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Hipnoz ve Analitik Terapinin Entegrasyonu: Hipnoanaliz
Hipnoz pek çok alanda kullanılabilecek bir tekniktir. Bir gevşeme, relaksasyon tekniği olarak,
seçilen tedaviye eklemlenebileceği gibi destekleyici terapilerden tutun da bilişsel ,davranışsal,
analitik ve dinamik terapiye kadar her tür tedavi şekliyle birlikte kullanılabilir. Dinamik terapi
çeşitleriyle, yani psikanalitik yöntemlerle birlikte kullanıldığında, dinamik hipnoterapi ya da
hipnoanaliz adını alır. Analitik terapiler teknik olarak bilinç dışı süreçleri analiz ederek açığa
çıkarmaya önem verir. Geçmişimizi değiştiremeyiz, ama geçmişle ilgili duygularımızı
değiştirebiliriz. Ve o travmatik anıların bilişsel işlemden geçirilme şeklini değiştirebiliriz.
Belleğin plastik olması nedeniyle analitik terapi geçmiş anıları yeniden düzenlememizi sağlar.
Anıları yaşama şeklimizi değiştirir. Bizim için yeni çözüm yolları gösterir ve yardımcı olur.
Kişiliğin yeniden yapılanmasını amaçlar ve çok uzun bir süreyi gerektirir. Bu durum
danışanın psikoterapiyi sürdürmesi açısından risk taşır.
Ancak; hipnozun dinamik terapi
yöntemlerine eklenmesi, yani hipnoanaliz, tedavinin süresinin kısaltılması, etkinliğinin
arttırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında yardımcıdır. Ancak tarih boyunca hipnotik
telkinlerin yönlendirici olduğu ve analitik yaklaşımla çeliştiği yönünde bir görüşün hakim
olması analitik terapilerde hipnotik yöntemlerin ihmal edilmesine yol açmıştır. Hipnozun
analitik terapi yöntemlerine eklenmesi, oldukça uzun olan analitik yaklaşımlı tedavi süresinin
kısaltılması, etkinliğinin arttırılması ve sürekliliğinin sağlanmasında yardımcıdır. Ancak
Freud’dan beri; hipnoz da kullanılan telkinlerin yönlendirici olduğu (Karle, 1987, Barabasz &
Watkins, 2005, Turner and Alexander, 1960) ve dinamik ve analitik yaklaşımla çeliştiği
yönünde bir görüşün hakim olması analitik terapilerde hipnotik yöntemlerin kullanılmasının
uzun bir süre ihmal edilmesine yol açmıştır. Ancak günümüzde danışan ile işbirliği temeline
oturularak yapılandırılan, danışanı direkt olarak yönlendirmekten sakınılarak uygulanan
hipnotik yöntemlerin geliştirilmiş olması, sembolik süreçlere, anılara, duygulara erişmenin
çok daha kısa ve etkili bir yolu olarak kullanılabileceğine dair farklı bir bakış açısı gelişmiştir.
(Barabasz & Watkins, 2005; Brown, From, 1986; Turner veWilliams,1960 ) Bulut tekniği,
kristale aynaya bakmak,televizyon tekniği gibi projektif teknikler, tiyatro tekniği, duygu
köprüsü tekniği ile yaş geriletme, ego durumları terapisi teknikleri ( Egostate therapy) gibi
analitik tekniklerle içsel tasarımların oluştuğu referans anılara erişilir ve travmatik anılar
üzerinde çalışılır.
Sembolik süreçlere, anılara, duygulara erişmenin çok daha kısa ve etkili yolu olan analitik
yöntemlerin hipnoz altında kullanılması ile ilgili deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.
Anahtar kelimeler: Psikoterapi, Hipnoz, Hipnoterapi, Dinamik hipnoterapi.
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