnika bi dodatna terapevtska pomoč pomagala tudi pri
odnosih v razredu in kontaktu med učiteljem in učencem. V tem kontekstu NigitzArchova vidi preusmeritev usmerjenosti pouka iz deficitov na kompetence, kar pri
vseh sodelujočih, predvsem pa pri otroku povzroči nov, ciljno orientiran in k
uspehu naravnan pogled na šolo in učenje.
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Sklep

Na tem mestu bom povzela nekaj bistvenih spoznanj teoretičnega dela.
Prvič, hipnoza kot terapevtska tehnika je široko uporabna za vse vrste psihičnih in
psihosomatskih težav. Med podporniki je izjemno priljubljena, ker je uporabna,
nima škodljivih ali stranskih učinkov in je primerna za zdravljenje velike večine
ljudi. Prav tako je časovno in s tem tudi finančno ugodna, saj se mnoge težave da
rešiti v treh do petih seansah.
Drugič, hipnoza je močno orodje za povečanje samozavesti, samospoštovanja in
za učenje novih veščin in spretnosti. Je torej primerna tehnika za obravnavo
čustveno pogojenih učnih težav. Poleg tega sta glavni značilnosti transa
(osredotočena pozornost oziroma koncentracija in povečana relaksacija) zelo
pomembni za učenje in predstavitev znanja (sprostitev pred izpitom, obvladovanje
treme …).
Tretjič, osnovnošolski otroci so glede na starost odlična ciljna skupina za učinke
hipnoterapije. Obdobje od začetka šolanja pa do pubertete je izjemno produktivno
obdobje, v katerem se otroci pospešeno in z navdušenjem učijo novih veščin in
spretnosti. Njihova domišljija pa je še tako neomadeževana, da imajo neomejeno
fantazijo, ki jo je s pomočjo hipnoterapije moč izkoristiti za premagovanje njihovih
težav.
Kar nekaj je raziskav s področja hipnoze in hipnoterapije. Prav raziskave v zvezi z
učenjem kažejo, da poskusne osebe, deležne hipnoterapije, poročajo o bistveno
boljši učni koncentraciji. Tudi dosežki na izpitih in splošni učni uspeh se izboljšajo.
Zmanjša se strah pred izpiti in poveča občutek subjektivne kompetentnosti. Umiri
se tudi s stresom povzročena telesna aktivnost (Zeyer, 2004).
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3 EMPIRIČNI DEL
3.1 Raziskovalni načrt
3.1.1 Opredelitev problema
Z današnjim vedno hitrejšim tempom življenja je človek dnevno izpostavljen
stalnemu stresu, kateremu se tudi otroci in mladostniki ne morejo izogniti. Pritiski,
ki so jim izpostavljeni v šoli in doma, se nemalokrat odražajo kot anksioznost,
nemotiviranost ali trema, kar pri otroku lahko vodi v različne psihosomatske in
učne težave. Pojavlja se vse večja potreba po neki vrsti konstruktivne pomoči za
tovrstne težave.
Tehnika hipnoze je starodavna zdravilna metoda, s katero je mogoče uspešno
obravnavati celo vrsto psihičnih in celo nekatere fizične težave. Zaradi svojih
značilnosti je hipnoza pisana na kožo predvsem otrokom in mladostnikom. V tujini
jo že na veliko uporabljajo v zdravljenju psihosomatskih težav odraslih in tudi
otrok. Ponekod je tovrstna pomoč vključena celo v šolski sistem.
Hipnoza je po definiciji stanje povišane koncentracije oziroma osredotočene
pozornosti. To čudovito lastnost se da odlično izkoristiti za pripomoček pri učenju,
kjer je dobra koncentracija bistvenega pomena. Po drugi strani pa je za hipnozo
značilna izjemna sproščenost in neke vrste terapevtsko stanje, ki blagodejno
vpliva na otroka. V tem stanju je možno otroka izjemno pomiriti, motivirati ali mu
vliti samozavest in pogum za premagovanje vsakodnevnih težav.

3.1.2 Namen in cilji raziskave
V teoretičnem delu sem podrobno opisala tehniko hipnoze, njeno uporabnost za
otroke ter otrokov razvoj z različnih vidikov, nekatere težave, ki nastopajo v zvezi s
šolstvom. V empiričnem delu pa bom poskušala preveriti, kako se teoretična
spoznanja odražajo v praksi na območju Slovenije.
V svoji raziskavi se bom ukvarjala z vprašanjem, kako in na kakšen način se da s
tehniko hipnoze pomagati otrokom, ki imajo čustveno pogojene učne težave. S
čustveno pogojenimi učnimi težavami mislim na težave psihološkega ali
psihosomatskega izvora. Sem sodi na primer trema, napetost ali pomanjkanje
koncentracije zaradi strahu ali nemotiviranosti. Če pa je vzrok slabe koncentracije
mehanski (na primer minimalne cerebralne disfunkcije, poškodbe glave ipd.) pa je
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potrebna in primerna drugačna vrsta obravnave. Prav tako so za obravnavo s
hipnozo primerne psihosomatske motnje (bolečine v trebuhu zaradi treme, strahu
ipd.), ne pa somatske motnje mehanskega izvora. Ugotoviti bom poskušala
različne načine možne uporabe hipnoze, težave, za katere bi uporaba prišla v
poštev ter morebitne omejitve in nevarnosti te tehnike. Raziskati bom poskušala
možnosti uporabe hipnoze na šolskem področju ter stališče družbe do tega
vprašanja.
Cilji:
 ugotoviti možnosti in prednosti uporabe hipnoze pri otrocih,
 raziskati možnosti uporabe hipnoze na področju izobraževanja v Sloveniji,
 osvetliti tudi morebitne slabosti in nevarnosti ter stališče družbe do hipnoze.

3.1.3 Raziskovalna vprašanja
Po pregledu literature sem sestavila raziskovalna vprašanja, na podlagi katerih
sem sestavila tudi vprašanja mojega intervjuja. Ta raziskovalna vprašanja se
glasijo:
1. Kako je hipnoza kot oblika terapije primerna in uporabna za otroke v osnovni
šoli?
2. Pri katerih težavah na področju osnovnošolskega izobraževanja bi se dalo s
tehniko hipnoze uspešno posredovati? Kakšen je vpliv oz. vloga hipnoze na
proces učenja (na stres, motivacijo, koncentracijo …)?
3. Ali bi bilo smiselno in mogoče hipnozo kot terapevtsko tehniko integrirati na
področje šolstva? Na kakšen način?
4. Kakšne bi bile prednosti, slabosti in omejitve uporabe hipnoze na področju
šolstva?
5. Kakšno je stališče družbe do uporabe hipnoze pri otrocih v osnovni šoli in
zakaj?
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3.2 Metodologija
3.2.1 Intervjuvanci
V svojo raziskavo sem vključila štiri strokovnjake s področja hipnoze in
hipnoterapije in eno socialno pedagoginjo, zaposleno na osnovni šoli. Do
hipnoterapevtov sem prišla deloma z brskanjem po internetu, večinoma pa z
metodo snežne kepe, kar pomeni, preko priporočil strokovnjakov samih. Ker je
področje hipnoze in hipnoterapije že tako ovito v nek oblak misticizma in to
področje zdravljenja ni pravno- formalno urejeno, kar ima za posledico, da se
pojavlja veliko »šarlatanov«, sem se pri svojem izboru strokovnjakov držala zelo
strogih kriterijev. Pazila sem na to, da imajo izbrane osebe poleg obvladanja
hipnoze tudi ustrezno znanje o človeku, njegovi fiziologiji in duševnosti. Štirje
intervjuvani strokovnjaki so eni izmed redkih vodilnih slovenskih strokovnjakov na
področju hipnoze. Vse intervjuvane osebe so pristale na intervju.
Prva intervjuvana oseba je profesor ginekologije in porodništva in diplomirani
psiholog. S hipnozo se je srečal na mednarodnih kongresih in delavnicah. Precej
znanja si je pridobil tudi sam, s pomočjo literature, lastnega prakticiranja in
izkušenj. Poleg tega je vpeljal hipnozo na slovensko področje, in sicer kot pomoč
porodnicam za zmanjševanje bolečine. Prvi porod v hipnozi je bil decembra leta
1964. Od takrat naprej pa je ogromno delal za uveljavitev in razvoj medicinske
hipnoze v Sloveniji. Danes vodi Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije.
Drugi intervjuvanec je zdravnik družinske medicine. Neformalno se je s hipnozo
srečal že v najstniških letih. Kasneje pa se je udeležil izobraževanja v obliki
tečajev Društva za medicinsko hipnozo Slovenije. Tam se je hipnoza zanj povsem
demistificirala in vidna je bila njena terapevtska uporabnost. Sedaj jo bolj
intenzivno uporablja pri svojem delu predvsem zadnjih pet let.
Tretja intervjuvana oseba je po poklicu zdravnik specialist splošne medicine. Že
kot študent se je srečal s samohipnozo s pomočjo prebiranja literature, v praksi pa
se je z medicinsko hipnozo srečal na izobraževanjih tako v tujini kot doma, preko
Društva za medicinsko hipnozo Slovenije. Hipnozo je uporabljal v ambulanti kot
zasebni zdravnik in izven nje.
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Četrti intervjuvanec je zdravnik psihiater in psihoterapevt. Hipnoze se je učil pri
priznanem ameriškem psihoterapevtu in hipnoterapevtu in na več seminarjih v
tujini. Hipnozo razume kot nujni sestavni del vsake medčloveške komunikacije.
Ljudje med seboj ne moremo komunicirati, ne da bi drug drugega uvajali v trans.
Njegov način psihoterapevtskega dela pa ne temelji izključno na hipnozi, hipnozo
uporablja kot del psihoterapevtske obravnave.
Za intervju s socialno pedagoginjo sem se odločila, da bi razsvetlila še drugo plat,
in sicer, kakšne so trenutne učne težave v eni izmed slovenskih osnovnih šol,
kakšno je povpraševanje in potreba po pomoči na tem področju in kakšne bi bile
možnosti za vpeljavo hipnoze kot ene izmed oblik pomoči. Intervjuvanko sem
izbrala na podlagi osebnega poznanstva. Socialna pedagoginja je zaposlena na
eni izmed ljubljanskih osnovnih šol že šestnajsto leto. S pojmoma hipnoza in
hipnoterapija se je že srečala, a ne na šolskem področju ali v okviru stroke.

3.2.2 Raziskovalni instrument
Empirični del intervjuja sem izvedla s pomočjo kvalitativne metodologije
raziskovanja. Za pridobivanje podatkov sem uporabila delno strukturiran intervju,
ki ga je sestavljalo enajst vnaprej zapisanih vprašanj. Vprašanja so bila precej
odprtega tipa, tako da sem večinoma dobila široke odgovore. Če se je med
intervjujem izkazalo, da ima intervjuvanec o določenem področju veliko znanja ali
izkušenj sem spontano postavila še kakšno podvprašanje. Če pa intervjuvanec o
določeni temi ni imel izkušenj, sem kakšno vprašanje tudi izpustila. Na splošno
sem se poskušala v odgovore čim manj vmešavati. Po potrebi sem odgovore
parafrazirala, da bi preverila razumevanje povedanega.
Vprašanja sem oblikovala tako, da so pokrivala področja, na katera sem se
namenila osredotočiti pri analizi.

3.2.3 Postopek raziskovanja
Intervjuje sem izvedla januarja, februarja in marca 2012. S štirimi intervjuvanci
sem se dobila kar na njihovem delovnem mestu, z enim pa v gostilni blizu
njegovega doma. Vse intervjuje sem posnela na diktafon in jih potem poskusila
čim bolj dobesedno pretipkati, da bi ohranila izvorno sporočilo. Izpuščala sem
mašila in pri nekaterih stavkih sem zaradi boljše razumljivosti premaknila vrstni red
besed, saj se pogovorni jezik le razlikuje od napisanega. Vsem intervjuvanim
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osebam sem najprej razložila osnovno idejo moje diplomske naloge in kako bom
uporabila zbrane podatke. Prav tako sem jih obvestila o tem, da ne bom uporabila
njihovih imen. Intervjuji so trajali od 20 do 50 minut.

3.2.4 Obdelava podatkov
Pretipkane intervjuje sem vsakega posebej kopirala v prvi stolpec tabele s štirimi
stolpci in jih tristopenjsko kodirala. Način kodiranja je razviden iz primera dela
intervjuja v Prilogi 1. Sprva sem v intervjujih označevala dele odgovorov, ki so se
nanašali na moja raziskovalna področja in ki so bili s tem relevantni za mojo
analizo. V drugem stolpcu sem za označene dele teksta poiskala kode prvega
reda. To so bile strnjene misli, ki so bolj na kratko zajele bistvo označenega. Po
ponovnem pregledu kod prvega reda sem le-te poskusila smiselno združiti v bolj
splošne kategorije, to so kode drugega reda. Kode drugega reda so bile večinoma
v vseh intervjujih enake. Če se intervjuvana oseba nekega področja ni dotaknila,
potem kode ni bilo, če se je med intervjujem odprlo neko novo področje, pa sem
dodala novo kodo. Kode drugega reda sem združila v kode tretjega reda, ki
predstavljajo šest kategorij. Kategorija vsebuje štiri ali pet kod drugega reda in je
smiselno oblikovana tako, da pokriva raziskovalna vprašanja.
Kategorije:
 Tehnika hipnoze: Ta kategorija vsebuje v glavnem značilnosti hipnoze, na
katere so se sklicevali intervjuvanci. Poleg tega vsebuje tudi nekaj splošnih
podatkov o delu s hipnozo in o razvoju in stanju hipnoze v Sloveniji.
 Uporabnost za otroke: V tej kategoriji so opisane nekatere posebnosti in
tehnike pri delu z otroki ter nekatere izkušnje intervjuvancev s hipnozo
otrok. Ena koda je posvečena tudi vprašanju najprimernejše starosti otrok.
 Vrste težav in obravnava: V to kategorijo sodijo različne težave, otrok in
odraslih, v vsakodnevnem življenju ali na šolskem področju ter obravnava
teh težav in vpliv hipnoze na učenje.
 Šolsko področje: V tej kategoriji je zajeta ocena trenutne situacije na
šolskem področju, vloga učiteljev, svetovalnih delavcev, staršev in učencev
samih na področju učne uspešnosti ter možni načini uvedbe hipnoze v šole.
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 Slabosti in nevarnosti hipnoze: Nevarnosti in slabosti v tej kategoriji se
nanašajo na tehniko samo, na izvajalce, na način dela in na lastnosti
hipnotiziranega.
 Stališče družbe: Pri stališču družbe do hipnoze sem razlikovala stališče
učiteljev, staršev, otrok ter širše javnosti in pa vplive na obstoječe mnenje.
Na tak način sem kodirala vseh pet intervjujev. Nadalje sem postopala tako, da
sem za vsako kategorijo naredila tabelo s petimi stolpci; za vsakega
intervjuvanega strokovnjaka enega. V tabelah so si sistematično sledile
podkategorije. Na primer: tabela kategorije »Tehnika hipnoze« je bila razdeljena
na pet podnaslovov, ki so ustrezali petim podkategorijam »Definicija hipnoze«,
»Značilnosti hipnoze«, »Delo s hipnozo«, »Hipnoza v Sloveniji« in »Prednosti
hipnoze«. Enako sem naredila še za ostalih pet kategorij. Nato sem iz kodiranih
intervjujev kopirala kode prvega reda (ki vsebujejo bistvene, za mojo raziskavo
relevantne podatke) v tabele, v stolpec ustreznega strokovnjaka in pod ustrezen
podnaslov oziroma podkategorijo, kodo drugega reda.
Prikaza rezultatov sem se lotila sistematično, po vrstnem redu kategorij, kot so
naštete zgoraj. Vsaka kategorija ima več podnaslovov, ki ustrezajo kodam
drugega reda. Vsaka koda drugega reda predstavlja smiselno zaokroženo celoto.
Pri opisnem prikazu rezultatov se nisem ozirala na to, kateri strokovnjak je kaj
povedal, saj se mi to ni zdelo smiselno ali potrebno. Intervjuji so anonimni,
pomembne so informacije, ki sem jih dobila s pomočjo intervjujev. Strokovnjake
sem med seboj primerjala le do te mere, da sem navedla, da so na primer trije bili
enega mnenja, dva pa nasprotnega. Posebej sem omenjala le socialno
pedagoginjo, saj se od ostalih razlikuje po poklicni izobrazbi in znanju o hipnozi.
V utemeljeni teoriji sem povzela bistvene ugotovitve. Odgovori na raziskovalna
vprašanja so povezava rezultatov moje raziskave in teoretičnega dela.
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3.3 Predstavitev rezultatov
Rezultate bom predstavila preko šestih kategorij (Tehnika hipnoze, Uporabnost za
otroke, Vrste težav in obravnava, Šolsko področje, Slabosti in nevarnosti hipnoze
in Stališče družbe). Vsaka kategorija je razdeljena na štiri ali pet podkategorij, to je
kod drugega reda. Vsako od teh podkategorij bom razložila tako, da bom povzela
mnenja in izkušnje petih intervjuvanih oseb. Tabele rezultatov vsake kategorije so
priložene v prilogah od 2 do 7. Intervjuvani strokovnjaki hipnoterapevti so označeni
I. 1, I. 2, I. 3 in I. 4; intervjuvana socialna pedagoginja pa S. P.

3.3.1 Tehnika hipnoze
Ta kategorija je sestavljena iz podkategorij Definicija hipnoze, Značilnosti hipnoze,
Delo s hipnozo, Hipnoza v Sloveniji in Prednosti hipnoze. Dobljeni rezultati za
kategorijo Tehnika hipnoze so prikazani v Prilogi 2. V to kategorijo sem umestila
neke splošne zanimive ali za mojo raziskavo relevantne podatke o hipnozi, ki sem
jih dobila od vprašanih oseb. Zajema odgovore strokovnjakov s področja hipnoze,
ne pa odgovorov socialne pedagoginje.
Definicija hipnoze
Intervjuvanih oseb nisem konkretno spraševala po definiciji hipnoze, a so nekateri
sami od sebe podali definicijo, kaj je za njih hipnoza. Glede na to, da odgovor ni
tako enoznačen, se mi je zdelo to področje vredno vključiti v empirični del moje
naloge.
Prvi intervjuvanec je opisal, da ima zanj hipnoterapija dvojen pomen. V širšem
pomenu je hipnoterapija vse, kar strokovnjak terapevtsko dela v hipnozi. V ožjem
pomenu besede pa hipnoterapijo razume kot izvajanje psihoterapevtskega
pristopa do pacienta.
Naslednji vprašanec je govoril o uporabi prikritih in odkritih učinkov hipnoze, se
pravi o njeni direktni in indirektni uporabi. Direktna oblika hipnoze je po njegovem
mnenju koristna za konkretno stvar, posredna oblika hipnoze pa za krepitev
pozitivnih sugestij. Če prav razumem, je torej direktna oblika hipnoze, ko terapevt
s pacientom obravnava nek konkreten problem, mu razloži postopek hipnoze in
uporabi formalno obliko terapije (indukcijo, poglabljanje, potem terapija v hipnozi in
zbujanje). S posredno obliko hipnoze pa misli bolj na hipnotičen način govora v
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neki vsakodnevni situaciji na primer, ko se dogajajo neki učinki hipnoze, ne da bi
se jih posameznik zavedal.
Naslednji strokovnjak pa hipnozo razume kot del psihoterapevtske obravnave.
Hipnoza v ožjem smislu je delo v globokem transu. To uporablja bolj specifično in
ciljano. Hipnoza v širšem smislu pa je zanj precej več kot samo tehnika oziroma
metoda. Je poseben način komunikacije. S pomočjo hipnoze se človeku razkrije
neverjetna kompleksnost medčloveške komunikacije, saj lahko postane bolj
občutljiv za nezavedno. Nezavedno pa ni le v človeku, ampak tudi med ljudmi. Po
tej definiciji je hipnoza nujen sestavni del vsake medčloveške komunikacije. Ko
ljudje komunicirajo, drug drugega uvajajo v trans.
Značilnosti hipnoze
Podkategorija Značilnosti hipnoze je najbolj obširno poglavje. Preko njenih
značilnosti bom mogoče še malo bolj plastično pojasnila, kaj je hipnoza in kako
deluje. V intervjujih nisem neposredno spraševala po značilnostih ali načinu
delovanja hipnoze, a so vedno znova opisane. Vse te delčke, razporejene po
intervjujih hipnoterapevtov, bom povzela v neko smiselno celoto.
Hipnoza je neko posebno stanje, ki deluje zdravilno že samo po sebi. Fiziološki
parametri (EEG, dihanje, bitje srca, izločanje hormonov …) kažejo, da se v transu
dogajajo posebni procesi. Ena od temeljnih značilnosti hipnoze, ki je tudi izredno
pomembna za področje moje raziskave, je dobra sposobnost koncentracije v
hipnotičnem stanju. Druga značilnost je, da je v hipnozi človek sposoben izrazite
vizualizacije. Dragocen vir transa je, da si človek lahko poudarjeno, živo
predstavlja neko situacijo iz preteklosti (živo obujanja spominov) ali situacijo v
prihodnosti (se vživi, kot bi bil tam). Človekova sposobnost žive notranje predstave
v transu omogoča neverjetne stvari. Znani so primeri, ko hipnotizer da človeku
čebulo in mu sugerira, da je slastno jabolko. Človek je čebulo in ima dejansko vse
značilnosti telesnega in psihičnega odziva, kot bi jedel jabolko. Eden od
intervjuvancev je poudaril, da bolj ko je človek izobražen, bolj ko je inteligenten,
večjo sposobnost predstavljivosti, fantazije in koncentracije ima in lažje bo
hipnotiziran. Težje je delo z rigidnimi ali neizobraženimi posamezniki.
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Trans torej zahteva fokusiranje in upočasnjevanje, tako da navzven globok trans
lahko zgleda, kot da subjekt spi. Obstaja pa stalna povezanost med subjektom in
terapevtom. Tako je hipnozo mogoče razumeti kot atmosfero ali vzdušje, ki se
razvije med ljudmi. Primer kolektivnega transa je na primer nogometni štadion, kjer
so vsi osredotočeni na žogo. Raziskave kažejo, da se gledalci neverjetno uskladijo
v ritmu ploskanja, navijanja in celo dihanja. Ti fenomeni sinhronizacije so možni,
ker se razvije kolektivno stanje spremenjene zavesti, transa.
Kot lep primer hipnotskega vzdušja je eden od intervjuvancev navedel čarobni
trenutek pričakovanja, na primer v gledališču. Pričakovanje prijetnega je ključnega
pomena pri hipnozi. Dobra predstava posameznika popolnoma vsrka, tako da se
vanjo močno vživi in pozabi, da ne gre za resnično življenje. Človeku lahko prinese
uvide ali omogoči čustveno katarzo. Težišče doživljanja se premakne v fantazijsko
dogajanje in morda ravno védenje, da je le fantazija, toliko bolj učinkuje na
človeka. Hipnoza je velikokrat povezana z inscenacijo, ki nagovori domišljijo,
desno hemisfero, posameznikov svet notranjih predstav in slik.
Hipnoza torej ne deluje na intelektualni ravni, ampak aktivira halucinatorno
sposobnost človeka. Trans se razvije, ko se subjekt koncentrira in ohrani
pozornost dovolj dolgo ne eni stvari. Lahko ga sama po sebi ustvari katerakoli
ponavljajoča se (tek ipd.) ali rutinska aktivnost. Hipnoza teče na nivoju čustev,
otroci pa znanje pridobivajo na zavestnem nivoju. S hipnozo se lahko pomaga
otroku ustvarjati pripravljenost za učenje in motivacijo, naloge pa bolje rešuje
zavestno.
V terapevtski hipnozi se človek vsega zaveda in vse sliši. Nobene sugestije ne
sprejme, če se sam z njo ne strinja. Vsako sugestijo lahko odkloni in se prebudi.
Pri hipnozi gre vedno za avtohipnozo, vsak se sam hipnotizira, hipnotizer le
pomaga.
S pomočjo hipnoze se lahko zdravi le simptom ali pa vzrok neke motnje. Če
hipnotizer zdravi le simptome, potem učinki hipnoze velikokrat niso trajni. Z
določenimi tehnikami, na primer z regresijo, vračanjem v preteklost, odkritjem in
obravnavo vzrokov težav so učinki lahko trajni. Ampak v praksi naj bi bila tovrstna
obravnava precej redka, saj je za to potrebno veliko znanja, časa in veliko
izkušenj.
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Po mnenju in izkušnjah vprašanih strokovnjakov je velika večine ljudi hipnotibilna.
Dejstvo pa je, da noben hipnotizer ne more hipnotizirati vsakega človeka. Ampak
vsakega človeka (z redkimi izjemami) pa lahko hipnotizira eden od hipnotizerjev.
Za vrsto težav, o kateri je govora v tem delu, ni potrebna neka pretirano globoka
raven hipnoze. Tudi površinski nivo hipnoze je absolutno primeren za terapevtske
spremembe, saj terapevtska sprememba ni premo sorazmerna z globino transa.
Delo s hipnozo
V to podkategorijo sem uvrstila nekatere praktične napotke in razlage
strokovnjakov, v zvezi z njihovim konkretnim delom s pacienti, in sicer bo govora
na splošno o delu strokovnjakov s hipnozo; v podkategoriji »Tehnika dela z otroki«
konkretno o hipnozi z otroki, v kategoriji »Izkušnje z otroki« pa o konkretnih
primerih iz prakse strokovnjakov.
Po mnenju intervjuvanega družinskega zdravnika je terapevtski namen hipnoze
ustvarjanje prave naravnanosti in koncentracije v klientu. Poudarja, kako je v
hipnozi pomembna pozitivna usmeritev. Hipnoza mora v osnovi biti naravnana
pozitivno. Terapevtova naloga je odkrivanje in prebujanje pozitivnih lastnosti v
klientu. Pri delu s hipnozo terapevt poskuša v pacientu krepiti občutek
odgovornosti in samozavesti. Njegove negativne lastnosti pa mu pomaga
razumeti, saj če jih razume, je njegova odgovornost večja. Kot izredno pomembno
komponento dela omenja tudi terapevtski odnos. Pacienti se s pripovedovanjem
sprostijo in gradi se zaupanje.
Psihiater in psihoterapevt uporabljata delo s hipnozo kot del krizne intervencije.
Hipnoza pomaga stabilizirati ljudi, da spet najdejo mir in ravnovesje v sebi.
Pomaga pri okrepitvi klientovega zaupanja in stabiliziranju terapevtskega odnosa.
Tehnika hipnoze je pri terapevtovem delu uporabna tudi zato, ker se lahko z njeno
pomočjo spremlja notranje dogajanje človeka v globokem transu, in sicer z
uporabo nehotnih gibov. To so na primer drobni gibi prstov, ki so mimo volje. Tako
se psihološki proces zrcali v motoričnih spremembah in terapevt lahko neprestano
vidi odzive klienta. Le-te poveže s sugestijami za terapevtsko delo, ki ga oseba
opravi na mentalni ravni.
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Naslednji strokovnjak je poudarjal bolj pomembnost izbire načina govora. Tako so
na primer za ljudi, ki težje sprejmejo avtoriteto, bolj primerne indirektne sugestije,
medtem ko tistim, ki se raje pustijo voditi, bolj ustrezajo direktne sugestije.
Hipnoza v Sloveniji
O tej temi je govoril le eden od vprašancev, in sicer profesor ginekologije in
porodništva ter diplomirani psiholog, ki je hipnozo kot medicinsko tehniko vpeljal v
Slovenijo. Čeprav ta podkategorija ni neposredno vezana na moja raziskovalna
vprašanja, bom na tem mestu vseeno opisala pot medicinske hipnoze v Sloveniji.
Hipnozo je omenjeni strokovnjak vpeljal v Slovenijo, ker je želel pomagati
porodnicam pri zmanjšanju bolečine in strahu pri porodu. Prvi porod v hipnozi se je
zgodil decembra 1964. Zanimanje je hitro raslo, kmalu je kar dvajset odstotkov
vseh žensk v Kranjski bolnišnici rodilo pod hipnozo. Veliko je delal na tem, da bi se
znanje o hipnozi v Sloveniji razširilo. Začel je ponujati tečaje za porodničarje.
Kmalu so delo s hipnozo s porodništva razširili tudi na druga področja. Na inštitutu
za rehabilitacijo v Ljubljani so hipnozo uporabljali kot pomoč ljudem z
lokomotornimi težavami, na primer pri osebah, prizadetih po kapi in podobno. S
hipnozo so poskušali živčno funkcijo spet vzpostaviti. Potekalo je tudi raziskovalno
delo v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani, kjer so merili dosežke
in o tem veliko pisali, da bi javnost ozavestili o pozitivnih učinkih hipnoze.
Nazadnje se je zdravnik in psiholog začel ukvarjati še s hipnoterapijo. Še danes
ponuja tečaje hipnoterapije za zdravnike in psihologe.
Prednosti hipnoze
Vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s hipnozo, so očitno njeni zagovorniki in večino
časa so pogovori potekali hipnozi v prid. V tej kategoriji bom samo še enkrat na
kratko izpostavila konkretne prednosti te tehnike, ki so jih omenili vprašani
strokovnjaki.
Hipnoza deluje preko podzavesti in ima zato izjemno veliko moč. Podzavest
sprejme določene ideje in oblike vedenja brez velikega sodelovanja zavesti, zato
sugestije, podane človeku v stanju hipnoze, močneje delujejo.
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Nevrološka pot, po kateri se utrjujejo določeni vzorci vedenja, se v hipnozi v
možganih utrdi in ni potrebno neko stvar tolikokrat ponoviti. Dva vprašanca sta
navedla primer uporabe hipnoze v športu, na primer pri smučarskih skokih.
Skakalci v hipnozi lahko nek skok ponovijo stokrat, v mislih, ne da bi dejansko
skočili. Pomembno je namreč, da je nevronska pot utečena in v vmesnih sinapsah
ni nobenih zavor. Ta pot se odlično utrdi v stanju hipnoze.
Hipnoza je zelo široko uporabna metoda, se pravi, da je mogoče s to metodo
večini ljudi pomagati.
Metoda nima škodljivih vplivov, niti stranskih učinkov, ni boleča in v nobenem
pogledu ne more škodovati nikomur, niti otroku ali nosečnici. Poleg tega je dobra
alternativa zdravilom in je idealno orodje za ustvarjanje dobre naravnanosti.

3.3.2 Uporabnost za otroke
V tej kategoriji so zajete podkategorije Tehnika dela z otroki, Izkušnje z otroki,
Odnos do otroka, Posebnosti otrok in Starost otrok. Kategorija Uporabnost za
otroke se nanaša na Prilogo 3.
Tehnika dela z otroki
V tej podkategoriji sem zbrala nekatere konkretne metode in napotke za delo z
otroki, ki jih uporabljajo intervjuvani strokovnjaki.
Za kvalitetno delo z otrokom je zelo pomembno, da terapevt otroka dobro spozna.
Poznati mora otrokove interese in razvojno stopnjo. Potem je bistvenega pomena
z otrokom vzpostaviti komunikacijski most. Terapevt se mora približati otroku, s
tem da se spusti na otrokov nivo. Otrok se ne bo približal terapevtu. Majhen zato,
ker ne zna, najstnik pa zato, ker se upira. Ko terapevt ujame otrokovo hipnotibilno
stanje, mu lahko začne dajati sugestije. Zelo pomembno je skupno gibanje, da
terapevt ujame ritem otroka in ga potem na indirekten način preko uglašenosti
postopoma vodi. Terapevt mora delovati na otrokovem nivoju in delati glede na
njegovo razvojno stopnjo. Tehniko je potrebno individualno prilagoditi hipnozi,
pacientu in terapevtu. Metoda je v veliki meri primerna za potrebe otrok in
mladostnikov, saj so otroci že naravno v stanju transa in ne rabijo toliko
formaliziranih postopkov. Terapevt naj se jim pridruži v tem stanju.
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Večina strokovnjakov je omenila terapevtski princip indirektnih sugestij, preko
metafor, zgodb in pravljic. Priporočljivo je, da uporablja zgodbe iz otrokovega
življenja. Primerne pa so tudi zunanje zgodbice z ustrezno tematiko. Tudi
izmišljene zgodbe naj bodo individualno prilagojene vsakemu otroku posebej.
Preko likov v zgodbicah terapevt dela spremembe pri otroku. Ena izmed njih je na
primer sugestija otroku, da sebe gleda na televiziji, kako se bo odrezal na nekem
dogodku. S tem ga terapevt postavi v prihodnost.
Hipnoza je koristna v delu z družinami, z otroki in mladostniki. V okviru sistemske
družinske terapije se uporablja hipnoterapevtsko metodo Reka

življenja. Ta

metoda vsebuje metafore, pripomočke za vizualizacijo in eksternalizacijo
problemov, na primer lutke in razne simbole. S pomočjo lutk terapevt uprizori
zgodbo družine. Lahko uporabi tudi pravljico z elementi aktualne družinske
situacije ali pripoveduje zgodbo o neki drugi družini s podobnim problemom.
Zgodbe služijo kot hipnotski medij.
Bistveno pri otrocih je prebuditi zavest o pozitivnem ravnanju. Otroka je potrebno
opolnomočiti. Ne glede na vrsto problema je priporočljivo krepiti otrokov ego in
samozavest. Pri otrocih je posebno pomembno, da se nekaj inscenira in da otrok
pričakuje, da bo to nekaj prijetnega, zanimivega, da vzbudi radovednost in
hipnotski proces. Trans lahko poteka tudi v gibanju, to je tako imenovani dinamični
trans.
V globokem transu pridejo v poštev tudi bolj formalizirani postopki.
Izkušnje z otroki
V to podkategorijo sem uvrstila zgodbe primerov, ki so jih podelili strokovnjaki.
Eden od strokovnjakov hipnotizerjev je izpostavil dobre izkušnje s tabornim
ognjem, ki je izjemno dobro hipnotsko sredstvo, saj je obenem stalno enak in
spreminjajoč in pritegne ter priklene otrokovo pozornost. Otroci, s katerimi je bil na
taborjenju, so sami radi posedali ob ognju. Napetost otrok je popustila in tudi
hiperaktivni otroci so se umirili in upočasnili. Ob ognju je bilo možno z otroki dobro
delati s hipnozo. S pripovedovanjem zgodb so terapevti poglabljali trans. Šolo v
naravi omenja kot zelo dober kontekst za delo s hipnozo.
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Drugi strokovnjak omenja primer osnovnošolke v puberteti, ki je imela hude težave
sama s seboj. Starši in ona sama so odločno odklonili pomoč psihiatra, a so se
odločili, da bi poskusili s hipnozo. Na terapijo s hipnozo je hodila nekaj mesecev,
enkrat tedensko. Primer te deklice strokovnjak omenja kot svoj prvi viden uspeh
terapije s hipnozo pri otrocih. Punca je v nekaj tednih doživela občutne
spremembe, postala je bolj samozavestna in tudi njen šolski uspeh se je izboljšal.
Naslednji primer je bil fantek, ki je hodil v drugi ali tretji razred osnovne šole. Na
terapijo so ga vozili od daleč, kar je znak visoke motivacije. Dečkova starša sta
bila zelo razumevajoča do dečka ter razgledana in dovzetna za terapevtove
razlage. Vsak ponedeljek, ko je bilo treba v šolo, je deček dobil grozne kolike, zato
je veliko manjkal v šoli. Med počitnicami je bilo bolje. Bil je uspešen učenec, a je
imel težave s sošolci. Imel je komplekse manjvrednosti, saj je bil debelejše
postave in so ga zaradi tega zafrkavali. Na terapijo s hipnozo je hodil tri mesece.
Terapija je pomagala. Po nekaj mesecih, približno po petnajstih srečanjih so se
težave nehale.
Na koncu je strokovnjak omenil še en manj uspešen primer fantka, ki je hodil že v
peti razred in je začel spet močiti posteljo. To mu je povzročalo hude težave v šoli
in doma. Po mnenju strokovnjaka so bile te težave neke vrste klic na pomoč, saj je
bil po njegovi oceni vzrok težav slab odnos med starši. Starši tudi do otroka niso
bili preveč razumevajoči in so se jezili nanj. Na hipnozo je hodil dva meseca, a se
stanje ni izboljšalo. Fantek je bil deležen že veliko različnih obravnav,
hipnoterapija je bila še zadnja v vrsti neuspehov. Vse obravnave so namreč
zdravile posledice (močenje postelje), ne pa vzroka težav (odnos med starši).
Starši so bili zelo nekritični do lastnih napak in so menili, da niso nič krivi.
Odnos do otroka
Pri vsakem delu s pacienti je glavno načelo spoštovanje etičnega kodeksa, kar
pomeni, da se dela izključno za dobro pacienta.
Strokovnjaki so poudarjali, kako pomemben je kvaliteten terapevtski odnos za
uspešno hipnoterapijo. Kontakt je osnova za zaupen odnos, ki pripomore k temu,
da postane otrok hipnotibilen. Terapevt mora z otrokom izgraditi odnos zaupanja
in razumevanja, otroka mora slišati in mu dati veljavo. Za to je izredno pomembna
86

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Barbara Cvetko, diplomsko delo

dobra komunikacija, v kateri lahko otrok pove, kaj mu je všeč in kaj mu ni. Trden
odnos da terapevtu možnost vplivanja na otroka.
Odnos terapevt zgradi skozi pozorno opazovanje in imitiranje otroka. Le-ta tako
začuti povezavo in stik s terapevtom. Eden od hipnoterapevtov je opisal, da se
pripravi na srečanje z otrokom tako, da se par minut pred srečanjem sam inducira
v trans. Na ta način lažje naveže stik z otrokom.
Drugi strokovnjak je v zvezi s terapevtskim odnosom z otrokom poudaril, da mora
terapevt paziti, da nima do otroka preveč pokroviteljskega odnosa in da si ga ne
podredi. S takim vedenjem bi mu lahko fiksiral nek vzorec za naprej.
Posebnosti otrok
V to kategorijo sem uvrstila posebnosti v metodah in načinih dela pri obravnavi
otrok ter značilnosti samih otrok, ki se razlikujejo od odraslih in katerim je potrebno
prilagoditi terapijo.
Vsi intervjuvanci so se strinjali, da prinaša delo z otroki lepe rezultate. Otroci so
zelo hvaležni klienti in dobri subjekti za hipnozo in se jim da s to metodo zelo
pomagati. Eden od razlogov je ta, da imajo otroci izjemno veliko predstavljivost in
bujno domišljijo. Otroci mislijo v podobah. Zelo so v stiku z načinom doživljanja, ki
mu pravimo trans, saj so v njem naravno večino časa. To njihovo lastnost se
splača izkoristiti. So dobri poslušalci in po naravi bolj koncentrirani. Ker so otroci
zelo hipnotibilni, ni potrebna pretirana globina hipnoze.
Potrebno se je pa zavedati, da so otroci v hipnozi drugačni in hipnoza ne zgleda
kot pri odraslem. Lahko so zelo nemirni in ne zdržijo dolgo časa. Zato so po
mnenju družinskega zdravnika zahtevni kandidati za hipnozo. Lahko so v transu
tudi z odprtimi očmi, kar na zunaj lahko zgleda kot običajna komunikacija, a je
hipnotska komunikacija.
Zdravnik splošne medicine pa je menja, da je z otroki lažje delati, saj so zelo
dovzetni, sugestibilni in se podredijo avtoriteti. Poleg tega pravi, da otroci nimajo
predsodkov, kot jih imajo odrasli. Pomembno je, da so starši motivirani in da
verjamejo v uspeh terapije in v hipnozo, saj to prenesejo na otroka.
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Pri odraslih zdravnik splošne medicine za indukcijo v hipnozo največkrat uporablja
relaksacijo. Otroci so bolj nemirni in je to težje, zato pri njih uporablja predvsem
indukcije s fiksacijo. Otroci hitro padejo v hipnotično stanje, hipnoza se hitro odvija,
a ne zdržijo dolgo v tem stanju in se lahko vmes večkrat zbujajo.
Po končani hipnozi pa je pomembno otroka do konca prebuditi in ga postaviti na
realna tla ter se pogovoriti z njim, da ve, kaj je res in kaj je hipnoza.
Starost otrok
O tem, katera starost otrok je najprimernejša za hipnozo, sem povprašala
strokovnjake, ki se ukvarjajo z obravnavano problematiko. Socialno pedagoginjo
sem vprašala, katera starost otrok bi po njenem mnenju potrebovala omenjeno
pomoč na področju učenja in otroci katere starosti bi bili najbolj navdušeni za
sodelovanje. Odgovori so se presenetljivo dobro prikrivali.
Dva od vprašanih strokovnjakov s področja hipnoze sta odgovorila, da s
predšolskimi otroki nerada delata, saj so zelo nemirni in delo vzame veliko časa.
Od 4 ali 5 let naprej, ko gre otrok v šolo, pa se da že marsikaj početi. Okoli deset
let stari otroci so takšni, da se jim da stvari razložiti. Eden od njiju je povedal, da z
10 do 14 let starimi otroki kar veliko dela.
Tretji strokovnjak pa je dejal, da se verbalno da delati z otroki od drugega leta
naprej, neverbalno pa že od rojstva. In tudi četrti vprašanec ne vidi starostne
omejitve za hipnozo. Povedal je, da je že z dojenčkom najlažje navezati stik v
stanju transa. Nosečnica lahko s hipnozo izboljša stik z zarodkom, saj v stanju
transa veliko lažje čuti bitje srca svojega zarodka. Ima možnost vpliva na zarodek
in nanj na primer prenese sproščenost.
Ko pa otroci spregovorijo, se odprejo nove možnosti za hipnotsko komunikacijo.
Socialna pedagoginja pa absolutno primernost hipnoze vidi za učence od šestega
do devetega razreda. Pravi, da je tovrstna pomoč pri učenju in koncentraciji vedno
bolj potrebna, predvsem v tretji triadi in tudi kasneje.

3.3.3 Vrste težav in obravnava
Ta kategorija se nanaša na Prilogo 4. Vsebuje podkategorije Težave otrok,
Težave odraslih, Težave na šolskem področju in Obravnava težav otrok.
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Težave otrok
V tej podkategoriji bo govora o tem, katere težave, ki se pojavljajo pri otrocih, so
primerne za obravnavo s hipnoterapijo.
Eden izmed intervjuvanih hipnoterapevtov je poročal, da pridejo otroci v terapijo
zaradi vseh vrst težav, v glavnem pa zaradi pomanjkanja koncentracije in
motivacije. Po mnenju drugega intervjuvanega strokovnjaka pa sta dva tipa otrok
izjemno primerna za obravnavo s hipnozo, in sicer narcisoidni in hiperaktivni
otroci. S pomočjo hipnoze začutijo okolje in uspejo prilagoditi svoje potrebe družbi.
Zelo hitro in učinkovito je uspavanje otrok s hipnozo. Tretji strokovnjak je omenil
še uspešne obravnave s hipnozo za komplekse manjvrednosti, popuščanje v šoli,
močenje postelje, težave pri sošolcih, starših, strah pred šolo in psihosomatske
težave otrok, kot so bolečine v trebuhu, vročina ali bruhanje. Četrti strokovnjak pa
je dodal še obravnavo strahu pred bližino (avtistični sindrom), najstniške
negotovosti glede lastne identitete in uveljavljanje med vrstniki ter probleme
agresivnosti.
Težave odraslih
Pri odraslih naj bi se hipnoza po pripovedovanju strokovnjakov uporabljala za
zmanjševanje bolečine, predvsem glavobola, kot pripomoček za hujšanje,
odvajanje od kajenja, razne nevrotične motnje, za obravnavo anksiozne
problematike, tesnobe, pri psihosomatskih težavah, motnjah vegetativnega
ravnovesja itd. Koristna je tudi pri hudih in dolgotrajnih duševnih motnjah,
osebnostnih motnjah, psihozah, depresivnih motnjah in raznoraznih težavah, ki jih
imajo ljudje v življenjskih stiskah. Pogosta je tudi uporaba hipnoze v športu, za
motivacijo športnikov in za kolektivno delo. Na primer pri smučarskih skokih imajo
reprezentance hipnotizerje ali uporabljajo avtogeni trening. V hipnozi lahko smučar
celo progo prevozi in neštetokrat ponovi skok.
Eden od intervjuvancev je povedal, da v svojem delu hipnozo uporablja praktično
za vse probleme, s katerimi se ljudje obrnejo nanj in da še ni naletel na kakšne
absolutne kontraindikacije.
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Težave na šolskem področju
Socialna pedagoginja, ki dela na ljubljanski osnovni šoli, je opisala težave, s
katerimi se učenci dandanes soočajo v šoli. Povedala je, da se učenci ne zmorejo
poglabljati, raziskovati področja in pridobivati znanja kot včasih. V povprečju
učenci ostajajo bolj na površini. Razlogov za te težave je več; od samega načina
življenja, pomanjkanja zgodnjih delovnih navad do premalo usmerjenega,
koncentriranega dela od prvega razreda naprej. Ogromno je dejavnosti, v katere
se morajo otroci vključiti in hitro in pogosto menjati aktivnosti. Problem nastane pri
dejavnostih, ki jih ne zanimajo. Otroci nimajo razvitih delovnih navad, starši
prepogosto prevzemajo naloge namesto svojih otrok. Če pa se otroci ne naučijo
navad v najzgodnejšem obdobju, niso pri stvari. Izgubijo stik sami s sabo.
Problemsko področje je tudi koncentracija in motivacija. Otroke mora neka stvar
zanimati, da so motivirani zanjo in da vložijo trud. V šoli se kaže velika potreba po
ukvarjanju s področji motivacije in koncentracije za učenje, in sicer sistematično in
intenzivno, sicer šole ne bodo dosegali želenih rezultatov učenja niti osebnostnega
razvoja otrok.
Hipnoza je po mnenju hipnoterapevtov vsekakor koristna tudi za številne težave,
povezane s šolo, kot so trema pred nastopanjem, stiske otrok v zvezi s
storilnostnimi zahtevami in preizkusi znanja, vegetativne težave, kot so
zardevanje, visok pulz ali potenje, težave s koncentracijo, težave s samozavestjo
ali motivacijo, anksioznost, napetost učencev, motnje vedenja, nepotrpežljiv otrok,
razni strahovi in ne nazadnje je pomembno področje uporabe hipnoze pri otrocih
tudi usmerjanje otrok v vzgojnem smislu.
Obravnava težav otrok
V to podkategorijo sem zbrala konkretne napotke, predloge ali izkušnje
intervjuvancev v zvezi z obravnavo otrok. V tem poglavju je govora bolj o metodah
in načinih same hipnoze, medtem ko bom v poglavju »Uporaba hipnoze v šoli«
opisala konkretne predloge, kako tukaj opisane metode integrirati v šolski prostor.
Socialna pedagoginja v zvezi z obravnavo težav poudarja pomembnost, da bi se
problemov lotili sistematično in načrtno. Po njenem mnenju se je potrebno
poglobiti v posamezna področja. Vidi potrebo po enotnem programu ali načrtu, ki
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bi pripeljal do skupne, sprotne evalvacije dela. Predlaga sprotne individualne
pogovore z učenci v vsakodnevnih situacijah, pogovore v okviru razrednih ur in pri
posameznih predmetih o načinih premagovanja ovir, s katerimi se srečujejo.
V nadaljevanju pa bom povzela, kakšen način obravnave s hipnozo pri otrocih
predlagajo strokovnjaki hipnoterapevti.
Eden od intervjuvancev je izpostavil, da je najprej potrebno urediti čisto zunanje
dejavnike. Terapevt naj otroku pomaga ugotoviti najboljše pogoje za učenje (na
primer ugoden prostor in čas v dnevu) in krepiti otrokovo odgovornost. Otrok mora
imeti občutek, da mu terapevt stoji ob strani. Napredki so vidni iz seanse v seanso.
Terapevt pa mora biti pozoren in mora opaziti tudi majhne napredke ter jih okrepiti.
Hipnoza oziroma samohipnoza je že po definiciji odlična za povečanje učenčeve
koncentracije. Za koncentracijo obstajajo točno določeni teksti, metode in tehnike,
ki jih terapevt uporablja, ko uči otroka.
Za šolsko delo je izredno pomembna prava naravnanost otroka. Terapevt poskuša
otroka spraviti k učenju s pozitivnimi sugestijami in spodbudami v hipnozi, kjer mu
lahko plastično naslika, kaj bo na primer počel, ko bo končal z učenjem. Tako je
hipnoza lahko zelo uporabna za motivacijo in usmerjanje, da se otrok uči. V
hipnozi lahko otroku okrepi željo, da se ukvarja z neko nalogo. Eden od
hipnoterapevtov je poudarjal pomen pravilne motivacije. Motivacija ne sme biti
vezana (samo) na oceno. Otroku je potrebno okrepiti zavedanje o nagradi za
dobro delo. Ne morajo biti vsi odličnjaki, ocene so v razredih enakomerno
porazdeljene in otroci morajo sprejeti svoj uspeh, kakršen je.
Kot izredno pomembno vsi vprašanci ocenjujejo krepitev otrokovega ega.
Samozavest je namreč pomemben pogoj za uspešno delo. V hipnozi je mogoče
odlična krepitev otrokovih pozitivnih lastnosti in vzpostavljanja povezave, češ če je
dober na enem področju, je lahko tudi na drugem.
S hipnozo terapevt otroka nauči uporabe pravih sposobnosti v šoli, da je na primer
miren med poukom in živahen med odmorom. Družinski zdravnik vidi uporabnost
hipnoze v šolstvu predvsem na dveh področjih; učenje odkrenljivosti in učenje
potrpežljivosti. Predlaga uporabo posthipnotičnih sugestij o stvareh, ki otroka
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begajo, kot zagotovilo, da jih bo lahko opravil v drugem času. Vsak otrok rabi
ravnovesje, gibanje in učenje, ampak vsako ob svojem času.
Konkretna metoda, primerna za starejše otroke, je desenzibilizacija. Otroka se v
hipnozi večkrat postavi v okoliščine, kjer ima tremo in se mu sugerira samozavest
(krepitev ega). Postopoma terapevt otroka izpostavlja vedno težjim situacijam. V
hipnozi se namreč otrok lahko kvalitetno pripravi na to situacijo, ne samo razmišlja
o njej, ampak jo v celoti doživi. Vzemimo primer priprave na govorni nastop. V
hipnozi ima otrok možnost, da ne samo vidi, ampak doživi prihajajoči dogodek.
Vsak nadaljnji poskus je lažji. Pri resničnem dogodku pa samo ponavlja nekaj, kar
je v hipnozi že doživel. Občutek, kot da je nekaj že počel, pa prinese manj
negotovosti. Otrok že ve, kaj ga čaka.
Po mnenju strokovnjakov je tudi zelo pomembno, da se otrok nauči relaksirati.
Hipnoza lahko služi kot pripomoček za relaksacijo. V hipnozi terapevt da otroku
posthipnotično sugestijo, da ko bo izrekel določen stavek (na primer »Popolnoma
miren sem!«), bo popolnoma miren, kot na primer tisti trenutek v hipnozi. Tako
poveže določeno izkušnjo, v tem primeru občutek mirnosti, z nekim sidrom, na
primer z določenim stavkom. Eden od intervjuvancev je zelo toplo priporočil knjigo
o avtogenem treningu. Knjiga vsebuje šest zelo koristnih osnovnih vaj, ki so
prenesene iz indijske kulture v zahodni svet. Schulz jih je prevedel kot metodo
sproščanja za vegetativni živčni sistem. Za tiste učence, ki trpijo zaradi treme, je
lahko zelo pomembna relaksacija, krepitev ega in samozavesti. Drugo mnenje pa
je, da v primeru treme ni priporočljivo otroka samo sproščati, saj lahko postane
preveč flegmatičen. Njegovo prizadevanje se posledično zmanjša. Otroku je
potrebno občutek treme razložiti, da je to skrb njegovega telesa, da se pripravi.
Otroka pripelje do tega, da tremo dojema kot pozitivno spodbudo.
Naslednja točka, kjer se da odlično posredovati s hipnozo, je obvladovanje čustev.
S pomočjo hipnoze je mogoče izboljšati otrokov stik s svojo »avro«, tako da otrok
prepozna prve znake agresivnosti in ta postane obvladljiva. Nauči se
prepoznavanja »kontekstualnih ključev«. To pomeni, da prepozna svoja čustva in
sprožilce, ki so do tega privedli, in tako lahko lažje obvladuje svoje odzive.
Eden od intervjuvancev je podal lep primer terapevtske zgodbe, kakršno uporablja
pri svojem delu v hipnozi. Zgodbo je sestavil za fantka, ki je imel psihosomatske
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težave. Vsakič, ko je moral v šolo, so ga začele mučiti grozne kolike v trebuhu in
bruhanje. Bil je v redu učenec, a je imel težave s sošolci. Terapevt je fantku v
hipnozi sugeriral, da hodi skozi mogočen gozd, z ogromnimi drevesi. Peljal ga je
do skalne stene, ki naj bi jo fant preplezal. Opogumljal ga je, da je zmožen in da
mu bo uspelo in mu zatrdil, da bo pazil nanj. Bilo je težko, ampak fant je preplezal
steno in se ozrl navzdol na sošolce in učitelje, ki so mu vsi čestitali in ploskali.
Terapevt je dečka opogumljal, ga pohvalil, naj bo ponosen na to, kar je zmogel,
kar nihče drug od sošolcev ni. Na ta način je terapevt opogumljal mladega klienta
in mu na nekem simboličnem nivoju vlival moč in občutek, da zmore. Po nekaj
srečanjih hipnoterapije so dečkove težave prenehale.

3.3.4 Šolsko področje
Podkategorije te kategorije so Uporaba hipnoze v šoli, Situacija na šolskem
področju, Učenci, Starši in Učitelji in svetovalni delavci. Kategorija se nanaša na
Prilogo 5.
Uporaba hipnoze v šoli
Intervjuvance sem povprašala po mnenjih in predlogih o uporabi hipnoze na
šolskem področju. Ta podkategorija vsebuje njihove odgovore.
Socialna pedagoginja vidi možnost vključitve hipnoze v šolo s sistematično
vpeljavo interesne dejavnosti v okviru razširjenega programa. Interesne dejavnosti
so organizirane popoldan, takoj po pouku ali pa pred poukom. Pogoj je, da
dejavnost poteka absolutno na prostovoljni bazi.
O možnih načinih vpeljave hipnoze v šolstvo so razmišljali tudi vprašani
hipnoterapevti. Njihova mnenja so se razlikovala. Nekateri so videli uporabnost
hipnoze za individualne primere otrok, ki imajo težave, drugi so predlagali učenje
in uporabo hipnoze z vsemi učenci v razredu, tretji kombinacijo obojega.
Vsem hipnoterapevtom se zdi smiselna uporaba hipnoze za obravnavo
individualnih težav otrok. Otrokom, ki imajo posebne potrebe, kar se tiče učenja, bi
se dalo s tem zelo pomagati. Nekaterim strokovnjakom se zdi koristno tudi delo s
celim razredom. Intervjuvani terapevt je povedal, da učitelji hipnozo že uporabljajo
v šoli, le da se tega ne zavedajo. Hipnoza je na primer, ko učitelji nekaj inscenirajo
in nastane osredotočenost skupine na neko dogajanje. Naravni hipnotski mediji, ki
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jih lahko učitelji pripravijo, so animacije, ki otroke pritegnejo, dramska, glasbena ali
plesna uprizoritev ali pripovedovanje pravljic. S temi tehnikami bi se dalo v šoli
zelo veliko narediti. Motivacija in vizualizacija sta zelo koristni predvsem pri športu.
Metoda hipnoze bi prišla prav pri nemirnem razredu, saj bi se z njo dalo umiriti vse
učence pred začetkom ure.
Eden od vprašancev omenja primer učiteljice ljubljanske gimnazije, ki je
uporabljala hipnozo za uvod v svoje ure. Delala je tehnike sproščanja in pozitivne
sugestije in imela zelo dobre uspehe. Po njenem zgledu predlaga naslednji model
uporabe:
Prvih pet minut šolske ure bi lahko bilo namenjeno za sproščanje, poglabljanje in
ustvarjanje učne koncentracije pri otrocih. Nato učitelj z otroki povzame dogajanje
iz prejšnje ure, saj če jih v mislih postavimo v prejšnjo uro, lahko potem od tam
nadaljujejo. V hipnozi bi sledila tudi napoved, kaj se bo dogajalo pri uri. Tako bi se
otroci lažje osredotočili na predmet in na učitelja. Po hipnotičnem uvodu bi sledila
neka vaja za prebujanje otrok. Prebujanje je izredno pomembno, da bodo otroci
zavestni in ne zaspani in da si bodo snov dobro zapomnili. Med poukom bi učitelj
samo še krepil sugestije in na koncu šolske ure bi lahko sledil še zaključek v
hipnozi, s pozitivnimi povratnimi informacijami, pohvalami in povzetkom ure.
Se pravi, na začetku šolske ure bi bilo namenjenih pet minut za poglabljanje, za
ustvarjanje hipnotičnega stanja. Nato minutka ali dve za prebujanje in potem naj bi
ura tekla naslednjih štirideset minut normalno. To bi se po možnosti izvedlo na
začetku vsake ure, saj ne moremo uporabljati popolnoma enakega modela pri
različnih šolskih predmetih.
Za uresničitev takšne vizije bi bilo potrebno hipnozo demistificirati in uporabiti
njene dobre učinke za promocijo. Mnogi imajo namreč predsodke, tako da nekateri
intervjuvanci predlagajo, da tehnike v šoli ne bi imenovali hipnoza, ampak kako
drugače, na primer »ustvarjati miselno koncentracijo in naravnanost na predmet«.
Primer sugestij za uvodni pozdrav: »Sedaj se umirite, zavzemite sproščeno držo.
Medtem ko se umirjate, dajte roke na kolena, poravnajte hrbet … Nato lahko
sprostite ramena, položite roke na stegna in v naslednjih nekaj minutah bom
obnovil/-a, kaj smo se učili pri prejšnji uri … Naučili smo se to in to, za domačo
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nalogo pa ste imeli to in to … Danes bomo obravnavali to in to, naučili se bomo to
in to, vi boste znali to in to … Pri tem se boste dobro počutili … No, sedaj se boste
pa malo pretegnili … Osvežimo se, pretegnite roke, pretegnite noge, vstanite …«
Nato bi sledila minutka za telesne vaje in začetek aktivnosti, kot jo je napovedal
učitelj.
Situacija na šolskem področju
S situacijo v šolah je gotovo najbolj v stiku socialna pedagoginja, tako da je na to
temo največ povedala ona.
Primerjava sedanje situacije v šolah in šolske situacije pred petnajstimi leti kaže
na bistvene razlike. Koncentracija otrok je občutno slabša in otroci so vedno bolj
»miselno razpršeni«. Te težave se pojavljajo pogosteje kot v preteklosti. Poleg
tega pa se v zadnjih letih v šolskem prostoru razvija problematika tudi na številnih
novih področjih, na katera je treba posegati. Po mnenju socialne pedagoginje je to
odraz družbe, odraz medijev, hitrega načina življenja in beganja na vse strani.
Problem motenj učenja nastaja tudi zaradi konteksta v šolah. Preveliki razredi in
velika stopnja nemira v razredu otroka z motnjami pozornosti ovira pri učenju. Če
je razred motiviran in delaven, se to prenese na posameznika in obratno. Otrokove
težave je potrebno vedno gledati v kontekstu okolja, v katerem se nahaja. Tako
prihaja do tega, da imajo tudi nekateri nadarjeni otroci slab šolski uspeh.
Učenci
Socialna pedagoginja je povedala, da se učenci sami zelo zavedajo svojih težav in
so z njimi obremenjeni. Tožijo, da se težko skoncentrirajo. Na šoli imajo pogoste
pogovore z učenci o učenju, o načrtovanju učenja, organiziranju časa, tehnikah
učenja, delovanju možganov, o spominu in podobno. Učenci sami izpostavljajo, da
so tehnike sproščanja tiste, ki bi jih zanimale in ki jih potrebujejo. Med navedenimi
temami in metodami učenja, ki so jih strokovni delavci na šoli dali otrokom na voljo
kot možen pripomoček pri učenju, jih je največ glasovalo za sproščanje. Tudi
motivacija je bila uvrščena precej visoko. Otroci si želijo motivacije, a ne vejo, kako
»sami sebe brcnit«.
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Otrokovo (problemsko) vedenje je vedno stvar konteksta. Če pogledamo, kateri
učenci so uspešni v šoli, so to tisti, ki so mirni, poslušajo in se znajo koncentrirati.
Neuspešni učenci so tisti, ki delajo kar se trenutno spomnijo in niso sposobni
počakati.
Starši
Socialna pedagoginja je povedala, da se težišče dela v šoli prenaša tudi na delo s
starši. Pove, da pa starši včasih niso kos niti lastnim problemom. Prihajajo po
pomoč v šolo, kako naj pomagajo otroku.
Tudi hipnoterapevti so poudarjali vpliv staršev in pomen njihovega sodelovanja.
Starši in okolje imajo pomemben vpliv na otrokovo vedenje in njegove učne
težave. V nestabilni družini s problemom alkohola in čustvenih ali celo fizičnih
zlorabah otrok nima občutka varnosti. V disfunkcionalnih družinah, kjer starši
kritizirajo otroka, ko je ta utrujen ali zmehčan v stanju transa, to povzroča
neučinkovitost pri učenju. Poniževanje in zasmehovanje otroka je zelo škodljivo in
se lahko kaže v učnih težavah. Urejen družinski kontekst je pomemben za učinke
(avto)hipnoze. Kontekstualni okvir doma ima vpliv na otrokovo učno uspešnost.
Negativne sugestije otroku, kot je »prinesi dobro oceno«, lahko delujejo zelo
zaviralno. Ocena je domena učitelja, starši pa bi morali vrednotiti otrokov trud, ne
ocen. Vsi strokovnjaki so poudarili, da je potrebno tudi delo s starši in učitelji, da
pravilno ravnajo z otrokom. Vsi morajo sprejeti svoj del odgovornosti. Učitelje in
starše bi bilo potrebno izobraziti o hipnozi, jim stvar pokazati in razložiti. Potem bi
morda drugače gledali na obravnavano tematiko. Morali bi se otresti predsodkov o
hipnozi. Starši lahko v veliki meri otroka razbremenijo stresa, saj vplivajo na
otrokov občutek neuspeha. Starši naj z otrokom na primer doma vadijo sugestije
ali avtohipnozo, ki se je je otrok naučil s pomočjo terapevta. Starši morajo zaupati
in biti motivirani za delo s hipnozo, saj svoja stališča prenašajo tudi na otroka.
Učitelji in svetovalni delavci
Socialna pedagoginja je povedala, da se na njihovi šoli učitelji in svetovalni delavci
ogromno pogovarjajo o učni problematiki. Do tega nikakor niso pasivni ali imuni.
Tudi učitelji in svetovalni delavci so postavljeni pred spremembe, ki jih begajo.
Razpršenost se dogaja tudi med njimi, tako da težko dajejo trdnost otrokom.
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Eden od hipnoterapevtov je razložil, da so dobri učitelji dobri hipnotizerji, saj znajo
vzbuditi zanimanje otrok in pritegniti njihovo pozornost. Uspejo jih pripraviti do
tega, da se osredotočijo na nekaj, kar spodbudi njihovo domišljijo in ustvarjalnost.
Po njegovem mnenju bi bilo potrebno učitelje o hipnozi izobraziti, da bi jo sprejeli
in koristili njene dobre učinke. Za to pa mora biti učitelj sugestibilen, znati mora
delati z učenci in biti izobražen tudi na področju hipnoze. Z reševanjem enostavnih
stvari v hipnozi se lahko ukvarja več profilov. Z učnimi in vzgojnimi stvarmi bi se
brez pomislekov lahko ukvarjali pedagogi, s težjimi problemi, terapijami nevroz in
podobno pa ne. Smiselno bi bilo naučiti hipnoze učitelja, starše za krepitev
otrokove samozavesti in koncentracije, svetovalnega delavca za reševanje
zapletov in otroka.

3.3.5 Slabosti in nevarnosti hipnoze
Kategorija se nanaša na Prilogo 6 in zajema podkategorije Dejavniki hipnotizerja,
Dejavniki klienta, Dejavniki tehnike, Dejavniki načina dela in Neprimernost
uporabe hipnoze.
Dejavniki hipnotizerja
Ko sem intervjuvanim strokovnjakom s področja hipnoze postavila vprašanje o
nevarnostih, povezanih z uporabo hipnoze, so vsi najprej pomislili na človeški
faktor, se pravi nevarnosti, ki izhajajo iz osebe, ki uporablja hipnozo. Zato je ta
podkategorija tudi najbolj obširna.
Vsi intervjuvanci so se strinjali, da mora biti oseba, ki se ukvarja s hipnozo, še
posebej pa s hipnozo otrok, moralno neoporečna. Prvi pogoj je, da spoštuje etični
kodeks. Strokovnjaki so navajali različne s tem povezane nevarnosti. Dva sta
opozorila na problem, da hipnozo uporabljajo tudi laiki, ljudje, ki za to niso
izobraženi. Za globlje posege, kot so brskanje po podzavesti, regresijo ali
poseganje na področje psihe ali vegetativnega živčevja, je potrebno poznavanje
človekove fiziologije, hormonov, zgradbe in funkcije živčevja. Vsaj do neke mere je
torej potrebno medicinsko predznanje, tudi če oseba ni nujno zdravnik, mora
razumeti, kaj počne. Vsak se lahko nauči hipnotizirati. Problem nastopi, kaj početi
s človekom v hipnozi. Eden od intervjuvanih strokovnjakov je dal duhovito
prispodobo, in sicer: » Gre za to, kot če bi brivec operiral možgane s skalpelom.«
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Druga izpostavljena nevarnost, ki bi jo omenila, je preveč avtoritaren pristop
terapevta, saj ta lahko ustvarja podrejena bitja. Intervjuvanec, ki je izpostavil to
nevarnost, je ta pristop primerjal z vzgojo proizvodnih delavcev. Preveč direktivni
pristop prinese s sabo nevarnost uporabe moči za svoj vpliv. Pri nekaterih
hipnotizerjih se lahko razvije občutek nadmoči, ki postavlja kliente v podrejen
odnos. Hipnotizer se mora zavedati, da klient naredi nekaj, ker se mu zdi sugestija
dobra, ne, ker mora. Pomemben je torej občutek odgovornosti za svoja dejanja, še
posebej pri delu z otroki.
Fenomen kolektivnega transa so nekateri ljudje v zgodovini izkoristili za
podžiganje množičnega sovraštva. Primeri izrabe učinkov hipnoze za svoj vpliv,
občutek nadmoči so, npr., Milošević, Hitler ali Mussolini. Množica se je usmerila na
par besed ali stavkov, ki so jih kot negativne sugestije usklajeno ponavljali v
kolektivnem transu. Hipnoza je lahko izkoriščena kot medij za strašne grozovitosti,
ki jih ljudje v običajnem stanju zavesti ne bi naredili. V stanju transa pa lahko
postanejo popolnoma nekritični.
Dejavniki klienta
V zvezi z nevarnostjo hipnotizerjevega avtoritativnega pristopa imamo na drugi
strani nevarnost, da klienti postanejo vodljiva bitja, ki samo še sledijo navodilom.
Sploh pri otrocih, ki so po naravi bolj vodljivi, je potrebna pozornost, da so tudi
sami aktivni, ne da samo sledijo navodilom. Ne smejo pa biti preveč uporniški.
Kar se tiče lastnosti klienta, so vprašanci opozorili na previdnost uporabe hipnoze
pri psihotikih in duševno motenih osebah. Nevarnost uporabe obstaja tudi pri
latentnih psihozah, saj lahko postanejo manifestne. Uporabo odsvetujejo tudi pri
epileptikih.
Dejavniki tehnike
Kar se tiče same tehnike ali bolje rečeno značilnosti same hipnoze, je ena od
omenjenih slabosti ta, da za nekatere primere (v primerjavi z alternativno
obravnavo) lahko vzame relativno veliko časa. Eden od vprašancev je mnenja, da
učinki pogosto niso trajni in je potrebno hipnozo ponavljati. Opisal je primere iz
svoje prakse, kjer je s pomočjo hipnoze klientom pomagal pri hujšanju. Nekaj časa
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je delovalo, a se je izkazalo, da je bilo približno enkrat na mesec potrebno obnoviti
hipnozo za isti učinek.
Kot slabost tehnike bi lahko šteli tudi to, da je hipnoza zelo občutljiva na
kontekstualne dejavnike. V nekem nevarnem okolju bo zahtevno razviti pozitivno
hipnotsko kulturo. Pri množici ljudi s skupnim fokusom se lahko kolektivni trans
razvije v dobro, pa tudi v slabo smer. Tako se v negativni trans lahko inducirajo
tudi manjše skupine mladostnikov v tolpah, pretepajo, ropajo, so v nekem
destruktivnem hipnotskem stanju. Tak kolektivni trans se lahko razvije tudi v
razredu. Značilno je stanje zavesti, ki temelji na strahu in nevarnosti. Krepijo se
dejavniki, ki vodijo k stopnjevanju nasilja.
Dejavniki načina dela
Pri delu s hipnozo je potrebno biti pozoren predvsem na dvoje. Sugestije so
terapevtovo orodje pri delu s hipnozo in potrebna je previdnost pri oblikovanju in
podajanju sugestij. Če terapevt ni pozoren, obstaja nevarnost negativnih sugestij,
ki pa delujejo preveč na strahu, na tem, kar ne smejo in si potem otroci nič ne
upajo. Bistvo hipnoze pa je v opolnomočenju in v krepitvi močnih področij.
Druga, pogosto spregledana slabost je v tem, da se s hipnozo pogosto zdravi le
posledice nekega motečega vedenja na primer, ne pa vzroka. Pri nekaterih
težavah, ki nimajo v ozadju globljih motivov, je tak način morda primeren. Če pa je
neko vedenje (v primeru intervjuvanca je bilo to otrokovo močenje postelje) zgolj
manifestacija nekih čustvenih težav in ne dejanski problem, potem hipnoza ne bo
uspešna ali pa se bodo simptomi vrnili v enaki ali drugi obliki. Ker je čustven razlog
še vedno prisoten (v omenjenem primeru je bil to grob odnos med starši).
Neprimernost uporabe hipnoze
V to kategorijo sem umestila morebitno slabost, ki jo je na kratko omenil eden od
intervjuvancev, a se mi je zdela relevantna za moje raziskovalno področje. Slabost
se nanaša na učenje v hipnozi. Vprašanec je navedel primer učenja tujega jezika v
hipnozi, kjer je lahko učenec motiviran in prepričan, da zna. Ampak naučeno v
hipnozi se lahko pogosto obnovi v hipnozi, zavestno pa prevladajo druge misli.
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3.3.6 Stališče družbe
Ta kategorija je sestavljena iz podkategorij Stališče otrok, Stališče staršev,
Nasprotniki, Mnenje javnosti in Vpliv na mnenje o hipnozi. Nanaša se na Prilogo 7.
Stališče otrok
Na temo stališča otrok se je razgovorila predvsem socialna pedagoginja, saj
najbolje pozna ciljno populacijo. Predlaga, da bi se hipnozo kot tehniko sproščanja
v šolo uvedlo v okviru interesne dejavnosti, za katero se lahko vsak sam odloči ali
pa ne. Opozarja, da je izredno pomembno, da je stvar otrokom dobro
predstavljena in razložena, da bodo jasno vedeli, kaj, kako se bo dogajalo in
osnovni namen. Prepričana je, da bi bila zanimanje in interes učencev, saj so
otroci dojemljivi za marsikaj.
Eden od strokovnjakov hipnoterapevtov je povedal zgodbo o učiteljici slovenske
gimnazije, ki je pred leti začela uvod v svoje ure s kratko hipnozo in tako ustvarila
koncentracijo. Otroci so bili navdušeni.
Stališče staršev
Tudi starši so bili navdušeni nad omenjeno učiteljico in njenim načinom uvoda v
šolske ure. Večina vprašanih strokovnjakov s področja hipnoze je podobno
predvidevalo, da bi nekateri starši imeli predsodke proti uvajanju hipnoze na
področje šolstva. Poudarjali so, da bi bilo potrebno starše poučiti o hipnozi in jim
razložiti, da je ta tehnika primerna tudi za otroke. Nekateri pa so gotovo že
razgledani na tem področju.
Socialna pedagoginja je ocenila, da starši, vsaj na osnovni šoli, kjer je ona
zaposlena, premalo ali ne poznajo tehnike hipnoze. Podobno kot pri otrocih bi bilo
potrebno tudi staršem stvar dobro razložiti in predstaviti, morali bi jasno vedeti vse,
kar se bo dogajalo. Drugi nujen pogoj za socialno pedagoginjo bi bil, da bi hipnoza
kot pomoč pri učenju potekala na prostovoljni bazi in ne bi bila nikomur vsiljena. V
takih okoliščinah misli, da pri večini ne bi bilo odpora, morda pri kakem
posamezniku. Pravi, da iz pogovorov s starši lahko zaključi, da se starši in otroci
ukvarjajo z raznoraznimi stvarmi, da so nekateri zelo odprti in dojemljivi in da bi
zagotovo bili zainteresirani tudi za hipnozo.
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Nasprotniki
Eden od hipnoterapevtov, ki je ogromno naredil za uveljavitev hipnoze kot
medicinske tehnike na slovenskem področju, pravi, da je na odpore pri
uveljavljanju hipnoze sprva naletel prav pri strokovnjakih, kolegih psihologih in
zdravnikih. Pri vsaki novi stvari se pojavijo najprej nasprotniki, ki so tradicionalni in
se na želijo nič novega naučiti ali pa so skeptični do nove tehnike. Zanimivo je
tudi, da so v primeru učiteljice, ki je delala uvod v svoje ure s hipnozo, bili ne starši
in ne otroci, ampak prav kolegi učitelji tisti, od katerih so prihajali negativni odzivi,
ker niso zaupali v pristop. Po navadi »so negativci vedno glasnejši od pozitivcev«.
Mnenje javnosti
V tej podkategoriji so štirje strokovnjaki hipnoterapevti na podlagi svojih izkušenj in
opažanj poskušali oceniti splošno mnenje naše slovenske družbe o hipnozi. Vsi se
strinjajo, da družba ni brez predsodkov. Strokovnjak, ki je hipnozo uvedel v
Slovenijo, se je spominjal, da je bila pred uvedbo medicinske hipnoze v
šestdesetih letih javnosti znana le preko odrskih hipnotizerjev. Ko so v Kranjski
bolnišnici s hipnozo začeli pomagati ženskam pri porodu, je bil odziv zelo velik.
Okoli dvajset odstotkov vseh žensk v Kranjski bolnišnici je rodilo pod hipnozo. Po
prvih pomislekih v strokovnih krogih ni bilo nasprotovanj. Zelo se je boril, da bi
hipnoza v Sloveniji dobila svoje mesto in je mnenja, da ima javnost neko
predstavo.
Ostali trije strokovnjaki so bolj kritični. Prepričani so, da imajo ljudje predsodke in
da bi ob poskusu uvedbe hipnoze v šole prišlo do odporov v javnosti. Hipnoza ni
nevtralen pojem in pri večini vzbudi ambivalentna ali celo negativna čustva.
Mistika vzbuja odpor in intervjuvanci so poudarjali, da bi se že z izognitvijo besedi
hipnoza in uvedbo drugačnega naziva bilo mogoče izogniti marsičemu. So
mnenja, da je potrebno hipnozo demistificirati in da bi morali biti pozorni na njene
pozitivne učinke, ne na pot.
Vpliv na mnenje o hipnozi
Na internetu lahko najdemo veliko dobrih, a tudi slabih informacij o hipnozi. Vsi
vprašanci so se strinjali, da se je mistična ali celo negativna konotacija hipnoze
uveljavila zaradi odrske hipnoze, prikazane na televiziji. Na odru se norčujejo iz
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ljudi in uprizarjajo smešne ali bizarne situacije. Za predsodke so torej delno krivi
hipnotizerji sami, ker delajo reklamo z »mističnimi« učinki hipnoze. Ljudje se pa
ničesar tako zelo ne bojijo kot izgubiti nadzor nad seboj.
Okoli hipnoze

je

torej veliko

nesporazumov in

eden

glavnih

razlogov

strahospoštovanja do te tehnike je tudi nevednost. Ljudi je strah, kaj se bo v
hipnozi z njimi dogajalo. Zato intervjuvani terapevt poudarja, kako pomembno je,
da se hipnoterapevt z vsakim, ki pride po pomoč, najprej pogovori o njegovih
predstavah o hipnozi.
Po drugi strani pa nekaterim biti hipnotiziran predstavlja znak šibkosti ali se jim zdi
to izpod časti. S tega vidika imajo moški več predsodkov do hipnoze kot ženske.
Eden od hipnoterapevtov predlaga, da naj bi strokovnjaki mistični prizvok izraza
hipnoza krepili na primerih, kjer nič drugega ne pomaga, na primer aktivirati
depresivnega otroka ali umiriti hiperaktivnega otroka. V tem vidi pozitiven učinek
misticizma, za preseganje zakoreninjenih prepričanj. Kar so ljudje do sedaj verjeli,
da ni možno, se potem uspešno obravnava s hipnozo.
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3.4 Utemeljena teorija
V tem poglavju bom poskusila odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja s
pomočjo rezultatov, pridobljenih v moji raziskavi, in s pomočjo spoznanj iz
teoretičnega dela.

1. Kako je hipnoza kot oblika terapije primerna in uporabna za otroke v osnovni
šoli?
Na podlagi dobljenih rezultatov iz intervjujev si upam trditi, da je hipnoza kot oblika
terapije z več vidikov zelo primerna za osnovnošolsko populacijo.
Kot prvo so intervjuvani strokovnjaki poudarjali, da je hipnoza posebno stanje, ki je
zdravilno že samo po sebi. Ima mnoge prednosti, morda je najpomembnejša ta,
da deluje preko podzavesti in ima zato veliko moč. Podobnega mnenja je bil že
Milton Erickson (po Griffin in Tyrrell, 2003) in mnogo drugih strokovnjakov. Po
njegovem je hipnoza edino najmočnejše psihoterapevtsko orodje v človeških
rokah. Hipnoza namreč poteka v stanju, v katerem se človekovi možgani naravno
programirajo in posledično tudi uspešno »reprogramirajo«.
Nadaljnje prednosti, ki so jih izpostavili intervjuvani strokovnjaki, zaradi katerih je
hipnoza odlična za obravnavo otrok, so naslednje. Hipnoza je široko uporabna
metoda, ki nima škodljivih vplivov niti stranskih učinkov, ni boleča in ne more
nikomur škodovati, niti otroku. Hipnoza je alternativa kemičnim zdravilom, s
katerimi se prepogosto obravnava razne otrokove psihosomatske težave. Metoda
ni dolgotrajna. Kohen in Olness (2011) zatrjujeta, da je pri otrocih s čustveno
pogojenimi učnimi težavami dve do pet seans dovolj za rešitev problema.
Metoda hipnoze je v veliki meri primerna za potrebe otrok in mladostnikov, saj so
otroci že naravno v stanju transa in ne rabijo toliko formaliziranih postopkov.
Terapevtski princip indirektnih sugestij, preko metafor, zgodb in pravljic služi kot
hipnotski medij, ki je nadvse primeren za otroke. Otroci imajo izjemno veliko
predstavljivost in bujno domišljijo, mislijo v podobah. Zelo so v stiku z načinom
doživljanja, ki je prisoten v hipnozi, saj so v njem naravno večino časa. To njihovo
lastnost se splača izkoristiti. Literatura dodaja še izredno dobro sposobnost
imaginacije otrok in dejstvo, da so zaradi svojih skromnih življenjskih izkušenj brez
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predsodkov in dobro vodljivi (Krmelj in Pajntar, 2010; Kojić, 1984). Tudi Freitag
(1983) poudarja, da imajo otroci v svoji domišljiji najbolj barvita in plastična
doživetja. Svoj notranji svet doživljajo bolj realno kot odrasel človek in se močneje
odzivajo na slike iz svoje domišljije, tako da lahko s predstavami »dejansko
premikajo gore problemov« (Freitag, 1983 str.: 178). So zelo primerni kandidati za
terapijo pod hipnozo.
Vsi intervjuvanci so se strinjali, da prinaša delo z otroki lepe rezultate, da so otroci
zelo hvaležni klienti in dobri subjekti za hipnozo in da se jim da s to metodo zelo
pomagati. So dobri poslušalci in po naravi bolj koncentrirani. Ker so otroci zelo
hipnotibilni, ni potrebna pretirana globina hipnoze. Po pregledu literature lahko
rečem, da tudi večina avtorjev delo z otroki opiše kot zelo hvaležno nalogo
(Hawkins, 2006; Kirsch in Lynn, 2006; Kohen in Olness, 2011; Morrill, 2005), saj
so izjemno koopreativni in hitro vstopijo v hipnozo. Ker še niso tako kritični,
pogosteje sprejmejo sugestije. Poleg tega so lačni novih izkušenj in imajo naravno
potrebo po učenju in odkrivanju, tako da jim vsak dražljaj predstavlja možnost, da
se odzovejo na nov način.
Poleg tega je hipnoza idealno orodje za ustvarjanje dobre naravnanosti otroka, kar
je pomemben del vzgoje otrok. Hipnoza je odlična za opolnomočenje otroka,
krepitev njegovega ega in samozavesti.
Kar se tiče starosti, se vsi intervjuvani strokovnjaki strinjajo, da so otroci najbolj
hipnotibilna skupina klientov. Polovica jih je mnenja, da se da s hipnozo delati z
otrokom že od rojstva. Kot spodnjo mejo primerne starosti za verbalno hipnozo pa
vsi označijo obdobje, ko otrok vsaj do določene mere osvoji jezik, se pravi od štiri
ali pet let naprej. Okoli desetega leta starosti pa so otroci že tako zreli, da se jim
da stvari lepo razložiti in z njimi veliko delati. Tudi skoraj vsi avtorji literature se
strinjajo, da so otroci najbolj hipnotibilna skupina posameznikov. Najbolj
hipnotibilni naj bi bili med sedmim in štirinajstim letom starosti (Krmelj in Pajntar,
2010; Kojić, 1984). Šele po sedmem letu starosti namreč otrok razvije sposobnost
mišljenja, ki ni več odvisna od njegove trenutne vizualne zaznave in je tako
sposoben slediti nekim notranjim slikam in probleme rešujejo v svoji predstavi. Po
Freudovi teoriji psihoseksualnega razvoja in Eriksonovi teoriji psihosocialnega
razvoja obdobje od petega ali šestega leta pa do pubertete otrokovo energijo
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usmerja v učenje in pridobivanje kognitivnih sposobnosti. Otroci so v tem obdobju
»lačni« novih znanj in izkušenj in odprti za marsikaj. Kar se govora tiče, ga otrok
torej že po tretjem letu starosti uporablja za usmerjanje svojega mišljenja. Šele po
sedmem letu pa je sposoben sugestije zares miselno predelati pri sebi. Tudi na
področju čustvenega razvoja so otroci šele v šolskem obdobju tako daleč, da
razumejo in so sposobni bolje nadzirati svoja čustva. Okoli osmega leta ugotovijo,
da so sposobni sami nadzirati svojo pozornost (Batistič Zorec, 2000; Marjanovič
Umek in Svetina, 2004; Miller, 2002). Vse to so dejavniki, ki pomembno vplivajo
tudi na uspešnost hipnoterapije. Za starost otrok od 7 do 11 let je po Kohen in
Olness (2011) primernih tudi kar največ tehnik hipnoterapije.

2. Pri katerih težavah na področju osnovnošolskega izobraževanja bi se dalo s
tehniko hipnoze uspešno posredovati? Kakšen je vpliv oz. vloga hipnoze na
proces učenja (na stres, motivacijo, koncentracijo …)?
Intervju s socialno pedagoginjo je razkril, katere so konkretne težave otrok v
osnovni šoli in ali obstaja potreba po tovrstni pomoči. Povedala je, da se, vsaj v
osnovni šoli, kjer je ona zaposlena, kaže vedno večja potreba otrok po ukvarjanju
s področji motivacije in koncentracije za učenje. Otroci se ne uspejo več poglabljati
v snov, ne uspejo pridobivati znanja kot včasih in ostajajo bolj na površini. Večina
jih ima slabo razvite delovne navade. Učenci se tudi sami zavedajo svojih težav,
predvsem s koncentracijo in z motivacijo. Pravijo, da potrebujejo pomoč. Največ jih
želi tehnike za sproščanje, druga največja potreba je po motivaciji.
Težave, s katerimi se soočajo učenci v šoli, bi lahko razdelila na dve skupini. V
prvo skupino spadajo težave, povezane z učenjem. To so težave s koncentracijo,
z učno motivacijo, strah ali trema pred izpiti in podobno. Drugo skupino pa
sestavljajo težave, ki se sicer pojavljajo na šolskem področju, ampak niso
neposredno učne težave. To so na primer psihosomatske težave zaradi stresa ali
socialnih problemov s sošolci, težave z agresijo in obvladanjem čustev v šoli in
drugo. Posredno pa seveda tudi te težave prispevajo k učni neuspešnosti otrok.
Strokovnjaki so omenjali obe vrsti težav.
Eden od intervjuvanih strokovnjakov je opozoril na pomembno dejstvo, in sicer, da
je hipnoza kot pomoč pri učenju uporabna posredno, ker lahko izboljša učenčevo
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motivacijo, koncentracijo in mu vlije samozavest za delo. Hipnoza ne deluje na
intelektualni ravni, ampak na nivoju čustev. Otroci pa znanje pridobivajo na
zavestnem nivoju. S hipnozo se lahko pomaga otroku ustvarjati pripravljenost za
učenje in motivacijo, a naloge bolje rešuje zavestno. Torej direktno učenje v
hipnozi po mnenju hipnoterapevta ne pride v poštev.
Vsekakor pa je hipnoza po mnenju intervjuvanih hipnoterapevtov koristna pri
obravnavi številnih težav, povezanih s šolo. Našteli so težave, kot so trema pred
nastopanjem, stiske otrok v zvezi s storilnimi zahtevami in preizkusi znanja,
vegetativne težave, kot so zardevanje, visok pulz, potenje ali celo bruhanje, težave
s koncentracijo, težave s samozavestjo ali motivacijo, anksioznost, napetost
učencev, motnje vedenja, nepotrpežljivost otrok, težave pri sošolcih, starših, strah
pred šolo, najstniške negotovosti glede lastne identitete, uveljavljanje med vrstniki
ali probleme

agresivnosti. V literaturi Kirsch in Lynn (2006) kot področja, na

katerih je hipnoterapija pri otrocih najbolj uporabna, naštevata prav področje učnih
težav, bolečine in medicinskih problemov. Bloom, Burrows in Stanley (2001)
dodajajo

probleme

in

motnje

zaradi

slabih

navad,

vedenjske

težave,

psihosomatske težave (biovedenjske težave) in anksioznost (med drugim strah
pred nastopanjem, pred testiranjem).
Hipnoza oziroma samohipnoza je po definiciji odlična za povečanje učenčeve
koncentracije. Eden od intervjuvancev je omenil določene tekste, metode in
tehnike. To terapevt lahko nauči otroka, da si lahko sam pomaga in se
skoncentrira v trenutku, ko to potrebuje.
Poleg učenja oziroma pridobivanja znanja pa nekaterim učencem predstavlja velik
problem tudi predstavitev znanja. Mnogi se soočajo s tremo, strahom ali celo
blažjimi ali težjimi psihosomatskimi težavami. Trema in strah pred neuspehom pa
sta ena izmed najbolj imobilizirajočih in demotivirajočih čustev, saj blokirata
miselne procese. Negativne misli se manifestirajo v dejanjih, besedah, nastopu in
obnašanju, drži telesa in tako naprej (Hadley in Staudacher, 1996). Po mnenju več
intervjuvancev je hipnoza izredno primerna za pripravo otroka na prihajajoč
nastop, govorno vajo ali preizkus znanja. Konkretna metoda, ki so jo omenili
strokovnjaki, je desenzibilizacija. Terapevt otroka v hipnozi postavi v okoliščine,
kjer ima tremo. V hipnozi se namreč otrok lahko kvalitetno pripravi na to situacijo,
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ne samo razmišlja o njej, ampak jo v celoti doživi v nekem neogrožujočem okolju.
Vsak nadaljnji poskus je lažji. Pri resničnem dogodku pa otrok samo ponavlja
nekaj, kar je v hipnozi že doživel. Manj je negotovosti, ker otrok že ve, kaj ga čaka.
Kvaliteto doživetja v hipnozi potrjuje raziskava, kjer so dokazali, da se pri človeku
v hipnozi, ki mu je bilo sugerirano, da vidi neko barvo, v možganih aktivirajo isti
centri, kot če človek dejansko gleda to barvo. Nasprotno pa se ta fenomen samo
pri vizualizaciji barve, ko človek ni hipnotiziran, ne pojavi (Winerman, 2006). Tako
globoko torej seže hipnoza. Učenec lahko zares vidi, sliši, čuti in doživi neko
situacijo. Pri strahu pred nastopanjem, pred preverjanjem znanja ali pri tremi pa
Krmelj in Pajntar (2011b) priporočata tudi učenje samohipnoze, saj se s tem
pacient nauči pred kritičnimi trenutki sam obvladati svoje občutke treme.
Po pripovedovanju socialne pedagoginje so tudi otroci vedno bolj podvrženi
stresnemu načinu življenja. Stres, nemir ali trema pa lahko otroka ovirajo pri
pridobivanju in posredovanju znanja. Vredno je še omeniti, da po pripovedovanju
socialne pedagoginje otroci sami izražajo potrebo in željo po metodah sproščanja
v šoli. Hipnoterapevti poudarjajo, da je hipnoza odlična metoda relaksacije.
Terapevt otroka nauči relaksacije s pomočjo hipnoze. Že Schultz je s svojim
avtogenim treningom pokazal, kako se lahko človek s pomočjo verbalne sugestije
umiri, sprosti in precej dobro obvlada celo telesne simptome, kot so rdečica,
prekomerno potenje ali prehiter srčni utrip (Freitag, 1983).
Druga možnost, ki so jo izpostavili intervjuvanci, je, da terapevt otroku v hipnozi
ponudi posthipnotično sugestijo, ki jo veže na neko sidro. To pomeni, da otrok v
hipnozi sproščenost prenese na nek predmet ali nek stavek. V stresni situaciji si
tako lahko sam pomaga, in sicer, da v roke vzame tisti predmet ali izreče določen
stavek. Njegov um posthipnotično sugestijo o sproščenosti prenese v resnično
situacijo. Podobno tudi Zeyer (2004) predlaga, naj se pacient spomni ali si zamisli
neko zanj optimalno stanje udobja, ki ga potem z vsemi čuti podoživi v hipnozi.
Terapevt te pacientove prijetne občutke sproščenosti s pomočjo hipnotskih tehnik
kondicionira na nek dražljaj, ki služi kot sprožilec, da se lahko pacient v kritičnih
trenutkih sam pomiri.
Na tem mestu moram omeniti pomislek enega od vprašancev, in sicer, da je nekaj
treme ali pozitivnega stresa le konstruktivnega in potrebnega, saj otroka spodbuja
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k akciji. Griffin in Tyrrell (2003) se strinjata, da stres sicer ima svoj namen in je v
majhnih količinah koristen. V človeku, ki je pod premočnim stresom, pa se nabere
preveč presežne energije, ki se nima možnosti sprostiti. Ta potem škoduje človeku
tako na fizični kot na psihološki ravni. Stresni hormoni namreč pomembno oslabijo
imunski sistem in dolgoročno povzroča poškodbe hipokampusa in spomina.
Opolnomočenje uma in pozitivni tok misli pa dokazano izboljšata sposobnosti
samozdravljenja telesa.
Ne nazadnje je pomembno področje uporabe hipnoze pri otrocih tudi usmerjanje
otrok. Strokovnjaki so med intervjuji vedno znova poudarjali, da je hipnoza
uporabna pri ustvarjanju prave naravnanosti v klientu. Kot konkreten primer je
eden od vprašancev omenil ravnovesje otrok med gibanjem in učenjem. Po
njegovem mnenju lahko terapevt s pomočjo hipnoze otroka nauči potrpežljivosti in
uporabe pravih sposobnosti ob pravem času v šoli. Nemirni ali hiperaktivni otroci
se naučijo, da se med poukom umirijo in svojo potrebo po gibanju polno izkoristijo
med odmorom. Tudi Krmelj in Pajntar (2010) poudarjata, da je v stanju hipnoze
možen večji in trajnejši vpliv na človekovo čustvovanje, mišljenje in vedenje.
Na tem mestu bi se navezala še na naslednjo področje. Podobno kot pri prejšnji
točki se otrok s pomočjo hipnoze lahko nauči tudi bolje nadzirati svoja čustva.
Nauči se prepoznavanja »kontekstualnih ključev«, se pravi, svojih čustev in
sprožilcev, ki so ga do tega privedli. S tem lažje obvladuje svoje odzive.
Nazadnje omenjam še eno izredno pomembno področje, ki so ga poudarili vsi
vprašani strokovnjaki hipnoterapevti. Ne glede na otrokov problem, se jim zdi
smiselna in potrebna, kot neke vrste psihološka prva pomoč, krepitev otrokovega
ega. To pomeni krepitev njegove samozavesti, odgovornosti in njegovih pozitivnih
lastnosti. Pozitivna čustvena naravnanost je namreč pomembna preddispozicija za
uspešen učni proces. Po Pajntarju in Krmelju (2011b) je prav krepitev ega pri
skoraj vsaki vrsti problema ključna in neprecenljivega pomena. John Hartland (po
Krmelj in Pajntar, 2011a) je razširil koncept krepitve ega, ki ga je vključil v
postopek vsakega uvajanja v hipnozo. Namen krepitve ega je dvigniti pacientovo
samozavest, samospoštovanje, motivacijo in prepričanje vase, kar mu olajša
soočanje s tesnobami in problemi. V hipnozi lahko terapevt otroku pomaga s
pozitivnimi sugestijami in vizualizacijami želenega izida. Tako se okrepi
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samozavest ter želja in motivacija, da se uči. Jasna Božič (2002) razlaga, kako
pomembno otrokovo čustveno stanje vpliva na njegove procese mišljenja in
učenja. Otroci z več ali višjimi pozitivnimi čustvenimi stanji imajo višjo izmerjeno
stopnjo mentalne aktivnosti in izdelajo učinkovitejše strategije pomnjenja in
predelave informacij. Nasprotno pa negativna čustvena stanja, kot so strah, jeza
ali žalost, negativno in zaviralno vplivajo na otrokov proces učenja. SignerFischerjeva (2007) poudarja, da je hipnoterapija hiter, učinkovit in neboleč način
izboljšanja samozavesti pri otroku in tudi Kohen in Olness (2011) menita, da je
hipnoza zelo uporabna pri grajenju samozavesti in obravnavi anksioznosti otrok.

3. Ali bi bilo smiselno in mogoče hipnozo kot terapevtsko tehniko integrirati na
področje šolstva? Na kakšen način?
Pri intervjuvanju so bili izpostavljeni trije predlogi o možni vključitvi hipnoze kot
terapevtske metode v šolsko področje. Prvi predlog je bil vpeljava hipnoze kot
interesne dejavnosti, drugi kot pomoč otrokom, ki imajo učne težave, in tretji
predlog je predvidel delo s hipnozo kar z vsemi učenci v razredu. Najprej bom
predstavila vsakega od teh predlogov, nato pa bom nekaj pozornosti namenila še
dvema vprašanjema, ki so ju izpostavili intervjuvanci. Prvo pomembno vprašanje
je, kdo bi bila oseba, ki bi lahko izvajala hipnozo z otroki in kakšne pogoje bi
morala izpolnjevati. Drugo vprašanje pa se glasi, kako hipnozo približati staršem in
otrokom.
Socialna pedagoginja vidi možnost vključitve hipnoze v šolo s sistematično
vpeljavo interesne dejavnosti v okviru razširjenega programa. Interesne dejavnosti
so organizirane popoldan, takoj po pouku ali pa pred poukom. Pogoj je, da
dejavnost poteka absolutno na prostovoljni bazi.
Naslednji predlog je bil vključitev hipnoze v delo svetovalne službe, in sicer kot
intervencija za tiste posameznike, ki imajo takšne ali drugačne težave v šoli. Ta
predlog se je vsem vprašanim hipnoterapevtom zdel smiseln. Tukaj bi šlo torej za
individualno obravnavo otroka, ki ima problem.
O tretjem predlogu sta razmišljala le dva od vprašanih strokovnjakov s področja
hipnoze. Tretji predlog pa je bil ta, da bi se hipnoza izvajala kar v učilnici, s celim
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razredom. S tem bi se dalo razred umiriti, pred izpitom sprostiti ali pa ustvariti
skupno koncentracijo. Eden od dveh zagovornikov tega koncepta je precej
podrobno opisal to idejo. Predlagal je petminutno skupinsko hipnozo na začetku
ure, za in morda triminutno hipnozo na koncu šolske ure. Njegov predlog je, da bi
prvih pet minut šolske ure bilo namenjenih za sproščanje, poglabljanje in
ustvarjanje učne koncentracije pri otrocih. Nato učitelj z otroki povzame dogajanje
iz prejšnje ure, saj če jih v mislih postavi v prejšnjo uro, lahko od tam nadaljujejo. V
hipnozi bi sledila napoved, kaj se bo dogajalo pri uri. Tako bi se otroci lažje
osredotočili na predmet in na učitelja. Po hipnotičnem uvodu bi sledila vaja za
prebujanje otrok. Strokovnjak je večkrat poudaril, da je prebujanje izredno
pomembno, da bodo otroci zavestni in ne zaspani in da si bodo snov dobro
zapomnili. Med poukom bi učitelj samo še krepil sugestije in na koncu šolske ure
bi lahko sledil še zaključek v hipnozi, s pozitivnimi povratnimi informacijami, s
pohvalami in povzetkom ure. To bi se po možnosti izvedlo na začetku vsake ure,
saj gre pri različnih predmetih za različen način razmišljanja. Nekateri avtorji vidijo
mnoge prednosti dela s hipnozo v skupini. Freitag (1983) meni, da je moč
sugestije v skupini večja, ker se posameznik počuti manj opazovan. Za Kojića
(1984) pa je boljša hipnotibilnost v skupini posledica podzavestne medsebojne
imitacije članov skupine. Kohen in Olness (2011) sta mnenja, da je skupinsko delo
posebej primerno za otroke. Sočasna indukcija otrok v skupini je lahko izjemno
uspešna, saj se posebej zelo mali otroci mnogokrat počutijo bolj varne v skupini in
se lahko okoristijo s posnemanjem vrstnikov.
Na tem mestu bi omenila še način dela z otroki, ki ga predlagajo intervjuvani
strokovnjaki hipnoterapevti. Večina strokovnjakov omenja terapevtski princip
indirektnih sugestij, preko metafor, zgodb in pravljic. Pri individualni terapiji z
otrokom je priporočljivo, da terapevt uporablja zgodbe iz otrokovega življenja.
Primerne so tudi zunanje zgodbice z ustrezno tematiko. Tudi izmišljene zgodbe
naj bodo individualno prilagojene vsakemu otroku posebej. Preko likov v
zgodbicah terapevt dela spremembe pri otroku. Za nižje razrede osnovne šole bi
namesto zgodbice prišla v poštev tudi igra z lutkami. Tudi v literaturi je ena izmed
najbolj priljubljenih tehnik hipnoze pri otrocih pripovedovanje zgodb, saj je
enostavna za uporabo in ima veliko prednosti. Griffin in Tyrrell (2003) razložita, da
so zgodbe tako učinkovite, ker so prispodobe naraven jezik podzavesti.
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Terapevtske zgodbe vsebujejo metafore za posameznikove življenjske težave.
Skozi njih posameznik v hipnotičnem stanju hitreje in lažje uspe »preokviriti«
(angleško: refraiming) svoja doživetja in si izgraditi nov »podzavestni zemljevid«,
ki ga bo bolj uspešno vodil skozi življenje. Tudi sam oče moderne hipnoze, Milton
Erickson, je rad uporabljal takšne zgodbice. Skozi zgodbice otroci dobijo
pomembna sporočila in metafore dovoljujejo terapevtu, da na nedirektiven način
seje spremembe pri pacientu (Kirsch in Lynn, 2006).
Vprašani strokovnjaki so poudarili, da je za kvalitetno delo z otrokom pomembno,
da terapevt otroka dobro spozna. Poznati mora otrokove interese in razvojno
stopnjo. Potem je bistvenega pomena z otrokom vzpostaviti komunikacijski most.
Terapevt se mora približati otroku. Pomemben je spoštljiv, zaupen odnos. Hawkins
(2006) poudarja, da so informacije o otrokovi družini, podatki o otrokovi najljubši
barvi, o morebitnih domačih živalih, o počitniških krajih in podobno pomembni za
potek terapije, saj jih terapevt lahko vključi v vodeno imaginacijo in se s tem
približa otroku.
Pojavilo se je tudi vprašanje, kdo lahko izvaja hipnozo z otroki. V glavnem so bili
vprašani strokovnjaki mnenja, da se z reševanjem enostavnih stvari v hipnozi
lahko ukvarja več profilov. Z učnimi in vzgojnimi težavami bi se brez pomislekov
lahko ukvarjali pedagogi, s težjimi problemi, terapijami nevroz in podobno pa ne.
Definitivno pa mora biti učitelj za izvajanje hipnoze sugestibilen, mora znati delati z
učenci in biti izobražen na področju hipnoze. Kohen in Olness (2011) sta mnenja,
da naj otroško hipnoterapijo izvajajo samo strokovnjaki, ki so že v osnovi
specializirani za delo z otroki, na primer psihologi, psihiatri, otroški socialni delavci
ali pediatri. Holtz (2007) opozarja, da mora terapevt pri načrtovanju vsake terapije
z otroki dosledno upoštevati njihovo razvojno stopnjo. Zato naj bi imel vsak otroški
hipnoterapevt znanja o razvojno-psiholoških področjih otroka.
Za uresničitev vizije o vključitvi hipnoze v šolstvo bi jo bilo potrebno očistiti
misticizma. S tem se strinja vseh pet intervjuvancev. Mnogi imajo namreč
predsodke, tako da bi bilo potrebno učitelje in starše izobraziti o hipnozi, jim stvar
pokazati in razložiti. Potrebno bi bilo uporabiti dobre učinke hipnoze za njeno
promocijo in razbiti predsodke, potem bi ljudje hipnozo morda sprejeli. Benson in
Gafner (2000) opozarjata na dejstvo, da imajo tudi otroci že lahko napačne
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predstave in predsodke o hipnozi. Nemalokrat jih poberejo od odraslih, iz
televizije, iz filmov ali pa z interneta (Kohen in Olness, 2011). Intervjuvana
socialna pedagoginja je povedala, da so učenci in starši odprti in dojemljivi za
marsikaj. Po njenem mnenju bi zagotovo bil interes za tovrstno pomoč, če je le
stvar dobro predstavljena. Nekateri intervjuvanci predlagajo, da tehnike v šoli ne bi
imenovali hipnoza, saj ima ta beseda za nekatere negativno konotacijo, ampak
kako drugače, na primer »ustvarjati miselno koncentracijo in naravnanost na
predmet« . Tudi Kirsch in Lynn (2006) sta mnenja, da sta napačno razumevanje in
strahospoštovanje do hipnoze dva od pomembnih razlogov za nesprejetje
hipnoze. Zato prav tako namesto besede »hipnoza« ali »trans« predlagata nek
drug izraz, na primer »spremenjeno stanje zavesti«.

4. Kakšne bi bile prednosti, slabosti in omejitve uporabe hipnoze na področju
šolstva?
Intervjuvani strokovnjaki s področja hipnoze so prepričani o številnih prednostih in
blagodejnih učinkih hipnoze. Ena od pomembnih omenjenih prednosti je ta, da
hipnoza deluje preko podzavesti, se pravi seže zelo globoko. Rosens (po SignerFischer, 2007) je mnenja, da so spremembe, dosežene v stanju hipnoze zaradi
vpletanja podzavestnega dela osebnosti v terapijo, trajne. Da seže sprememba
globoko, pa konkretno pomeni, da na primer kadilec ne kadi zato, ker mu ne prija
ali se mu cigareti celo gabijo, ne pa, da ne kadi, ker se zgolj zadržuje. Drugi primer
je ta, da nek otrok ne samo zavestno ve, da nekaj lahko zmore, ampak to tudi
resnično občuti. Krmelj in Pajntar (2010) razložita, da človek v hipnotskem stanju
lažje uspe prestrukturirati svojo realnost s pomočjo reorganizacije do sedaj utrjenih
miselnih vzorcev in povezav. Skozi ponavljanje sugestij se utrdi nova nevronska
pot, ki vodi do novega pogojnega refleksa. Freitag (1983) je bil celo prepričan, da
imajo sugestije, podane človeku v hipnozi, kar petdesetkrat močnejši učinek kot v
budnem stanju. Poleg tega ima tuja sugestija večji učinek kot avtosugestija. Tudi
Marcuse je že 1966 leta zapisal, da sugestije v hipnozi dajo človeku možnost
kontrole razpoloženja, pričakovanj in odnosa do posameznih stvari in sveta
(Marcuse, 1966).
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Druga pomembna prednost, ki so jo strokovnjaki omenili, je ta, da je metoda
hipnoze široko uporabna za vse starosti in ljudi (z nekaterimi redkimi izjemami, ki
jih omenjam v nadaljevanju). Metoda je zelo varna, brez stranskih učinkov ali
škodljivih vplivov. Freitag (1983) tem prednostim dodaja še zmanjšan čas
zdravljenja v primerjavi z drugimi psihoterapevtskimi tehnikami, kar zmanjša tudi
pacientov čas trpljenja. S tega vidika je hipnoza prav tako finančno bolj ugodna in
omogoča ukinitev zdravljenja s kemičnimi zdravili.
Še eno prednost vidi Rosens (po Signer-Fischer, 2007) v tem, da komunikacija v
hipnozi poteka na mnogih ravneh, skozi več kanalov. Ves hipnoterapevtski pristop
je usmerjen na učenje novih veščin, spretnosti in posameznikova močna področja,
ne na patologijo. Slabo idejo se zamenja z dobro.
Kot prvo in glavno slabost oziroma nevarnost so vsi vprašanci izpostavili delovanje
terapevta, njegova znanja in veščine na področju hipnoze in ne nazadnje tudi
njegovo osebnost. Opozorili so na dejstvo, da področje zdravljenja s hipnozo v
Sloveniji ni pravno-formalno urejeno in da se s tem na žalost ukvarja veliko laikov,
ki nimajo ustrezne izobrazbe. Tudi v literaturi strogo poudarjajo zlato pravilo, da
terapevt v hipnozi ne sme početi ničesar, za kar ni kvalificiran početi brez hipnoze.
(Kirsch in Lynn, 2006; Kohen in Olness, 2011). Se pravi, da ni zadosti samo
poznavanje tehnike hipnoze za obravnavo človekovih težav, temveč je potrebno
tudi poznavanje človeka, njegove psihe in fiziologije. Tako tudi Yapko (po Bloom,
Burrows in Stanley, 2001) opozarja, da ni sama hipnoza, ampak njena nepravilna
uporaba tista, ki je lahko vprašljiva.
Druga nevarnost, prav tako povezana z delovanjem hipnotizerja je, da podleže
nekemu občutku nadmoči nad klientom ali celo to moč izkoristi v svoj prid. V
literaturi Marcuse govori o pojavu Mesija kompleksa, pri katerem se terapevt
preveč vživi v svojo vlogo »odrešenika«. Na prvem mestu ni več pacient in njegov
problem, temveč slava hipnotizerja (Marcuse, 1966).
Kar se tiče nevarnosti, povezanih s klientovimi značilnostmi, intervjuvani
strokovnjaki opozarjajo na previdnost pri psihotikih, duševno zaostalih osebah in
epileptikih. Teoretiki dodajajo še, da ni priporočljivo hipnoze izvajati na osebah z
izrazitim hipohondrijskim sindromom, težkih psihopatih ali izrazito narcisoidnih
osebah, histeričnih ali paranoidnih shizofrenikih (Kojić, 1984). Previdnost je
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potrebna tudi pri pacientih s šibko ego strukturo in borderline osebnostih (Bloom,
Burrows in Stanley, 2001). Hawkins (2006) poleg tega opozarja na potrebno
previdnost s pacienti alkoholiki in narkomani.
V zvezi s samim delom pod hipnozo pa je eden izmed intervjuvancev opozoril na
nevarnost negativnih sugestij. Tako tudi Yapko (po Bloom, Burrows in Stanley,
2001) opozarja, da napačno oblikovane sugestije, nepravilen kontekst, neprimerna
komunikacija ali pomanjkljiva diagnoza lahko preprečijo uspešno terapijo ali
pacientu celo škodujejo. Ta odstavek bi sicer lahko uvrstila tudi med nevarnosti,
povezane s terapevtom, a sem presodila, da je to bolj stvar tehnike, ki pa jo je
potrebno prilagoditi vsakemu klientu posebej. Nekaterim bolj ustrezajo in so bolj
dovzetni za eno vrsto, drugi za drugo vrsto sugestij. Zato je potrebno poznavanje
klienta.
In to nas pripelje do zadnje točke, ki jo bom na tem mestu omenila. V literaturi sem
velikokrat zasledila, da avtorji poudarjajo pomembnost dobrega poznavanja klienta
in s tem pravilne diagnostike. Najprej mora terapevt torej ugotoviti, če je
hipnoterapija primerna oblika terapije za pacienta in njegov problem. Avtorji
Bloom, Burrows in Stanley (2001) poudarjajo, da so nekateri fenomeni organske in
ne
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nespečnost)
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zahtevajo
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medikamentozno obravnavo. Prenagla odločitev za hipnoterapijo lahko tako le
zakasni pravilno diagnozo in stanje še poslabša. Negativne stranske učinke in
posledice lahko terapevt prepreči ali zmanjša s tem, da dobro preuči
posameznikovo medicinsko in psihološko preteklost. Previdno mora tudi oceniti in
preučiti posameznikova pričakovanja, verovanja, drže in izkušnje. Vzpostaviti
mora raport s pacientom in ga ustrezno pripraviti na izkušnjo hipnoze (Kirsch in
Lynn, 2006).

5. Kakšno je stališče družbe do uporabe hipnoze pri otrocih v osnovni šoli in
zakaj?
Intervjuvani strokovnjaki stališče družbe do hipnoze na splošno (in še toliko bolj za
področje otrok) ocenjujejo kot kritično in nezaupljivo. So mnenja, da je v slovenski
širši javnosti (izven strokovnih krogov) hipnoza še vedno asociirana predvsem z
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odrsko hipnozo. Zaradi napačno oziroma nepopolno prikazane resnice o hipnozi
na televiziji in pa zaradi pomanjkljivih informacij oziroma nevednosti ima večina
ljudi do hipnoze občutke nekega strahospoštovanja, če ne celo negativna ali
zavračajoča čustva. Raziskava, ki jo je opravil Green s sodelavci ( po Kohen in
Olness, 2011) s študenti štirih različnih držav, je pokazala, da je polovica vseh
študentov verjela mite o hipnozi, posredovane skozi televizijo. Verjeli so, da
hipnoza vsebuje predajo svobodne volje hipnotizerju, da lahko ta osebo prisili
povedati resnico proti njeni volji in da se lahko človek v hipnozi spomni, česar se
drugače ne bi.
Ta mit odvzema svobodne volje je tudi po mnenju vsaj dveh intervjuvanih
strokovnjakov eden najbolj trdovratnih in očitno najbolj zastrašujočih. Zato ga bom
na tem mestu še enkrat razčistila. Vsa hipnoza je samohipnoza (Hawkins, 2006;
Kirsch in Lynn, 2006; Krmelj in Pajntar, 2010; idr.). Subjekt sam sodeluje pri
povzročanju vseh učinkov. Potrebna sta njegova privolitev in sodelovanje.
Najpomembnejši dejavnik pri hipnozi je oseba sama, terapevt ga le vodi skozi
proces (Bras, 1977). V hipnozi človek ni sposoben za nobeno dejanje, ki mu ne bi
soglašal tudi v budnem stanju in lahko zavrne vsako sugestijo, ki ni v skladu z
njegovimi moralnimi, verskimi ali katerimikoli drugimi prepričanji (Zaghet, 2008).
Podzavest ne preda kontrole hipnotizerju, kontrolo ima posameznik sam, ves čas.
Iz človeka tudi v najgloblji hipnozi ni mogoče izvleči skrivnosti, ki je noče izdati
(Freitag, 1983).
Strahospoštovanje in nevednost pa sta po mnenju intervjuvancev tudi glavna
razloga, zakaj se (nekateri) ljudje ne odločajo za zdravljenje s hipnozo. Kot tak je
problem opisal tudi že Freitag v osemdesetih, a se očitno do danes ni veliko
spremenilo. Dejal je, da je ne nazadnje velika ovira pri zdravljenju pacientov s
hipnozo prav nerazumevajoča in kritična okolica (Freitag, 1983).
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4 ZAKLJUČEK
Namen mojega diplomskega dela je bil raziskati, na kakšen način bi se dalo s
pomočjo terapevtske tehnike hipnoze pomagati otrokom s čustveno pogojenimi
učnimi težavami. Bolj konkretno sem želela ugotoviti, katere težave učencev
osnovne šole so tiste, ki so primerne za obravnavo s hipnozo in na kakšen način
hipnoza vpliva na te težave. Pomembno področje, ki se ga ne sme zanemariti, so
tudi morebitne nevarnosti in ovire, ki spremljajo tehniko hipnoze, ter stališče
družbe do tega vprašanja kot možno konkretno oviro. Prepričana sem, da mi je
uspelo doseči namen naloge in uspešno odgovoriti na zastavljena raziskovalna
vprašanja. Med kvalitativno analizo raziskave se je odprlo celo še novo
raziskovalno področje, ki ga od začetka nisem predvidela. Intervjuvani strokovnjaki
hipnoterapevti so podali nekaj konkretnih predlogov, kako bi bilo logistično možno
integrirati hipnoterapevtsko pomoč v šolski kurikulum. Tako sem naknadno dodala
še eno raziskovalno vprašanje.

Glede na rezultate svoje raziskave si upam trditi, da je hipnoza kot sama tehnika
zelo primerna predvsem za otroke, še posebno za osnovnošolsko populacijo. Ker
otroci v svoje dojemanje sveta vključujejo domišljijo in razmišljajo v podobah, jim je
tehnika hipnoze pisana na kožo. To je potrdila analiza moje raziskave in teorija.
Poleg tega vsi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s hipnozo, zatrjujejo, da je varna,
neškodljiva in izredno učinkovita tehnika.
Glede področja uporabe hipnoze se je izkazalo, da so učinki hipnoze izjemno
primerni za določeno vrsto učnih težav. Hipnoza je po definiciji stanje izostrene
koncentracije in povečane relaksacije. Po pogovoru s socialno pedagoginjo se je
izkazalo, da sta to dve kvaliteti, ki jih osnovnošolski otroci cenijo, iščejo in rabijo.
Ta podatek preverjeno velja le za eno izmed ljubljanskih osnovnih šol, a bi si upala
posplošiti, da sta pripomoček za boljšo koncentracijo in tehnika relaksacije za
stresno šolsko obdobje gotovo veščini, ki se jih ne bi branil noben osnovnošolec.
Tretja pomembna v raziskavi omenjena kvaliteta, ki se jo da s hipnozo dobro
okrepiti, je samozavest. Samozavest pa je eden temeljnih vplivov na vse, kar
počnemo. Zelo pomemben vpliv ima tudi na učenje.
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Poleg mnogih prednosti pa ima hipnoza tudi nekatere omejitve in nevarnosti.
Izkazalo se je, da je, kot pri skoraj vsaki stvari, najbolj tvegan prav človeški faktor.
Hipnoza kot metoda sama po sebi naj ne bi imela nekih škodljivih stranskih
učinkov, saj je trans naravno duševno stanje, ki ga večkrat dnevno spontano
doživljamo vsi, tudi brez formalne indukcije. Ker pa je človek v tem stanju zelo
dovzeten za razne vplive in sugestije (kar je velika prednost, če je pravilno
izkoriščena), je potrebna previdnost. Nek hipnotizer sumljivega značaja ali s
pomanjkljivo izobrazbo o hipnozi in otroški psihologiji bi lahko naredil več škode
kot koristi. Tako literatura kot intervjuvani strokovnjaki pa za področje učnih težav,
relaksacije ali ustvarjanje pozornosti v razredu kot absolutno primerne vidijo šolske
strokovne delavce z dodatno izobrazbo o hipnozi.
Različne študije, ki jih omenjam v teoretičnem delu svoje diplomske naloge, so
pokazale, da so uspehi hipnoterapije vidni pri izboljšanju učenčevih ocen, boljši
motivaciji in vključenosti v razred ter pri večjemu veselju do šole in učenja.
Raziskave poročajo tudi o boljših učnih navadah, višji samozavesti in izboljšanju
spomina poskusnih oseb tudi že po eni do dveh obravnavah s hipnozo. V tujini so
te študije že prepričale in na primer v Avstriji hipnozo ponekod že vključujejo v
šole. Intervjuvani strokovnjaki hipnoterapevti to idejo podpirajo in so podali tudi
nekatere konkretne predloge in ideje o možnih načinih vključitve hipnoze v šolski
prostor v Sloveniji.
Verjetno pa je ena največjih ovir v doseganju te vizije v Sloveniji prav mnenje
družbe o hipnozi. Zato sem tej temi posvetila posebno raziskovalno vprašanje. Po
mnenju intervjuvancev hipnoterapevtov, ki se zaradi narave svojega dela dnevno
srečujejo z različnimi odzivi na temo hipnoze, je glavni razlog večinskega
odklonilnega mnenja o hipnozi prav nevednost. Zato sem poglavje v teoretičnem
delu in tudi del raziskave posvetila razjasnitvi najpogostejših zmotnih razmišljanj o
hipnozi in obrazložitvi obstoječih predsodkov.

S svojo raziskavo in dobljenimi rezultati sem zelo zadovoljna. Uspelo mi je
odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja in mislim, da sem dobro
razjasnila obravnavano temo. Kar se tiče kvalitativne raziskave sem prepričana,
da sem dobila izredno kvalitetne podatke, saj sem intervjuje opravila s štirimi
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vodilnimi strokovnjaki na področju hipnoze v Sloveniji. (Eden izmed njih je edini, ki
trenutno ponuja strokovno izobraževanje hipnoterapije v Sloveniji. Še eden izmed
intervjuvancev pa namerava v kratkem odpeti smer izobraževanja hipnoterapije
kot specializirani psihoterapevtski pristop.)

Kot pomanjkljivost svoje naloge bi omenila, da mi je bilo na temo hipnoze v
slovenščini na voljo zelo malo literature. Nekaj knjig, ki sem jih le našla, je bilo zelo
starih. Iz starejše literature sem potem črpala podatke o zgodovini hipnoze in prvih
razlagah tega fenomena, saj se ta dejstva do danes niso spremenila. Kar se tiče
tehnik in načinov uporabe, sem sledila novejši literaturi, saj so se tehnike precej
spremenile in izboljšale. Moja diplomska naloga izpostavlja trenutno veljavne
podatke in moderne tehnike obravnave. Literaturo sem brala predvsem v
angleščini in v nemščini in jo pridobila tudi iz tujine.

V svoji diplomski nalogi vidim veliko vrednost tudi za socialno pedagogiko.
Socialna pedagogika se ukvarja predvsem z otroki z motnjami v vedenju in
čustvovanju. Ti otroci so pogosto impulzivni, hitro se razburijo, so nemirni in imajo
posledično nemalokrat tudi težave v šoli ali z učenjem. Zato mislim, da so
blagodejni učinki hipnoze pisani na kožo tudi tej populaciji. Še dve prednosti
tehnike hipnoze pa vidim v tem, da otroka opolnomoči in da je aktiven. Ko terapevt
otroka nauči hipnoze oziroma samohipnoze, mu s tem da v roke moč, s katero
lahko bolje kontrolira svoje življenje. Tako se je na primer sposoben sam umiriti v
stresni situaciji in bolje obvladovati svoje vedenje in čustvovanje. Tako otok dobi
občutek kontrole, kar pozitivno vpliva tudi na njegovo samozavest.
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6 PRILOGA 1
Del intervjuja z zdravnikom družinske medicine
Izsek iz intervjuja

Koda 1. Reda

Koda 2. reda

Kategorija

I: Po mojem mnenju, se
ljudje ničesar bolj ne bojijo
kot tega, da bi izgubili
nadzor nad lastnim

ljudje se bojijo

vplivi na

stališče

izgubiti nadzor

mnenje o

družbe

hipnozi

življenjem. Terapevtski
namen hipnoze ni
izgubljanje nadzora,
ampak, tako kot sem prej

terapevtski namen
hipnoze ustvarjanje

tehnika
delo s hipnozo

hipnoze

obravnava

vrste težav in

težav otrok

obravnava

prave naravnanosti

omenil, ustvarjanje prave
koncentracije in
naravnanosti, psihološki
izraz naravnanost je tisti,
ki je za šolsko obdobje

za šolsko obdobje
najbolj pomembna
prava naravnanost

najbolj pomemben in ga je
treba doseči. In hipnoza je

hipnoza je idealno

po definiciji idealno orodje

orodje za

prednosti

tehnika

ustvarjanje dobre

hipnoze

hipnoze

za ustvarjanje dobre
naravnanosti. Morda, če bi
že krepili izraz hipnoza, bi
ga krepili pri tistem, kar je
treba na hitro odstraniti.

naravnanosti
krepiti izraz hipnoza
na primerih, kjer
drugo ne pomaga

Na primer: hiperaktiven
otrok vedno nagaja pri
pouku. Niti starši niti
učitelji ne verjamejo, da se

mnenje o
umiriti

stališče

otroka

družbe
vplivi na

potem rečemo: aha, bomo
pa pozitiven učinek

hipnozi

hiperaktivnega

on lahko spremeni. In

pa s hipnozo. Tukaj imamo

vplivi na

pozitiven učinek
misticizma
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misticizma hipnoze, ker
nekaj, kar oni sami ne
verjamejo, bodo sedaj
verjeli, da je to možno.

bodo sedaj verjeli,
da je možno

Nekaj kar presega njihovo
razumevanje; zakaj je
hiperaktiven otrok

vplivi na

hiperaktiven; zakaj je nek

mnenje o
hipnozi

len in depresiven otrok
depresiven in se ne
prebudi niti pri uri
telovadbe. S hipnozo ga

aktivirati
depresivnega otroka

bomo lahko aktivirali.

stališče

Moramo vedeti, kdaj

družbe

uporabljamo psihološke

psihološke izraze na

izraze na zavestnem

zavestnem nivoju

nivoju, kdaj pa

mistični pristop pa

mnenje o

za preseganje

hipnozi

uporabljamo mistični
pristop zato, da
presežemo neka

zakoreninjenih
prepričanj

prepričanja, ki so
zakoreninjena.
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vplivi na

Kategorija: Tehnika hipnoze
Podkategorija: Definicija hipnoze
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-dvojen pomen

-uporablja prikrite in

-hipnoza del

hipnoterapije; širši - vse,

odkrite učinke hipnoze

psihoterapevtske

kar terapevtsko delaš v
hipnozi, ožji - izvajaš
psihoterapevtski pristop
125

do pacienta

-direktna oblika hipnoze je

obravnave

koristna za konkretno

-hipnoza v ožjem smislu je

stvar

delo v globokem transu,

-posredna oblika hipnoze
za krepitev pozitivnih
sugestij

S. P.
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uporablja bolj specifično in
ciljano
-hipnoza precej več kot

-hipnoza je poseben način
komunikacije
-s pomočjo hipnoze se
razkrije neverjetna
kompleksnost
medčloveške
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tehnika oz. metoda
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komunikacije, postanemo
bolj občutljivi za
nezavedno,ki ni le v nas,
tudi med nami
-hipnoza nujen sestavni
del vsake medčloveške
komunikacije
-ljudje s komunikacijo drug
drugega uvajamo v trans
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Podkategorija: Značilnosti hipnoze
I. 1

I. 2

-temeljna značilnost dobra
koncentracija

I. 4

-bolj izobražen,

-trans zahteva

inteligenten človek ima

upočasnjevanje,

večjo sposobnost

fokusiranje

predstavljivosti in

-otroci znanje pridobivajo

fantazije, lažje bo

na zavestnem nivoju

hipnotiziran

-hipnoza teče na nivoju

-težko z rigidnimi,

-navzven globok trans
izgleda, da subjekt spi
-obstaja stalna
povezanost med

S. P.
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-hipnoza deluje po sebi

I. 3

neizobraženimi

subjektom in terapevtom

-ustvarja pripravljenost,

-v hipnozi je človek

-fiziološki parametri (EEG,

motivacijo

sposoben izrazite

dihanje, bitje srca,

vizualizacije

izločanje hormonov…)

-naloge bolje rešujemo
zavestno

-živčni dražljaj iz
možganov v mišice se bolj

kažejo na posebne
procese v transu

uteče, znebimo se drugih

-lahen nivo hipnoze je

vplivov, npr. strahu, treme

primeren za terapevtske

-v terapevtsko hipnozi se

spremembe
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človek vsega zaveda in

-terapevtska sprememba

vse sliši

ni premo sorazmerna z

-nobene sugestije ne

globino transa
-dragocen vir transa, da si

strinja, bi jo odklonil, se

človek poudarjeno, živo

prebudil

predstavljati situacijo iz

vsak se sam hipnotizira,
hipnotizer pomaga
-učinki hipnoze velikokrat
niso trajni, če se zdravi

preteklosti (živo obujanja
spominov) prihodnosti (se
vživi, kot bi bil tam)
-hipnoza ne deluje na
intelektualni ravni
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sprejme, če se z njo ne

-hipnoza je avtohipnoza,
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čustev

-z regresijo, vračanjem v

-aktivira halucinatorno
sposobnost človeka

preteklost, odkritjem,

t-rans se razvije, ko se

obravnavo vzrokov trajni

subjekt koncentrira in

učinki

ohrani pozornost dovolj

-redko, potrebno veliko
znanja, izkušenj
-velika večine ljudi je
hipnotibilna, nihče ne
more hipnotizirati vsakega

dolgo ne eni stvari
-katerakoli ponavljajoča se
(tek itd.) ali rutinska
aktivnost lahko sama po
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simptome

sebi vzbudi trans
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-hipnoza kot atmosfera ali

hipnotizira eden od

vzdušje, ki se razvije med

hipnotizerjev

ljudmi

-za učne težave ni

-primer hipnotskega

potrebna globoka raven

vzdušja npr. čarobni

hipnoze

trenutek pričakovanja v
gledališču
-dobra predstava
posameznika vsrka, se
vživi, pozabi da ne gre za
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človeka, vsakega lahko

-prinese lahko uvide,
omogoči čustveno katarzo
-pričakovanje prijetnega
ključnega pomena pri
hipnozi
-težišče doživljanja se
premakne v fantazijsko
dogajanje
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-morda védenje, da je
fantazija, toliko bolj
učinkuje na človeka
-hipnoza velikokrat
nagovori domišljijo, desno
hemisfero, posameznikov
svet notranjih predstav,
slik
-primer kolektivnega
transa: nogometni štadion,
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povezana z inscenacijo,

-raziskave kažejo, da se
gledalci uskladijo v ritmu
ploskanja, navijanja,
dihanja
-fenomeni sinhronizacije
so možni, ker se razvije
kolektivno stanje
spremenjene zavesti,
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vsi osredotočeni na žogo

transa
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-človekova sposobnost
žive notranje predstave v
transu omogoča
neverjetne stvari

čebulo, reče, da je
jabolko, človek je čebulo
in ima vse značilnosti
telesnega in psihičnega
odziva, kot bi jedel jabolko

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-hipnotizer da človeku

I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-pacienti se sprostijo s

-za ljudi, ki težje sprejmejo

-kot del krizne intervencije,

pripovedovanjem, gradi

avtoriteto boljše indirektne

pomaga stabilizirat ljudi,

zaupanje

sugestije

spet najdejo mir,

-terapevtski namen

-tisti, ki sprejmejo

hipnoze je ustvarjanje

avtoriteto, boljše direktne

prave naravnanosti in
koncentracije

-dosti delal s
posthipnotičnimi

ravnovesje
-okrepitev klientovega
zaupanja, stabiliziranje
terapevtskega odnosa
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-pri delu s hipnozo je treba

sugestijami-se da veliko

-notranje dogajanje

krepiti občutek

narediti

človeka v globokem transu

odgovornosti,
samozavesti

lastnosti v klientih
-potreben občutek
odgovornosti
-hipnoza mora biti

terapevt spremlja z
uporabo nehotnih gibov,
mimo volje
npr. drobni gibi prstov
-psihološki proces se
zrcali v motoričnih
spremembah
-neprestano vidi odzive in
jih poveže s sugestijami

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-prebujanje pozitivnih

S. P.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Delo s hipnozo

za terapevtsko delo, ki ga

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

naravnana pozitivno

oseba opravi na mentalni

-krepiti pozitivne lastnosti

ravni

-negativne lastnosti jim
pomagati razumeti
-če človek razume, je
njegova odgovornost
večja

Podkategorija: Hipnoza v Sloveniji
132

I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-hipnozo je vpeljal v
Slovenijo kot pomoč
zmanjšanje bolečine,
strahu
-prvi porod v hipnozi
decembra 1964
-delal na tem, da bi se

Barbara Cvetko, diplomsko delo

porodnicam za

Sloveniji razširilo
-tečaji za porodničarje
na inštitutu za
rehabilitacijo Ljubljana
-hipnoza kot pomoč
ljudem z lokomotornimi
težavami, prizadeti po kapi

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

znanje o hipnozi v

-s hipnozo poskušali
133

funkcijo vzpostaviti
-raziskovalno delo v
sodelovanju z Elektrofakulteto, merili in pisali o

-hipnoterapija

Barbara Cvetko, diplomsko delo

dosežkih

I. 1

I. 2

I. 3

-hipnoza deluje preko

-ni boleča, najmanj

-nevrološka pot se v

podzavesti, ima veliko

stranskih učinkov,

hipnozi v možganih utrdi,

moč

alternativa zdravilom

ni potrebno neko stvar

-podzavest sprejme ideje

-idealno orodje za

in oblike vedenja brez

ustvarjanje dobre

-pomembno, da je

velikega sodelovanja

naravnanosti

nevronska pot utečena, da

zavesti
134

-sugestije v hipnozi veliko
močneje delujejo
-široko uporabna metoda,
se da večini pomagati

tolikokrat ponoviti

ni v vmesnih sinapsah

I. 4

S. P.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Prednosti hipnoze

zavor
-hipnoza nima škodljivih
vplivov, stranskih učinkov,
v nobenem pogledu ne
nosečnici

Barbara Cvetko, diplomsko delo

more škodovati otroku ali

Kategorija: Uporabnost za otroke
Podkategorija: Tehnika dela z otroki
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-sugestija, da se gleda na

-pri otrocih prebuditi

-delal na jačanju ega in

-hipnoza koristna v delu z

televiziji

zavest o pozitivnem

samozavesti

družinami, otroki,

-terapevtski princip
metafor, zgodb, pravljic
-ga postaviti v prihodnost,
135

kakšen bo
-zelo pomembno: otroka
spoznati

ravnanju

-uporabljal indirektne

mladostniki

-klasična oblika h. ne pride

sugestije, zgodbe in

-v okviru sistemske

v poštev

metafore

družinske terapije

-ujeti otrokovo hipnotibilno

-različna mnenja

stanje, takrat dati sugestije

strokovnjakov o direktnih

-bistven je komunikacijski

-ne klasične hipnoze
-se spustiti na otrokov
nivo, on se ne bo približal,
ne zna ali se upira
-otroka potrebno

uporablja
hipnoterapevtsko metodo
Reka življenja, metafore,
pripomočki za

-tehniko potrebno

vizualizacijo,

prilagoditi hipnozi,

eksternalizacijo

pacientu, terapevtu

problemov, npr. lutke,
razni simboli

-veliko delal z indirektno
hipnozo, zgodbe,

-metoda je v veliki meri

metafore…

prirejena za potrebe otrok
in mladostnikov

-se je pripravljal na

Barbara Cvetko, diplomsko delo

most

in indirektnih sugestijah

S. P.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
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vsakega pacienta posebej

-spoznati interese in

-zgodbice sam izmišljeval,

razvojno stopnjo

za vsakega otroka

-delovanje na njegovem
nivoju
-delati glede na razvojno
stopnjo
-zgodbe iz njihovega
življenja
136

-zunanje zgodbice zelo
dobre

individualno

-otroci naravno v stanju
transa, ne rabijo
formaliziranih postopkov
-terapevt naj se pridruži v
tem stanju
-v globokem transu pridejo
v poštev bolj formalizirani
postopki
-pripovedovanje zgodb

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

opolnomočiti

spodbuja razvijanje
hipnotskega transa
-s pomočjo lutk uprizori
zgodbo družine, pravljico z

terapevt dela spremembe

elementi aktualne

pri otroku

družinske situacije,
pripoveduje zgodbo o neki
drugi družini s podobnim
problemom
-zgodbe kot hipnotski
medij

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-preko likov v zgodbicah

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-trans v gibanju; t.i.
dinamični trans
-za otroke posebno
pomembna inscenacija,
pričakuje nekaj prijetnega,
zanimivega, vzbudi
radovednost in hipnotski
proces
-zelo pomembno skupno
gibanje, terapevt ujame
137

ritem otroka, ga na
indirekten način preko
uglašenosti vodi

I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-osnovnošolka v puberteti,

-ima dobre izkušnje s

imela hude težave sama s

tabornim ognjem, izjemno

seboj

dobro hipnotsko sredstvo,
je obenem stalno enak in

S. P.

Barbara Cvetko, diplomsko delo

Podkategorija: Izkušnje z otroki

spreminjajoč, pritegne in

pomoč psihiatra

priklene pozornost

-poskusili s hipnozo

-otroci radi posedali ob

-hodila nekaj mesecev,
enkrat tedensko
-prvi viden uspeh pri

ognju
-hiperaktivni otroci so se
umirili, napetost popustila

138

otrocih

-upočasnili

-postala bolj

-ob ognju bilo možno z

samozavestna, šolski

otroci dobro delati s

uspeh se je izboljšal

hipnozo

-primer fantka, peti razred,

-pripovedovanje zgodb in

začel spet močiti posteljo

nežni dotiki poglabljali

-to mu je povzročalo hude

-slab odnos med staršema
I. oceni kot vzrok težav,
klic na pomoč
-starša se jezila na sina
-hodil na hipnozo dva

trans
-šola v naravi dober
kontekst za delo s hipnozo

Barbara Cvetko, diplomsko delo

težave

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-starši in ona odklonili

-stanje se ni izboljšalo
-fantek imel veliko
obravnav, I. zadnji v vrsti
neuspešnežev
-starša zelo nekritična do
lastnih napak
-najprej bi bila onadva

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

meseca

potrebna pomoči
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-starša bila mnenja, da
nista nič kriva-to je
pogosto
-drug primer, fantek OŠ,

-so ga od daleč vozili na
terapijo-znak visoke
motivacije
-starša razgledana,
dovzetna za razlage

Barbara Cvetko, diplomsko delo

drugi ali tretji razred

bilo treba v šolo fantek
dobil grozne kolike
-bolje med počitnicami
-veliko manjkal v šoli
-hodil tri mesece na
hipnozo
-uspešen učenec, imel

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-vsak ponedeljek, ko je

težave s sošolci
140

-razumevajoči starši
-imel komplekse
manjvrednosti, bil
debeluškast, so ga

-h. pomagala, po nekaj
mesecev, približno 15
srečanj težave nehale

Barbara Cvetko, diplomsko delo

zafrkavali

I. 1

I. 2
-zaupanje, razumevanje
-opazovanje, imitiranje

I. 3
-pomembno spoštovanje

-se pripravi na srečanje z

etičnega kodeksa

otrokom, da se sam

otroka, začuti povezavo,

-delo izključno za dobro

stik

pacienta

-možnost vplivanja
-ga slišati

I. 4

inducira v trans-lažje
naveže stik z otrokom

S. P.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Odnos do otroka

141

-otroka ne smemo
podrejati, to se lahko
fiksira
-vzpostavitev odnosa,

veljavo
-komunikacija, lahko pove
kaj mu je in ni všeč
-kontakt kot osnova za
zaupen odnos-postane

Barbara Cvetko, diplomsko delo

razumevanje, mu dati

Podkategorija: Posebnosti otrok
I. 1
-lepi rezultati

I. 2

I. 3

I. 4

-otroci zahtevni za

-otroci zelo dovzetni in

-otroci zelo v stiku z

hipnozo

sugestibilni

načinom doživljanja, ki mu

ne zgleda kot pri odraslem

-ne sedi pri miru

-se podredijo avtoriteti

-ne zdržijo dolgo časa, so

-zelo hipnotibilni

-lažje je delati z njimi

splača izkoristit

-ni potrebna pretirana

-pomembno da so starši

-otroci zelo hvaležni klienti

globina hipnoze

motivirani, verjamejo v

-otroci v hipnozi drugačni,
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nemirni
-se jim da zelo pomagati

uspeh terapije in v

-bujna domišljija otrok

-hitro padejo v hipnotično

-dobri poslušalci

otroka

-otroci po naravi bolj

-otroci nimajo predsodkov,

koncentrirani

kot odrasli

stanje
-imajo veliko
predstavljivost

hipnozo, to prenesejo na

-pri odraslih največkrat

-pomembno otroka zbuditi,

relaksacijo, otroci so bolj

ga postaviti na realna tla,

nemirni-je to težje

naravno večino časa-se

-so velikokrat v transu z
odprtimi očmi, na zunaj
izgleda kot običajna
komunikacija, a je
hipnotska komunikacija
-mislijo v podobah

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-dobri subjekti

pravimo trans, v njem

S. P.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

hipnotibilen

-pri otrocih indukcija s

hipnoza

fiksacijo

-hipnoza se hitro odvija in
otrok ne zdrži dolgo v tem
stanju, se zbuja

Podkategorija: Starost otrok
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4
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-verbalno se da delati od

-s predšolskimi otroci ni

-že z dojenčkom je

šolo se da marsikaj

drugega leta, neverbalno

delal, ne verjame, da bi

najlažje navezati stik v

od rojstva

šlo

stanju transa

-okoli deset let toliko stari,

-nosečnice lahko s

da se jim da stvari razložiti

hipnozo izboljšajo stik z

-z 10 do 14 let starimi
dosti dela
-predšolski otroci so
preveč nemirni, vzame
veliko časa

zarodkom
-nosečnica v transu veliko
lažje čuti bitje srca
svojega zarodka
-sproščenost se prenese

-absolutno
vidi primernost za učence
od šestega do devetega
razreda
-mogoče tudi prej, pušča
odprto
-vedno bolj potrebno tretji
triadi, in tudi kasneje

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-od 4 ali 5 let, ko gre v

S. P.
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da ve kaj je res, kaj je

-ko otroci spregovorijo se
odprejo nove možnosti za
hipnotsko komunikacijo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

na zarodek

144
Barbara Cvetko, diplomsko delo

Kategorija: Vrste težav in obravnava
Podkategorija: Težave otrok
I. 1

I. 2

-v terapijo pridejo zaradi

-zelo hitro in učinkovito

vseh vrst težav, v glavnem

uspavanje otrok s hipnozo

zaradi pomanjkanja
koncentracije in motivacije

-narcisoidnost, avtizem-s
h. začuti okolje

I. 3
-kompleksi manjvrednosti
-deklica mislila, da je grda,
zapadla je v depresijo
-popuščanje v šoli,
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-hiperaktivni

razmišljala o samomoru

-ta dva tipa primerna za

-močenje postelje,

obravnavo

s pomočjo hipnoze

-strah pred bližino
(avtistični sindrom)
-najstniška negotovost
glede lastne identitete in

S. P.

uveljavljanja med vrstniki
-problemi agresivnosti

težave pri sošolcih, starših
-kolike v trebuhu, vročino,
bruhal –psihosomatika
strah pred šolo
-problemi otrok bolj
psihološke narave

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-prilagoditi potrebe družbi

I. 4

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

9 PRILOGA 4

I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-h. se uporablja za

-uporaba hipnoze za

-v svojem delu h.

motivacijo športnikov in za

bolečino, za hujšanje…

uporablja praktično za vse

kolektivno delo

-obravnaval odvajanje od

probleme

kajenja, razne nevrotične

-ni naletel na absolutne

motnje, bolečine,

kontraindikacije

predvsem glavobol

-najpogosteje hipnozo za

146

-pri smučarskih skokih

anksiozno problematiko,

imajo reprezentance

tesnobo, pri

hipnotizerje ali uporabljajo

psihosomatskih težavah,

avtogeni trening

bolečinskih stanjih,

-v hipnozi smučar progo

ponovi skok

motnjah vegetativnega
ravnovesja itd.
-koristna pri hudih in
dolgotrajnih duševnih
motnjah, osebnostnih
motnjah, psihozah,
depresivnih motnjah,
težavah, ki jih imajo ljudje

Barbara Cvetko, diplomsko delo

prevozi, neštetokrat

S. P.
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Podkategorija: Težave odraslih

-ljudje, ki nastopajo, npr.

Podkategorija: Težave na šolskem področju
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.
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-v glavnem pomanjkanje

-motnje vedenja in

-težave s tremo,

-hipnoza koristna za

-učenci se ne zmorejo

koncentracije in motivacije

koncentracije

zardevanjem, potenjem

številne težave povezane

poglabljat, raziskovati

-težave, strahovi, trema

-nepotrpežljiv otrok-

-vegetativne težave

s šolo

področja, pridobivati

pred nastopi

uspešno posredovanje s

-pomembno področje
uporabe hipnoze pri
otrocih je usmerjanje

šolo, se nočejo učiti, bi bili
nogometaši

-težave s koncentracijo

znanje kot včasih

stiske otrok v zvezi s

-v povprečju ostajajo na

-hipnoza primerna za

storilnimi zahtevami,

površini

področje koncentracije,

preizkusi znanja

samozavesti, motivacije,
anksioznosti
-napetost učencev, visok
pulz, znojenje, zardevanje,
stalno na WC-je odraz

-ni enoznačno, več
razlogov za težave
-sam način življenja,
pomanjkanje zgodnjih
delovnih navad

prevelikega tonusa

-premalo usmerjenega,

vegetativnega živčevja

koncentriranega dela od

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-otroci, ki nočejo hoditi v

hipnozo

-trema pred nastopanjem,

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

v življenjskih stiskah

-ogromno je dejavnosti, v
katere se vključujejo, hitro
in pogosto menjanje le-teh
-dejavnosti, ki jih ne
zanimajo so problem
-problem delovnih navad
-starši prepogosto

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

prvega razreda naprej

prevzemajo naloge
148

namesto otrok
-ne naučijo se navad v
najzgodnejšem obdobju,
niso pri stvari

-koncentracija je
problemsko področje
-kaže se velika potreba po
ukvarjanju s področji
motivacije in koncentracije

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-izgubijo stik sami s sabo

-ukvarjanje sistematično in
intenzivno, sicer ne bo
želenih rezultatov učenja
niti osebnostnega razvoja
otrok

Podkategorija: Obravnava težav otrok
I. 1
149

-metoda primerna za
starejše otroke je
desenzibilizacija

postavi v okoliščine, kjer
ima tremo, mu sugerira
samozavest
-vedno težje situacije
-ojačanje ega

-učenje odkrenljivosti
-učenje potrpežljivosti
-posthipnotične sugestije o
stvareh, ki otroka begajo,
kot zagotovilo, da jih bo
lahko opravil v drugem
času
-krepiti pozitivne lastnosti
v hipnozi

I. 3

I. 4

S. P.

-skozi mogočen gozd ga

-otroka oz. mladostnika v

-poudarja pomembnost,

pelje do skalne stene, ki

hipnozi izpostavi neki

da bi se problemov lotili

naj jo fant prepleza

situaciji, ki jo bo moral

sistematično in načrtno

-ga opogumlja, da je

obvladati v prihodnosti

zmožen, mu bo uspelo, da

-otrok se v hipnozi

bo pazil nanj

kvalitetno pripravi na neko

-prepleza, se ozre navzdol
na sošolce, učitelje, mu

situacijo, v celoti doživi, ne
samo razmišlja o njej

vsi čestitajo in ploskajo,

-priprava na zahtevne

oni ne bi zmogli

situacije koristna za

-poglobiti se v
posamezna področja
-potrebno je delo z učenci
in učitelji
-potreba po enotnem
programu, načrtu, skupni,

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-otroka v hipnozi večkrat

I. 2

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

za učenje

-narediti povezavo, če je

-zelo pomembno, da se

teksti, metode, tehnike

dober na enem področju,

otrok nauči relaksirati

-najbolje individualno

je lahko tudi na drugem

otroke in mladostnike

sprotni evalvaciji dela

-s pomočjo hipnoze

-sprotni individualni

-hipnoza kot pripomoček

izboljšati otrokov stik s

pogovori z učenci v
vsakodnevnih situacijah

ugotoviti, kaj otroku

-okrepiti željo po

za relaksacijo- s

svojo »avro«, otrok

manjka

ukvarjanju z neko nalogo

posthipnotičnimi

prepozna prve znake

sugestijami otroku

agresivnosti, postane

sugerira, ko bo izrekel

obvladljiva

-mu stati ob strani
-motivacija ne na podlagi

stavek (»Popolnoma

ocene

miren sem!«) bo
popolnoma miren, kot

-okrepiti zavedanje o

sedaj
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nagradi za delo
-za tremo pomembna
-spremljanje otroka s
hipnozo, zastaviti
lastnosti, se bo začel

samozavesti
-posthipnotične sugestije v
hipnozi

-napredki so vidni iz
seanse v seanso

-svetuje, da si

-opaziti majhne napredke,

kupijo knjigo o avtogenem

jih okrepiti

treningu- šest koristnih
vaj, prenesene iz indijske

-ravnovesje, gibanje in

»kontekstualnih ključev«,

razrednih ur
-pogovori pri posameznih
predmetih

otrok se nauči prepoznati

o načinih premagovanja

čustva in sprožilce

ovir

-lažje obvladuje svoje
odzive
-hipnoza ali samohipnoza
kot dober pripomoček za
izboljšanje koncentracije

Barbara Cvetko, diplomsko delo

truditi

relaksacija, jačanje ega in

-prepoznavanje

-pogovori v okviru

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-za koncentracijo določeni

kulture v zahodni svet

-ugotoviti najboljše pogoje

-Schulz prevedel te kot

za učenje

metodo sproščanja za

-ugoden čas v dnevu
-krepiti odgovornost
-ne samo sproščati, lahko
zmanjša prizadevanje,
občutek razložiti kot

vegetativni živčni sistem

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

učenje

skrb telesa, da se pripravi
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-pozitivna spodbuda
-govorni nastop:

-vsak nadaljnji poskus je
lažji, pri resničnem
dogodku ponavlja, kar je v
hipnozi že doživel
-občutek, da je to že delal
-manj negotovosti, ve, kaj

Barbara Cvetko, diplomsko delo

v hipnozi doživi dogodek

-otroci dobijo občutek
zgodbe in da so nekaj
osvojili
-krepitev koncentracije
-otroci morajo sprejeti svoj
uspeh, kakršen je
-s hipnozo učenje uporabe

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

ga čaka

pravih sposobnosti v šoli
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-mirni med poukom,
živahni med odmorom
-povečanje koncentracije

pomembna prava
naravnanost

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-za šolsko obdobje najbolj

Kategorija: Šolsko področje
Podkategorija: Uporaba hipnoze v šoli
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-primer učiteljice, ki je

-mnenja, da se s temi

-vsekakor koristno tako

-sistematična vpeljava

hipnoterapija začela

uporabljala hipnozo, za

tehnikami v šoli da zelo

individualno delo v hipnozi

interesne dejavnosti, v

uporabljati tudi v šolah, je

uvod v svoje ure

veliko narediti

z otrokom, ki ima težave,

okviru razširjenega

-delala je tehnike

- uporabna metoda pri

kot delo s celim razredom

programa

-smiselno se bi mu zdela

sproščanja in pozitivne

nemirnem razredu

-naravni hipnotski medij

-uvedba hipnoze v okviru

vpeljava hipnoze v šole

sugestije

uporabni za učitelje so

interesne dejavnosti

animacija, ki otroke

popoldan ali bolje takoj po

-umiriti razred pred

pritegne, dramska,

pouku ali pa pred poukom,

začetkom ure

glasbena ali plesna

saj imajo otroci popoldne

uprizoritev,

raznorazne dejavnosti

zelo za to
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vsaj za otroke s posebnimi
potrebami (kar se tiče
učenja), je mnenja, da bi
se dalo zelo pomagati
-hipnozo v okviru pouka
pa ne podpira

-I. predlog: pet minut za
sproščanje, poglabljanje in
ustvarjanje koncentracije
1. tehnike sproščanja, 2.

-uporabno pri športu

-motivirati razred

napoved, kaj se bo

-uporabnost različnih

dogajalo 3. tekom pouka

metod hipnoze pri pouku

-ne zdi se mu smiselno s

krepitev sugestij 4. na

celim razredom narediti

koncu pouka zaključek in

npr. tečaj hipnoze

povzetek hipnotične ure

-posamično in skupinsko

pripovedovanje pravljic
-učitelji hipnozo že
uporabljajo, le da se tega
ne zavedajo
-hipnoza je, ko nekaj
inscenirajo, nastane

-absolutno na prostovoljni
bazi

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-I. je mnenja, da se bo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

10 PRILOGA 5

osredotočenost skupine

hipnotičnem uvodu, npr.

na dogajanje

neka vaja, da so zavestni
in budni
-prebuditi da ne bodo
zaspani in si bodo
zapomnili
-na začetku vsake ure, saj
je različen način
razmišljanja pri različnih

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-nujno prebujanje otrok po
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predmetih
-za vsak predmet posebej
priprava
-1. Otroke relaksirajo, 2.
iz prejšnje ure, 3. otroke
prebudimo z neko fizično
aktivnostjo
-če otroka v mislih
postaviš v prejšnjo uro

Barbara Cvetko, diplomsko delo

otrok povzame dogajanje

-1. pet minut za
ustvarjanje hipnotičnega
stanja, 2. Minutko za
prebujanje in 3. naslednjih
štirideset minut normalna
ura
-zaključek s hipnozo,
povzetek ure, prebujanje,
začnejo odmor

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

tam nadaljuje
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-osredotočenost na
predmet in učitelja
-hipnozo potrebno očistiti
misticizma in

učinke
-v šoli ne imenovati
hipnoza
-naj bi se imenovala
drugače npr. »ustvarjati

Barbara Cvetko, diplomsko delo

uporabiti njene dobre

naravnanost na ta
predmet.«
-primer sugestije za
uvodni pozdrav: »Sedaj se
umirite, zavzamete
sproščeno držo, medtem
ko se umirite, daste roke
na kolena, poravnate
hrbet…«

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

miselno koncentracijo in
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-vzravnana drža
»sedaj pa lahko sprostite
ramena, položite roke na
stegna in v naslednjih
obnovil/-a kaj smo se učili
pri prejšnji uri…naučili
smo se to pa to, za
domačo nalogo pa ste
imeli to pa to…Danes
bomo pa obravnavali to pa
to, naučili se bomo to pa

Barbara Cvetko, diplomsko delo

nekaj minutah bom

to…in pri tem se boste
dobro počutili…no sedaj
se boste pa malo
pretegnili… osvežimo se,
pretegnite roke, pretegnite
noge, vstanite…«
-minutka za telesne vaja
-začetek aktivnosti kot je
učiteljica napovedala

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

to, vi boste znali to pa
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-zaključek, obnova kaj se
je dogajalo
-pozitivne povratne
informacije, pohvale

-ponovitev v parih stavkih
kaj se je dogajalo pri uri v
hipnozi
-prebuditi, pretegniti za

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-spet sproščanje

Podkategorija: Situacija na šolskem področju
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-nekateri nadarjeni slab

-problem konteksta v

-primerjava situacije v

uspeh

šolah-preveliki razredi

šolah sedaj in pred

-nemir v razredu otroka z
motnjami pozornosti ovira
pri učenju
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-kontekst razreda; če je
razred visoko motiviran se
to prenese na

-potrebno gledati otroka v
okolju

koncentracija otrok, otroci
vedno bolj razpršeni
-odraz družbe, odraz
medijev, hitrega načina
življenja in beganja
-težave se pojavljajo
veliko bolj kot v preteklosti
-v zadnjih letih
problematika na številnih
področjih

Barbara Cvetko, diplomsko delo

posameznika in obratno

petnajstimi leti: slabša

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

odmor

I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-uspešni učenci so mirni in

-otrokovo (problemsko)

-učenci tožijo, da se težko

poslušajo, se znajo

vedenje je vedno stvar

koncentrirajo

koncentrirati

konteksta

-pogovori z učenci o

-neuspešni učenci delajo

učenju (načrtovanje,

kar se trenutno spomnijo,

organiziranje časa,

niso sposobni počakati

tehnike učenja, delovanje
možganov, spomin ipd.)

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Učenci
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-učenci želijo tehnike
sproščanja
-otroci želijo motivacije, ne
vedo, kako »sami sebe
Barbara Cvetko, diplomsko delo

brcnit«

I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-starši naj z otrokom doma

-starši in okolje imajo

-težišče se prenaša na

vadijo

pomemben vpliv na

delo s starši

-paziti na negativne
sugestije otroku: »prinesi

otrokovo vedenje, učne
težave

dobro oceni«, saj je to

-v nestabilni družini s

domena učitelja

problemom alkohola,

-vrednotiti na podlagi
160

truda, ne ocen
-delo s starši, učitelji da
pravilno ravnajo z otrokom

razbremenijo stresa

varnosti

šolo, kako naj pomagajo
otroku

družinah starš povzroča
neučinkovitost otroka pri
učenju
-poniževanje in
zasmehovanje otroka zelo

sprejeti svoj del

škodljivo, se lahko kaže v

odgovornosti-razmere

učnih težavah

-starši vplivajo na otrokov

-prihajajo po pomoč v

-v disfunkcionalnih

-starši in učitelji morajo

doma, ocene

problemom

-urejen družinski kontekst
pomemben za učinke

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-starši naj otroka

zlorab otrok nima občutka

-starši niso kos lastnim

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Starši

občutek neuspeha

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

(avto)hipnoze
-potrebno bi bilo učitelje in
starše izobraziti o hipnozi,
jim razložit, potem bi
morda sprejeli
-potrebno precej vložit v
razbijanje predsodkov o
hipnozi

161

Podkategorija: Učitelji in svetovalni delavci
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-učitelj mora biti

-dobri učitelji so dobri

-učitelji in svetovalni

delavca

sugestibilen, znat delati z

hipnotizerji; znajo vzbuditi

delavci se ogromno

učenci in izobražen v tej

zanimanje otrok, pritegniti

pogovarjajo o problematiki

smeri

njihovo pozornost,

-nauči učitelja, starše,
otroka hipnoze
-disciplinirajo jih z
negativnimi oznakami
-delo s starši, učitelji da

-z enostavnimi stvarmi se
lahko ukvarja več profilov
-z učnimi in vzgojnimi
stvarmi se lahko ukvarjajo

osredotočenost na nekaj
-spodbuditi njihovo
domišljijo in ustvarjalnost
-potrebno bi bilo učitelje in

-niso pasivni
-tudi učitelji in sv. delavci
so postavljeni pred
spremembe, ki jih begajo

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-naučiti svetovalnega

-za krepitev samozavesti
in koncentracije
-svetovalni delavci h. za
reševanje zapletov

pedagogi, s težjimi

starše izobraziti o hipnozi

-razpršenost tudi med

problemi, terapijami

njimi-težko dajejo trdnost

nevroz ipd. pa ne

otrokom

-uporabljajo lahko hipnozo
na omejenih področjih

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

pravilno ravnajo z otrokom

162
Barbara Cvetko, diplomsko delo

Kategorija: Slabosti in nevarnosti hipnoze
Podkategorija: Dejavniki hipnotizerja
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-ljudje, ki se ukvarjajo s

-največja nevarnost pri

-pomembno spoštovanje

-kolektivni trans nekateri

hipnozo z otroci morajo

terapevtu

etičnega kodeksa

ljudje izkoristili za

-avtoritaren pristop

-za globlje posege

ustvarja podrejena bitja

potrebno poznavanje

biti neoporečni
-hipnozo uporabljajo laiki
163

-uporaba hipnoze s strani

-vzgoja proizvodnjih

ljudi, ki za to niso

delavcev

izobraženi
-povsem važen je izbor

nevarnost uporabe moči
za svoj vpliv

(Milošević, Hitler,
Mussolini)

zgradbe in funkcije

-množica se usmeri na par

živčevja

besed - negativne

-ne nujno zdravnik, ampak
da razume kaj dela
-vsak se lahko nauči

sugestije
-usklajeno ponavlja v
kolektivnem transu

-nevarnost občutka

hipnotizirati, problem kaj

-hipnoza izkoriščena kot

nadmoči postavlja kliente

početi s človekom v

medij za grozovitosti, ki jih

v podrejen odnos

hipnozi

ljudje v običajnem stanju
zavesti ne bi naredili

-klient naredi nekaj, ker se
mu zdi sugestija dobra, ne

-ljudje v stanju transa

Barbara Cvetko, diplomsko delo

ljudi

-direktivni pristop:

fiziologije, hormonov,

podžiganje sovraštva

S. P.
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11 PRILOGA 6

lahko postanejo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

ker mora

popolnoma nekritični

-nevarnost predvsem pri
hipnotizerjih, avtoritativnih,
predvsem za otroke
-terapevti morajo imeti
občutek odgovornosti za
dejanja

Podkategorija: Dejavniki klienta
164

I. 1

I. 2

I. 3

-previdnost pri psihotikih,

-dobimo vodljiva bitja,

-nevarnost uporabe pri

motenih osebah

sledijo navodilom

latentnih psihozah, lahko

slediti
-ne smejo biti preveč
uporniški

postane manifestna
-odsvetujejo pri epileptikih

S. P.

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-otroci ne smejo samo

I. 4

I. 1

I. 2

I. 3
-vzame veliko časa
-pogosto učinki niso trajni,
je potrebno ponavljati
hipnozo
(npr. pri hujšanju)
-potrebno obnoviti učinek
npr. enkrat na mesec

I. 4
-hipnoza je zelo občutljiva
na kontekstualne
dejavnike
-v nevarnem okolju bo
zahtevno razviti pozitivno
hipnotsko kulturo

S. P.

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Dejavniki tehnike

-pri množici ljudi s
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skupnim fokusom se lahko
kolektivni trans razvije tudi
v slabo smer
-v negativni trans se lahko

skupine mladostnikov
-tak kolektivni trans se
lahko razvije v razredu
-stanje zavesti, ki temelji
na strahu in nevarnosti

Barbara Cvetko, diplomsko delo

inducirajo tudi manjše

vodijo v stopnjevanje
nasilja

Podkategorija: Dejavniki načina dela
I. 1

I. 2

I. 3

-nevarnost negativnih

-neuspeh, ker so vsi

sugestij, delati preveč na

zdravili posledice (lulanje),

strahu in kar ne smejo

nihče vzroka (odnos med

166

-si potem nič ne upajo

I. 4

S. P.

I. 4

S. P.

staršema in njun odnos do
fanta)

I. 2
-slabost učenja tujega
jezika v hipnozi
-naučeno v hipnozi se
lahko obnovi v hipnozi,

I. 3

Barbara Cvetko, diplomsko delo

Podkategorija: Neprimernost uporabe hipnoze
I. 1

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-ojačajo se dejavniki, ki

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

zavestno druge misli
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Barbara Cvetko, diplomsko delo

Kategorija: Stališče družbe
Podkategorija: Stališče otrok
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.

-odlični odzivi otrok na

-S. P. je prepričana, da bi

učiteljico, ki je uporabljala

bilo zanimanje s strani

hipnozo

otrok za hipnozo
-kot tehnika sproščanja

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta
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-v okviru interesne
dejavnosti
-S. P. je mnenja, da ljudje
premalo poznajo tehnike

-stvar mora biti dobro
predstavljena in razložena
staršem in otrokom
-vsak se sam odloči, ali se
bo vključil

Barbara Cvetko, diplomsko delo

hipnoze

za marsikaj
-mora biti jasno določeno
kaj in kako se bo dogajalo,
kaj je osnovni namen

Podkategorija: Stališče staršev
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

S. P.
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-potrebno starše poučiti,

-starši navdušeni nad

-nekateri b i imeli

-S. P. je mnenja, da ljudje

da je hipnoza tudi

učiteljico, ki je delala uvod

predsodke pred uvedbo

premalo poznajo tehnike

primerna tehnika za otroke

v ure s hipnozo

hipnoze v šole, tudi starši

hipnoze
-pomembno da je stvar

razgledani

dobro predstavljena in
razložena staršem in
otrokom
-vsak sam odloči, ali se bo
vključil
-starši in učenci so
dojemljivi za marsikaj, je

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-nekateri so zelo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-starši in učenci dojemljivi

interes
-morajo jasno vedeti za
kaj gre
-pozna starše in otroke
svoje osnovne šole in
misli, da v glavnem ne bi
bilo odpora
-odpor le pri posameznikih

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

prepričana, da bi bil
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-danes ljudje poznajo in se
ukvarjajo z raznoraznimi
stvarmi, so odprti in
dojemljivi

prostoru ne ve

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-za šole v drugem

I. 1

I. 2

-nekateri zdravniki in

-nasprotniki- negativci

psihologi so bili proti

hočejo zatreti pozitivce

-reakcija na novosti

-negativci so glasnejši od

I. 3

I. 4

S. P.

I. 3

I. 4

S. P.

pozitivcev

pri novi stvari so najprej
vedno nasprotniki, ki se

-negativen odziv na

nočejo nič novega naučiti

učiteljico od kolegov, niso

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Podkategorija: Nasprotniki

zaupali v pristop
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Podkategorija: Mnenje javnosti
I. 1

I. 2
-časopisi pisali o učiteljici,

-nekateri b i imeli

-ob poskusu uvedbe

preko odrskih

ki je delala uvod v svoje

predsodke pred uvedbo

hipnoze v šole bi bili

hipnotizerjev

ure s hipnozo

hipnoze v šole

odpori v javnosti

-odziv velik, takrat 20%

-mistika vzbuja odpor

žensk v Kranjski bolnišnici
rodilo pod hipnozo

-z drugačnim nazivom več

-med ljudmi je veliko
predsodkov do hipnoze
-hipnoza ni nevtralen

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-hipnoza je bila znana le

dela
-v strokovnih krogih ni bilo
nasprotovanja
-I. se je boril, da je v
Sloveniji hipnoza poznana
-veliko na tem delal in je
mnenja, da ima javnost
neko predstavo

podpore

pojem

-demistificiranje hipnoze v

-pri večini vzbudi

družbi

ambivalentna ali celo

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

-potem zamrlo, preveč

negativna občutja

-krepi zanimanje, a
mistificira
-ne smemo biti za ali proti
hipnozi,
ampak pozorni na njene
pozitivne učinke
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Podkategorija: Vpliv na mnenje o hipnozi
I. 1

I. 2

I. 3

I. 4

-hipnotizerji krivi, delajo

-moški več predsodkov kot

-med laiki ima hipnoza

za promocijo hipnoze

reklamo z »mističnimi«

ženske, se jim zdi izpod

podobo odrske hipnoze-se

učinki hipnoze

časti biti hipnotiziran ali pa

norčujejo iz ljudi

-počasi spoznanje, da se
da s hipnozo pomagati

-predstavitve na televiziji

-na internetu je veliko

-ljudje se bojijo izgubiti

znak šibkosti

-hipnotizerji na odru

-okoli hipnoze veliko

uprizarjajo bizarne

nesporazumov

situacije

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-moral ogromno narediti

S. P.

nadzor
-krepiti izraz hipnoza na
primerih, kjer drugo ne
pomaga
-umiriti hiperaktivnega
otroka; pozitiven učinek
misticizma
-bodo sedaj verjeli, da je
možno

-številni ljudje imajo

-z vsakim, ki pride po

pomisleke

pomoč se je potrebno

-ne bi smeli tako imenovati
-ljudi je strah, kaj bo
hipnotizer delal z njimi
-glavni razlog predsodkov
je nevednost

pogovoriti o njegovih
predstavah o hipnozi

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

dobrega in veliko slabega
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-aktivirati depresivnega
otroka
-psihološke izraze na
zavestnem nivoju

preseganje zakoreninjenih
prepričanj

Barbara Cvetko, diplomsko delo

-mistični pristop za

