
Sąmoningumo
kely – įvairių

praktikų tyrinėjimai
Martynas pasakoja, jog 

klausimai, kodėl papuolė į šį 
pasaulį, jį lydėjo jau nuo 5–7 
metų. Kurį laiką paauglystėje 
vaikinas juos buvo pamiršęs, 
tačiau į gyvenimą atėjo situ-
acijos, kurios, kaip pasakoja, 
paskatino pabudimą. „Būda-
mas 19-os vieno įvykio metu 
vos per plauką nemiriau, 
patyriau kelias operacijas 
ir po to likau labai sugniuž-
dytas. Iki tol buvau tikras 
avantiūristas, nesuvaldo-
mas, nesustabdomas – nieko 
nebijojau, neturėjau autori-
tetų, negalėjau tilpti į jokius 
rėmus. Išėjęs iš ligoninės 
pajutau didelį poreikį pabūti 
vienas. Išvažiavau į kaimą ir 
netikėtai knygų lentynoje 
mano dėmesį patraukė viena 
knyga  – tai buvo Louise 
L.  Hay „Tavyje glūdinti sti-
prybė“. Ji tobulai atitiko 
mano tuometinę būseną, kai 
taip trūko stiprybės,  – skai-
čiau ir, rodėsi, viskas parašyta 
specialiai man… Per tris die-
nas perskaičiau ją kelis kartus 

ir namo sugrįžau būdamas 
visiškai pilnas. Rodos, gimiau 
iš naujo. Tą pačią dieną į 
mano automobilio galą atsi-
trenkė kita mašina  – mano 
būsena buvo tokia pasikei-
tusi, jog, užuot nusikeikęs, aš 
išbėgau pasižiūrėti, ar kitam 
žmogui nieko neatsitiko!

Perskaitęs tą knygą susi-
pažinau su afirmacijomis 
ir ėmiau taikyti tuos meto-
dus materialiame pasaulyje. 
Pavyzdžiui, medituodavau, 
kad gaunu automobilį, ir iš 
tikrųjų gaudavau. Tačiau po 
kelių mėnesių ją sudaužy-
davau ar kitokiu būdu jos 
netekdavau… Dabar suvo-
kiu, jog tai, ką „išmedituo-
davau“, pasiimdavau per 
prievartą, iš manęs išplėš-
davo, atimdavo su dar dides-
nėmis pasekmėmis. Ėmiau 
skaityti vis daugiau knygų, 
tik kažkaip iki galo jų dar 
nesuvokdavau. Atradau 
Olego Gadeckio paskaitas  – 
kai pirmąsyk išgirdau jį kal-
bant apie karmą, atėjo toks 
jausmas, jog viską „prisimi-
niau“  – labai gerai suvokiau 
šį dėsnį, atėjo daug aiškumo 
į gyvenimą. 

Gyvenimas susiklostė taip, 
jog metus praleidau vienas, 
atsiskyręs, ir tai buvo pati 
didžiausia dvasinė praktika. 
Be perstojo kasdien skaičiau 
knygas apie savęs pažinimą, 
kontempliavau, meditavau, 
gaunamas žinias taikiau 
praktiškai ir… pabudau. 
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praktika savęs pažinimui
Nedirektyvinė hipnozė – 

Išgirdę žodį „hipnozė“ tikriausiai kaipmat 
įsivaizduojame mistika ar magija apgaubtą 
ritualą, kurio padedami įsiskverbiame į 
kito pasąmonę. Visgi hipnozė – gerokai 
platesnės reikšmės psichologinė technika, 
kurią mes visi net nesusimąstydami 
savo kasdienybėje nuolat taikome, – tuo 
įsitikinęs hipnoterapeutas, reiki mokytojas, 
knygų autorius, rebe�ngo instruktorius 
ir alternatyvios medicinos specialistas 
Martynas DRIUKAS. 

Hipnoterapiją darbui su 
žmonėmis vyras taiko jau 
kelerius metus ir, kaip 
pats pasakoja, šiandien 
mato neįtikėtinus jos 
rezultatus. „Hipnoterapija 
padeda aktyvuoti vidinius 
resursus ir pažvelgti į 
žmoguje vyraujančias 
subasmenybes, mentalines 
programas, o tai padeda 
pačiam žmogui suvokti, 
kodėl jo gyvenime vyksta 
tam tikros situacijos, ir tai 
suvokus jas keisti“, – sako 
pašnekovas. Kalbamės 
apie vieną hipnozės 
krypčių – nedirektyvinę 
hipnozę, jos taikymo 
būdus ir naudą.

24     raktas  2015/16



Nemoku apsakyti to jausmo, 
rodos, tarsi subyrėjo koks 
energinis mane supęs kalėji-
mas – galėjau beveik matyti, 
kaip į šalis pažiro stiklo gaba-
lai. Tai nutiko praėjus vos 
dviem savaitėms po visiškos 
tylos  – iki to laiko nebuvau 
to patyręs… Tuomet ėmiausi 
dvasinių praktikų labai rim-
tai. Gilinausi į atleidimo, 
išsivalymo, karmos valymo 
praktikas, domėjausi su�s-
tinėmis meditacijomis. Nuo 
ryto iki vakaro be paliovos 
medituodavau ir skaityda-
vau. Kai pirmą kartą atsiver-
čiau „Bhagavadgytą“, visą 
laiką, kol skaičiau, negalė-
jau nustoti verkęs… Plaukai 
šiaušėsi, oda degė – skaičiau 
ir, rodos, viską atsiminiau. 

Vėliau tyrinėjau įvairius 
Lietuvoje prieinamus dva-
sinius kelius ir bendruome-
nes  – vaišnavus, budistus, 
Ošo pasekėjus ir t. t. Galų 
gale atradau savo mokytoją – 
krija jogos meistrą Svamį 
Šankaranandą Giri. Taip pat 
atradau antropoteosofiją, 
kurios iniciatorė  – Audronė 
Ilgevičienė  – pasirodo, kaž-
kada ir atvežė Svamį į Lie-
tuvą… Lankiau daug įvairių 
mokymų  – mokiausi aku-
punktūros, Norbekovo sis-
temos, neurolingvistinio 
programavimo (NLP). Pas-
tarasis, beje, mane „nuleido 
ant žemės“, nubraukė dau-
gybę mistinių-religinių 
dalykų, pateikė koncen-
truotą psichologiją. Viena iš 
NLP pakraipų  – tai darbas 

su transinėmis techniko-
mis, hipnoze. Šiuo mokslu 
ir susidomėjau. Kita vertus, 
labai mažas procentas gali 
iš tikrųjų profesionaliai tai-
kyti hipnoterapiją – tam rei-
kalingas talentas, ypatinga 
iškalba, kito žmogaus pajau-
timas“, – pabrėžia Martynas.

Hipnozė ir jos rūšys
Hipnozės, pasakoja pašne-

kovas, esama dviejų rūšių  – 
direktyvinė, kai žmogus 
įvedamas į transo būseną, jis 
nieko nebekontroliuoja ir yra 
nesąmoningas (tenka gir-
dėti apie atvejus, kai žmonės 
užhipnotizuojami ir, pavyz-
džiui, apvagiami), ir nedi-
rektyvinė  – jai priskiriama 
savihipnozė, kai, pavyzdžiui, 
žmogus ilgai kontempliavo 
vieną dalyką, ir jis įvyko. Pani-
ręs į nedirektyvinę hipnozę 
žmogus išlieka sąmoningas, 
gali bet kada sustoti, atsi-
merkti, jis mato visą seanso 
seką, nepamiršta, kas įvyko. 

Martynas pasakoja: „Nedi-
rektyvinės hipnozės seansą 
veda hipnoterapeutas. 
Seansas gali būti individu-
alus ir grupinis. Hipnozė 
gali būti atliekama įvairiais 
būdais  – lingvistiniu, pasi-
telkus kvėpavimą, judesį, 
meną ir t. t. Pavyzdžiui, jeigu 
hipnozė vyksta lingvistiniu 
būdu, žmogui pasakojami 
tam tikri dalykai, kuriuos jis 
turi įsivaizduoti. Tikslas yra 
apkrauti žmogaus sąmonę 
ir protą tiek, kad racionalus 

protas išsijungtų ir žmogus 
pasiektų transo būseną. 
Tam reikalinga daug dėme-
sio objektų  – pavyzdžiui, 
vienu metu liepiama skai-
čiuoti atbuline tvarka, tuo 
pat metu įsivaizduoti sau 
patinkamą vietą, dar tuo pat 
metu jausti kojomis, kaip ten 
stovi… Taip apkraunama 
sąmonė ir riba tarp sąmo-
nės ir pasąmonės išsitrina, 
atsiveria durys į vidines gel-
mes, pasąmonę. Žmogus 
atsipalaiduoja labai giliai. 
Kai jam užduodi klausimą, 
jis atsako iš pasąmonės. 
Tokiu principu, pavyzdžiui, 
vyksta ir praėjusių gyvenimų 
regresijos.

Kitas būdas  – hipnozė 
per kvėpavimą, kai žmo-
gus sąmoningai kvėpuoja 
be pauzių (natūraliai kvė-
puodami mes darome tam 
tikrus tarpus). Šio proceso 
metu parasimpatinė nervų 
sistema, kuri reguliuoja 
kvėpavimą, bando prie-
šintis, pavyzdžiui, žmogų 
staiga apima mieguistumas 
ar pan., tačiau netrukus ji 
„pamato“, jog tu kvėpuoji 
už ją, ir atsipalaiduoja. Tuo 

metu atsiveria pasąmonė. 
Tokiu būdu žmogus „iškvė-
puoja“ kažkokias proble-
mas, užspaustas emocijas… 
Į hipnozę galima eiti ir per 
šokį  – protą apkrauni jude-
siu, tačiau viduje išlieki ste-
bėtojas, tavo sąmonė tarsi 
susijungia su pasąmone. 
Visos jogos tikslas  – tai 
sujungti sąmonę su pasą-
mone, nes už pasąmonės 
mes atrasime save, sielą, o 
eidami dar toliau – supersą-
monę. Turime išsivalyti savo 
pasąmonę, kad prisikastume 
iki savo gelmių ir suvoktume 
savo tikrąją prigimtį, o tuo-
met ja besivadovaudami 
gyventume. 

Yra ir dar vienas nedirek-
tyvinės hipnozės būdas – tai 
savihipnozė, kai žmogus 
pasiekia transą sistemingai 
dirbdamas pats. Pavyzdžiui, 
lingvistiniu būdu mes galime 
tai pasiekti kartodami maldą, 
tam tikrą mantrą… Transo 
būsena mums reikalinga 
tam, kad išsivalytume pasą-
monę ir suvoktume save. 
Tam mums trukdo praeities 
nuoskaudos, skaudūs vaikys-
tės prisiminimai, pyktis. Kai 
žmogus visiems atleidžia, yra 

atviras gyvenimui nuo vai-
kystės, jam nėra sunku. 

O jeigu laiko savyje 
užspaudęs daug 

emocijų, pykčio, 
jame atsiranda 
daugybė blokų, 
kurie trukdo jam 
pažinti tikrąją 
savo prigimtį. 

Transą mes pasie-
kiame ir tada, kai, 

pavyzdžiui, esame 
įsijautę į knygos skai-

tymą (o jeigu dar garsiai 
skaitome knygą, pasiekiame 
labai stiprų rezultatą; ypač 
šią praktiką rekomenduočiau 
nėščioms moterims), kai gro-
žimės gamta, dangumi, kai 
kažką kontempliuojame… 
Nesąmoningai savihipnozę 
visi atliekame skirtingais 
būdais. Hipnozė ir transas 
persipynę daugybėje dva-
sinių-religinių tradicijų ir 
tūkstančius metų naudojami 
gydymuose, saviugdoje“,  – 
sako hipnoterapeutas. Æ

„Egzistuoja 
daugybė mitų, 

jog, pavyzdžiui, transas – 
nenormali ir pavojinga žmogui 

būsena, kad joje galima užstrigti, kad 
tik silpnavaliai pasiduoda transui, kad 

įvedimas į transą – tai pavojingas talentas, 
kai žmogus paverčiamas zombiu… Visa 
tai – netiesa. Transas – natūrali ir įprasta 

sąmonės būsena, su kuria mes 
susiduriame net po kelis kartus 

per dieną“, – pabrėžia 
Martynas.
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Hipnoterapijos
principai

„Savo grupėje buvau pir-
mūnas, suprasti hipnozę man 
sekėsi itin gerai, mokslus 
baigiau su pagyrimu, – prisi-
mena Martynas.  – Hipnozės 
technikas praktiškai taikyda-
vau dar besimokydamas. Tuo 
metu vedžiau meditacinės 
gimnastikos pagal Norbe-
kovo sistemą užsiėmimus 
ir tame žmonių rate pritai-
kydavau hipnozės žinias. Iš 
karto pasiekiau puikių rezul-
tatų, tai įkvėpė mane judėti 
toliau. Pavyzdžiui, kartą vie-
nas draugas krepšininkas 
paskambino ir pasiguodė, 
kad savo komandoje blo-
gai sutaria su vienu puolėju. 
Jis pats yra sąmoningas, 
medituoja, stengiasi palai-
kyti gražų ryšį, bet kažkas 
ten yra, kažkas nepavyksta. 
Telefonu įvedžiau jį į transą, 
pritaikėme L.  Derkso „Socia-
linės panoramos“ techniką, 
kai pastumdomos pozicijos, 
kurias žmogus užima pasą-
monėje, ir po kurio laiko 
man paskambinęs jis sako – 
negaliu patikėti, atrodo, 
tarp mūsų niekada nebuvo 
jokių ginčų, mes visą žaidimą 
dviese vedėme komandą…

Ir tokių atvejų yra labai 
daug. Žinoma, negalima tie-
siog „stumdyti“ žmonių savo 
nuožiūra  – taip mes galbūt 
pažeistume evoliucijos dės-
nius. Dirbdamas atsižvelgiu 
į žmogaus savybes  – pavyz-
džiui, kokių jo charakterio 
savybių reikėtų, kad taptų 
draugiškesnis? Kokių savy-
bių jis jau turi, kurias reikėtų 
sustiprinti? Labai pavojinga, 
kai vadinamieji hipnotera-
peutai koduoja žmones  – 
taip pati problemos šaknis 
neištraukiama, ir aš žinau 
atvejų, kai žmonės po koda-
vimo susiduria su labai pras-
tomis pasekmėmis  – galvos 
skausmais, ligomis, pykčiu ir 
t. t. Neištraukta šaknis vis tiek 
pūliuoja… 

Dažnai mes ieškome 
tablečių nuo visko, ir kai 
pas mane ateina žmogus su 

aštriais skausmais, aš nega-
liu iš karto jam sakyti  – eik 
ir melskis. Pradžioje turiu 
jam padėti numalšinti ligos 
skausmą, o tada jau padėti 
išsiaiškinti ligos priežastis, 
kurios dažniausiai susijusios 
su charakterio savybėmis ar 
netinkamu gyvenimo būdu. 
Žmogui turi būti padedama, 
tačiau jis taip pat turėtų būti 
mokomas dirbti su savimi 
pats, pats save pakeisti. 

Trejus metus dirbau aku-
punktūros klinikoje, mačiau, 
kaip vyksta gydymas – žmo-
gui padarome akupunk-
tūrą, jam praeina skausmai, 
tačiau jau po trijų mėnesių jis 
ateina su kitais skausmais. Po 
pusantrų metų  – vėl su tais 
pačiais skausmais. Nustu-
miame juos, bet žmogus 
pats tai nepasikeitė, netapo 
sąmoningesnis savo gyve-
nimo atžvilgiu… Esu girdė-
jęs anekdotą apie gydytoją, 
kuris miręs papuolė į skaisty-
klą ir susiruošė žengti rojaus 
pusėn. Jam sako  – palauk, 
tau į priešingą pusę reikėtų 
eiti. Jis nustebo  – kodėl, juk 
aš padėjau tokiai daugybei 
žmonių? Jam atsako  – mes 
tiems žmonėms siuntėme 
pamokas, o tu jiems padėjai 
bėgti iš pamokų… (Juokiasi)

Gali kilti klausimas – o koks 
apskritai hipnoterapeuto 
vaidmuo, kiek jis gali padėti 
žmogui? Kai dirbama su 

žmogaus charakterio savy-
bėmis, padedama atskleisti 
žmogaus vidinį potencialą, 
mat dirbama su tuo, kas 
žmogui jau yra duota. Pavyz-
džiui, krepšininko atvejis  – 
mes pabandėme pasigilinti 
į jo savybes. Juk visi turime 
visas savybes, ir dosnumą, 
ir atlaidumą, tik vienų jie 
išreikšti labiau, kitų mažiau. 
Surandame tą, kuri išreikšta 
mažiau, išdidiname ją, pade-
dame pajusti, ir jos pade-
damas žmogus staiga ima 
kitaip elgtis su jį supančia 
aplinka. Tuomet, kai bus dir-
bama su vidinėmis žmogaus 
savybėmis, bus pasiekti tikrai 
rimti rezultatai“,  – įsitikinęs 
pašnekovas.

Transo būsena
ir jo reikšmė žmogui

Nedirektyvinės hipnozės 
esmė  – padėti žmogui įeiti 
į transą, kad jis išgirstų savo 
vidų. „Taip žmogus susitvarko 
su savo subasmenybėmis. 
Kiekvieną mūsų sudaro daug 
mažų asmenybių, kurios 
sudarytos tarsi iš programų – 
pavyzdžiui, viena mūsų dalis 
sako: „Noriu valgyti“, o kita 
kalba priešingai. Valgyti ar 
nevalgyti? Važiuoti kažkur 
ar nevažiuoti? Tai  – subas-
menybės. Transo metu žmo-
gus gali susikalbėti su jomis. 
Beje, sakoma, kad mumyse 

esantys angelas ir demo-
nas – tai iš tikrųjų du angelai. 
Nes jei mes paklausime to 
„demono“, kodėl jis, pavyz-
džiui, siūlo žmogui vartoti 
alkoholį, tai dažnai jis labai 
įdomiai atsako – tam, kad tu 
neišprotėtum nuo įtampos, 
nes per daug dirbi… Vis tiek 
toji asmenybės dalis linki tau 
gero, tik tą gerumą suvokia 
kiek kitaip. Per hipnotera-
pijos seansą galime išsiaiš-
kinti, iš kur kyla visi „nenoriu, 
negaliu, man nesiseka“… Kai 
žmogus išsiaiškina su savo 
subasmenybėmis, įvyksta 
tiesiog fenomenalūs poky-
čiai. Išorė  – tai mūsų vidaus 
atspindys, ir būtent pakeitę 
santykį su žmogumi savo 
viduje mes iš karto prade-
dame vibruoti visai kitomis 
vibracijomis, iš mūsų išeina 
didžiuliai kiekiai energijos 
alfa, beta, teta ir gama dale-
lių pavidalu ir kuria aplinką. 

Transo metu žmogaus 
pasąmonė atsiveria, jis ima 
geriau girdėti, ką iš tikrųjų 
galvoja apie save ir kitus. 
Viduje tuo metu beveik 
nebelieka minčių, jis tarsi 
viską mato. Žmogaus papra-
šai – pažvelk į tą ar aną savo 
praeities dalį, tuos ar anuos 
santykius, ir žmogus mato 
tiesą. Kaip jau minėjau, 
transo būseną mes pasie-
kiame dažnai net to neį-
vardydami  – kai klausomės 
gražios muzikos, kai sąmonė 
susitelkia į vieną ar kelis daly-
kus, kai žmogus atsipalai-
duoja ir atsiduria tėkmėje su 
tuo, kas vyksta aplinkui, arba 
žiūrėdamas į dangų tiesiog 
„išplaukia“ su debesimis… 
Tik kai žmogus yra vienas, 
jis negali atlikti tam tikrų 
veiksmų. Jis guli atsipalaida-
vęs, žvelgia į dangų, susilieja 
su juo, bet tada jam gali būti 
sunku susikoncentruoti į 
kažkokius praeities dalykus. 
Čia svarbų vaidmenį atlieka 
hipnoterapeutas – užduoda-
mas teisingus klausimus jis 
padeda žmogui ištraukti pra-
eities prisiminimus ir iš naujo 
sąmoningai į juos pažvelgti.“ 

 Adrė ZAKRAUSKAITĖ

Beje, Martynas taip pat skaitys paskaitas liepos 7–16 dienomis vyksiančiame „Masters of Calm“ festivalyje.

„Augant, einant dvasiniu keliu neišvengiamai ima busti dvasinis 
„aš“. Ir tada staiga pamatysi, kad tai, ko tu norėjai būdamas 
materialiajame „aš“, tampa visiškai nebeįdomu. Tavo tikroji 
prigimtis dažniausiai nori visai kitų dalykų“, – šypsosi pašnekovas.
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