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 درمانیهیپنوتیزم 

 

 عدم دلیل به که است روانشناسی علم از ای شاخه و موثر درمانی روش یک هیپنوتیزم

 مودهن تضمین را بیمار سالمت تواند می عوارضی هر بدون و شیمیایی داروی گونه هیچ دخالت

 .  بپردازد وی عاطفی و هیجانی اختالالت و روانی های بیماری از بسیاری درمان به و

 

 چیست؟ هیپنوتیزم

 در یدبا که شود می خالصه توانایی و تمایل یک خالقیت و ایجاد در هیپنوتیزم اصل و چكیده

 و شنرو ذهن در و هیپنوتیزور صحبتهای از بتواند باید او. آید پدید شونده هیپنوتیزم فرد

 این در تنها را خود ذهنی تمرکز و تخیالت تمام و بسازد واضح و زنده تصویری خود فعال

 یقیحقا است ممكن دهد می ارائه او به هیپنوتیزور که مطالبی. بخشد تمرکز و تجهیز راستا

 .باشند سمبولیک یا قطعی

 نجریا در خودجوش صورت به که هایی پدیده با گردید، ارائه هیپنوتیزم از که تصویری این

 توسط شدیداً ما که مواقعی یعنی. کنند می مطابقت آیند، می وجود به ما روزمره زندگی

 یمطلب است بهتر پدیده این شرح برای.  شویم می جذب ، گذرد می ما اطراف در که جریاناتی

 :کنیم نقل عیناً را کلمن دکتر از

 حاالتی در. کنیم می تجربه را شدن خود بی خود از یا خلسه حالت بارها ما ، روزمره زندگی در

 در را آنچه موقتاً ما لحظات این در. کنند می تسخیر را ما ذهن ، اصطالح به ، وقایعی که

 وتبالف مسابقه یک نهایی مرحله که کسانی مثال برای. کنیم می فراموش گذرند، می اطرافمان

 تنسب و سازند می متمرکز بازی روی بر را خود وجود تمام کنند، می مشاهده تلویزیون در را

 همسرشان که این یا اند گرفته قرار مبل روی صورتی چه به  که این جمله از چیز، همه به

 .گردند می توجه بی کند، می صدا غذا صرف برای را آنها
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 بسیاری:  گوید می کنند می جذب را ما ، زندگی در که فرآیندهایی دیگر مورد در لوبا دکتر

. ایم کرده تجربه را حسی بی حالت یا درد احساس عدم حالت ها، موقعیت از برخی در ما از

 ار بدنی سبک دردهای برخی شویم، می پلیسی داستان یک مجذوب عمیقاً که موقعی مثالً

 های صحبت مجذوب عمیقاً که لحظاتی در جمله از ها موقعیت از بعضی در. کنیم نمی حس

 کند، می صدا را ما مستقیماً که فردی صدای یا زنگ صدای است ممكن شویم، می دوستی

 . نشنویم

 احساس به معطوف را خود توجه تمام زندگی از لحظاتی در. دارد وجود هم حالت این عكس

 یا بو احساس برای توجه یا پزشک دندان صندلی روی درد انتظار مثال. ایم کرده نامطبوعی

 او به یا شده قانع فردی که لحظاتی در. آن پی در احساس این حصول و ناخوشایند طعمی

 و ساده چند هر را کار آن خوبی به تواند نمی آید، نمی بر خاصی کار عهده از که شده تلقین

 مطمئن و آوریم دست به را خودمان نفس به اعتماد ما اگر ولی. دهد انجام باشد، هم آسان

 .کنیم می پیدا توفیق آن انجام در حتما هستیم، کار این انجام به قادر که شویم

 

 چیست؟ درمانی هیپنوتیزم

 التدخ عدم دلیل به که است روانشناسی علم از ایشاخه و موثر درمانی روش یک هیپنوتیزم

 هب و نموده تضمین را بیمار سالمت تواندمی عوارضی هر بدون و شیمیایی داروی گونه هیچ

 .بپردازد وی عاطفی و هیجانی اختالالت و روانی هایبیماری از بسیاری درمان

 

 طاعتا از گونه خلسه حالتی( هیپنوتیست) آن اجراکننده که است روشی درمانی هیپنوتیزم

 پذیری تلقین افزایش موجب فرد باالی بسیار تمرکز. انگیزدبرمی شخص در پذیری تلقین و

 ملع این در نمود، القا بیمار به را مختلف افكار یا احساس توانمی حالت این در که شودمی

 .شودمی نرمال حد از بیش فرد پذیری تلقین میزان
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 یفرد چه هر واقع به. پذیرند هیپنوتیزم بشر افراد همه تقریبا مردم، عامه تصور برخالف

 نهات که شدمی تصور ترپیش. بود خواهد هیپنوتیزم پذیرای بهتر باشد هوشمند تربیش

 اعتبار دیگر پندار این ولی شوندمی هیپنوتیزم آسانی به که هستند زودباور لوح ساده افراد

 و دارند قوی زمینه برخی اما شوند هیپنوتیزم توانندمی درجات تمام در افراد تمام. ندارد

. ستنده مقاوم آن به نسبت و شده هیپنوتیزم سختی به برخی و شوندمی هیپنوتیزم ترراحت

 درمان هب تا کنند صرف باید را زیادی جلسات و شوندنمی هیپنوتیزم عمیق خیلی افراد برخی

 .است متفاوت مختلف افراد بر آن تاثیر عموما و باشند پاسخگو

 

 درمانی هیپنوتیزم وجه ترین اصلی تلقین

 اظهار سایكوسومتایک های بیماری تخصص فوق و روان و اعصاب متخصص معصوم بابک

 و دارند قوی زمینه برخی اما شوند هیپنوتیزم توانند می درجات تمام در افراد تمام: داشت

 مقاوم آن به نسبت و شده هیپنوتیزم سختی به برخی و شوند می هیپنوتیزم تر راحت

 .هستند

 بر آن هشیاری و یافته افزایش خاصی حالت یک روی فرد تمرکز هیپنوتیزم در: کرد بیان وی

 می منحصر خاص حرکت یا خاص صدای یک به تمرکز و شده کم محیطی های محرک و اطراف

 .شود

 قینتل افزایش موجب فرد باالی بسیار تمرکز درمانی هیپنوتیزم در: کرد تصریح معصوم

 رد نمود، القا بیمار به را مختلف افكار یا احساس توان می حالت این در که شود می پذیری

 .شودمی نرمال حد از بیش فرد پذیری تلقین میزان عمل این

 

 :بگیرد صورت متفاوت شكل دو به تواند می درمانی هیپنوتیزم
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 :درمانی هیپنوتیزم دگر- ۱

 در او، در روحی و ذهنی آمادگی ایجاد و بیمار با کردن صحبت از پس درمانگر حالت، این در

 رمانید برنامه برای که مناسبی عمق به را او هیپنوتیزمی، خلسه القای به بیمار نیاز صورت

 .پردازد می درمانی هیپنوتیزم به شرایط این در و رساند می باشد، مناسب اش

 دارد؟ شونده هیپنوز فرد برای خطری هیپنوز آیا

 یدهد آموزش درمانگر یک و است مسلط هیپنوز به که کسی توسط و درست هیپنوز اگر! خیر

 هیپنوز که داریم قبول اما. ندارد دنبال به فرد برای را خطری گونه هیچ شود، انجام است،

 اردد الزم آموزش هیپنوز.باشد داشته مغز و روان برای خطراتی است ممكن آماتور و ناشیانه

 .باشد داشته را کار این اجازه باید دهد انجام زمینه این در اقدامی خواهد می که کسی و

 ودش می هیپنوز وضعیت وارد فرد که زمانی از  شود گفته باید نیز هیپنوز تكنیک مورد در

 رایــج که شود می طی زیر مسیر مانند مسیری آید می بیرون وضعیت این از که زمانی تا

 از. اســت عـضــالنــی رونــده پـیــش ســـازی آرام روش از استفـاده تـكـنـیــک تــریــن

 فرد از آن براساس که شود می گفته متنی. بدهد تكیه راحت که شود می خـواسـتـه فــرد

 .شود شل و ریلكس پا پنجه از ترتیب به بدنش عضالت دهد اجازه که شود می خواسته

 صورت به آرامش که دهد اجازه شود می خواسته فرد از ،… و پا ساق پا، کف عضالت سپس

 در را شدن ریلكس وقت هر خواهیم می شخص از هم اثنا در. رود باال اندامش از صعودی

 -فكری سیگنال اصطالحا این به. دهـد اشـاره خـود انـگـشـت بـا کرد حس مختلف عضالت

 .گویندمی حرکتی

 شل و ریلكس سر تا پا کف از عضالت کل تا کـنـد مـی پـیـدا ادامـه تـرتـیـب هـمـیـن بـه

 مشكل اب متناسب تـلـقـیـنـاتـی و الـقـائات بـعـد مـرحـلـه در. اسـت هـیـپـنـوز الـقـا این. شوند

 .شودمی ارائه وی به بیمار

 دارد را خــود رفـتــار کـنـتــرل تـــوانــایــی که شود می تـلـقین فـرد بـه تـلـقـیـنـات ایـن در

 حدود هیپنوز القا معموال. بـاشد داشته اطرافیانش با خوب ای رابطه خواهدمی کــه چــرا

 .کشد می طول دقیقه۱۱
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 از هم هیپنوز از بازگشت برای. کـشـد مـی طول دقیقه ۰۲تا۱۱ حدود نیز درمانی تلقینات

 تمام و کرد خواهد باز را چشمـانـش مـعـكـوس شـمـارش بـا کــه شــود مــی خــواسـتــه فرد

 . داشت خواهد همراه را است کرده تجربه زمان این در که مثبتی نكات و آرامش

 .کشید خواهد طول دقیقه ۵۱ حدود شرایط این در هیپنوتیزم جلسه یک

 

 است؟ یافته توسعه درمانی و آموزشی مراکز در چقدر هیپنوز علم

 سیارب هیپنوتیزم اینكه به توجه با. است داشته محدودی بسیار گسترش هیپنوز متاسفانه

 ظرن از. نیست درمانگران مقبول چندان است خود از گذاشتن مایه نیازمند و است گیر وقت

 . باشد داشته همراه به تواند می هم را درآمد کاهش بلكه نیست سودآور چندان نیز مالی

 سترشگ. شوند هیپنوتیزم وارد رشته این به عالقمندان تنها که است شده سبب عوامل این

 گسترش چندان هیپنوتیزم بنابراین. است بوده اندک زمینه این در نیز عمومی های آگاهی

 یک مورد سه هر.هستند Self hypnosis  نوعی TM  و مدیتیشن یوگا، معتقدیم. است نیافته

 هیپنوتیزم اما. هستند Self Help  و درون با کارکردن نوعی موارد همه. دارند مشترک وجه

. دارند خاص های نامگذاری یوگا و TM  که حالی در. ندارد ایدئولوژی و فلسفه به ربطی هیچ

 .دارد را خود خاص ایدئولوژی و فلسفه TM  خصوصا

 :درمانی هیپنوتیزم خود- ۰ 

 نحوه و هیپنوتیزم خود از استفاده طریقه ، جلسه ۳ یا ۰ طی بیمار است کافی روش این در

 رد را خودش گرفته یاد که روشی با تواند می آن از پس. بیاموزد را خود به تلقین و درمان

 و کند مرور را تلقین متن ، ذهنی صورت به شرایط، این در و دهد قرار هیپنوتیزمی خلسه

 خود حالت به او رسیدن برای الزم مدت. )سكوت دقیقه چند از پس که صوتی نوار به یا

 هب نیاز بدون بیمار ، وضعیت این در. دهد گوش ، کند می پخش را تلقین متن( هیپنوتیزم

 می انجام را درمانی برنامه این خودش ، گزاف هزینه صرف و پزشک مطب به مكرر مراجعات

 .دهد


