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9HONiYtWď]VWYtVHURGtYKODYď
3R ]iKDGQìFK VNXWHĀQRVWHFK SiWral Rainer Holbe ]QiPì QďPHFNì
QRYLQiĢ DVHSVDOMHYNQL]H„ŠESTÝ
60<6/ 1D VWRSď ]iKDGQìP VNXWHĀQRVWHP´ 8 QiV ML Y\GDOR QDNODdatelství Dialog, Markova 3, 460 14
Liberec 14, tel.: 485 121 610, e-mail:
NQLK\@dialog-lbc.cz. www.dialog-lbc.
cz. Nabízíme vám MHGQX NDSLWROX, která i vás PĪçH LQVSLURYDW.
Senzací jsou dodnes hypnotické
pokusy ruského terapeuta Vladimíra
Raikova. Ten si zcela namátkou vybíral lidi z publika a çiGDO je o dovolení
hypnotizovat je. Dvacetiletou Kristinu
poslal na jakousi cestu ĀDVHP. æHQD
stále mládla, Dç si myslela, çH je jí SďW
let. Raikov podal KROĀLĀFH blok a pastelky a vybídl ji, aby nakreslila NYďWLQX.
„Jsi WHĊ velkým XPďOFHP,“ ĢHNO jí PXç
sonorním hlasem. „Jsi génius. Namaluj NYďWLQX!“ Kristina, která se chovala
jako GtWď, se náhle prudce narovnala,
pohodila VHEHYďGRPď hlavou a SRĀDOD
]EďVLOH kreslit. 2ĀL SĢL tom PďOD stále ]DYĢHQp. Za krátkou chvíli byl obraz hotov. „Podepiš své dílo,“ SĢLNi]DO
Raikov. Kristina se Y]OHWQď podepsala
a bez zaváhání MHåWď pod to SĢLSRMLOD
YåHREHFQď známou linku, kterou pod
VYĪM podpis kreslil Pablo Picasso.
.G\ç si Kristina, studentka ekonomiky, SR]GďML obraz SURKOtçHOD,
velmi se divila. Kreslení WRWLç nebylo
její silnou stránkou. „Cítila jsem se
QHVPtUQď lehce, skoro jako bych se
vznášela,“ ĢHNOD po hypnóze. .G\ç
jsme pak její obraz ukázali v MnichoYď znalci Picassova díla, VGďOLO nám
RKURPHQď: „Jak styl, tak podpis se
podobají Picassovi. Linky jsou plynulé, to GďYĀH má MLVWď velké nadání.“
V WRPWpç vysílání vystoupil také
Sven, osmiletý syn spolupracovnice
SURGXNĀQt ÀUP\. 8ç celé dva PďVtFH
chodil na hodiny klavíru a dokázal
skoro EH]FK\EQď zahrát StVQLĀNX OvĀiFL, ĀWYHUiFL. Vrcholu Sven dosáhl,
NG\ç ho Raikov sugestivním hlasem
ujistil, çH je jedním z nejlepších klaYtULVWĪ VYďWD a má WHĊ zahrát SĢHG
velmi kritickým publikem v londýnské Royal Albert Hall. Chlapec se
najednou ]PďQLO, PďO skoro GRVSďOp
rysy. Dokonale koncentrovaný zahrál asi WĢtPLQXWRYRX improvizaci,
za kterou by se nemusel VW\GďW ani
zkušený klavírista. Z právních GĪYRGĪ jsme ERKXçHO museli tento pokus
z vysílání odstranit. Chlapcovu vystoupení by býval musel být SĢtWRmen zástupce ~ĢDGX pro POiGHç.
„9ďWåLQD lidí se narodí jako básníci, PDOtĢL a hudebníci,“ ĢHNO profesor
Raikov. „Ale Xç velmi brzy se od doVSďOìFK dovídají, çH nemají nadání,
nejsou dost pilní nebo kreativní. Mají
tedy spoustu zábran a nemohou své
schopnosti projevit.“ Raikov shro-

PiçGLO ve svém moskevském Institutu hypnózy a profylaxe skupinu stuGHQWĪ, NWHĢt QHXPďOL GREĢH malovat
ani kreslit. V QďNROLND po VREď následujících hypnotických sezeních jim
bylo vsugerováno, çH jsou geniálními
PDOtĢL minulosti, NWHĢt malují akty.
Jejich díla se zlepšovala po NDçGpP
sezení. I ti QHMPpQď nadaní studenti
odevzdávali mistrovské práce.
Studenti, NWHĢt se pomocí Raikovových SRNXVĪ seznámili s PDOtĢVWYtP,
projevili SĢiQt své QRYď objevené
schopnosti dále rozvíjet. ÿDVHP se
]RVWĢLOD jejich pozorovací schopnost,
]DĀDOL LQWHQ]LYQďML vnímat VYďW kolem sebe. Zabývali se GďMLQDPL XPďní a ĀDVWR QDYåWďYRYDOL muzea. Jejich
osobnost se ]PďQLOD, mnozí z nich se
stali FLWOLYďMåtPL a ]iURYHě RWHYĢHQďMšími. Stejného ~ĀLQNX dosáhl Raikov
pokusem s hrou v šachy. Pozval si
k tomu bývalého mistra VYďWD, který
PďO s pokusnou osobou sehrát šest
partií – WĢL partie bez hypnózy a WĢL
partie v hypnóze, SĢL Qtç PďOR být pokusné RVREď vsugerováno, çH je vynikajícím šachistou. Bývalý mistr VYďWD
sice vyhrál všech šest partií, ale byl
pln obdivu ke svému SURWďMåNX, který
YçG\ pod vlivem hypnózy hrál velmi
H[SDQ]LYQď, energicky a RGYiçQď.
„ÿORYďN EXGRXFQRVWL se QDXĀt
SRPRFt PHQWiOQtFK WHFKQLN ERXUDW
GXFKRYQt bariéry´
To tehdy Raikov SĢHGSRYtGDO. &tOHQď
SRXçLWi hypnóza je cestou, jak z diletantského klavírního ]DĀiWHĀQtND
XGďODW nadaného pianistu. V hypnóze neexistuje strach ze selhání, optimismus NDçGpKR jednotlivce Y]UĪVWi,
stres z QďM opadává. Raikov PďO pravdu. Lidé na ]iSDGď SRXçtYDMt Xç dlouho metody, které pocházejí z asijského
SURVWĢHGt: jóga, meditace, trans a autogenní trénink. Hypnóza – i autohypnóza – Xç dlouho VORXçt psychologické stimulaci a VWXSěXMH myšlenkové
procesy a schopnost vnímání.
Na vysoké škole v Neubrandenburgu trénují sportovce, aby podávali nejvyšší výkony. Doposud tam
SĢHYOiGDOR PtQďQt, çH k tomu, aby
se z DWOHWĪ stali YtWď]RYp, SRVWDĀt doVWDWHĀQì fyzický trénink a vypilovaná
technika. Ale SĢL]YDQì psycholog naXĀLO absolventy QďĀHPX jinému:
7ďOR O]H ĢtGLW P\åOHQNDPL. 6SROX
s WYUGìP WďOHVQìP WUpQLQNHP KUDMH
P\VO SRGVWDWQRX ~ORKX Y WRP,
DE\FKRP byli ~VSďåQt.
Technika, MHç se SĢL tom SRXçtYi, je
podobná té, kterou SRXçtYDO SĢHG lety
Vladimír Raikov. 'LVNDĢND musí naSĢtNODG natáhnout ruku a ]DYĢtW RĀL.
„Cítíte, jak se ruka stává OHKĀt a OHKĀt,
jak se vznáší OHKĀHML a OHKĀHML,“ ĢtNi terapeut sportovkyni monotónním hlasem. „=~ĀDVWQďWH se MHåWď jednou zá-

vodu, ve kterém jste se stala mistryní
VYďWD. -GďWH MHåWď jednou do kruhu.
Slyšíte hlasatele na stadionu, souVWĢHGtWH se. Cítíte disk v dlani. Cítíte,
jak RWiĀtWH WďOHP, NG\ç jste ~VSďåQi.
Odhazujete disk, sledujete ho RĀLPD a
vidíte, jak dopadá na správném mísWď.“ Po QďNROLND takových sezeních a
vytrvalém NRQYHQĀQtP tréninku se
tato çHQD stala v Ósace znovu mistryní VYďWD s výkonem 66,65 metru.
„7HĊ mi SĢHG závodem Eďçt v KODYď
krátký ÀOP,“ VYďĢXMH se. „Slyším hudbu a popadá Pď euforie.“
/pNDĢL, SV\FKRORJRYp
a WHUDSHXWL ] FHOpKR VYďWD VSDWĢXMt
Y PHQWiOQtP WUpQLQNX DOWHUQDWLYX
N GRSLQJX.
Trénujeme s našimi sportovci techniky, MLPLç se GRNiçRX SĢHQpVW do stavu, který je pro VRXWďç rozhodující,“
ĢtNi Willi Neumann, mentální trenér
na vysoké škole v Neubrandenburgu.
6DPR]ĢHMPď nejsou mentální techniky çiGQì ]i]UDĀQì SURVWĢHGHN. Ale dá
se jimi minimalizovat PRçQRVW nezdaru. 9ďGFL zkoumající ĀLQQRVW mozku
zjistili, çH v transu ustupuje kritizující
rozum do pozadí a ĀORYďN vidí, cítí a
slyší, co YLGďW, cítit a slyšet chce a co
mu bylo SĢHGWtP vsugerováno.
Americký psychoterapeut Milton
Erickson, zakladatel moderní hypnózy, ]DçLO na vlastním WďOH, jak PĪçHme v transu nahradit YďGRPì rozum
a SĢHNiçHMtFt vzorce chování novými
YQLWĢQtPL obrazy. V sedmnácti letech
RQHPRFQďO Erickson GďWVNRX obrnou.
Dlouhé hodiny se díval na svou nepohyblivou pravou ruku a SĢHGVWDYRYDO
si, jaké by to bylo, kdyby GUçHO v ruce
vidle. Brzy nato Xç chlapec dokázal po
QďĀHP sahat, pak chodit o berlích a
nakonec se pohybovat bez cizí pomoci.
0RGHUQt a RVYtFHQt OpNDĢL SRXçtYDOL
K\SQy]X Xç GiYQR SĢL OpĀEď
GURJRYp ]iYLVORVWL, X VRPDWLFNìFK
RQHPRFQďQt a N WLåHQt bolesti.
=XEDĢL sugerují svým vystrašeným
SDFLHQWĪP, çH se bosi procházejí letní
loukou, daleko od injekcí a YUWDĀHN.
Do hypnózy se XYiGďMt GďWL, s QLPLç
je nutno SĢL QďNWHUìFK OpNDĢVNìFK
zákrocích komunikovat.
V SRGVWDWď MH PRçQp VQDGQR
]K\SQRWL]RYDW NDçGpKR, NGR
Pi ]NXåHQRVWL s UHOD[DĀQtPL
WHFKQLNDPL, MDNR MH MyJD nebo
DXWRJHQQt WUpQLQN, a NGR MH
VFKRSHQ se ]FHOD XYROQLW.
.DçGì z nás se PĪçH podle knih,
audiokazet a DVD QDXĀLW, jak uvolnit svaly, nechat plynout myšlenky,
rozptýlit starosti a obavy SĢHPďQLW
v radostnou náladu. 3ĢLSRPHěPH si:
„'XFK XUĀXMH WYDU,“ ĢHNO Schiller. A
Buddha YďGďO: „Svými P\åOHQNDmi Y\WYiĢtPH VYďW.“
Rainer Holbe

