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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Hypnotická regresia
Pocit staroby sprevádza zvyčajne vskutku beznádejný pocit, že sa s tým už nedá nič
robiť. Rôzne face-liftingy sú nedôstojné (a veľmi drahé), pilulky a tinktúry sú tiež
drahé a nefungujú. Ešte by tu bol aj diabol a tie jeho zákerné zmluvy, ale to riskuje
naozaj iba nemecký doktor ako Faust. Je to veľmi depresívne.

.n

ebudete veriť, ale existuje spôsob ako
sa vrátiť do mladosti bez vstupovania
do pochybných zmluvných vzťahov s diablom. Ja viem, že vás väčšinou z nejakých
zmluvných vzťahov hlava nebolí, ale plnenie týchto, tak sa povráva, si ten diabol naozaj
vynucuje. Ten návrat do mladosti, o ktorom
je tu reč, nie je, bohužiaľ, natrvalo, iba na
zopár chvíľ, maximálne hodín, ale dá sa to kedykoľvek zopakovať. Hovoríme tu o takzvanej
hypnotickej regresii. Áno, nevymýšľam si.
V stave hlbokej hypnózy sa človek môže vrátiť, ak ho o to požiada hypnotizér, postupne,
rôčik po rôčiku, až do detstva, potom do novorodeneckého veku, ba i do maminho lona.
Začne sa pri tom správať i rozprávať primerane veku a hypnotizér z neho môže všeličo
vytiahnuť. Naozaj všeličo. Ale väčšina príjemných vecí sa spája s rizikom, no nie?
Opíšeme si jeden hypnotický experiment,
ktorému sa podrobil istý vážený a zároveň od46

38. týždeň z 19. septembra 2005

vážny politik na klinike už spomínaného doktora Frojda. Politik, hovorme mu Vlado (nič
nenaznačujeme), sedí v kresle a ponára sa
do hypnotického tranzu. „Vaše telo je ťažké
a ponára sa do spánku stále hlbšie a hlbšie,“
hovorí pomaly hlbokým hlasom doktor Frojd,
„Teraz sa nepíše rok 2005, ale 1995, čo vidíte?“ „Strom,“ odpovedá s námahou Vlado.
„Aký?“ pýta sa Frojd. „Hrušku“ odpovedá Vlado, „húževnatú,“ dodáva zdanlivo bez súvisu. „A teraz sa už nepíše rok 1995, ale 1985.
Čo vidíte?“ posúva experiment ďalej do minulosti Frojd. „Krásnuju plóščaď v Moskve i mojich druzéj komsomoľcev,“ odpovedá Vlado.
Pre doktora Frojda je to jasný dôkaz toho, že
veková regresia v hypnóze funguje, ako má.
Diskrétne ich oboch v tomto okamihu opustíme, lebo sú veci, ktoré musia zostať medzi
klientom a jeho hypnotizérom. Vieme len,
že obaja po skončení hypnotického sedenia
plakali. Vlado ešte stále preto, lebo mu v det-

stve, do ktorého sa vrátil, niekto zobral lopatku, kýblik a formičky. Doktor Frojd zasa
preto, lebo ho Vlado za to zbil.
Niekedy sa experiment s hypnotickou regresiou neutrafí celkom presne. Doktora Frojda navštívil v jeho hypnoambulancii aj iný politik. Hovorme mu pre zmenu Paľo (nič nenaznačujeme). Paľo sa ponáral do hypnotického tranzu rýchlejšie, než doktor Frojd naplánoval. „Koľko máš rokov?“ pýtal sa, a namiesto očakávaných tridsaťtri odpovedal Paľo, že: „Tlidsaťtli,“ a ukázal tri prsty. Potom
si jeden strčil do nosa. „Čo teraz robíš?“ pýtal
sa znepokojený doktor Frojd. „Plačem,“ vzlykal autenticky Paľo. „Prečo plačeš?“ chcel vedieť doktor Frojd. „Pokakal som sa,“ vysvetlil
do detstva regredovaný Paľo. „To nič, mohol
si sa vtedy pokakať, bol si malý,“ utešoval ho
Frojd. „Ja som sa teraz pokakal,“ rumádzgal
skutočne pokakaný Paľo. Tu musel doktor
Frojd sedenie, ktoré sa stalo neúnosným, citlivo, ale rázne prerušiť a Paľa vytiahnuť z hypnotického tranzu. Posthypnotická amnézia
spôsobila, že síce si nemohol nevšimnúť, že je
pokakaný, ale nevedel prečo. Odišiel veľmi nespokojný.
Hypnotická regresia má však určite svoje
veľmi užitočné uplatnenie. Postupným návratom, krôčik po krôčiku, by sa mohli mnohí
dnes zmätení ocitnúť v dobe, keď ešte aj oni
boli v HZDS, a predtým v KSS a ŠtB, a ešte
predtým v Hlinkovej garde, a ešte predtým....
Ach, no nie je návrat do mladosti krásny? z

