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„Hipnoza” este un cuvânt problematic şi nu ştim dacă ceea ce atrage este interesul de
a‑i descifra taina sau dorinţa de a te lăsa furat de ea (Gheorghiu, 1977). Abilitatea unei
persoane de a trăi experienţe hipnotice poate fi inhibată de temeri şi griji determinate de
concepţii greşite. Contrar descrierilor hipnozei din unele cărţi, filme sau emisiuni de
televiziune, oamenii care sunt hipnotizaţi nu‑şi pierd capacitatea de a‑şi controla propriul
comportament. Ei rămân de obicei conştienţi de ceea ce sunt şi de locul în care se află
şi, cu excepţia cazurilor în care amnezia a fost sugerată, îşi amintesc tot ceea ce s‑a
întâmplat în timpul hipnozei. Hipnoza le facilitează oamenilor trăirea sugestiilor, dar nu‑i
forţează să aibă aceste experienţe. Rădăcinile istorice ale hipnozei sunt un amalgam de
misticism, magie şi scamatorie (Barber, 2001).

37.1. Cum şi de ce funcţionează hipnoza
A încerca să defineşti hipnoza poate fi mult mai dificil decât ar putea părea la prima
vedere şi când subliniem acest aspect vizăm varietatea mare a concepţiilor, de la cea
conform căreia hipnoza nu există, până la ideea că putem vorbi despre mai multe hipnoze.
Oamenii răspund la hipnoză în diferite feluri. Unii îşi descriu experienţa ca o stare modi‑
ficată a conştiinţei. Alţii ca pe o stare normală de atenţie concentrată în care se simt foarte
calmi şi relaxaţi. Indiferent de felul şi de măsura în care răspund, cei mai mulţi oameni
îşi descriu experienţa ca fiind foarte plăcută.
Yapko (2006) consideră că hipnoza este imposibil de încadrat într‑o definiţie precisă
din cauza subiectivismului său, iar Bernheim (1916, p. 394) susţinea că „…hipnoza nu
există. Ceea ce există este interacţiunea între un context dat şi aptitudinea subiectului de
a reacţiona faţă de acel context” (p 394). British Medical Association defineşte hipnoza
în modul următor:
O situaţie temporară de alterare a atenţiei subiectului, care poate fi indusă de o altă per‑
soană şi în cursul căreia pot apărea o varietate de fenomene spontane, ca răspuns la stimuli
verbali sau de altă natură. Acest fenomen include modificări ale conştiinţei şi memoriei,
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creşterea susceptibilităţii la sugestie şi producerea din partea subiectului a unor răspunsuri
sau idei neobişnuite pentru el în condiţii psihologice obişnuite. Diferite fenomene cum ar
fi: anestezii, paralizii şi rigidităţi musculare, modificări vasomotorii pot fi produse, în
cazul în care ele nu există, sau pot fi suprimate, în cazul în care ele există, în cursul unei
stări de hipnoză.

Cu toate că nu există o definiţie a hipnozei unanim acceptată, în prezent înţelegem
acest fenomen mult mai bine decât în secolul al XVIII‑lea, când Mesmer considera că
vindecă bolnavii prin pase magnetice utilizând o baghetă metalică. Medicul Franz Anton
Mesmer era de părere că aplica bolnavilor un tratament care implica transferul fluidului
magnetic de la clinician la pacient. Teoria acţiunii emisă de el a fost greşită, dar a iniţiat
dezvoltarea a ceea ce a devenit domeniul hipnozei clinice.
Hipnoza necesită capacitate de concentrare, imaginaţie şi este considerată o abilitate
biopsihosocială pe care o posedă toţi oamenii (Spiegel şi Spiegel, 2004). Ea implică o
creştere a concentrării atenţiei asupra unor aspecte, în timp ce concentrarea asupra altora
scade, ceea ce conduce la modificări în procesele gândirii (Williamson, 2012). Schimbările
în funcţionarea cognitivă din timpul hipnozei au fost evidenţiate prin studii care au utili‑
zat mijloace imagistice moderne. Revoluţia tehnologică din medicină a furnizat probe
pentru terapiile low tech. Dezvoltarea PET (Positron Emission Tomography) şi a FMRI
(Functional Magnetic Resonance Imaging) a permis vizualizarea şi măsurarea activităţii
creierului uman pe durata desfăşurării unor procese mentale, a oferit posibilitatea de a
monitoriza activitatea neuronilor în cadrul unor reţele neuronale complexe pe durata unor
comportamente specifice. Astfel, a fost posibil să se observe pe înregistrările PET creş‑
terea fluxului sanguin în zona sistemului limbic după psihoterapia interpersonală, ceea
ce nu s‑a întâmplat în urma administrării medicaţiei antidepresive – venlafaxine (Martin
et al., 2001). Cercetarea din domeniul hipnozei a profitat din plin de pe urma acestor noi
tehnologii pe măsură ce s‑a descoperit în detaliu cum fiziologia creierului răspunde şi se
schimbă odată cu administrarea unor sugestii hipnotice diferite. Într‑un studiu recent,
propunându‑şi să răspundă la întrebarea dacă hipnoza este „reală”, după o analiză atentă
a mai multor cercetări, J.H. Stewart (2005, p. 512) ajunge la concluzia că „hipnoza nu
este un simplu proces de conformare la nişte instrucţiuni, ci implică de fapt o schimbare
în percepţia creierului”.
În 1998, Gruzelier a evidenţiat schimbările neurofiziologice din zonele laterală şi
frontală care au loc în timpul hipnozei. S‑a constatat că în acel interval are loc o suspen‑
sie a gândirii critice, scăderea automonitorizării (Gruzelier, 2006) şi pentru că funcţia
lobului parietal este diminuată, distincţia dintre sine şi alţii este slăbită (Rainville et al.,
2002). În 2006, Gruzelier vine cu noi dovezi susţinute prin studiul encefalogramei (EEG),
care dezvăluie importanţa eficienţei neuronale în structurile cingulumului anterior şi ale
celui frontal lateral stâng, precum şi conexiunea dintre ele pentru distingerea între subiec‑
ţii cu susceptibilitate hipnotică înaltă şi slabă, atât în hipnoză, cât şi în stările zilnice. La
participanţii cu hipnotizabilitate înaltă are loc inhibiţia selectivă sau deconexiunea func‑
ţiilor frontale de la funcţiile subcorticale şi posterioare, conducând la renunţarea şi pla‑
sarea funcţiilor executive şi de planificare sub influenţa hipnozei, la suspendarea
evaluării critice şi testarea realităţii, precum şi la modificări în controlul sistemului
atenţional de supraveghere (Gruzelier, 1998).
S‑a pus întrebarea dacă efectele hipnozei, de exemplu în diminuarea durerii, nu sunt
decât placebo. Ameliorarea durerii are loc ca urmare a eliberării de endorfine, iar
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morfina are acelaşi efect de blocare a semnalelor neuronale ale durerii (Naish, 2012). În
1983, Spiegel şi Albert au realizat un experiment în care au testat dacă ameliorarea dure‑
rii cronice prin hipnoză este mediată de endorfine, folosind naloxona. Aceasta este o
substanţă care previne acţiunea morfinei şi permite durerii să reapară, astfel că adminis‑
trarea acestui antagonist al morfinei subminează reducerea durerii datorată unui placebo
(Naish, 2012). În studiu, pacienţii cu dureri cronice au fost învăţaţi să practice autohipnoza
şi concomitent li se administra injectabil naloxonă sau o soluţie placebo. La intervale de
5 minute pe parcursul a patru şedinţe de o oră se verifica măsura în care erau reduse
senzaţia de durere şi suferinţa asociată cu hipnoza. Rezultatele au indicat o reducere
semnificativă a durerii prin hipnoză, în timp ce în condiţia când se administra şi naloxonă
durerea nu se diminua semnificativ. Acest studiu indică faptul că hipnoza este mai mult
decât placebo.

37.2. Sugestibilitate şi hipnotizabilitate
Unii oameni sunt mai responsivi la sugestiile hipnotice, alţii sunt mai puţin responsivi.
Sugestibilitatea este măsurată în stare de veghe, iar hipnotizabilitatea este măsurată după
realizarea unei inducţii hipnotice (Jensen, 2011). Se consideră că sugestibilitatea creşte în
hipnoză (Dienes et al., 2009).
Cercetările au indicat că abilitatea hipnotică este o trăsătură genetică, dar poate fi şi
stimulată prin training (Gorassini şi Spanos, 1999, apud Williamson, 2012). Fidelitatea
test‑retest arată că hipnotizabilitatea este constantă în timp (Nash şi Barnier, 2008).
Hipnotizabilitatea este o abilitate a individului de a răspunde la o mare varietate de suges‑
tii hipnotice (Jensen, 2011). Sugestiile sunt comunicări verbale formulate de către hipno‑
tizator şi care diferă de anumite instrucţiuni din viaţa de zi cu zi prin aceea că răspunsul
hipnotic este perceput de persoana hipnotizată ca având loc involuntar şi fără efort (The
British Psychological Society, 2001). Variabilitatea responsivităţii la sugestie urmează
curba distribuţiei normale. Astfel, aproximativ 10% din populaţia generală are abilitatea
de a experimenta hipnoza într‑un mod profund, formând grupul participanţilor înalt hip‑
notizabili, marea majoritate a oamenilor pot experimenta hipnoza la un nivel mediu, iar
alţi 10% până la 15% din populaţia generală par să nu fie responsivi la hipnoză, fiind
slab hipnotizabili (Hilgard, 1965).
Predictorii susceptibilităţii hipnotice sunt o atitudine pozitivă faţă de hipnoză şi expec‑
tanţa de a fi responsiv (Williamson, 2012). Persoana hipnotizată posedă, de fapt, mai mult
sau mai puţin, o serie de trăsături de personalitate care sunt asociate cu abilitatea de a
intra în transa hipnotică. Pe parcursul anilor s‑a presupus că trăsăturile care ar determina
hipnotizabilitatea ar putea fi pasivitatea, voinţa slabă, personalitatea isterică, nevoia de
a plăcea, dar cercetările moderne nu au identificat nicio corelaţie cu acestea (Barrett,
2010). Trăsăturile care prezic răspunsul la inducţia hipnotică sunt capacitatea de a bloca
stimulii senzoriali reali şi tendinţa de a visa cu ochii deschişi (Barrett, 2010). Barrett
distinge între două tipuri de subiecţi înalt hipnotizabili. Un tip care tinde să aibă un isto‑
ric în care părinţii l‑au încurajat să joace jocuri de imaginaţie şi i‑au citit multă ficţiune.
Acesta este grupul celor care au fantezie. Celălalt grup are un istoric de traumatism sau
izolare în care a învăţat să se apere prin amnezie. Gruzelier şi Phelan (1991) consideră
că există două motive pentru ca subiecţii să nu experienţieze hipnoza decât de suprafaţă,
şi anume: obişnuinţa de orientare a răspunsurilor spre stimuli irelevanţi în hipnoză, care
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este în concordanţă cu atenţia vigilă sau distractibilitatea şi anxietatea. Aceşti indivizi
necesită reasigurări în legătură cu absenţa consecinţelor nedorite în hipnoză, cum ar fi o
pierdere a controlului sau eşecul de a ieşi din hipnoză, aspecte care i‑ar putea preocupa.
„Răspunsul individual depinde de hipnotizabilitatea înnăscută a indivizilor şi de context,
pentru că, de exemplu, cineva ar putea fi în imposibilitatea de a demonstra analgezie hipnotică
în context experimental, dar ar fi posibil să fie responsiv la aceste sugestii într‑o situaţie de
urgenţă dureroasă. Alţi factori includ capacitatea terapeutului şi a pacientului de a fi creativi,
flexibili şi acceptabilitatea sugestiilor oferite de terapeut.” (Williamson, 2012, p. 22)

37.3. Utilizarea hipnozei în medicină
Acceptarea hipnozei în medicină a fost un proces lent şi puternic influenţat de atitudinea
bisericii faţă de acest fenomen. În 1847, Biserica Romano‑Catolică a acceptat practicarea
hipnozei în scopuri terapeutice, iar Papa Pius al XII‑lea, în 1956, menţiona utilizarea ei
pentru facilitarea naşterii copiilor şi recomanda prudenţă în folosirea ei şi a altor terapii
medicale. Cu unele excepţii şi nuanţe, şi celelalte mari religii şi‑au manifestat acordul
privind utilizarea hipnozei (Stewart, 2005). Instituţii medicale de prestigiu precum British
Medical Association în 1955, American Medical Association în 1958, American Psychiatric
Association în 1961 au menţionat utilizarea adecvată a hipnozei în diverse domenii ale
medicinei şi au recomandat dezvoltarea facilităţilor necesare formării în acest domeniu.
Interesant este că atitudinea rezervată a medicinei, psihologiei, stomatologiei şi a altor
domenii profesionale de a integra hipnoza în practica terapeutică se datorează în mică
măsură eficienţei acesteia. După cum menţiona Upshaw (2006), efectele terapeutice ale
hipnozei au fost de foarte puţine ori subiect de dispută. Când profesioniştii din domeniul
sănătăţii au respins hipnoza, aceasta s‑a datorat mai degrabă caracterizărilor supranaturale
sau religioase, explicaţiilor neştiinţifice, existenţei unor alternative terapeutice viabile,
reportajelor media negative sau temerilor cu privire la hipnoză (controlul total al terape‑
utului şi posibilitatea de a vorbi despre experienţe intime în timpul transei).
În 1996, cu ocazia desfăşurării Technology Assessment Conference National Institute
of Health (SUA), a publicat un document oficial intitulat „Integration of behavioral and
relaxation approches into the treatment of chronic pain and insomnia”, care cuprinde un
raport pozitiv cu privire la utilizarea hipnozei în terapia durerilor cronice specifice can‑
cerului şi a altor dureri cronice (sindromul colonului iritabil, tulburări temporomandibu‑
lare, dureri de cap etc.) Acest fapt, precum şi rezultatele altor cercetări au facilitat
acceptarea hipnozei ca serviciu terapeutic de către un număr din ce în ce mai mare de
pacienţi asiguraţi (Weisberg, 2008).
Într‑un amplu studiu asupra statusului hipnozei în medicină, J.H. Stewart (2005, p.
521) ajunge la concluzia că cercetările recenzate de el „au dovedit utilitatea şi eficacitatea
hipnozei pentru mai multe afecţiuni, fie singură, fie ca parte a tratamentului recomandat”.
Această concluzie este confirmată şi de D.M. Wark (2008), care afirma că „în metaana‑
lizele trecute în revistă sunt 32 de tulburări‑ţintă pentru care hipnoza este fie o alternativă
posibilă, fie cel mai bun tratament”. În preambulul unui număr special al International
Journal of Clinical and Experimental Hypnosis dedicat evaluării eficienţei hipnoterapiei
în medicină, editorul acesteia nota că „hipnoza este poate una dintre cele mai complet
cercetate forme de intervenţie psihoterapeutică, cu peste 7.000 de publicaţii din 1966 în
mai mult de 150 de reviste de medicină, psihologie şi cu caracter interdisciplinar” (Nash,
2000, apud Hawkins, 2001, p. 47).
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Hipnoza este utilizată (Williamson, 2012) în:
–
–
–
–
–
–

managementul anxietăţii;
reducerea anxietăţii legate de evenimente stresante viitoare;
permiterea eliberării emoţiilor negative;
reducerea răspunsului la stres;
reducerea sau stoparea utilizării medicamentelor psihotrope;
tratamentul insomniei.
Ca modificări ale fiziologiei:

–
–
–
–
–
–
–

reduce răspunsul inflamator în arsuri, eczeme şi astmă;
reduce sângerarea;
optimizează răspunsul imun;
contribuie la reglarea hormonală, a ciclurilor neregulate şi a dismenoreei;
reduce salivaţia;
modifică tonusul muscular şi tensiunea arterială;
optimizează tonusul musculaturii scheletice şi în sportul de performanţă.
Ca modificarea percepţiei:

–
–
–
–
–

reduce durerea acută;
controlează şi reduce intensitatea durerii cronice;
reduce problemele intervenţiilor incomode, cum ar fi puncţia venoasă;
în obstetrică, ajută în timpul travaliului;
poate fi de ajutor în tinitus.

Acestea sunt doar câteva dintre utilizările hipnozei, pe lângă managementul amintiri‑
lor traumatice, investigarea şi tratamentul simptomelor psihosomatice.
Hipnoza este utilizată de mult timp ca tratament psihologic pentru durere, însă abia
în ultimii zeci de ani s‑au realizat numeroase studii clinice controlate şi metaanalize care
să‑i ateste ştiinţific eficacitatea (Dillworth, 2010; Jensen et al., 2008, Montgomery,
DuHamel şi Redd, 2000).
Cercetările care au vizat utilizarea hipnozei în tratamentul durerii cronice au indicat
următoarele aspecte (Jensen, 2011):
a) hipnotizabilitatea globală joacă un rol important în rezultatele tratamentului, dar rolul
acesteia pare a fi slab la persoanele cu durere cronică;
b) răspunsul la tratamentul prin hipnoză este variabil;
c) urmând tratamentul prin hipnoză, pacienţii învaţă să reducă intensitatea durerii zilnice
şi îşi dezvoltă abilitatea de a utiliza autohipnoza;
d) efectele secundare ale hipnozei sunt doar pozitive.
În urma unei recenzii a literaturii de specialitate privind eficienţa analgeziei hipnotice
pentru durerea cronică şi cea acută la adulţi, Stoelb şi colaboratorii săi (2009) au tras
următoarele concluzii: analgezia hipnotică este mai eficientă comparativ cu tratamentul
standard sau neaplicarea niciunui tratament; hipnoza este frecvent mai eficientă în redu‑
cerea durerii comparativ cu intervenţiile nonhipnotice (terapie suportivă); eficienţa
hipnozei în reducerea durerii este similară celei obţinute prin intervenţii care conţin
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elemente hipnotice, precum relaxarea musculară progresivă. Cercetările au arătat că
nivelul de hipnotizabilitate nu este relevant şi nu are sens să fie măsurat pentru că nu
reprezintă un predictor al eficienţei tratamentului prin hipnoză la pacienţii cu durere
cronică. Astfel, indivizii care au un nivel scăzut de hipnotizabilitate pot beneficia de
tratament prin hipnoză pentru durerile cronice, dar nivelul înalt de hipnotizabilitate nu
garantează efecte pozitive ale intervenţiei (Jensen, 2011).
Recent, efectul hipnozei de diminuare a durerii a fost evaluat pentru numeroase con‑
ditii clinice (Enea et al., 2014), precum: managementul durerii cronice la copiii bolnavi
de cancer (Tomé‑Pires şi Miró, 2012); reducerea durerii postoperatorii şi a efectelor
secundare anesteziei (Lew et al., 2011); reducerea durerii şi anxietăţii privind naşterea
(Dufresne et al., 2009; Abbasi et al., 2009); durerea cronică de spate (Tan et al., 2009;
Elkins, Jensen şi Patterson, 2007).
Există mai multe modalităţi prin care hipnoza a fost combinată pentru sporirea efici‑
enţei tratamentului de combatare a durerii, spre exemplu, prin integrarea ei în terapia
cognitiv‑comportamentală (Schnur et al., 2009) şi prin combinarea cu realitatea virtuală.
Hipnoza prin realitate virtuală reprezintă o metodă modernă, care a fost utilizată în
numeroase cercetări clinice, atât pentru a explora diminuarea durerii acute (Patterson et
al., 2010; Patterson et al., 2006), cât şi pentru diminuarea durerii cronice (Oneal et al., 2008).

37.4. Hipnoza centrată pe soluţii
Hipnoza nu este un tip de terapie precum psihanaliza sau terapia comportamentală, ci o
procedură care poate fi utilizată pentru a facilita terapia. Pentru că nu este o terapie prin
ea însăşi, formarea în domeniul hipnozei nu este suficientă pentru a conduce o terapie.
Hipnoza clinică trebuie să fie utilizată doar de profesionişti din domeniul sănătăţii, bine
antrenaţi şi acreditaţi (de pildă, psihologi clinicieni cu licenţă), care au fost formaţi şi în
utilizarea clinică a hipnozei şi lucrează în domeniile lor de competenţă profesională.
Mulţi clinicieni recunosc acum că felul în care clienţii răspund la sugestii depinde mai
puţin de natura şi succesul unei anumite inducţii decât de următoarele variabile (Lynn et
al., 1996):
– attitudinile, credinţele, intenţiile şi aşteptările prehipnotice ale clienţilor despre
hipnoză;
– abilităţile acestora de a gândi, fantaza şi a se lăsa absorbiţi de sugestii;
– abilitatea de a dezvolta o relaţie bazată pe încredere cu terapeutul;
– abilitatea de a interpreta sugestiile în mod adecvat şi de a vedea propriile răspunsuri
ca răspunsuri de succes;
– abilitatea de a sesiza solicitările terapeutului şi indicatorii furnizaţi de acesta;
– interacţiunea cu terapeutul, caracterul adecvat al metodelor terapeutice şi al sugestiilor
utilizate pentru tratarea problemei.
Terapia ericksoniană subliniază ideea că fiecare persoană are resursele şi aptitudinile
necesare rezolvării problemelor sale. Adoptând o perspectivă paradoxală, M. Erickson
spunea deseori pacienţilor săi în timpul transei: „Există lucruri pe care le ştiţi, dar nu
ştiţi că le ştiţi. Când veţi şti ceea ce nu ştiţi că ştiţi, vă veţi schimba”. Acest tip de for‑
mulare provoacă pacientul să caute în el însuşi resursele necesare schimbării aşteptate.
Schimbarea terapeutică este, din această perspectivă, o extensie a ceea ce pacientul ştia deja.
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Terapeutul – spune J. Zeig (2000, p. 144) – porneşte de la principiul că pacientul, în
istoria sa, a făcut dovada unei funcţionări adecvate şi eficiente. Prin urmare, terapeutul
nu trebuie să‑şi propună să înveţe pacientul cum să se comporte adecvat. Mai degrabă,
munca terapeutului este aceea de a ajuta pacientul să‑şi deblocheze istoria constructivă
adormită. Terapia devine procesul de stimulare a resurselor existente – resurse care au
rămas mult timp închise.
Hipnoza centrată pe soluţii (O’Hanlon şi Martin,1992; O’Hanlon şi Weiner‑Davis,
1995) este o strategie care exprimă cel mai bine acest principiu ericksonian:
Obiectivul hipnozei centrate pe soluţii nu este acela de a‑i determina pe pacienţi să‑şi
exploreze partea refulată a memoriei, nici de a trata evenimentele traumatizante ale trecu‑
tului, nici de a‑i programa cu credinţe noi şi pozitive. Dimpotrivă, obiectivul ei este de a
stimula şi utiliza procesele inconştiente, amintirile şi experienţele, pentru a rezolva pro‑
blema şi a crea o aşteptare a schimbării (O’Hanlon şi Weiner‑Davis, 1995, p. 172).

Modelul clasă de probleme/clasă de soluţii (O’Hanlon şi Martin, 1992) orientează
foarte bine intervenţia terapeutică. Terapeutul care alege această strategie trebuie să par‑
curgă următorii paşi:
a) Introducerea problemei pacientului într‑o clasă de probleme. Clasa de probleme
este alcătuită din toate problemele potenţiale care au la bază aceleaşi procese psihocom‑
portamentale. Pentru identificarea ei terapeutul trebuie să‑şi pună următoarea întrebare:
Cum anume produce pacientul acel simptom (problemă)? Evident, întrebarea are un
caracter oarecum paradoxal, deoarece simptomul este o manifestare inconştientă şi invo‑
luntară, dar ea ne ajută să ne atingem obiectivul menţionat. De exemplu, în cazul unui
pacient cu tulburări de fluenţă a vorbirii, răspunsul la întrebarea menţionată ar putea fi:
Prin încercarea de a controla conştient un comportament care prin natura sa se desfăşoară
bine inconştient şi involuntar.
b) Identificarea clasei de soluţii. Aceasta este alcătuită din totalitatea situaţiilor, expe‑
rienţelor în care pacientul dovedeşte că se comportă într‑o manieră adaptativă neactivând
procesele psihocomportamentale, identificate în etapa anterioară, care pot genera pro‑
bleme. Întrebarea generală pe care trebuie să şi‑o pună terapeutul este: În ce situaţii
pacientul dovedeşte că are resursele necesare rezolvării problemei (simptomului)?
Păstrând exemplul anterior, terapeutul se poate întreba: În ce situaţii pacientul dovedeşte
că produce comportamente eficiente fără un control conştient? Răspunsul la această
întrebare ne orientează spre soluţiile sau resursele potenţiale utile pentru rezolvarea pro‑
blemei: mersul, legatul şireturilor la pantofi, deglutiţia etc.
c) Evocarea acestor resurse utilizând întrebări directe, metafore, analogii, fenomene
intrahipnotice etc. Continuând exemplul menţionat, putem să întrebăm pacientul cum
anume reuşeşte să‑şi menţină echilibrul când merge sau în cazul în care este în pericol
de a aluneca, cum reuşeşte să‑şi coordoneze muşchii corpului pentru a înghiţi alimentele
introduse în gură sau să‑l rugăm să ne descrie mişcările pe care le fac degetele pentru a
lega la şireturile de la pantofi etc. Răspunsurile pacientului la aceste întrebări ar putea fi
circumscrise următoarei formulări generale: Nu ştiu cum, corpul meu ştie singur.
d) Transferul acestor resurse la situaţia‑problemă pentru care pacientul solicită aju‑
torul. De cele mai multe ori acest transfer este realizat de către pacient în mod inconşti‑
ent, deoarece are tendinţa inconştientă de a relaţiona întregul comportament al
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terapeutului, întrebările acestuia, cu problema sa. Transferul poate fi realizat şi în timpul
transei, prin utilizarea unor sugestii directe sau indirecte, ori în afara transei, cu ajutorul
unor prescripţii terapeutice.
În cazul în care nu identificăm în istoria recentă a pacientului experienţele, resursă
care ar putea alcătui „clasa de soluţii”, atunci putem apela la cea mai generală resursă
umană – capacitatea de a învăţa. Această strategie poate fi ilustrată de felul în care M.
Erickson a abordat un copil cu enurezis: pornind de la ideea că enurezisul este determi‑
nat de incapacitatea controlului automat al muşchilor vezicii urinare, a stimulat această
resursă prescriindu‑i pacientului să‑şi exerseze scrisul până când a reuşit să‑şi controleze
mişcările fine ale degetelor necesare unui scris frumos. Aceeaşi strategie a fost utilizată
şi de O’Hanlon pentru terapia negilor unei paciente: a evocat resursele necesare (con‑
trolul inconştient al circulaţiei sangvine) cu ajutorul unei metafore, după care a stimulat
dezvoltarea acestei resurse şi transferul ei cu ajutorul unor prescripţii terapeutice şi al
transei hipnotice (O’Hanlon şi Martin, 1992).

*
Legată de secole de diverse practice curative, hipnoza a generat, mai mult decât alte
fenomene psihice sau medicale, o serie de credinţe, mituri, speranţe, devenind în multe
cazuri ultima salvare (Dafinoiu şi Vargha, 2003). Şi este de înţeles acest fapt, dacă avem
în vedere că, în situaţii deosebit de grave, adevărul ştiinţific oferă doar certitudini seci,
inflexibile, cu care bolnavul, în cazul în care‑i sunt potrivnice, nu are ce face; misterul,
doar el, poate fundamenta speranţe, poate genera credinţe. Din această perspectivă, hip‑
noza, ca realitate psihologică interpersonală, modifică speranţele şi credinţele oamenilor,
vehiculate de mitul ce o însoţeşte, şi mobilizează resurse şi mecanisme, nu toate pe deplin
cunoscute, cu efect sanogenetic (Dafinoiu şi Vargha, 2003).
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