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HİPNOTERAPİ 
NEDİR?

HİPNOZ SONUÇ ODAKLI MIDIR, 
NE DERECE ÇÖZÜME ULAŞIR? 
Hipnoterapi kişiye göre değişkenlik gösterir. 
Hipnoterapi türü bir tedaviye inanan ve kendini 
akıma bırakan kişi transa geçer ve bilinçaltına 
gerekli telkinleri yerleştirmek daha kolaydır. Kişinin 
şüpheleri ve endişesi varsa hipnoza giremeyebilir 
veya istenen düzeyde telkin yerleştirilemeyebilir. 
 
Olay aslında hipnozu yapandan ziyade yapılanın 
durumu ile ilgilidir. Hipnoz olayını boğazı geçen 
gemi ve kaptanı, sorunu da boğazı geçmek olarak 
nitelendirirsek; “Hipnozitör aslında bir klavuzdur 
ve geminin kaptanı boğazı geçer veya geçmez. 
Kaptana bağlıdır.”



Kişilerin bilinçaltına ulaşılması için uygulanan “Hipnoz” 
un terapi amaçlı yapılmasına Hipnoterapi denir. Hipnoz 
bir trans halidir. Trans aslında günlük hayatta farkında 
olmadan girip çıktığımız bir durumdur. Hipnoz ise bu 
durumun, problemlerimizin çözümü için kendi yararı-
mıza olacak şekilde bilinçli bir şekilde oluşturulmasıdır. 
Televizyon seyrederken, yolda giderken bir an için”-
daldığımız” durum aslında bir nevi trans hali olup, bu 
sürecin hipnotist ve danışan ortaklığı ile ihtiyaç boyun-
ca sürdürülmesidir. 

Trans hali oluşturulduktan sonra direk telkinlerle veya 
farklı tekniklerle (indirek telkin, regresyon, zaman çar-
pıtma, vb.) kişinin sorununa yönelik çözümler gelişmesi 
ve danışanın kendi iyileştirme potansiyelinin arttırılması 
yönündeki çözümlerin desteklenmesi sağlanır. 
Bilinçaltınız sürülmemiş bir tarladır ve yaba-
ni otlarla doludur. Hipnoterapi ile 
sürülmemiş tarlayı sürer ve 
kendi kullanımınıza 
açarsınız. HİPNOTERAPİ 

HANGİ HASTALIKLARDA 
KULLANILABİLİR?
Gerçekte organik beyin sendromu olarak izlenen du-
rumlar (şizofreni, paranoya, bunama, alzheimer, mani 
vb.) durumlar hariç hemen her durumda kullanılabilir. 
Fiziksel rahatsızlıklarda destekleyici olarak (doğumda 
ve cerrahide ağrı kontrolü / ağrısız doğum, migrende 
hem ağrı kontrolü hem de tedavi için, aşırı kiloda hem 
iştahı azaltma hem de aşırı yemenin altındaki psikoje-
nik rahatsızlığın tedavisinde, her türlü ağrının istemli 
kontrolünde vb.) kullanılabilir. Psikojenik hastalıkların 
ilaçsız tedavisinde ise psikoterapi destekli veya bilişsel 
davranışsal destekli olsun olmasın kullanılabilir (obses-
yon, panik atak / kaygı bozukluğu, yeme bozuklukları, 
stres bozukluklarında vb.).

HİPNOTERAPİNİN ZARARI VAR MIDIR?
Medyadan veya sağdan soldan duyulanın aksine hipnoz 
birçok tedavi yöntemine göre zararsızdır.
 
Hipnoza girip-çıkamam diye bir şey yoktur. Medya-
nın yanlış yönlendirmesine rağmen tedavisel bazda 
rahatlıkla kullanılır. Psikoz ve şizofreni gibi hastalıklarda 
hipnoterapi kullanılmamalıdır.
 
Hipnoterapi seansında kendini kaybetme yoktur. İste-
mediğiniz birşeyi söylemezsiniz. Eğer bunun için zorla-
nırsanız veya zorlandığınızı hissederseniz, istemeseniz 
bile hipnozdan çıkarsınız ve trans hali bozulur. 

HİPNOTERAPİ 
NEDİR?


