
✔ Nejprve dám ruku na srdce a udělám 

několik klidných, pomalých a hlubokých nádechů 

a výdechů, které mně zklidní. 

✔ Pozoruji svou mysl. Uvědomím si, co mi 

běží hlavou a jaká důležitější myšlenka se mi tam 

objevuje (často ji najdu schovanou za nějakou 

obavou nebo za pocitem nebo když si odpovím „a 

to znamená, že …“ ). 

✔ Zkoumám, jaký má myšlenka vliv na 

moje pocity – vnímání – tělo - chování – vztahy 

k druhým. Co s nimi dělá? 

✔ Pokud má dobrý vliv, je to v pořádku, 

pokud ne, hledám jinou užitečnější myšlenku. Co 

jiného si můžu myslet? Jak se jinak můžu na 

situaci dívat? 

✔ Zkoumám vliv nové myšlenky na moje 

pocity – vnímání – tělo - chování – vztahy 

k druhým. 

✔ Pokud je myšlenka užitečná, můžu ji 

upevnit (například tím, že si ji v klidu opakuji, nebo si 

ji někde napíšu, nakreslím ji jako obrázek, složím z ní 

písničku, někomu to řeknu) 
Myšlenku je dobré trénovat a opakovaně upevňovat. Vymýšlej si nové způsoby nebo opakuj to, co Ti nejvíc sedí! 

 

 

 



Pozvání k hypnóze (imaginaci) s dětmi 
1. Prozkoumejte detailně, co má dítě rádo (co rádo dělá a co jej na tom baví) 

2. Okomentujte a oceňte jakékoliv užitečné psychologické změny (co dítě dokáže, co 

umí, co se „naučilo“ a co se u něj užitečným směrem změnilo nebo rozvinulo) 

3. Objevte spolu s dítětem, co mu schází k tomu, aby se mu vedlo skvěle 

4. Pozvěte dítě k tomu, aby si představovalo, že dělá oblíbenou aktivitu 

5. Provázejte a prohlubujte daný prožitek (ponoření se, vnímání detailů, …) 

6. Objevte v rámci prožívání příjemné aktivity potřebný prožitek (který dítěti obvykle 

schází v problémové oblasti a který je zde přítomný) 

7. Propojte tento prožitek s problémovou oblastí 

8. Pozvěte dítě ven z hypnózy (imaginace) 

9. Zeptejte se, co je teď jinak 

10. Poděkujte dítěti za důvěru, že jste se mohl/a stát součástí jeho řešení situace 
 

Z knihy: Robert McNeilly: Utilising Hypnosis with Children: A girl returns from a dog phobia. An Enhanced ebook. 
 

Přeložil a upravil: Daniel Žákovský 
 

 

Příklady práce s propojením 
 

1) Přenesení schopnosti (něco umím, mám, dělám jako v zájmu) 
Tak jako chytáš v brance míčky, budeš vychytávat všechny potřebné informace, budeš pozorný a zapamatuješ si je (dítě 

hraje florbal, rádo chytá, schází soustředění se na učivo, dávat pozor ve škole a zapamatovat si to, problémem je 

nepozornost a špatná paměť). 
2) Záměna prvků (něco budu umět vidět jako něco ze zájmu) 
Řeči ostatních se pro tebe stanou pouhými balíky, které můžeš objet a nechat je být (dítě má rádo jízdu v traktoru, trápí 

jej provokace ostatních, na které reaguje agresí, schází klid a ignorování něčeho). 
3) Změna kontextu (celá oblast se pro mne stane oblastí zájmu) 
Učení se pro Tebe stane novým skateboardovým hřištěm, (kde budeš zvládat projíždět novými stránkami sešitu a učit se 

tam nové finty) 
Kritika ostatních se pro tebe stane novou počítačovou hrou, kterou překonáš a dostaneš se na další level. 
4) Vágní a obecné (zájem ti pomůže do toho, co je potřeba) 
Hra na klavír ti pomůže překonávat obtížné chvíle s mámou. 
5) Propojení dítěte (využijeme tvořivost dítěte) 
Můžeš si představit, jak ti jízda na koni pomáhá v překonávání strachu z písemky. Můžeš při tom využít svoji fantazii a 

tvořivost. 
6) Rozšíření možností (sugesce rozšiřující další možnosti využití) 
Možná tvá mysl objeví ještě další možnosti, jak ti parkour může pomáhat s náladami. 
7) Může to být hned nebo později 
8) Využíváme jazyk dané metafory (pracujeme s tím, co metafora nabízí, a zapojujeme slovník metafory do dané oblasti) 
Dítě rádo plave – může proplavat obtížemi 
Dítě rádo skáče – může přeskočit naštvání, skočit do zklidnění … 
 

 
Propojení kombinujeme, hrajeme si s ním, jme pořád více namočení v zájmu než v problémovém kontextu. Propojení 

můžeme ukončit představou, jak se něco v zájmu daří (např. jak dává gól). Zdůrazňujeme jazyk možností (můžeš, 

může), vyhýbáme se jazyku musíš, měl bys, zkus. 
Před skončením můžeme nabídnout sugesci: „Tvá mysl si uloží vše užitečné, co se nyní naučila, a to ti bude pomáhat 

(bude se to rozvíjet)“. Můžeme využít i ideomotorické ukotvení (v rámci hypnoterapie). Zdůrazníme, že se dítě po 

skončení techniky bude cítit příjemně. 
Celou imaginaci (hypnózu) ukončíme tak, že skončíme danou fantazijní činnost a oznámíme, že cvičení končí. 

Orientujeme pozornost na přítomný okamžik, pozveme k otevření očí (pokud byly zavřené), protáhnutí se. Zdůrazníme 

bdělost. 


