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Táto eKniha bola napísaná, aby poskytla informácie ako môže človek pomôcť sám sebe, ale aj 
iným. Bolo vyvinuté všetko úsilie, aby táto eKniha bola presná, ako je to čo najviac možné.  

Autorka však nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné chyby, opomenutia, alebo opačný výklad 
informácií v tomto texte. Táto eKniha je len pre informačné účely a stiahnutím tohto materiálu 
beriete na vedomie, že používanie tu uvedených informácií a úspechov, či neúspechov z nich 

plynúcich, záležia len na vás a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. 
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Krok za krokom. Rada by som sa s vami podelila o uzdravujúce techniky po celom svete. Podstúpila 
som vlastné skúsenosti. Vďačnosť a láska sú naozajstnou uzdravujúcou vznešenosťou ľudského srdca. 
Modlím sa za to, aby vám tieto techniky poskytli nielen inšpiráciu, ale aby ste pocítili potrebu niečo 

urobiť. Nech sa pre vás stane vodítkom pre vlastné uzdravenie. Chcela by som z celého srdca 
poďakovať všetkým, ktorí vo mňa verili a veria. Ďakujem svojej dcére Martinke, ktorú nado všetko 

milujem. Ďakujem svojim rodičom, za to, že mi umožnili prísť na tento svet. A ďakujem ľuďom, ktorí 
idú so mnou cestou lásky a radosti, ktoré sú našou pravou podstatou, ktorá sa nedá ničím zaplatiť. 

Nech je táto kniha pre vás kľúčom na uzdravenie vášho života, ako aj vlastné oslobodenie. 
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Slovo na úvod 

Milý čitateľ, ďakujem za stiahnutie tejto eKnihy, ktorú som napísala pre vás a ľudí túžiacich po tajomstve, ktoré 
v sebe máme každý, a ktoré skrýva prísľub zdravia, šťastia, lásky, pokoja a slobody. Možno vás zaujíma prečo 

táto eKniha, prečo pre vás a kto som vlastne ja, Katarína Lihocká.  
 

Pôvodne som si myslela, že zdieľať môj príbeh bude pre mňa ťažké, ale rozhodla som sa urobiť to a napísať ho, 
pretože iba tak môže môj príbeh inšpirovať a byť prínosom.  
 

Už ako dieťa som mala myšlienku, napísať knihu, vyrozprávať svoj príbeh ľuďom po celom svete. O internete sa 
však vtedy ešte nevedelo a bola som príliš malá na to, aby som tieto myšlienky v tom čase realizovala.  
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Ako a kde začala moja cesta 
 

Kedysi dávno, bolo to už v detstve, túžila som žiť v šťastí, láske, harmónii. Každý deň som sa pýtala sama seba. 
KTO SOM? PREČO SOM sa narodila? Jedného dňa mi PRIŠLI ODPOVEDE a kôli tomu sa môj doterajší život 
uberal k tomu, čo robím teraz.  

Mala som „nemálo“ duchovných zážitkov a skúseností. Vždy som verila v dobro, lásku, pozitivitu.  

 
Nikdy som nestrácala pocit a vieru v šťastie, lásku.  
 

Tie sú najväčšími darmi ktoré ako ľudia máme, a ktoré sme dostali do vienka. Sú tým najplnohodnotnejším čo 
sme od života pri svojom narodení dostali.  

 
Zažila som mnohé vzlety a pády. Výsledkom toho bolo, že dnes som tam, kde som a robím to, čo robím. 
Viem vám v tom tiež pomôcť, pokiaľ v to uveríte, vy sami. Predovšetkým som vašim sprievodcom, nie 

liečiteľom. Ak odovzdáme schopnosť liečenia sa niekomu inému, dobrovolne sa zbavujeme svojej 
zodpovednosti. Preto by som vám rada objasnila informácie, ktoré keď budete správne používať, sami objavíte 

v sebe sebaLIEČENIE. 
 
V období vo veku svojich 19-ich rokov som sa vydala. Narodila sa nám dcéra Martinka, ktorú som čakala, čo bolo 

mojím najkrajším obdobím života. Naše manželstvo však nevydržalo. Rozviedli sme sa.  
 

Neskôr som prišla k úrazu a ocitla sa na nemocničnom lôžku, z ktorého mi pomáhala na invalidný vozíček vlastná 
mamina. V tom čase som pracovala v štátnej správe.  

http://www.katarinalihocka.sk/
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Na odporúčania lekárov som mala podstúpiť dve operácie, ktoré som odmietla a rozhodla sa pre vlastnú cestu. 

 

Môj súkromný, rodinný a spoločenský život sa zmenil. Vtedy som si plne uvedomila opäť tú silu, 
ten DAR, ktorý MÁME VŠETCI. 

 

Bol to ten bod, keď som opäť plne začala dôverovať svojej intuícii. A kde som zobrala silu? Vo viere, vnútornom 

napojení, vo svojich snoch, v ktoré som verila a verím, v ich naplnenie. Milujem všetko, čo mi život prináša, som 
vďačná za všetko, čo som doteraz prežila a čo ešte prežijem.  

 

Som vďačná za DAR ŽIVOT! Mám rada život. Milujem ho taký, aký je. 
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Môj príbeh 
 

V súčasnej dobe robím to čo ma baví. Nebolo tomu tak vždy. V mojom živote bol bod, kedy som síce v lepšiu 
budúcnosť verila, žila však odlišnú realitu. Všetka moja energia nebola nasmerovaná tým správnym smerom. A 

ja som sa ocitla na úplnom dne, z pohľadu bežného človeka. Žila som sama s dcérou, bez finančných 
prostriedkov, čo sa odzrkadlilo vo všetkom.  

 

V jeden deň som pochopila, že si naozaj môžem pomôcť iba sama. A tak som hľadala tie správne informácie ako 
sa z toho všetkého dostať. Bolo mi jasné, že musím niečo urobiť. Naučila som sa ako prežiť, a tak som začala 

naozaj žiť.  

 

Rozhodla som sa pre rekvalifikáciu hypnoterapeuta a kouča. Vzdelávala som sa vášnivo cez deň, v noci.  

 

Investovala som nemalé financie získané z predaja vecí, ktoré som vlastnila. Taktiež za pomoc a opateru detí a 

starších ľudí, do vzdelávania, do najlepších kurzov a tréningov u nás, aj v zahraničí. Vzdelávala som sa nielen v 

oblasti klinickej hypnózy, taktiež boli mojimi podporujúcimi článkami pre rozvoj Mindvalley: Sonia Choquette, 

Marie Christie Sheldon, Michael Bernard Beckwith, Laura Silva a další Luise Hay, Brandon Bays, Nick Ortner, 
Tellman Knudson...  
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Kľúčové je pochopiť, že keď sa rozhodujeme o svojom živote a vzdáme sa negatívnych presvedčení a 

odstránime všetky obmedzujúce sa presvedčenia o tom čo o nás ostatní povedia, čo si o nás budú myslieť, 
budeme oveľa šťastnejší, a tým aj spokojnejší a zdravší.  

 

A to zmenou myslenia a vnímania života ako takého. Kedysi som robila všetko, čo sa odo mňa očakávalo a bola 
k dispozícii každému, kto požiadal o radu, aj v noci. Začala som mávať niekedy pocit, že o svojom živote vôbec 

nerozhodujem. Žili sme s dcérou a manželom v rodinnom dome. Mala som rodinu, priateľov a “stále 
zamestnanie.” Jedného dňa som ostala bez manžela, bez práce, bez finančných prostriedkov a 
postupne bez priateľov.  

 

Myšlienka, niečo nie je v poriadku. 

 

K mojej duši postupne prichádzala myšlienka, že niečo nie je v poriadku a mala by som to zmeniť. Vedela 
som, že to dokážem. Napriek chmúrnym obláčikom, ktoré prichádzali som vedela, že slniečko svieti vždy, aj keď 

ho nie vždy na oblohe vidno. Oblaky ako prídu, tak aj odídu. Vedela som, že sa to všetko pre niečo deje.  

Stačilo vždy ostať v pokoji a byť trpezlivá.  

 

Kládla som si veľa otázok, vnímala intuitívne odpovede a pozorovala som, čo sa deje. Od mala viem, že 
myšlienky majú obrovskú silu. A takisto ako je dôležitý priestor okolo nás, dôležitý je priestor vo vnútri nás. 

Dokázať žiť spojenie týchto “dvoch” priestorov, je oslobodzujúce. Čím viac priestoru máme, tým sme 
slobodnejší a spokojnejší.  

http://www.katarinalihocka.sk/
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Ako ľudské bytosti si máme tento priestor navzájom dávať, poskytovať a dopriať si ho. Nesúperiť, nebojovať 

oň. To je veľmi dôležité pochopiť. To je pre ľudstvo potrebné a uzdravujúce. Tento priestor, spoločné 
bytie je dostupné každému. Keby sme my ľudia o tento priestor prestali bojovať a naučili sa ho spoločne zdieľať 

v harmónii, život na planéte by bol jednoduchší.  

 

S pochopením a vyrovnanou mysľou, kto všetko vníma. Kedysi sme tento priestor, toto blaho všetci 

vnímali, zažívali ho bežne a bolo nám prirodzené. Bolo nám vlastné. Dnes túto blaženosť väčšina ľudí dokáže 
zachytiť už iba v bezčasových chvíľach, okamihoch pri milovaní, pri orgazme

Hypnóza je prirodzený stav nášho bytia. Hypnóza je stav mysle. Je to jednoducho liečenie ľudskej mysle a 
predovšetkým forma harmonickej komunikácie.  

 

Najsilnejšia a najuniverzálnejšia zručnosť, akú sa kedy môžete naučiť. 
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Môžete si vybrať, ako budete konať, ako budete rozprávať. Nikto iný to nemôže urobiť za vás! A práve v 
tom spočíva sloboda. Poznala som, ako môžem znova naštartovať zmeny vo svojom živote a to práve aj vo 

chvíľach tých najťažších. Každý môže, kto uverí.  

 

 

 

 

Mám rada v živote jedno-duchosť. Práve preto sa venujem hypnoterapii. Život je tak jednoduchý, pričom sa 

nám ľuďom javí zložitý. Hypnóza je život sám. Obsiahnuť ho možno v jednom jedinom slove   

 

Nechcem v tomto eBooku však písať o filozofických úvahách, ale skôr uviesť príklady, ktoré keď ich budete 
pravidelne aplikovať do svojho života nebudete mať viac potrebu vysvetľovať, pretože to budete skutočne žiť.  

http://www.katarinalihocka.sk/
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To čo si myslíme, to sme 

 

Čo ma najviac zaujalo na učení hypnózy je, že pomáha pochopiť seba samého, aj druhých. Hypnóza je 

učenie o mysli. Preto by som vám chcela uviesť niekoľko príkladov, ktoré keď budete používať v bežnom 
živote, lepšie pochopíte, ako svet funguje.  

 

Energia ovplyvňuje všetko v našom živote. Aké informácie, energie počas života na seba nabaľujeme, taký 
život potom žijeme.  

 

Ak ide o pozitívne vibrácie, žijeme šťastný a radostný život, v harmónii a hojnosti. Ak negatívne, je to presný 

opak toho. Preto, ak sa chceme opäť dostať k našej podstate a rokmi sme si na seba brali rôzne nálepky jednu 
na druhú, vo forme slov, rôznych každodenných negatívnych návykov a radi by sme tieto zvyky zmenili, 
odstránili zo svojho života, potrebné je dostať sa opäť k jadru samotného bytia. K prirodzenosti mysle!  

 

Každý potrebuje:  
1. svoj čas 

2. svoj rytmus 

3. svoje pochopenie 

4. svoju cestu 

http://www.katarinalihocka.sk/
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Všetko je dobré! 

 

Ďakujem, že veríte vo svoje schopnosti vytvárať si svoje zdravie! Táto eKniha sa chystá ukázať vám 
prevrat vo vašom myslení si o zdraví. Budete sa učiť vytvárať si pevné techniky na základe svojich skúseností, 
ktoré budú rýchlo stúpať. Sami sa môžete naprogramovať pre zdravie a prosperitu. Ako pôjdete ďalej, napojíte 

sa na svoje VNÚTORNÉ sebaLIEČENIE. 

 

Domnievam sa, že je nevyhnutné naprogramovať sám seba na čokoľvek, čo chcete dosiahnuť: ak 
máte záujem o chudnutie, musíte sa pripraviť sám psychicky schudnúť; ak máte záujem o odvykanie si od 

fajčenia, musíte sa pripraviť sám psychicky, aby ste prestali fajčiť; atď. Nie je tomu inak ani v iných oblastiach 
života. 

 

Uvažovali ste niekedy o možnosti, že možno dôvodom, prečo máte zdravotné a iné problémy je v nedôvere v 
seba samého? Pred učením sa techník, holistických praktík, myslím si, že je dôležité, že sa pozriete hlboko do 

vnútra seba a uistíte sa, že ste na to pripravený. 

Takže začnime. 

 

Tieto techniky sú jedinečné, pretože majú všetky spoločného menovateľa vaše PODVEDOMIE.

http://www.katarinalihocka.sk/
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Môžu byť aktivované iba vašim podvedomím, čo je najsilnejšia ríša ľudskej mysle. Keď sa táto nová 
sféra myslenia rozpúta priamo vo vašom podvedomí, môže prebudiť krásnu a hmotnú transformáciu vo 
vašom každodennom živote. Skôr ako sa tam dostaneme. Dovoľte, aby som vám položila pár otázok.  

 
1. Chcete, aby ste prekonali náročné úlohy vo svojom živote? 

2. Už ste niekedy chceli maximalizovať svoj potenciál ako človeka pomocou metód, ktoré sú ľahko 

realizovateľné a ešte jednoduchšie dosiahnuteľné? 

3. Chcete zažiť vyššiu úroveň šťastia, radosti a uspokojenia? 

4. Máte záujem o plné prevzatie kontroly vášho podvedomia? 

 

Ak ste odpovedali na niektorú z otázok áno, potom si túto eKnihu prečítajte pozorne, pretože vaše 
podvedomie sa snaží vyriešiť nejaký problém už dlhú dobu. Avšak ste neboli schopný využiť svoj úžasný 
talent a prirodzenú silu. Vaše prirodzené duševné sily. To je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sa 
cítite frustrovaný a uviazli ste v jednej z prekážok, ktorej v súčasnosti čelíte.  

 

Čo je potrebné si uvedomiť je, že žiadna prekážka, nie je príliš veľká pre vašu vlastnú duchovnú 
energiu. Avšak tieto prírodné duchovné sily vám nemôžu pomôcť, ak neviete ako ich správne používať. 
Viem to, pretože som bola v rovnakej pozícii. Bola som frustrovaná, pretože sa nič nezdalo tak, že 
zapadne na svoje miesto. Rozhodla som sa nájsť spôsob, ako zlepšiť samu seba v prvom rade. 
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Chcela som mať kontrolu nad svojim životom. Chcela som znovu cítiť rovnováhu a stres 
a nekonečné obavy, aby ma nechali na pokoji. Problém bol v tom, že som svoju nulovú energiu 
nedokázala zdvihnúť hore. Stretávala som sa s problémami tak dlho, že som sa cítila úplne vyčerpaná.  

 

Prečo som sa ale tak cítila, fyzicky so mnou nebolo nič, nebola som chorá. Čím viac som o tom 
premýšľala, tým viac som sa o to zaujímala. Prečo som vyčerpaná zo života? Kde je moja láska k životu 
a ako môžem získať späť svoju rovnováhu vo svojom živote?            
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Hypnóza je zvýšený stav sústredenia a duševného 
vedomia 
Ľudský mozog je ako kamera a môže neustále  posúvať svoje zameranie v závislosti na situácie. 

Keď začne osoba skutočne vykonávať nejakú činnosť, je prirodzene v stave sebahypnózy.  

 

Sebahypnóza môže nastať nespočetnekrát po celý deň a my ľudia do tohto duševného stavu vstupujeme 

dobrovoľne. 

 

To nás privádza k zamysleniu sa v troch dôležitých bodoch: 

 

1. Nikto vás nemôže nútiť do stavu sebahypnózy. 

2. Nikto vás nemôže zhypnotizovať aby ste robili veci, ktoré sú proti vašim hodnotám a morálnemu kódexu. 

3. Hypnóza je bezpečná pre myseľ a nevyžaduje použitie akýchkoľvek liekov. 

 

Hypnóza je často zobrazená v médiách ako "Magický" spôsob, ako prinútiť ľudí konať proti svojej vôli. Tak tomu 
nie je. Vaše presvedčenie je dôležité, že pomocou hypnózy môžete vidieť veci jasne. Predstavte si 

pred sebou tabuľu, na ktorej je napísané všetko čo ste v minulosti prežili. Mnohé nedobré veci, ktoré prekryli tie 
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dobré, silné, nádherné vlastnosti, ktoré máte. A vy môžete zobrať gumu a tieto nepohodlné, nedobré spomienky 
môžete vygumovať.  

 

Vymazať z tejto plochy. Len vymažte každú z nich. Nemajú žiadnu hodnotu, žiadny zmysel pre vás. Utrite ich 

preč z tabule. To môžete pre seba urobiť mentálne. Teraz je tabuľa čistá, prázdna. A vy na ňu môžete 
písať čo chcete. Slová, ktoré vás vystihujú. Píšete kriedou pozitívne slová, to čo naozaj ste. Teraz sa môžete 
pozrieť na to čo ste napísali a byť na to hrdý, kto ste.  

 

Na chvíľu len premýšľajte o všetkých pozitívnych aspektoch seba, kreativite, inteligencii, svojich talentoch. Ľudia 

vás vidia ako dobrého priateľa, dobrého pracovníka. Vidia vás ako dobrého človeka. Vidíte sa sám ako pozitívny 
a hodnotný človek. Ste si istý svojimi schopnosťami. Ľudia si všimnú, že ich považujete za nádherné bytosti.  

 

Len si predstavte sami seba ako vystupujete vo väčšine pozitívnym spôsobom, asertívnym a sebaistým.  

 

Ste k sebe láskavý, už nebudete mať čas na negatívne myšlienky a pocity. Príležitosti sa objavujú vo všetkých 
tvaroch a veľkostiach. Objavujú sa vo vašom živote pravidelne. To je to čo sa môžete pomocou hypnózy naučiť. 

Naučiť sa žiť v prúdení. Poďme po poriadku. 
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Ako som sa stala hypnoterapeutom a koučom 
 
 

Skôr, ako som sa stala hypnoterapeutom a koučom, prešla som rôznymi profesiami. Pracovala som ako 

upratovačka, čistička mašín, predavačka, vedúca skladu, na správe majetku a investičnej činnosti, pracovala som 
vo vydavateľstve a školstve, a taktiež ako dobrovoľníčka a opatrovateľka u nás, aj v zahraničí.  
 

Robila som tiež prácu za pásom, v nočných hodinách, čo bolo náročné na moju chrbticu. A asi „najväčšou“ 
skúsenosťou, ktorú som zažila, bola skúsenosť nezamestnanej na úrade práce. Bez podpory, so školopovinnou 

dcérou a nulovým účtom. To trvalo dlhé obdobie.  
 

V tom čase som na internete „objavila“ Dr. Steva G. Jones Ed. D.  
 
Dôvodom prečo táto eKniha existuje je, že si prajem, aby ste boli schopný hypnotizovať sa sami, lebo je to 

jedna najsilnejšia a najuniverzálnejšia zručnosť, ktorú by ste sa mohli niekedy v živote naučiť. Tak, ako som sa 
to naučila ja. To vám udeľuje veľa vhľadov do svojej vlastnej mysle a mysle druhých. 

 
Byť hypnotizér, je liečivé umenie venované na pomoc ľuďom prekonať problémy, ktoré nemôžu 
sami vidieť, cítiť, počuť, alebo sa ich dotýkať. 
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Certifikovaným hypnoterapeutom a koučom som sa stala od roku 2015, cez 
www.aunlp.org ,  www.myglobalsciencesfoundation.org  a  www.americanallianceofhypnotists.org . Avšak 

skúsenosti s tým, ako hypnóza naozaj funguje v našich životoch mám už od detstva, kedy som dokázala liečiť 
nielen seba, ale aj iných.  

 
Ide o moju celoživotnú cestu, ktorá je veľmi obohacujúca a prospešná pre každého človeka, ktorý si chce 
pomôcť. Bola to dlhá cesta objavovania tohto poslania, pretože aj keď som vedela, že chcem robiť práve toto, 

zistila som nielen ako hypnotizér, ale aj ako podnikateľ, že majú niečo spoločné. Podnikatelia riešia problémy 
rovnako ako hypnotizéri.  

 
Podnikatelia sú ľudia, ktorí zo zdrojov ich nižšej úrovne produkujú produktivitu na vyššiu úroveň. Berú niečo 
neefektívne a urobia z toho niečo mimoriadne. To je to, čo hypnotizéri robia tiež. Umožňujú aktuálnej šedej 

hmote, tej veci medzi dvomi ušami, ísť od priemeru, aby ste boli úžasný. 
 

Nebudem vám dávať nejaké komplikované stratégie. Chystám sa vám ukázať, čo skutočne funguje 

a čo pracovalo pre mňa a mojich klientov.  
 

Dr. Steve G. Jones, Ed.D. praktizuje hypnoterapiu od roku 1980. Je autorom viac ako 22 kníh 
o hypnoterapii. Je členom Národného spolku hypnoterapeutov americkej tabule hypnoterapie a prezident 
Americkej aliancie hypnotizér. Dr. Steve je bývalý člen predstavenstva pľúcnej asociácie v Los Angeles. 
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Čo chcem, aby ste pochopili je, že hypnotizér vás naučí, on vám ukáže, ako ovládať sám seba. Hypnotizér 
pôsobí ako sprievodca. Hypnotizér vás naučí, ako prevziať kontrolu nad svojou vlastnou mysľou. Veľa 

času vaša myseľ robí to, čo chcete, aby robila.. 

 

Vo vašom tele je milióny vecí, ktoré ani neviete, že existujú a dejú sa práve teraz, a sú rozhodne, nesporne 
riadené mysľou. Nehovoriac celá oblasť metafyzickej hypnózy a duchovnej hypnózy, kde sa dostanete mimo 

mozog, mimo myseľ, za ňu.  
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Nie som si celkom istá, ako ďaleko chcete ísť vy, ale počas 5 KROKOV, AKO SA STAŤ SÁM SEBE 

HYPNOTERAPEUTOM A KOUČOM sa budete učiť hypnotizovať sám seba.

 

Budete sa učiť, ako hypnotizovať ostatných, ak si to želáte: 

 
 Nebudem vám dávať nejaký komplikovaný návod, stratégie, ktoré budú trvať 12-mesiacov realizácie 

  

 Nebudem vám dávať vysoko medializované stratégie a techniky, pri ktorých nebudete vidieť výsledky 
 

 Chystám sa vám ukázať, čo skutočne funguje a je skutočne všeliekom, keď sa to naučíte správne 

používať a najlepšie každý deň 
 

 Budete sa učiť, ako hypnóza funguje v 5krokoch procesu pre prechod do hypnózy a okamžité zlepšenie 

a transformácia v akejkoľvek oblasti vášho života, keď sa tak rozhodnete  
 

 Fyzicky, duševne, duchovne, emocionálne, finančne 
 

 Sebahypnóza je vašim kľúčom ku kontrole nad sebou samým, ako budete reagovať na svoj život a 

vašu schopnosť všímať si a vidieť veci vo vašom živote  
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Hypnózu môžeme popísať v týchto základných 5 – tich krokoch:   

 
1. Indukcia 

2. Prehĺbenie 

3. Príbeh 

4. Amnézia 

5. Tranz ukončenie 

 

Týchto 5 krokov vykonávame dennodenne či vedome, či nevedome. Stretnutie s iným človekom je tiež určitou 
formou hypnózy. Profesionálna hypnóza, ako je označovaná odborníkmi, je tak isto len určitá forma bytia 

a záleží iba na vás, ako ju uchopíte, pochopíte a uvediete do praxe, do svojho vlastného denného života. Nie je 
sa čoho báť!  
 

Pri liečivej hypnóze a sebahypnóze je dôležité použitie monotónneho, pomalého, kľudného, až 
nudného hlasu.  

 
Má to svoj dôvod a hneď vysvetlím aký. Ak si zoberieme príklad a spomenieme si po rokoch na nejakú učiteľku 
v škole, ktorá bola „nudná“ rozprávala pomalým, monotónnym hlasom, že sme mnohí na jej hodinách zaspávali, 

malo to pozitívne priaznivé liečivé účinky pre naše podvedomie. Naopak učiteľ, ktorý zvyšoval hlas, častokrát až 
kričal, na naše podvedomie to malo opačný účinok.  
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Možno si hovoríte, načo sa máte učiť a zdokonaľovať v sebahypnóze a sebakoučingu? K čomu vám to bude? 
Keď však pochopíte ich princíp, budete mať nielen hlbšie pochopenie seba sama, ale aj ostatných vo 

svojom okolí.  Na hypnotizmus sa po stáročia nazeralo s určitou skepsou. Dnes sa prednáša len malej skupine 
študentov medicín a psychológie.  

 
Avšak v posledných rokoch začal záujem o hypnózu narastať. Liečba hypnotizmom prináša úspech. 
Hypnóza je rodové umenie. Mám osobné skúsenosti, kedy som sa v ťažkých časoch hypnotizovala sama, 

spontánne a to nie len v stresujúcich záťažových situáciách, ale tiež v tých zdravotných, kedy som si sama 
vedela uľaviť od bolesti, či celkovo sa vyliečiť.  

 
Hypnotická sugescia môže skutočne viesť k fyziologickým zmenám vo funkciách ľudského organizmu. Prevaha 

mysle nad telom sa prejavuje takto: Ak človek pociťuje hlad hypnotizovanému sa povie, že zjedol obrovskú 
porciu jedla. Krátkozrakých ľudí možno hypnotizovať tak, aby sa zmenil ich tvar očnej buľvy a v krátkom čase 
došlo k zlepšeniu videnia do diaľky.  

 
V hypnotickom stave sa môže zrýchliť, alebo spomaliť rytmus srdca.  

 
V roku 1952 bol hypnózou liečený 10 ročný chlapec, ktorý mal ichtyózu, vrodenú chybu pokožky, nazývaná aj 
ako „ rybia koža“, ktorá bola veľmi suchá, drsná a tmavšia než normálna. Bol škaredo zohavený po celom tele 

a nepomáhala žiadna liečba, až keď bol chlapec uvedený do hypnotického tranzu a povedali mu, že sa jeho 
zdravotný stav zlepší. 

 
Po niekoľkých dňoch sa začala na chlapcovej ruke objavovať nová pokožka. Hypnóza mala na 
chlapcovu pokožku taký blahodárny účinok, že chlapec začal žiť normálnym životom.  
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Okrem kožných onemocnení je hypnóza užitočná pri liečení prípadov astmy, alergií, sennej nádchy, 

nechutenstva, vredových chorôb žalúdka, migrén, porúch trávenia... 

 

Technicky, "fóbie" sú lekársky termín. Namiesto toho sa používa termín na opis všeobecných obáv, 
strachov. 
 

Ako hypnotizér nemám za úlohu diagnostikovať, v skutočnosti nemôžem ani povedať, či je niečo fóbia. Táto 
eKniha sa nevzťahuje na „lekárske fóbie.“ Fóbie a úzkosť sa dajú liečiť tvorivou vizualizáciou a to 

mimoriadne efektívne. Ak vám už čokoľvek naháňa strach, môžete si to v bezpečí v mysli predstaviť. 

Uvediem niekoľko príkladov: 

 

Máte strach z výšok, začnite napríklad s takouto vizualizáciou: Stojíte pred vysokou budovou. Vojdite dnu a 

vyjdite na prvé poschodie. Pozrite sa von oknom. Všimnite si ako reaguje vaše telo, keď sa vykláňate a pozeráte 
sa dole. Ak ste pokojný a uvoľnený, vyjdite na druhé poschodie a opäť sa vykloňte z okna. Takto pokračujte, až 

kým budete na samom vrchu a vaše telo vám nedá negatívny signál.  

 

Keď pocítite negatívny signál na akúkoľvek reakciu vášho tela, odstúpte od okna. Niekoľko krát sa pomaly, z 
hlboka nadýchnite a opakujte si: “ Som pokojný a uvoľnený.” Teraz sa vráťte opäť k oknu a pozrite sa dolu.  
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Tento postup opakujte dovtedy, kým vám vaše telo neprestane dávať negatívne signály. Potom sa na 
nasledujúcom poschodí vykloňte opäť z okna.  

 

Dôverujte svojej schopnosti ovládať svoje myšlienky a správanie. Uistenia, ktoré vám môžu pomôcť, 

sú: “Nezaťažujú ma niekdajšie obavy.” 

 

Fóbiu STRACH z pavúkov si môžete vizualizovať, ako sledujete malého pavúčika len niekoľko metrov pred 

sebou. Všimnite si, ako na túto predstavu vaše telo reaguje. A buď sa od tohto malého pavúčika vzdialite, alebo 
sa priblížite čoraz bližšie, až vám bude liezť po ruke bez toho, aby vaše telo reagovalo negatívne. To isté ak 

máte strach zo žiab, iných zvierat, či hmyzu. 

 

Tvoriť si vizualizácie je schopnosť mysľou vidieť. 

Túto schopnosť máme každý. Je našou prirodzenosťou. Účinná je práve v hypnóze. Počas dňa, keď sa 

zasnívame, nad niečím zamyslíme, v duchu si vytvárame určitý obraz. Tým tvoríme. Ako príklad uvediem, 
pomyslite si na dávnejšieho priateľa. Spomeňte si na nejakú situáciu a vychutnajte si obrazy a pocity, ktoré sa 

vám vynorili v mysli.  

Tieto obrazy máte v mysli uložené a vynoria sa vám, ale v mysli máte aj obrazy udalostí, ktoré sa ešte neudiali. 
A môžete si vizualizovať situáciu z blízkej budúcnosti a obrazy, ktoré rozhodnú o tom, čo sa stane. 
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Už ste si niekedy predstavovali, aký by bol váš život, keby ste mohli mať všetko, po čom túžite? Keby ste mohli 
byť kýmkoľvek a robiť čo len chcete? Ľudia si môžu pomyslieť, že veľa snívate. Netušia, akú silu sny majú.  

 

 

 

Vy môžete byť ten, kto pretvorí sny v realitu. 

  

Znie vám to ako rozprávka?

Je to niečo o čom ľudia iba snívajú a ich realita je úplne odlišná?  Povedzte mi, či je niečo z tohto 
pre vás povedomé. 
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1. Cítite sa, že sa vám všetko vymklo z pod kontroly 

2. Zdá sa vám, že nemáte nikdy dosť času, ani energie robiť cez deň veci, ktoré chcete robiť  

3. Že sa veľmi snažíte a nerobíte žiadne pokroky smerom k finančnej prosperite a každý krok vpred 

je pre vás dva kroky späť 

4. Cítite sa byť menej, ako sú ostatní 

5. Máte pocit, že si nezaslúžite byť šťastný, alebo mať skúsenosť hojnosti 

6. Cítite sa v bolesti a frustrovaný 

 

Je vám z toho niečo povedomé? Chcem, aby ste vedeli, že nie ste sám. Možno ste neboli obklopený vo 
svojom detstve tými, ktorí by podporovali váš sen. 

 

  Viete, ja tiež nie. Rovnako ako milióny talentovaných, inteligentných ľudí, ako ste vy! 

 

Ale čo naozaj úžasné je, že to môžete teraz zmeniť. Áno, je to frustrujúce, čo vám ľudia povedali, žeby 
ste nemali žiť v hojnosti, zdraví a naplniť svoj sen. A väčšina z nás po nejakej dobe začne tomu naozaj 

veriť! 

Ale, môže to byť pre vás šok, to nie je pravý dôvod, prečo ste to do teraz ešte nezmenili. 

Skutočný dôvod je oveľa menej ťažké napraviť to, akonáhle pochopíte správne techniky. 
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Je to preto, že nezažívate radosť, naplnenie a hojnosť, ktorú si zaslúžite, pretože nemáte kontrolu nad 
svojou vlastnou mysľou. Teraz ma vypočujte, ja nespochybňujem vaše duševné zdravie, alebo niečo 

podobné. Čo hovorím je, že vaša myseľ je komplikovaná, neuveriteľne zložitá, spletitá.  

 

To môže generovať energiu, ktorá priláka buď pozitívnu, alebo negatívnu okolnosť pre vás. Ako ste boli 
vychovávaný, neviete, že sa táto príťažlivosť deje. Aby som povedala pravdu, to je to, ako väčšina ľudí žije. Čo 
spôsobuje zmätok znova a znova.   

 

Takže čo to znamená? 

  

To znamená, že nevlastníme energiu, ktorá bude vytvárať energiu, ktorá priťahuje okolnosti, 
príležitosti a vzťahy v našom živote. Myslíme si, ako to okolo nás vyzerá, je naša realita a nemôžeme to 

zmeniť. Že musíme žiť v chaose, chorobe a biede. Ale skutočnosťou je, že my si vyberáme chaotické, 
nekontrolovateľné myšlienky.   

 

           Nemusí to tak byť 

 

Ak využijete silu svojej mysle, nemusí to byť tak zložité a náročné. Vaša cesta k neuveriteľnej sile 

mysle začína s pochopením, ako funguje podvedomie do hĺbky. Ako ovplyvníte každú svoju 
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skúsenosť vedomej mysle. Väčšina z nás si nie je skutočne vedomá toho, čo sa deje vo vnútri nás 
fyzicky, mentálne, alebo emocionálne. Kým to vo vnútri nás vytvára krízu.  

 

Ale sebauvedomenie je viac, ako účinný spôsob na riešenie krízy. Je to spôsob, ako priniesť do svojho 

života viac radosti, lásky, zdravia, hojnosti a zmyslu do nášho života. Hovorím o súcitnom a 
bystrom sebauvedomení, aby ovplyvnilo vaše vlastné sebauvedomenie pozitívne vedomú myseľ. 
Teraz viac ako inokedy pred tým stratili ľudia schopnosť sústrediť sa. Hypnóza je vlastné liečenie 

/sebaliečenie a transformácia/ v stave hypnózy využívame vlastnej kapacity vysporiadať sa s vlastnými 
problémami. 
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Ako hypnóza pracuje? 
 

Existuje niekoľko vecí, ktoré by ste mali vedieť o tom, ako hypnóza a sebahypnóza funguje, aby ste pochopili, 

ako sa vlastne ide do sebahypnózy. Existujú dva základné princípy. Jeden z nich, prečo hypnóza pracuje a druhý 
čo presne váš mozog robí, keď idete do hypnózy. Skôr ako vám vysvetlím všetkých 5 krokov používania 
hypnózy, poďme si vysvetliť, ako to naozaj je. 

 

Po prvé, vy nemôžete, opakujem, nemôžete byť nútený byť hypnotizovaný! 

 

Čo autohypnóza vám umožní urobiť, je ísť hlbšie do vašej fantázii, presvedčiť svoju myseľ, čo môžete 

urobiť. To je všetko! 

Hypnóza a predstavivosť, sú jedno a to isté. Používate svoju fantáziu, aby ste niečo premenili do hmatateľného, 
skutočného. Mať lepšie výsledky vo vašom živote, či chcete schudnúť pár kíl, alebo sa stať športovcom, či 

chcete znížiť hladinu stresu, a či v noci lepšie spať. Ak chcete mať úžasnú pamäť, alebo zvýšiť svoje I.Q. ... 

 

Hypnóza a sebahypnóza vás naučí, ako vziať ovládanie vášho mozgu na novú úroveň a hypnotizér 
vás prevedie procesom. 
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Hypnoterapia je najviac bezprostredný nástroj pre zmenu presvedčenia, alebo správania. Najdôležitejšou 

súčasťou hypnózy skúsenosti je „Príbeh“.  Počas zasadnutia s Príbehom môžete zmeniť návyky. Je to tá 
časť, ktorá lieči. Ak by sme neurobili scenár (nevytvorili príbeh), nerobili by sme ani hypnózu.  

 

Zameriavame sa na pozitívne! Hypnóza je stav. Stav bytia.  

 

Zažívame všetky hypnózy počas celého nášho dňa. Je to dôležité poznamenať, že hypnoterapia je z 
vyššie uvedených parametrov pre každého.  

 

Slovo je odvodené z gréckeho slova Hypnos, čo znamená spánok, ale v skutočnosti nejde o žiadny 

spánok. Hypnóza je stav vyvolaný sugestívne silou hlasu hypnotizéra. 

  

V stave hlbokej hypnózy je hypnotizovaný spojený s vonkajškom iba prostredníctvom hypnotizéra. Všetky 
zmyslové funkcie sú čiastočne redukované. Hypnotizovaný je v "čiastočnom spánku".  

 

Ale najdôležitejšie je, chcem, aby ste sa cítili pohodlne s procesom a uvedomili si, že nie je nič v rámci procesu 
hypnózy, ktorá by vám mohla poškodiť, to v žiadnom prípade.  
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Prax hypnózy je úplne neškodná a je to úžasne efektívny proces, ktorý vám umožní pomáhať a ktorý 
vám pomôže. Môžete si byť vedomý všetkého, čo sa hovorí počas sedenia a to je v poriadku, pretože ste 

stále v hypnóze.

 

V niektorých prípadoch môžete byť schopný reagovať a v niektorých prípadoch môžete hypnotizéra požiadať, 
aby ste mu poskytli vopred určené signáli, alebo slovné odpovede.  

 

Existuje veľa mylných predstáv ohľadom hypnózy a hoci to môže byť neznáme územie pre vás, hypnóza je 
široko rešpektovanou a je to praktický spôsob liečby.  

 

V skutočnosti, hypnóza je prirodzený stav a tí, ktorí tomu neveria, že môžu byť hypnotizovaní, môžu byť zle 
informovaní, alebo sa im nepáči naozaj pochopiť pravú podstatu hypnotického stavu a ako to môže nakoniec 

zmeniť ich život k lepšiemu. 
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Hypnóza je zmenený stav vedomia 

 

Je náchylný k návrhom a smerom, ktoré sú určené ku vám pomôcť pri vytváraní pozitívneho správania sa 
a fyzickej zmeny.  

 

Hypnóza má z vyššie uvedených parametrov nejakú formu mystickej kontroly mysle.  

Je to len jedna z mnohých metód liečby, ktoré môžu pomôcť v najrôznejších spôsoboch, v správaní, aj 

fyzických problémoch. V hypnóze nemôžete byť nútený robiť niečo proti svojej vôli, svojmu morálnemu kódexu, 
či vašej hypnóze. 

 

Ako som spomenula, študovala som a učila sa hypnózu od svetového klinického hypnotizéra Dr. Steva G. 
Jones Ed.D. V rokoch 1950 Americká lekárska asociácia vzala na vedomie hypnózu potom, čo pacient podstúpil 

odstránenie štítnej žľazy, zatiaľ čo bol v hypnotickom vytržení vyvolanom hypnoterapeutom.  

 

Neboli použité žiadne lieky proti bolesti, alebo anestézia.  

 

Odvtedy urobili hypnoterapeuti vplyvné kroky k zmene vnímania verejnosti o hypnóze. Lekári aj naďalej 

používajú hypnózu upokojiť svojich pacientov a zmierniť ich bolesti počas procedúry. Zubári používali hypnózu 
zmierniť bolesť a nepohodlie pri stomatologických výkonoch viac ako 100 rokov.  
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Bola by som rada, aby ste zvážili, čo sa bude diať a ako hypnóza môže byť prospešná pre vás. So sebahypnózou 
mám celoživotné osobné skúsenosti. Pomocou sebahypnózy som prekonala a odstránila rôzne traumy, zvládla 

bolesti. Prekonala traumu zo znásilnenia. Alebo či už išlo o zmenu telesnej váhy. Dostala som sa zo situácií ako 
prestať s fajčením, zo dňa na deň. Zvládnutím sebahypnózy som sa vyhla operáciám.  

 

Chcem, aby ste všetko zabudli, čo ste počuli ohľadom hypnózy, čo ste mohli počuť z filmov, alebo z 
médií. Nesmiete si myslieť, že ste v tranze, avšak budete môcť vnímať svoje zameranie priamo na 

vaše dýchanie, pomaly, ako začnete relaxovať a vstúpite do stavu alfa. 

 

Alfa je úroveň vedomia, ktorý je o jeden stupeň nižšie ako je v bdelom stave alebo pri plnom vedomí, čo je Beta 
stav vedomia. Môžete mať úplne úspešné hypnotické sedenie a ešte si byť vedomí toho, čo hypnotizér hovorí. 

Nie každý si pamätá celé relácie. Alebo si môžete vyvolať iba tie spomienky, ktoré chcete. Nechcem, aby ste 
mali strach, ak nadobudnete dojem, že ste zaspali.  

 

Možno budete v hlbšej úrovni hypnózy a stále budete môcť vnímať, čo vám hypnotizér hovorí. Vaše uši a mozog 
registrujú vždy. Pracujú 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Takže v prípade, ak máte pocit, že ste zaspali, ste 

v hlbšom stave hypnózy a môžete z toho plne ťažiť. Tak relaxujte a užívajte si sedenie s vedomím, že 
budete nielen ťažiť zo zasadnutia, ale že budete tiež profitovať z výhod byť si schopný pomôcť sami vo svojom 
vlastnom pohodlí doma.  
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Dúfam, že chápete, že máte veľkú kontrolu nad sedením a ak by ste mali pocit, že je to problém, môžete 
sedenie ukončiť a počítať vo svojej mysli do troch. Môžete jednoducho zastaviť sedenie vo svojej mysli 

počítaním jeden, dva, tri a stať sa plne bdelý.  

 

Budete sa cítiť úplne uvoľnene a absolútne pokojný. Po celú dobu svojho sedenia budete úplne v bezpečí. Nie 
je nič, čo by vám mohlo poškodiť.  

 

Zažijete pocit bytia. Budete pokojný a vyrovnaný. Budete uvoľnený a sústredený. Neexistuje absolútne čoho 
sa báť. Väčšina ľudí fungujú v ľahkom tranze stavu vedomia, v alfa - prirodzene.  

 

Pamätajte: vždy máte všetko pod kontrolou a môžete zastaviť sedenie kedykoľvek máte pocit, že je to pre vás 

problém. Hypnotizér urobí pre vás všetko, čo je v jeho silách, aby ste mali túto príjemnú a pozitívnu skúsenosť. 
Máte schopnosť urobiť pozitívne a zásadné zmeny v tom, ako žijete, ako sa cítite a sami sa vidíte. Počas 
posledných niekoľkých desaťročí sa hypnóza vyvinula do široko rešpektovaných a disciplinovaných profesií, ktoré 

poskytuje hypnotizér s množstvom informácií a podpory.  

 

Ak máte akékoľvek obavy alebo pochybnosti môžete sa cítiť úplne pokojne, požiadať ma, budem vám 
odpovedať na všetky vaše otázky, ktoré môžete mať. Som tu na pomoc. Ak sa chcete dozvedieť viac, odhalím 
vám niektoré z mylných predstáv a mýtov o hypnoterapii. Kontakt na mňa nájdete TU > > > 

 

http://www.katarinalihocka.sk/
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Naša myseľ funguje v štyroch stupňoch vedomia 

 

Prvá fáza sa nazýva Beta. Ide o fázu, kedy sme hore a schopný urobiť vedomé rozhodnutie. Beta je 

miesto, kde ste teraz, úplne hore, bdelý, pri vedomí. To je miesto, kde robíte väčšinu svojej činnoti počas 

dňa. Veci, ktoré vyžadujú, aby ste sa na nich aktívne podieľali. Konverzácia a interakcia s okolím.  

 

Druhá fáza sa nazýva Alfa. To je, keď mozog spomaľuje a zužuje sa na niečo zamerať. To je stav, 

kde sa deje mágia vo fyzickom prostredí. Náš špičkový výkon. Ideálny stav vás. Každý do stavu 

alfa vstupuje niekoľko krát denne. Ukazuje sa, že v priebehu Alfa je náš mozog / dvesto / 200 krát viac 

náchylný k návrhom, ako keď je v stave Beta. Na dosiahnutie pozitívnej zmeny je pre nás nevyhnutné 

štádium Alfa.  

 

Tretia etapa je Theta. Theta je, keď sme v ľahkom spánku. Stav bytia snov, miesto, kde vaše telo 

zvyčajne spí a vaša myseľ začne snívať. V Theta stave môžete byť prebudený pomerne ľahko pomocou 

zvuku, alebo ľahkým dotykom. Napríklad, to je, keď práve zaspávate a keď sa práve prebúdzate.  

 

V záverečnej fáze je Delta. Delta je miesto, kde sa vyskytuje hlboký spánok. Ako môžete vidieť, ste vo 

všetkých týchto fázach v daný deň. Iba štádium Alfa je nevyhnutné na hypnoterapiu.  
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Hypnóza je jednoducho ísť do denných snových stavov, kde sa čas začína „predlžovať.“ Stále si môžete 
byť úplne vedomý všetkého, čo kto povedal, všetkého, čo ste zažili. Je to len vaša pozornosť, ktorá sa trochu 

presúva. Niektorí ľudia idú do týchto stavov prirodzene, do super pokoja, relaxovať a byť pohodlný v 
ultrauvoľnenom stave.  

 

 

Je tu ešte stav Gamma. Gama je v podstate náhla vysokorýchlostná frekvencia. Mnoho ľudí verí, že 

psychická aktivita a ďalšie typy udalostí mozgovej aktivity súvisiacich s paranormálnym dianím je práve v 

rozmedzí gama. 

 
Hypnóza sa tiež týka harmónie a rovnováhy. 

Používa sa predovšetkým na kontrolu bolesti v mnohých formách. Aj keď je to pravda, určite to 

neznamená, že hypnóza je obmedzená iba na zmiernenie bolesti.  

 

Pravda je, že hypnóza môže byť použitá pre rôzne situácie, nielen v situáciách, v ktorých osoba zažíva 

náhlu, akútnu alebo chronickú, fyzickú bolesť. Hypnóza môže byť tiež použitá na zmiernenie príznakov, 

ako je pomočovanie sa a i.  
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Jedným z dôvodov, prečo je tak hypnóza  efektívna, je skutočnosť, že hypnotizér má tendenciu ísť hlboko 

do histórie klienta pred navrhnutím hypnózy sedenia. Špeciálne vytvorí scenár /PRÍBEH/ pre potreby 

klienta.  

 

Klient je plne schopný reagovať a rozhodovať. Niektorí klienti v hypnóze idú hlbšie než do Alfa, do Theta, 
alebo Delta. A väčšina klientov bude v prechode medzi Beta, Alfa, Theta a Delta, v priebehu hypnózy zasadnutia.  

 

Niektorí klienti nedosiahnu nikdy stavu Theta. Avšak, takmer každý bude na prvom sedení spadať 

do Alfa. Niektoré metódy hypnoterapie sú efektívnejšie v Theta a Delta. 

 

Mozog môže pracovať vo veľmi rýchlych frekvenciách, alebo môže pracovať aj vo veľmi pomalých 

frekvenciách. 

V mozgu existuje veľa rôznych častí. Vedou prijímané frekvencie sú tieto štyri základné frekvencie: 

 
 

 Beta: rýchly mozog človeka, je plne funkčný a v stave výstrahy 

 Alfa: pomalší, mierne spomalený 

 Theta: ešte pomalší, sny 

 Delta: najpomalší, hlboký spánok 
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Veľmi dôležitým článkom pre sedenie hypnózy je indukcia. To je miesto, kde myseľ začne 

oddychovať, relaxovať a vy skutočne začínate zažívať hypnotický stav.  
 

 
 

 

S hypnózou vlastne idete do veľmi podobných stavov ako pri meditácii, ale sú mierne odlišné. Hlavným 

rozdielom je, s hypnózou idete do meditácie, alebo do zmeneného stavu vedomia, aby ste urobili špecifickú 
zmenu vo svojom živote.  
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Ľudia používajú hypnózu za účelom zmeny, ako sú chudnutie, fajčenie, stres, nespavosť, bolesti a i. Jednou z 
najväčších výziev ľudí v týchto dňoch sú peniaze a transformovať ich schopnosť premýšľať o peniazoch na 

vyššej úrovni, zlepšiť svoje schopnosti vo forme podnikateľa, naučiť sa a mať vyššie sebavedomie a zručnosti vo 
svojom súčasnom zamestnaní. To všetko sa deje v ich mysli.  

 

Hypnózu môžete použiť, nastaviť váš zámer pre dané sedenie sebahypnózy. Keď je nastavený váš zámer, na 
ktorý sa chcete zamerať, na aký cieľ, musí to byť zámer merateľný a konkrétny. Ak nechcete mať merateľný 

zámer, potom môžete spadnúť späť a neurobíte nijaký pokrok. Dôvodom merateľného zámeru je, že môžete 
pozorovať, môžete vidieť objektívne ako vám hypnóza pomáha. Napr. pri chudnutí, budete sa chcieť zamerať na 

dosiahnutie ideálnej a veľmi špecifickej cieľovej telesnej hmotnosti.  

 

S peniazmi chcete, aby sa zvýšila suma peňazí v určitom časovom období. Prvý skutočný krok do sebahypnózy je 
nastavenie svojho zámeru. To je miesto, kde vaša myseľ začne relaxovať, bude oddychovať a vy môžete ísť 
skutočne do hypnotického stavu.  

 

Najbežnejším typom indukcie, ktorú ľudia používajú sa nazýva progresívna relaxácia indukcie. Počas 

progresívnej relaxácie indukcia si budete proste predstavovať relaxovanú každú jednotlivú časť vášho tela, 
každý sval v tele, od hornej časti tela – hlavy, úplne až dole k samotným špičkám, prstom na nohách.  

 

Odporúčam vám začať s vlasovou pokožkou a potom sa presunúť na čelo, pomaly povoliť svaly zadnej časti 
hlavy do relaxácie. Potom sa z čela presuňte do očí, dovoľte očiam odpočinok. Od očí sa presuňte do uší, 
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dovoľte ušiam relaxovať a potom dole, dole do nosa, dole na líca. Nižšie do čeľustí, takže všetky svaly vo vašich 
čeľustiach sú uvoľnené v stave relaxácie. Potom sa presuňte dole ku krku. Dole od krku do chrbta a cítite, že 

relaxácia ide dole celou vašou chrbticou od jedného stavca k druhému súčasne.  

 

Potom môžete ísť dopredu a urobiť pomalý, hlboký nádych a výdych, uvoľnite všetky svaly v hrudníku. Máte 
pocit uvoľnenia dole svojimi ramenami, potom vašimi pažami. Relaxačný dych ide do bicepsov, do tricepsu, dole, 
dole ... Potom relaxáciu posuniete ešte ďalej. Presuniete ju do predlaktia, dole do zápästia, do rúk, vyjde von 

z končekov prstov. Pričom pomaly, hlboko dýchate, urobíte zádrž a vydychujete, čo umožňuje relaxáciu, 
uvoľnenie presunúť do svojej dolnej časti hrudníka a brucha.  

 

Máte pocit, že sa uvoľnenie pohybuje smerom dole z vašej chrbtice, do panvy. Potom presuňte dych od panvy 

do svojich nôh, ešte ďalej do kolien, do holene, pomaly uvoľňujte všetky svaly na členkoch, celé nohy, až k 
prstom. Cítite nádhernú vlnu relaxácie pohybujúcu sa nad chodidlami. Relaxujte hlbšie, hlbšie, hlbšie a 
uvoľnene. To je všetko. 

Často chcú ľudia vedieť, či sú, alebo nie sú v hypnóze. Vzhľadom k tomu, že hypnóza je spektrum medzi tým, 

byť hore a spať, existujú rôzne úrovne hĺbky, ktoré môžete v hypnóze dosiahnuť. Ak ste niekedy videli 
hypnotizéra hovoriť, alebo ste si vypočuli jeho nahrávku, možno ste počuli, ako on hovorí: "A teraz hlbšie. 
Idete hlbšie a hlbšie. Hlbšie, hlbšie uvoľnene. "  
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Existujú pre to dva dôvody. Tým prvým dôvodom je, pretože je to naozaj relaxačné. To vám pomôže ísť do 
tohto uvoľneného stavu, nechať svoju myseľ relaxovať, oddychovať.  

 

Druhým dôvodom je, pretože vás to presvedčí, že ste v hypnóze. Prehlbujúca sebahypnóza je naozaj pomôcť 

vám dostať sa do tohto hlbšieho stavu vedomia. Je to pohodlné. Je to upokojujúce. Nie je to však potrebné 
a povinné. Môžete ísť rovno na scenár /príbeh/, čo je hlavná časť hypnoterapie, ktorá obsahuje kladné pozitívne 
presvedčenia. Návrhy, ktoré sú tou liečivou „tabletkou“ pre vaše telo, myseľ i dušu. Je to nádherný zážitok.   

 

Možno najdôležitejšou súčasťou každej skúsenosti s hypnózou a preto najdôležitejšia kapitola tejto knihy, je 

scenár. Čo je príbeh? To je skúsenosť hypnózy. To je miesto, kde dochádza k terapii. To je miesto, kde 
dochádza k liečbe. Ak nemáme príbeh, nerobíme hypnoterapiu. Môžete sa hypnotizovať, ale ak nerobíte 

scenáre /príbehy/, nepomáhate si.  

 

Scenár je časť zasadnutia hypnózy počas ktorého navrhujeme zmenu. Navrhnúť ju podvedomiu. Poskytujete 

hlavnú správu do podvedomia. Predhovor, indukcia a prehlbovanie vás pripravovali na scenár. Scenár môže byť 
na čokoľvek: prilákanie romantického partnera, chudnutie, odvykanie si od fajčenia, zlepšenie spoľahlivosti, 

zlepšenie vyššej efektivity pre finančný úspech, zlepšenie pamäte, alebo čokoľvek to môže byť.  

 

Scenár je miesto, kde budete tvoriť nové asociácie pre svoje podvedomie. Namiesto strachu, budete mať 

príjemné pocity hovoriť s opačným pohlavím, budete jesť zdravé potraviny, nebude sa báť ísť výťahom, letieť v 
lietadle, báť sa hadov a i.   
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V terapeutickom kontexte sú používané ako nástroje pre transformáciu metafory, čo uľahčuje novým vzorom 

myšlienkam, pocitov a správaniu. Ak sú správne „postavené“, sú veľmi úspešné a mocné pri podpore zmeny, 
pretože komunikujú priamo s podvedomím, obchádzajú kritickú schopnosť vedomej mysle.  

 

Pojem "metafora" pochádza z gréckeho slova metapherein, čo znamená " preniesť alebo previesť "(meta =" 
mimo, medzi, alebo cez "+ pherein =" na priniesť alebo niesť "). Skutočnosť, že príbehy a metafory nie sú 

doslovné, tiež umožňuje poskytnúť spôsob myslenia, ktorý sa líši od spôsobu myslenia, ktorý problém vytvára.  

 

Jednou z hlavných charakteristík terapeutických metafor je, že sú otvorené, čím umožňujú poslucháčovi čerpať z 
vlastných zdrojov na riešenie. Pravdou je, že metafora je neuveriteľne silný a bohatý spôsob komunikácie pre 

nápady. Metafory sa zapájajú do vedomej mysle a podvedomia v rovnaký čas. Dostanú logickú správu 
v rovnakom čase aktivácie vašej predstavivosti a emócií.  

 

Zapojenie mysle na všetkých úrovniach umožňuje prenášať ultrapresvedčivé komunikácie hlboko 
do mysle, aby boli trvalo silné. To je dôvod, prečo ľudia bežne komunikujú s metaforou. Metafora je 

zásadná. Na konci eKnihy vám uvediem príklady hypnotického sedenia, kde bola použitá metafora.  

Po scenári zvyčajne nasleduje amnézia a tranz ukončenia príbehu. Tiež jedným z dôležitejších aspektov hypnózy,  

ako sa vrátiť späť z hypnózy. 
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Aký je postup spätného volania?   
 

1,2,3..... 

Hypnóza je, ako si zdriemnuť. Niekedy, keď si zdriemnete dostanete sa tak hlboko do uvoľneného stavu bytia, 

že sa nechcete jednoducho prebudiť, pretože je to tak pohodlné, príjemné. Relaxujúce.  

 

To je to, prečo je hypnóza tak dobrá. Otázkou sa potom stáva, keď ste v sebahypnóze a keď ste v super 
uvoľnenom stave ako sa máte vrátiť späť sami? 
 

Spôsob, akým sa vrátiť späť - je počítanie  od 10 do 1 alebo od 1 do 10.
 

Keď idete cez prehĺbenie, idete…  "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1." 

Už sme cez to išli. Ale keď idete späť do vedomia, je to…  "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10." 
 

Všetko, čo musíte urobiť, je buď mentálne alebo nahlas povedať, "Až napočítam do 10, vrátim sa plne 

späť do miestnosti tak rýchlo, ako každý a každý z týchto návrhov môže byť plne a hlboko 
zakorenený v mojom podvedomí.” 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Otvorte oči, široko, máte pocit dokonalého zdravia, cítite sa lepšie, ako ste sa cítili kedykoľvek predtým. 
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Môžete si pamätať všetko, ak chcete, alebo aj nemusíte, výber je na vás. 

Ste späť v miestnosti.  

 

 

 

 

 

Máte skvelý pocit. 
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Je to veľmi jednoduché 

 

To najlepšie, čo sa s vami môže stať v dôsledku prečítania tejto eKnihy. Podľa zásad každá Hypnóza je 
Sebahypnóza. To je to, že prevezmete úplnú kontrolu nad svojím životom. Budete sa učiť, ako si 

vytvoriť nové návyky, nové modely a nové spôsoby, ako žiť fyzicky tak, mať telo svojich snov.  

 

Mentálne mať myseľ, ktorú ste si vždy priali, ostrú a super múdru, schopnú vyriešiť problémy, o ktorých by sa 
vám predtým v minulosti nikdy ani len nesnívalo, že je možné ich riešenie.  

 

Budete viac spojený fyzicky, duševne a duchovne. Budete mať hlbší, väčší zmysel duchovného života. 
Citovo budete získavať potrebné informácie a to ako z hľadiska svojej charizmy, tak aj hlbokých, zmysluplných 

vzťahov. Ľudia vám budú viac veriť a budete si viac veriť sám.  

 

A konečne, finančne. Budete sa učiť, ako prepojiť svoju myseľ prevziať úplnú kontrolu nad svojim finančným 

životom, ako výsledok vzdelávania sa a uplatňovania zásad vo všetkých hypnózach, ktorými je sebahypnóza. 
Hypnóza je zrýchlené učenie. Zrýchlenie a učenie sa nových návykov, nových myšlienok, nových princípov, 

nových reakcií.  
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Naučíte sa, ako používať sebahypnózy, aby ste sa rýchlo učili novým veciam. Váš mozog bude aj 
naďalej rásť a expandovať po zvyšok vášho života. Sebahypnóza vám v tom pomôže. Finančne máte na 

výber tiež. Máte na výber, čo je v ľudských silách, aby ste to otočili v čo najväčšie množstvo peňazí a použili ich 
na pomoc čo najväčšiemu počtu ľudí, ako môžete. Dúfam, že sa tešíte sebahypnóze  

 

To zmení váš život. 

V dnešnej spoločnosti ľudia majú rôzne strachy a hypnóza je veľmi účinnou pri ich zvládnutí.  

 

V prvom rade je potrebné položiť si tieto otázky: 

 
1. Bojím sa niečoho vo svojom živote? 
2. Mám strach zo zodpovednosti? 

3. Bojím sa povedať svoj názor? 
4. Bojím sa prejaviť svoje pocity? 

5. Mám strach z chýb? 
6. Mám strach z kritiky? 
7. Bojím sa iných ľudí? Čo povedia ostatní? 

8. Bojím sa, že sklamem/zlyhám? 
9. Bojím sa, že neuspejem? 

10. Bojím sa, že nie som dosť dobrý? 
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11. Mám strach z manipulácie? 
12. Mám strach z chudoby/ z krachu? 

13. Bojím sa samoty? 
14. Mám strach z opustenia? 

15. Mám strach z choroby? 
16. Bojím sa lekára? 
17. Mám strach o svojich blízkych? 

18. Mám strach z pravdy? 
19. Bojím sa chýb? 

20. Mám strach zo smrti? 
 

 
Na začiatok by mohlo pomôcť tiež pár ďalších jednoduchých otázok: 

 
1. Aký zmysel mi dáva, skončiť so svojim strachom? 

2. Prečo by som mal skončiť so svojim strachom, obavou, zlozvykom? 
3. O čo všetko ma v živote ochudobnil strach? 
4. Čo som neurobil, nevyužil príležitosť, lebo som sa bál, mal strach? 

5. Čo som si sám nedoprial, nedovolil, pretože som mal strach, obavu zažiť to? 
6. Koho som v živote neoslovil, neprejavil svoje city, pretože som mal strach, obavu? 
7. Koho som vo svojom živote stratil, pretože som mal strach, obavu? 

8. Koho som v živote stratil, pretože som sa bál? 
9. Z čoho mám skutočne strach? 
10. Kde som nešiel, aké miesta som nevidel, pretože som mal strach, obavu? 
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Mnoho ľudí sa pýtajú:  

 Prečo práve ja?  

 Prečo sa to deje práve mne?  

 Čím som si to zaslúžil?  

 Prečo taká nespravodlivosť?  

 

Túžby a sny sa rodia, keď sme nespokojní a nedarí sa nám tak, ako by sme si želali. Život vždy neustále reaguje 
na naše priania. Život nám pomáha s realizáciou uskutočnenia našich snov. A to či im dovolíme vstúpiť 

do nášho života závisí od toho, ako dokážeme pracovať so svojou energiou a vibráciami.  

 

Ak zatvárame oči pred nespokojnosťou a ignorujeme varovné signáli, ktorými nám život chce naznačiť, že ideme 
nesprávnym smerom, môže nás to bolieť.  

 

Rozhodnúť sa a urobiť zmenu je dôležité!  

 

Prekonať svoj strach. Byť odvážny. Strach je emócia a my nie sme touto emóciou. Nie sme týmto 
strachom.  
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Najviac strachov sa vytvára už v detstve. Výchova zohráva veľmi dôležitú úlohu. Dlhodobé strachy, ktoré sú 
neriešené a sú potláčané, sa ukladajú v našich bunkách. Čo neskôr začne vytvárať aj fyzický problém v podobe 

choroby.  

 

Tieto problémy a rôzne bloky, ktoré si vytvárame sami, môžeme tak ako sme si ich vytvorili svojou energiou a 
myslením, opäť uvoľniť, pretransformovať, odstrániť. A to zmenou myslenia a naladením sa na správne 
vibrácie.  

 

Sebahypnóza a sebakoučing nám v tom pomáhajú a liečia nás.  

 

Cítite sa úžasne 

 

 Zistíte to tiež počas dňa. Ste schopný pokračovať vo vašom dni efektívnejšie 

 Cítite sa skvele 

 Máte veľa energie 

 Máte možnosť získať veľké množstvo skvele odvedenej práce 

 Cítite nadšenie zo života 

 V noci, keď idete spať, ste ľahko unášaný preč do pokojného zvuku a pokojného spánku 
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Máte svoje myšlienky pod kontrolou vy, alebo majú oni 
vás? 
 

 Keď sa naučíte sebahypnóze, ráno sa budete zobúdzať a vstávať z postele radostne  

 Budete priťahovať tie správne okolnosti a mať viac príležitostí k radosti 

 V noci budete schopný vkĺznuť do pokojného príjemného omladzujúceho spánku 

 

Nezáleží či ste študovali myseľ celé roky, alebo sú to pre vás nové myšlienky využitia skutočnej sily. 

Budete si môcť vychutnať a objavovať nové techniky a sledovať svoje vlastné situácie, výrazne zlepšené, 

ako ste aplikovali to, čo ste sa tu dnes naučili. Nebudem vám tu opisovať všetky nezmyselné teórie, 

prídete na to sami. Zamerajte sa na tieto preskúmané a osvedčené techniky, začnite ich používať, dnes! 

 

Hypnóza je vlastné liečenie /sebaliečenie a transformácia/ v stave hypnózy využívame vlastnej kapacity 
vysporiadať sa s vlastnými problémami. 

 
Hypnóza je prírodný duševný stav.   
 

Hypnóza je jednoducho liečenie ľudskej mysle, ľudia nepotrebujú lieky! Hypnóza zmierňuje bolesti 
rôznych stavov fyzických aj psychických.  
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Láska ako liek. To je všetka múdrosť tohto sveta.  

Dnes to vystriedali počítače, pozeranie televízie a pod. Prirodzená meditácia sa týmto stratila. A práve v nej 

spočíva sila jednotlivca. Každý môže zmeniť seba samého.  

Nikdy nie je príliš neskoro začať robiť to, čo cítite, to čo vás volá. Začnite žiť svoju vášeň a svoj účel. Ak nie 
ste šťastní čo robíte práve teraz, začnite to robiť inak. Život je energia. Všetko okolo nás a v nás. Zdroj tejto 

energie ste vy. Stôl, stolička, hrnček, to všetko je z energie. Naše emócie, myšlienky sú tiež energia. Preto ak 
chceme žiť šťastný život, je potrebné zobrať zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk.  

 

Hypnoterapia a koučing sú práve tou formou, ktoré vedia človeka k tomuto stavu bytia doviesť. Veľa krát som 
bola sama v živote v situáciách, keď som musela prekročiť svoj strach a neistotu.  

 

Veľa krát som nevedela z čoho zaplatím nájom, z čoho budeme s dcérou žiť, napriek tomu som bola sebe verná, 

svojmu snu. Urobila som veľa chýb a mnoho ich ešte urobím, chyby však nevnímam ako prekážky. Vnímam ich 
skôr ako učenie sa. Nikdy som si nehovorila prečo práve ja, keď som bola aj v tých najťažších časoch, pretože 
kto iný, ak nie ja? Mal by to snáď zažívať niekto iný, namiesto mňa? Nie, sama som za to zodpovedná.  

 

Sebahypnóza je jednoduchou formou kedy si môžete zvoliť správne zvolené pozitívne slová na daný 

problém. Nahrať si ich a následne pravidelne počúvať. Môžete použiť tiež príjemnú podprahovú hudbu, aj 
nemusíte.  
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Je to tá najjednoduchšia forma pozitívnej komunikácie seba samého. Ak nie ste spokojný čo do svojho 

života priťahujete, čo vidíte, cítite, počujete, dotýkate sa, môžete to zmeniť. Vždy je to o vašom rozhodnutí.  

 

Pár sekúnd a všetci to vieme, mnohí s tým však nepracujú. Ja vás to teraz naučím. Môžete si a nemusíte 
zatvoriť oči, nechajte ich skôr otvorené.  
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Hypnóza 1 

 

Začneme očami (zrakom)…  

 
1. Čo vidíte? Vnímajte čo vidíte pred sebou. 

2. Čo vidíte vo vašom zornom uhle? Naozaj sa 

zamerajte na to čo teraz vidíte. A k tomu pridajte 

vnímanie toho, čo pociťujete a zamerajte sa na 

to.  

3. Čo cítite?  

4. Kde sa čoho dotýkate? Vaše telo, čoho sa 

dotýka vaše telo? A pridajte k tomu vôňu.  

5. Akú vôňu cítite? A nakoniec.. 

6. Akú máte v ústach chuť?  

 

Vnímajte, čo vidíte, čo počujete, čo cítite, čoho sa vaše telo dotýka? Akú vôňu vnímate, akú chuť máte v ústach? 
Pokiaľ ste to urobili poriadne tak tam nebol žiadny iný priestor na myšlienku, iba na vnímanie seba 

sama.  

Toto praktizujte pri každej činnosti. 
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Moja viera, verím, že je to vo mne! 

Keď to prenesiem do srdca, stane sa to!  

 

Teraz, keď máte lepšie pochopenie funkcie hypnózy, poďme si nejakú uviesť do praxe: 

 

V poriadku. Zatvorte oči. Zamerajte sa na relaxáciu vášho tela a uvedenia vašej mysle do pokoja. Zhlboka sa 
nadýchnite... vdychujte ... naplňte pľúca vzduchom ... veľmi pomaly ...  

 

Dobre ...  

 

A teraz otvorte ústa len trochu ... a pomaly ... nechajte vzduch ísť von pomaly, pomaly vydychujte .... s každým 

dychom sa cítite viac oddýchnutý.  

Teraz opäť ... hlboko  sa nadýchnite ... a pomaly ...  rozširujte hrudník veľmi pomaly ... zadržte dych  ... 
a vydychujte.... vydychujte pomaly relaxáciu  ... s každou sekundou budete vydychovať viac vzduchu von. 

Zameriate sa na stav úplnej pohody. Opäť ... inhalujte pomaly ... máte pocit stúpajúceho hrudníka... a držte 
tento pocit… jednu sekundu ... a pomaly uvoľňujte svoje pocity ... hrudník sa navráti k normálu. Vaše dýchanie 

je konzistentné a to vás uvoľní.  

 

TERAZ Sústreďte sa na dýchanie...  
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Malo by byť ľahké a stabilné. [pauza 30 – 60 sekúnd] 

 

 

 

 

Predstavte si sám seba, že ste v raketopláne a ten oblieta Zem. Predstavte si sám seba v priestore ....a pozeráte 

sa z okna na Zem. Je to krásny pohľad. 

http://www.katarinalihocka.sk/


 

2017 © www.katarinalihocka.sk 59 

5 krokov, ako sa stať sám sebe hypnoterapeutom a koučom           Katarína Lihocká 

 

Môžete vidieť Severnú Ameriku a väčšinu z Južnej Ameriky. Na prvý pohľad vidíte farby modrú, zelenú, hnedú a 
bielu. 

 

Tieto farby vytvárajú dokonalú guľu a pozadie krajiny je čierne. Mraky pokrývajúce krajinu vytvárajú víriace sa 

formácie. Vyzerá to, že maliar maľoval cez krajinu bielou farbou, so žiadnym skutočným zámerom, kde a na 
akom mieste majú mraky byť. Cez oblaky môžete rozoznať Severnú Ameriku. Na západe, povrch sa zdá byť 
farby žltohnedej a na východe je zelenší. Môžete vidieť svetlo tyrkysové vody Karibiku.   

 

Voda obklopujúca kontinenty je hlboká, farby námorníckej modrej. Myslíte si o tom, aká je krajina veľká a 

pritom aká malá sa zdá, práve teraz. Otočíte svoju pozornosť späť dovnútra raketoplánu. Počujete hlasy 
kolegov, členov posádky a neustále bzučanie elektroniky raketoplánu.  

 

Raketoplán je veľmi príjemným miestom pre vás. Najlepšia časť z neho je nulová gravitácia. Je to tak 
jednoduché a nenesie to žiadnu snahu sa pohybovať.  

 

Vy plachtíte a vaše telo sa vznáša. V prednej časti tohto miesta sú dve sedadlá a existujú tam stovky tlačidiel a 

mnoho obrazoviek rôznych farieb. Môžete sa vrátiť do raketoplánu. Užívajte si bezcieľne plávanie, okolo. Občas 
musíte veci uchopiť. Hlboko sa nadýchnete, ako si tak plávate ďalej. Raketoplán vonia čisto a chladno. Môžete 
sa pomaly kĺzať do iného okna a budete dávať pozor na mesiac.  
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Mesiac vyzerá veľký. Môžete vidieť veľa kráterov. Niektoré z kráterov sú veľké a niektoré sú malé. Mesiac má 
rôzne odtiene šedej a to jasne odráža slnko. Čoskoro sa rozhodnete, že je obed a idete jesť. V raketopláne je to 

vždy výzvou. Musíte jesť rukami, namiesto použitia príboru. Zistíte, že jedlo je čisté, že ho môžete v skutočnosti 
držať a piť z ruky. Kvapalinu cítite ako želé v ruke.  

 

Jete banán a nemusíte ho ani držať. Po dokončení jedenia budete sa aj naďalej vznášať. Ako tak urobíte, 
natiahnite svoje telo. Je veľmi ľahké, cítite sa veľmi uvoľnene, keď nie je gravitácia. Môžete držať hlavu v 

súlade s vašou chrbticou a uvoľniť tvárové svaly. Pohnete krk a ramená, aby sa uvoľnilo napätie. Ruky sú mimo 
tela a ako plávate pomáhajú vám ťahať vás pozdĺž. Môžete natiahnuť nohy, členky a chodidlá.  

 

Môžete relaxovať jeden sval, alebo skupinu svalov naraz. Je to dobrý pocit natiahnuť nohy a uvoľniť ich. Ohnete 

nohy a prsty a cítite sa dobre a voľný. Pokračujte..... vznášate sa okolo raketoplánu, cítite sa v pohode. Môžete 
sa usadiť vedľa okna, pozeráte sa na planétu Zem. Je to krásny a úžasný pohľad. Aj naďalej relaxujete ... Ste 
na obežnej dráhe okolo Zeme, pozerajúc sa z okna raketoplánu.  

 

Ako sa pozeráte z okna, zistíte, že sa Mesiac chystá zmiznúť za krajinu. Teraz idem počítať od desať a keď tak 

urobím Mesiac sa bude pohybovať dole a zmizne za krajinu. Ako sa budete pozerať na Mesiac ako ide dole, 
budete stále viac a viac uvoľnený. 

 

Desať ... Mesiac ide dole ... dolu k zemi ... deväť vy sa stávate uvoľnený ... viac ... ... viac ... Osem …mesiac 
pokračuje nadol ... čoskoro zmizne za krajinu ... sedem ... cítite sa viac a viac uvoľnený ... šesť ... idete do 
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hlbšieho stavu relaxácie ... päť ... stále hlbšie ... štyri ... dole ... nadol pokračuje mesiac smerom ku krajine ... 
tri ... idete hlbšie a hlbšie ... dva ... a na počítanie ďalšieho čísla mesiac sa chystá zapadnúť za krajinu, vy 

budete oveľa uvoľnenejší, než ste boli kedy predtým ... jedna ... ste plne uvoľnený. Cítite sa v pohode a 
pokojný. Ste pokojný a pripravený na pozitívne zmeny vo svojom živote. 

 

Ste teraz veľmi uvoľnený. Tentoraz ste v pohode. Uvedomujete si ako uvoľnene sa vaše telo cíti. Všimnite si, 
ako každý sval je uvoľnený, máte pocit, že oni ani neexistujú. Tak ste uvoľnený. Všimnite si, ako je vaša myseľ 
v pohode. Nie sú k dispozícii žiadne záťažové situácie bežiace vašou mysľou. Vaša myseľ nemá myšlienky. Ste v 
mieri sám so sebou a so svojím okolím.  

 

To je dôležité, aby ste sa cítili uvoľnene každý deň. Predstavte si svoj život, nový život, kde ste 

implementovali do neho uvoľnenie každý deň. Každý deň je čas pre vás byť v mieri so sebou samým. Idete 
na pokojné, pohodlné miesto. To môže byť kdekoľvek.  

 

To môže byť niekde vo vašej domácnosti, môže to byť vo vašom aute, alebo to môže byť pri vašom pracovnom 
stole v práci. Môžete vytvoriť ľubovoľnú atmosféru akú chcete vo svojej mysli. Keď ste na tom mieste, 

zameriavajte sa na relaxáciu, na každý sval v tele. Nechajte uvoľnene všetky vaše končatiny.  

 

Neexistuje žiadne napnuté telo, nikto vo vašej čeľusti, ramenách, dolnej časti chrbta, nôh, alebo kdekoľvek inde 

v tele. Ste úplne pohodlný. Potom sa začnete sústreďovať na relaxáciu vašej mysle. Nenechajte závodné 
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myšlienky skákať okolo vašej hlavy. Nemáte žiadne stresové situácie vo vašej hlave. Nenechajte zraňujúce veci 
dostať sa k vám. Nemusíte sa starať o seba alebo ostatných ľudí.  

 

Je to čas pre vás, čas pre vás na relaxáciu a zaostrenie sa na seba. Využite tento čas nepremýšľať o ničom. 

Môžete využiť tento čas pre meditáciu alebo modlitbu, ak sa vám páči, alebo čokoľvek, čo vám dáva pohodu. To 
robte každý deň, po dobu najmenej 20 minút.  A teraz si predstavte, že ste to robili každý deň po dobu jedného 
roka. Predstavte si, aké je to jednoduché, nenechať každému namáhaniu sa, dostať sa ku vám.  

 

Ste schopný dokončiť veci, ktoré ste nikdy nepovažovali za možné. Budete dávať obavy a strachy stranou, 

pretože viete, že nemáte dosiahnuť nič týmto spôsobom. Nie je potrebné, aby sa vám stresujúce situácie dostali 
do cesty. Tiež nenechajte ľudí robiť to vám. Ste schopný čistiť veci, nebrať si ich na plecia.  

 

Relaxácia je súčasťou vašej každodennej rutiny. To vám umožní oceniť veci viac. Viete, že keď ste v 
stresujúcom stave, môžete sa ľahko uvoľniť a sústrediť sa na svoju úlohu. 

 

Teraz budete mať len pár okamihov, kedy sa chystáte vrátiť vašu pozornosť a sústrediť sa späť do tejto 

miestnosti. Keď je vaše zameranie späť v tejto miestnosti, budete sa cítiť veľmi pohodlne. Budete sa cítiť veľmi 
uvoľnene. Budete sa cítiť, ako by ste mali veľmi pokojné zdriemnutie a dokonca aj potom, čo budete z hypnózy 
von. Pochopíte, že vaše podvedomie bude pôsobiť na každý návrh.  
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Tieto návrhy sa stanú silnejšie a silnejšie vo vašej mysli, ako začleniť nové pozitívne myšlienky a správanie do 
svojho každodenného života. Existuje stále viac a viac osôb podľa vášho výberu, uvoľnených, pokojných a 

veriacich. Ste pokojný človek, ktorý je schopný vyberať si a robiť vlastné rozhodnutia ľahko a bez 
námahy. 

 

Chcem, aby ste relaxovali s vedomím, že každé nadýchnutie vás upokojuje. Chcem, aby ste sa teraz stali 
vedomí svojho dychu. Pochopte prosím, že si nemusíte pamätať, čo som povedala.  

 

Voľba je na vás. Môžete si vybrať, zabudnúť alebo si spomenúť, čo som povedala. Môžete si vybrať, 

zabudnúť a nepamätať si nič. Opäť záleží len na vás. Takže chcem, voľba je na vás.  

 

Nemusíte si pamätať všetko, čo som povedala. Vaše myšlienky sú v bezpečí. Vaša myseľ je teraz jasná. Opäť si 
všimnite, že máte pokojný pocit. 

 

V poriadku.. 

 

Idem počítať od jedna do troch….. 

 

Jedna: Pomaly, pokojne, ľahko sa opäť vraciate do svojho plného vedomia. Môžete si začínať uvedomovať 

svoje okolie, cítite sa veľmi dobre, naplnený energiou… 
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Dva: Každý sval aj nerv vo vašom tele je uvoľnený a cítite sa nádherne dobre. Vaše telo a myseľ sú si stále viac 

vedomí svojho okolia. Cítite sa vo všetkých smeroch perfektne ....fyzicky, psychicky aj emocionálne. Na ďalšie 
číslo... 

 

Tri: Otvorte oči dokorán. Poriadne... zhlboka sa nadýchnite a vyplňte vaše pľúca a natiahnite sa. Uvoľnene. Je 
to nádherný a osviežujúci pocit… 
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Hypnóza 2 

 

Indukcia, 

Teraz si zavrite oči a pekne, plným dychom sa hlboko nadýchnite a pomaly vydychujte. Urobte ďalší 
hlboký nádych a výdych. Cítite ako začínate relaxovať, teraz začínate relaxovať ... 

 

Od samého vrcholu svojej hlavy ... celou cestou dole až na samý vrchol vašich prstov na nohách. Ešte 
raz. Dýchajte. Pekne, hlboko, plným dychom a zadržte teraz na chvíľu tento dych a opäť ho nechajte 
pomaly odísť z vašich pľúc... cítite sa úplne, úplne a ešte viac relaxovaný. 

 

Chcem, aby ste si teraz predstavili, že sa pozeráte na jasnú, modrú oblohu. Je brilantne modrej farby, 
akú ste kedy videli. Žiarivá. A na oblohe je váš sprievodca... lietadlo.... píše vaše meno v nadýchaných, 
bielych oblakoch, píše list. 

Vidieť vaše plávajúce meno oblohou ... načechrané, biele oblaky, čisté, modré nebo. Dosiahnete naň a 
predstavte si, aké majú mraky pocity.  

 

Svetlé a vzdušné.  
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Počúvajte tiež vtáky. Nielenže môžete počuť ich volanie, ich spev, ale môžete počuť aj mávanie ich 
krídel, pretože zvyšujú ich rýchlosť. Počujete ticho svojich krídel ako klesajú po oblohe.  

 

Uvoľňujete sa s rastúcim tichom. Ja som ticho.  

  

[pauza 30 – 60 sekúnd] 

 

Prehĺbenie, 

Teraz nechajte svoje meno zmiznúť s vetrom. Nechajte vietor odviať svoje meno preč do modrej oblohy 
... a zabudnite na svoje meno. 

 

Zabudnite na to, že ste niekedy dokonca mali meno. Mená nie sú dôležité. Stačí počúvať môj hlas a ešte 
viac relaxujte. Už viac nepočujete alebo nevidíte vtáky. Ste úplne pokojný sami so sebou. Neexistujú 
žiadne rozptýlenia. 

 

Relaxujte ešte hlbšie…. 

 

Ste relaxovaný viac a viac, hlbšie a hlbšie. Cítite sa príjemnejšie a uvoľnenejšie…. 
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Ste v bezpečí! 

 

Z neba, z oblakov pomaly klesáte dole, nižšie a nižšie, pomaly, príjemne plávajúc, vznášajúc sa povetrím, 
až ste úplne uvoľnený a spokojný, keď zrazu stojíte na okraji jazera a počuť iba kývanie sa malého 
veslovacieho člna, ako sa jemne vznáša vedľa na vlnách, v malom prístave.  

 

Počujete “hovor” kačiek, plávajúcich okolo svojej matky.  

 

Bezpečne a bezpečne, blízko prístavu. Dobre skonštruovaný drevený prístav má desať rovnomerne 
rozmiestnených  schodov so zábradlím, ktoré vedú k širokej plošine, kde je malý biely čln. Je uviazaný.  

 

Budete schádzať po schodoch, po jednom, s istotou.  

 

A budete ich počítať od zadu od 10 do 1. A keď ich spočítate, pôjdete hlbšie a hlbšie do svojho 
tranzu. S každým krokom klesáte a viete, že ste v bezpečí a bezpečný, keď držíte robustné zábradlie a 
pokojne sa pohybujete na vrchol.  
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Desať. Idete hlbšie a hlbšie. Cítite sa pohodlne a uvoľnene, keď prejdete na ďalší krok. 

 

 

 

Deväť. Môžete cítiť hladké, drevené zábradlie, keď posúvate ruky po ňom choďte ďalej a prejdite hlbšie 
a hlbšie. 
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Osem. Dosky schodov sú teplé od slnka a cítite to tiež príjemne na svojich nohách, každým ďalším 
krokom. 

Sedem. Posuňte ruky trochu ďalej po madle a odstúpte. Zastavte sa teraz ... až do šiesteho kroku. 
Hladko a ľahko. Cítite sám seba hlbšie. Teraz až na krok päť ... ideme hlbšie. 

 

Teraz až na krok štyri ... ideme hlbšie ... až na krok tri ... ešte hlbšie 

... idete ďalej do kroku dva ...  ...jeden.  

 

Teraz stojíte na podlahe nižšie. Pred vami sú k dispozícii dvere na budove. Čítate znak na dverách: 
“Brána na relaxačnú pláž.” 

 

Otočte kľučkou… 

 

Otvorte dvere…  

 

Cez otvorené dvere sa vyleje prúd zlatého slnečného svetla. 

Prejdite dverami do zlatého slnečného svetla. 
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Predtým, ako tam vstúpite rozprestiera sa pred vami pláž čistého bieleho piesku.  

Pláž je nekonečná, oceán je jasne modrej vody.  

 

Choďte na pláž až prídete na miesto, kde sa suchý piesok stretáva s mokrým pieskom, na hrane v 
blízkosti vody. Chvíľu stojte a všimnite si všetky pamiatky a zvuky, ktoré počujete. Všimnite si čajky na 
oblohe, nad vami. Sledujte ich nižšie, ako sa v mori potápajú pre ryby.  

 

Počujete ako sa rozprávajú, keď sa vrátia na oblohu. Všimnite si ostatných vtákov okolo seba.  

 

Ukazujú svoje uznanie za život v ich plynulom lete a šťastné piesne, ktoré spievajú. Všimnite si 
majestátnu rozlohu oceánu pred vami. Prichádza na breh mierna vlna a preteká okolo vašich nôh. Cítite, 
ako sa vám príjemne kĺže okolo nôh, keď sa vracia do oceánu.  

 

Tento oceán je "More Relaxácia ".  

 

S každou vlnou, ktorá sa dotýka piesku, sa cítite viac a viac hlbšie uvoľnený. 

 

/ 30-60 sekúnd ticha / 
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Skript, 

Teraz ste veľmi uvoľnený.  

 

Je to v poriadku, aby ste prekonali stresové situácie a pocity až na povrchu. Premýšľajte o svojich 
pocitoch a o tom, ako na ne reagujete.  

 

Je v poriadku, aby ste sa na krátke časové obdobie cítili zúfalý a smutný. Počas tejto doby by ste sa mali 
zamerať na liečenie.  

 

Ako náhle ste sa dostali cez smútok, je čas, aby ste svoje rozrušujúce pocity dali stranou a začali od 
znova. 

 

Uvedomte si, že môžete dať ľahko zlé pocity stranou a nikdy viac znova o nich premýšľať. Máte moc 
prijať, alebo odmietnuť akékoľvek pocity, ktoré by ste mohli mať. Teraz relaxujte ešte viac, ste úplne 
uvoľnený a v pokoji. Všimnite si, že okolo vás je neviditeľná bublina.  

 

Táto bublina vás chráni pred všetkými zdrojmi vonkajšieho napätia. Nenecháte ostatných sa ku vám  
dostať. Táto bublina je po celú dobu okolo vás. Bublina udržuje všetky negatívne tlaky od vás. Cítite sa 
pokojne, ste pokojný, vo svojej bubline. Pokojný, tak veľmi pokojný a uvoľnený. 
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Bublina vám zabraňuje vidieť stresy okolo vás.  

 

Bublina vám umožní cítiť sa silne a slobodne.  

 

Už nechcete, aby sa dostali vonkajšie tlaky ku vám. Teraz už neuvidíte minulé stresujúce situácie ako 
negatívne. Vyzerajú pre vás ako výzva. Teraz máte inú reakciu, keď čelíte stresujúcim situáciám. Ste 
nadšený z toho, že ste dostali nové výzvy a dosiahnete týchto cieľov.  

 

Počas celého dňa zostanete pokojný a oslobodíte sa od stresu. Teraz si predstavte stresovú situáciu 
niekedy v budúcnosti.  

 

Nenechajte sa vyprovokovať tlakom, nereagujete na situáciu. Pozeráte sa na napätie, ale nenechajte sa 
ním obťažovať. Zaoberáte sa tým problémom. Stres nemá ani šancu dostať vás dole. Tým sa cítite 
neporaziteľný, ako keby vás nemohlo nič dostať. To je pravda, nič sa ku vám nedostane.  

 

Máte úplnú kontrolu nad situáciou a môžete ju veľmi ľahko zvládnuť... 
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Úzkosť zmizne.  

 

V jednom okamžiku zmizne všetka úzkosť, takže nikdy viac sa s ňou nemusíte vyrovnať. Nenechajte 
svoje emócie naplniť sa stresovými situáciami.  

 

Teraz si budúcnosť predstavte ešte ďalej. Dokonca aj keď vidíte situácie ako stresujúce. Máte dôveru, 
aby ste čelili akejkoľvek situácii. Namiesto toho, aby ste sa ocitli v situácii, ktorá vás zvykla 
znepokojovať, vidíte tieto okolnosti a okamžite úlohu splníte. Stres už nie je koncept vo vašej mysli.  

 

Ste inteligentný a pozitívny a ste schopný dosiahnuť akékoľvek ciele. Vezmite si tieto myšlienky na svoju 
budúcnosť a vedzte, že už nebudete bojovať so stresovými situáciami. Čoskoro budete prekonávať 
každú prekážku, ktorá vám príde do vašej cesty. Budete sa cítiť schopný a silný, pretože vy ste schopný 
a silný. Uvedomujete si, že namiesto toho, aby vás stres ovládol a dostal sa ku vám, ovládate svoj stres 
vy. Keď sa veci stávajú ťažké, použijete bublinu z tlakov sveta na štít.  

 

Budete si istý, že budete prekonávať ťažké situácie. A čoskoro nebudete stres ani vidieť. Budete 
okamžite vedieť, ako problémy, ktoré vznikajú, napraviť.  

 

Ste úplne uvoľnený a celé telo je v pohode. Získajte pocit čo je skutočná relaxácia.  
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Predstavte si situáciu, v ktorej ste boli nahnevaný. Aké pocity a emócie ste cítili? Možno ste chceli 
niekoho zasiahnuť. Možno ste chceli na niekoho kričať. Možno ste niekoho zasiahli, alebo na niekoho 
kričali. Hnevať sa na situáciu, alebo na osobu nepomôže. Keď sa zdá, že hnev prichádza, okamžite sa 
upokojíte, pretože viete, že nedosiahnete nič keď budete nahnevaný.  

 

Namiesto útočenia na osobu, budete sústreďovať všetku svoju energiu na danú úlohu. A všetka táto 
energia už nebude negatívna. Napojíte sa na pozitívnu energiu.  

 

Ako výsledok, stanete sa pokojnejšou osobou. To čo  vás zvyklo nahnevať, vám spadne teraz z ramien 
a bude to pre vás výzva, ktorá vás baví prekonať ju. Zistíte, že ste oveľa menej stresovanou osobou. 
Spíte lepšie, ste oveľa produktívnejší, než ste kedy boli. Váš hnev bol tým, ktorý vás držal späť od 
vykonávania vecí, o ktorých ste predtým len snívali.  

 

Ľudia okolo vás majú viac radi. Všetky vaše vzťahy, priatelia a rodina. Teraz máte väčšiu dôveru, že 
môžete so všetkými situáciami, ktoré vám prídu, zaobchádzať pokojne a pokojne. 

 

Chcem, aby ste si oddýchli, vediac, že každý dych, ktorý nadychujete, vás utišuje. Chcem, aby ste si 
teraz uvedomili svoje dýchanie. Prosím, pochopte, že si nemusíte pamätať, čo som povedala, ak je to 
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príliš veľa práce pre vás. Výber je na vás. Môžete si vybrať, aby ste zabudli, alebo si pamätali, čo som 
povedala. Môžete si vybrať, že zabudnete, alebo si budete niečo pamätať.  

 

Opäť je to vaša voľba. Takže chcem, voľba je na vás. Nemusíte si pamätať všetko, čo som povedala. 
Vaše myšlienky sú bezpečné. Vaša myseľ je teraz jasná. Opäť si všimnite pokojný pocit, 
ktorý teraz máte. 

 

/ 30-60 sekúnd ticha / 

 

Amnézia, 

Teraz, už len za chvíľu vrátite svoju pozornosť a zameriate sa späť na túto miestnosť. Keď sa vaša 
pozornosť vráti do tejto miestnosti, budete sa cítiť veľmi pohodlne. Budete sa cítiť veľmi uvoľnene. 
Budete mať pocit, akoby ste mal veľmi kľudný spánok a dokonca aj potom, čo ste z hypnózy, pochopte, 
že vaše podvedomie bude pôsobiť na každý návrh.  

 

Tieto návrhy budú vo vašej mysli silnejšie a silnejšie, pretože do svojho každodenného života začleníte 
nové pozitívne myšlienky a správanie. Ste stále viac a viac človek podľa vášho výberu a ste 
uvoľnený, pokojný, istý.  
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Pokojný človek, ktorý je schopný ľahko a bez námahy vybrať si a robiť vlastné rozhodnutia. 

 

Tranz ukončenie, 

V poriadku.  

 

Budem počítať od jedna do troch… 

 

Jedna: Pomaly, pokojne, ľahko sa znova vrátite k plnému vedomiu. Začínate si uvedomovať svoje 
okolie, cítite sa veľmi dobre, naplnený energiou. 

Dva: Každý sval a nerv v tele je uvoľnený a cítite sa úžasne dobre. Vaše telo a myseľ si stále viac 
uvedomujú vaše okolie. Cítite sa perfektne vo všetkých smeroch fyzicky, mentálne a emocionálne. Na 
ďalšom čísle. 

 

Tri: Otvorte oči. Zhlboka sa nadýchnite, naplňte pľúca a natiahnite sa.  Uvoľnený. Osvietený a úžasný. 
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Doslov  
 

5 krokov hypnózy: 

1. Indukcia - používa sa na relaxáciu do hypnotického stavu, je nevyhnutná pred akýmkoľvek hypnotickým 
sedením 

2. Prehĺbenie - po indukcii sa ide do hlbšieho stavu celkovej relaxácie 

3. Scenár /príbeh/ - tu nastáva pozitívna zmena/liečenie 

4. Amnézia - aby nedošlo príliš k analyzovaniu skúsenosti vedomej mysle, je toto časť návrhu 

„k zabudnutiu“ ...zmena sa stáva bez námahy 

5. Trans ukončenie - po úspešnom uvoľnení a odovzdaní pozitívnej informácie, môže prísť vedomé 

zabudnutie a ukončenie hypnózy, je to na klientovi 

Ďakujem, že ste si zakúpili moju eKnihu. Mám radosť, že ste sa dočítali až sem. Verím, že vám návody a postupy 

v tejto eKnihe prinesú mnoho pozitívnych zmien do života.  

 

Mojim cieľom bolo, ukázať vám, ako môžete zobrať život do svojich vlastných rúk, vziať za seba zodpovednosť 
a naučiť sa ovládať svoje myšlienky, namiesto toho, aby oni ovládali vás. Naučiť sa sabaLIEČENIU.  

http://www.katarinalihocka.sk/
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Naučiť sa, prečo sa ľudia chovajú rôzne. Každý z nás je jedinečný, keď prijmeme medzi nami rozdiely, môže nás 

to navzájom obohatiť a posunúť v našom sebaliečení. Všetko v živote čo nás obklopuje, koho stretneme, s kým 
zdieľame životný priestor, sú našim učiteľom. Stačí mať otvorené oči, uši a čo je najdôležitejšie srdce.  

To otvára ľudskú myseľ, ktorá je:  

 
 Bezhraničná 

 Bezčasová 

 Bezpodmienečná  

 Nadzmyslová 

Nech sú šťastné všetky bytosti! 

 

Pokiaľ vás táto téma zaujala, sledujte môj blog www.katarinalihocka.sk, kde sa dozviete i v budúcnu plno 
ďalších zaujímavých informácií nielen o hypnoterapii a koučingu, ale možno i o sebe, ako žiť šťastnejší, zdravší a 

spokojnejší život.  

 

Budem rada, keď mi napíšete svoje postrehy, alebo námety na môj e-mail katarina@katarinalihocka.sk, alebo sa 
možno stretneme pri nejakej príležitosti osobne.  

 

 

http://www.katarinalihocka.sk/
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Bonus Ho´oponopono: 

 

Ho´oponopono je stará havajská technika pre objavenie a nájdenie vlastného JA. Čistenie negatívnej 
energie. Návrat do nulového stavu. Stačí, ak prevezmeme zodpovednosť za všetko, čo sa deje v našom živote. 

Neanalyzuje, kde problém vznikol a čo je to presne za problém. Ho´oponopono je všeobjímajúca láska. 

 

Priložte si ruku na srdcovú čakru /v oblasti srdca/. Nadýchnite sa nosom a vydýchnite pomaly ústami. Pri 
nádychu nadychujte zlaté svetlo lásky a pri výdychu si predstavte tmavý dym, odchádzajúci z tela. 

 

Nadychujem zlaté svetlo lásky, ktoré sa do mňa vlieva cez korunnú čakru /miesto v strede vašej hlavy/. Toto 
zlaté svetlo preteká všetkými bunkami, orgánmi, krvným obehom, nervovým systémom. Toto zlaté svetlo lásky 

lieči a prečisťuje každú bunku, každý orgán, nervový systém, krvný obeh.  

 

Takto nadychujte a vydychujte pomaly niekoľkokrát. Potom sa zamerajte na srdcovú čakru, v jej oblasti si 

predstavte zlaté svetlo /žiariacu guľu svetla/ a nahlas opakujte túto mantru... 
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Očisťujúca Mantra:  

 

Opakujte niekoľkokrát.... 

 

Ďakujem ♥ 

Prosím prepáč mi ♥ 

Prosím odpusť mi ♥ 

Milujem Ťa ♥ 

 

 

Môžete sa započúvať do očisťujúcej hudby Ho´oponopono > > >  

Hlboký nádych cez nos, výdych cez ústa a nechajte to odísť... negatívne odíde... už nie je súčasťou, 

konceptom v mysli.... 

http://www.katarinalihocka.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=YN5U2CkcgJc&list=PLJF1aEvsYgpHmQdh6n2wyXs_4gihFHdwf&index=58
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PS: Zaujímate sa skutočne o svoj vlastný život? Pomocou hypnózy sa môžete učiť tiež cudzie jazyky, ak vás to 
zaujíma, ako hypnóza funguje v takom prípade, odkaz nájdete TU: Hypnóza pre lepší život  

Chcete sa ma na niečo spýtať? Kontakt na mňa nájdete TU > > > 

 

 

 

 

Prajem šťastie každý jeden deň   

Láska Mier ♥ 

 

http://www.katarinalihocka.sk/
http://eshop.cetros.cz/produkty/e-programy?a_box=g35rgmty
http://katarinalihocka.sk/kontakt/

