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Hüsn’ün Kemali ile Şifaya Ulaşmak 

Kim istemez ki güzelliği olgunluğu, kim istemez ki doygunluğu uygunluğu... 

TDK sözlüğüne göre “Hüsnü” “güzel” demek ; “ Kemal” ise “bilgi ve erdem bakımından olgunluk, 

yetkinlik, erginlik, eksiksizlik” demek, bir başka anlamı ise “En yüksek değer”. 

Her birimizin bir insan olarak, iyi ve güzelin farkında olabileceğimiz bu dünyada, olumluyu ayırt 

ederek güzel hislerle yaşayacağımız bir hayat sürmek değil midir amacı… 

Peki, her birimizin bir hekim, diş hekimi, psikolog olarak gayesi, bu amaçlarla ilkelendirilmiş, 

sağlık ve huzur dolu refah içinde olunacak bir sıhhatli düzeni hastalarımızda oluşturmaya çalışmak 

değil midir… 

Bir hipnoterapist olarak tedavi uygulamalarımızda hipnozu bu ilke yönünde kullanmaksa eğer 

niyetimiz, 

acaba nasıl kullanırız… 

Tabi ki AUCH ile… 

“Awareness Under Conscious Hypnosis” 3 temel ilke ile tedaviye yaklaşır; 

1-Farkındalık 2-Ayırdetmek 3-Hissetmek 

Kelime anlamı ile “Hüsnü” mademki güzel demek, “Kemal” ise bilgi ve erdem bakımından 

olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik demek; bunların farkına vararak,  

Hüsn’ü kabul içinde hastanın onayını almak (MAYA) “Making Acceptance with Your 

Awareness”,  

Hüsn’ü dil ile telkin vermek (indüksiyon)  

ve bunu hayatı boyunca “kemal”e erdirerek sürdürülmesini sağlamak AUCH metodunun tedavi 

ilkeleri değil midir (Otohipnoz)… 

Hayatımız boyunca gerekli olan bilgiyi ayırt ederek, iyinin kötüden, güzelin çirkinden farkını 

ayırdetmeyi öğrenerek hayat yolculuğumuzda; erdemli vasıflarımızı olgunluğa yani kemale 

erdirmeye çalışmaktayız.      Bu eksiklerimizi tamamlayarak yetkin özelliklerimizle bebeklikten 

çocukluğa, oradan ergenliğe ve nihayetinde tümlüğe erişmektir niyet ve gayretimiz. “El elden 

üstündür demiş atalar”  

Hüsn’ü hayat ;Hüsn’ü Kabul içinde kendimizi,kendiliğimizi,çevremizi,duygu düşünce ve 

eylemlerimizi  fark edip,ayırt edip, kabul edip, Hüsn’ü halimizi “Kemal” isminin bir diğer 

manasında, yani ” En yüksek değer” ölçüsünde hissetmekle olur. 

Var olan her duygu, güzelliklerle gelişmeye yani Hüsn’ü Kemale erişmeye ihtiyaç duyar.  

Nihayetinde, hipnoz vermiş olduğu hüsn’ü dil içindeki telkinlerle hüsn’ü kabul edilen durumu 

hüsn’ü hal olarak sürdürmek demektir (MAYA, İndüksiyon ve Otohipnoz) 
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Tıbbi Hipnoz Derneği (THD) Başkanı ve kurucu üyelerindendir. 

2008 yılında Avrupa Hipnoz Derneği mali kontrolörü olarak seçildikten sonra, 2011 Olağan Genel 
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“Bilinçli Hipnoz Farkındalığı (Awareness Under Conscious Hypnosis - AUCH)” Metodunun 

Kurucusu olan Dr. Hüsnü İsmet Öztürk ile birlikte Hipnoz konusundaki araştırma ve 

çalışmalarına başlamış olan Dr. Ali Özden Öztürk, 2004 yılında yapılan 16. ISH Dünya Hipnoz 
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