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HİPNO_BDT Hipnotik Yanıt Ölçeği İndüksiyon Metni
(Uyarlayarak hazırlayan: Prof. Dr. Atilla Soykan, Psk. Dr. Filiz Özekin Üncüer, M+ Psikoterapi, Hipno_BDT kursu-2014+)

(Ön Konuşma- Hazırlık)
Bir kaç dakika içerisinde, hipnotik telkinlere olan yatkınlığınızı ve derinleşme
düzeyinizi tespit etmek amacıyla hazırlanmış bir hipno_BDT seansına başlayacağız. Lütfen,
telefonlarınızı kontol edin ve tamamen kapayın...
Yapacağımız seansa sizi hazırlayacak olan bu ilk kısmı dikkatlice dinlemeniz yararlı
olacaktır. Böylece, bu seans sırasında daha kolay derinleşeceğiniz gibi, aynı zamanda da,
kendi becerinizi fark ederek, hem bu seanstan hem de kendi kendinize yapacağınız otohipnozlardan daha fazla faydalanmanıza yardımcı olacaktır.
Hipnoterapi esnasında, dikkatimiz bazen daha fazla yoğunlaşırken, bazen de dağılır...
Bu tamamen normaldir....Yaptığımız şeyin “geçme” ya da “kalma” testi olmadığını, sonunda
başarı ya da başarısızlık olmayan bir deneyim olduğunu hep aklınızda tutun.... Farklı
düzeydeki hipnotik telkinlere verdiğiniz cevapları gözlemleyeceğiniz bir deneyim.....sadece
bir deneyim...Süreç ve yanıtlarınız tam beklediğiniz yönde olabileceği gibi
olmayadabilir.....Her uygulamaya yanıt verebileceğiniz gibi hiçbirine yanıt vermeyebilir ya da
bir kısmına yanıt verebilirsiniz...Bunun hiç bir önemi yoktur ve tamamen normaldir..
Herkesin hipnotik telkinleri kendi tarzında deneyimlediğini ve sadece aklına yatanları kabul
ettiğini unutmayın...
Hipnoz sırasında huzur verici ve hoş bir deneyim yaşayacaksınız... Hipnoz,
meditasyon ve gevşeme egzersizleri gibi fiziksel ve zihinsel sağlığınız için faydalı ve
profesyonel şekilde kullanıldığında son derece güvenlidir... Yine de katılımınızı engelleyecek
herhangi bir durumunuz olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bunu bildirin ve seansa
katılmayın....Böyle bir durumunuz var mı? (Bekle)... Seans sırasında da herhangi bir sebepten
ötürü rahatsızlık hissedip durmak isterseniz, sağ elinizi kaldırarak bu işareti
yapabilirsiniz...(Kişinin görmesi için sağ elinizi “dur” işareti yaparak havaya kaldırın..)
Bir çok kişinin hipnozun nasıl bir deneyim olduğu ve hipnoz sırasında nasıl tepkiler
verecekleri konusunda bazı fikirleri ve beklentileri oluşur... Bunların çoğu hipnoz konusunda
yanıltıcı bilgiler içerir...Şimdi aklınızdaki tüm bu önyargılı fikirleri bir kenara bırakıp
zihninizin özgür kalmasına izin verin..olan şeyleri olduğu gibi görün, yaşayın, deneyimleyin...
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Önceki düşüncelerinizin kaybolup gitmesine izin verin....ve bir süreliğine kendinizi sadece
akışa bırakın....telkinlere tamamen açık hale geldiğinizi düşünün.....siz gevşedikçe vücudunuz
telkinlere gereken tepkiyi verecektir...kendinize güvenin, buna inanın....
Başlamadan önce son olarak, yapacağımız hipnoterapi seansı ile ilgili bazı temel
bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle, yapacağımız uygulamanın hem hipnoz
hakkında bilgi sahibi olmanızı hem de hipnozdan sağladığınız faydayı artırmanızı sağlayacak
eğitsel ve bilimsel bir çalışma olduğunu unutmayın..... Sizi utandıracak ya da saçma
bulacağınız herhangi bir şey yapmanız istenmeyeceği gibi kendinizle ilgili özel bilgiler
vermeniz de gerekmeyecek..... Yaşayacağınız şeyin sadece zihninizin gücünü ve hipnozun
doğasını keşfedebileceğiniz bir deneyim olduğunu hayal edin...
Unutmayın...Hipnotik telkinlerden kendinize izin verdiğiniz oranda etkilenirsiniz,
istemediğiniz hiç bir şeyi kabul etmek zorunda değilsiniz...Her şey sizin isteğiniz ve kendinize
verdiğiniz izin oranında gerçekleşecek...Bu açıdan tüm hipnozlar bir ölçüde oto-hipnoz
özelliği taşır...Hipnoz, siz izin verdiğiniz ve telkinleri yapmayı kabul ettiğiniz oranda işe
yarar... bunu da seans boyunca aklınızın bir köşesinde tutun...
Son olarak, her birey farklı seviyelerde ve derinliklerde olsa da hipnoz olabilir...
herkesin düşüncelerini değiştirme ve hayal gücünü kullanma becerisi vardır... Fakat, herkes
birbirinden farklı şekillerde tepkiler verir... Bu çalışma ile de bu farkları tespit etmeyi
amaçlıyoruz...
Hipnozun bir telkin, telkinin ise bir tür düşünce olduğunu hep aklınızda tutun...Hipnoz
olmak istiyorsanız, kendinizi serbest bırakın.... pozitif düşünün ve telkinleri kabul etmeye
tamamen açık hale gelin... Şimdi...söylediğim her kelime ile birlikte derinleştiğinizi ve kabul
ettiğiniz her telkinle birlikte daha derin bir şekilde gevşediğinizi zihninizde canlandırın....
(Değerlendirme)
Başlıyoruz...Öncelikle elinizdeki değerlendirme formunun ilk iki sayfasını 23. soruya
kadar 4 dakika içerisinde doldurmanızı istiyorum...Geri kalan kısmı seansın sonuna kadar bir
kenara bırakın...4 dakikanız başladı...[Katılımcıların ellerindeki formu doldurmaları için 4
dakika boyunca bekleyin... bir dakikaları kaldığında uyarın]
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Güzeeeel...Başlamadan önce sormak istediğiniz, yapacağımız hipno_BDT seansı ile ilgili
aklınıza takılan şeyler var mı? [Başlamadan önce soruları dinleyin, kısa cevaplar verin ve
seçici olun...Konu ile ilgisi olmayan ya da cevaplaması uzun vakit alacak soruları bitirdikten
sonra cevaplamak üzere erteleyin]
Şimdi başlamak üzereyiz....
(Duruş)
Lütfen rahat bir pozisyon alın.... (eğer varsa gözlüklerinizi çıkarın ve güvenli bir yere
koyun)...ayaklarınızı yan yana koyun, ellerinizi dizlerinizin üstüne rahat bir şekilde
yerleştirin... vücudunuza en dengeli ve en rahat şekli verin.... en rahat olduğunuzu
düşündüğünüz pozisyonu alın.... gözünüzü kapayın...Derin bir nefes alın ve kendinizi
tamamen serbest bırakın...
Şimdi...çevredeki her sese odaklanın...her sesi duyun...isterseniz tüm çalışma boyunca
zihninizin bir kısmı çevredeki sesleri duysun...aklınıza gelen ve algıladığınız her şeyi sadece
fark edin ve bırakın akıp gitsinler...bu derinleşmenizi kolaylaştıracaktır...
Hipnoz sırasında zaman algısı farklılaşabilir... zaman hızlanmış ya da aynı zamanda
yavaşlamış gibi....Şimdi......bir süreliğine aklınızdaki her şeyi unutun ve sadece benim
söylediklerime odaklanın...
(Madde 1: Kol Ağırlaşması; Uyanık Olma Telkini) (göz kapalı)
Hipnoterapi seansına, hipnoz olmadan önce size söylenen telkinlere verdiğiniz
tepkileri değerlendirerek başlayacağız... Tüm vücudunuzu gevşetin...kendinizi serbest
bırakın...tüm kaslarınız gittikçe daha derin bir şekilde gevşiyor...ağırlaşıyor...(30 sn. bekle)
Şimdi...sağ kolunuzu havaya kaldırın ve avuç içiniz aşağıya bakacak şekilde öne
doğru uzatın... kolunuzun havada asılı kalmasına izin verin...bir kaç dakika içerisinde kolunuz
gittikçe ağırlaşmaya başlayacak...ve yavaş yavaş kendiliğinden aşağıya doğru inecek...[Ben
bitirmeden önce kolunuzun çok ağırlaştığını hissedebilirsiniz.....bu tamamen normaldir...
sadece kolunuzun kendi hızında kucağınıza düşmesine izin verin]
Kolunuzun gittikçe ağırlaştığını hayal edin...ve tüm dikkatinizi omzunuzdan başlayıp
parmak uçlarınıza kadar kolunuzu gevşetmeye odaklayın...
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Kolunuz gittikçe ağırlaşıyor...ağırlaşıyor.....daha da ağır... iyice ağırlaşıyor... kolunuz
aşağıya doğru düşüyor... aşağıya...aşağıya....kolunuz yorgun ve ağır...eliniz...bileğiniz
tamamen gevşek ve serbest...
Kolunuzun üzerinde kurşundan yapılmış bir ağırlık olduğunu düşünün, gözünüzde
canlandırın... kolunuzu aşağıya doğru iten....aşağıya doğru bastıran bir ağırlık...Kaslarınız
dinlenmek istiyor...omzunuzdan bileğinize... elinize ve parmak ucunuza kadar rahatlamak
istiyorlar...
Şimdi...10’dan başlayıp sıfıra doğru geri sayacağım....Her sayıda kolunuzun gittikçe
daha da ağırlaştığını, yorulduğunu ve kucağınıza doğru indiğini düşünün, hayal edin...
Başlıyoruz...10...kolunuz ağır...iyice ağır...9...aşağıya doğru düşüyor...aşağıya...aşağıya.... 8
.... iki misli daha ağır.....gittikçe daha da ağırlaşıyor.... 7 ...6... daha da aşağıya iniyor...
aşağıya.... aşağıya kucağınıza doğru... 5 ... 4 ... 3 .... kolunuz kucağınıza düşüyor... 2 ... 1 ....
kolunuz artık tamamen gevşemiş durumda... SIFIR ....SIFIR ..... SIFIR.....
Kolunuzu gevşetin... kolunuz tamamen serbest... şimdi....kendinizi daha derin bir
hipnoza doğru serbest bırakın.... Tamamen rahat ve huzurlu hissediyorsunuz....
Güzel... biraz önce, kolunuzda hissettiğiniz ağırlık ve yorgunluğu tamamen unutun ve
her iki kolunuzu da rahat bir pozisyona getirin... kaslarınızın gevşemesine neden olan
durumları hayal ederek bunların gerçekleşmesini sağlıyor böylece zihninizin gücünü nasıl
kullanacağınızı keşfediyorsunuz... hipnotik telkinin özünü..... kendinize izin verdiğinizde
telkinlere verdiğiniz güçlü tepkileri fark ediyorsunuz...öğreniyorsunuz...
(Madde 2: Göz Kapanması) (göz açık)
Şimdi yavaş bir şekilde gözlerinizi açın....kafanızı kaldırmadan sadece gözlerinizi
yukarı çevirin, tavana veya alnınıza doğru bakın...Gözlerinizi rahat ettiğiniz oranda yukarı ve
arkaya doğru hareket ettirin... baktığınız yerde siyah bir nokta olduğunu hayal edin ve ona
bakın... o siyah noktaya bakıyorsunuz.... Bu noktaya odaklanın ve gözleriniz yorulup
kapanmak isteyene kadar bakmaya devam edin....Bu noktanın sizi daha derine çektiğini hayal
edin... daha derine.... derine çekildikçe gözlerinizin kapanmak ve rahatlamak istediğini
farkedin.... Eğer dikkatiniz dağılır ve gözleriniz farklı bir noktaya doğru kayarsa, gözlerinizi
tekrar o siyah noktaya doğru çevirin... Kapanmak istediklerinde kapanmalarına izin verin..
Gözleriniz kapanmaya başlar başlamaz, kapanmasına, ağırlaşmasına izin verin...çaba
sarfetmeyin.... ağırlaşıp kendiliğinden kapanmalarına izin verin...
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Şu anda...gözlerinizin gittikçe yorulduğunu, ağırlaştığını ve rahatladığını
düşünün...Gözlerinizin ağırlaşmasına, yorulmasına ve aynı zamanda gevşemesine izin
verin....Gözleriniz yorgun, ağır ve gevşemiş durumda...Dikkatinizi gözlerinize ne kadar
yoğunlaştırırsanız, gözleriniz o kadar ağır, uykulu ve yorgun hale geliyor...Kapanmak, kapalı
kalmak istiyorlar.... [Gözler kapanmış ise bu kısmı okumayın] Kapanıyorlar... kapanıyorlar...
kapanıyorlar...kapanıyorlar... kapanıyorlar.... Gözleriniz daha ağır ve yorgun hale geldikçe,
çok hoş ve huzur verici bir hipnoza doğru yol alıyorsunuz......rahatlatan ve gevşeten bir
deneyim...Gözleriniz sımsıkı kapanıyorlar... açamayacağınız oranda ağırlaşıyorlar....
kapanıyorlar... kapanıyorlar... kapanıyorlar...
(Kişinin gözleri hala kapanmadıysa, telkinlere devam edin; “gözlerinizi ve kendinizi
tamamen serbest bırakın....ve yavaşça kapayın gözlerinizi...gözleriniz tamamen kapalı...”)
Gözleriniz kapalı konumdayken daha derin bir hipnoza doğru yol aldığınızı hayal edin...Tüm
vücudunuza, başınızdan ayak ucunuza kadar gevşemenizi sağlayacak bir gevşeme dalgası
gönderin...Şimdi...UYUYUN...UYU... UYU....
İki misli daha derine doğru gevşediğinizi....iki misli daha derin bir hipnoza doğru yol
aldığınızı hayal edin...Kendinizi daha derin bir hipnoza doğru serbest bırakın...Geçen her
saniye...aldığınız her nefes...ve duyduğunuz her sesle birlikte daha derine doğru gevşediğinizi
düşünün.....Bu seans boyunca, siz hipnozdan tamamen çıkana kadar.... düşündüğünüz,
yaptığınız ve duyduğunuz her şey sizin daha da derin bir hipnoza girmenizi sağlıyor....
(Madde 3: Göz Kapağı Katalepsisi) (göz kapalı)
Şimdi tüm vücudunuzu derin bir şekilde gevşetin...başınızı...yüzünüzü...göz
kapaklarınızı iyice gevşetin...ve tamamen serbest bırakın...göz kapaklarınızın, derin bir
uykudaymış gibi hareket edemeyecek kadar ağırlaştığını hayal edin... Kısa bir süre sonra, göz
kapaklarınızın açılmayacak kadar yorgun ve uykulu olduklarını..... hareket edemeyecek kadar
ağırlaştığını hayal etmenizi isteyeceğim...
Şimdi, göz kapaklarınızın iyice ağırlaştığını, sıkıca kapanıp mühürlendiğini düşünün,
hayal edin...Göz kapaklarınızın sımsıkı kapanıp daha da ağırlaştığını hissedin.....Göz
kapaklarınız açamayacağınız kadar ağır..... Aldığınız nefesi verirken göz kapaklarınızı açmayı
deneyin.. siz açmaya çalıştıkça onlar daha da ağırlaşıyor.. kapanıyorlar... sımsıkı... tamamen
gevşiyor ve sıkıca kapanıyorlar...Şimdi......nefes alırken göz kapaklarınızın iki misli daha ağır
hale gelmesine izin verin...ve nefesinizi verirken tekrardan göz kapaklarınızı açmayı deneyin
ve göz kapaklarınızın daha sıkı kapandığını fark edin... kapanıyor... kapanıyor... gevşiyor ve
tamamen kapanıyor...Açmak için çabaladığınız oranda ağırlaşıp birbirlerine yapışıyorlar...göz
kapaklarınız tamamen gevşemiş durumda... (5 sn. bekle)
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Güzel...Şimdi denemeyi bırakın ve kendinizi tamamen gevşetin... kendinizi daha derin
bir hipnoza serbest doğru bırakın.... (gözleri kapalı değilse kapatmasını söyle).... daha derin
bir hipnoza doğru...Göz kapaklarınızın ağırlaştığını zihninizde canlandırdıkça açılamayacak
kadar ağırlaştıklarını fark ettiniz...Şimdi...göz kapaklarınızdaki ağırlığı bir süreliğine unutun
ve kendinizi daha derin bir hipnoza doğru serbest bırakın ve daha derine doğru gevşeyin...
(Derinleşme) (göz kapalı)
Şimdi...kısa bir süre sonra.... 20’den başlayıp sıfıra doğru geri saymaya
başlayacağım... Söylediğim her sayı ile birlikte iki misli daha derine doğru gevşediğinizi
hayal edin...her rakam ile birlikte gevşeme halinizin iki katına çıktığını düşünün ve hissedin...
sıfıra ulaştığımızda tamamen gevşemiş, rahatlamış olacaksınız.... hayal ettiğiniz derinlikte bir
hipnoza ulaşmış olacaksınız...
Başlıyoruz... 20... iki misli daha derine doğru gevşiyorsunuz... 19...dört misli daha
derine... 18... ve daha derine doğru.... 17... daha derine... daha da derine.... 16... daha da
derine... 15... daha derin bir şekilde gevşiyorsunuz... 14... 13... daha derin bir gevşeme ve
rahatlama içindesiniz... 12... 11... neredeyse yolu yarıladınız... 10... 9... tamamen
gevşiyorsunuz... 8... 7... 6... tüm vücudunuzu tamamen gevşetiyorsunuz...kendinizi tamamen
serbest bırakın... 5... daha derine doğru... 4... daha da derine... 3... daha derine... 2... daha da
derine... 1....en derine... en derine...ve şimdi SIFIR... en derine doğru gevşiyorsunuz...
ulaşabileceğiniz en derin hipnoza doğru... SIFIR... SIFIR... SIFIR.....
(Primer Telkin) (göz kapalı)
Şimdi kendinizi tamamen serbest bırakın... ve başka hiç bir şey yapmayın... Ne kadar
derinleştiğinize aldırmayın... sadece söylediklerime odaklanın ve verdiğim telkinlerden
aklınıza yatanları uygulayın... şu an kendinizi çok rahat hissettiğiniz derinlikte bir duruma
doğru yol alıyorsunuz... Kendinizi gevşettiğiniz, serbest bıraktığınız ve bu telkinleri kabul
ettiğiniz oranda daha fazla şey deneyimleyeceksiniz... hipnotik derinliğiniz arttıkça size
söylediklerimi daha kolay kabul ediyor ve bu fikirlerin zihninizin en derinlerine yerleşmesine
daha açık hale geliyorsunuz...
Size söylediğim telkinleri kabul etmek için kendinizi ne kadar serbest bırakırsanız, o
oranda zihninizin gücünü keşfetmeyi öğrenirsiniz... Kısa bir süre sonra, bazı özel hipnotik
telkinlere başlayacağız... Bu telkinlere herkesin tepkisi farklıdır... Sizden bazı basit hareketler
ya da mimikler yapmanızı isteyeceğim... Ne yaptığınızın, nasıl yaptığınızın hiç bir önemi
yok... Kendi isteğinizle yapacağınız her şey her şekilde sizi daha derin bir hipnotik seviyeye
taşıyacak... daha derin bir şekilde gevşemenizi sağlayacak...
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(Madde 4: Manyetik Eller) (göz açık)
Şimdi, isterseniz gözleriniz açık isterseniz kapalı şekilde kollarınızı avuç içleriniz
birbirine bakacak şekilde omuz genişliğinizde açarak öne doğru uzatın.....avuç içleriniz
birbirine baksın...
Şimdi....elleriniz arasında, ellerinizi birbirine doğru çeken güçlü, manyetik bir gücün
olduğunu düşünün, hayal edin... Elleriniz birbirine doğru güçlü bir çekim içinde... adeta avuç
içleriniz birbirine değmek istiyorlar...elleriniz birbirlerine doğru yaklaşıyor...yaklaşıyor...
birbirlerine doğru çekiliyorlar... daha yakın....daha yakın... daha da yakın... verdiğiniz her
nefesle birlikte kolunuz gevşiyor ve elleriniz birbirine yaklaşıyor...güçlü manyetik bir çekimle
birbirlerine doğru yaklaşıyorlar....
Manyetik güç gittikçe kuvvetleniyor, ellerinizdeki çekim ve avuç içlerinizdeki his
gittikçe artıyor... elleriniz hareket ediyor... hareket ediyor... yaklaşıyor, yaklaşıyor,
yaklaşıyor... yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor...Tamamen yaklaşıyorlar...
tamamen...dokunana kadar... (10 sn. bekle)
Şimdi gevşeyin...rahatlayın... gözleriniz açık ise kapayın ve kendinizi daha derin bir
hipnoza doğru tamamen serbest bırakın... Elleriniz gevşek... birbirlerinden kolayca
ayrılıyorlar....Ellerinizi gevşetin ve kucağınıza rahat bir şekilde yerleştirin...Manyetik bir güç
olduğunu hayal etmenin bile ellerinizin birbirine doğru çekimini arttırdığını fark
ettiniz...Şimdi tüm bu manyetik gücü unutun ve daha derin bir hipnoza doğru kendinizi
serbest bırakın....
(Madde 5: Baş Düşmesi) (göz kapalı)
Kısa bir süre içerisinde sizden başınızın gittikçe ağırlaştığını hayal etmenizi
isteyeceğim... Boyun kaslarınızın güçsüzleşmeye başladığını, başınızın gittikçe ağırlaştığını,
ve öne doğru düşmeye başladığını hissedeceksiniz...
Şimdi başlıyoruz... başınızın ağırlaştığını düşünün, hayal edin... boyun kaslarınız
gittikçe daha da güçsüzleşiyor.... Başınızın öne doğru eğilmeye başladığını hayal
edin...aşağıya, aşağıya, aşağıya doğru... Başınızın öne doğru düştüğünü
hissediyorsunuz...aşağıya doğru, aşağıya, aşağıya... Başınız öne doğru düşüyor...aşağıya
doğru, aşağıya, aşağıya...
Başınız gittikçe ağırlaşıyor...boyun kaslarınız daha da güçsüz, başınızı taşıyamayacak
hale geliyorlar... Öne doğru düşüyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor....daha da ağır... düşüyor,
düşüyor, düşüyor...öne doğru...daha fazla...daha fazla...ve daha fazla... Sanki derin bir uykuya
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dalmışsınız gibi...uyukluyorsunuz... uykuya dalıyorsunuz... Başınız artık iyice ağırlaşmış
durumda...daha da ağırlaşıyor...daha ağır hale geliyor...öne doğru düşüyor... (10 sn. bekle)
Güzel... Başınızın ağırlaştığını düşünmenizin, zihninizde canlandırmanızın, onu
gerçekte nasıl ağırlaştırabildiğini ve hareket etmesini sağladığını fark ettiniz...Şimdi başınızda
biraz önce oluşan ağırlığı tamamen unutun, başınızı kaldırın ve rahat hissettiğiniz bir
pozisyona getirin... Telkinler karşısında verdiğiniz tepkileri her geçen dakika daha fazla
keşfediyorsunuz.. Daha fazla derinleşmenin, telkinleri kabul etmenin ve daha kolay ve direkt
tepkiler vermenin yollarını öğreniyorsunuz...
(Madde 6: Kilitli El) (göz açık)
Şimdi gözlerinizi açın ve ellerinizi birleştirin, parmaklarınızı birbirine sıkıca
kenetleyin ve kollarınızı öne doğru uzatıp gerin... Avuç içlerinizi uhuyla yapıştırılmış gibi
sıkıca bastırın... Parmaklarınızı birbirine kenetleyin.... Parmaklarınızı sıktığınız ve birbirine
bastırdığınız oranda elleriniz birbirine kenetleniyor... Ellerinizin demir bir bloğa dönüştüğünü
hayal edin...parmaklarınız birbirine dolanıyor... birbirlerine kaynaşıyorlar... ve sıkıca
birbirlerine yapışıyorlar....elleriniz birbirlerine sımsıkı kenetli durumda, birbirlerinden
ayırmak için çok fazla çabaya ihtiyacınız olduğunu hissedin...
Şimdi....ellerinizin birbirine yapıştığını düşünmeye ve hayal etmeye devam edin... şu
an için sadece ellerinizin birbirlerine yapıştığı düşüncesinin zihninizi kaplamasına izin verin...
Yavaşça nefesinizi verirken ellerinizi birbirinden ayırmayı deneyin ve birbirlerine daha fazla
kentlendiklerini fark edin... Nefes alırken elleriniz sıkılaşmaya devam ediyor...nefesinizi
verirken bir kez daha ellerinizi birbirinden ayırmayı deneyin... siz çaba sarfettikçe elleriniz
birbirine daha fazla kenetleniyor... Ben “GEVŞE” diyene kadar elleriniz birbirlerine kenetli
konumda kalmaya devam ediyor... (10 sn. bekle)
GEVŞE... Şimdi yaptığınız her şeyi bırakın... ellerinizi ve kollarınızı serbest
bırakın...kendinizi daha derin bir hipnoza doğru tamamen serbest bırakın... Elleriniz şu an
gevşek durumda... artık, ellerinizi istediğiniz gibi birbirinden ayırma ve hareket ettirme
özgürlüğüne sahipsiniz... Ellerinizi...kollarınızı tamamen gevşetin ve kucağınıza rahat
ettiğiniz bir pozisyonda yerleştirin... Ellerinizin birbirilerine yapışık olduğunu hayal etmenin
onları gerçekte nasıl birbirine kenetlediğini fark ettiniz....Şimdi, ellerinizin birbirlerine nasıl
kenetlendiğini unutun, gözlerinizi kapayın ve daha derin bir hipnoza doğru kendinizi serbest
bırakın....
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(Madde 7: Baş Hareketlerinin İnhibisyonu) (göz kapalı)
Şu anda derin bir şekilde gevşiyorsunuz... siz derin bir uykuya dalarken, başınızın ve
boyun kaslarınızın hareket edemeyecek kadar gevşediğini, rahatladığını düşünün, hayal edin...
hareket ettirmek için çok çaba sarfetmeniz gerekiyor...
Başınızı “hayır” anlamında sağa-sola doğru hareket ettirmeye çalışın... ve bunun ne
kadar zorlaştığını fark edin.....başınız iyice ağırlaşmış durumda... boyun kaslarınız ise
tamamen gevşemiş durumda.... Başınızı hareket ettirmeye çalıştıkça daha da
gevşediğini.....ağırlaştığını.....ve sabitlendiğini fark ediyorsunuz... Tekrar deneyin ve başınızın
ben “HAREKET ET” diyene kadar nasıl rahat ve gevşek konumda kalmaya devam ettiğini
keşfedin... (10 sn. bekle)
HAREKET ET... Güzel...Şimdi başınızı rahatça hareket ettirebilirsiniz... Başınızı
“hayır” anlamında sallayın... iki yana kolayca hareket ettiriyorsunuz başınızı... aynı zamanda
daha derin bir hipnoza doğru yol alıyorsunuz...
(Madde 8: Kol Katalepsisi) (göz kapalı)
Tüm vücudunuz derin bir şekilde gevşemeye devam ediyor... Kısa bir süre sonra, sağ
kolunuz gittikçe ağırlaşmaya ve hareket ettiremeyeceğiniz duruma gelmeye başlayacak... Tüm
dikkatiniz omzunuzdan parmak uçlarınıza kadar gevşemeye başlayan sağ kolunuzda...
Şu anda... sağ kolunuz gittikçe ağırlaşıyor...daha ağır....daha da ağır... kaslarınızı
hareket ettiremeyeceğiniz kadar ağırlaşıyor.. bir milim bile hareket edemeyecek kadar ağır...
Kolunuza ne kadar odaklanırsanız, kolunuz o oranda ağırlaşmaya ve olduğu yere
sabitlenmeye devam ediyor... Kaslarınız ağırlaşıyor...gevşiyor....adeta bir süreliğine nasıl
hareket edeceklerini unutuyorlar... Kolunuzun üzerinde kurşun gibi ağır bir örtü olduğunu
düşünün, hayal edin...kolunuzun hareket etmesini engelleyen, olduğu yere sabitlenmesine
neden olan.... aşağıya doğru bastıran ağır bir örtü.... Bunu hayal etmeye devam ettikçe,
zihninizin sadece kolunuzun ağırlaşmasını fark etmesine izin verin...
Şimdi...nefesinizi verirken kolunuzu hareket ettirmeye çalışın... bunu ne kadar çok
denerseniz kolunuzun o oranda ağırlaştığını, yorulduğunu ve gevşediğini düşünün, hayal
edin... nefes alırken dinlenin.. nefesinizi verirken tekrar hareket ettirmeyi deneyin... sarf
ettiğiniz çabaya bağlı olarak kaslarınızın tamamen gevşemiş konuma geldiğini, kolunuzun
daha da ağırlaştığını fark edin... (10 sn. bekle)
Güzel... Şimdi hareket ettirme denemelerini boş verin... kendinizi daha derin bir
hipnoza doğru serbest bırakın... Kolunuzun ağırlaştığını ve hareket edemeyecek düzeye
ulaştığını düşünmenin, hayal etmenin, kolunuzu gerçekten de ağır ve hareketsiz pozisyona
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getirdiğini fark ettiniz... Şimdi kolunuzdaki ağırlık duygusunu tamamen unutun ve daha derin
bir hipnoza doğru yol alın...
(Madde 9: Bükülemeyen kol) (göz açık)
Şimdi....lütfen gözlerinizi tekrar açın ve sağ kolunuzu kaldırın, öne doğru uzatın.. Sağ
kolunuzu düz ve sıkı bir pozisyona getirin... Avuç içiniz aşağıya bakacak şekilde elinizi
çevirin ve elinizi yavaşça yumruk yapın... Kolunuzu sert ve sıkı bir hale getirmek için
yumruğunuzu canınızı acıtmayacak oranda iyice sıkın... Kolunuzda hiç bir eklem olmadığını,
kolunuzun demir bir çubuk olduğunu düşünün, hayal edin... Tüm kolunuzun demir gibi sert
olmasını sağlayın... Kolunuz gittikçe sertleşiyor, katılaşıyor... tıpkı metal bir çubuk gibi... katı
ve sert... gergin... düz ve sert... daha da sertleşiyor...daha da.... daha da....
Kolunuzun demirden bir çubuğa dönüştüğünü hayal ettikçe, kolunuz
hareketsizleşiyor... bulunduğu yere sabitleniyor...sertleşiyor.... Nefesinizi verirken, kolunuzu
dirseğinizden bükmeyi deneyin... ne kadar çok denerseniz, kolunuzun o kadar sertleştiğini ve
olduğu yere sabitlendiğini keşfedin... aldığınız her nefesle kolunuz daha da gergin ve sert
duruma geliyor... nefesinizi verirken kolunuzu dirseğinizden bükmeyi tekrar deneyin...ve
kolunuzun iki misli daha gergin bir hale geldiğini fark edin... Kolunuz ben “GEVŞE” diyene
kadar demir bir çubuk gibi sert ve hareketsiz kalmaya devam ediyor......
“GEVŞE”... Şimdi denemeyi tamamen bırakın...kendinizi daha derin bir hipnoza
doğru serbest bırakın.... Kolunuz gevşiyor ve güçsüzleşiyor...Kolunuzu tamamen gevşetin ve
serbest bırakın... Kolunuzun demir bir çubuğa dönüştüğünü hayal etmenin, kolunuzu nasıl
sertleştirdiğini ve hareketsiz hale getirdiğini keşfettiniz... Şimdi her şeyi unutun ve gözlerinizi
kapayın ve daha derin bir hipnoza doğru kendinizi serbest bırakın....
(Madde 10: Pozitif Halüsinasyon) (göz kapalı)
Derin hipnozdayken, normalde hissedebildiğiniz şeyleri hayal etmek kolaylaşır... kısa
bir süre sonra, sağ elinizin üstündeki bir tüyün elinizi gıdıklamaya başladığını
hissedeceksiniz..... bunu düşünmeye başladığınız an elinizin üstündeki tüyü hissetmeye
başladınız bile... çok hoş bir his... tüyün teninizi adeta okşadığı memnun edici, hafif bir
gıdıklanma hissi....
Şimdi tüy sağ elinizin üstünde ileri-geri, sağa-sola uçuşmaya başlıyor... tekrar ve
tekrar... tüyün elinizin üstünde yarattığı gıdıklanmayı hissedin... bazen hafif...bazense
kaslarınızı hareket ettirmenize neden olacak kadar güçlü bir his... Tüyün elinizin üstündeki
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her hareketi ile gıdıklanma hissi daha da gerçekçi, canlı ve güçlü bir hale geliyor.... Bu his o
kadar kuvvetleniyor ki elinizin üstündeki tüyü oradan almak istiyorsunuz... (10 sn. bekle)
Güzel... Şimdi gevşeyin ve daha derin bir hipnoza doğru yol alın... Elinizi gıdıklayan
tüyü unutun... Elinizdeki tüm duyumlar kayboluyor... Tüy yok oldu... Daha derin bir hipnoza
doğru kendinizi tamamen serbest bırakın....
(Madde 11: Zaman Algısında Bozulma) (göz kapalı)
Şu ana kadar geçen ve hipnozdan çıkışınıza kadar geçecek olan sürenin ne kadar
olduğunu takip edememiş olabilir ya da zamanı karıştırmış olabilirsiniz... Zaman hızlı geçmiş
olabilir... ya da yavaş... gevşedikçe ve kendinizi serbest bıraktıkça geçmiş, şu an ve gelecek
zamanla ilgili algılarınızı da esnettiğinizi, gevşettiğinizi hayal edin... zamanı bir süreliğine
unuttuğunuzu hayal edin.... zamanı unutmanın yarattığı hissiyatı fark edin.... zamanı bırakın
aksın... siz “şimdi ve buradasınız”....
Hipnozdan çıktıktan sonra, hipnoz altındayken belli bir sürenin geçtiğini fark
edeceksiniz fakat ne kadar sürenin geçtiğini ya da geçmediğini anımsamayacaksınız.... sadece
ne kadar sürenin geçtiğini ya da geçmediğini unutacağınızı hatırlayın.... bir parçanızın geçen
dakikalarla ilgili bir fikri olabilir... diğer parçanızın ise farklı bir fikri.... ne kadar süre geçtiği
konusunda emin değilsiniz... ve böyle devam edin... bir süreliğine... Şimdi tüm bunları
unutabilirsiniz... sadece daha derin bir hipnoza doğru yol alın....
(Madde 12: Post-Hipnotik Telkin) (göz kapalı)
Bir kaç dakika içerisinde hipnozdan çıkacaksınız ve bu sırada burnunuzun üzerinde bir
kaşınma hissedeceksiniz.... Bu noktayı kaşımak isteyebilirsiniz... Size verdiğim bu telkinleri
unutacak olmanıza rağmen gözünüzü açtıktan 2 dakika içerisinde burnunuzu kaşıyacaksınız....
ve o an kaşıntı geçecek.... burnunuzun ve vücudunuzun geri kalan kısmının tamamen sağlıklı,
normal olduğunu hissedeceksiniz... Kendinizi iyi hissedeceksiniz..... Hatta normalde
hissettiğinizden daha iyi... Şimdi burnunuzdaki kaşıntı ile ilgili söylediğim her şeyi unutun ve
daha derin bir hipnoza doğru yol alın...
Çıkış (göz kapalı)
Birazdan, birden 20’ye kadar sayacağım.... Saydığım her sayıda, yaşadığınız
deneyimden rahat ve kolay bir şekilde dışarı çıkacağız....
Başlıyoruz... 1... Ayak parmak ucunuzdan başınızın en uç noktasına kadar kendinizi,
rahat, güvenli ve huzurlu hissedin... 2... iyi hissediyorsunuz...3... 4... 5... zihniniz son derece
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sakin, rahat ve güvenli.... 6.... 7... düşünceleriniz sağlıklı, olumlu ve problemleri çözmeye
odaklı.... 8.... 9... daha derin nefes almaya başlayın ve her nefesle vücudunuzun huzur, güven
ve rahatlıkla dolduğunu hayal edin... 10.... Yarıladık bile... 11... 12.... kendinizin tamamen
fakındasınız... 13.... 14... 15... artık açılmaya iyice hazırsınız... 16... 17... 18... hissettiğiniz tüm
olumlu duyguları gözlerinizden başkalarına yansıtmak istiyorsunuz artık.... 19... gözleriniz
açılmak ve çevreye bakınmak istiyor..... Şimdi 20... Şimdi gözlerinizi açın ve hipnozdan
tamamen dışarı çıkın... parmaklarınızı, kollarınızı oynatın... ve gerinin... başınızı kaldırın....
bacaklarınızı oynatın...kendinizi rahat ettiğiniz bir pozisyona getirin ve hipnozdan tamamen
çıkın....
Post-Hipnotik Konuşma
Şimdi, lütfen değerlendirme formunuzu elinize alın ve sadece üçüncü sayfadaki
bilgileri doldurun. Herkes bitirene kadar lütfen sessiz olun. Bu sayfayı doldurmak için size 3
dakika veriyorum. (3 dakika boyunca bekle, 1 dakika kala katılımcıları uyar)
Güzel... Şimdi lütfen 4. sayfayı açın... Bu hipnoterapi seansının süresi ........ dakikaydı.
(Kaç dakika sürdüğünü belirtin).. Lütfen bunu sayfanın en üstünde sürenin belirtildiği uygun
alana yazın... Şimdi formun geri kalan kısmını doldurun... Bu bir kaç dakikanızı alacaktır...
Lütfen, bitirdiğinizde formunuzu bana verin....
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