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1. Uvod

1. Uvod

Sposobni smo rešiti večino, če ne celo vseh naših 
živ ljenjskih težav, če le vemo, kako. Samohipno-

za je eno od orodij, ki nam lahko pomaga rešiti naše 
težave  in ustvariti boljše življenje.

Knjiga vsebuje dejanske, dobesedne samohipnotič-
ne zapise za triindvajset posnetkov za ustvarjalen pri-
stop k reševanju problemov obravnavanih položajev. 
Večina teh zapisov vam bo najbrž prišla prav v določe-
nem trenutku v življenju.

Vse, kar morate narediti, je izdelati posnetek za tisti 
položaj, ki se nanaša na vašo trenutno težavo. Posna-
mete in nato uporabljate lahko toliko zapisov in tako 
pogosto, kot želite. Udobno se namestite, predvajajte 
posnetek, zaprite oči in dovolite svojemu glasu, da vas 
hipnotizira.

Preprosto, mar ne?

Za to ne potrebujete zapletenih ali dragih hi-fi ste-
reo naprav. Zadostuje katera koli običajna snemalna 
naprava, ki omogoča snemanje govora v normalnem 
tonu. Za vsakega od triindvajsetih posnetkov potre-
bujete v povprečju manj kot trideset minut snemanja.
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Nekaj obravnavanih tem (Sanje, Fobija, Svetovni 
mir) ponuja dva zapisa. Če snemate na kasete, si lahko 
oba zapisa posnamete na eno kaseto, tako boste imeli 
izbrano tematiko na eni kaseti.

Kaj je pravzaprav samohipnoza?

Lahko bi dejali, da je hipnoza metoda dolgočasenja 
zavestnega uma, tako da se sprosti in neha premlevati, 
podobno, kot se zgodi zvečer, tik preden zaspimo.

Pri hipnozi zavestni del uma postane manj deja-
ven, vendar ostanemo budni. Tako je naša podzavest 
posebno dovzetna za sugestije. Podzavest se odziva na 
sugestije in zaradi nje se te uresničujejo v življenju.

Podzavest je kot ubogljiv služabnik; preprosto na-
redi to, kar ji je naročeno. Podzavest ne razmišlja, ne 
analizira niti racionalizira, temveč zgolj sledi navodi-
lom. Nasprotno naš zavestni um razmišlja, premleva 
in racionalizira – ter se pogosto upira našim željam. 
Zato je treba zavest sprostiti in utišati, sicer bi se upi-
rala sugestijam, ki jih želimo posredovati podzavesti.

Ta postopek imenujemo hipnoza. Če vas nekdo 
hipnotizira, rečemo, da gre za hipnozo. Samohipnoza 
(avtohipnoza) pa je, kot sam izraz pove, hipnotizira-
nje sebe, indukcija lastnega hipnotičnega stanja. Med 
hipnozo in samohipnozo ni razlik v postopku ali re-
zultatih.
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S samohipnozo, kot jo opisujeta ta priročnik in 
moja druga knjiga Hipnoza za začetnike, boste lah-
ko izboljšali svoje življenje tako, kot želite, z nepo-
srednim navodilom vaši podzavesti, kaj naj stori, pač  
v skladu z vašimi željami. Povsem preprosto.

Ponavljanje in utrjevanje sugestij je navadno po-
trebno, saj hipnotične sugestije običajno zbledijo v 
nekaj tednih. Zato je treba podzavesti vedno znova 
ponavljati, kaj je tisto, kar si resnično želite. To je zato, 
ker si večina ljudi pogosto premisli, kar sporoča pod-
zavesti, da jih ne jemlje dovolj resno.

Ko pa smo dosledni pri sugestijah in prepričamo 
svoj podzavestni um v tisto, kar si res želimo, kmalu 
ugotovimo, da so sugestije postale resničnost. Samo-
hipnoza je zelo mogočna, zato se najprej prepričajte, 
da je novi program zares tisto, kar želite, saj boste to 
tudi dobili.

Postopki v tej knjigi vam lahko omogočijo, da bo-
ste v svojem življenju delali čudeže.

Izdelava posnetka

Na začetku vsakega poglavja najprej podajam kratek 
opis zapisa, sledi podnaslov »Besedilo za posnetek«. 
Posnemite celotno besedilo, ki sledi podnaslovu. Če  
v zapisu z velikimi tiskanimi črkami piše, denimo, 
PREMOR 30 SEKUND, naredite premor in ne 
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snemajte  teh besed. Gre le za navodila za snemanje, 
ki nakažejo, kdaj prenehate z branjem, čeprav nada-
ljujete s snemanjem. Pri branju zapisa boste ugotovili, 
čemu so namenjena ta posebna navodila. Da bi samo-
hipnotični posnetek učinkovito izdelali in uporablja-
li, sledite naslednjim preprostim navodilom:

•	 govorite enakomerno, v normalnem tonu;

•	 hitrost govora naj bo udobna in primerna za 
poslušanje; če govorite prehitro, boste s težavo 
dohitevali povedano, po drugi strani pa lahko 
zaradi prepočasnega ritma izgubite zbranost;

•	 če se zmotite, ne bodite v zadregi, temveč 
nadaljujte s snemanjem. Manjše slovnične 
napake vas pri poslušanju ne bodo motile;

•	 če snemate na kasete, uporabite 60- ali 
90-minutne kasete;

•	 za snemanje izberite primeren čas in prostor, 
ko je najmanj možnosti, da vas kaj zmoti. Če je 
le mogoče, izberite prostor, kjer vas ne bo motil 
hrup iz ozadja (optimalna je popolna tišina);

•	 izklopite telefon, preden se lotite snemanja. 
Velja eden od Murphyjevih zakonov: 
»Telefon bo zazvonil vedno, ko boste snemali 
samohipnotični posnetek«;

•	 posnemite celoten zapis.
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Poslušanje posnetka

•	 izberite čas in prostor, ko in kjer vas ne bodo 
zmotili;

•	 izklopite telefon;

•	 udobno se namestite na stol ali naslanjač. Če 
želite, lahko tudi ležete. Osebno mi je najbolj 
všeč stol z ravnim naslonjalom brez podpore 
za roke. Pri nekaterih posnetkih je treba ležati 
(npr. pri zapisih za sanje, nespečnost ipd.);

•	 predvajajte posnetek, poslušajte in sledite 
navodilom. Naredite to, kar vam posnetek 
narekuje.

Tako, zdaj ste pripravljeni. Pripravite posnetek po 
predlaganem zapisu, inducirajte lastno hipnotično 
stanje, rešite težave, ki vas pestijo, in izboljšajte svoje 
življenje.

(Op. prev.: V zapisih uporabljena moška slovnična obli-
ka je nevtralna in velja tako za moške kot za ženske; pri 
branju izberite za vas ustrezno obliko.)
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2. Ljubim …

Dan na dan smo izpostavljeni pravcati plohi ne-
gativnih besed in dejanj, iz česar sledi, da zlahka 

zapademo v negativne vzorce razmišljanja.

Ta negativnost se kaže v običajnih vsakdanjih po-
govorih. Kadar koga vprašamo po počutju, pogosto 
dobimo odgovor: »Oh, niti ne slabo.« Ali pa: »Kar 
gre.« Zakaj ljudje tako radi označijo svoje dobro po-
čutje s pridevnikom slabo? Ali ne bi bilo bolje slišati: 
»Počutim se krasno!«?

Ko je govora o hrani, kraju ali človeku, ljudje na-
vadno uporabljajo fraze kot »Ni mi všeč«, »Ne 
maram«. Ljudje običajno prej izberejo »Ne maram 
(sledi opis)«, kot pa da bi rekli »Rad imam« oziro-
ma »Všeč mi je« in se tako osredotočili na pozitiven 
vidik zadeve. Bodite pozorni in spremljajte vsakdanje 
pogovore in ugotovili boste, da se v teh dognanjih ni-
sem zmotil.

Televizija je še en vir negativnosti v našem vsakda-
nu. Spomnimo se klasičnega farmacevtskega reklam-
nega sporočila, ki gre nekako takole: »Sezona gripe 
in prehladov je tu, zato se nanjo ustrezno pripravite. 
Kupite naš izdelek.« Služijo na račun ljudi, ki zbolijo 
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in nato kupijo oglaševani izdelek. V resnici pa ne ob-
staja natanko določena sezona gripe in prehladov, niti 
ni nujno, da boste zboleli ravno vi.

Tudi časopisi nam dajejo močan odmerek negativ-
nosti. Skoraj vsak prispevek govori o tem, da je nekje, z 
nekom ali z nekim položajem, nekaj narobe. Dnevno 
časopisje nam navadno ne postreže s pozitivnimi in 
optimističnimi novicami.

Posnetek je zasnovan tako, da v vaše življenje vne-
se močan odmerek najmogočnejše, najbolj pozitivne 
energije, ki obstaja: ljubezni. Ljubezen izruva učinke 
vseh negativnih vplivov. Ljubezen pritegne ljubezen in 
srečo v naše življenje ter obogati vse, česar se dotakne .

Ta posnetek, skupaj z drugimi, ki se nanašajo na 
ljubezen, vam bo pomagal zgraditi tako močno in po-
zitivno avro, v katero ne bo mogla prodreti nobena 
negativnost tega sveta.

Lahko ga uporabljate tako pogosto, kot želite. Pri-
poročam vam pogosto uporabo.

Besedilo za posnetek: Ljubezen

Zapri oči in globoko vdihni. Naj globokemu 
vdihu sledi globok, temeljit izdih. Pri izdihu iz 
pljuč izdihni ves predihan zrak. Ponovno globo-
ko vdihni in temeljito izdihni. Sprosti se in do 
konca izdihni. Še enkrat polno vdihni, a tokrat 
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