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Régi  érdeklődés  fűz  a  hipnózis  témájához.  Mindig  is  vonzottak  a  „misztikus”,  sejtelmes, 

megfoghatatlan  jelenségek,  ezért  igyekeztem  ezeket  jobban  megismerni.  A  hipnózissal 

kapcsolatos történetek, anekdoták hallgatása/olvasása kapcsán elsősorban az a − köztudatban 

gyakori − hiedelem ragadott meg, hogy a hipnózis teljes akaratvesztéssel járhat. Elsősorban az 

foglalkoztatott,  hogy mi is történik valójában a hipnotizőr  és a hipnotizált  között  ebben a 

sajátos  kommunikációs  helyzetben.  Mi  játszódik  le  az  emberek  „fejében”  akkor,  amikor 

„vakon” követik egy másik ember utasításait? 

Első hipnózissal kapcsolatos tapasztalatomat egy színpadi hipnotizőr bemutatóján szereztem. 

A  közönségnek  adott  ujj-zár  szuggesztiót  követően,  aki  nem  tudta  széthúzni  a  kezeit 

(végrehajtotta  a  szuggesztiót),  fel  kellett  mennie a  színpadra.  Én  magam nem éreztem a 

szuggesztió hatását,  de kíváncsiságból mégis a színpadra mentem, és  − amennyire szükséges 

volt, szimulálva − figyeltem az eseményeket és a körülöttem lévő emberek reakcióit. Választ 

nem  kaptam  a  kérdéseimre,  de  éreztem  egyfajta  sajátos  légkört,  és  megtapasztaltam  a 

hipnotizőr erős autoriter kisugárzását. 

Az egyetemre bekerülve lelkesedéssel tapasztaltam, hogy lehetőség van a hipnózist, illetve a 

megváltozott  tudati  állapotokat  tudományos  szempontból  is  vizsgálni.  Bekapcsolódtam az 

akkori Kísérleti Pszichológiai Tanszéken folyó kutatási munkába, és a tanszék − jó hangulatú 

légkörében  − egyre mélyebben belemerültem a jelenségek megismerésébe,  elsajátíthattam a 

tudományos kutatás módszereit, és ez nagymértékben formálta a szemléletemet. 

Érdeklődésem szempontjából nagyon sok mindenre választ kaptam, de ezzel együtt  újabb és 

újabb kérdések  merültek  fel  bennem.  A jelen disszertációban  arra  teszek  kísérletet,  hogy 

megkíséreljem tudományos eszközökkel megfogni, hogy valóban járhat-e akaratvesztéssel a 

hipnózis, és ha igen, mivel függ ez össze.   
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BEVEZETÉS

Kontrollált  viselkedésről  vagy  érzelemről  akkor  beszélhetünk,  ha  az  tudatos, 

kezdeményezhető, nem automatikus, valamint lehetséges ellenállni neki. 

A hipnózis egyik lényeges aspektusa a kontrollfolyamatok,  illetve a magatartás-szabályozás 

megváltozása. A szuggesztió hatására a hipnotizált személy önkéntelennek észlelheti  – akár 

nyílt,  megfigyelhető,  akár  rejtett,  nem megfigyelhető  – viselkedését.  Ez  azt  jelenti,  hogy a 

hipnózisbeli változásokat automatikusnak, erőfeszítés nélkülinek éli meg, olyan élménye van, 

hogy a dolgokat nem ő idézi elő, hanem csak „történnek vele”. Ezt az önkéntelennek észlelt 

viselkedést  Weitzenhoffer (1974) „klasszikus szuggesztiós hatás”-nak nevezte el. 

A  hipnózis  a  mai  felfogás  szerint  többdimenziós,  azaz  a  szuggesztiók  hatására  többféle 

funkcióban  –  kognitív,  emocionális,  kontroll  funkciók  –  jöhet  létre  változás  az  egyes 

embereknél. A kontrollfunkciók  módosulása szintén több szinten – a nyílt viselkedésben, vagy 

a belső élmény szintjén – valósulhat meg. 

Jelen  disszertációmban  négy  fő  szempont  szerint  elemezzük  a  hipnózisbeli 

kontrollfolyamatokat: 

(1) Megvizsgáljuk az akarati kontroll, illetve önkéntelenség élményét különféle helyzetekben, 

illetve szuggesztiók átélésekor. 

(2) Elemezzük, hogyan érhető el a klasszikus szuggesztiós hatás, illetve hogy milyen mértékű 

mentális/kognitív erőfeszítést tesznek az emberek annak létrehozása érdekében. 

(3)  Megnézzük,  hogyan  reagálnak  a  hipnotizáltak  a  hipnotizőr  ellentmondásos 

kommunikációjára,  vagyis  az  ellentmondó  jellegű (ellentétes  képzeleti  és  viselkedéses 

instrukciót tartalmazó) szuggesztiókra. 

(4) Értekezésem fő kérdésköre: megvizsgálni, mennyiben lehetséges ellenállni  a szuggesztiós 

hatásoknak, valamint hogy ez milyen módon (stratégiákkal) valósulhat meg, illetve hogy az 

ellenállás milyen mértékű kognitív erőfeszítést igényel. 

Mindezeket a szempontokat összevetjük különböző hipnózison belüli szempontokkal (kognitív 

működések,  hipnotizőrrel  való  kapcsolat)  és  hipnózison  kívüli  tényezőkkel  (disszociatív 

készség, gyermekkori szülői nevelési stílus), valamint a hipnózissal kapcsolatos elvárásokkal. 
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AZ ÖNKONTROLL

Az  önkontrollra  való  képesség  kognitív  pszichológiai  szempontból  a  tudatosság  egyik 

funkciójának tekinthető. 

Kihlstrom  a  tudatosság  két  fő  funkcióját  különíti  el:  (1)  „önmagunk  és  környezetünk 

megfigyelése  (monitorizálása),  melynek  révén  a  perceptuális  események,  emlékek  és 

gondolatok  az  aktuális tudatban  reprezentációt  nyernek”,  (2)  „önmagunk és  környezetünk 

kontrollálása, melynek révén képesek vagyunk akaratlagos és időzített  viselkedést,  valamint 

kognitív aktivitást indítani.” (Kihlstrom, 1984/2008, 86.) 

Hilgard (1991/2008) elképzelése szerint az ember viselkedését többszörös kontroll rendszerek 

vezérlik. Ezek bizonyos fokig függetlenek és rendelkeznek saját autonómiával, de ugyanakkor 

interakcióban is állnak egymással. A kognitív kontroll rendszer központjában a „végrehajtó 

én”, vagy „központi ellenőrző struktúra” áll, amely tervező, monitorizáló és irányító funkciót 

lát  el  –  tehát  ez  szükséges  a  tudatos  észleléshez,  gondolkodáshoz,  emlékezéshez  és  az 

akaratlagosan  kontrollált  magatartáshoz.  Mindegyik  alrendszernek  önálló  bemenete  és 

kimenete van a külvilág felé. Ezek működését  egy központi végrehajtó rendszer (executive 

ego)  hangolja össze,  amely tervezési, monitorozási és végrehajtó  funkciót  lát  el.  Az ehhez 

kapcsolódó  alrendszerek  erősségük  függvényében  helyezkednek  el  a  hierarchiában,  és  a 

legerősebb alrendszer vezérli a “végső közös utat” a cselekvéshez.

A modern kognitív pszichológiában a kontroll érzését a szándéktulajdonításhoz, és ezzel együtt 

az intenciók mentális reprezentációjának meglétéhez, illetve az ehhez való tudatos hozzáférés 

képességéhez  kapcsolják,  amely  lehetővé  teszi  a  szelf  ágensként  (cselekvőként)  való 

megélését. Az ágencia érzésének fokozatos kialakulását a kutatók a kisgyermekkorra teszik A 

gyenge  önkontroll,  illetve  a  saját  szándék  külső  forrásnak  való  tulajdonítása  az  intenciók 

megfigyelésére való képtelenséget feltételezi (összefoglalás: Gergely, 2003). 

Egyes  kutatások  szerint  az  emberi  tudatban  az  információ  reprezentációja  minőségileg 

különbözõ szinteken valósul meg. Léteznek ún.  automatikus folyamatok, amelyek merevek, 

perceptuálisan  vezéreltek,  és  nem  tudatosan  működnek.  Ezzel  szemben  a  kontrollált  

folyamatok  működése akaratlagos  és  tudatos  műveleteket  jelent,  amelyek  rugalmasak, 

módosíthatóak és magasabb színtű kognitív célok által vezérelhetőek.  Az érzelmi állapotok 

önkontrollja csak akkor lehetséges, amikor kialakultak az ún. másodlagos kontrollstruktúrák,  

amelyek egyrészt  monitorozó  és  értékelő  funkciót  látnak  el,  másrészt  –  amennyiben az  a 
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magasabb szintű kognitív célok eléréséhez szükséges − képesek legátolni vagy módosítani az 

érzelmi reakciót  (Gergely és Watson, 1998).  

A  szelf  ágensként  való  megéléséhez  hozzájárul  a  tervezés  élménye,  a  proprioceptív 

visszajelentés, valamint a cselekvés következményének képzete is. Ezáltal kapcsolat jön létre a 

mentális állapot és a cselekvés között (Stern, közli Fonagy és Target, 1998; Kulcsár, 1992). 

A tudatos  mozgásélményt a mozgásparancs határozza meg. A mozgásindítással egyidejűleg 

működésbe lép a monitor funkció, vagy önreflexió. Erre épülnek az összetettebb énfunkciók. 

(Kulcsár, 1992).  Az én mint ágens kialakulásához és megéléséhez interperszonális környezet 

szükséges (Gergely, 2003; Kulcsár, 1992).

A kognitív idegtudomány modern vizsgálatai is alátámasztják a többszintű kontrollrendszerek 

működését, megerősítik, hogy  léteznek olyan kognitív folyamatok, amelyek nem igényelnek 

kognitív  kapacitást  és  nem kontrollálhatók  akaratlagosan.  (összefoglalás  pl.  Jamieson  és 

Woody, 2007). 

A  kontrollfunkciók,  mint  a  tervezés,  szervezés,  szándék,  felelősség 

pszichoanalitikus/pszichodinamikus  szempontból  a  végrehajtó  én  funkciói,  és  a 

másodlagosfolyamat  gondolkodás  elvén  működnek,  szemben  az  ősibb,  regresszív  típusú 

elsődlegesfolyamat gondolkodással. (Nash, 1991; Eisen, 1993/2008). 

Fromm (1998) az én-nek három funkcióját különíti el. Az akaratlagos mentális működést az 

én-aktivitáshoz kapcsolja.  Én-passzivitás esetén a személy  tehetetlennek érezheti magát, aki 

képtelen a helyzet kezelésére. A harmadik funkció, az én-fogékonyság, amikor az akaratlagos 

kontroll időlegesen felfüggesztődik,  a tudat  szabadon átjárható,  és a személy nyitottá  válik 

tudattalan és tudatelőttes élmények megtapasztalására. 
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A HIPNÓZIS 

A hipnózis meghatározása

A hipnózis meghatározásához nem találunk egységes és általánosan elfogadott definíciót.

Egy viszonylag  átfogó  meghatározást  ad  Kihlstrom (1985),  aki  szerint  a  hipnózis  „olyan 

szociális interakció,  amelyben az egyik személy (a  hipnotizált)  válaszol egy másik személy 

(hipnotizőr)  által adott  szuggesztiókra,   amely szuggesztiók az észlelés, az emlékezet és az 

akaratlagos cselekvés megváltoztatására irányulnak.” (385. o.). Alapvető fontosságú a helyzet 

„hipnózis”-nak címkézése, a társas interakció, valamint a szuggesztiókon keresztül folytatott 

kommunikáció; a hipnózisindukció pedig segítheti a szuggesztiós hatásokba való bevonódást. 

Az újabb kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy nemcsak a hipnotizőr gyakorol befolyást 

a hipnotizáltra, hanem a hipnotizált is hatással lehet a hipnotizőrre  − tehát ilyen értelemben a 

hipnózist egy oda-vissza ható,  kölcsönös interakciónak tekinthetjük (Diamond, 1984, 1987; 

Bányai, 1991, 2008). 

A  szuggesztiós  hatás  személyek  közötti  kommunikáció  eredménye;  a  reakcióban  a 

kommunikáció  tartalma  jelenik meg.  A válasz  fontos  kritériuma,  hogy automatizmusként, 

önkéntelenként működjön, olyan értelemben, hogy a szuggesztiós választ vagy nem is lehetne 

tudatos  kontrollal  végrehajtani,  vagy pedig  nem szándékosan  végrehajtott,  nem tudatosan 

kontrollált (Weitzenhoffer,1989).

A hipnózis meghatározása azért sem könnyű, mert nem ismerünk olyan – viselkedéses vagy 

fiziológiai  − objektív  mutatót,  amely  egyértelműen  elkülönítené  a  hipnózis  állapotát 

(összefoglalás:  Varga,  2008).  Az  eredeti  elképzelések  a  tudatállapot-változásban,  ill. 

hipnotikus mélységben egy kontinuumot  feltételeznek az enyhébb fokozatok  és az egészen 

mély (szomnambul) hipnózis között,  és ezeket a szinteket egyetlen hatás megnyilvánulásának 

tekintik.  A  későbbi  kutatások  azonban  a  hipnózisnak  többfaktoros,  többdimenziós  voltát 

erősítik meg (Frankel, 1990; Sheehan, 1979; Bowers,  1976; Weitzenhoffer, 1980),  ami azt 

jelenti,  hogy  a  hipnotikus  jelenségek  több  szinten  nyilvánulhatnak  meg:  a  viselkedéshez 

többszintű élménybeli megjelenés,  illetve kognitív működés  társulhat;  és  mindez egy társas 

kapcsolatban zajlik (Shor, 1962; Bányai, 1991, 2008).  A különböző hipnotikus jelenségekhez 

különböző  tudati  változások,  kognitív  működések  és  képességek  szükségesek,  és  ennek 

függvényében az egyes személyek ezekre különböző mértékben lehetnek fogékonyak, illetve 

képesek (Sheehan, 1979; Sheehan és McConkey,  1982).  Frankel (1990)  szerint  a hipnózis 

egyes fokozataiban minőségi eltérések lehetnek a kognitív és élményfunkciókban. 
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A HIPNÓZIS HÁROM DIMENZIÓJA

A többdimenziós felfogást követve Shor (1962/2008) a hipnózis három különböző dimenzióját 

írja le: (1) hipnotikus szerepbevonódás, (2) transz és (3) archaikus bevonódás. A „hipnotikus 

szerepbevonódás” a hipnózisba való önkéntelen és nem tudatos bevonódást jelent (amely nem 

azonos a szerepjátszással), és a szuggesztiók végrehajtását eredményezi. A „transz” dimenzió 

olyan módosult  tudatállapotot  jelent,  ahol  az  általános  realitásérzék  megváltozik:  módosul 

többek között  az  észlelés,  megjelenhetnek illúziók,  hallucinációk.  A harmadik dimenzió az 

„archaikus bevonódás”, amely a hipnotizőr és a hipnotizált közötti kapcsolatra vonatkozik. Az 

első dimenzió megfeleltethető egy viselkedéses, a második egy élmény, a harmadik pedig egy 

kapcsolati dimenziónak (Bányai, 1991, 2008). E három dimenziót Bányai (2008) kiegészíti egy 

negyedik, fiziológiai dimenzióval is. 

A  jelen  értekezés  az  első  három  dimenzió  összefüggéseit  tárgyalja  az  önkontroll 

szempontjából. 

Viselkedéses megnyilvánulások

A  hipnózis  viselkedéses  dimenziójának  a  –  különböző  jellegű  − szuggesztiókra  adott 

viselkedéses megnyilvánulásokat  tekintjük.  Ennek alapján határozzuk  meg a  hipnózis iránti 

fogékonyságot. 

Hipnózis iránti fogékonyság

A hipnózis iránti fogékonyság, vagy más néven hipnábilitás azt jelenti, hogy hipnózisindukciót 

követően,  illetve  „hipnózis”-nak  címkézett  helyzetben  valaki  mennyire  fogékony  a 

szuggesztiókra,  illetve   mekkora  a  válaszkészsége  a  szuggesztív  hatásokra  (összefoglalás: 

Varga,  2008).  Eredeti  definíció  szerint  a  hipnábilitás,  vagy  szuszceptibilitás  „a 

hipnotizálhatóságra való képesség, a hipnotizált személyre jellemző élmények megléte, és az 

ehhez  társuló  viselkedés  produkálása…”  (Hilgard,  1965,  67.).  Kutatási  szempontból  a 

hipnábilitás Hilgard (1965) meghatározása szerint standard hipnózisindukcióra elért hipnózis 

mélység. A mélységet ebben az értelemben a hipnózisnak egy olyan speciális állapota jelenti, 

amelyet hipnotikus viselkedéses válaszok kísérnek. 

A hipnábilitás mérésére különféle fogékonysági skálákat dolgoztak ki. A hagyományos skálák 

általában hipnózisindukciót  követő,  r  módon megfogalmazott  standard tesztszuggesztiókból 
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(próbákból) állnak. Értékelésük viselkedéses kritériumokhoz viszonyított pontozással történik: 

minél  több  szuggesztióra  mutatja  valaki  a  megfelelő  viselkedéses  választ,  hagyományos 

értelemben  véve  annál  fogékonyabb  a  hipnózisra.  Egyes  skálák  egyéni,  mások  csoportos 

helyzetben  vehetők  fel.  A  későbbi  kutatók  már  kidolgoztak  olyan  skálákat  is,  amelyek 

élménybeli vonatkozásokat  is  mérnek   (összefoglalás:  Mészáros,  1984;  Varga,  2008).  A 

szubjektív élmények vizsgálatára azért  volt szükség, mert  bebizonyosodott,  hogy a hipnózis 

viselkedéses és élménybeli jellemzői nem mindig esnek egybe (összefoglalás:  Varga,  1991, 

2008). 

A hipnábilitáshoz szükséges készségek, képességek természetének kérdése alapvető vitapontot 

képvisel a  kutatók  között:  vajon ezek stabil személyiségvonáson alapulnak,  vagy tanulható 

készségeket jelentenek (közli pl. Carlson és Putnam, 1989), illetve hogy mennyiben játszanak 

szerepet  a  személy attitűdjei  és  a  környezeti  elvárások.  A  modern  megközelítések  több 

szempont figyelembe vételével adnak magyarázatot.  A kétkomponensű/kétfaktoros modellek 

(Bartis  és  Zamansky,  1992;  Tellegen,  1978-1979;  Bowers,  1992;  King és  Council,  1998) 

figyelembe  veszik  mind  a  személyiségváltozók  (képességek),  mind  az  attitűdök,  illetve 

elvárások hatását, és ezeket hipnábilitástól, illetve a szuggesztió típusától (nehézségétől) teszik 

függővé. Egyes vizsgálatok azonban nem támasztják alá ezen modellek érvényességét  (Kirsch, 

Silva  és  mtsai,  1995;  Kirsch,  Milling,  Burgess,  2000).  Bányai (1991,  2008)  integratív 

szemléletű  szociál-pszichobiológiai  modellje  szerint  a  hipnózis  iránti  fogékonyság  társas 

kontextusban mutatott kognitív és fiziológiai rugalmasság, amelyet befolyásolnak a hipnotizált 

személyiségbeli  és  fiziológiai  jellemzői  (attitűd,  elvárások,  kognitív  stílus,  másokkal  való 

kapcsolat). 

A szuggesztiók típusai és végrehajtási gyakoriságuk

A  hipnózis  iránti  fogékonyság,  illetve  a  szuggesztióra  adott  válaszok  vizsgálatához  a 

hipnóziskutatások  különböző  típusú  szuggesztiókat  használnak:  (1)  motoros szuggesztiót, 

amely azon az elven alapul, hogy a mozgás elképzelése létrehozza a mozgás kivitelezését, (2) 

kihívó szuggesztiót, melynek alapja, hogy a hipnotizőr egy olyan cselekvés elvégzésére szólítja 

fel  a  hipnotizáltat,  amely elvégzésének  képességét  egyidejűleg  tagadja  (pl.  próbálja  meg 

behajlítani  a  karját,  de  nem  fogja  tudni),  (3)  kognitív szuggesztiót,  amelynél  a  nyílt 

viselkedéssel szemben a belső élménynek van elsősorban jelentősége (noha legtöbbször nyílt 

viselkedéses  jellemzőt  is  tartalmaz),  (4)  poszthipnotikus  (általában  motoros)  szuggesztiót, 

amelynek végrehajtására a hipnózis után kerül sor, (5) amnézia szuggesztiót, amely a hipnózis 

során  történtekre  való  emlékezés  időleges  képtelenségére  irányul (Hilgard,  1977  alapján). 
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Woody, Barnier és McConkey (2005) a motoros próbákra és a poszthipnotikus szuggesztióra 

a direkt motoros, ez eredeti kognitív szuggesztiókra pedig a perceptuális-kognitív elnevezést 

használja. 

A különböző  szuggesztiók  a  végrehajtás  gyakorisága  alapján  különböző  nehézségi fokba 

sorolhatók:  a legkönnyebbek a motoros,  a legnehezebbek a kognitív szuggesztiók (Comey, 

Kirsch, 1997) és a poszthipnotikus szuggesztió (Barnier és McConkey, 1998). 

Az  egyes  szuggesztiók  végrehajtási  gyakorisága  –  különböző  hipnábilitású  emberek 

csoportjaiban  − néhány  korábbi  vizsgálatban  a  következőképpen  alakult:  karsüllyedés  – 

81%-92%;  karlevitáció  –  20%-39%;  karmozdíthatatlanság  –  13%-52%;  karkatalepszia  – 

30%-75%; íz hallucináció –  43%-44%; zene hallucináció –  12%-16%; álom –  34%-44%; 

életkor  regresszió  − 43%-50%; poszthipnotikus szuggesztió 35%-49%; amnézia – 32-35%. 

(Farthing, Brown és Venturino, 1983; Kirsch, Milling, Burgess, 2000; Kirsch, Silva és mtsai, 

1995; McConkey, Wende, Barnier, 1999; Weitzenhoffer és Hilgard, 1959, 1962, 1967). 

 

Egyéni különbség van − a hipnábilitástól függetlenül − az emberek között abban, hogy milyen 

típusú  szuggesztiókra  képesek  inkább  válaszolni.  Ezt  a  különbséget  mérik  a  hipnotikus 

fogékonyság profil skálái (Weitzenhoffer és Hilgard, 1967).

A hipnábilitás  férfiak és  nők  közti  különbségeit  nézve  (Hilgard,  1965  és  később;  Kirsch, 

Council  és  Wickless,  1990)  az  általános  hipnábilitásban  nem  mutattak  ki  eltérést  sem 

viselkedésesen, sem a szubjektív élményben. Saját korábbi vizsgálatunkban sem mutatkozott 

különbség  a  viselkedéses  mutatókban  (Katona,  1996).  Ezzel  szemben  az  egyetemünkön 

végzett modern kutatások eredményei afelé mutatnak, hogy a nők hipnábilitása magasabb, mint 

a férfiaké (Bányai, 2009, személyes közlés). A modern kutatásokat összegezve Rudski, Marra 

és Graham (2004) szintén arról számol be, hogy a nők kissé hipnábilisabbnak mutatkoznak a 

férfiaknál.  Ezt  az  eredményt  a  szerzők  azzal  magyarázzák,  hogy a  férfiak hajlamosabbak 

lehetnek  ellenszegülő  viselkedést  mutatni,  illetve  kevésbé  hajlandók  beszámolni hipnotikus 

válaszaikról. Bowers (1976/2006) azt feltételezi, hogy a fogékonyság mintázata eltérő lehet: a 

nők szokatlan élményei inkább külső ingerekhez kötődnek, a férfiak szokatlan élményei pedig 

inkább belső ingerekhez kapcsolódnak.

A hipnózis élménye

Élmény és viselkedés kapcsolata 
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A  hipnózis  második  dimenziója  a  hipnózis  helyzetének,  illetve  a  szuggesztiók  hatásának 

szubjektív  élménye.  A  hipnóziskutatások  a  hipnózis  iránti  fogékonyság  kritériumát  ma  is 

legtöbbször  a  tesztszuggesztiók  viselkedéses  kritériumaihoz  kötik,  holott  bebizonyosodott, 

hogy a hipnotikus viselkedés kivitelezése és annak élménye között  sokszor eltérés figyelhető 

meg  (akár  olyan formában,  hogy viselkedéses  válasz  mellett  nincs  élmény,  akár  fordítva) 

(Kirsch,  Council  és  Wickless,  1990;  Varga,  1991);  és  a  szabad  élménybeszámolók  sem 

mutatnak összefüggést a viselkedéses pontszámmal (Varga, 2008; Bányai, 2008). A viselkedés 

és  az  élmény széttartását  mutatják Pekala és Forbes (1997)  szisztematikus kutatásai  is.  A 

Pekala (1982) által kidolgozott  élményskála, a PCI klaszteranalízisével kimutatták,  hogy az 

erősen és gyengén hipnábilis személyeknek több csoportja különíthető  el, sőt  találtak olyan 

személyeket  is,  akik  viselkedéses  pontszámban  gyenge,  élményük  alapján  viszont  erősen 

fogékony szintet  mutattak  (Pekala és Forbes, 1997).  Mindemellett  a kérdőívvel (PCI)  mért 

élménymódosulás stabil pozitív korrelációt mutat a szuggesztiók viselkedéses végrehajtásával 

(Varga,  Józsa,  Bányai és mtsai,  2001; Varga,  Bányai, Józsa és mtsai,  2008).  A szubjektív 

élmények  különböző  mutatói  tehát  másként  viszonyulnak  a  szuggesztiók  viselkedéses 

végrehajtásához.  Ez Bányai (2008) értelmezése szerint a különböző hipnábilitású személyek 

közötti  attribúciós  különbséggel  magyarázható:  a  kevéssé  hipnábilisok  tudatállapotuk 

módosulását nem a hipnotizőr hatásának tulajdonítják, ezért előre megfogalmazott válaszoknál 

nem adják jelét ennek. 

A férfiak és nők élményeit tükröző adatok között  − különböző tartalmi kategóriákban  − az 

egyetemünkön végzett kutatásokban nem találtak szignifikáns különbséget (Varga, 1991). 

A hipnózis mint módosult tudatállapot

A tudat módosulásának szubjektív élménye képezi a hipnózis lényegi vonását (Orne, 

1959/2008; Sheehan és McConkey, 1982; Bányai, 2008; Varga, 2008).  

Mindemellett máig fennálló vitapontot képvisel az elméletalkotók között  az, hogy a hipnózis 

valójában  állapot, vagy nem állapot. Azok az elméletalkotók, akik a „nem állapot” álláspontot 

fogadják el (pl. Barber, 1979; Wagstaff, 1991/2008) azzal érvelnek, hogy számos hipnotikus 

viselkedés  kiváltható  formális  hipnózisindukció  nélkül  is.  Ezen  szerzők  kontextuális  és 

elvárásbeli tényezőkkel magyarázzák a szuggesztiókra való válaszolást.  Az állapot-elméletek 

szerint ezzel szemben valódi módosulás következik be a pszichés és kognitív működésben, 

valamint a szubjektív élményekben. Ez a megközelítés azt vallja, hogy a hipnotikus indukció 

elősegíti  a  szuggesztiókra  való  válaszkészséget  (Ludwig,  1966;  Hilgard,  1977;  Mészáros, 
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1984; Sheehan és McConkey, 1982; Bányai, 1991, 2008). Sok szerző egyetért abban, hogy a 

hipnózis állapotát módosult tudatállapotként (röviden MTÁ) kezeljük. Ennek alátámasztására 

ma már idegtudományos bizonyítékok is rendelkezésre állnak: a hipnózis fiziológiai mutatók 

alapján is a  módosult  tudatállapotok  körébe sorolható  (összefoglalás:  Bányai, 2006,  2007, 

2008). 

A hipnózis olyan MTÁ, amikor az egyén feladja a hétköznapi realitásvizsgálatát, és azt fogadja 

el, amit a hipnotizőr szuggerál. Lényeges jellemzője, hogy (1) a pszichikus működés eltér a 

szokásostól olyannyira, hogy az egyén azt jelentős eltérésnek ítéli; (2) a működésbeli változás 

mértéke  összefügg  a  MTÁ mélységével;  valamint  (3)  megváltozik  a  mentális  folyamatok 

(észlelés, gondolkodás, képzelet stb.) természete (Sheehan és McConkey, 1982).

Kihlsrom (1984/2008) a tudat különböző állapotait a „konvergáló műveletek logikája” szerint 

határozza  meg.  Ez  azt  jelenti,  hogy a  „speciális tudatállapot”  fogalmát  olyan természetes 

kategóriának tekinti, amelyet egy vagy több mintapéldány reprezentál.  A elképzelés szerint 

nincs éles határvonal a tudatállapotok között.  Kihlstrom a kategóriát  meghatározó négy ide 

tartozó jelenséget sorol fel: indukciós eljárások, megfigyelhető viselkedés, szubjektív élmény, 

fiziológiai reakciók. Ezek közül egyik sem szükséges feltétel, de bizonyos körülmények között  

már egyetlen jelenség megléte is elegendő a speciális tudatállapot meglétéhez.   

A hipnotikus tudatmódosulás egyik meghatározó élménye – a jelen értekezés fő témája  − a 

tervezőfunkció,  az akarati  kontroll  csökkenése.  A hipnotizált személy nem kívánja akarni a 

cselekvést, illetve nem kezdeményezi azt (Hilgard, 1977; Gill, 1972; Kumar és Pekala, 1989; 

Bányai, 1991, 2008), ezt a funkciót a hipnotizőr veszi át (Hilgard, 1977; Bányai, 1991, 2008). 

Azt, hogy a kontrollcsökkenés élménye mennyire alapvető, Gill és Brenman (1959) vizsgálata 

mutatja  talán a  leglátványosabban.  Ebben a  vizsgálatban megkérdezték  a  hipnózisban lévő 

személyeket, honnan tudják, hogy hipnózisban vannak. Bármit válaszoltak erre, igyekeztek azt 

szuggesztióval megszűntetni. Egyetlen olyan élményt találtak, amit nem lehetett megszűntetni 

anélkül, hogy maga a hipnózis meg ne szűnt volna. Ezt úgy fogalmazták meg, hogy „tudom, 

hogy hipnózisban vagyok, mert tudom, hogy azt fogom/akarom tenni, amit Ön mond” 36-37. 

o). 

A másik meghatározó  élmény a  figyelem fokozott  beszűkülése a  szuggesztióra  (Bányai és 

Hilgard,  1976;  Sheehan és  McConkey,  1982;  Bányai,  1987,  1991).  A szuggesztióra  való 

figyelés (a  valósággal  szemben)  –  hipnábilitástól  függetlenül –  általánosságban jellemző  a 

hipnotizált  személyekre  (pl.  Bartis  és  Zamansky,  1990),  de  a  hipnózisra  erősen  fogékony 
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emberek olyannyira képesek figyelmüket szelektíven és kitartóan a hipnotizőrre irányítani és 

követni a szuggesztiókat, hogy könnyen figyelmen kívül hagyják a környezet figyelemelterelő 

hatásait (Tellegen és Atkinson, 1974; Sheehan és McConkey, 1982; Lynn, Weeks és mtsai, 

1986; Bányai, 2008). A figyelmi bevonódás tehát egészen mély, akár abszorptív mélységű is 

lehet. Az abszorpció Tellegen és Atkinson (1974) meghatározása szerint  “a totális figyelem 

állapota,  amikor  a  teljes  rendelkezésre  álló  reprezentációs  rendszer  a  figyelem tárgyának 

átélésére  és  modellezésére  állítódik  be”  (275.  o.).  Ez  a  teljes  figyelem igénybe  veszi  a 

rendelkezésre álló perceptuális, motoros és képzeleti forrásokat; és az egyén úgy érzi, hogy 

megnövekszik  a  figyelem tárgyának  realitása.  A  valóságnak  csak  egy  részét  éli  át,  más 

aspektusok a tudatosságon kívül maradnak. Az erősen hipnábilis személyek számára nemcsak a 

figyelem beszűkítése egyszerűbb, hanem könnyen képesek arra is, hogy figyelmi fókuszukat 

ide-oda irányítsák külső és belső ingerek között a hipnotizőr kommunikációjának megfelelően 

(Crawford és Gruzelier, 1992; Bányai, 2008). Ez a rugalmasság náluk meghatározott szociális 

kontextusban – hipnózisban – nyilvánul meg (Bányai, 2008) . 

A kognitív módosulások további jellemzője a  növekvő képzeleti  működés,  illetve a múltbeli 

vizuális  emlékek  fokozottabb  hozzáférhetősége.  Csökken  a  valóságvizsgálat,  ami  a 

szuggesztiók kritika nélküli elfogadását jelenti (Hilgard, 1977). Módosulások jöhetnek létre a 

különböző érzékletek (testérzés, időérzék, percepció) terén, valamint érzelmi vonatkozásokban 

(Kumar és Pekala, 1989). 

A  MTÁ  élménybeli  jellemzőiről  átfogó  leírást  készített  Farthing  (1992/2008).  Az  általa 

felsorolt dimenziók, amelyekben változás történik, a következők: figyelem, észlelés, képzelet 

és fantázia (élénkebb képzelet), belső beszéd csökken, emlékezet, magas szintű gondolkodási 

folyamatok, élmények jelentősége és jelentése, időélmény, érzések, benyomások, arousal szint, 

önkontroll, szuggesztibilitás, testkép, identitás érzés. 

Pszichoanalitikus/pszichodinamikus szempontból nézve ezek a változások regresszív jellegűek: 

az én-aktivitás felfüggesztődik (Fromm, 1998), az én-funkciók egy korai, ősi működésmódra 

térnek vissza.  Ezt  a működésmódot  nevezik  elsődlegesfolyamat gondolkodásnak  (Gill és 

Brenman, 1959; Eisen, 1993/2008). Ez a fajta gondolkodásmód prelogikus, szimbolikus, képi 

jellegű.  Az elhárítások  átrendeződnek,  az  érzelmek jobban hozzáférhetővé  válnak (Gill és 

Brenman, 1959). 

Fromm (1998)  „én-fogékonyságnak”-nak nevezi az én-nek azt  a működésmódját,  amikor a 

generalizált realitásorientáció időlegesen kikerül a tudatból, az elhárítások felfüggesztődnek, a 
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személy nyitottabbá válik az élményekre, és ezáltal tudattalan, illetve tudatelőttes tapasztalások 

kerülnek önkéntelenül előtérbe. 
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Módosult tudatállapot és hipnábilitás 

A hipnotikus MTÁ lényeges jellemzője, hogy megnöveli a szuggesztiók iránti fogékonyságot 

(Ludwig, 1966; Hilgard, 1977; Mészáros, 1984). Ha a hipnotizálttól − akár hipnózisban, akár a 

hipnózist  követően  − megítélést  kérnek  (általában  skálázásos  eljárással)  saját  hipnotikus 

mélységére vonatkozóan (Sheehan és McConkey, 1982; Varga, 2008), a megítélt mélység és a 

hipnábilitás között  együttjárás figyelhető meg (Kihlstrom, 1985; Katona, 1996; Varga, 2008; 

Bányai, 2008).

Ezzel szemben azokban a vizsgálatokban, ahol szabad élménybeszámolót kértek a tudatállapot 

módosulásáról,  az  eredmények  azt  mutatták,  hogy MTÁ-ra  utaló  élményeik  a  hipnózisra 

kevéssé fogékonyaknak is vannak; ők azonban ezeket az élményeket nem a hipnózisnak, illetve 

nem a hipnotizőr befolyásának tulajdonítják. Ezenkívül a hipnózis kontextusán kívül a kevéssé 

és a  közepesen hipnábilisak is ugyanolyan gyakran élhetnek át  megváltozott  tudatállapotra 

utaló élményeket, mint az erősek (Varga, 1991, 1993; Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990; 

Varga, Bányai, Gősi-Greguss, 1994). Ez azt jelenti, hogy kevésbé hipnábilisoknak is megvan a 

képessége a hipnózis átéléséhez, de ők  hipnózissal összefüggő, ill. interperszonális helyzetben 

képességeiket  visszafogják,  nem  hajlandók,  vagy  nem  képesek  lehetőségeiket  magukból 

kihozni.  (Varga,  1991;  Bányai,  1991,  2008),  illetve  nem  a  hipnózisnak  tulajdonítják  a 

szubjektív változást (Bányai, 2008). A hipnózisra erősen fogékony személyek rugalmasabbak a 

kognitív működések, és valószínűleg a pszichés funkciók megváltoztatásában is. Könnyebben 

váltanak  az  analitikus  információ-feldolgozásból  a  nem  analitikusra,  részletorientáltról 

holisztikusra. Hajlamosabbak visszamenni az információfeldolgozás archaikusabb formájához. 

(Crawford, 1989; Nash, 1991; Evans, 1991; Bányai, 2008). A szociál-pszichobiológiai elmélet 

(Bányai, 1991, 2008) alapján ez a társas kontextusban megnyilvánuló  flexibilitás lenne az a 

képesség,  amely  a  személyiség  stabil  jellemzője,  illetve  a  hipnábilitás  hátterében  álló 

személyiségfaktort képviseli. 

A hipnotikus kapcsolat (archaikus bevonódás)  

A hipnotikus kapcsolat jellege

A hipnózis Shor-féle (1962/2008) harmadik dimenziója, az archaikus bevonódás, a hipnotizőr 

és a hipnotizált közötti regresszív viszonyulásra vonatkozik. Ez a kapcsolat − pszichoanalitikus 

szempontból   áttételes jellegű.  A  hipnotizált  életének  egy  korábbi  szakaszában  jelentős 

személyre  (általában  a  szülőkre,  vagy  akár  a  testvérre)  vonatkozó  érzéseit  vetíti  rá  a 
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hipnotizőrre, és ennek megfelelően alakul a hozzá való viszonya. A hipnózis gyorsan és nagy 

intenzitással  hozhat  elő  olyan  konfliktusokat  és  elfojtott  érzelmeket,  amelyek  e  jelentős 

személyek belső reprezentációjához kapcsolódnak (Eisen, 1993/2008).  Eisen (1993/2008)  a 

hipnózisbeli  áttétel  három  formáját  különíti  el:  az  első  az  infantilis  függőség,  amikor  a 

hipnotizált mindenhatónak látja a hipnotizőrt (terapeutát), és – mint egy kisgyerek − azt reméli, 

hogy a hipnotizőr gondoskodik róla, és megoldja a problémáit. A második a csábítás, vagy 

versengés, amely az ellenkező nemű szülővel kapcsolatos érzésekre, illetve a testvérrel való 

rivalizációra vonatkozik. Az áttétel harmadik formája egyedi élmények, tapasztalások nyomán 

alakul ki. −

A korai érzelmi viszonyulások feléledését a hipnózisindukció segíti elő. Ennek során szoros 

egymásra  hangolódás  jön  létre  a  hipnotizőr  és  a  hipnotizált  között.  A  hagyományos 

hipnózisindukció – csendes helyiség, külső ingerek és mozgáskezdeményezések csökkenése, 

fokozott egymásra figyelés – passzív állapotot eredményez. Ez a passzív állapot kedvez a kora 

gyermekkori kapcsolatok újraélésének (Bányai, 2006). 

A hipnotizőr  és  a  hipnotizált  közötti  speciális kapcsolatról  mind pszichoanalitikus,  illetve 

pszichodinamikus, mind pedig kísérleti, illetve kognitív szempontból találhatunk elemzést.

Az áttételes,  infantilis regresszív viszony jelentőségére  már Freud (1921/1995)  és Ferenczi 

(1909/ 2000) is felhívta a figyelmet. Ferenczi (1909/2000) kifejezetten arra utal, hogy az ember 

hipnotizálhatósága  az  áttétel  lehetőségétől  függ.  A  hipnotizőr  azt  a  képet  hívja  elő  a 

hipnotizáltban, amely gyermekkorában a szigorú és mindenható apjáról a lelkében kialakult. A 

hipnózis kellemes, „simogató” légköre pedig csecsemő- ill. kisgyermek-kori emlékeket hoz elő 

az anyai gondoskodással kapcsolatban. A regresszióban tehát a hipnotizált egy egészen korai 

életszakasz működésmódjára tér vissza. Kubie és Margolin (1944) szerint ebben két alapvető, 

tudattalan infantilis szükséglet kielégülésére van lehetőség: az egyik a feltétel nélküli önalávetés 

egy  autoritásfigurával  szemben,  a  másik  pedig  az  omnipotencia-szükséglet,  amely  a 

hipnotizőrrel való azonosulás révén beépül az én-ideálba. Ezt a beépített képzetet a hipnotizált 

saját pszichikus folyamatainak kiterjesztéseként éli meg (pl. akkor, amikor a fejében hallja a 

hipnotizőr hangját). Diamond (1984, 1987, 2000) interakciós megközelítésében hipnotizőr és 

hipnotizált egységéről beszél, ahol egy szimbiotikus kapcsolatban a hipnotizált saját magát a 

hipnotizőr szelfjének részeként éli meg, és ez számára védelmet és biztonságot ad (Diamond, 

1987). Bányai és munkatársai több szempontra − a hipnotizőr és a hipnotizált interakciójának 

mindkét  résztvevőjére  − kiterjedő  vizsgálatai  (összefoglalás:  Bányai,  1991,  2006,  2008; 
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Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990) feltárták, hogy „azzal, hogy egy sajátos kontextusban 

„hipnózis”-nak  címkézünk  egy  helyzetet,  lehetővé  tesszük,  hogy  két  felnőtt  személy  – 

kontrollált körülmények között – védett helyzetben, rövid ideig, különösebb rizikó nélkül olyan 

intenzív kapcsolatba kerüljön egymással, amelybe egyébként csak szoros,  intim személyközi 

kapcsolataiban (pl.  szülő-gyerek  kapcsolatban)  kerül.”  (Bányai,  2006,  54.)  A hipnózisban 

időlegesen  kialakult  szoros  kapcsolatnak  feszültséglevezető  és  szabályozó  szerepe  is  van 

(Bányai, 2006, 2008).

Nash (1991) az áttétel-alapú jelenségeket a topografikus életkor-regresszió következményével 

magyarázza. Az elsődlegesfolyamat gondolkodás olyan személyközi kapcsolatokat alakíthat ki, 

amelyek leginkább az álmokban ismerhetők fel. A hipnotizőr azért válik a hipnotizált fontos és 

időnként  archaikus  interperszonális  sémájává,  mert  a  védekezés  és  kifejezés,  valamint  a 

kontroll  és  kielégítés  között  megbomlott  egyensúly következtében megnő  a  valószínűsége 

annak,  hogy nem-logikus viszonyulások kerülnek át  a  hipnotizőrre,  a  sűrítés és  áthelyezés 

mechanizmusa révén. 

A hipnotizált  regresszív viszonyulásának kísérleti  megközelítésével foglalkozik  Sheehan és 

Dolby (1979) tanulmánya. A szerzők hipnotizáltak álmainak elemzéséből indultak ki, és azt 

tapasztalták,  hogy ezek  az álmok pozitívak,  sok  gondoskodásra  és  védelemre való utalást 

tartalmaznak.  A  szerzők  a  hipnotizált  viselkedését  „speciálisan  motivált  kognitív  

együttműködésként”  definiálják.  A  hipnotizált  különleges  fontossággal  ruházza  fel  a 

hipnotizőrt,  így az általa kommunikált dolgoknak különleges jelentősége és fontossága van, 

amely arra  ösztönzi  a  hipnotizáltat,  hogy különlegesen motivált  erőfeszítést  tegyen annak 

érdekében, hogy a hipnotizőr szándékainak megfelelően reagáljon (Sheehan, 1971; Sheehan és 

McConkey, 1982), és ez a motivált együttműködés nem azonos a szerepviselkedéssel, másféle 

indíttatásból származik, és sokaknál akkor is működik, ha másfajta viselkedéssel kapcsolatos 

erős elvárások vannak jelen (Sheehan, 1980). 

Az archaikus bevonódás  összefüggése a hipnózis viselkedéses aspektusaival  

A hipnotizált áttételes viszonyulásai – jellegüktől függően − elősegíthetik, de akár gátolhatják 

is  a  hipnotikus  válaszkészséget  (Watkins,  1963).  A  hipnotizőrrel  való  pozitív  kapcsolat 

általában segíti a hipnózisba való bevonódást,  és ezzel együtt  a szuggesztiók végrehajtását 

(Kubie és Margolin, 1944; Dolby és Sheehan, 1977; Lynn, Snodgrass és mtsai, 1987; Nash és 

Spinler,  1989;  Lynn,  Weeks  és  mtsai,  1991).  A hipnotizőr  szándékára  való  ráhangolódás 

(Sheehan,  1971,  1980)  azonban  nem  feltétlenül  jár  együtt  a  nagyobb  hipnotikus 
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teljesítménnyel: azok az egyének,  akik a hipnotizőr  szándékára vannak ráhangolódva,  nem 

feltétlenül  azok,  akik  nyíltan  válaszolnak  a  szuggesztió  kihívásaira  (Sheehan,  1980).  Az 

archaikus bevonódás és a viselkedés különálló, ám kölcsönösen összefüggő voltára már maga 

Shor (1962/2008) is felhívja a figyelmet.

Az áttételes viszonyulás, illetve archaikus bevonódás mélysége attól függ, hogy mennyiben jön 

létre  a  kora  gyermekkori  érzelmi  viszonyulások  áthelyeződése  a  hipnotizőrre  (Shor, 

1962/2008).  Az első  empirikus munkát,  amely kísérletet  tett  ennek mérésére,  Sheehan és 

Dolby  (1979)  végezte  fentebb  említett  vizsgálatában,  amelyben  hipnotizáltak  álmainak 

tartalomelemzésével  jutottak  el  az  áttételes  kapcsolat  jellegzetességeinek  elkülönítéséig. 

Később Nash és Spinler (1989)  kidolgozott  egy  − kapcsolati és  raport  faktorokat  mérő  – 

papír-ceruza kérdőívet, az ún.  Archaikus Bevonódási Skálát  (ABS)  (9. melléklet), amelynek 

révén az archaikus bevonódás mérése jelentősen leegyszerűsödött.  A teszt végső változata 19 

tételből  áll,  amelyek  hétfokú  (1-től  7-ig),  Likert-típusú  skálákat  tartalmaznak  arra 

vonatkozóan, hogy a személyre a hipnózis során – különböző szempontokból – mennyire volt 

hatással a hipnotizőr. A tesztben elért összpontszámot az egyes tételek pontszámának összege 

adja.  Nash és Spinler három kísérletet  végzett,  amelyekben az ABS-t  csoportos  és egyéni 

hipnózisokat  követően  vették  fel.  Az  eredmények  szerint  a  teszten  elért  pontszám 

szignifikánsan korrelált a hipnózis iránti fogékonysággal – tehát az erősen hipnábilis emberek 

mélyebb archaikus bevonódást  értek  el,  másképp észlelték a hipnotizőrt,  mint a  hipnózisra 

közepesen, vagy kevéssé fogékonyak. Mindemellett azt is kimutatták, hogy a hipnózisra erősen 

fogékony személyek között  nincs összefüggés  az  ABS pontszám és  a  viselkedéses  válasz 

között  (a  korreláció  elsősorban a  gyengék és  a  közepesek  között  mutatható  ki).  Ebből a 

szerzők  arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy az  ABS a hipnotikus élménynek egy fontos 

aspektusát méri, amely viszonylag független a szuggesztiók viselkedéses végrehajtásától. Lynn, 

Weeks és mtsai (1991) kísérletükben szintén arra az eredményre jutottak, hogy a hipnózisra 

erősen fogékony személyeknek magasabb az ABS pontszáma, mint a kevéssé hipnábilisoknak. 

Az  ABS-t  Magyarországon  elsőként  Bányai,  Gősi-Greguss  és  mtsai  (1990)  alkalmazták. 

Kísérletsorozatukban  a  tesztet  a  résztvevők  különböző  (egyéni)  hipnózisokat  követően 

töltötték ki. Az eredmények azt mutatták, hogy amennyiben az ABS-t a hipnózissal való első 

találkozást  követően  vették  fel,  nem  volt  kapcsolat  a  szuggesztiók  viselkedéses 

végrehajtásával.  De  ha  a  hipnotizáltnak  már  volt  előzetesen  hipnózis  élménye,  pozitív 

korreláció volt kimutatható az ABS pontszám és a viselkedéses végrehajtás között. A szerzők 

ebből  azt  a  következtetést  vonták  le,  hogy  a  hipnózisos  tapasztalat  segítheti  a  későbbi 

regresszív  kapcsolat  kialakulását.  A  kísérlet  jellegzetessége,  hogy  a  szerzők  az  eredeti 
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kérdőívet  további  tételekkel  egészítették  ki,  amelyek  a  negatív  áttételes  viszonyulásra 

vonatkoznak: vették minden egyes állítás negatív párját.  Ennek alapján a 19 tételes, pozitív 

bevonódást  mérő  teszt  kiegészült  egy eredetileg ugyancsak 19  tételes,  negatív bevonódást 

mérő skálával. Az eredmények azonban – a várakozással ellentétben − azt mutatták, hogy ez a 

negatív skála nem elég érzékeny ahhoz,  hogy a kísérleti személy kifejezze negatív érzéseit. 

Ezért a teszt ma is használt magyar változatában a negatív skála tételeiből csak három maradt 

meg. (Ennek alapján a pozitív bevonódásra maximálisan 133, a negatív bevonódásra pedig 21 

pont  szerezhető.)  Bányai,  Varga  és  Gősiné Greguss  (2001)  újabb vizsgálatsorozatában az 

ABS-t  csoportos  hipnózis helyzetben vették  fel, ahol a teszt  szintén reliábilisnak bizonyult. 

Csoportos  helyzetben átlagosan alacsonyabbak a pontszámok, mint egyéni hipnózisban, ami 

arra utal, hogy a korai érzelmi viszonyulások újraélésének jobban kedvez egy olyan helyzet, 

ahol valaki kitüntetett figyelemben részesül, mint a személytelenebb körülmények.

Az ABS faktoranalízisét eredetileg Nash és Spinler (1989) végezte el, magyar viszonylatban 

pedig Bányai, Varga és Gősiné Greguss (2001). A magyar mintán kapott faktorstruktúra – az 

eredetihez  hasonlóan,  bár  attól  kisebb eltéréseket  mutatva  − három faktor  kiemelkedését 

mutatta, amelyek a következő elnevezéseket kapták: (1)  Csodálat és kötődés, (2)  Félelem a 

negatív megítéléstől, (3)  Függőségigény. (Az egyes faktorokhoz tartozó  tételeket lásd az 5. 

táblázatban, 1. melléklet). 

A férfiak és a nők tesztpontszámában a magyar vizsgálatokban eltérés mutatkozott:  a nőknél 

intenzívebb bevonódást figyeltek meg, mint férfiaknál (Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990; 

Horváth, Bányai és mtsai, 1988).  Ezt azzal magyarázzák, hogy a férfiak kevésbé fogadják el 

irányító szerepben a nőket (a vizsgálatokban női hipnotizőrök szerepeltek) (Bányai, Varga és 

Gősiné Greguss, 2001).

A HIPNÓZISSAL ÖSSZEFÜGGÉSBE HOZHATÓ HIPNÓZISON KÍVÜLI 

FAKTOROK: ELVÁRÁSOK, DISSZOCIATÍV KÉSZSÉG, GYERMEKKORI 

SZÜLŐI NEVELÉSI STÍLUS

Elvárások a hipnózissal kapcsolatban: motiváció, attitűdök 

Az emberek sokszor aktívan keresik a hipnózison való részvétel lehetőségét, illetve a hipnózis 

helyzetét  –  gyakran  hajlandók  anyagi  és  egyéb  ellenszolgáltatás  nélkül  is  részt  venni 

kutatásokban,  demonstrációkon.  Az ennek hátterében  álló  szükségletek  különböznek  attól 

függően,  hogy valaki terápiás  céllal,  vagy laboratóriumi vizsgálati  személyként  vesz  részt 
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hipnózison (Weitzenhoffer, 1980). Az egyetemünkön végzett – nyitott kérdéses, kérdőíves és 

mélyinterjús  − vizsgálatok  (Nagy,  1987,  Pulay,  1989,  közli  Császár,  2001;  összefoglalás: 

Bányai, 2008)  alapján az derült  ki, hogy a hipnózisra önként  jelentkező egészségeseknél a 

különleges élmények keresése az elsődleges motiváló tényező, betegeknél pedig a gyógyulás 

vágya. A megszokott keretekből való kilépés, a szokatlan élmények (tudatállapot módosulás), 

illetve szokatlan viselkedés lehetősége vonzza leginkább az embereket. Lényeges motiváló erőt 

képvisel a  szokatlanul intenzív kapcsolat  lehetősége,  amelynek hátterében az  összetartozás 

szükséglete  áll (Bányai, 2008).  Sokan keresik a hipnózist  kíváncsiságból, illetve önismereti 

céllal (Császár, 2001). 

A motiváló tényezők mellett a hipnózisra jelentkezők időnként kifejezik félelmüket (elsősorban 

az  akaratvesztéstől  vagy negatív  érzelmektől),  illetve  ambivalenciájukat  is.  (Bányai,  2008; 

Császár, 2001). Egyes embereknek a hipnózis kifejezetten „veszélyesnek”, illetve negatívnak 

tűnhet (Varga, 1993) – ők azok, akik nagy valószínűséggel nem tartoznak a hipnózist keresők 

közé.  Akik  a  kísérletekben  való  részvételre  vállalkoznak,  általában  pozitív  attitűdöt 

képviselnek (J. Hilgard, 1970; Yanchar és Johnson, 1981; Varga, 1993). 

Wagstaff  (1991/2008)  a  hipnózis  iránti  hozzáállás  egyéni  különbségeit  az  ún.  „kötő”  és 

„feszítő”  tényezőkkel  magyarázza.  A  kötő  tényezőkhöz  tartozik  az  a  vágy,  hogy 

együttműködőnek tűnjünk, vagy hogy a kudarc ne rajtunk múljon, a tudásszerzés, valamint az 

új élmények átélésének igénye.  Feszítő  tényezőt  képvisel az,  ha  a  feladat  túl egyértelmű, 

zavarba hozó,  illetve ha veszélyes vagy  nem felel meg a várakozásnak. Wagstaff szerint a 

hipnotikus reakció attól függ, hogy a személy a feszítő és kötő tényezőket hogyan súlyozza. 

A hipnózis iránti attitűdök, elvárások vizsgálata számos formában és módszerrel jelenik meg a 

kutatásokban.  A legszélesebb körben az  elvárások  és  a  szuggesztió  végrehajtása,  illetve a 

hipnózis iránti fogékonyság viszonyát nézték. 

Az attitűdök és a hipnózisban tapasztalt viselkedéses jellemzők kapcsolatáról Császár (2001) 

összefoglalása  szerint  ellentmondó  eredményeket  találhatunk  az  irodalomban.  Egyes 

tanulmányokban (pl. Yanchar és Johnson, 1981) a pozitív attitűd a negatívval szemben erősebb 

fogékonysághoz kapcsolódik. Császár (2001)  − aki az attitűd mérésére az általa kidolgozott 

projektív módszert alkalmazta – eredményei szerint szintén hipnábilisabbnak mutatkoztak azok 

a személyek, akiknek kedvezőbb volt  a hipnózissal kapcsolatos  elvárása.  Spanos,  Cross és 

deGroom  (1987)  arról  számolnak  be,  hogy  a  negatív  attitűd  majdnem mindig  alacsony 

hipnábilitási pontszámmal társul.  Az attitűd  és a  hipnotikus viselkedés közötti  összefüggés 

magyarázatát azonban a legtöbb szerző (Orne, 1959; Diamond, 1977; Echterling és Whalen, 
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1995;  Császár,  2001)  kontextuális tényezőkben,  vagyis a  hipnózis helyzetének befolyásoló 

hatásában látja. 

Az attitűd jelentőségét a hipnotikus válasz szempontjából a kutatók nem vitatják (pl. Hilgard, 

1968). Az elvárások hatása azonban önmagában nem magyarázza a hipnózis minden jelenségét; 

jelentkezhetnek olyan – akár meglepetést okozó  − hatások is, amelyek nem felelnek meg az 

elvárásoknak (pl. Kirsch, 1990; Reed, Kirsch, Wickless és mtsai,1996; Kinnunen, Zamansky és 

Block,  1994;  Gfeller  és  mtsai.,  1987),  sőt  az  előzetes  várakozással  ellentétes  hatások  is 

vezethetnek  a  hipnózis  kialakulásához  (összefoglalás:  Bányai,  2008).  McConkey  (1986) 

tanulmánya arra is felhívja a figyelmet, hogy nemcsak az előzetes elvárások befolyásolják a 

szuggesztióra adott választ. Az első hipnózisélmény jelentősen megváltoztatja az átélő hipnózis 

iránti attitűdjét. Benham, Woody és mtsai (2006) újkeletű tanulmánya az egyes szuggesztiókra 

adott  viselkedéses válaszok és a próbák teljesítésére vonatkozó elvárások közötti dinamikus 

kölcsönhatást ír le.

Császár  (2001)  összegzése  szerint  a  hipnózisra  vonatkozó  elvárás  nem  egyszerű 

viselkedésjóslás.  A kontextuális  tényezők  és  a  személy hipnotikus  fogékonysága  komplex 

módon befolyásolhatja a transzélmény alakulását.  
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Disszociáció

A disszociáció jelensége

A disszociáció  olyan  jelenség,  amikor  “hiányzik a  gondolatok,  érzések  és  az  élmények a 

tudatba és az emlékezetbe való normális beépülése” (Bernstein és Putnam, 1986, 727. o.). A 

mentális folyamatok,  azaz a gondolatok,  emlékek, érzések vagy akár az identitásérzés nem 

integrálódnak.  Ezáltal  az  érzések  leválhatnak  az  emlékezetről,  és  egyes  emlékek  távol 

maradhatnak a tudatosságtól. Az integráció hiányának az egyik fő megnyilvánulási formája a 

kontroll elvesztése a viselkedés, a gondolatok és az érzések felett.  A disszociáció ezenkívül 

sok más formában is megnyilvánulhat: ide sorolható például a mély bevonódás (koncentrálás) 

és az emlékezeti kiesés is (Vanderlinden, Vandereycken és mtsai, 1993). Szélsőséges formája a 

disszociatív  identitászavar,  amikor  különböző  emlék-  és  érzésegységek  egy  elkülönült 

identitássá állnak össze, és egy személyen belül akár több személyiség is létezhet (Irwin, 1994). 

A  disszociatív  jelenségek  –  különböző  formában  és  mértékben  –  minden  embernél 

előfordulhatnak  (Ross,  Joshi  és  Currie,  1990;  Ray,  1996).  Mindennapos  előfordulási 

gyakoriságuktól függően beszélhetünk spontán disszociációra való hajlamról, vagy általános 

disszociatív  készségről,  mint  személyiségvonásról  (Kihlsrom,  Glysky  és  Angiulo,  1994; 

Carlson és Putnam, 1989). 

Egyes kutatók szerint a disszociáció körébe tartozó jelenségek súlyossági fokuk szempontjából 

egy  kontinuum mentén  rendezhetők  el.  Ennek  egyik  végpontján  az  egészséges,  normális 

disszociatív  jelenségek  (pl.  a  nappali  álmodozás),  másik  végpontján  pedig  a  szélsőséges 

disszociatív  jelenségek  helyezkednek  el  (Ray,  1996).  Tehát  ugyanannak  a  jelenségnek 

különböző  fokáról  beszélnek  a  nappali  álmodozásnál,  vagy  egyéb  általánosan  előforduló 

disszociatív  jelenségnél,  mint  deperszonalizáció,  nagyfokú  amnézia,  vagy  identitásvesztés 

fennállásakor. Más szerzők (pl. Frankel, 1990) ezzel szemben megkérdőjelezik a kontinuum 

létét,  hangsúlyozva a disszociációval kapcsolatos fogalmi bizonytalanságokat,  és rámutatnak 

arra,  hogy  a  magas,  illetve  alacsony  disszociatív képességű  emberek  között  határozott 

különbség  van.  Kérdésesnek  tartják,  hogy ugyanarról  a  jelenségről  van-e  szó  a  tudatban 

hirtelen és spontán fellépő, amnéziával kísért tiszta változásoknál, mint a hasonló jellegű, de 

lényegesen enyhébb fokú mindennapos élmények esetén.

A disszociatív reakciók általában akut traumára adott  válaszként jelennek meg. A fájdalmas 

érzések, emlékek nem integrálódnak az addigi emlékek közé, elszakadnak a tudatosságtól, és 
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ez megvédi a személyt a traumatikus élmények átélésétől. (van der Kolk, 1989; Putnam, 1989; 

Irwin, 1994; Bernstein és Putnam 1986). Az akut traumára létrejövő disszociáció tehát adaptív 

védekező  mechanizmusként  működik:  a  realitásból  való  menekülés  mellett  többek  között 

serkenti a viselkedés automatizálódását, segíti az élmények katartikus levezetését. 

A disszociatív készség  mérése és hipnábilitáshoz való viszonya 

A  disszociatív  készség  mérésére  a  kutatások  többféle  módszert  használnak.  Ez  lehet  a 

disszociatív működésmódot  igénylő feladat  (pl.  megosztott  figyelem),  de  a  legelterjedtebb 

módszer a papír-ceruza teszttel való mérés. 

Az általános disszociatív készség mérésének egy modern kérdőíves módszere a Vanderlinden, 

Vandereycken  és  mtsai  (1993)  által  kidolgozott  disszociációs  kérdőív,  a  DIS-Q 

(Vanderlinden, Van Dyck és mtsai, 1993) (10. melléklet).  A teszt  63 disszociatív élményre 

vonatkozó állítást ír le, és a vizsgált személy feladata az, hogy egy 5 fokú skálán jelölje be azt, 

hogy az adott állítás milyen mértékben jellemző rá (a nagyobb érték nagyobb erősséget jelent). 

Az összpontszámot az átlagos pontszám adja. A szerzők a teszt  érvényességi vizsgálatában 

pozitív együttjárást találtak az átélt traumatikus élmények és a magasabb pontszám között.  A 

tételek  faktoranalízise  alapján az  alábbi négy faktor  emelkedett   ki:  (1)  Identitástorzulás 

(konfúzió és szétesés) − ez a faktor azt jelzi, hogy a vizsgált személy tudatában van disszociált 

alszemélyiségeinek  (ide  tartoznak  a  deperszonalizációs  és  derealizációs  élmények  is).  (2) 

Kontrollvesztés  − a  kontroll  elvesztése  a  viselkedés,  a  gondolatok  és  érzések  felett  (ide 

sorolható  az  impulzivitás  is).  (3)  Amnézia  − emlékezeti  kiesést,  illetve  zavart  jelent.  (4) 

Abszorpció − megnövekedett koncentrálással kapcsolatos élmények tartoznak ide. A férfiak és 

nők  pontszámának  összehasonlításakor  a  szerzők  a  teljes  tesztpontszámban  nem  kaptak 

különbséget, de az amnézia faktorban a férfiak, a kontrollvesztés faktorban pedig a nők értek 

el magasabb átlagot. 

A teszten elért magas pontszám tehát disszociatív jellegű zavarra utalhat (Ensink és Otterloo, 

1989). 

Elkészült a DIS-Q hazai sztenderdje is (Varga, Osvát és Vanderlinden, 1996), mely szerint a 

magyar minta átlagos pontszáma − valamennyi faktor szerint − magasabb, mint Vanderlinden, 

Vandereycken és mtsai mintájában. Ezenkívül nem kapták meg a teszt kidolgozói által feltárt 

faktorokat  − a  skálatételeket  inkább egy fő  faktorba  lehetett  sorolni.  A férfiak és  a  nők 
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pontszámában  a  szerzők  nem  mutattak  ki  eltérést,  és  a  traumatikus  élményekkel  sem 

mutatkozott összefüggés.

A hipnózis és disszociáció összefüggése sokat vizsgált és vitatott téma a kutatók körében. Az 

összefüggés  alapvető  kiindulópontját  képezi  egyrészt  a  két  jelenség  hasonlósága:  a 

hipnotikusan  kiváltott  viselkedéses  és  kognitív  változások  hasonlóak  a  disszociáció 

megnyilvánulásaihoz  (Whalen és Nash, 1996; Bowers, 1976/2006; Mészáros, 1984; Hilgard, 

1977).  Másrészt  klinikai  mintán  végzett  vizsgálatok  azt  mutatták,  hogy  disszociatív 

zavarokban (disszociatív identitászavar, PTSD, evészavar) szenvedő betegek nagyobb hipnózis 

iránti  fogékonyságot  mutatnak  egy  általános,  „normál”  mintához  képest  (Frankel,  1990; 

Frischholz és  mtsai,  1992;  Ganaway,  1995;  Vanderlinden,  Vandereycken és  mtsai,  1993). 

Egyes  szerzők  továbbá közös  etiológiai faktort  feltételeztek  a  korábban átélt  traumatikus 

élményben (Vanderlinden,  Vandereycken és  mtsai,  1993;  Whalen és  Nash,  1996;  Túry és 

Wildmann, 1993). Mindezek alapján vetődött fel, hogy a hipnábilitás és a disszociatív készség 

hátterében hasonló képességek lehetnek: az a képesség, hogy a személy önkéntelen viselkedést 

(automatizmust)  fejlesszen ki a  szuggesztió  kontextusában (Weitzenhoffer,  1980).  Ebből a 

feltevésből indultak ki azok a vizsgálatok,  amelyek azt  igyekeztek feltárni, hogy mennyiben 

mutatkozik meg a hipnózisra erősen fogékony emberek disszociatív készsége hipnózison kívüli 

helyzetekben is, illetve fogékonyabb-e a hipnózisra az, aki általában hajlamos a disszociatív 

működésmódra. 

A disszociatív készséget figyelmi feladatokkal vizsgáló Stava és Jaffa (1988) eredményei nem 

támasztották  alá  azt  a  feltételezést,  hogy a  normál,  éber  állapotban  mutatott  disszociatív 

készség előrejelzője lenne a hipnábilitásnak. Azok a vizsgálatok, amelyek a disszociációt mérő 

papír-ceruza tesztek pontszámait vetették össze a hipnábilitási pontszámmal, arra mutatnak rá, 

hogy az erősebb hipnábilitás és a nagyobb disszociatív készség összefüggése inkább a klinikai 

mintára korlátozódik (Frischholz és mtsai, 1992; Ganaway, 1995; Vanderlinden, Vandereycken 

és mtsai, 1993), „normál” minta esetén ez a kapcsolat nem feltétlenül figyelhető meg (Whalen 

és Nash, 1996), és ha mégis, az inkább kontextuális tényezőkkel magyarázható: hipnózis ülést 

követően, illetve „hipnózis”-nak címkézett helyzetben általában magasabb korrelációt kaptak, 

mint  kontextuson  kívül  (összefoglalás:  Carlson  és  Putnam,  1988;  Varga,  1993).  Nem 

igazolható tehát az, hogy a hipnábilitás és a disszociatív készség hasonló személyiségjegyeken 

alapulna (Whalen és Nash, 1996). 

Carlson és Putnam (1988) felveti, hogy az erősebb hipnábilitás járhat magasabb és alacsonyabb 

disszociatív készséggel is. Mindezek alapján lehetségesnek tartják, hogy létezik a hipnózisra 
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erősen fogékony embereknek egy olyan csoportja,  amely a  spontán disszociációs készsége 

miatt  hipnábilis,  valamint  egy  olyan  csoport  is,  akiket  a  magas  képzelőerejük  vezet  a 

hipnábilitáshoz (abszorpciós stílus). 

Az addigi kutatásokat összegezve Whalen és Nash (1996) arra a következtetésre jut, hogy ha 

létezik közös pszichikai mechanizmus a hipnábilitás és a disszociatív készség mögött, akkor az 

összetett és közvetett lehet. 

Gyermekkori szülői nevelési stílus   

A hipnábilitást  mint személyiségvonást  elfogadva Josephine Hilgard (1979)  végzett  először 

kiterjedt  vizsgálatokat  arra  vonatkozóan,  hogy  milyen  élettörténeti  és  egyéb  jellemzők 

határozhatják meg a hipnózis iránti fogékonyságot. Számos különböző tényezőt vizsgált meg, 

és azt az eredményt kapta, hogy a hipnábilitással legerősebben korreláló két fejlődési faktor a 

mély  érzelmi  beleélés,  illetve  képzeleti  bevonódás  (abszorpció),  valamint  a  gyermekkori 

többszöri − hatásos − büntetés. Ezenkívül azt találta, hogy más szempontok (pl. a hipnózisra 

való motiváció, az ellenkező nemű szülőhöz hasonló temperamentum stb.) a fenti két faktorral 

együttesen még erősebb előrejelző tényezők lehetnek a hipnábilitásra nézve. 

A  büntetés  és  a  hipnábilitás  összefüggésének  elemzésében  J.  Hilgard  kitér  arra,  hogy  a 

hipnábilitás helyzethez kötött  konformitáson, vagyis alkalmazkodáson alapul. Gyermekkorban 

az alkalmazkodás lehet akár a büntetésre adott  reakció is. A büntetés azonban nem mindig 

vezet  konformitáshoz  –  kiválthat  akár  dacot,  elutasítást  is.  J.  Hilgard véleménye szerint  a 

meleg légkörben alkalmazott kemény fegyelmezés (szigor) erős „én”-t alakít ki, amely ismeri és 

elfogadja viselkedésének következményeit. A szerző az eredményekből azt  a következtetést 

vonta  le,  hogy a  hipnábilitáshoz több út  vezethet:  büntetéses (disszociatív) és  abszorpciós 

(Carlson és Putnam, 1988).    

Lynn és Rhue (1988)  vizsgálatának eredményei szerint fantáziálásra hajlamos embereknél a 

gyakori  büntetés  önmagában  is  erős  hipnábilitáshoz  vezethet.  A  sokat  büntetett  gyerek 

hajlamos  lehet  arra,  hogy  a  valóság  elől  a  fantáziák  világába  meneküljön,  azaz  egyfajta 

disszociatív  működésmóddal  távolítsa  el  önmagától  a  valóságot.  A fantáziára  való  hajlam 

feltételez egyfajta rugalmasságot a gondolkodásban és az észlelésben. Az elfojtás, mint elhárító 

mechanizmus pedig bizonyos  dolgok  elfelejtését  eredményezi.  Ez  a  kognitív működésmód 

lehet jellemző a szerzők szerint a hipnózisra erősen fogékony emberekre is. . 
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A KONTROLLFUNKCIÓK MÓDOSULÁSA HIPNÓZISBAN: AZ 

ÖNKÉNTELENSÉG ÉLMÉNYE

Az önkéntelenség jelentése és megnyilvánulása

Az akaratlagos kontroll megváltozását hipnózisban legtöbbször az önkéntelenség élménye jelzi. 

A szuggesztiós viselkedés önkéntelenségének élménye a megváltozott  tudati állapot egyik fő 

jellemzője, a „klasszikus szuggesztiós hatás” (Weitzenhoffer, 1974) megnyilvánulása. 

Az önkéntelenség élményében szétválik a szándék és a szándék tudatossága (Nash, 1991). 

Kognitív  szempontból  változások  jöhetnek  létre  a  tudat  megfigyelő,  illetve  kontroll 

funkciójában (Kihlstrom,  1984!2008).  Időlegesen  megszűnhet  a  kapcsolat  a  szelf mentális 

reprezentációja  és  az  észlelés,  emlékezés,  gondolkodás,  cselekvés  mentális reprezentációja 

között (Bányai, 2007) − ennek következtében csökkenhet az ágencia érzése.

A hipnotizált személy sokszor nem kezdeményez; ezt a funkciót átmenetileg a hipnotizőr veszi 

át.  „Azt teszem, amit mondasz nekem.” – Ez a szélsőséges befolyásolás egy formája, amikor a 

belső terv helyét egy külső mozgásparancs veszi át (Gill és Brenman, 1959). 

A „magától történik” élménye – pszichodinamikus szempontból − az akarati kontroll regresszív 

változását  jelenti  (Shor,  1962/2008),  vagyis egy korábbi működésmódra  való  visszatérést, 

amikor a tudat az elsődlegesfolyamat gondolkodás elvén működik (Nash, 1991). 

Az önkéntelenség-élmény és a viselkedés kapcsolatát nézve felmerül a kérdés, hogy mennyiben 

tükrözi a  hipnózisban átélt  élmény a viselkedés feletti kontrollt.  Ebben a tekintetben nincs 

egyetértés  a kutatók  körében. Az önkéntelenség élménye – Lynn, Rhue és Weeks (1990a) 

elemzése  alapján  –  többféle  jelentést  takarhat.  Amennyiben  a  viselkedés  ténylegesen  a 

hipnotizált személy kontrollján kívül kerül, ez azt jelenti, hogy ha akarna sem tudna másképp 

viselkedni, vagyis nem tud a szuggesztiónak ellenállni. Az önkéntelenség jelentheti azt is, hogy 

a szuggerált válasz közvetlenül, automatikusan váltódik ki, de a hipnotizált képes ellenállni, ha 

a helyzet úgy kívánja. A harmadik jelentés szerint az önkéntelenség csupán élmény szintű, 

valójában a hipnotizált megtartja a kontrollt a viselkedése felett.  Abban a tekintetben, hogy 

melyik magyarázat tekinthető elsődlegesnek, megoszlanak a vélemények a kutatók körében, és 

eltérően vélekednek az egyes szerzők  arra  vonatkozóan is,  hogy a  hipnotikus szuggesztió 

milyen változásokat idéz elő a tudatban, illetve a kognitív működésben: történik-e tényleges 

szétkapcsolódás (disszociáció) a kognitív rendszerekben (Katona és Bányai, 2008).  
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A felmerült kérdések vizsgálatára többféle szinten és módszerekkel tettek kísérletet. 

Önkéntelenséggel kapcsolatos vizsgálatok

Élmény és viselkedés kapcsolata

A viselkedéskontroll élményéről való beszámoló egyik legegyszerűbb módja, ha egy skálán 

megítélést  kérünk  az  önkéntelenség  élményének  intenzitására  vonatkozóan.  Ez  lehet 

önbeszámoló jellegű, vagy független kódolók is adhatnak megítélést az élmények alapján. 

Az eddigi kutatások egyöntetűen arról számolnak be, hogy hipnózisban a hipnózis iránt erősen 

fogékony személyek önkéntelenebbnek érzik viselkedésüket, mint a közepesen, vagy kevéssé 

fogékonyak (P. Bowers, 1982; Lynn, Snodgrass és mtsai., 1987; P. Bowers, Lawrence és Hart, 

1988;  Bartis  és  Zamansky,  1990;  Lynn,  Weeks és  mtsai,  1991;  Katona,  1996;  Comey és 

Kirsch, 1999; Katona és Bányai, 2008),  és a végrehajtott  szuggesztiókat  nagyobb arányban 

ítélik önkéntelennek, mint akaratlagosnak (Farthing, Brown és Venturino, 1983). Ez arra utal, 

hogy a  klasszikus  szuggesztiós  hatás  –  főként  az  erősen  hipnábilisoknál  − élményszinten 

általában működik (Weitzenhoffer,  1980; Farthing, Brown és Venturino,  1983; P.  Bowers, 

Lawrence és Hart, 1988). 

Mindemellett  a  kevéssé  hipnábilisok  is  átélhetik  hipnotikus  válaszaik  önkéntelenségét, 

különösen akkor, ha a szuggesztió megfogalmazása képzetekkel társított és passzivitást sugall 

(Eisen, 1993/2008). 

Lynn, Nash és mtsai (1983) a szimulátor-paradigmát1 alkalmazva, Zamansky és Ruehle (1995) 

pedig  poligráfos  eljárással  kimutatta,  hogy  az  önkéntelenség  élménye  valódi,  és  nem 

magyarázható kizárólag elvárás-jellemzőkkel − tényleges különbséget jelez hipnotizált és nem 

hipnotizált személyek között. 

Az élmény és a viselkedéses válasz közötti általános együttjárás ellenére sok esetben előfordul, 

hogy a  klasszikus szuggesztiós  hatás  nem alakul ki,  vagyis a  személy hipnotikus  válaszát 

akaratlagosnak éli meg.  Az önkéntelenség-élmény továbbá nem szükségszerűen kötődik  a 

szuggerált hatáshoz, illetve viselkedéshez. Weitzenhoffer (1980) említést tesz egy vizsgálatról, 

amelyben a kézmozgás egymás felé (motoros) szuggesztiót viselkedésesen a személyek 86%-a 

végrehajtotta,  de  csupán  5  %  értékelte  azt  önkéntelennek.  Spanos,  Rivers,  Ross  (1977) 

1 Szimulátor: a hipnózisra nagyon kevéssé fogékony személy, akinek a kísérletben az a feladata, hogy játssza el 
(szimulálja),  hogy mély hipnózisban  van  (Orne,  1959/2008).  Ezzel  a  módszerrel  kontrollálhatók  a  kísérlet 
elvárás-tényezői. 
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vizsgálatában a karsüllyedés próbát végrehajtók közül 45 % akaratlagosnak érezte mozgását. 

Bowers 1981-es vizsgálatában a végrehajtott  szuggesztiók 20 %-át, P. Bowers, Laurence és 

Hart (1988) kutatásában pedig 12 %-át ítélték akaratlagosnak. Farthing, Brown és Venturino 

(1983)  a  Harvard  Csoport  Skála  (Shor  és  Orne,  1962)  próbáihoz  kért  önkéntelenség-

megítélést  a  hipnózisra  különböző  mértékben  fogékony személyektől,  és  azt  kapta,  hogy 

összességében véve a próbák 75 %-át érezték önkéntelennek, 25 %-át pedig akaratlagosnak. A 

végre  nem hajtott  (negatív)  szuggesztiók  önkéntelen  átélésének  előfordulására  P  Bowers 

(1982),  valamint P.  Bowers,  Laurence és Hart  (1988)  kutatásai hívták fel a figyelmet.  Az 

előbbi vizsgálatban a negatív próbák 15%-át, az utóbbiban pedig 6%-át ítélték önkéntelennek. 

Az önkéntelenség meghatározása eltérő lehet a különböző típusú szuggesztiók szempontjából. 

P.  Bowers,  Laurence  és  Hart  (1988)  a  klasszikus  szuggesztiós  hatást  inkább a  motoros 

próbákhoz kapcsolja; a kognitív próbáknak szerintük ebből a szempontból nincs különösebb 

jelentősége.  A motoros  próbáknál a  szuggesztiós  hatás  meghatározása  egyértelmű,  hiszen 

ebben  az  esetben  a  mozgás  végrehajtásának akarati  kontrolljáról  van  szó.  A  kognitív 

szuggesztióknál  az  önkéntelenséget  a  hatás  létrejöttének  automatikussága  szempontjából 

értelmezhetjük. (Lásd bővebben a következő fejezetben.) A kihívó szuggesztióknál az akarati 

kontroll élményét az is mutathatja, hogy a személy próbálkozott-e a szuggesztióval ellentétes 

instrukció végrehajtására: ha próbálkozott,  képes volt-e rá, ha pedig nem, akkor mit gondol, 

sikerült volna-e azt  végrehajtani.   Comey és Kirsch (1999)  vizsgálatában  a karnehezedés 

próbánál azoknak, akik végrehajtották, kb. egynegyede, a karkatalepsziánál pedig 16%-a meg 

sem próbálta felemelni, illetve behajlítani a karját. A többség úgy nyilatkozott,  hogy ha akart 

volna,  ellen  tudott  volna  állni.  Azok  közül,  akik  a  kihívó  próbákat  (karkatalepszia, 

karmozdíthatatlanság) sikeresen végrehajtották, és nem próbálkoztak az ellenállással, a többség 

úgy érezte, hogy képes lett volna ellenállni (azaz nem végrehajtani a szuggesztiót), ha akar. Az 

amnézia szuggesztió önkéntelensége hasonló a kihívó próbákéhoz. Comey és Kirsch említett 

vizsgálatában az amnéziás személyek fele nyilatkozott úgy, hogy emlékezett volna, ha akar. A 

szerzők arra következtettek, hogy amennyiben a személy úgy gondolja, hogy ha akar, képes 

ellenállni,  akkor  a  hipnotikus  reakció  akaratlagos  kontroll  alatt  lehet.  A  poszthipnotikus 

szuggesztió  akkor  igazán hatékony,  ha a  szuggerált  viselkedést  a  hipnotizált  önkéntelenül 

végzi,  viselkedésének  indítékára  pedig  amnéziás  (Hilgard,  1977;  Hilgard,  1968).  Az ilyen 

élmény valódiságának lehetőségét támasztja alá pl. Bowers (1965; közli Bowers, 1976/2006) 

kísérlete, melyben a szimulátorok csak addig mutatták a poszthipnotikus viselkedést, amíg a 

helyzetet  kísérletinek észlelték, míg a valóban hipnózisban levők többségénél a viselkedés a 

kísérleten kívül is megfigyelhető volt. Az önkéntelen viselkedés és az indítékra való amnézia 

előfordulási  gyakorisága  mindemellett  viszonylag  ritka.  (Barnier  és  McConkey,  1998)  A 
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poszthipnotikus  szuggesztió  végrehajtása  fokozottan  érzékeny  a  személyközi  és  helyzeti 

faktorokra (Barnier és McConkey, 1998). Farthing, Brown és Venturino (1983) vizsgálatában 

a  poszthipnotikus  szuggesztió  végrehajtását  a  személyek  42  %-a  ítélte  automatikusnak  – 

függetlenül attól, hogy emlékezett- e a szuggesztióra. 

A férfiak és a nők élményeinek különbségét tekintve Weeks és Lynn (1990) azt találta, hogy a 

nők  jobban  involválódtak  a  szuggesztióba,  mint  a  férfiak,  és  különösen  a  nehezebb 

szuggesztióknál.  Saját  korábbi  vizsgálatunk  (Katona,  1996)  eredményei  szerint  –  női 

hipnotizőr esetén − a nők önkéntelenebbnek ítélték a válaszaikat, mint a férfiak. Ezt egyrészt 

azzal magyaráztuk,  hogy a  férfiak inkább igyekeznek viselkedésüket  kontroll  alatt  tartani, 

másrészt  ők  kevésbé  hajlandók  „bevállalni”,  hogy  hatott  rájuk  a  szuggesztió,  és  ezáltal 

önkéntelenül engedelmeskedtek a − női − hipnotizőrnek.

Az  önkéntelenség-élmény összefüggéseinek vizsgálata

A  képzelet  és  az  önkéntelenség  összefüggését  célozzák  azok  a  kutatások,  amelyek  arra 

irányulnak,  hogy  mennyiben  közvetíthetik  a  képzeleti  mechanizmusok  az  önkéntelenség 

élményét. Spanos és Gorassini (1984), valamint Spanos és Barber (1972) pozitív korrelációt 

mutattak  ki  az  úgynevezett  célirányos  fantázia (röviden:  CIF)2 mennyisége  és  az 

önkéntelenség-élmény  intenzitása  között.  Gorassini,  Hooper  és  Kitching  (1987-1988) 

kísérletében a személyek egy-egy csoportja az alábbi háromféle helyzet egyikébe került: (1) 

hipnotikus szuggesztió és ebbe beépített  CIF; (2)  aktív, akaratlagos mozgás  − felszólítás a 

mozgás akaratlagos  végrehajtására; (3)  a kísérletvezető  a passzív kísérleti személyek kezét 

vezetve végrehajtja a mozgást. Az  eredmények szerint az önkéntelenségi értékek az „aktív” 

feltételben mutatkoztak  a  legalacsonyabbnak,  a  „hipnózis”  és  a  „passzív” feltétel  ebből  a 

szempontból nem különbözött. De míg az utóbbi helyzetben a mozgást egy külső dolog hozza 

létre,  addig  hipnózisban  a  viselkedés  inkább  képzelt,  mint  észlelt.  A  szerzők  szerint  a 

hipnózisban  levő  személyek  a  képzeletüket  használták  arra,  hogy ennek  tulajdonítsák  az 

önkéntelenséget.  Mindemellett  a további kutatások nem támasztották  alá azt  a feltételezést, 

hogy az önkéntelenség élményét a képzelet  közvetíti; a CIF csak egyfajta stratégia lehet a 

válaszok önkéntelennek ítélésére (Bowers, 1992). Spanos és Barber (1972) vizsgálatában – a 

karlevitációs próba végrehajtásakor – azon személyek 40 %-a, aki nem számolt be CIF-ről, 

szintén önkéntelennek érezte a viselkedését − ezek a személyek más stratégiát alkalmazhattak. 

2 Célirányos fantázia (CIF): Olyan helyzet elképzelése, amely éppen a szuggerált viselkedést eredményezné (pl. 
a karsüllyedésnél egy nehéz súlygolyó) (Spanos és Barber, 1972)
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Spanos  és  Gorassini  (1984)  eredményei  arra  mutatnak  rá,  hogy  a   motoros  próbák 

önkéntelenségét  befolyásolhatja  az,  hogy  a  szuggesztió  mennyiben  tükröz  természetes 

proprioceptív  visszajelzést.  (A  karsüllyedés  a  természetes  visszajelzéssel  kongruens,  a 

karlevitáció inkongruens.) Az inkongruens szuggesztiónál az önkéntelenség mértéke kisebbnek 

bizonyult, mint a kongruensnél. 

Bartis és Zamansky (1990) azt vizsgálta, hogy a figyelem irányulásának (szuggesztióra és/vagy 

a  valóságra  figyelés)  mennyiben  van  hatása  az  átélt  önkéntelenségre.  A  szerzők 

csoporthipnózist követően skálán kértek megítélést a figyelem irányulására vonatkozóan.  Az 

eredmények  szerint  a  szuggesztióra  figyelés  fokozottabb  önkéntelenséggel  járt  együtt. 

Amennyiben  a  kevéssé  hipnábilisok  végrehajtott  szuggesztiója  mindkét  információ 

tudatosságával  társult  (azaz  mindkétfelé  figyeltek),  az  önkéntelenség  csökkent.  Az erősek 

ezzel  szemben  képesek  voltak  mindkét  információ  tudatában  lenni  anélkül,  hogy 

önkéntelenségük  csökkent  volna.  A  szerzők  ennek  alapján  arra  következtettek,  hogy  a 

szuggesztiókra  való válaszolásnál az  abszorpciós stílus (erős  koncentráció a szuggesztióra) 

mindkét  hipnábilitási csoportban megfigyelhető;  a  disszociatív stílus (kétfelé figyelés) ezzel 

szemben inkább az erősekre jellemző. 

Pekala és  Kumar (1984)  pozitív korrelációt  mutatott  ki a  PCI  (Pekala,  1982)  aldimenziói 

között:  az  akarati kontroll csökkenése együtt  járt  a mélyebb módosult  tudatállapottal  és a 

befelé irányuló abszorpciós figyelemmel. 

Lynn, Rhue és Weeks (1990)  szerint  a szuggesztió  végrehajtása érdekében tett  erőfeszítés 

érzése csökkentheti az önkéntelenség érzését. 

P.  Bowers  (1990)  egyik vizsgálata  rámutatott  többek között  arra,  hogy az  önkéntelenség 

élménye attól is függ, hogy a vizsgált személyek mennyire érzik élményeiket valósnak. 

Lynn,  Rhue  és  Weeks  (1990)  összefoglalója  szerint  a  hipnotikus  kapcsolatban  kialakuló 

raportnak  jelentős  szerepe  van  abban,  hogy  a  hipnotizált  mennyire  érzi  viselkedését 

önkéntelennek.

Gill és Brenman (1959) erősen hipnábilis nőket projektív módszerrel vizsgálva azt állapította 

meg,  hogy  az  erős  önkontrollal  rendelkező  személyek  hipnózisban  is  megtartják  a 

megnövekedett kontrollt. 

Pszichofiziológiai és idegtudományos  vizsgálatok
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A képzelet  önkéntelenségét,  vagyis a képzeleti erőfeszítést  egyes kutatók  pszichofiziológiai 

módszerekkel vizsgálták.  Hughes doktori  disszertációjában szívritmusnövekedést  használt  a 

kognitív erőfeszítés, illetve az emocionalitás indexeként (közli Bowers, 1990). Kísérlete arra 

mutatott  rá, hogy erősen hipnábilis személyeknél a szívritmusnövekedés a félelem mértékével 

függ össze,  nem pedig a  kognitív erőfeszítés  mértékével:  a  szuggerált  félelmetes  képzelet 

független a tudatos szándéktól, erőfeszítéstől és kontrolltól, inkább érzelmi hatásokra keltődik 

fel.  A kevéssé  hipnábilisok  viszont  képzeleti  képeiket  inkább aktív  kognitív erőfeszítéssel 

alkotják meg: náluk a semleges és félelmetes képzelet egyaránt erős szívritmusnövekedéssel 

jár. Miller disszertációjában (közli BOWERS, 1990) azt vizsgálta, hogy a hipnotikusan előidézett 

analgézia (fájdalomcsökkentés) létrehozása mekkora kognitív erőfeszítést igényel. A kísérleti 

személyek egyik csoportjának  hipnotikus  analgézia  szuggesztiót  adtak,  egy másik csoport 

feladata  pedig  az  volt,  hogy  kognitív  stratégiával  hozzon  létre  analgéziát.  A  fájdalom 

csökkentésében  mindkét  stratégia  egyformán  hatásosnak  bizonyult,  mégpedig  az  erősen 

hipnábilisaknál  inkább,  mint  a  “gyengéknél”.  A  kognitív  stratégia  mindkét  hipnábilitási 

csoportnál  csökkentette  a  kognitív  feladatban  nyújtott  teljesítményt,  hipnotikus  analgézia 

esetén  viszont  csak  a  gyengén  hipnábilisoknál  volt  megfigyelhető  mérsékelt 

teljesítménycsökkenés.  Az  erősen  hipnábilis  személyek  ezzel  szemben  mérsékelt 

teljesítménynövekedést mutattak. Úgy tűnik, hogy hipnoanalgézia szuggesztió után a fájdalom 

csökkentéséhez szükséges kognitív művelet  az erősen hipnábilis személyeknél nem igényelt 

kognitív erőfeszítést, tehát valóban létrejött a fájdalom disszociált kontrollja.

Az önkéntelenség természetével kapcsolatban az idegtudomány legújabb technikáival végzett 

vizsgálatok  nyújtják  talán  a  legdöntőbb  bizonyítékokat.  Az  utóbbi  10-15  évben  több 

laboratórium is összekötötte  a hipnózis alatti  viselkedés és élmény vizsgálatát  a  képalkotó 

eljárásokkal  mérhető  agyi  aktivitási  mintázat  vizsgálatával,  és  ezzel  az  eljárással  sikerült 

kimutatni, hogy az önkéntelenség élménye az agyi aktivitás markáns változásával jár együtt 

(összefoglalás: Bányai, 2007; Katona és Bányai, 2008). 

Ellenállással kapcsolatos vizsgálatok 

Számos kutató  a hipnózissal szembeni ellenállás vizsgálatában lát egyfajta lehetőséget annak 

feltérképezésére, hogy a szuggesztiós hatás mennyiben jelent valós kontrollcsökkenést. (Mivel 

ez a téma képezi értekezésem alapját, lentebb részletesen tárgyaljuk).

Az önkéntelenség magyarázatai az egyes hipnózis elméletek szerint 
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Mint  fentebb  említettük,  a  különböző  elméleti  megközelítések  eltérően  magyarázzák  az 

önkéntelenség  természetét.  A  kontroll  teljes  megtartása  mellett  érvelnek  azon  elméletek 

képviselői, akik a hipnózist nem állapotként fogadják el (szociálpszichológiai, szociokognitív 

elméletek)  (Sarbin  és  Coe,  1972;  Gorassini,  Hooper  és  Kitching,  1987-1988;  Wagstaff, 

1991/2008; Spanos és Gorassini, 1984; Lynn, Rhue és Weeks, 1990a; Lynn, Rhue és Weeks, 

1990b),  és úgy vélik, hogy nem történik disszociáció a  tudatosságban  − az  önkéntelenség 

csupán élményként van jelen. A hipnózist állapotként elfogadó elméletalkotók (Hilgard, 1991, 

1992; K. Bowers, 1992; Bányai, 1997, 2008) a disszociáció megléte és a hipnotikus válasz 

automatikussága mellett foglalnak állást. 
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Nem-állapot elméletek  

A  szociálpszichológiai elmélet  az  önkéntelenséget  –  hipnózis  kontextusban  létrehozott  − 

illúziónak,  önbecsapásnak  tekinti  (Sarbin  és  Coe,  1972;  Gorassini,  Hooper  és  Kitching, 

1987-1988; Wagstaff, 1991), illetve oki attribúciónak minősíti (Spanos és Gorassini, 1984). Ez 

azt jelenti, hogy a személy a szuggerált állapotot, illetve képzeletet valósként fogadja el (Sarbin 

és Coe,  1972).  Az elmélet szerint az önbeszámolók nem valami „misztikus” tudatállapotot 

tükröznek, hanem maga a személy a cselekvés ágense, a cselekvés célirányos, és valamilyen 

okból történik (Coe és Sarbin, 1991). A képzelet,  illetve  a célirányos fantázia segít abban, 

hogy a személy létrehozzon egy olyan illúziót, hogy a hipnotikus válasz önkéntelenül jön létre. 

A szociokognitív elmélet az önkéntelenséget valós élményként fogadja el, de ez mégsem jelent 

automatizmust.  A  hipnotikus  válasz  célirányos,  a  személyek  a  hipnotikus  kontextusnak 

megfelelően  alkotják  meg  élményeiket  (ide  értve  az  önkéntelenséget  is)  és  mentális 

reprezentációikat. Ebben különféle társas és kognitív folyamatok is szerepet játszanak, köztük 

az a képesség, hogy a személy mennyire képes megalkotni egy olyan mentális reprezentációt, 

ami megfelel a helyzetnek. Az elmélet szerint a hipnotikus válasz akkor is célirányos, ha ezt a 

személy nem érzékeli,  vagy  nincs  ennek  tudatában  (Lynn,  Rhue  és  Weeks,  1990a).  Az 

önkéntelenség észlelt mértéke a szuggerált  képzeletbe való bevonódás és a kritikai, analitikus 

gondolkodás felfüggesztésének kombinációjából tevődik össze (Lynn, Rhue és Weeks, 1990b). 

Viszonylag szélsőséges,  elvárás-  és engedelmesség-hangsúlyú álláspontot  képvisel Wagstaff 

(1991/2008), aki szerint a hipnotikus reakció attól függ, hogy a személy milyen elvárásokat 

észlel azzal kapcsolatban, hogy mit várnak el tőle. (A szerző kételkedik abban, hogy bárki is 

valóságosnak  tűnő  hallucinációt  vagy amnéziát  élne  át.)  Véleménye  szerint  a  hipnotikus 

alanyok olyannyira tudatában vannak annak, amit tesznek, mintha nem is lennének hipnózisban. 

. 

Strauss  (1986)  az  önkéntelenségről  szóló  beszámolókat  a  szuggesztió  termékeinek tekinti. 

Azzal érvel, hogy azok a szuggesztiók, amelyek a hipnotizált növekvő kontrolljára helyezik a 

hangsúlyt,  csökkentik  a  disszociatív  élmények  előfordulását  és  az  önkéntelenség  érzését. 

Strauss  ugyanakkor  elfogadja  azt,  hogy  magának  a  hipnózisnak  is  lehetnek  disszociatív 

összetevői. 

Állapot- elméletek
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A  neodisszociációs elméletek  azt  mondják ki,  hogy hipnózisban tényleges szétkapcsolódás 

történik a tudatban, illetve a magatartás kognitív kontrolljában, és ennek következményeként 

jön létre az akaratlagos kontroll gyengülésének élménye. 

Hilgard  (1977,  1991/2008)  neodisszociációs  elmélete  szerint  az  önkéntelenség  élménye  a 

kognitív  kontroll  rendszerek  hierarchiájának  megváltozása  következtében  jön  létre.  A 

rendszerek  közötti  kapcsolat  megszakadását  bizonyos  –  külső  vagy belső  − hatások  (pl. 

hipnózis), vagy automatizált szokások válthatják ki. Hilgard korábbi (1991/2008) elképzelése 

szerint  a  disszociáció a  központi  ellenőrző  struktúra  monitorizáló és  kontrolláló  funkciója 

között  jön létre, ami azt jelenti, hogy a viselkedés kontrollja és a kontroll tudatossága válik 

szét  egymástól.  Későbbi  elméletében  − a  „rejtett  megfigyelő”3-vel  kapcsolatos  kísérleti 

eredményekre támaszkodva − Hilgard (1992) azt feltételezi, hogy a disszociáció a monitorizáló 

funkción  belül  történik,  és  ennek  következtében  két,  egymástól  amnézia-szerű  gáttal 

elválasztott  párhuzamos monitorizáló csatorna keletkezik. A végrehajtó én továbbra is ellátja 

monitorizáló feladatát, de ennek tudatossá válását amnézia gátolja meg. 

 

A módosított  neodisszociációs elméletet  képviselő K. Bowers  (1992)  nem ért  egyet  azzal, 

hogy a disszociáció alapja az amnézia lenne. Azzal érvel, hogy a spontán amnézia elég ritka, és 

nem  sikerült  kimutatni  azt  sem,  hogy  amnézia  idézné  elő  a  kísérletekben  a  különböző 

fájdalomcsökkentésre  vonatkozó  beszámolókat.  Ezenkívül  az  analgézia  létrehozása  nem 

igényel magas szintű kognitív erőfeszítést. Bowers szerint a disszociáció lényege nem a dolgok 

kirekesztése a tudatból,  hanem az,  hogy a viselkedést  vezérlő alrendszerek a tudatosságtól 

függetlenül is működhetnek.   A kontroll alrendszerei automatikusan,  a  központi  ellenőrző 

struktúrától függetlenül aktiválódnak, így a szuggesztiók önállóan is aktiválhatják a hipnotikus 

választ  közvetítő  kognitív  alrendszereket.  Ekkor  a  szuggesztió  létrehozásához  szükséges 

szándék  és  erőfeszítés  nem reprezentálódik  megfelelően  a  tudatos  élményben,  és  ennek 

következtében  a  viselkedés  kiváltódása  függetlenedik  a  szándéktól,  céltól,  figyelemtől, 

erőfeszítéstől. A kontroll alrendszereket Bowers szerint úgy is tekinthetjük, mint cselekvési, 

illetve élménysémákat, amelyek kevéssé, vagy egyáltalán nem igényelnek figyelmet. K. Bowers 

(1992) véleménye szerint Hilgard elméletében nem jön létre változás a magatartás kognitív 

kontrolljában,  csak  a  magatartás  észlelése torzul.  Ezért  Hilgard  amnéziás gátat  feltételező 

elméletét  „disszociált  élmény”  elméletként,  saját  elképzelését  pedig  „disszociált  kontroll” 

elméletként fogalmazza meg. 

3 Rejtett megfigyelő: A tudatosság megosztott állapotában az a rejtett tudatrész, amely teljes mértékben felfogja 
ás  érzékeli  azokat  az  ingereket  (pl.  fájdalom,  hangok),  amelyeket  a  másik  –  a  külvilággal  elsődlegesen 
kapcsolatot tartó – tudatrész a szuggesztió hatására nem érzékel (Hilgard, 1991/2008). 
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Bowers (1992) a szociálpszichológiai elméletekkel szemben azt az álláspontot képviseli, hogy 

az  emberi  elme  sokkal  összetettebb,  mint  azt  a  szociálpszichológiai  elmélet  képviselői 

feltételezik, és többféle kontroll-folyamat is létezhet. A kognitív folyamatokban konfliktus is 

lehetséges,  és az emberek viselkedése sokszor  nem tudatos  („Nem értem,  miért  reagáltam 

így”…). 

A hipnózis disszociáción alapuló elméletei tehát szoros kapcsolatot feltételeznek a szuggesztió 

által kiváltott önkéntelen válasz és a különböző disszociatív jelenségek között. 

Bargh (1997) azt az álláspontot képviseli, hogy a társas viselkedés általában a célirányos akció 

ön-motiváló  modellje  szerint  működik.  Ez  azt  jelenti,  hogy egy környezeti  kiváltó  inger 

hatására aktiválódik egy előzetesen kiválasztott  cél, és ezután maga a cél elérésére irányuló 

viselkedés  többnyire  automatikusan  fut  le.  Hipnózisban az  erősen  hipnábilisoknál –  illetve 

sikeres  egymásra  hangolódás  esetén  közepeseknél  is  –  a  hipnotizőrre  beszűkült  figyelem 

következtében a hipnotizőr szuggesztiója jelöli ki a célt, s egyben a környezeti kiváltó inger 

szerepét is betölti; maga a szuggesztió végrehajtása pedig automatikusan történik. 

A hipnózis jungiánus elmélete (Hall, 1986) szintén a disszociációra helyezi a hangsúlyt, amikor 

a „persona” visszahúzódik, és a pszichikus tartalmak leválnak az ego-tudatosságról. 

Mivel a kutatások eredményei arra utaltak, hogy a szuggesztiós hatást több faktor határozza 

meg, számos elméletalkotó tett kísérletet a különböző teóriák integrálására. 

Bowers (1990) arra a következtetésre jutott,  hogy az erősen hipnábilis személyek hipnotikus 

válaszkészségét  más háttérmechanizmusok közvetíthetik,  mint a  gyengén hipnábilisokét:  az 

erősek mutatói  a neodisszociációs elméletet  támasztják alá,  a gyengén hipnábilisokra pedig 

inkább a szociálpszichológiai magyarázat  − tehát az,  hogy a hipnotikus válaszok aktívan és 

erőfeszítéssel  keletkeznek  − lehet  érvényes.  Hasonló,  kétszintű  magyarázatot  adnak  egyes 

szerzők  abból  kiindulva,  hogy  a  különböző  jellegű  próbák  végrehajtásához  különböző 

készségek  szükségesek,  ill.  különböző  jellegű  kognitív  működéseket  foglalnak  magukba 

(Sheehan  és  McConkey,  1982  (ld.  korábban).  A  könnyebb (elsősorban  motoros)  próbák 

végrehajtását élményen kívüli, viselkedéses faktorokhoz (Yanchar és Johnson, 1981), illetve az 

elvárásokhoz  (Woody,  Bowers  és  Oakman,  1992;  King  és  Council  1998)  kapcsolják,  a 

nehezebb (elsősorban kognitív) próbák végrehajtásánál pedig a valódi hipnotikus válaszkészség 

− amely tendenciát  jelent  a  szuggerált  élmény valódiként  való  megélésére  − (Yanchar  és 
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Johnson, 1981),  illetve a disszociatív készség (Woody, Bowers és Oakman, 1992; King és 

Council 1998) szerepét hangsúlyozzák.

Többszempontú,   rendszerszemléletű  magyarázatot  kínál  az  önkéntelenség  jelenségének 

megértéséhez a hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje (Bányai, 1991, 2000, 2008), amely 

figyelembe veszi a kognitív, affektív és szociális idegtudomány legújabb eredményeit is. Az 

elmélet végigköveti, hogyan változik meg a hipnotizált agyának funkcionális szerveződése, és 

ennek  következtében  tudati  állapota  a  hipnotizőr  speciális  kontextusban  alkalmazott 

hipnózisindukciójának hatására  (Bányai, 2007).  A modell szerint az önkéntelenség élménye 

semmiképpen  sem  tekinthető  pusztán  önbecsapásnak  vagy  illúziónak,  hanem  az  agyi 

aktivitásmintázatoknak  megfelelő  valós  élmény (Katona  és  Bányai,  2008).  Bányai  (2004) 

szerint a szuggesztiók kognitív előfeszítésként (priming) fejtik ki hatásukat,  ami azt  jelenti, 

hogy  érzékenyebbé  tesznek  bizonyos  hatásokra,  válaszokra.  Mivel  az  előfeszítés 

automatikusan  létrejövő  kognitív  folyamat,  a  hipnotikus  viselkedést  ebben  az  értelemben 

tekinthetjük önkéntelennek.  

Az  elméleteket  összegezve  láthatjuk,  hogy  az  akaratlagos  kontroll  változásának 

magyarázatában  a  szociálpszichológiai  és  szociokognitív  elképzelések  személyes  (pl. 

elvárások) és kontextuális tényezők szintjén maradnak, a hipnózist állapotnak tekintő elméletek 

pedig fenomenológiai, kognitív és idegrendszeri tényezőkben keresik a magyarázatot. A kétféle 

magyarázó  rendszer  ellentmondásainak feloldása csak egy többszintű magyarázati  keretben 

képzelhető el (Bányai, 1997).  A szociál-pszichobiológiai modell (Bányai, 1991, 2008) ilyen 

típusú integrációra törekszik. 
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A SZUGGESZTIÓS HATÁS LÉTREHOZÁSA:  MENTÁLIS STRATÉGIÁK, 

KOGNITÍV ERŐFESZÍTÉS 

Hogyan alkotják meg a hipnotizált egyének a szuggesztiós választ? Milyen módon jöhet létre 

az önkéntelenség élménye? A kutatások szerint az emberek különböző utakon és élményekkel 

érhetik  el ugyanazt  a  viselkedéses eredményt,  azaz  a  szuggesztió  végrehajtását  (Pekala és 

Forbes, 1997).  

Mentális stratégiák 

A  szuggesztiós  hatás  létrehozásában  több  szerző  hangsúlyozza  a  hipnotizáltak  aktív 

közreműködését,  kognitív  tevékenységét.  Ebben  az  értelemben  a  szuggesztiókra  való 

válaszkészség nemcsak a transzállapot  elérésére való készségre utal,  hanem jelent  egyfajta 

figyelmi és kognitív feldolgozási stílust is (Sheehan és McConkey, 1982).

Ezeknek  a  különböző  stílusoknak  a  szisztematikus  elemzésére  tett  kísérletet  Sheehan  és 

McConkey (1982)  szabad  élménybeszámolók  alapján az  általuk  kidolgozott  élményfeltáró 

technikával (Experiential Analysis Technique). Ennek lényege, hogy a kísérleti személy videón 

visszanézi hipnózisát, és eközben − egy független kikérdezőnek − részletesen beszámol arról, 

hogy mit  érzett  és  gondolt  a  hipnózis során.  A szerzők  kimutatták,  hogy az  embereknek 

különböző jellegzetes kognitív stílusuk van a kapott információk feldolgozására és a hipnotikus 

válasz létrehozására. Erősen hipnábilis személyek vizsgálata alapján háromféle kognitív stílust 

különítettek el:

1. Koncentratív stílus: a személy a hipnotizőr kommunikációjára, ill. a szuggesztiókra figyel. A 

szuggesztiót  szó szerint értelmezi, és ennek megfelelően reagál rá. A szöveghez szó szerint 

ragaszkodik. Passzívan várja, hogy megtörténjen, amit a hipnotizőr mond. 

2. Független stílus: a személy nemcsak a hipnotizőr kommunikációjára koncentrál, hanem arra 

is, hogy milyen élmény lenne neki magának a legjobb abban a helyzetben. A szuggesztiót  a 

saját értelmezésében éli meg.

3. Konstruktív stílus: a személy nemcsak figyel és sajátosan értelmez, hanem aktívan keresi az 

élmények megalkotásának lehetőségeit. Megkapja a szuggesztiót és kognitíven dolgozik rajta 

(akár imaginatív módon),  hogy a megfelelő választ tudja adni. Ez a stílus aktív hozzáállást 

jelent. 

A  felsorolt  stílusokat  Sheehan  (1991)  különböző  készségszintekhez  kapcsolja  az  egyes 

szuggesztiók nehézségi fokának megfelelően. 
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Sheehan és  McConkey (1982)  kizárólag  erősen fogékony személyekkel dolgozott,  ezért  a 

kevéssé hipnábilisok kognitív hozzáállása az ő vizsgálatukban nem kerülhetett elemzésre. Bell 

(1978) (idézi Sheehan és McConkey, 1982) volt az, aki − csak az említett három stílust nézve 

− kimutatta, hogy a gyengén hipnábilisokra a szuggesztió típusától függetlenül a koncentratív 

stílus jellemző,  míg az erősek  inkább hajlandóak módszerüket  a feladathoz  igazítani annak 

érdekében, hogy elérjék a szuggerált hatást. 

Bartis  és  Zamansky (1990)  –  mint  korábban  említettük  –  a  figyelem irányulása  alapján 

különített  el abszorpciós és disszociációs stílust. Az abszorpciós stílus, azaz a szuggesztióra 

való teljes koncentrálás lényegében azonosnak tekinthető a Sheehan és McConkey (1982)-féle 

koncentratív stílussal. Bartis és Zamansky eredményei – mint láthattuk – szintén arra utalnak, 

hogy ez  a  stílus  általánosnak tekinthető,  de  a  hipnózisra  kevéssé  fogékonyak  gyakrabban 

alkalmazzák, mint az erősek. 

A kognitív jellemzők tovább differenciálhatók a különböző típusú szuggesztiók szempontjából 

is, mivel – egyes elemzések szerint − a különböző jellegű próbák végrehajtásához különböző 

készségek szükségesek, illetve különböző jellegű kognitív működéseket, értelmezést, stratégiát 

foglalnak magukba (Sheehan és McConkey, 1982; Comey és Kirsch, 1997). A motoros próbák 

végrehajtásához  a  gondolatok  és  a  cselekvések  megfelelő  képzeleti  feldolgozása  és 

kombinálása szükséges. A kognitív próbák végrehajtásához a valóság torzítására van szükség, 

és képesnek kell lenni olyan élmény átélésére, amelynek nincs valós alapja. A kihívó próbáknál 

át kell tudni élni a szuggesztiót annak ellenére is, hogy a hipnotizált utasítást kap arra, hogy 

álljon ellen az  eredeti  szuggesztiónak (Sheehan és  McConkey,  1982 elemzése alapján).  A 

poszthipnotikus  válasz  esetén  − Barnier  és  McConkey  (1998)  következtetése  alapján  − 

különösen fontos az aktív bevonódás. Az élmények átélése attól függ, hogy a személy hogyan 

értelmezi  a  szuggesztiót,  a  teszthelyzetet,  valamint  az  adott  kontextusban  a  hipnotizőr 

kommunikációját.

A képzeleti folyamatoknak – mint azt  fentebb említettük – egyes szerzők jelentős szerepet 

tulajdonítanak  a  hipnotikus  válaszok  szempontjából.  Ennek  egyik  alapja  az  ideomotoros 

hipotézis (James, 1890), mely szerint a mozgás elképzelése automatikusan kiváltja a mozgást. 

A  képzelet  szerepét  olyan  vizsgálatok  támogatják,  mint  például  a  CIF  együttjárása  a 

szuggesztió végrehajtásával (Coe, Allen és mtsai, 1974), illetve hogy  a CIF instrukció sok 

esetben  elősegítheti  a  hipnotikus  választ  (Council,  Kirsch  és  Grant,  1996).  A hipnotikus 

fogékonyság növelését célzó  − képzeleti faktorokat  is magába foglaló – tréninget alkalmazó 
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kutatók (pl. Gfeller, Lynn és Pribble, 1987; Bertrand, Stam, Radtke, 1993) a tréning általuk 

értelmezett  hatékonyságára hivatkoznak. A kutatások eredményei mindemellett arra utalnak, 

hogy a hipnotikus válasz létrehozásához nem feltétlenül szükséges képzeleti kép – a válasz más 

mechanizmusokon keresztül is létrejöhet (pl. Lynn, Snodgrass és mtsai, 1987; Niedzwienska, 

2000). Képzeleti kép, illetve CIF létrehozására a gyengén hipnábilisok is képesek lehetnek, ők 

azonban nem hozzák kapcsolatba a képzetet a mozgásos válasszal (Lynn, Snodgrass és mtsai, 

1987).  Bartis  és  Zamansky  (1990)  eredményei  szerint  az  imaginatív  bevonódásnak  a 

gyengéknél lehet  nagyobb jelentősége.  Az erősek  azok,  akik inkább képesek  a  hipnotikus 

választ más mechanizmusokon keresztül (pl. disszociáció) is létrehozni. 

A szuggesztió végrehajtásának lényeges eleme tehát  a kognitív stratégia.  A másik lényeges 

mechanizmus, amely bizonyos szempontból kapcsolódik a kognitív stratégiához, az a kognitív 

erőfeszítés, amelyet a személy a válasz létrehozása érdekében tesz. Az élménybeszámolóban 

említett  kognitív stratégia  alkalmazásához  a  személy különböző  mértékű  erőfeszítést  tehet 

(Ruehle és Zamansky, 1996).  Comey és Kirsch (1999)  szerint  akár  az is lehetséges,  hogy 

valaki anélkül alkalmaz kognitív stratégiát, hogy annak tudatában lenne. 

Kognitív erőfeszítés

A kognitív erőfeszítés jelentése

A kognitív erőfeszítés azt a szándékot és erőfeszítést jelenti, amelyet a személy a szuggerált 

esemény átélése érdekében tesz (Bowers, 1992). Ez az erőfeszítés igénybe veszi a kognitív 

erőforrásokat  (pl. figyelem, rövidtávú emlékezet)  (Ruehle és Zamansky, 1996).  Erőfeszítést 

tenni  az  erőfeszítés  nélküliség  megélése  érdekében  –  ez  a  hagyományos  szuggesztiók 

paradoxona (McConkey és Sheehan, 1982).  A passzív hozzáállás ebben az értelemben azt 

jelenti,  hogy  a  személy  semmit  sem  tesz  a  szuggerált  esemény  létrehozása  érdekében, 

egyszerűen csak várja, hogy az bekövetkezzen. Passzív válasz esetén hiányzik a célképzet, a 

CIF vagy az akaratlagos mozgás (Comey és Kirsch, 1999).  Lynn, Rhue és Weeks (1990b) 

szerint a passzivitás akár elhatározás is lehet a nyitottságra, a szuggerált hatás befogadására. 

Comey  és  Kirsch  (1999)  vizsgálatában  a  személyek  75%-a  tudatában  volt  annak,  hogy 

erőfeszítést  tesz.  Aki viszont  nincs tudatában az erőfeszítésnek, tudatán kívül is használhat 

kognitív erőforrásokat.  Ennek alapján a  szerzők  elkülönítenek  észlelt  (tudatos)  és  aktuális 

(tényleges) erőfeszítést. 
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A  kétféle  erőfeszítés  mértéke  eltérően  jelenik  meg  az  egyes  elméletekben.  A 

szociálpszichológiai  és  szociokognitív  elméletek  szerint  mind az  észlelt,  mind az  aktuális 

erőfeszítés  normál  mértékű,  az  akaratlagosságnak  megfelelő  szinten  marad.  Az  észlelt 

erőfeszítés – a hipnotizált értelmezésétől függően – lehet akár kicsi, akár nagy. A „disszociatív 

élmény” elméletben (Hilgard, 1992) az észlelt kognitív erőfeszítés kicsi, az aktuális erőfeszítés 

pedig nagy, mivel a disszociatív gát elzárja a tudatosságtól az aktuális erőfeszítést (ezért az 

kívül esik a tudatos kontrollon). A „disszociatív kontroll” elmélet (Bowers, 1992) szerint mind 

az észlelt, mind az aktuális erőfeszítés kicsi, mivel a választ kontrolláló kognitív alrendszer a 

tudatosság  elérése  nélkül,  közvetlenül  aktiválódik  (Ruehle  és  Zamansky,  1997  elemzése 

alapján).

Kognitív, illetve képzeleti erőfeszítéssel kapcsolatos vizsgálatok 

Lynn, Snodgrass és mtsai. (1987) vizsgálatában csoporthipnózist (a HCsS rövidített változatát 

– Shor  és Orne,  1962)  követően a résztvevőknek válaszolniuk kellett  többek között  olyan 

kérdésekre,  hogy  mennyire  múlt  válaszkészségük  a  saját,  és  mennyire  a  hipnotizőr 

erőfeszítésén.  Az  eredmények  szerint  az  erősek  inkább  a  hipnotizőr  képességeinek  és 

erőfeszítésének  tulajdonították  válaszkészségüket,  a  gyengék  pedig  inkább  a  saját 

erőfeszítésüknek. 

Comey és  Kirsch (1999)  kísérletében a  Carleton  University Responsiveness to  Suggestion 

Scale  (CURSS)  (Spanos,  Radtke  és  mtsai,  1983)  csoportos  hipnózis  skálát  alkalmazták 

standard módon (CIF instrukcióval) és CIF instrukció nélkül. Megítélték a CIF előfordulási 

gyakoriságát, a szuggerált hatás létrehozásának szándékosságát, valamint a passzivitás (amikor 

nem számoltak  be  akaratlagosan  generált  viselkedésről  vagy képzetről)  előfordulását.  Az 

eredmények azt mutatták, hogy csak a spontán, automatikus CIF (amikor a szuggesztió nem 

tartalmazta  azt)  korrelált  a  hipnotikus  válasszal,  a  szándékos  képzelet  nem.  Azok,  akik 

válaszoltak  a  szuggesztiókra,  általában  szándékosan  hozták  létre.  A  passzív  beállítódás 

negatívan korrelált a szubjektív válasszal, de ez a hatás viszonylag gyengének bizonyult. 

Bell (közli Sheehan és McConkey, 1982) fentebb említett  vizsgálatában a kevéssé hipnábilis 

személyek inkább a passzív hozzáállást követték, szemben az erősek aktivitásával. 

Gorassini, Hooper és Kitching (1987-1988) − szintén említett  − kísérletében a hipnotizált, az 

akaratlagos  mozgásra felszólított  és a passzívan mozgatott  személyek közül a legkevesebb 

képzeleti erőfeszítést  a „passzív” csoport  tagjai tették,  akiknek a kezét  egy másik személy 

43



mozgatta. A hipnotizált és az akaratlagos mozgást végző csoport között nem volt különbség a 

képzeleti erőfeszítésben.  

Kirsch,  Burgess,  Braffman  (1999)  azt  vizsgálta,  hogy  van-e  különbség  a  figyelmi 

erőfeszítésben  a  különböző  típusú  szuggesztiók  esetén.  Kísérletükben  erős  és  szimulátor 

személyek kognitív terheléssel (visszafelé számlálás) együtt kaptak hipnotikus szuggesztiókat. 

Azt az eredményt kapták, hogy az  önkéntelen mozgásokra, valamint az auditoros és vizuális 

hallucinációra  vonatkozó  szuggesztióknál a  kognitív terhelés  meggátolta  a  viselkedéses  és 

élménybeli válaszokat − azaz a válaszok figyelmi erőfeszítést igényeltek. A kihívó szuggesztiók 

átélésével  a  kognitív  terhelés  szintén  interferált  (a  karmerevedés  és  a  nehézség  érzését 

csökkentette),  a viselkedéses  válaszokat  azonban  nem  akadályozta.  Az  eredmények 

értelmezése a szerzők szerint további vizsgálatot igényel. 

Hughes (közli Bowers, 1990)  − fentebb említett  − kísérlete a szuggerált képzelet erőfeszítés 

nélküli létrejöttét támasztja alá. 

Miller (közli Bowers, 1990)  − szintén fentebb említett  − kísérlete pedig arra mutat rá, hogy 

erősen hipnábilisoknál a fájdalomcsökkentő stratégia nem igényel kognitív erőfeszítést. 

Hughes  (közli  Bowers,  1990)  a  képzeleti  erőfeszítés  vizsgálatához  fiziológiai  mutatót 

alkalmazott.  Erősen és gyengén hipnábilis személyeknél hipnózisban semleges és félelmetes 

képzeleti ingert  indukált,  miközben mérte  a szívfrekvencia változásait.  (Abból a feltevésből 

indult ki, hogy a kognitív erőfeszítés növeli a szívfrekvenciát). Az eredményekből Bowers azt a 

következtetést vonta le, hogy az erősen hipnábilisoknál a szívritmus-növekedés a félelemmel 

járt együtt, nem pedig a kognitív erőfeszítéssel. ők minél kevesebb erőfeszítéssel hozták létre a 

félelmetes képzeletet,  annál erősebb volt a félelem és a szívritmus-növekedés. Eszerint tehát 

hipnábilis  személyeknél  a  szuggerált  félelmetes  képzelet  független  a  tudatos  szándéktól, 

erőfeszítéstől és kontrolltól, inkább érzelmi hatásokra keltődik fel.

Miller (közli Bowers, 1990) annak vizsgálatára tett  kísérletet, hogy a hipnotikusan előidézett 

analgézia  létrehozása  mekkora  kognitív  erőfeszítést  igényel  a  hipnotizáltak  részéről.  A 

személyek egyik csoportjának  hipnotikus  analgézia  szuggesztiót  adtak,  egy másik csoport 

feladata pedig az volt, hogy kognitív stratégiával hozzon létre analgéziát. Az eredmények azt 

mutatták,  hogy  a  kognitív  stratégia  − mindkét  hipnábilitási  csoportnál  − csökkentette  a 

kognitív  feladatban  nyújtott  teljesítményt.  A hipnotikus  analgézia  viszont  csak  a  gyengén 
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hipnábilisoknál csökkentette (mérsékelten) a teljesítményt. Az erősen hipnábilis személyeknél 

viszont mérsékelt teljesítménynövekedés volt megfigyelhető − tehát a fájdalom csökkentéséhez 

szükséges kognitív művelet nem igényelt kognitív erőfeszítést. 

Bowers (1976), valamint Sadler és Woody (2006) a képzeleti képek létrehozásához szükséges 

kognitív erőfeszítés tekintetében azt az eredmény kapta, hogy élénk képzeletű erősen hipnábilis 

személyek  erőfeszítés  nélkül,  a  kevéssé  hipnábilisok  pedig  inkább tudatosan  hozzák  létre 

képzeleti képeiket. 

A kognitív  aktivitást  neurofiziológiai (EEG)  módszerekkel  vizsgáló  kutatások  eredményei 

alapján szintén azt  feltételezik, hogy az erősek minimális kognitív és figyelmi erőfeszítéssel 

vannak jelen hipnózisban, a gyengék pedig jelentős kognitív erőfeszítéssel működnek (közli 

Bányai, 2008).  

Bowers (1990b) az automatikusság melletti érveit terápiás vonatkozásokkal is kiegészíti: arra 

hívja fel a figyelmet, hogy számos hatékony hipnoterápiás hatást lehetetlen tudatos, akaratlagos 

erőfeszítéssel elérni.

Más  kutatások  szerint a  gyengék,  még  akkor  is,  ha  involválódtak  a  képzeletbe,  inkább 

passzívan várják,  hogy a  szuggerált  hatás  megtörténjen.  Az erősek  viszont  aktívabban és 

konstruktívabban közelítik meg a helyzetet. 

A kognitív stratégiákkal, illetve erőfeszítéssel kapcsolatos vizsgálatokat összegezve az látható, 

hogy az emberek különféle kognitív stratégiákkal (aktív és passzív) vesznek részt a szuggerált 

hatás  létrehozásában.  A hipnózis  iránti  fogékonyság  és  a  kognitív  erőfeszítés  mértékének 

összefüggésében  nincs  egyetértés  a  szerzők  körében.  Egyes  kutatások  szerint  a  kevéssé 

hipnábilisok – még akkor  is,  ha involválódtak a szuggesztióba  − passzívan várják a hatást 

(Lynn,  Rhue  és  Weeks,  1990b;  Sheehan,  McConkey,  1982).  A  tényleges  tudati 

szétkapcsolódást  feltételező  elméletek  (Bowers,  1992;  Bányai,  1991,  2008)  –  viszonylag 

objektív mérések eredményei alapján − azt feltételezik, hogy az erőfeszítés nélküliséget csak az 

erősen hipnábilis személyek élik át,  hiszen ők azok, akiknél létrejön a tudati disszociáció. A 

kevéssé hipnábilis emberek a hipnotikus választ inkább tudatosan,  erőfeszítéssel igyekeznek 

létrehozni,  hiszen  náluk  a  hipnózisindukció  nem  indít  be  erős  szelektív  figyelmi  szűrő 

folyamatokat  (Bányai, 2008).  Az eredmények – véleményünk szerint  − feltehetőleg jelentős 
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mértékben függnek az erőfeszítés mérésére választott módszertől, illetve attól, hogy a mérés az 

észlelt, vagy az aktuális (nem feltétlenül tudatos) erőfeszítésre irányul. 

KOGNITÍV KONFLIKTUS A HIPNOTIKUS KOMMUNIKÁCIÓBAN 

Egyes szuggesztiók végrehajtása különféle logikai ellentmondásokat foglal magába. 

Egyfajta logikai ellentmondás a kihívó szuggesztiók ellentétes instrukcióiban fedezhető fel. Az 

emberek  a  kihívó  próbákat  azért  képesek  teljesíteni,  mivel  tudatában  vannak  mindkét 

üzenetnek, de nem zavarja őket az ellentmondás − a viselkedésüket gátolják le, nem pedig a 

gondolataikat.  Az  ellentétes  instrukciók  toleranciája  a  kognitív  struktúrák 

átrendezőképességének rugalmasságát igényli (Zamansky és Clark, 1986). 

A  kognitív  konfliktusok  közé  sorolható  a  szuggesztióra  vs.  valóságra  irányuló  figyelem 

konfliktusa.  Kétfelé  irányuló  figyelem  (disszociatív  stílus)  esetén  konfliktus  áll  fenn  a 

viselkedéses válasz és a kogníció között (Bartis és Zamansky, 1990). 

Konfliktusos hipnotikus kommunikációra épít a konfúziós terápiás technika (közli Mészáros, 

1984), amelynek lényege, hogy egyszerre több utasítást alkalmazva, az utasításokat gyakran 

váltogatva összezavarja a hipnotizált személyt. Ennek célja a terápiában az ellenállás 

A konfliktusnak egy másféle formája akkor áll elő, ha a képzeleti kép vagy az elképzelt válasz 

ellentétes a viselkedéses válasszal. Az ezzel kapcsolatos kísérleti adatok azt mutatják, hogy az 

emberek akkor is képesek válaszolni a szuggesztiókra, ha annak ellenkezőjét képzelik el (pl. 

Bartis és Zamansky, 1990). 

Zamansky (1977)  kísérletében hipnózisos  és  feladat-motivált  erősen  hipnábilis csoport  két 

alkalommal kapta ugyanazokat a szuggesztiókat − másodszorra ellentétes képzeletre felszólító 

instrukcióval  (pl.  karmerevedésnél  karhajlítást  kellett  elképzelni).  Mindkét  csoportban  a 

személyek jelentős része végrehajtotta a szuggesztiót az ellentétes képzelet ellenére. 

Hasonló típusú kísérletet  végzett  Bartis és Zamansky (1990) is. A szerzők a személyek két 

csoportjánál  a  szuggesztiók  megfogalmazásának  kétféle  módszerét  alkalmazták:  az  egyik 

csoport  a  szuggesztiót  kongruens  (a  szuggerált  hatáshoz  illő),  a  másik  csoport  pedig 

inkongruens (a szuggerált hatástól idegen) képzeleti kép indukálásával kapta. (Az inkongruens 
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helyzet növeli a konfliktust.) Az eredmények azt mutatták, hogy a konfliktus növekedésével a 

gyengén hipnábilisok kevésbé képesek végrehajtani a próbát, mint az erősek: nekik nehezebb 

elképzelniük  egy szuggesztióval  ellentétes  dolgot,  miközben  átélik  a  szuggesztiós  hatást. 

Néhány  személy  beszámolt  olyan  képekről  és  gondolatokról  is,  amelyek  nem  illettek  a 

viselkedéses válaszhoz. 

A  kísérlet  elvárása  és  a  hipnotizőr  kommunikációja  közötti  ellentmondásból  következő 

konfliktus tipikusan azokban a kísérletekben jelenik meg, amelyekben a személyek feladata az, 

hogy szándékosan álljanak ellen a szuggesztiós hatásoknak.  

ELLENÁLLÁS A HIPNÓZISSAL SZEMBEN 

A hipnózissal (illetve a módosult tudatállapotokkal) szembeni ellenállásnak alapvetően kétféle 

formáját különíthetjük el: (1) a tudattalan és (2) a tudatos (szándékos) ellenállást. A tudattalan 

ellenállás  spontán  alakul  ki;  a  tudatos  ellenállás  szintén  megjelenhet  spontán  viselkedés 

formájában, de általában előre eltervezett,  szándékos reakcióról van szó, a helyzet (kísérlet) 

elvárásaira.  A  kutatások  elsősorban  a  tudatos  ellenállás  lehetőségeit  és  összefüggéseit 

vizsgálják.  Az  önkéntelenség  természetének  vizsgálatára  azok  a  módszerek  alkalmasak, 

amelyek arra  irányulnak,  hogy mennyiben képesek  az  emberek  ellenállni, ha erre  előzetes 

felszólítást kapnak. 

Spontán ellenállás

A  hipnózis  helyzetére,  illetve  a  szuggesztiós  hatásokra  (tágabb  értelemben  a  terápiás 

helyzetekre) az emberek egy része spontán ellenállással reagál. Ez az ellenállás legtöbbször 

nem  tudatos,  és   különféle  formákban  nyilvánulhat  meg:  pl.  feszültség,  panaszkodás  a 

körülményekre, fejfájás, szédülés, szorongásos tünetek (izzadás, hiperventiláció), szemkinyitás 

és  a  hipnózisba  kerülés  lehetőségének  tagadása  („nem  vagyok  hipnózisban”)  stb. 

(Weitzenhoffer, 1989). 

A spontán ellenállásról feltételezik azt, hogy ez van a háttérben a kevéssé hipnábilis emberek 

jelentős részénél, amikor nem válaszolnak a szuggesztiókra. Tudatos szinten megvan a szándék 

a szuggesztió átélésére, nem tudatos szinten azonban ezek az emberek fenyegetve érezhetik 

magukat, félnek a kontrollvesztéstől (Weitzenhoffer, 1989). 
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Intenzív ellenállást – hipnábilitástól függetlenül is − kiválthatnak negatív áttételi faktorok is (a 

hipnotizőre illetve a hipnózis helyzetére vonatkozóan) (Gravitz, 1985; Gill, 1972). 

A  hipnózis  jungiánus  megközelítésében  az  ellenállás  félelmet  fejez  ki  az  árnyék 

manifesztálódásától, illetve az ego megzavarásától (Hall, 1986). Az én-aktivitásra az ellenállás 

utalhat (Fromm, 1972)

Számos  adatot  találhatunk  az  irodalomban  arra,  hogy  a  hipnózisra  kevéssé  fogékonyak 

nemcsak tudattalanul állhatnak ellen, hanem – az erősekhez és a közepesekhez viszonyítva – 

hajlamosabbak aktívan, célirányosan is ellenállni a szuggesztiós hatásoknak. Céljuk a kontroll 

megtartása, a hipnotizőr befolyásától való függetlenség (pl. Gfeller és mts, 1987; Lynn, Rhue 

és Weeks,  1990b).  Az erősek inkább az átélésre  állítódnak be,  készek alávetni magukat  a 

szuggerált  eseményeknek  (Lynn,  Rhue,  Weeks,  1990b).  Bányai  (1991)  − több  kutatás 

összefoglalása  alapján  − arra  a  következtetésre  jut,  hogy a  hipnózisra  kevéssé  fogékony 

személyek nem hajlandók, vagy képtelenek feladni a realitás-orientációjukat, különösen akkor, 

ha  figyelnek  arra,  amit  a  hipnotizőr  kommunikál.  Fenntartják  elemző,  néha  kritikus 

attitűdjüket, és tipikus módon elkerülik a regresszív kapcsolatot a hipnotizőrrel. 

J.  Hilgard (1979)  a hipnózis kísérletek során megfigyelhető spontán ellenállás két  alapvető 

formáját különíti el: a passzív és az aktív ellenállást. A passzívan ellenálló személyt valójában 

nem igazán érdekli a hipnózis. Aktív ellenállás − J. Hilgard szerint − általában akkor fordul elő, 

ha  valaki bizalmatlan a  hipnózis  helyzetével szemben.  Az aktívan  ellenálló  személyek,  ha 

meggyőződnek  arról,  hogy  nincs  „veszély”  általában  képesek  a  szuggesztiók  átélésére. 

(Előfordulhat az is, hogy ők első alkalommal kevés, másodszorra több szuggesztiót hajtanak 

végre). 

Spanos, Cross és De Groh (1987) kérdőív segítségével vizsgálta a szuggesztióval ellentétes 

viselkedésre való tendenciát. Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált személyek sokkal 

inkább hajlandóak voltak együttműködni, mint ellenállni. Erős negatív korreláció mutatkozott 

az ellenállásra való tendencia és a CURSS (Spanos, Radtke és mtsai, 1983) skála mindhárom 

dimenziójával,  ami  azt  mutatja,  hogy  a  kevéssé  hipnábilisok  hajlamosabbak  voltak  az 

elvárásokkal ellentétes viselkedésre, mint az erősek. 

Spinhoven, Vanderlinden és mtsai (1993) – evészavarban és krónikus fejfájásban szenvedő − 

betegeket vizsgált a Spanos, Cross és De Groh (1987) által kidolgozott ellenállási kérdőívvel, 
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valamint a PCI (Pekala, 1982) rövidített  változatával. Ebben a vizsgálatban is megkapták a 

hipnábilitás (egyénileg bemért)  és az ellenállásra való hajlam közötti  negatív korrelációt.  A 

betegek ellenállási pontszáma átlagban alacsonyabbnak bizonyult, mint az egyetemistáké – ez 

azt  jelenti,  hogy ők  kevésbé  hajlamosak  az  ellenállásra,  mint  az  egyetemistákkal  végzett 

kísérletek résztvevői. 

Lynn, Rhue és Weeks (1990b) arról számol be, hogy a kevéssé hipnábilisoknak nem okoz 

gondot  a  szuggesztióval  ellentétes  mozgás,  ha  erre  megkérik  őket;  az  erősek  inkább 

hajlamosak  arra,  hogy konfliktust,  illetve  distresszt  éljenek  át  akkor,  ha  a  szuggesztióval 

ellentétesen kell viselkedniük. 

Lynn, Rhue és Weeks (1990b) kísérletében a személyeket hipnotizálták, majd megkérték, hogy 

élénken  képzeljék  el  és  éljék  át  a  kapott  motoros  szuggesztiókat,  de  álljanak  ellen  a 

mozgásnak. Az erősen hipnábilisok általában nem voltak képesek erre: elkezdték a mozgást, 

annak  ellenére,  hogy  nagy  erőfeszítéssel  próbálták  azt  megakadályozni.  A  szerzők 

következtetése  szerint  ebben az  esetben a  mozgás  az  önkéntelenség viselkedéses mutatója 

lehet. 

Vanderlinden, Vandereycken és mtsai (1993) kimutatták azt is, hogy a disszociatív kapacitás 

nem függ össze a hipnotikus válaszokkal szembeni ellenállási tendenciával.

Tervezett, szándékos ellenállás 

A  tervezett,  szándékos  ellenállással  kapcsolatos  vizsgálatok  egyik  (elsősorban  a  korai 

időszakra  jellemző) iránya azt  vizsgálja, hogy  mennyiben vehetők  rá  az emberek olyan – 

sokszor antiszociális – cselekvésre, amelyet egyébként nem tennének meg. Egy másik kutatási 

irány a  semleges szuggesztiókkal szembeni tudatos  ellenállás lehetőségét  és  összefüggéseit 

vizsgálja.  Ezek  a  vizsgálatok  az  ellenállás  viselkedéses  és  élményszintű  aspektusaival 

foglalkoznak. Ebben a témában – különösen az élményekre vonatkozóan  − viszonylag kevés 

szakirodalmi anyagot találhatunk. 

Elfogadhatatlan cselekvések végrehajtása szuggesztiók hatására 

A témával kapcsolatos − klinikai és laboratóriumi − kísérletetekben a szuggerált viselkedések 

önveszélyes, törvényt sértő,  undort  keltő,  vagy elfogadhatatlan cselekvések voltak  (Barber, 

1961; Orne, 1972; Kline, 1972; Levitt,  Overley és Rubinstein, 1975; Conn, 1981; Levitt és 
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Baker, 1990; Levitt, Baker és Fish, 1990). Kline (1972) olyan esetekről számol be, ahol laikus 

hipnotizőrök terápiás helyzetben a hipnózist alkalmazták arra, hogy klienseiket elfogadhatatlan 

viselkedésre vegyék rá (pl. csábítás). Az eredmények nem egyértelműek (Orne, 1972; Levitt és 

Baker,  1990),  de  általában azt  az  eredményt  kapták,  hogy néhány ember  rávehető  ilyen 

viselkedésre,  a  többség  azonban  nem.  Kevesen  érezték  azt,  hogy aktuálisan kényszerítve 

lennének egy el  nem fogadható  cselekvés  elvégzésére.  A kutatók  nem találtak  meggyőző 

adatot  arra  vonatkozóan,  hogy  a  hipnotizált  személyek  viselkedését  a  hipnózisnak 

tulajdonítható  észlelésbeli  és  emlékezeti  torzulások,  vagy  a  fokozott  fantáziatevékenység 

befolyásolná jelentős mértékben (Orne,  1972).  Abban, hogy a hipnotizált  mit hajt végre,  a 

hipnotizőrrel  való  kapcsolatban  működő  pszichodinamikai  faktoroknak  tulajdonítanak 

kulcsszerepet (Orne, 1972; Kline, 1972; Coe, Kobayashi és Howard, 1972), és ez a kapcsolat 

valójában  fontosabbnak  bizonyult,  mint  maga  a  hipnózis  (Conn,  1981).  Az  antiszociális 

viselkedéssel  kapcsolatos  vizsgálatok  validitását  azonban etikai  és  módszertani  problémák 

kérdőjelezik meg (Orne, 1972; Conn, 1981; Levitt, Baker és Fish, 1990). 

Ellenállás instrukcióra  

A semleges szuggesztiókkal szembeni szándékos ellenállással kapcsolatos  vizsgálatok  egyik 

típusánál a személyek azt az instrukciót kapják, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak. A korai, 

nem szisztematikus vizsgálatok ellentmondásos eredményeket hoztak (Hilgard, 1963). Young 

(1927)  vizsgálatában  négy  személy  vett  részt,  akik  mindannyian  képesek  voltak 

„autoszuggesztióval”  ellenállni  egy  általuk  előzetesen  kiválasztott  szuggesztiónak.  Wells 

(1940)  hasonló vizsgálatában ezzel szemben a  16  személy túlnyomó többsége  nem tudott 

ellenállni.  A szerző  ebből  azt  a  következtetést  vonta  le,  hogy a  hipnózis  fő  jellemzője a 

tehetetlenség, és aki nem tehetetlen, az nem tekinthető megfelelő kísérleti személynek. (Ezt 

figyelembe véve Wells olyan személyeket válogatott,  akik korábbi hipnózisukban nem tudtak 

ellenállni.) 

Az első szisztematikusnak mondható vizsgálatot Hilgard (1963) végezte. A kísérletben 12, a 

hipnózisra erősen (de nem szélsőségesen) fogékony személy vett  részt,  akik azt  a feladatot 

kapták, hogy kövessék a hipnózisindukciót, majd az azt követő 6 szuggesztió közül (amelyeket 

a korábbi két hipnózisukban végrehajtottak) válasszanak ki kettőt,  amelyiknek ellen akarnak 

állni.  A résztvevők  az  ellenállási instrukciót  az  indukció  előtt  kapták,  de  a  választást  azt 

követően kellett megtenni. Az eredmények szerint egy kivételével valamennyi kísérleti személy 

ellenállt legalább egy szuggesztiónak, és öten ellenálltak mind a kettőnek. 
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Lynn, Nash és mtsai (1983)  kísérletükben három csoporttal  dolgoztak:  (1)  hipnózisos,  (2) 

képzeleti  (mindkét  csoport  erősen  hipnábilis személyekkel)  és  (3)  szimulátor.  Valamennyi 

kísérleti személy olyan instrukciót kapott,  hogy próbáljon meg ellenállni a szuggesztiónak. A 

hipnózisos  és  a  szimulátor  csoport  az  ellenállásra  felkérő  instrukciót  hipnotikus  indukciót 

követően kapta. A képzeleti csoportnál nem volt indukció, és nem esett szó hipnózisról sem. A 

résztvevők  viselkedéses  válaszaikat  egyrészt  saját  maguk,  másrészt  független  megfigyelők 

értékelték egy háromfokú skálán.  Az élményekből független kódoló ítélte meg az imaginatív 

bevonódás, az önkéntelenség és a válaszadási konfliktus mértékét, és kontrollálták azt is, hogy 

vajon a személyek ténylegesen akartak-e ellenállni. A szerzők a viselkedéses mutatókban nem 

találtak különbséget a képzeleti csoport és a szimulátorok között.  A hipnózisos csoport több 

próbát hajtott végre, és fokozottabb önkéntelenségi élményről számolt be, mint a szimulátorok. 

Ez azt jelenti, hogy a különbséget nem magyarázzák egyedül a hipnábilitás különbségei, vagyis 

ahhoz, hogy a hipnábilis személyek nagyobb önkéntelenségről számoljanak be, valóban szükség 

volt  hipnózisindukcióra.  Az előzetesen  adott  információ  szintén  befolyásolta  az  ellenállási 

képességet és az önkéntelenségről való beszámolót. 

Lynn, Nash és mtsai (1984) kísérletében a hipnózisindukciót követően a hipnotizőr szólította 

fel a személyeket az ellenállásra. Azt az instrukciót adta, hogy élénken képzeljék el és éljék át a 

motoros  szuggesztiókat,  de ne válaszoljanak azokra.  Az eredmények azt  mutatták,  hogy a 

képzeletbe  való  bevonódás  ellenére  is lehet  viselkedésesen ellenállni.  Az erősen  hipnábilis 

személyek azonban gyakran nem képesek erre, elkezdik a mozgást annak ellenére, hogy nagy 

erőfeszítéssel  igyekeznek  azt  megakadályozni.  Ebben  az  esetben  az  ellenállásra  való 

képtelenség az önkéntelenség viselkedéses mutatója lehet. 

Levitt,  Baker  és  Fish  (1990)  kísérletsorozatában  korábban  végrehajtott  szuggesztiókkal 

szembeni ellenállásra kérték a résztvevőket.  Az ellenállási instrukciót az indukciót követően 

egy instruktor adta, miután a hipnotizőr ideiglenesen elhagyta a helyiséget.

Az első kísérletben 9 standard  tesztszuggesztiót  alkalmaztak,  amelyből két  szuggesztiónak 

kellett később ellenállni. Az ellenállási instruktor 5 dollárt ajánlott a sikeres ellenállásért. A 20 

résztvevő 45 %-a állt ellen mindkét próbának, 25 %-a pedig egyiknek sem. Az ellenállás és a 

hipnábilitás között nem találtak összefüggést. A hipnotizőrről alkotott  benyomás – amelyről a 

résztvevők a kísérletet követő interjú során számoltak be − kevéssé befolyásolta az ellenállást; 

az  instruktorról  alkotott  benyomásnak  viszont  volt  hatása:  jobban  ellenálltak,  ha  pozitív 

benyomásuk alakult ki az instruktorról. A második kísérlet eljárása az előzőhöz hasonló volt, 

azzal  a  különbséggel,  hogy csak  egy szuggesztiónak  kellett  ellenállni.  Az ellenállásért  10 

dollárt  ígértek.  A 40 kísérleti személy 48 %-a volt képes ellenállni. Ebben a kísérletben az 
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erősen  hipnábilis személyek kevésbé álltak  ellen,  mint  a  gyengék.  A harmadik kísérletben 

elsőként az instruktor találkozott a kísérleti személlyel, elmagyarázta a tudnivalókat, raportot 

alakított ki, majd bemutatta a szemzárás próbát. Ezt követően jött a hipnotizőr, és levezette a 

hipnózist. Az instruktor ezután − az előző  kísérlethez hasonlóan – szintén 10 dollárt ígért egy 

szuggesztiónak való ellenállásért. Ez esetben a 30 résztvevő 66 %-a volt képes ellenállni. Akik 

nem álltak ellen, kedvezőbb volt a benyomásuk a hipnotizőrről, mint azoknak, akik ellenálltak. 

Hajlamosabbak  voltak  ellenállni azok,  akik  pozitív  benyomást  alakítottak  ki  az  ellenállási 

instruktorról, mint azok, akik negatívabbnak látták őt.  A szerzők azt is megfigyelték, hogy a 

benyomások alakulása inkább a hipnózisra kevéssé fogékonyaknál lényeges.  A pénzjutalom 

kevéssé  befolyásolta  a  viselkedést.  A  negyedik  kísérletet  12  erősen  hipnábilis  személy 

részvételével végezték. Az eljárás az előző kísérlethez hasonló volt, de ebben az esetben az 

ellenállásért  viszonylag  nagyobb  összeget,  100  dollárt  ígértek.  Az  eredmények  szerint  az 

erősen hipnábilis résztvevőknek csupán a fele volt képes ellenállni. A hipnotizőrről alkotott 

benyomásban  és  a  hipnózis  mélységében  nem mutatkozott  különbség  azok  között,  akik 

ellenálltak, és akik nem. 

Levitt és Baker (1990) kísérletében egy szuggesztióval szembeni ellenállásra szólították fel a 

kísérleti  személyeket.  A résztvevők  egy csoportjának jutalmat  ígértek  az  ellenállásért;  egy 

másik csoportnak azt a tájékoztatást adták előzetesen, hogy aki erősen próbálkozik, az képes 

ellenállni;  a  harmadik  csoport  sem  jutalmat,  sem  előzetes  információt  nem  kapott.  Az 

eredmények  szerint  a  hipnábilitás  nem volt  összefüggésben az  ellenállással.  A befolyásolt 

csoport  nagyobb arányban állt  ellen, mint azok,  akik nem kaptak  előzetes  instrukciót.  Az 

ellenállásban a legjelentősebb szerepet az ellenállási instruktorról alkotott benyomás játszotta.  

Lynn,  Snodgrass  és  mtsai  (1987)  kísérletében  a  személyek  előzetesen  azt  az  információt 

kapták,  hogy  a  hipnotikus  szuggesztiókra  való  válasz  az  imaginatív  készséget  méri.  A 

következő alkalommal felkérték őket, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak. Eredményül azt 

kapták,  hogy az erősen hipnábilisok (a gyengékkel szemben) több szuggesztióra válaszoltak 

pozitívan,  és  önkéntelenebbnek  ítélték  a  viselkedésüket.  Az  előzetes  információ  szintén 

befolyásolta az ellenállást. 

Spanos,  Cobb és  mtsai (1985)  kísérletének eredményei szerint  amennyiben előzetesen úgy 

tájékoztatták a kísérleti személyeket, hogy az erősen hipnábilisok is ellen tudnak állni, akkor 95 

%-uk ellenállt. Ezzel szemben, ha úgy tájékoztatták őket, hogy nem tudnak ellenállni, akkor 

végrehajtották  a szuggesztiók többségét.  Az elvárások tehát  jelentős szerepet  játszottak  az 

ellenállásban.  
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Levitt és Henderson (1980) (közli Lynn, Rhue és Wheeks, 1990a) vizsgálatában 10 kísérleti 

személynél alkalmazták a Stanford skálát  két  alkalommal. A második alkalommal felkérték 

őket, hogy érjenek el mély hipnózist, de álljanak ellen valamennyi szuggesztiónak, amelyet egy 

másik hipnotizőr ad. Az eredmények szerint a személyek 36%-ban álltak ellen. 

Lynn, Rhue és Weeks, (1990b) kísérletében a résztvevők egy csoportját arra szólították fel, 

hogy ne  válaszoljanak a  hipnotizőr  instrukciójára,  aki  azt  kérte,  hogy ne  válaszoljanak a 

szuggesztióra. Azok a kevéssé hipnábilisok, akik kaptak ilyen instrukciót, több szuggesztióra 

válaszoltak, mint azok a gyengék, akik nem kaptak. 

Az ellenállás és önkéntelenség élményének közvetlen viszonyát vizsgálva Lynn, Snodgrass és 

mtsai  (1987)  azt  találták,  hogy  ellenállási  instrukciós  hipnózisban  az  erősen  hipnábilis 

személyek önkéntelenebbnek érezték a viselkedésüket, mint a gyengén hipnábilisok. 

A férfiak és  nők  ellenállási viselkedése  közötti  különbséget  Levitt,  Baker  és  Fish (1990) 

vizsgálta  a  kísérletsorozat  harmadik  részében.  Az  ellenállás  képességében  nem  volt 

kimutatható különbség. 

Az ellenállás élménye

Az  ellenállási  instrukciónak  való  megfelelés  szándékára,  mint  ellenállási  élményre,  az 

irodalomban csupán utalások találhatók, többek között  olyan formában, hogy egyes kísérleti 

személyeknek erőfeszítésük ellenére sem sikerült ellenállni (pl. Lynn, Rhue és Weeks, 1990a). 

Hilgard  (1963,  1968)  kísérleti  személyeinek  többsége  számára  az  ellenállás  erőfeszítést 

jelentett.  A sikeres ellenállás érdekében különböző kognitív stratégiákat alkalmaztak. Sikeres 

stratégiának bizonyult az erőfeszítés az ellenállásra, az ellenszuggesztió és a figyelemelterelés. 

Néhányan azonban nem akartak ellenállni (Hilgard, 1968, 1977),  és ezek között  volt olyan 

személy, aki heves érzelmi reakciókkal (haraggal, kiábrándultsággal) válaszolt az ellenállásra 

való felszólításra (Hilgard, 1963, 1968). 

Ellenálló helyzetben a vizsgált  személyek sokszor  konfliktust  élnek át  a szuggesztióra  való 

válaszolás és az ellenállás között,  vagyis a hipnotizőr kommunikációja, a transzállapot  és a 

kísérleti  szerepelvárás  között.  A  viselkedés  attól  függ,  hogy végül  melyik  tényező  kerül 

előtérbe (Hilgard,  1963).  Amennyiben nem állnak ellen, a  konfliktust  úgy oldják fel, hogy 
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elsőbbséget  adnak  a  hipnotizőr  szuggesztiójának,  és  háttérbe  szorítják  szándékukat  az 

ellenállásra (Lynn, Rhue és Weeks, 1990a). Az ellenállásra való motiváció hiányát Tellegen 

(1989;  személyes  közlés,  közli  Lynn,  Rhue  és  Weeks,  1990b)  és  Lynn  (1990)  azzal 

magyarázza,  hogy  a  hipnózis  szerepelvárása  („jó  hipnotizált  személynek”  lenni)  egyes 

embereknél  felülírja  az  ellenállási  instrukciót,  vagyis  a  kísérlet  elvárását  („jó  kísérleti 

személynek” lenni és ellenállni). 

Összegzés 

A hipnózissal szembeni ellenállásra vonatkozó vizsgálatokat összegezve azt láthatjuk, hogy az 

emberek általában képesek ellenállni, ha erre felszólítást kapnak (Levitt, 1986; Lynn, Rhue és 

Weeks,  1990a).  Az erősen  hipnábilis személyek ellenálló hipnózisban is  önkéntelenebbnek 

érzik a viselkedésüket, mint a kevéssé hipnábilisok (Lynn, Snodgrass és mtsai, 1987). Egyes 

eredmények arra utalnak, hogy az erősen hipnábilis emberek nehezebben állnak ellen (Lynn, 

Nash,  Rhue és  mtsai,  1983;  Levitt,  Baker  és  Fish,  1990;  Lynn, Rhue és  Weeks,  1990a), 

különösen akkor, ha az ellenállási instrukciót a hipnózisindukciót követően kapják (Levitt és 

Baker,  1983;  Lynn,  Rhue és  Weeks,  1990;  Bartis  és  Zamansky,  1990).  A hipnózis iránti 

fogékonyság és az ellenállás képességének összefüggése azonban nem egyértelmű. A semleges 

szuggesztiókkal  szembeni  ellenállással  kapcsolatos  modern  vizsgálatok  többnyire  azzal 

foglalkoznak,  hogy  különböző  moderáló  faktorok  hatását  mérik  adott  helyzetben.  Az 

eredmények  az  ellenállási viselkedést  tekintve  azt  mutatták,  hogy a  legtöbb  ember  képes 

ellenállni a semleges szuggesztióknak, de azt,  hogy mennyire képesek erre,  és hogy milyen 

mértékben  érzik  viselkedésüket  önkéntelennek,  különböző  kognitív  és  érzelmi  tényezők 

befolyásolhatják.  Alapvető  befolyásoló  hatást  tulajdonítanak  a  helyzetnek  (Spanos  és 

Gorassini, 1984; Lynn, Nash, Rhue és mtsai, 1984) és az előzetes normatív információknak, 

elvárásoknak (Orne, 1972; Zamansky, 1977; Lynn, Nash, Rhue és mtsai, 1984; Spanos, Cobb 

és Gorassini, 1985; Levitt és Baker, 1983; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b; Levitt, Baker és Fish, 

1990): ha előzetesen úgy tájékoztatják a vizsgált személyeket,  hogy a legtöbb ember képes 

ellenállni,  nagyobb  arányú  az  ellenállás,  mint  abban  az  esetben,  ha  ellenkező  értelmű 

felvilágosítást  kapnak. Lényeges szerepet  tulajdonítanak ezenkívül a kapcsolati faktoroknak, 

vagyis annak, hogy a hipnotizált hogyan észleli a kapcsolatát a hipnotizőrrel (Coe, Kobayashi 

és Howard,  1972; Levitt,  Baker, 1983; Lynn, Nash, Rhue és mtsai, 1984; Levitt,  Baker és 

Fish, 1990; Levitt és Baker, 1990; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b), illetve hogy mennyire tartja 

rokonszenvesnek az ellenállási instruktort (Levitt, Baker és Fish, 1990). 
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Feltételezik azt is (Levitt, Baker és Fish, 1990), hogy egyes embereknél a belső dinamika is 

változhat,  ami azt  jelenti, hogy aki az egyik kísérletben nem tudott  ellenállni, az egy másik 

helyzetben valószínűleg képes lenne rá, ha a körülmények megváltoznának. 

Több  szerző  készített  elemzést  azzal  kapcsolatban,  hogy a  szuggesztiós  hatás,  illetve  az 

önkéntelenség  megélése  mennyiben  jelent  kényszerítést.  Általánosságban  véve  arra  a 

következtetésre jutottak, hogy a hipnotizált akkor is átélheti, hogy viselkedését nem ő irányítja, 

ha nem érez kényszert  a szuggesztió végrehajtására (Perry, 1990; Weitzenhoffer, 1990). Az 

emberek nem hipnotizálhatók akaratuk ellenére, vagy tudatuk mellőzésével, nem veszítik el 

teljesen  a  kontrollt  a  viselkedésük  felett,   hanem  megtartják  a  döntési  lehetőséget  az 

együttműködésre  (Orne,  1972;  Spiegel,  1990).  Minden kísérleti személy legalább bizonyos 

fokig tudatában van annak, hogy valaki más vette  át  a felelősséget a viselkedéséért  (Conn, 

1981). A hipnotikus befolyásolás csak a hipnózisra szélsőségesen fogékony személyek számára 

lehet kényszerítő erejű, az erősen hipnábilisok számára nem igazán kényszerítő, de erős hatású. 

VIZSGÁLATUNK FELVEZETÉSE

Az eddigi vizsgálatok összességében véve arra utalnak, hogy az emberek erősen különböznek 

viselkedésük  kontrollálásában,  mind  a  manifeszt  viselkedés,  mind  a  belső  élmények 

szempontjából  (Levitt,  Baker  és  Fish,  1990).  Mindemellett  az  emberek  alapvetően  nem 

hipnotizálhatók  akaratuk  ellenére,  vagy  tudatuk  mellőzésével,  nem veszítik  el  teljesen  a 

kontrollt a viselkedés felett, megtartják a döntési lehetőséget az együttműködésre (Orne, 1972; 

Levitt, Overley és Rubinstein, 1975; Conn, 1981). 

Vizsgálatunk fő célja az önkéntelenség természetének vizsgálata, vagyis annak szisztematikus, 

többszempontú  feltérképezése,  hogy milyen mechanizmusok,  illetve  kognitív  és  kapcsolati 

jellemzők  játszanak  szerepet  a  hipnózisbeli  önkontroll-funkciók  alakulásában,  illetve  az 

önkéntelenség élményében. A kiindulási alapot a – fentebb említett  − Lynn, Rhue és Weeks 

(1990a)  által  felvetett  szempontok  képezik,  arra  vonatkozóan,  hogy mennyiben tükrözi  a 

hipnózisban átélt élmény a viselkedés feletti kontrollt.  A szerzők azt az álláspontot képviselik, 

hogy  a  szándék  és  a  viselkedés  szétválása,  csak  élményszinten  jelenik  meg,  azaz  az 

önkéntelenség  egyfajta  disszociált  élmény.  Ezt  az  értelmezést  támogatja  Hilgard  1992-es 

elmélete  is.  Ezzel  szemben a  második  lehetőség,  hogy a  viselkedés  ellenállhatatlan,  tehát 

tényleges disszociált kontrollt tükröz. Bowers (1992) elmélete ezt az álláspontot képviseli. A 

harmadik lehetőség  pedig,  hogy a  viselkedés  automatikus  és  nem kezdeményezhető,  de  a 
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hipnotizált  személy képes  lehet  annak  ellenállni –  ez  esetben  a  kezdeményezés  kontrollja  

disszociál.  Hilgard  1991-es  elméletével,  mely szerint  a  viselkedés  kontrollja és  a  kontroll 

tudatossága válik szét  egymástól,  mindhárom értelmezés magyarázható:  disszociált élmény, 

kontroll és szándék. 

Jelen disszertációmban a  kognitív funkciók,  illetve élmények  tudatosan átélt  vonatkozásait 

elemzem, és ezt vetem össze a – nem feltétlenül tudatosan megélt – viselkedéssel. 

Az önkéntelenség élményével és annak a viselkedéssel, valamint a képzeleti működéssel való 

összefüggésével  kapcsolatban  viszonylag  széles  körű  szakirodalmi  anyagot  találhatunk. 

Kevesebb  tanulmány  foglalkozik  ezzel  szemben  az  önkéntelenség  hátterében  álló  egyéb 

összefüggésekkel, valamint a különböző szuggesztiótípusok differenciált elemzésével. A kihívó 

szuggesztiók akaratlagos kontrolljára Comey és Kirsch (1999) annak alapján következtetett, 

hogy k.sz.-eik többsége úgy nyilatkozott, hogy ha akarta volna, sikerült volna neki végrehajtani 

a  szuggesztióval ellentétes  instrukciót.  Véleményünk szerint  a  viselkedés szempontjából ez 

nem  feltétlenül  jelent  akaratlagos  kontrollt.  Kísérletünk  az  önkéntelenség  természetének 

vizsgálatában nagy hangsúlyt helyez a tényleges viselkedéskontrollra, azaz a szuggesztiókkal 

szembeni ellenállás megélésére. A korábbi tanulmányokban már felvetésre került (Lynn, 1990) 

az  a  –  megválaszolandó  − kérdés,  hogy a  nem ellenállók mennyiben érzik  viselkedésüket 

önkéntelennek, és hogy éreznek-e konfliktust a válaszadásban. 

A szuggesztiós hatás létrehozásához alkalmazott mentális vagy kognitív stratégiák elemzésével 

kevés tanulmány foglalkozik (Sheehan és McConkey, 1982). Jelen értekezés szélesebb körben 

elemzi  azt,  hogy  mi  történik  kognitív  szinten  a  hipnotizált  személynél  a  hipnotizőr 

kommunikációjának hatására, illetve a szuggesztiós hatás létrejöttekor. Vizsgáljuk a hipnózisra 

közepesen  fogékonyak  élményeit  is  (az  erősek  és  a  gyengék  mellett).  Összehasonlítjuk  a 

különböző  szuggesztiótípusokra  adott  reakciót,  valamint  az  aktív  és  passzív  hozzáállás 

hatékonyságát. 

Differenciáltan  elemezzük  továbbá  azt  az  erőfeszítést  (aktivitást),  amelyet  a  hipnotizált 

személyek a szuggesztiós válasz érdekében tesznek. 

Az eddigi kutatásokat nézve szembetűnő, hogy a szerzők sokszor együtt kezelik a tudatos és 

nem tudatos folyamatokat:  pl. a motiváció (Lynn, Rhue és Weeks, 1990b), vagy a kognitív 

erőfeszítés tekintetében (Comey és Kirsch, 1999; Ruehle és Zamansky, 1997), noha az utóbbi 

esetben  egyes  szerzők  már  megkísérlik különválasztani az  észlelt  (tudatos)  és  az  aktuális 
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(tudaton  kívüli) erőfeszítést  (Ruehle és Zamansky, 1997).  E  két  tényező elkülönítésének a 

kontrollfolyamatok vizsgálatában nagy jelentősége lehet. 

Vizsgálatunk  fő  kérdésköre  a  hipnotikus  szuggesztiókkal  szembeni  ellenállás.  A  spontán 

ellenállást  –  az  eddigi  kutatásokhoz  képest  –  kevésbé  összetett  módon,  de  többféle 

összefüggésben vizsgáljuk. 

A szándékos (instrukcióra történő) ellenállást nézve hiányzik a szakirodalomból az ellenállás 

élményének szisztematikus vizsgálata. Hilgard (1963) korai vizsgálata óta az élményeket csak 

az  önkéntelenség  szempontjából  vizsgálták  szisztematikusan,  az  ellenállás-élményekre 

vonatkozóan  csak  utalásokat  találunk,  amelyek  az  ellenállás  motivációjára  és  a  vele 

kapcsolatos elvárásokra utalnak. Ugyancsak nem találunk vizsgálatot  az ellenállási stratégiák 

részletes  elemzésére  vonatkozóan.  Hiányzik az  ellenállási élmény és  a  viselkedéses  szintű 

ellenállás közötti kapcsolat részletes vizsgálata is. Ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogyan 

jelenik  meg  a  szelf  mint  ágens  (cselekvő  én),  illetve  milyen  az  önkontroll  hipnózisban, 

ismernünk  kell  a  szándékot  és  annak  viselkedéses  kimenetelét,  valamint  adatokat  kell 

gyűjtenünk ezek mentális reprezentációjával kapcsolatban.  Az eddigi kutatásokban továbbá 

nem találunk olyan elemzést sem, amely az ellenállás élményét a különböző típusú (motoros, 

kihívó,  kognitív)  szuggesztiók  esetében vizsgálná.  Nem akadtunk  olyan tanulmányra  sem, 

amely az ellenállás élményét, illetve az ahhoz szükséges erőfeszítést összevetné a szuggesztió 

létrehozásának élményével. Kísérletünkkel  − többek között  − e hiányok pótlásához is hozzá 

kívántunk járulni. 

Az ellentmondó hipnotikus kommunikáció konfliktusára adott  reakciót eddig főként abból a 

szempontból vizsgálták, hogy ellentétes képzeleti instrukció esetén is képesek-e az emberek 

viselkedésesen végrehajtani a  szuggesztiót  (Bartis  és  Zamansky,  1990).  Jelen értekezésben 

részletesebben is elemezzük a reakciómódokat és azok néhány összefüggését.  

A  kapcsolati  faktorokat  vizsgáló  eddigi  kutatások  rámutatnak  arra,  hogy  a  regresszív 

működésmód, illetve az archaikus bevonódás érzékenyebbé teheti a hipnotizáltat a hipnotizőr 

szándékaira  (Sheehan,  1971,  1980;  Sheehan  és  McConkey,  1982).  Azok,  akik  mélyebb 

bevonódást,  illetve jobb kapcsolatot  élnek át,  hajlamosabbak a szuggesztiók végrehajtására 

(Lynn, Snodgrass és mtsai, 1987; Nash és Spinler, 1989; Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990; 

Lynn, Weeks és mtsai, 1991). A szuggesztiókkal szembeni ellenállásban szintén kimutatták a 

kapcsolat lehetséges szerepét (Levitt,  Baker és Fish, 1990; Lynn, 1990). Arra vonatkozóan, 

hogy  a  regresszív  kapcsolat  a  szuggesztiós  hatás,  illetve  a  hipnózisbeli  önkontroll  mely 

aspektusaira gyakorol hatást, nem találunk szisztematikus vizsgálatot. Ahhoz, hogy ezekre az 
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összefüggésekre is rálátásunk legyen, egyfajta lehetőség az,  ha megvizsgáljuk az archaikus 

bevonódás mélységének összefüggéseit a szuggesztiós hatás létrehozása, valamint a hipnózissal 

szembeni  ellenállás  szempontjából,  figyelembe  véve  nemcsak  a  viselkedéses,  hanem  az 

élménybeli  dimenziókat  is.  További  hozzájárulást  adhat  a  hipnotizőr  ellentmondásos 

kommunikációjára adott  reakció és az áttételes viszonyulás összefüggésének vizsgálata.  Az 

archaikus bevonódás szisztematikus mérésére megfelelő lehetőséget kínál a Nash és Spinler-

féle (1989) skála. A teszt kiegészítő, negatív skálája (Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990), 

amely együttműködő  hipnózisban nem bizonyult  kellően érzékenynek, ellenállási helyzetben 

még nem került  kipróbálásra.  Az ellenállási helyzet,  jellegénél fogva,  erősebben hívhatja a 

negatív érzéseket, ezért érdemesnek tartottuk a skála alkalmazását ebben a helyzetben is.

A hipnózissal kapcsolatos  elvárások,  illetve attitűdök  vizsgálatával kapcsolatban széleskörű 

szakirodalmi  anyagot  találhatunk,  amelyek  elsősorban  a  szuggesztiók  végrehajtásával 

kapcsolatos  összefüggéseket  elemzik  (Császár,  2001).  Ellenállási  instrukciós  helyzetben 

szintén végeztek hasonló vizsgálatokat,  amelyek elsősorban arra irányultak, hogy mennyiben 

befolyásolja az  –  előzetesen  manipulált,  szuggesztió-végrehajtásra  vonatkozó  − elvárás  az 

ellenállás „sikerességét”. Általánosságban vége azt találták, hogy az ellenállási viselkedés függ 

az elvárástól (pl. Levitt  és Baker,  1983; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b).  Kísérletünkben az 

attitűdöket  kifejezetten  az  önkontroll  élményére,  illetve  az  ellenállás  lehetőségére  nézve 

vizsgáljuk,  kísérleti  manipuláció  nélkül.  Az attitűdök  kapcsolatát  nemcsak a  viselkedéssel, 

hanem a kontrollal kapcsolatos  élményekkel is összevetjük.  Rákérdeztünk továbbá arra  is, 

hogy milyen vágyai,  kívánságai vannak  a  hipnózissal  kapcsolatban  a  kísérletünkre  önként 

jelentkezett embereknek, és hogy mi az, amitől tartanak, illetve amit szeretnének elkerülni. 

A disszociációval kapcsolatban a kutatók  arra a következtetésre jutottak,  hogy amennyiben 

van kapcsolata a hipnábilitással, akkor annak összetettnek és közvetettnek kell lennie (Whalen 

és  Nash,  1996).  Ezt  a  gondolatot  tovább  fűzve  jutottunk  arra  az  elhatározásra,  hogy a 

disszociatív készséget kifejezetten a hipnózisbeli önkontroll, illetve az ellenállás szempontjából 

vizsgáljuk meg, mivel a kontroll élménye, a tényleges viselkedéskontroll kihívása, valamint az 

ellenállási helyzetből  adódó  kognitív konfliktus  közelebbi hasonlóságot  mutat  az  általános 

disszociatív élményekhez, mint a szuggesztiók egyszerű végrehajtása. Ugyanilyen szempontból 

lehet  érdekes  az  ellentétes  elképzelt  és  szuggerált  mozgásos  instrukciót  tartalmazó 

szuggesztiókra  adott  reakció  összefüggése  a  disszociatív  készséggel  (Vanderlinden, 

Vandereycken  és  mtsai  –  1993  –  csak  a  spontán  ellenállást  vizsgálták  a  disszociáció 

szempontjából.).  Az  általános  disszociatív  készség  vizsgálatára  a  DIS-Q-t  (Vanderlinden, 

Vandereycken és mtsai, 1993) találtuk alkalmasnak. 
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Saját, disszociációval kapcsolatos korábbi vizsgálatunk (Katona, 1996) eredményei − többek 

között  − azt mutatták, hogy a hipnábilitás és a disszociatív készség (DIS-Q pontszám) között 

nincs kapcsolat.  Nem találtunk összefüggést  továbbá sem a  − skálázásos  eljárással mért  − 

önkéntelenséggel, sem a képzeleti erőfeszítés mértékével, sem pedig a figyelem irányulásával. 

Ezen összefüggéseket a jelen kísérletben ismételten vizsgáljuk. 

A gyermekkori családi minták, illetve a szülő nevelési stílus és a hipnózis kapcsolatát tekintve 

igen kevés szakirodalmi adatot találunk (J. Hilgard, 1970; Lynn és Rhue, 1988; újabb: Költő, 

2008), és ezek is elsősorban a szuggesztiók végrehajtása, illetve a hipnábilitás összefüggéseire 

irányulnak.  Vizsgálatunkban kísérletet  teszünk arra,  hogy a  családi minták,  illetve a  szülői 

nevelési stílus főbb mintázatait a szuggesztiókkal szembeni ellenállással is kapcsolatba hozzuk, 

elsősorban  abból  az  elgondolásból,  hogy  a  nevelési  stílus  meghatározó  tényező  lehet  a 

felnőttkori  önkontroll  alakulásában.  E  szempontokat  jelen  kísérletünkben  csupán 

problémafelvető jelleggel, leegyszerűsítve vizsgáltuk.  Célunk ezzel elsősorban az volt,  hogy 

irányvonalat mutassunk a további kutatásokhoz. 

Kísérletünk  további  jellegzetessége,  hogy  a  hipnózis  állapotát  nemcsak  a  szuggesztiók 

végrehajtása  és  az  önkéntelenség élménye,  hanem további dimenziók (szubjektíven megélt 

MTÁ, figyelem irányulása, képzeleti élénkség) szempontjából is áttekintjük. A szuggesztiók 

viselkedéses végrehajtásában továbbá elkülönítjük a szubjektív (saját megítélés szerinti) és a 

megfigyelői (külső megítélő szerinti) értékelést. 

Olyan kísérletet  végeztünk,  amelyben  egy csoportos  együttműködő  hipnózist  követően egy 

másik alkalommal – a hipnózisindukciót megelőzően – a résztvevőket a hipnotizőr tudta nélkül 

arra szólítottuk fel, hogy álljanak ellen a szuggesztióknak (amelyek az előzőekkel azonosak 

voltak).  A  szuggesztiók  többsége  standard  tesztszuggesztió  volt,  két  próba  viszont 

ellentmondásos képzeleti és mozgásos instrukciót tartalmazott. Mindkét hipnózis során mértük 

a  szuggesztiók  végrehajtását  (a  személyek  saját  megítélése  szerint  és  külső  megfigyelők 

pontozása alapján); vizsgáltuk az önkéntelenség élményét (próbánként és a teljes hipnózisra 

vonatkozóan is), az átélt módosult tudatállapot mélységét, a figyelem irányulását, a képzeleti 

képek élénkségét. Felmértük, hogyan élik meg az emberek a szuggesztiós hatás létrehozását, 

és  mennyiben tesznek  erőfeszítést  erre.  Megvizsgáltuk,  hogy a  szuggesztiókkal  szembeni 

ellenállás  milyen  élményekkel  jár  együtt,  milyen  mentális  stratégiákat  alkalmaznak  a 

hipnotizáltak  az  ellenállásra,  valamint  hogy mennyi erőfeszítést  tesznek  ennek  érdekében. 

Rákérdeztünk az 1.  fordulóban arra  is,  hogy próbálkoztak-e spontán ellenállással. Mindkét 

fordulóban  mértük  továbbá  az  archaikus  bevonódás  mélységét.  Mindezeket  kiegészítve 
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vizsgáltuk  a  disszociatív készséget  (DIS-Q),  valamint a  szülői nevelési stílust  is,  a  családi 

légkör,  a szülői szigorúság,  a döntésekbe való beleszólás,  valamint a büntetés  gyakorisága 

szempontjából.
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HIPOTÉZISEK

Kiindulási alap

A hipnotikus szuggesztiókra adott  választ az emberek élményszinten gyakran önkéntelennek 

élik  meg  –  ez  a  klasszikus  szuggesztiós  hatás  (Weitzenhoffer,  1974),  de  a  kontroll 

minőségében léteznek különbségek. 

A vizsgálat fő hipotézisei

 

1.  Lynn,  Rhue  és  Weeks  (1990a)  tanulmányával  ellentétben  feltételezzük,  hogy  az 

önkéntelenség élménye nem pusztán élményszinten jelenik meg, hanem egyes esetekben 

azt is tükrözheti, hogy a szuggerált viselkedés ellenállhatatlan, azaz a hipnotizált személy 

akkor sem képes ellenállni,  ha akar és mindent  megtesz ennek érdekében.  Ebben az 

esetben a  viselkedéskontroll disszociációjáról beszélhetünk. Ez a feltételezés összhangban 

van Bowers (1992) disszociált kontroll elméletével. 

2. Lynn,  Rhue  és  Weeks  (1990a)  tanulmányával  ellentétben  feltételezzük,  hogy egyes 

személyeknél a viselkedés automatikus, bár ellen lehet állni neki. Ekkor a hipnózis hatása 

a kezdeményezés, a szándék disszociációját eredményezi. 

3.  Azt  várjuk,  hogy vannak  olyan  esetek,  amelyekben  az  önkéntelenség  csak 

élményszinten jelenik meg, vagyis a hipnózis az élmény disszociációját váltja ki.  Lynn, 

Rhue és Weeks (1990a)  tanulmánya szerint  az  önkéntelenség élménye csak ezen a szinten 

jelenik meg. Hilgard 1992-es (Bowers által „disszociált élmény”-nek nevezett) elmélete ezt az 

álláspontot támogatja leginkább.

Hilgard  eredeti  neodisszociációs  felfogása  (1991/2008)  mindhárom  fenti  értelmezés 

lehetőségét magában foglalja. Álláspontunk szerint  várhatóan ez a felfogás áll összhangban az 

eredményekkel. 

4. Az önkéntelenség élmény természete személyről személyre, sőt akár személyen belül és 

szuggesztióról szuggesztióra is  változhat,  és  az egyes  szuggesztiótípusoknál  különböző 

lehet.  A különbségek oka differenciált és összetett lehet, amelynek elemzésére alább kitérünk. 

A fő hipotézisek mentén felmerült kérdések
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Milyen egyéni különbségek lehetnek az akarati  kontroll szempontjából együttműködő 

hipnózisban?

Milyen egyéni különbségek figyelhetők meg az önkéntelenség élményében?

• Azt  várjuk,  hogy  a  hipnábilitás  növekedésével  az  átélt  önkéntelenség  növekszik, 

valamint a végrehajtott próbákat önkéntelenebbnek ítélik, mint azokat, amelyeket nem 

hajtanak végre. 

• Intenzívebb önkéntelenség élményt várunk a nőknél, mint a férfiaknál (Katona, 1996 

alapján). 

Mennyiben függ össze az önkéntelenség a hipnózis más  élménydimenzióival? 

• A mélyebb MTÁ-hoz  –  mint  a  hipnózis  egyik dimenziójához  –  valószínűsíthetően 

nagyobb önkéntelenség társul.

• A képzelet élénkségéhez feltehetően szintén nagyobb önkéntelenség társítható.

• A figyelem irányulását  tekintve – a  kognitív stílus egyéni különbségei miatt  − nem 

várunk kapcsolatot az önkéntelenséggel. 

Mennyiben próbálkoznak az egyének ellenállással együttműködő hipnózisban?

• Az ellenállási próbálkozásokat  tekintve a korábbi vizsgálatok  alapján (pl.  Gfeller és 

mtsai, 1987; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b; Bányai, 2008) azt várjuk, hogy az erősekkel 

szemben inkább a kevéssé hipnábilisok hajlamosabbak ellentartani a szuggesztiónak. 

• Kérdésként vetettük fel, hogy van-e összefüggés az ellenállási tendencia és a hipnózis 

élménydimenziói között. 

Mennyiben lehetséges ellenállni a szuggesztióknak? Mennyiben jelent kontrollvesztést az 

ellenállás?

Milyen  egyéni  különbségek  vannak  az  ellenállásban?  Hogyan  viszonyul  egymáshoz  az  

ellenállási szándék és az ellenállás?

• A szuggesztióra való válaszok egyéni különbségei alapján azt várjuk, hogy az ellenállási 

szándék és  viselkedés többféleképpen kapcsolódhat egymáshoz. 

• Összességében véve a legtöbb ember feltételezhetően képes ellenállni, ha akar. 

• Lehetnek olyanok is, akik szándékuk és erőfeszítésük ellenére mégsem tudnak ellenállni 

akkor  viselkedése  olyan  értelemben  is  önkéntelennek  mondható,  hogy  elveszíti 
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önkontrollját  –  ekkor  a  szuggesztió  élményszinten  valóban  kényszerítő  erejűnek 

mondható. 

• Lehetnek olyanok is, akiknek nem áll szándékában ellenállni. Bizonyos esetekben ez is 

az önkontroll elvesztésére utalhat. 

Hogyan függ össze a hipnózis iránti fogékonyság az ellenállás képességével? 

• Az  erősen  hipnábilisok,  mivel  több  szuggesztiót  hajtottak  végre  együttműködő 

hipnózisban, feltehetően több szuggesztiónak akarnak ellenállni, mint a közepesek vagy 

a gyengék. 

• Az  ellenállás  képessége  és  a  hipnózis  iránti  fogékonyság  tekintetében  az  eddigi 

kutatások  alapján inkább azt  feltételezhetjük,  hogy az  erősen  fogékonyak  kevésbé 

képesek ellenállni. Ők ellenálló hipnózisban is több szuggesztiót hajtanak végre, mint a 

közepesek vagy a gyengék. 

Hogyan éli meg az akarati kontrollt az, aki képes és aki nem képes ellenállni? 

• Lynn, Snodgrass és mtsai (1987) eredményei alapján feltételezhető, hogy a klasszikus 

szuggesztiós hatás ellenállási helyzetben is kimutatható, vagyis önkéntelenebbnek érzik 

viselkedésüket azok, akik kevésbé képesek ellenállni.

• A  nők  –  az  együttműködőhöz  hasonlóan  –  ellenálló  hipnózisban  is  feltehetően 

önkéntelenebbnek élik meg a viselkedésüket, mint a férfiak. 

Hogyan függ össze az ellenállás képessége a hipnózis élményfaktoraival? 

• Várhatóan  kevésbé  képes  ellenállni az,  aki  mélyebb módosult  tudatállapotot  él  át, 

illetve akinek élénkebb a képzelete.

Hogyan  változnak  meg  a  hipnózis  élménydimenziói  (akarati  kontroll,  MTÁ,  képzelet,  

figyelem)  ellenállási instrukciós  hipnózisban? 

• Ellenállási instrukciós  hipnózisban mind az  átélt  önkéntelenség,  mind a MTÁ,  mind 

pedig a képzeleti élénkség mértéke − az ellenállás következtében − várhatóan lecsökken 

az együttműködő fordulóhoz képest. 

• Azokat  a  szuggesztiókat,  amelyeket  a  személyek  együttműködő  hipnózisban 

önkéntelenebbnek éreztek – azokkal a próbákkal szemben, amelyeket kevésbé éreztek 

önkéntelennek − hajlamosabbak végrehajtani ellenálló hipnózisban is. 

• Amennyiben  az  önkéntelenség élménye  személyre  jellemző  tulajdonság,  akkor  az 

feltételezhető,  hogy  minél  önkéntelenebbnek  éli  meg  valaki  a  viselkedését 
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együttműködő hipnózisban, annál kisebb akarati kontrollt él át  ellenálló hipnózisban, 

illetve későbbi együttműködő hipnózisban is.

• Feltételezésünk szerint minél mélyebb MTÁ-ot, illetve képzeleti élénkséget él át valaki 

együttműködő  hipnózisban,  annál inkább él  át  MTÁ-ot,  illetve annál élénkebbek a 

képzeleti képei ellenálló hipnózisban is. 

• Mivel egyes ellenállási stratégiák a  figyelem  irányulásának megváltoztatásával járnak 

(Hilgard, 1963), azt várjuk, hogy a személyek ellenálló hipnózisban kevésbé figyelnek a 

hipnotizőrre, mint együttműködő hipnózisban. 

Hogyan függnek össze a hipnózis élménydimenziói (akarati kontroll, MTÁ, képzelet, figyelem)  

ellenállási instrukciós  hipnózisban? 

• A  nagyobb  mértékű  önkéntelenség  feltehetően  mélyebb  MTÁ-tal  jár  ellenálló 

hipnózisban is. 

• A további összefüggések lehetőségét kérdésként vetettük fel. Mennyiben függnek össze 

ellenállási instrukciós hipnózisban a hipnózis főbb élménybeli jellemzői? 

Milyen mentális stratégiákat alkalmaznak az emberek a szuggesztiós hatás létrehozása és 

az ellenállás érdekében? 

Együttműködő mentális stratégiák

• A  szuggesztiókra  adott  válaszok  élménytípusainak  elemzésével  vizsgáltuk  a 

szuggesztió  létrehozásának  kognitív  stratégiáit.  Célunk  a  korábbi  vizsgálatoknál 

átfogóbb elemzés volt. 

Ellenállási  stratégiák  

• A szuggesztiókkal  szembeni ellenálláshoz  alkalmazott  kognitív stratégiák  elemzését 

leíró jelleggel végeztük. Célunk az ellenállási stratégiák fajtáinak, illetve az ellenállási 

helyzetre adott élményreakcióknak a további feltárása volt. 

Mennyi  erőfeszítést  tesznek  az  emberek  a  szuggesztiós  hatás  létrehozása,  illetve  az 

ellenállás érdekében és mivel függ ez össze? 

A szuggesztiós hatás  létrehozása érdekében tett erőfeszítés (aktivitás)
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Hogyan  függ  össze  a  szuggesztiók  létrehozása  érdekében  tett  erőfeszítés  a  viselkedéses 

végrehajtással? 

• A szuggesztiók létrehozása érdekében tett erőfeszítéssel kapcsolatban – a szuggesztiós 

hatás   automatikusságát  feltételezve  –  azt  várjuk,  hogy a  k.sz.-ek  a  végrehajtott 

szuggesztióknál kevesebb erőfeszítést  tesznek,  mint azoknál a  próbáknál, amelyeket 

nem hajtanak végre. Feltételezzük, hogy ez az összefüggés erősebben mutatkozik az 

erősen  hipnábilisoknál  és  a  kognitív  szuggesztióknál  (a  képzelet  automatikussága 

alapján). 

Hogyan függ össze a létrehozás érdekében tett erőfeszítés az önkéntelenséggel?

• A szándék disszociációját, az automatikusságot feltételezve azt várjuk, hogy a nagyobb 

önkéntelenség passzívabb hozzáállással jár. 

Van-e kapcsolat  a  szuggesztiós válasz  létrehozására irányuló  erőfeszítés  és  az  ellenállási 

tendencia között együttműködő hipnózisban?

• Ez a szempontot kérdésként vetettük fel. 

Ellenállási  erőfeszítés (aktivitás)

Igényel-e kognitív erőfeszítést az ellenállás?

• Az eddigi tanulmányok arról számolnak be, hogy a hipnózis hatásának általában nehéz 

ellenállni (Orne, 1959; Hilgard, 1977).  Ennek alapján, valamint a szuggesztiós hatás 

értelmében feltételezzük, hogy szükség van erőfeszítésre: tehát aktívabban állnak ellen 

azok,  akik  ellen tudnak  állni,  mint  akik  nem,  illetve  aktívabban állnak  ellen,  akik 

előzőleg végrehajtották az adott szuggesztiót, mint akik nem. 

• A fentiekből következően azt  várjuk továbbá,  hogy nagyobb ellenállási erőfeszítést 

tesznek  azoknál  a  szuggesztióknál,  amelyeknek  „sikerül”  ellenállni,  mint  azoknál, 

amelyeknek nem.  

• Kérdésként vetettük fel, hogyan függ össze az ellenállási erőfeszítés a hipnózis iránti 

fogékonysággal. 

• A  férfiak  és  nők  ellenállási  aktivitását  nézve  –  az  akarati  kontroll  megélésének 

különbözősége alapján – azt várjuk, hogy a nők aktívabban állnak ellen, mint a férfiak. 

Hogyan függ össze az ellenállási  erőfeszítés a ellenállási szándékkal és az önkéntelenséggel? 

• Feltételezzük, hogy akinek szándékában áll ellenállni, nagyobb erőfeszítést is tesz annak 

érdekében. 
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• A nagyobb önkéntelenség  várhatóan  nagyobb ellenállási aktivitással  jár  (a  valóban 

önkéntelen viselkedésnek nehezebb ellenállni). 

Szuggesztió létrehozási és ellenállási erőfeszítés összehasonlítása

Hogyan  viszonyul  egymáshoz  a  szuggesztió  létrehozása  és  az  ellenállás  érdekében  tett  

erőfeszítés?

• A  szuggesztiós  hatás  létrehozásához  és  az  ellenálláshoz  szükséges  erőfeszítés 

összefüggésére  vonatkozóan  azt  feltételezzük,  hogy  amennyiben  valaki  nagyobb 

aktivitással  hozza  létre  a  szuggesztiós  hatást,  kevesebb  erőfeszítést  igényel  annak 

ellenállni.  Ezt  az  összefüggést  elsősorban  a  kognitív  próbáknál  várjuk  (a  képzelet 

létrejöttének önkéntelensége miatt). 

• Abban az esetben azonban, ha nemcsak a végrehajtott szuggesztiókat nézzük, hanem a 

teljes  hipnózist,  a  létrehozáshoz  és  az  ellenálláshoz  szükséges  erőfeszítés  közötti 

összefüggés már összetettebb lehet. 

• Az 1.  fordulóban végrehajtott  próbáknál nagyobb ellenállási aktivitást  feltételeztünk, 

hiszen  valójában akkor  van  értelme  az  aktív  ellenállásnak,  ha  valaki  végrehajtja  a 

szuggesztiót. 

• Kérdésként vetettük fel, hogy mennyiben függ össze az ellenállási képesség azzal, hogy 

valaki korábban mekkora erőfeszítést tett a  szuggesztiós hatás létrehozása érdekében. 

Milyen  különbségek  figyelhetők  meg  az  egyes  szuggesztiótípusok  között  az  akarati 

kontrollban és az ellenálláshoz szükséges erőfeszítésben? 

Milyen különbségek jelennek meg az egyes szuggesztiótípusok önkéntelenségében? 

• A motoros próbáknál a végrehajtott mozgás akarati kontrollját vizsgáljuk. 

• A  kihívó szuggesztióknál  azt  feltételezzük,  hogy a  k.sz.-ek  többsége  az  ellentétes 

mozgással való próbálkozás ellenére hajtja végre a próbát. (Mindemellett a próbálkozás 

elmaradása is lehet önkéntelen viselkedés: kezdeményezés hiánya). 

• A  kognitív próbáknál  az  önkéntelenség  egyúttal  a  szuggesztió  végrehajtásához 

szükséges erőfeszítést is jelenti. 

• Az amnézia próbánál az emlékezet irányításának képességére kérdeztünk rá. 

• A  poszthipnotikus  szuggesztióval  kapcsolatban  az  irodalom  erősebb  kontextuális 

befolyást  említ  (Barnier  és  McConkey,  1998),  ezért  itt  kisebb  arányban  vártunk 

önkéntelen reakciót, mint a többi próbatípusnál. 

66



• A motoros próbákon belül a könnyebb „karsüllyedést” feltehetően önkéntelenebbnek 

élik meg, mint a viszonylag nehezebb „karlevitációt”. 

Hogyan jelenik meg az ellenállási erőfeszítés az egyes szuggesztiótípusoknál? 

• A különböző szuggesztiótípusok összehasonlításában – a szuggesztiók létrehozásával 

kapcsolatos  kognitív  folyamatok  különbözősége  alapján  –  különbséget  vártunk  az 

ellenállás érdekében tett erőfeszítést illetően.  

• Az  amnézia  szuggesztiónál  –  az  ellenállási  szándékot  figyelembe  véve  –  az 

együttműködő hipnózishoz képest várhatóan kevesebben várják azt, hogy nem fognak 

emlékezni. 

Hogyan reagálnak az emberek a szuggesztióban lévő kognitív konfliktusra? 

Hogyan reagálnak az emberek az ellentmondó képzeleti és viselkedéses instrukciót tartalmazó 

szuggesztióra? 

• Az ellentmondó képzeleti és viselkedéses instrukciót  tartalmazó (motoros  és kihívó) 

szuggesztiókkal kapcsolatban – az eddigi vizsgálatok, pl. Bartis és Zamansky (1990) 

alapján – alapvetően azt várjuk, hogy az emberek egy része – elsősorban a hipnózisra 

erősen fogékonyak  − képes  lehet  végrehajtani a  szuggesztiót  az  ellentétes  képzelet 

ellenére is. 

• A szuggesztió végrehajtását kísérletünkben nemcsak klasszikus értelemben vizsgáltuk, 

hanem  a  képzeleti  instrukciónak  megfelelő  mozgást  is  számításba  vettük.  Azt 

feltételezzük,  hogy az  erősen  hipnábilisok  legalább  olyan  mértékben  reagálnak  az 

elképzelt, mint a szuggerált mozgásra. 

• Vizsgáltuk  azt  is,  hogy a  k.sz.-ek  mennyiben érzik  egyértelműnek  az  ellentmondó 

szuggesztiót.  Azt várjuk, hogy az erősen hipnábilisokat – a logikai inkonzisztenciák 

fokozottabb toleranciája miatt − kevésbé zavarja az ellentmondás. 

Hogyan reagálnak az emberek az ellentmondó szuggesztióra kognitív konfliktusos (ellenálló)  

helyzetben?

• Ellenálló helyzetben az  ellentmondó  szuggesztiók  –  bármilyen szintű  –  végrehajtási 

gyakorisága – a túlzottan sok ellentmondás és kognitív konfliktus miatt – feltehetőleg 

jelentősen lecsökken az együttműködő hipnózishoz képest. 
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Van-e különbség a hipnotikus viselkedés és élmény szubjektív és külső megítélésének 

összefüggéseiben? 

• A  szuggesztiók  végrehajtását szinte  valamennyi  esetben  elemeztük  saját  és  külső 

megfigyelői megítélés alapján.  A viselkedés és  az  annak élménye közötti  széttartás 

(Varga, 1991) lehetősége miatt azt feltételezzük, hogy a kétféle megítélés útján vizsgált 

összefüggések nem minden esetben hoznak hasonló eredményt.  Az eltérések jellege 

további adalékot nyújthat a hipnózisbeli önkontroll természetének megértéséhez. 

• A szuggerált  hatás  létrehozása  és  az  ellenállás érdekében tett  mentális erőfeszítést 

szintén kétféle szinten (saját és külső megítélés alapján) vizsgáltuk.   

Hogyan függ össze a hipnózisbeli önkontroll a hipnotizőr iránti áttételes viszonyulással 

(archaikus bevonódással)? 

Archaikus bevonódás együttműködő hipnózisban

• A regresszív állapot jellemzőit figyelembe véve mélyebb pozitív archaikus bevonódás 

esetén nagyobb mértékű, intenzívebb negatív bevonódás esetén pedig kisebb mértékű 

önkéntelenséget feltételezünk. 

• A  kognitív erőfeszítés és az archaikus bevonódás kapcsolatára  vonatkozóan nem áll 

rendelkezésemre  kutatási  adat.  Ebben  az  esetben  kétféle,  egymásnak  ellentmondó 

felvetés  is  lehetséges.  A  regressziót  tekintve  az  intenzívebb  bevonódás  nagyobb 

passzivitást  eredményezhet.  Másfelől  a  hipnotizőr  szándékának  való  megfelelés 

nagyobb aktivitásra késztetheti a hipnotizált személyeket. 

• Feltételezzük, hogy a spontán ellenállás gyakorisága illetve intenzitása összefüggésben 

van a  hipnotizőrhöz  való negatív áttételes  viszonyulással,  azaz  a  negatív archaikus 

bevonódás mélységével. 

• Az  ellentmondó  szuggesztiót  végrehajtóknál továbbá  erősebb  pozitív  archaikus 

bevonódást vártunk. 

Archaikus bevonódás ellenállási instrukciós hipnózisban 

• A kétféle hipnózishelyzet különbségét tekintve azt várjuk, hogy az ellenállás helyzete, 

illetve a személy ellenállási szándéka kevésbé vált ki pozitív regresszív viszonyulást a 

hipnotizőrhöz, mint az együttműködő hipnózis. A negatív áttételes viszonyulás viszont 

ellenállási helyzetben felerősödhet. Az archaikus bevonódás negatív kontextusban való 

csökkenését már Nash és Spinler (1989) is felvetette. 
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• A  hipnózis  iránti  fogékonysággal kapcsolatban azt  feltételezzük,  hogy a  hipnózisra 

fogékonyabb személyek ellenállási helyzetben is mélyebb pozitív archaikus bevonódást 

élnek át, mint a kevéssé fogékonyak. 

• Az Archaikus Bevonódási Skála két alkalommal való felvételével lehetővé vált annak 

vizsgálata is, hogy a skála mennyiben mér vonást vagy állapotot. 

• Az ellenállás képességére vonatkozóan erősebb pozitív bevonódást  vártunk azoktól, 

akik kevésbé képesek ellenállni.

• Az élménybeli összetevőket  tekintve – amennyiben a regresszív kapcsolat  mélysége 

összefüggésbe hozható ezen szempontokkal is – az volt várható,  hogy akit mélyebb 

pozitív bevonódás jellemez, kevésbé akar majd ellenállni, kevesebb erőfeszítést tesz az 

ellenállás  érdekében,  és  önkéntelenebbnek fogja  érezni  a  viselkedését.  Ugyanígy, 

nagyobb negatív bevonódás esetén a személyek jobban ellen akarnak állni, nagyobb 

erőfeszítést  tesznek  az  ellenállás  érdekében,  és  viselkedésüket  kevésbé  érzik 

önkéntelennek.

• Azt  feltételezzük  továbbá,  hogy  az  említett  összefüggések  a  hipnózis  iránti 

fogékonyságtól  függően  differenciálódhatnak,  és  különbség  lehet  az  archaikus 

bevonódás egyes faktoraival való korrelációkban is.

Mennyiben van hatása az ellenállásra egy adott hipnotizőrrel való korábbi hipnózisban átélt  

archaikus bevonódásnak, 

• Ebben a kérdésben az aktuális archaikus bevonódáshoz hasonló eredményeket vártunk.

Hogyan függ össze a hipnózisbeli önkontroll a disszociatív készséggel?  

• Korábbi vizsgálatunk (Katona, 1996) eredményei alapján, valamint az élmény többféle 

természetének lehetősége és a „több út a hipnábilitáshoz” hipotézis (J. Hilgard, 1979) 

alapján azt  feltételezzük,  hogy az  önkéntelenség élmény  együttműködő  hipnózisban 

nem függ össze a disszociatív készséggel. . 

• A kontrollvesztést,  mint  disszociatív működést  alapul véve –  elsősorban az  erősen 

hipnábilisoknál − kevésbé vártunk ellenállást azoktól, akik hajlamosabbak a disszociált 

működésmódra, mint azoktól, akik  kevésbé hajlamosak erre.

• Feltehetően  önkéntelenebbnek  érzi  viselkedését  ellenálló  hipnózisban  az,  akinek 

erősebb a disszociatív készsége, mint akinek kevésbé erős. 

• Azoknál  az  embereknél,  akik  ellenálló  helyzetben  is  végrehajtják  az  ellentmondó 

szuggesztiót, nagyobb disszociatív készséget feltételeztünk.
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Befolyásolják-e a hipnotikus önkontrollal kapcsolatos elvárások a kontroll élményét és 

viselkedéses vonatkozásait?   

• Az akarati  kontrollra  vonatkozó  attitűdöket  nézve  kérdésként  tettük  fel azt,  hogy 

önkéntelenebbnek élik-e meg a viselkedésüket azok, akik szerint a hipnózis – bizonyos 

mértékű – kontrollvesztéssel jár, mint azok, akik nem említenek kontrollvesztést. 

• Az ellenállási viselkedés és az attitűd kérdését abból a szempontból vetettük fel, hogy 

amennyiben  nem  történik  manipuláció  az  elvárásokban  (ellentétben  az  eddigi 

vizsgálatokkal  − (Orne,  1972; Zamansky, 1977; Lynn, Nash,  Rhue és mtsai,  1984; 

Spanos, Cobb és Gorassini, 1985; Levitt és Baker, 1983; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b; 

Levitt,  Baker és Fish, 1990)  − befolyásolja-e az attitűd az  ellenállási  viselkedést,  a 

kontrollfunkciókat és más élményeket. 

Hipnózissal kapcsolatos kívánságok és averziók

• Milyen vágyakkal, kívánságokkal érkeztek a kísérletre, és mi az, amitől tartanak, amit 

szeretnének elkerülni? Elemzésünk fő szempontját  a kontrollvesztés megemlítésének 

gyakorisága képezte. 

Összefügg-e  a  gyermekkori  családi  légkör  és  szülői  nevelési  stílus  a  hipnózisbeli 

önkontroll megnyilvánulásaival? 

• A  gyermekkori  családi  vonatkozásokat  –  kísérletünk  kontextusában  –  csak 

meglehetősen leegyszerűsítve állt módunkban vizsgálni. Éppen ezért ezzel a vizsgálattal 

annyit  tűztünk  ki  célul,  hogy az  eddigi  vizsgálatok  alapján meghatározó  változók 

többirányú összefüggéseinek feltárásával irányvonalat adjunk egy későbbi, mélyre ható 

és  differenciált  vizsgálathoz.  Az  ellenállási  instrukciós  helyzet  vizsgálata  ilyen 

szempontból a szülői nevelési stílusnak az önkontrollra gyakorolt  befolyásoló hatása 

miatt lehet érdekes. 
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MÓDSZER

KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK

A  kísérletben  összesen  139  önként  jelentkező  kísérleti  személy (k.sz.)  (62  férfi,  77  nő; 

életkoruk  átlaga  24,5  év;  SD  =  6,2)  vett  részt,  akik  plakátokon  megjelent  felhívásunkra 

jelentkeztek. Közülük 90-en (40 férfi, 50 nő; életkoruk átlaga 25,1 év; SD = 6,2) vettek részt a 

teljes kísérletben, a többiek (49 fő) lemorzsolódtak a második fordulóra. 

Felhívásunkban olyan „kíváncsi és/vagy szkeptikus”, 18 és 40 év közötti,  testileg és lelkileg 

egészséges  embereket  kerestünk  csoportos  hipnózis  kísérletre,  akik  még  nem  voltak 

hipnotizálva.  Minden jelentkezőt  előzetesen tájékoztattunk  arról,  hogy két  alkalommal kell 

majd megjelenni, és hogy csak akkor jöjjön el, ha ezt vállalja. A részvételért semmilyen anyagi 

ellenszolgáltatás nem járt.

HIPNÓZIS

A hipnózis standard relaxációs indukciót  (Stanford  Profil Skála,  Weitzenhoffer és Hilgard, 

1967)  és  13  különböző  típusú,  speciálisan  erre  a  kísérletre  összeállított  standard 

tesztszuggesztiót tartalmazott. A szuggesztiókat három kivételével a standard skálákból vettük 

át:  Harvard Csoport  Skála (HCsS) (Shor  és Orne,  1962),  Waterloo  Stanford  Hipnábilitási 

Csoport  Skála, (WSGC) (Bowers, K., 1998), Stanford Profil Skála (SPS) (Weitzenhoffer és 

Hilgard, 1967). (A skálákról magyarul olvasható: Mészáros, 1984; Bányai és Benczúr, 2008). 

A  tesztszuggesztiók  (próbák)  kiválasztásánál  elsősorban  azt  vettük  figyelembe,  hogy 

valamennyi  típusú  szuggesztió  szerepeljen  különböző  nehézségben,  valamint  hogy  a 

végrehajtás értékelése viszonylag egyszerű legyen. 

A próbák sorrendben a következők voltak (zárójelben a szuggesztió típusa és forrása):

71



1. Karsüllyedés (motoros, HCsS) – éber szuggesztió

2. Karlevitáció (motoros, SPS) − indukció

3. Karmozdíthatatlanság (kihívó, HCsS)

4. Íz hallucináció (kognitív, WSGC)

5. Karkatalepszia (kihívó, HCsS)

6. Zene hallucináció (kognitív, WSGC)

7. Álom – a hipnózisról (kognitív, WSGC)

8. Életkor-regresszió – ált. iskola 5. és 2. osztályára (kognitív, WSGC)

9. Kellemes hely (kognitív, jelen kísérletre megfogalmazott szuggesztió) 

10. Ellentmondó  karkatalepszia  (a  továbbiakban:  EMkarkata):  karkatalepszia  karhajlítás 

elképzelésével (jelen kísérletre megfogalmazott szuggesztió)

11. Ellentmondó  kézmozgás  egymás  felé  (EMkézmozg):  kézmozgás  egymás  felé  taszítás 

elképzelésével (jelen kísérletre megfogalmazott szuggesztió)

12. Poszthipnotikus szuggesztió – fa rajzolás (WSGC)

13. Amnézia (kognitív, HCsS)

A standardtől eltérő próbák: a kellemes hely és az ellentmondó szuggesztiók teljes szövege a 

2. mellékletben található. Az életkor-regresszió próba annyiban tért  el a standardtől, hogy a 

viselkedéses megnyilvánulás, vagyis az írás nem szerepelt benne.   

A résztvevők viselkedéses válaszaikra vonatkozó  megítélésüket  és élményeiket (lásd alább) 

fordulónként egy-egy – külön erre a kísérletre összeállított élménykérdőíven rögzítették.4 Az 1. 

fordulóban valamennyi k.sz.  azonos  kérdőívet  (4.  melléklet) kapott.   A 2.  fordulóban az 

ellenálló  csoport  kérdőíve  (5.  melléklet)  az  ellenállásra  vonatkozott.  A  kontroll  csoport 

kérdőíve  –  az  aktuális  hipnózisra  vonatkozó  kérdések  tekintetében  –  megegyezett  az  1. 

fordulóval. 

A kísérletben  mért  változókat  és  az  értékelési  szempontokat  az  1.  mellékletben található 

táblázatok foglalják össze. 

4 A kérdőíven néhány olyan kérdés is szerepel, amelyek elemzésére a jelen disszertációban nem térek ki. 
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A HIPNÓZIS VISELKEDÉSES VONATKOZÁSAINAK VIZSGÁLATA 

(1. melléklet, 1/a és 1/b táblázatok)

A szuggesztiók végrehajtásának értékelése (1/a. táblázat)

A szuggesztiók  viselkedéses  végrehajtását  szubjektív  szinten  a  kérdőívek  erre  vonatkozó 

állításaiból mértük. 

A végrehajtást – minden vagy semmi alapon – a regresszió, a kellemes hely és az ellentmondó 

szuggesztiók  kivételével a  standard kritérium alapján értékeltük;  az  előbbi két  próbánál az 

élmény  élénksége  alapján  határoztuk  meg  a  kritériumszintet.  (A  végrehajtott  próbákat 

„pozitív”-ként,  a  nem végrehajtottakat  „negatív”-ként  említem.)  Az EM szuggesztióknál a 

képzelet és a szuggesztió hatása ütközött  egymással, így ezek a szokásos kritériumokkal nem 

voltak pontozhatók (az értékelés leírását lásd alább). 

A viselkedéses válaszok elemzéséhez kétféle megítélést alkalmaztunk: (1) szubjektív megítélés: 

a k. sz.-ek saját megítélése a szuggesztiók végrehajtásával kapcsolatban, valamennyi próbánál 

(ld.  kérdőív),  (2)  megfigyelői  megítélés: külső  megfigyelők  megítélése  azoknál  a 

szuggesztióknál,  ahol  a  nyílt  viselkedés  is szerepet  játszott:  motoros  és  kihívó próbák,  íz 

hallucináció, zene hallucináció, álom (a leírt álom megítélése),  poszthipnotikus szuggesztió. 

(Ezzel kapcsolatban lásd bővebben: Varga, 1991). 

A „kellemes hely”, az „életkor-regresszió” és az „amnézia” próbák végrehajtásának szubjektív 

és megfigyelői megítélése azonos módon történt  − tehát  a kétféle pontszámban az értékek 

azonosak.

Az  életkor-regresszió próbánál  a  kritérium  − a  standard  alapján  –  kizárólag  az  újraélés 

mélysége volt. A kellemes hely próbánál a végrehajtás kritériumaként az élmény élénkségére 

vonatkozó 5 fokú Likert-skálán legalább 4-es érték bejelölését vettük.

Előfordult,  hogy a személyek nem emlékeztek arra, hogy egy próbát végrehajtottak-e, vagy 

sem.  Ilyen  esetekben  az  elfelejtett  próbák  végrehajtását  végrehajtottként  (pozitívként) 

számítottuk  be a  szubjektív pontszámba.  (A próbák elfelejtését  feltehetőleg a  tudatállapot-

módosulás okozza,  másrészt  a  megfigyelők az „amnéziás” próbákat  szinte  minden esetben 

végrehajtottnak ítélték.)

A  szuggesztiók  végrehajtási  pontszáma  az  1.  fordulóban  (hipnózis  iránti  fogékonyság  és  

megfigyelői végrehajtás) 
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A hipnózis iránti fogékonyság (hipnábilitás) mérőszámát az 1. fordulóban szubjektív szinten 

végrehajtott szuggesztiók száma adja (max. 11). A megfigyelői összpontszám két részből áll: a 

nyílt  viselkedést  tartalmazó  próbáknál  a  megfigyelők  pontozása  alapján  végrehajtott 

szuggesztiók száma, a többi szuggesztiónál (életkor-regresszió, kellemes hely, amnézia) pedig 

a szubjektív végrehajtás pontszáma (max. 11). 

A  hipnózis  iránti  fogékonyságuk  szerint  a  k.sz.-eket  csoportokba  osztottuk:  gyenge 

hipnábilitás  − 0-3 pont (N=14),  közepes – 4-7 pont  (N=32),  erős – 8-11 pont  (N=12).  (A 

ponthatárokat a szélsőségek alapján alakítottuk ki. A standard skálákon alapuló ponthatárok: 

gyenge − 0-4 pont, közepes – 5-7 pont, erős – 8-12 pont.) 

A pontszámok átlagai a teljes 1. fordulós mintán: gyenge: N=43, x =1,65, SD=1,15; közepes: 

N=75,  x =5,52, SD=1,06; erős: N=21, x =8,90, SD=0,83. Az ellenálló csoportnál: gyenge: 

N=14,  x =1,71, SD=1,2; közepes: N=32, x =5,59, SD=1,2; erős: N=12, x =9,00, SD=0,8. 

A  kontroll  csoportnál:  gyenge:  N=14,  x =2,00,  SD=1,11;  közepes:  N=16,  x =5,50, 

SD=0,97; erős: N=2, x =8,50, SD=0,71. 

A szuggesztiók végrehajtási pontszáma a 2. fordulóban

A 2. fordulóban a végrehajtott  szuggesztiók számát (szubjektív és megfigyelői szinten) az 1. 

fordulóhoz hasonlóan határoztuk meg (max. 11). 

A különböző próbatípusok végrehajtási pontszáma

A próbák  végrehajtást  típusonként  is  elemeztük  mindkét  fordulóban.  A próbatípusonkénti 

összpontszámot (motoros és kihívó – max. 2; kognitív, ideértve az amnéziát is – max. 6) a 

végrehajtott  szuggesztiók  összege  adja.  (A  kognitív  próbáknál –  jellegük  miatt  − csak  a 

szubjektív összpontszámot vettük figyelembe.)
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Ellenállási arány

Az ellenálló csoport  2. fordulójában a végrehajtott  szuggesztiók alapján ellenállási arányt is 

számítottunk, amely arra vonatkozik, hogy az adott  személy az első fordulóban végrehajtott 

szuggesztiói hány százalékának állt  ellen a  2.  fordulóban (külön szubjektív és  megfigyelői 

szinten).  (Egy  személyt,  aki  mindkét  fordulóban  0  pontos  volt,  ebből  a  számításból 

kihagytunk.)  Abban  az  esetben,  ha  valaki  csak  a  2.  fordulóban  hajtott  végre  egy-egy 

szuggesztiót (az 1. fordulóban nem), akkor ezt úgy számítottuk, mintha nem állt volna ellen.

A szuggesztiók végrehajtása ellentmondó szuggesztiók esetén (1/b. táblázat) 

Az  ellentmondó szuggesztiókat  háromféle  viselkedéses  válasz  alapján  értékeltünk:  (1) 

szuggesztiós válasz: ha a személy a standard kritériumok szerint (karkatalepszia és kézmozgás 

egymás  felé)  végrehajtotta  a  szuggesztiót  (megmerevedett  a  karja,  illetve  közeledtek 

egymáshoz a kezei), (2) képzeleti válasz: ha a személy az elképzelt mozgás szerint viselkedett 

(behajlott  a karja,  amikor  azt  el kellett  képzelni, illetve távolodtak  a kezei egymástól),  (3) 

váltakozó válasz: ha a személy viselkedése váltakozott  aszerint, hogy éppen miről beszélt a 

hipnotizőr (karja váltakozva behajlott és kinyúlt, illetve kezei közeledtek és távolodtak). 

A  két  ellentmondó  szuggesztió  különböző  jellegű  (szuggesztiós,  képzeleti,  váltakozó) 

végrehajtása alapján képeztünk szintenként egy-egy összesített végrehajtási mutatót, amelynek 

személyenkénti értéke a végrehajtott próbák száma alapján 0-2 pont.  

Az ellentmondó szuggesztióknál a k.sz.-ek – a kérdőív egyértelműség/zavarosság skáláján − 

arról is nyilatkoztak, hogy ezeket a próbákat mennyire ítélték egyértelműnek: Likert típusú, 5 

forkú skála. A nagyobb érték nagyobb zavarosságot jelent. 
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A SZUGGESZTIÓS HATÁS LÉTREHOZÁSA 

(1. melléklet, 2. táblázat)

A szuggesztiós hatás létrehozására tett erőfeszítés (aktivitás) 

Erőfeszítés saját megítélés alapján

A  k.sz.-ek  saját  erőfeszítésüket  a  teljes  hipnózisra  vonatkozóan  a  kérdőív  erőfeszítés 

(passzivitás) skáláján ítélték meg: Likert típusú, 7 fokú skála, amely arra vonatkozik, hogy a 

személy mennyire  tett  erőfeszítéseket  a  teljes  hipnózis  során  a  szuggerált  hatás  létrejötte 

érdekében, illetve mennyire érezte magát passzívnak. A nagyobb érték nagyobb passzivitást 

jelent.

A kognitív szuggesztióknál a hatás létrehozására tett erőfeszítést minden egyes próbánál egy 5 

fokú Likert típusú skálán (a magasabb érték nagyobb passzivitást jelent) vizsgáltuk. A kognitív 

próbáknál az erőfeszítés és az önkéntelenség szubjektív megítélése megegyezik. 

A  próbánkénti  skálaértékek  átlagából  képeztünk  egy  átlagos kognitív  önkéntelenségi 

(passzivitás) értéket személyenként. 

Erőfeszítés külső megítélés alapján

A szuggesztiós hatás létrehozása érdekében mutatott  erőfeszítés (aktivitás) külső megítélését 

az egyes próbákhoz tartozó szabad élménybeszámoló (ld. kérdőív „Mit gondolt, mit érzett, mit  

képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?” kérdése) tartalomelemzése alapján végeztük. 

A szuggesztiók átélésével kapcsolatos kérdésre adott  szabad élménybeszámolókat az első 9 

próbánál5  3 független kódoló  megítélte  abból a szempontból,  hogy a  személyek mennyire 

tettek  erőfeszítést  a  szuggesztiók  létrehozása  érdekében.  A  kódolók  valamennyi kísérleti 

személy minden egyes próbájára vonatkozóan globális megítélést végeztek, egy ötfokú, Likert-

típusú skálán, ahol az 1-es érték a passzív, az 5-ös az aktív hozzáállást jelentette. A passzív 

hozzáállás  arra  vonatkozott,  hogy  a  személy  nem  tett  semmit  annak  érdekében,  hogy 

létrehozza a szuggerált hatást, az aktív ellenállás pedig azt jelentette, hogy erőfeszítést tett  a 

szuggerált hatás érdekében. Az élménybeszámolók nem minden esetben voltak alkalmasak az 

aktivitás  mértékének  megítélésére  (a  személy nem írt  semmit,  vagy másról  írt).  Egy-egy 
5 Azért csak 9 próbát vettünk számításba, mert a poszthipnotikus szuggesztiónál és az amnéziánál az aktivitás 
nem bizonyult megítélhetőnek, a személyek általában más jellegű élményekről írtak.
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tartalomegységet  akkor  tekintettünk  megítélhetőnek,  ha a  három kódolóból  legalább kettő 

adott  valamilyen  skálaértéket.  A  kódolók  megítélése  közötti  egyetértés  megfelelőnek 

bizonyult: a Spearman-Brown-féle effektív reliabilitás értéke együttműködő hipnózisnál 0,89. 

(A fent ismertetett megítélésre a kódolási útmutató 1. része vonatkozik.)

Az egyes próbákhoz tartozó  aktivitás (erőfeszítés)  értéket  a  kódolók  megítélésének átlaga 

adja. Így tehát minden résztvevő 9 szuggesztiója kapott egy-egy skálaértéket. 

Egy személy átlagos aktivitását a 9 próba értékének átlaga jelenti. 

Az  átlagos  aktivitást  továbbá  próbatípusonként  is  megnéztük.  Ez  az  érték  az  egyes 

próbatípusokhoz tartozó értékek átlagát jelenti (motoros – max. 2, kihívó – max. 2, kognitív – 

max. 5). 

A szuggesztiós válasz létrehozásának mentális stratégiái

Az együttműködő hipnózisok (1. forduló és kontroll csoport  2. forduló) próbánkénti szabad 

élménybeszámolóit  (ld.  kérdőív,  „Mit  gondolt,  mit  érzett,  mit  képzelt  el  a  szuggesztió  

elhangzásakor?” kérdése) – az első 9 próba esetén − abból a szempontból is elemeztük, hogy 

milyen stratégiákat alkalmaznak az emberek a szuggesztiós hatás létrehozása érdekében, illetve 

kognitív szinten hogyan reagálnak a hipnotizőr kommunikációjára. 

Az élménybeszámolókat két független kódoló sorolta be különböző kategóriákba a kódolási 

útmutató  2. része alapján. Megjegyzendő, hogy egy személynél több stratégia (kategória) is 

szerepelhetett, kivéve akkor, ha élménye „passzív” besorolást kapott. Egy adott élmény akkor 

kapta  meg  a  tényleges  besorolást,  ha  mindkét  kódolónál  azonos  kategória  ill.  kategóriák 

szerepelt(ek). 

A „passzív” (PA) és az „implikáltan passzív” (IPA) kategóriákat – a könnyebb értékelhetőség 

érdekében –összevontuk,  és  az  eredmények értékelését  már  ennek alapján végeztük  „PA” 

jelöléssel. 

A HIPNÓZIS ÉLMÉNYE

(1. melléklet, 3. táblázat) 

Önkéntelenség

77



Önkéntelenség a teljes hipnózisra vonatkozóan

A teljes hipnózisra vonatkozó önkéntelenséget – mind az 1., mind a 2. fordulóra vonatkozóan 

– globálisan a kérdőív(ek) megfelelő skáláján mértünk: Likert típusú, 7 fokú skála, amely arra 

vonatkozik,  hogy  a  személy  mennyire  érezte  viselkedését  a  teljes  hipnózis  során 

önkéntelennek. A nagyobb érték nagyobb önkéntelenséget jelent.

Próbánkénti önkéntelenség

A  motoros próbáknál  (karsüllyedés,  karlevitáció)  a  kérdőíven  a  mozgás  önkéntelenségére 

vonatkozó állításokat értékeltük abban az esetben, ha a személy a szuggesztiót végrehajtotta 

(kérdőív: „B”-től  „F”-ig).  Az állításokhoz egy számértéket  rendeltünk 1-től  5-ig, amely az 

akaratlagos mozgástól a teljesen önkéntelenig terjed.

Az  átlagos  motoros  önkéntelenségi mutatót  a  két  próba  értékének  átlaga  adja  (max.  5), 

azoknál a  k.sz.-eknél, akik mindkét  szuggesztiót  végrehajtották.  Akik nem hajtották  végre 

mindkét próbát, nem kaptak ilyen átlagos értéket. 

A  kihívó próbáknál  a  kérdőíven  az  ellentétes  mozgás  kipróbálására  tett  erőfeszítésre 

vonatkozó állítások szerepelnek. Az értékelést (statisztikai próba lehetővé tétele érdekében) 

összevontan,  annak alapján végeztünk,  hogy amennyiben a  személy a  próbát  végrehajtotta 

(„C”-„F” állítások),  próbálkozott-e  a  hipnotizőr  felszólítására  azzal,  hogy a  szuggesztióval 

ellentétes mozdulatot megtegye (felemelje a kezét, illetve behajlítsa a karját).

A  kognitív szuggesztióknál  a  próbánkénti  önkéntelenség  megegyezik  az  erőfeszítés 

(passzivitás) értékkel. 

Az  amnézia próba  esetén  a  k.sz.-eknek  a  felidézés  irányításának képességére  vonatkozó 

állításokból („A”-tól „D”-ig) lehetett választani. A négy állításhoz fordított sorrendben 0-tól 3-

ig  terjedő  számértéket  rendeltünk,  amely a  teljes  kontrolltól  az  emlékezet  irányításának 

képtelenségéig terjed. 

Az  amnézia  szuggesztió  emlékezetre  gyakorolt  hatását 5  fokú  Likert-skálán  mértünk  (a 

nagyobb  érték  nagyobb  befolyást  jelent).  A  poszthipnotikus  szuggesztió  végrehajtásának 

önkéntelenségére vonatkozó állítások az élményskálán szerepelnek. 
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Módosult tudatállapot

A tudatállapot  módosulását (mindkét fordulóban) a kérdőív  módosult tudatállapot skáláján 

mértük a teljes hipnózisra vonatkozóan: Likert típusú, 7 fokú skála, amely arra vonatkozik, 

hogy a személy mennyire érezte  eltérőnek a tudatállapotát  a hétköznapi, éber állapottól.  A 

nagyobb érték nagyobb eltérést jelent. 

Figyelem irányulása

A figyelem hipnotizőrre irányulásának mértékét (mindkét fordulóban) a figyelem skála értéke 

adja a teljes hipnózisra vonatkozóan: Likert típusú, 7 fokú skála, amely arra vonatkozik, hogy 

a személy mennyire figyelt a hipnotizőrre. A nagyobb érték nagyobb odafigyelésre utal.

Képzeleti élénkség

A  képzeleti  élénkség  mértékét  (mindkét  fordulóban  )  a  képzeleti  skála mutatja  a  teljes 

hipnózisra  vonatkozóan:  5  fokú  skála,  a  képzelet  élénkségére  vonatkozó  állításokkal.  Az 

állításokhoz 0-tól 3-ig egy számértéket rendeltünk A nagyobb érték nagyobb élénkséget jelent.

Az amnézia szuggesztió élménye: emlékezőkészségre vonatkozó megítélés

Az  amnézia  próbához  tartozó  élménybeszámoló  tartalomelemzése  alapján  az  alábbi 

kategóriákat alakítottuk ki (mindkét fordulóban):

(1) Kifejezi, hogy vissza tud majd emlékezni, illetve vissza akar emlékezni. 

(2) Nem fog tudni, illetve nem akar visszaemlékezni. 

(3) Kíváncsi arra, hogy hogyan reagál majd (anélkül, hogy konkrétan elővételezne valamilyen 

viselkedést). 

(4)  Egyéb  (a  fenti  kategóriákba  nem  besorolható  élmények).  Az  „egyéb”  kategóriánál 

legtöbbször a visszakérdezés alatti gondolataikat, érzéseiket említették. 

Az egyes élményeket csak akkor soroltuk az „egyéb”-en kívüli kategóriába, ha azt  az átélő 

személy kifejezetten a szuggesztió elhangzásához kapcsolta.

Ellenállási tendencia együttműködő hipnózisban (az 1. fordulóban) 
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A kérdőíven nyílt  kérdés  szerepelt,  hogy a  személy  próbálkozott-e  azzal,  hogy  ellenáll  a  

szuggesztióknak. Ha igen, mikor, miért és hogyan. 

Az értékelést tartalomelemzéssel végeztük, aszerint, hogy a k.sz. említett-e a szuggesztióval 

ellentétes viselkedésre, vagy a helyzetből való kilépésre irányuló próbálkozást. Ennek alapján 

egy 3  fokú  skálát  alakítottunk  ki  (zárójelben  a  skálaértékek):  „nincs  ellenállás”  (0),  egy 

alkalommal vagy csekély mértékben említett  ellenállás (1),  „többszöri  próbálkozás”  (2).  A 

nagyobb skálaérték tehát többszöri, illetve intenzívebb ellenállási próbálkozásra utal. 

AZ ELLENÁLLÁS ÉLMÉNYE

(1. melléklet, 4. táblázat)

Ellenállásra való motiváció és erőfeszítés

Ellenállára való motiváció (szándék) 

Az ellenálló csoport kérdőívén minden egyes szuggesztiónál egy (igen/nem) kérdés szerepelt, 

hogy a személy akart-e ellenállni. 

A teljes hipnózisra vonatkozó ellenállási motivációt az „igen” válaszok személyenkénti száma 

adja. 

Ellenállási erőfeszítés (passzivitás) saját megítélés alapján  

Az értékelés alapját az ellenállási kérdőív ellenállási erőfeszítés (passzivitás) skálája képezi a 

teljes hipnózisra vonatkozóan:  Likert  típusú,  7  fokú skála,  amely arra  vonatkozik,  hogy a 

személy mennyire nem tett  erőfeszítéseket az ellenállás érdekében. A nagyobb érték nagyobb 

passzivitást  jelent,  a  kisebb érték  arra  vonatkozik,  hogy a  személy nagyobb erőfeszítéssel 

igyekezett ellenállni.

Ellenállási erőfeszítés külső megítélés alapján

Az  ellenállási  erőfeszítés  (aktivitás)  külső megítélését  az  ellenállásra  vonatkozó  szabad 

élménybeszámolók  alapján  végeztük.  A  kérdőíven  minden egyes  próbára  vonatkozóan  az 

alábbi  kérdés  szerepelt:  „Próbált-e  tenni  valamit  annak  érdekében,  hogy  ellenálljon  a 

[szuggerált  hatásnak – itt  konkrét  utalás történt  az adott  szuggesztiós hatásra],  vagy csak 
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passzívan  várta  a  hatást?  Mit  gondolt,  mit  érzett,  mit  képzelt  el  a  szuggesztió  

elhangzásakor?” A  zárójeles  rész  helyén  valamennyi  szuggesztiónál  a  konkrét  hatást 

említettük (pl. felemelkedjen a karja, érezze az ízeket, visszamenjen az időben stb.) 

A megítélés módszere hasonló volt az együttműködő hipnózishoz, azzal a különbséggel, hogy 

ebben  az  esetben  csak  két  kódoló  vett  részt  az  értékelésben,  és  az  élményeket  abból  a 

szempontból ítélték meg – 5 fokú Likert skálán −, hogy a személy mennyire tett erőfeszítést az 

ellenállás érdekében. Egy-egy tartalomegységet akkor tekintettünk megítélhetőnek, ha mindkét 

kódoló  adott  valamilyen skálaértéket.  A  kódolók  megítélése  közötti  egyetértés  ebben az 

esetben is megfelelőnek bizonyult: effektív reliabilitás  0,91. (A kódolási útmutatót  lásd a  7.  

mellékletben. A fent ismertetett megítélésre az útmutató 1. része vonatkozik.)

Az egyes próbákhoz tartozó ellenállási aktivitás (erőfeszítés) értéket a kódolók megítélésének 

átlaga adja. Így tehát minden résztvevő 9 szuggesztiója kapott egy-egy skálaértéket. 

Egy személy átlagos ellenállási aktivitását a 9 próba értékének átlaga jelenti. 
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Az ellenállás mentális stratégiái

Az ellenállási stratégiák  elemzését  a  szuggesztiós  válasz  létrehozási  stratégiáihoz  hasonló 

módon végeztük el az ellenállásra vonatkozó élménybeszámolók tartalomelemzésével.

Az élménybeszámolókat szintén két független kódoló sorolta be különböző kategóriákba (7.  

melléklet) az útmutató 2. része alapján. Ebben az esetben is – a „passzív” kivételével − több 

stratégia (kategória) is szerepelhetett egy személynél. 

Az ellenállási stratégiák eredeti kategória rendszerét  − a válaszgyakoriságok megoszlását és a 

könnyebb értékelhetőséget figyelembe véve − átdolgoztuk. (Az átdolgozott és az eredmények 

értékelésénél figyelembe vett kategória rendszert lásd az eredeti kategória rendszer után.)

ARCHAIKUS BEVONÓDÁS

 (1. melléklet, 5. táblázat) 

Mindkét  csoportnál,  mindkét  fordulóban  a  22  tételes,  negatív  skálával  (utolsó  3  tétel) 

kiegészített Archaikus Bevonódási Skálát (9. melléklet) alkalmaztuk.

A pozitív archaikus bevonódás megítéléshez a skála eredeti változatát vettük alapul. 

A  negatív  archaikus bevonódási pontszámot  a skála negatív tételeire adott  értékek összege 

képezi. 

Faktoronkénti elemzés: 

(1) „Csodálat és kötődés” − ABS 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. tételei

(2) „Félelem a negatív megítéléstől” − ABS 2., 10., 16., 17., 18., 19. tételei

(3) „Függőségigény” − ABS 12., 13., 14., 15. tételei.

A faktorok összpontszámát a hozzá tartozó tételek értékének összege adja. 
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ELVÁRÁSOK, ATTITŰDÖK 

(1. melléklet, 5. táblázat)

A hipnózisbeli akarati kontrollra, ellenállásra, valamint a hipnózissal kapcsolatos kívánságokra 

és félelmekre vonatkozó elvárások felmérését 4 befejezetlen mondat segítségével végeztük. A 

résztvevők feladata az volt, hogy fejezzék be a mondatokat úgy, hogy első gondolatukat írják 

le. 

(1) „Hipnózisban az akarat…”

(2) „A szuggesztióknak ellenállni…”

(3) „Hipnózisban szeretném átélni, hogy…”

(4) „Hipnózisban nem szeretnék olyat átélni, hogy…”

Ezt  a  módszert  –  az  egyszerűbben  értékelhető  skálázásos  eljárással  szemben  –  azért 

választottuk, hogy elkerüljük a sugalmazást bármilyen irányba. 

Az  értékelést  a  kapott  válaszok  tartalmi  csoportosításával  végeztük,  annak  figyelembe 

vételével, hogy lehetőség legyen statisztikai próba elvégzésére is. A válaszcsoportok (tartalmi 

kategóriák) a következők voltak:

1., akarati kontrolra vonatkozó mondat: szerepel-e a válaszban bármilyen akaratvesztésre való 

utalás? igen/nem.

2.,  ellenállás lehetőségére vonatkozó mondat: (1) nem lehet, vagy nehéz ellenállni, (2) lehet 

(könnyű) ellenállni, (3) egyéb válaszok (pl. valamitől függ az ellenállás lehetősége).

3.,  kívánságokra,  vágyakra vonatkozó  mondat:  (1)  önkontroll-vesztés,  (2)  regresszió 

(visszatérés  az  időben,  elfelejtett  emlékek  feltárása),  (3)  szabadság,  boldogság,  pozitív 

élmények, (4) tudatállapot változás, (5) egyéb (pl. kíváncsiság, problémára rálátás) 

4.,  nem kívánatos élményekre, félelmekre vonatkozó mondat: (1) negatív élmények, érzelmek 

(pl. megalázottság), (2) negatív viselkedés, kontrollvesztés, (3) egyéb. 

ÁLTALÁNOS DISSZOCIATÍV KÉSZSÉG

(1. melléklet, 5. táblázat)

A disszociatív készséget a DIS-Q kérdőívvel (10. melléklet) mértük. 

GYERMEKKORI  CSALÁDI  LÉGKÖRRE  ÉS  A  SZÜLŐI  NEVELÉSI  STÍLUSRA 

VONATKOZÓ EMLÉKEK

(1. melléklet, 5. táblázat)
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Az  erre  vonatkozó  kérdések  az  1.  forduló  kérdőívében  (4.  melléklet)  szerepelnek.  A 

megítélések a 12 éves kor előtti időszakra vonatkoznak6.

(1) Családi légkörre vonatkozó megítélés: Likert típusú 7 fokú skála, amely arra vonatkozik, 

hogy  a  személy  milyennek  érezte  a  családi  légkört  a  családtagok  közti  kapcsolat 

szempontjából. A kisebb érték rideg, a nagyobb érték meleg légkört jelent. 

(2) Szülők engedékenységére (szigorúságára) vonatkozó megítélés: Likert típusú 7 fokú skála, 

amely arra vonatkozik, hogy a személy mennyire érezte engedékenynek a szüleit. A kisebb 

érték szigorúságot, a nagyobb érték engedékenységet jelent.

(3) Családi  döntésekbe való  beleszólás  lehetősége:  Likert  típusú 7  fokú skála,  amely arra 

vonatkozik,  hogy a  személy hogy emlékszik  vissza,  mennyire  vonták  őt  be  a  családi 

döntésekbe. A nagyobb érték erős bevonást jelent.

(4) Büntetés gyakorisága: 5 fokú, Likert típusú skála. A kisebb érték nagyon ritka, a nagyobb 

érték nagyon gyakori büntetést jelent. 

ELJÁRÁS

A kísérlet  két  fordulóban zajlott,  egy egyetemi előadóteremben,  az  első  forduló  három,  a 

második két csoportban. A teljes kísérletben részt vevő valamennyi kísérleti személy (k.sz.) két 

alkalommal jelent meg, a többiek csak az 1. fordulón vettek részt. Minden alkalommal ugyanaz 

a  kísérletvezető  (a  szerző)  és  ugyanaz a  hipnotizőr  volt  jelen.  A hipnotizőr  egy 47  éves, 

kísérleti  hipnózisban  gyakorlott  nő  volt,  aki  nem  tudott  sem  a  kísérlet  céljáról,  sem  a 

kísérletvezető  által a  résztvevőknek adott  instrukciókról.  Jelen voltak továbbá megfigyelők 

(megfigyelésre kiképzett,  sajátélményű hipnózis tapasztalattal már rendelkező pszichológusok 

és  pszichológus  hallgatók),  akiknek a  feladata  az  volt,  hogy a  hipnózis alatt  a  személyek 

látható  viselkedéses  megnyilvánulásait  jegyzőkönyvben  rögzítsék.7 A  hipnózis  mindkét 

alkalommal ugyanazt a szuggesztió-sort tartalmazta.

Az  első  fordulóban a  kísérletvezető  fogadta  a  jelentkezőket,  akik  először  egy  előzetes 

attitűdfelmérésben  vettek  részt.  Ez  két  részből  tevődött  össze:  (1)  PEF  (történetírás  a 

hipnózisról) (Császár,  2001)  és (2)  mondatbefejezések.  A résztvevők ezután felkészültek a 

hipnózisra. Ekkor jelent meg először a hipnotizőr, és következett  a csoporthipnózis. Majd a 

hipnotizőr  távozott,  és a további instrukciókat  ismét a kísérletvezető  adta.  Ezt  követően a 

6 A 12 éves kor előtti időszakot tartják meghatározónak a szülői nevelési stílus szempontjából. 
7 A megfigyelők szintén nem kaptak információt a kísérlet céljáról, és nem ismerték a kontroll csoport 
instrukcióját sem, de az ellenállási instrukció elhangzásakor már a teremben tartózkodtak. (A hozzájuk 
beosztott személyek csoportbeli hovatartozását viszont csak kifejezett odafigyeléssel lehetett megállapítani.)
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k.sz.-ek kitöltötték az 1. fordulós kérdőívet (4. melléklet), amelyen egyrészt hipnózisban átélt 

élményeiket rögzítették a megadott  szempontok alapján, másrészt válaszoltak a gyermekkori 

családdal kapcsolatos és egyéb kérdésekre.  Ezután az Archaikus Bevonódási Skála, majd a 

DIS-Q kitöltése  következett.  Végül a  kísérletvezető  elbúcsúzott  a  résztvevőktől,  és  kérte 

mindenkitől a második alkalommal való megjelenést. 

A  második  fordulóra való érkezéskor,  érkezési sorrendben, minden kísérleti személy egy 

kártyát kapott, amelyen vagy egy „A”, vagy egy „B” betű szerepelt. Ilyen módon osztottuk be 

a személyeket „ellenálló” és „kontroll” csoportokba. A két csoport létszámát úgy alakítottuk, 

hogy  az  ellenállók  kétharmados  többségben  legyenek.8 Így  az  ellenálló  csoportba  58,  a 

kontrollcsoportba  pedig  32  személy került.  Amikor  mindenki  együtt  volt  a  teremben,  a 

kísérletvezető felkérte a „B” jelű kártyával rendelkezőket (ők lettek a kontroll csoport), hogy 

egy kis időre menjenek át egy másik terembe, egy segéd-kísérletvezető kíséretében. Így a két 

csoport  ideiglenesen  két  különböző  helyen tartózkodott.  Ekkor  mindkét  csoport  előzetes 

instrukciót kapott: Az ellenállók feladata az volt, hogy a hipnózis teljes ideje alatt álljanak ellen 

a szuggesztiós hatásoknak, miközben a helyükön maradnak és együttműködnek a hipnotizőrrel 

(az  instrukció  pontos  szövegét  lásd  a  3.  mellékletben).  A  kontroll  csoport  a  szokásos, 

együttműködésre felszólító instrukciót kapta. A résztvevők nem tudhattak arról, hogy a másik 

csoportnál mi történt az alatt az idő alatt,  amíg külön teremben tartózkodtak. Amikor a két 

csoport  ismét  együtt  volt,  megjelent  a  hipnotizőr,  levezette  a  hipnózist,  majd közvetlenül 

ezután elhagyta a termet. Az előző fordulóhoz hasonlóan, ismét kérdőív kitöltése következett. 

Az ellenálló csoport  ellenálló hipnózisra vonatkozó élménykérdőívet kapott  (5. melléklet),  a 

kontroll csoport  élménykérdőíve azonos volt  az 1.  fordulóéval. Ezután ismét az Archaikus 

Bevonódási Skála kitöltése következett. Befejezésül a kísérletvezető megadta azokat a későbbi 

időpontokat,  amikor  a  résztvevők  tájékoztatást  kaphattak  a  kísérlet  céljáról és  feltehették 

kérdéseiket. A kísérletvezető arra is megkért mindenkit, hogy a megadott időpontig senkinek 

ne beszéljen a kísérletről. 

EREDMÉNYEK

A statisztikai összehasonlítások a MINISTAT program (Vargha, 1994) segítségével készültek. 

Néhány személy nem válaszolta meg valamennyi kérdést (illetve nem mindig állt módunkban 

minden adatot begyűjteni) – ebben az esetben kevesebb adattal kellett számolnunk. 

Általános megjegyzések az eredmények olvasásához

8 Az ellenálló és a kontroll csoport létszáma közötti különbségtétellel biztosítani kívántuk az elegendő 
létszámot az ellenálló csoportban.  
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Azokat a próbákat, amelyekre a k.sz.-ek nem emlékeztek − az EM szuggesztiók kivételével − 

végrehajtottként vettük számításba9. 

Egyes százalékos eredmények közlésekor  – ahol az információtartalom szempontjából nem 

igazán lényeges a számadatok tizedes részletességgel való megadása − a százalékértékeket a 

könnyebb áttekinthetőség érdekében kerekítve adtam meg. 

A korrelációs táblázatoknál – a könnyebb áttekinthetőség érdekében − előfordul, hogy csak a 

szignifikáns adatokat  tüntetem fel.  A nem szignifikáns korrelációt  vízszintes  vonal jelzi a 

megfelelő cellában. 

A  rövidítések  magyarázatát  lásd  az  1.  mellélet  táblázataiban  valamint  a  kivehető 

rövidítésjegyzéken.  

Jelmagyarázat a korrelációs együtthatók szignifikanciájához:

** -- p<0,01

* -- p<0,05

+ -- p<0,10

9 A magyarázatot lásd a „Módszerek” fejezetben. 
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LEÍRÓ STATISZTIKA ÉS ALAPVETŐ ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Nem mutatkozott  szignifikáns különbség sem a hipnózis iránti fogékonyságban, sem az átélt 

módosult  tudatállapotban,  sem  pedig  az  archaikus  bevonódásban  azok  között,  akik 

megjelentek a második fordulón és akik nem. A lemorzsolódás tehát e tényezőkel önmagában 

nem magyarázható. 

A szuggesztiók végrehajtási aránya az 1. fordulóban, valamint az egyes tesztek és skálák 

átlaga 

6.  táblázat

Az egyes szuggesztiók végrehajtási gyakorisága az 1. fordulóban – a teljes minta arányában 

(N=139) 

Végrehatási %
szubj. megfigy. 

karsülly 79 (110) 58 (78)
karlevit 51 (71) 54 (72)
karmoz 55 (77) 59 (79)
íz-hall 38 (53) 42 (57)
karkata 52 (73) 68 (91)
zene-h 3 (4) 4 (5)
álom 45 (63) 39 (54) 
regr 40 (54)
kell.h. 56 (78)
fa-rajz 35 (49) 29 (40) 
amnéz 40 (43) 

Megjegyzés: Azokat a próbákat, amelyekre a k.sz.-ek nem emlékeztek, végrehajtottként vettük 

számításba10.

A  6.  táblázat és  az  1.  grafikon (8.  melléklet)  azt  mutatja,  hogy a  legnagyobb arányban 

szubjektív szinten a karsüllyedést,  a kellemes hely szuggesztiót  és a karmozdíthatatlanságot, 

megfigyelői  szinten  pedig  a  karkatalepsziát,  a  karmozdíthatatlanságot  és  a  karsüllyedést 

hajtották  végre.  A legnagyobb eltérés  a  szubjektív és  a  megfigyelői végrehajtás  között  a 

karsüllyedésnél és a  karkatalepsziánál mutatkozott:  az  előbbi esetben szubjektív,  az  utóbbi 

esetben pedig megfigyelői szinten hajtottak végre több próbát. 

7.  táblázat

A főbb  változók átlaga a teljes mintán (N=139)

10 A magyarázatot lásd a „Módszerek” fejezetben. 

87



x SD N
hbili 4,83 2,65 139
1mfpont 4,84 2,44 134
1önktot 3,21 1,69 137
1pastot 3,70 1,70 137
motöka 3,47 0,96 66
kogpaa 2,96 0,81 139
1amnir 1,10 0,89 137
1amnbf 2,05 1,25 134
1aktatl 2,26 0,53 139
1figy 5,71 1,15 139
1mtá 5,22 2,46 139
1képz 2,36 1,23 138
1ABS+ 42,5 18,9 139
1ABS- 4,55 2,38 139
DIS-Q 2,13 0,51 132
cslegk 5,37 1,76 139
cseng 4,15 1,39 139
csdönt 3,78 1,66 139
büntgy 1,94 1,19 139

A  7. táblázatból leolvasható az 1. forduló főbb változóinak átlaga és szórása a teljes mintán. 

Feltüntettük továbbá azon személyek számát is (N), ahol az adott változó értékelhető volt.11

Az életkorral való összehasonlítás azt mutatta, hogy nincs szignifikáns korreláció az életkor és 

az 1. fordulós pontszámok, a teljes hipnózisra vonatkozó önkéntelenség, passzivitás, képzelet, 

figyelem és  módosult  tudatállapot  tekintetében.  Csökken  ezzel  szemben  az  életkorral  az 

archaikus bevonódás mélysége (ABS+: r=-0,19, p<0,05; ABS-: r=-0,20, p<0,05), valamint a 

disszociációs készség (DIS-Q: r=-0,27, p<0,01). 

A hipnózissal kapcsolatos elvárások, attitűdök kategóriáinak gyakorisága  

Az  akarati  kontrollra vonatkozó  befejezetlen  mondathoz  („Hipnózisban az  akarat…”)  írt 

befejezések  –  kategóriáink  szerint  --  az  alábbi gyakorisággal  fordulnak  elő  (zárójelben a 

személyek száma): kontrollvesztést említ: 67% (93); nem említ: 33% (45). A k.sz.-ek többsége 

szerint tehát hipnózisban jelentősen csökken az akarati kontroll.  

Az ellenállásra vonatkozó nyitott mondatra („A hipnózisnak ellenállni…”) a következőképpen 

oszlanak meg a reakciók (N): „nem lehet”, vagy „nehéz” ellenállni: 36% (50); „lehet”, illetve 

„könnyű” ellenállni: 53% (74); nincs egyértelmű állásfoglalás: 11% (15). A k.sz.-ek több mint 

fele szerint tehát a hipnózisnak könnyen ellen lehet állni.  

11 A DIS-Q tesztet néhány k.sz. – időhiány miatt – hazavitte kitöltésre; de nem mindenki hozta vissza. 
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A  hipnózissal  kapcsolatos vágyak,  kívánságok (a  részvétel  motivációja)  („Hipnózisban 

szeretném azt  átélni, hogy…”) az alábbiak szerint oszlanak meg (N): pozitív élmények (pl. 

szabadság, boldogság): 33% (45); kontrollvesztés: 15% (21); tudatállapot-változás 15% (21); 

regresszió: 11% (15);  egyéb (pl.  önismeret,  gyógyulás, kíváncsiság):  26% (36).  A többség 

tehát pozitív élményekre vágyik, illetve az önismeret, kíváncsiság vezérli. 

A  hipnózissal  kapcsolatos  averziók,  félelmek („Hipnózisban  nem  szeretnék  olyat  átélni, 

hogy…”) az alábbi megoszlát követik: negatív élmények, érzelmek (pl. megalázottság): 51% 

(69); negatív viselkedés, kontrollvesztés: 29% (40); egyéb 20% (27). A k.sz.-ek több mint fele 

a negatív érzelmeket, ezen belül is elsősorban a megalázottságot szeretné elkerülni.

A válaszokból észrevehető,  hogy a  kontrollvesztés  élménye megjelenik mind a  hipnózissal 

kapcsolatos kívánságok, mind pedig az averziók között. 

Élménymutatók, archaikus bevonódás és disszociáció az 1. fordulóban 

8.  táblázat

Az 1. forduló egyes élményfaktorai és az ABS összehasonlítása hipnábilitási csoportonként  

(ANOVA)

Erős Közepes Gyenge Szign.
x SD x SD x SD F p<

1figy 5,76 1,51 5,55 1,09 5,98 1,01 1,96 n.sz.
1mtá 7,33 1,80 5,63 2,26 3,49 1,96 26,5 0,01
1képz 3,33 0,86 2,57 1,09 1,50 1,11 23,9 0,01
1ABS+ 62,9 15,5 44,8 17,8 28,4 9,1 37,9 0,01
1ABS- 5,00 2,51 4,76 2,66 3,97 1,64 1,91 n.sz.
DIS-Q 2,41 0,66 2,13 0,47 1,97 0,41 5,66 0,01

Megjegyzés: A szignifikáns különbségeknél az átlagok páronként is szignifikánsak. 

Tukey-próba: DIS-Q: gyenge-erős: t=3,99, p<0,05.

A  8.   táblázat mutatja  az  1.  fordulós  hipnózis  egyes  élményfaktorai  és  az  ABS 

összehasonlítását  hipnábilitási csoportonként.  Látható,  hogy az erősen hipnábilisok mélyebb 

MTÁ-t éltek át,  és élénkebbnek érezték képzeletüket, mint a közepesek, vagy a gyengék. A 

pozitív archaikus bevonódás mélysége szintén nőtt a hipnábilitással. Nem találtunk különbséget 

a hipnábilitási csoportok között a figyelem irányulásában és a negatív archaikus bevonódásban. 

Az  erősen  hipnábilisok  disszociatív  készsége  nagyobbnak  mutatkozott,  mint  a  kevéssé 

hipnábilisoké.  
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9.  táblázat

Korrelációk az 1. fordulóban végrehajtott szuggesztiók száma és ABS+ értéke között a teljes 

mintán és az egyes hipnábilitási csoportokban

Teljes Gyenge Közepes Erős
ABS+ ABS- ABS+ ABS- ABS+ ABS- ABS+ ABS-

hbili 0,61** 0,14+ 0,42** -0,14 0,18 0,00 0,08 0,14
1mfpon 0,55** 0,18* 0,23 0,19 0,25* 0,08 -0,06 0,12

A  9.  táblázat mutatja,  hogy a  teljes csoportban erős  a  pozitív korreláció az első fordulós 

pontszámok és a pozitív archaikus bevonódás között.  A kevéssé hipnábilisok szubjektív és a 

közepesek megfigyelői pontszáma között  figyelhető meg továbbá pozitív korreláció, ami azt 

jelenti, hogy a nagyobb számú végrehajtott  szuggesztió mélyebb archaikus bevonódással járt 

együtt.  Az archaikus bevonódás negatív vonatkozásaival a teljes csoportnál találtunk gyenge 

pozitív együttjárást. 
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A SZUGGESZTIÓS HATÁS LÉTREHOZÁSA

Mentális stratégiák a szuggesztiós hatás létrehozására12

10.  táblázat

Az egyes mentális  stratégiák, illetve élmények előfordulási száma az élménybeszámolókban,  

próbánként

Pa Neg Fi Ak KM KK KS Aka Al Un Go Am Ell Fél Egy
karsülly 75 1 11 9 12 21 10 2 0 0 41 0 18 3 0
karlevit 89 3 8 13 19 0 4 18 0 0 25 1 1 2 3
karmoz 64 2 13 7 16 5 7 0 0 0 16 15 4 0 4
íz-hall 29 2 6 9 8 84 4 0 0 0 22 0 0 0 1
karkata 65 2 8 9 7 22 17 1 0 1 19 4 1 2 2
zene-h 53 4 21 8 40 7 4 0 0 0 64 0 1 1 0
álom 70 3 4 29 12 11 6 0 1 0 17 0 1 0 3
regr 34 2 0 6 12 81 0 0 1 0 10 1 0 0 0
kell.h. 52 0 0 2 1 72 1 0 2 0 5 3 0 0 0

Megjegyzés: a kategóriák leírását ld. 6. melléklet

A 10. táblázat az egyes szuggesztiók élménybeszámolóiban előforduló élményegységek számát 

mutatja.  A táblázatból –  többek között  –  azt  olvashatjuk le,  hogy a  passzív hozzáállás a 

leggyakrabban a karlevitációnál fordult elő, a legkisebb arányban pedig az íz-hallucinációnál. A 

szuggesztió  szövegére  a  zene-hallucinációnál  koncentráltak  a  legjobban,  és  a  regresszió, 

valamint az álom próbáknál a legkevésbé. A szuggesztiós hatást szintén a zene-hallucinációnál 

képzelték el leginkább, és a kellemes helynél a legkevésbé. Képzeleti képet, mint stratégiát az 

íz-hallucinációnál  és  a  regressziónál  említettek  a  legtöbben;  a  legkevésbé  pedig  a 

karlevitációnál, a karmozdíthatatlanságnál és a zene-hallucinációnál. Saját kép, illetve képzet 

megalkotása  a  karkatalepsziánál  volt  a  leginkább  jellemző.  A  karlevitációt  több  személy 

akaratlagosan hajtotta  végre. Más próbáknál az akaratlagosság nem, illetve alig jellemző. A 

gondolkodás,  elemezgetés  nagy  arányban  jelentkezik  a  zene-hallucinációnál  és  a 

karsüllyedésnél;  a  kellemes  helynél  pedig  szinte  alig  fordul  elő  Elalvást,  unatkozást  alig 

jeleztek. A személyek a karmozdíthatatlanság próbára emlékeztek a legkevésbé. Ellenállni a 

karsüllyedésnek próbáltak a legtöbben. Félreértés és egyéb reakció alig fordult elő. 

12 A kognitív stratégiák elemzésekor − a kategóriák viszonylag nagyobb száma miatt − nem végeztünk 
statisztikai összehasonlítást; az elemzések a számszerű adatok alapján készültek, leíró jelleggel.  
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11.  táblázat

A hipnotikus válasz létrehozásának mentális stratégiai próbatípusonként az összes említett  

stratégia százalékában

Pa Neg Fi Ak KM KK KS Aka Al Un Go Am Ell Fél Egy
motoros 42 1 5 6 8 5 4 5 0 0 17 0 5 13 1
kihívó 41 1 7 5 7 9 8 0 0 0 11 6 2 1 2
kognitív 29 1 4 7 9 31 2 0 0 0 14 0 0 0 0

Megjegyzés: A 100% értéke: motoros N=389; kihívó N=313; kognitív N=811.   

A  11.  táblázat és  az  1 grafikon (8.  melléklet)  az  egyes  stratégiák  gyakoriságát 

próbatípusonkénti bontásban tünteti  fel.  Azt  vehetjük észre,  hogy a passzivitás a kognitív 

próbáknál kisebb arányban fordul elő, mint a motoros,  vagy a kihívó próbáknál. A kognitív 

szuggesztióknál a szuggerált kép illetve képzet elképzelése dominál. Elemezgetés, ellenállási 

próbálkozás és félreértés legnagyobb arányban a motoros próbáknál jelenik meg. 

A fenti kategóriaegységekből –  a  könnyebb elemezhetőség  és áttekinthetőség  érdekében – 

készítettünk egy összevont kategóriarendszert is. Ennek egységei a következők (zárójelben az 

összevonás alá vett egységeket tüntetjük fel):

- Passzív (Pa, Neg)

- Átmeneti (Fi, Ak)

- Aktív (KK, KM, KS)

- Kilépés (Al, Un)

- Gondolkodás (Go)

- Amnézia (Am)

- Ellenállás (Ell)

- Akaratlagos végrehajtás (Ak)

- Félreértés (Fél)  
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12.  táblázat

A hipnotikus válasz létrehozásának mentális stratégiái (összevont) az egyes hipnábilitási  

csoportokban az összes említett stratégia százalékában 

(zárójelben a stratégiák száma)

Passzív Átmeneti Aktív Kilépés Gondolk. Amnézia Ellenáll Akar Félreért
Gyenge 29 

(139)
14 (65) 33 

(158)
0,6 (3) 20 (97) 2 (8) 1 (5) 0 (1) 0,6 (3)

Közep. 39 
(306)

9 (74) 34 
(263)

0 (1) 11 (89) 2 (15) 2 (15) 2 
(17)

0,2 (2)

Erős 44 
(101)

10 (24) 25 
(57)

0,4 (1) 14 (33) 0,4 (1) 3 (6) 1 (3) 1 (3) 

Megjegyzés: a 100% értéke: gyengéknél N=479, közepeseknél N=782, erőseknél N=229. 

Az egyes hipnábilitási csoportok összehasonlítása (12.  táblázat és a 2. grafikon) (8. melléklet) 

azt mutatja, hogy a gyengéknél az aktív hozzáállás dominált (kismértékben) a többi stratégiával 

szemben,  a  közepeseknél  és  az  erőseknél  pedig  a  passzivitás  (a  közepeseknél  kisebb  a 

különbség az aktív és a passzív stratégia gyakorisága között, mint az erőseknél). Az „átmeneti” 

stratégia a  legnagyobb arányban a  gyengéknél jelent meg.  Aktív stratégia a  legkevésbé az 

erőseknél jelent meg, rájuk leginkább a passzivitás volt jellemző. Gondolkodás, elemezgetés 

leginkább  a  kevéssé  hipnábilisoknál  fordult  elő.  A  kilépés,  az  amnézia,  az  ellenállás,  az 

akaratlagosság és a félreértés előfordulása mindhárom csoportban a többi stratégiához képest 

viszonylag ritka. 

13.  táblázat

A hipnotikus válasz létrehozásának mentális  stratégiái (összevont)  végrehajtott  (pozitív) és 

nem végrehajtott (negatív) szuggesztiók között az összes említett stratégia százalékában 

(zárójelben a stratégiák száma)

Passzív Átmeneti Aktív Kilépés Gondolk. Amnézia Ellenáll Akar Félreért
Pozitív 
szubj.

43 
(298)

8 (57) 29 
(200)

0,4 (3) 9 (63) 3 (20) 3 (19) 3 
(20)

1 (5)

Pozitív 
mf.

42 
(286)

8 (58) 30 
(204)

1 (4) 9 (63) 3 (20) 2 (15) 3 
(18)

1 (5) 

Negatív 
szubj.

31 
(252)

12 (94) 36 
(292)

0,2 (2) 19 (156) 0,5 (4) 1 (5) 0 (1) 0,4 (3) 

Negatív 
mf. 

31 
(255)

12 (104) 35 
(283)

0 (1) 19 (155) 0,6 (5) 1 (11) 0,4 
(3)

0,4 (3)

Megjegyzés:  A 100% értéke: pozitív szubj. N=685, pozitív megfigy. N=682; negatív szubj. 

N=809, negatív megfigy. N= 818. 
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A 13. táblázat és a  3.grafikon (8. melléklet) azt mutatja, hogy – mind a szubjektív, mind a 

megfigyelői  végrehajtást  nézve  − végrehajtott  szuggesztiókat  nagyobb  arányban  ítélték 

passzívnak,  mint  a  nem  végrehajtottakat.  Az  aktív  stratégia  kissé  nagyobb  arányban 

jelentkezett a negatív, mint a pozitív próbáknál. A gondolkodás a végre nem hajtott próbáknál 

fordul elő nagyobb arányban. A szubjektív és a megfigyelői arányokban nincs jelentős eltérés. 

14. táblázat

Az egyes összevont stratégiák/élmények előfordulási gyakorisága az összes említett stratégia 

százalékában a kontroll csoport 1. és 2. fordulójában (zárójelben a stratégiák száma)

Forduló Passzív Átmeneti Aktív Kilépés Gondolk. Amnézia Ellenáll Akar. Félreért
1. ford. 34 

(114)
13 (44) 36 

(120)
0,6 (2) 11 (36) 2 (7) 2 (8) 1 (4) 0

2. ford. 50 
(161)

9 (29) 25 
(81)

1 (3) 10 (34) 2 (7) 0 (1) 1 (5) 0

Megjegyzés: a 100% értéke: az 1. fordulónál N=335; a 2. fordulónál N=321.  

A kontroll csoportnál (14 táblázat és a 4. grafikon) (8. melléklet) az 1. fordulóban az aktív és 

a passzív stratégia aránya hozzávetőlegesen kiegyenlített; a 2. fordulóban azonban a passzív 

stratégia került túlsúlyba. Ellenállás említése az 1. fordulóban jelent meg többször. 
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A szuggesztiók létrehozása érdekében tett erőfeszítés

Erőfeszítés és viselkedéses végrehajtás 

15.  táblázat

A szuggesztiók létrehozása érdekében tett erőfeszítés mutatóinak összehasonlítása az egyes 

hipnábilitási csoportokban (ANOVA)

Erős Közepes Gyenge Szign.
x SD x SD x SD F p<

1pastot 3,95 1,50 3,64 1,66 3,67 1,89 0,27 n.sz.
1aktatl 2,12 0,59 2,68 0,54 2,29 0,45 0,80 n.sz.
1motakt 2,01 0,93 2,02 0,91 1,80 0,71 1,01 n.sz.
1kihakt 2,06 0,91 2,26 0,82 2,27 0,85 0,50 n.sz.
1kogakt 2,20 0,58 2,37 0,59 2,58 0,42 3,64 0,05
kogpaa 3,47 0,73 2,99 0,70 2,66 0,90 7,81 0,01

Tukey próbák: 

- kogakt: gyenge-közepes: t=3,06, p<0,10; gyenge-erős: t=3,71, p<0,05.

- kogpaa: gyenge-erős: t=5,55, p<0,01; közepes-erős: t=3,55, p<0,05.

A  15.  táblázatból látható,  hogy a  teljes  hipnózisra  vonatkozó  erőfeszítés  (passzivitás  és 

aktivitás)  mutatókban,  valamint  a  motoros  és  a  kihívó  próbák  aktivitási  átlagaiban  nincs 

különbség az egyes hipnábilitási csoportok között. A kognitív próbák mutatóiban (aktivitás és 

passzivitás  skálák  átlaga)  szignifikáns  különbség  figyelhető  meg:  a  kevéssé  hipnábilisok 

aktívabbnak  bizonyultak,  mint  a  közepesek,  vagy  az  erősek.  Ezzel  összhangban,  a  saját 

megítélés szerinti passzivitásban az erősek mutatója volt a legmagasabb a másik két csoporthoz 

képest. 

16.  táblázat

Az erőfeszítés mutatók és  a szuggesztió-végrehajtás korrelációi

1aktatl 1pastot
Hbili -0,10 0,04
1mfpont -0,15+ 0,09
1aktatl -0,44**

A  16.   táblázatból látható,  hogy  az  aktivitási/passzivitási  mutatók  és  a  szuggesztiók 

végrehajtása  között  nincs  szignifikáns  korreláció  (a  megfigyelői  pontszám és  az  aktivitás 

között tendencia szintű negatív korreláció figyelhető meg). Az aktivitás és a passzivitás mutató 
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negatív korrelációja arra  utal,  hogy minél passzívabbnak ítélte magát  valaki, annál kevésbé 

ítélték őt aktívnak a kódolók is. 

17. táblázatok

Próbánkénti aktivitási mutatók a végrehajtott (pozitív) és nem végrehajtott (negatív)  

próbáknál (összes személy összes próbája) összesen és próbatípusonként (t-próbák)

17/a táblázat

Szubjektív megítélés

Szubjektív végrehajtás
pozitív negatív

Szign

x SD N x SD N t p<
1akt 2,21 1,05 554 2,35 0,99 654 2,52 0,05
1motakt 2,03 1,07 175 1,82 0,90 96 1,62 n.sz
1kihakt 2,28 1,03 132 2,33 1,09 116 0,33 n.sz
1kogakt 2,31 1,04 248 2,48 0,95 435 2.24 0,05
1kogpa 3,38 1,29 243 2,70 1,25 434 6,71 0,01

ANCOVA  (hipnábilitás  kiszűrésével):  1akt   F=2,10,  n.sz.;  1kogakt  F=0,46,  n.sz.;1kogpa 

F=26,8; p<0,01

17/b táblázat

Megfigyelői megítélés

Megfigyelői végrehajtás Szign.
pozitív negatív
x SD N x SD N t p<

1akt 2,22 1,03 359 2,25 1,03 414 0,51 n.sz.
1motakt 2,02 1,03 144 1,92 1,01 119 0,80 n.sz.
1kihakt 2,27 1,01 150 2,36 1,12 89 0,61 n.sz.
1kogakt 2,57 0,86 63 2,41 0,97 204 1,21 n.sz.

Megjegyzés: a számítás csak a megfigyelhető próbákra vonatkozik13 

A 17. táblázatokból látható, hogy a megfigyelői végrehajtásnál nincs összefüggés az aktivitás 

és a próba végrehajtása között.  A szubjektív megítélésnél az összes szuggesztióra vonatkozó 

aktivitásban a  végre  nem hajtott  próbákban a  személyek aktívabbnak bizonyultak,  mint  a 

végrehajtottakban.  Ugyanez vonatkozik a kognitív próbákra is. A pozitív kognitív próbáknál a 

személyek továbbá passzívabbak voltak, mint a negatívaknál. A motoros és a kihívó próbáknál 

nincs különbség az aktivitásban. Mindez azt jelenti, hogy a saját megítélés szerint végrehajtott 

próbák (elsősorban a kognitívak) passzívabb hozzáállással járnak, mint a végre nem hajtott 

szuggesztiók;  ezt  az  összefüggést  azonban a  megfigyelői megítélésnél (1akt)  a  hipnábilitás 

13 Célunk a megfigyelt viselkedés összehasonlítása volt. 
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közvetíti.   Az egyes  hipnábilitási csoportokban  nem találtunk  különbséget  az  aktivitásban 

végrehajtott és nem végrehajtott próbák között,  kivéve az erősen hipnábilisok kihívó próbáit, 

ahol a szubjektív szinten negatív próbáknál aktívabbak voltak, mint a pozitívaknál – viszont 

csak két olyan szuggesztió volt, amit nem hajtottak végre.  

18.  táblázat

Próbánkénti (1akt)  hipnábilitási csoportonként a végrehajtott próbáknál (ANOVA) 

Végreh. Erős Közepes Gyenge Szign.
x SD

(N)
x SD

(N)
x SD

(N)
F p<

Szubj. 2,08 1,08
(132)

2,25 1,04
(369)

2,22 1,07
(53)

1,21 n.sz.

Megfigy. 2,08 1,05
(81)

2,23 1,02
(219)

2,36 0,95
(59)

1,36 n.sz.

Megjegyzés: a  megfigyelői  eredményeknél  a  számítás  csak  a  megfigyelhető  próbákra 

vonatkozik. 

Nem  találtunk  szignifikáns  különbséget  a  végrehajtott  szuggesztiók  esetén  a  aktivitási 

mutatóban az egyes hipnábilitási csoportok próbái között (18. táblázat)

Erőfeszítés  és archaikus bevonódás 

19.  táblázat

A teljes hipnózisra vonatkozó erőfeszítés  mutatók korrelációi az archaikus bevonódással

(a teljes csoportban parciális − hipnábilitás hatásának kiszűrésével)

Teljes csoport 
(p)

Közepes

1aktatl 1pastot 1aktatl 1pastot
1ABS+ 0,06 0,00 - -
1ABS- 0,05 0,00 - -
(p) − parciális korreáció

A 19.  táblázat azt mutatja, hogy a szuggesztió-végrehajtás erőfeszítési mutatói nem függnek 

össze az archaikus bevonódás mértékével.  

20.  táblázat
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Az  amnézia szuggesztió végrehajtása az emlékezéssel kapcsolatos megítélés  függvényében − 

százalékos arány (zárójelben a személyek száma)

Végrehajtás Emlékezetre vonatkozó megítélés
tud 

(N=67)
nem tud 
(N=23)

kíváncsi 
(N=9)

Pozitív 72 (23) 22 (7) 6 (2)
Negatív 66 (44) 24 (16) 10 (7)
Megjegyzés: a 100% értéke: pozitív N=32; negatív N=67. 

χ2= 0,58; n.sz. 

Az amnézia szuggesztió  végrehajtását  a hozzátartozó  élménybeszámolók alapján kialakított 

kategóriák  szerint  is  elemeztük.  Nem  mutatkozott  összefüggés  (χ2-próba)  az  amnézia 

szuggesztió  végrehajtásában  aszerint,  hogy  a  k.sz.-eknek  milyen  elvárásuk  volt  az 

emlékezetükkel kapcsolatban a szuggesztió elhangzásakor  (20. táblázat), vagyis hogy vissza 

tudnak-e majd emlékezni a hipnózisban történtekre.  

21. táblázat

A hipnábilitás és a MTÁ összefüggése az emlékezőképességre vonatkozó megítélésekkel (az 

amnézia szuggesztió élményében) (ANOVA) 

Emlékezetre vonatkozó megítélés Szign.
tud nem tud kíváncsi egyéb (N=37)

x SD x SD x SD x SD F p<
hbili 4,73 2,56 5,95 2,95 4,56 2,55 4,43 2,59 1,74 n.sz.
1mtá 5,19 2,52 5,61 2,44 4,33 2,00 5,30 2,53 0,58 n.sz. 

A 21. táblázat azt mutatja, hogy nem kaptunk szignifikáns különbséget sem a hipnábilitásban, 

sem pedig a MTÁ-ban aszerint, hogy a személy hogyan élte meg emlékezésre való képességét. 
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ÖNKÉNTELENSÉG EGYÜTTMŰKÖDŐ HIPNÓZISBAN

Önkéntelenség és a szuggesztiók viselkedéses végrehajtása

A teljes hipnózisra vonatkozó önkéntelenség és a hipnábilitás korrelációja mind a szubjektív, 

mind a megfigyelői pontszámmal: 0,57, p<0,01. Az erősebb hipnábilitás tehát nagyobb mértékű 

önkéntelenséggel járt együtt. 

22.  táblázat

Önkéntelenségi mutatók hipnábilitási csoportonként (ANOVA) 

Erős Közepes Gyenge Szign.
x SD (N) x SD (N) x SD (N) F p<

1önktot 4,76 1,48 3,57 1,42 1,81 1,31 39,0 0,01
motöka 3,68 0,85 

(19)
3,39 0,95 

(42)
3,30 1,44 

(5)
0,68 n.sz.

1amnir 1,62 0,74 1,25 0,89 0,56 0,71 14,51 0,01
1amnbf 3,33 1,28 1,94 1,07 1,58 1,12 17,60 0,01

Tukey-próba:

- 1amnir: erős-közepes: t=6,1, p<0,01; erős-gyenge: t=6,8, p<0,01

- 1amnbf: erős-gyenge: t=8,22, p<0,01; közepes-gyenge: t=7,07, p<0,01

A 22. táblázatban látható, hogy a teljes hipnózisra vonatkozóan az erősen hipnábilisok ítélték 

viselkedésüket  a  legönkéntelenebbnek,  majd a  közepesen,  és  végül a  gyengén fogékonyak 

következnek.  Emlékezetüket a legkevésbé az erősen hipnábilisok voltak képesek irányítani. 

Az  emlékezetükre  gyakorolt  szuggesztiós  befolyást  a  legkevésbé  a  gyengék  érezték.  A 

motoros  önkéntelenségben  nem  mutatkozott  különbség  az  egyes  hipnábilitási  csoportok 

között. 
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23.  táblázat

A motoros próbák önkéntelenségi aránya  a próbát végrehajtók százalékos arányában a teljes 

csoportban és az egyes hipnábilitási csoportokban. 

A táblázat a „teljesen akarattal” (Ak) és „teljesen önkéntelenül” (Önk) válaszokat tünteti fel

Próba Teljes Erős Közepes Gyenge
Ak Önk Ak Önk Ak Önk Ak Önk

Karsülly 3,7 (4) 28,3 
(30)

0 35 (7) 1,4 (1) 29,8 
(20) 

15,7 
(3)

15,7 (3)

Karlevit 12,8 
(9)

27,1 
(19)

5,5 (1) 33,3 
(6)

15,2 
(7) 

23,9 
(11)

16,6 
(1)

33,3 (2) 

Megjegyzés: a gyengék kevés próbát hajtottak végre.

A motoros próbák teljesen akaratlagos és teljesen önkéntelen válaszainak arányát nézve leíró 

szinten azt  mondhatjuk,  hogy összességében véve az akaratlagos  válaszok kisebb arányban 

fordultak  elő,  mint  a  teljesen  önkéntelenek  (23. táblázat).  A  karlevitációnál  nagyobb  az 

akaratlagos válaszok aránya, mint a karsüllyedésnél. Akaratlagos válasz a legnagyobb arányban 

a gyengéknél, a legkisebb arányban pedig az erőseknél jelenik meg. Teljesen önkéntelen válasz 

mindhárom hipnábilitási csoportra  jellemző,  de  a  gyengék  között  a  karsüllyedésnél kisebb 

arányban  fordul  elő.  A  gyengéknél  az  akaratlagos  és  a  teljesen  önkéntelen  válasz  a 

karsüllyedésnél azonos arányban fordul elő. 

A két motoros próba akarati kontroll mutatóit összehasonlítva (karsüllyedésnél: x = 3,71, SD 

= 1,05, a karlevitációnál x  = 1,17, SD = 1,38, t = 3,06, p< 0,01; N=66) azt kapjuk, hogy a 

karsüllyedés végrehajtását a személyek önkéntelenebbnek érezték, mint a karlevitációt (azok 

között, akik mindkét próbát végrehajtották). 

A kihívó szuggesztióknál a karmozdíthatatlanságnál a próbát végrehajtó személyek 31,2 %-a 

(N=20) meg sem próbálta felemelni a karját; közülük 85 % (N=17) úgy nyilatkozott, hogy ha 

próbálta volna, képes lett  volna felemelni. A karkatalepsziánál 19,4 % (n=14) nem próbálta 

behajlítani a karját, és közülük 86 % (N=12) vélte úgy, hogy tudná, ha próbálná. 
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24.  táblázat

Hipnábilitási mutatók a kihívó próbáknál a szuggesztióval ellentétes mozgással „próbálkozó” 

és „nem próbálkozó” személyek között (t-próba)

Próba Ellentétes mozgást
próbált nem próbált

Szign.

x SD N x SD N t p<
karmozd 7,11 1,87 44 5,60 1,90 20 4,06 0,05
karkata 6,48 1,91 58 5,79 2,01 14 1,60 n.sz

A  karmozdíthatatlanságnál  hipnábilisabbnak  mutatkoztak  azok,  akik  próbálkoztak  az 

ellenmozgással,  mint  akik  nem  (24.   táblázat).  A  karkatalepsziánál  nem figyelhető  meg 

különbség a hipnábilitásban a próbálkozók és nem próbálkozók között. 

A poszthipnotikus szuggesztió önkéntelenségi arányai: 

- nem rajzolt, mer elfelejtette: 13 % (18)

- nem rajzolt, mert nem lenne a szuggesztió hatása: 45,7 % (63)

- nem rajzolt, mert a többiek sem: 0,7 % (1)

- rajzolt akaratlagosan: 22,5% (31) 

- önkéntelenül rajtolt, de emlékezett: 10,9 % (15)

- önkéntelenül rajzolt és nem emlékezett: 0 

- egyéb reakció:  7,2 % (10)

Amint az látható,  a poszthipnotikus szuggesztió végrehajtását a kísérleti személyek nagyobb 

része  akaratlagosnak  érezte;  kisebb  részüknél  bizonyult  a  végrehajtás  önkéntelennek,  és 

közülük is valamennyien emlékeztek a szuggesztió elvárására. A legtöbben azért nem rajzoltak 

fát, mert azt akarattal tették volna. 
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25.  táblázat

Az amnézia élménymutatói (önkéntelensége) az emlékezőképességre vonatkozó megítélés 

függvényében (ANOVA) 

Amn. 
mutatók

Tud Nem tud Kíváncsi Egyéb Szign.
x SD x SD x SD x SD F p<

1amnir 1,08 0,89 1,13 0,81 1,00 0,86 1,16 0,98 0,12 n.sz.
1amnbf 1,92 1,16 2,45 1,40 2,25 1,39 2,05 1,31 1,03 n.sz. 

Nem találtunk különbséget az amnézia élménymutatóiban aszerint, hogy a személyek hogyan 

ítélték meg emlékezőképességüket a szuggesztió elhangzásakor (25.  táblázat). 

26. táblázat

Az amnézia szuggesztió élménymutatóinak összefüggése a szuggesztió végrehajtásával (t-

próba) 

Amn. 
mutatók

Végrehajtás
pozitív negatív

Szign.

x SD N x SD N t p<
1amnir 1,60 0,85 43 0,87 0,82 94 4,79 0,01
1amnbf 2,68 1,47 41 1,77 1,03 93 4,09 0,01

Az amnézia szuggesztiónál a végrehajtott próbáknál a nem végrehajtottakhoz képest a k.sz.-ek 

kisebb mértékű emlékezeti irányíthatóságot és nagyobb emlékezeti befolyásoltságot éltek át a 

szuggesztió által (26.  táblázat). 

Önkéntelenség és egyéb élmények, archaikus bevonódás 

27.  táblázat

Korrelációk (a teljes csoportnál parciális − a hipnábilitás hatásának kiszűrésével) a teljes 

hipnózisra vonatkozó önkéntelenséggel (1önktot)

Teljes 
(p)

Erős Közepes

1aktatl -0,21* - -0,35**
1pastot 0,48** 0,53* 0,62**
1figy 0,06 - -
1mtá 0,49** 0,58** 0,62**
1képz 0,07 - -
1ABS+ 0,20* - 0.21+
1ABS- 0,01 - -
Megjegyzés: gyengéknél nincs szignifikáns összefüggés.
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A  27.   táblázat azt  mutatja,  hogy minél passzívabb volt,  illetve minél kevésbé volt  aktív 

valakinek a hozzáállása (elsősorban a közepesen és az erősen hipnábilisok között), azaz minél 

kevesebb  erőfeszítést  tett  a  szuggesztiók  létrehozása  érdekében,  általánosságban  annál 

önkéntelenebbnek érezte a viselkedését. A viselkedés önkéntelenségének élménye együtt  járt 

továbbá mélyebb MTÁ-tal és a teljes csoportban intenzívebb pozitív archaikus bevonódással is. 

Nem találtunk korrelációt  az  önkéntelenséggel a figyelem irányulása,  a képzelet  élénksége, 

valamint a negatív archaikus bevonódás tekintetében. 

28.  táblázat

Parciális korrelációk  (a hipnábilitás hatásának kiszűrésével) a motoros önkéntelenség 

személyenkénti átlagával a teljes csoportban (azok között, akik mindkét motoros próbát 

szubjektív szinten  végrehajtották), valamint a két motoros próba önkéntelenségével (azok 

között, akik az adott próbát végrehajtották)

motöka
(N=66)

motök1
(N=106)

motök2
(N=71)

1aktatl -0,10 -0,13 -0,06
1pastot 0,25* 0,21* 0,16
1figy 0,23+ 0,11 0,19
1mtá 0,30* 0,28** 0,42**
1képz 0,53** 0,12 0,29** 
1ABS+ 0,11 0,03 0,09
1ABS- -0,07 -0,11 -0,06

A  28.   táblázat azt  mutatja,  hogy  minél  önkéntelenebbnek  érezte  valaki  a  motoros 

szuggesztiók végrehajtását, annál passzívabbnak élte meg viselkedését, annál mélyebb MTÁ-t 

élt  át,  és  annál  élénkebbek  voltak  a  képzeleti  képei.  Nincs  összefüggés  a  motoros 

önkéntelenség  és  az  aktivitás,  valamint  az  archaikus  bevonódás  mélysége  között.  A 

közepeseknél a  MTÁ mélységével kaptunk szignifikáns pozitív korrelációt.  A karsüllyedés 

végrehajtását  nézve  azt  láthatjuk,  hogy  az  önkéntelenség  mértéke  mélyebb  MTÁ-tal  és 

passzívabb  hozzáállással  járt.  A  karlevitáció  önkéntelensége  szintén  mélyebb MTÁ-tal  és 

ezenkívül élénkebb képzeleti tevékenységgel társult.  A képzelet  élénkségével nem kaptunk 

összefüggést. 
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ELLENÁLLÁS EGYÜTTMŰKÖDŐ HIPNÓZISBAN 

Az ellenállási próbálkozásra vonatkozó kérdés válaszkategóriáinak gyakorisága a teljes mintán 

(zárójelben a személyek száma): 

- nincs ellenállás –  76% (106)

- egyszer próbálkozott – 19% (26) 

- többször (intenzíven) próbálkozott – 7; 5% (7) 

Az arányok tehát azt mutatják, hogy a k.sz.-ek túlnyomó többsége nem számolt be arról, hogy 

ellen  akart  volna  állni.  Többszöri,  illetve  intenzívebb  ellenállással  viszonylag  kevesen 

próbálkoztak. 

29.   táblázat

Az ellenállási próbálkozások előfordulásának összefüggései (ANOVA) 

Ellenállási próbálkozás
nincs egyszer többször
x SD x SD x SD F p<

hbili 4,71 2,67 5,50 2,72 4,29 1,98 1,09 n.s.
1mfpont 4,71 2,45 5,50 2,48 4,17 1,98 1,34 n.s.
1önktot 3,11 1,72 3,65 1,65 3,14 1,21 1,10 n.s.
1pastot 3,62 1,79 3,92 1,49 4,00 1,15 0,43 n.s.
1aktatl 2,23 0,52 2,26 0,54 2,60 0,38 1,71 n.s.
1figy 5,83 1,08 5,23 1,36 5,71 0,95 2,71 0,10
1mtá 5,05 2,43 5,88 2,52 5,29 2,63 1,18 n.s.
1képz 2,28 1,24 2,69 1,29 2,43 0,79 1,21 n.s.
1ABS+ 41,3 18,1 48,5 22,8 38,0 11,0 1,76 n.s.
1ABS- 4,21 2,22 5,38 2,26 6,71 3,50 5,97 0,01
DIS-Q 2,10 0,51 2,19 0,51 2,28 0,45 0,69 n.sz

Tukey-próa:

- 1ABS-: „nincs”-„egyszer”: t=3,30, p<0,10; “nincs” – “többször”: t=3,90, p<0,05

A  29.  táblázatból látható,  hogy  az  ellenállási  tendencia  nem áll  összefüggésben  sem,  a 

végrehajtott  szuggesztiók  számával,  sem  pedig  az  általunk  mért  hipnózisbeli  kognitív 

változókkal. Nem találtunk különbséget a pozitív archaikus bevonódásban sem a különböző 

mértékben ellenállók között. A negatív archaikus bevonódást viszont intenzívebbnek élték meg 

azok, akik  próbálkoztak az ellenállással, mint azok, akik nem. A legerősebb negatív áttételt a 

többször próbálkozók mutatták. 
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AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ HIPNÓZIS VISELKEDÉSES ÉS ÉLMÉNYFAKTORAINAK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI  HIPNÓZISON  KÍVÜLI  TÉNYEZŐKKEL  (ELVÁRÁSOK, 

DISSZOCIÁCIÓ, SZÜLŐI NEVELÉSI STÍLUS) 

Elvárások

Az akarati kontroll módosulására vonatkozó attitűdök (1. befejezetlen mondat) 

30.  táblázat

A kontrollvesztés, mint elvárás  előfordulásának összefüggései a teljes mintán (t-próba)

Kontrollvesztésre utalás
van (N=93) nincs (N=45)

Szign. 

x SD x SD t p<
Hbili 4,78 2,66 5,04 2,89 0,54 n.sz.
1mfpont 4,85 2,43 4,89 2,44 0,07 n.sz.
1mtá 5,19 2,41 5,31 2,62 0,26 n.sz. 
1önktot 3,19 1,69 3,27 1,72 0,26 n.sz.
1pastot 3,71 1,70 3,70 1,75 0,00 n.sz.
1aktatl 2,23 0,50 2,29 0,56 0,67 n.sz.
1ABS+ 42,4 18,0 42,9 21,0 0,14 n.sz.
1ABS- 4,51 2,26 4,64 2,66 0,29 n.sz.

A  30.  táblázat mutatja, hogy az akarati kontroll megváltozására vonatkozó  attitűd a teljes 

mintán  nem  mutatott  összefüggést  sem  a  végrehajtott  szuggesztiók  számával,  sem  az 

önkéntelenséggel, sem pedig a szuggesztiók létrehozása érdekében tett erőfeszítéssel, vagy az 

archaikus bevonódással. Az erősen hipnábilisok közül ezzel szemben önkéntelenebbnek érezték 

hipnotikus viselkedésüket és – tendencia szinten – passzívabb hozzáállást mutattak azok, akik 

előzetesen  úgy  vélekedtek,  hogy  a  hipnózis  kontrollvesztéssel  jár,  mint  azok,  akik  a 

befejezetlen mondatban nem említettek kontrollvesztést: 1önktot:  „van”:  x =5,31, SD=0,95, 

„nincs”: x =3,87, SD=1,81, t=2,39, p<0,05; 1pastot: „van”: x =4,38, SD=1,19, „nincs”: x

=3,25, SD=1,75, t=1,77, p<0,10).
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Az ellenállás lehetőségére vonatkozó attitűdök (2. befejezetlen mondat) 

1.  táblázat

Az ellenállás lehetőségére  vonatkozó attitűdök  összefüggései a teljes mintán (ANOVA) 

A hipnózisnak ellenállni
nem 

lehet/nehéz 
(N=50)

lehet (N=74) nem 
egyértelmű 

(N=15)

Szign.

x SD x SD x SD F p<
hbili 4,88 2,78 4,92 2,61 4,27 2,52 0,38 n.sz.
1mfpont 4,94 2,62 4,89 2,39 4,21 2,04 0,51 n.sz.
1önktot 3,41 1,94 3,26 1,56 2,33 1,11 2,45 0,10
1pastot 3,62 1,60 3,71 1,81 3,93 1,59 1,81 n.sz.
1aktatl 2,32 0,49 2,18 0,57 2,53 0,28 1,47 n.sz.
1mtá 5,56 2,46 5,32 2,49 3,60 1,72 3,94 0,05

Welch-próba: 1önktot: W=4,50; p<0,05. 

Games-Howell-próba: 

- 1önktot: „nem lehet”-„nem egyértelmű” t=3,81, p<0,05; „lehet”-„nem egyértelmű” t=3,85, 

p<0,05

- 1mtá: „nem lehet”-„nem egyértelmű” t=4,91,  p<0,01; „lehet”-„nem egyértelmű” t=4,59, 

p<0,01. 

A 31. táblázat mutatja, hogy az ellenállás lehetőségére vonatkozó attitűd a teljes mintán nem 

mutat  összefüggést  sem a  végrehajtott  szuggesztiók  számával,  sem pedig  a  szuggesztiók 

létrehozása érdekében tett  erőfeszítéssel, vagy az archaikus bevonódással. Kevésbé érezték 

önkéntelennek a viselkedésüket és szintén kevésbé érezték erősnek a tudatállapot-változásukat 

azok, akik állásfoglalásukban nem köteleződtek el egyértelműen a „lehet”, vagy „nem lehet” 

mellett, mint azok, akik szélsőséges véleményt fogalmaztak meg. 

Az  archaikus  bevonódás  mutatóiban  nem találtunk  különbséget  az  ellenállásra  vonatkozó 

attitűd szerint 
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Hipnózissal kapcsolatos vágyak, kívánságok (3. befejezetlen mondat) 

32.  táblázat

A különböző mutatók viselkedéses, élmény és kapcsolati mutatók a hipnózissal kapcsolatos 

pozitív elvárások (kívánságok) szerint (ANOVA) 

Hipnózissal kapcsolatos kívánság
önk.veszt. regresszió pozitív 

élm.
tudatáll. v. egyéb

Szign. 

x SD x SD x SD x SD x SD F p<
hbili 5,71 2,81 4,33 2,19 4,73 2,52 5,09 2,79 4,64 2,75 0,83 n.sz.
1mfpon 5,55 2,80 4,28 2,05 4,76 2,47 4,76 2,41 4,86 2,38 0,61 n.sz.
1önktot 3,48 1,86 2,60 1,40 3,39 1,65 3,33 1,88 3,05 1,64 0,85 n.sz.
1pastot 3,43 1,91 2,60 0,99 4,07 1,65 4,10 1,71 3,58 1,69 2,66 0,05
1aktatl 2,18 0,46 2,56 0,56 2,28 0,51 1,14 0,59 2,22 0,46 1,85 n.sz.
1ABS+ 43,2 20,3 41,5 18,6 42,6 17,8 43,1 18,1 42,5 20,8 0,02 n.sz.
1ABS- 3,76 1,26 4,93 3,26 4,69 2,44 4,62 2,37 4,69 2,45 0,74 n.sz.

Games-Howell-próba: 

- 1pastot:  „regresszió”-„pozitív élmény” t=5,84,  p<0,01;  „regresszió”-„tudatállapot  vált.” 

t=4,61, p<0,05

A 32.  táblázatból azt láthatjuk, hogy nincs különbség sem a szuggesztiók végrehajtásban, sem 

az önkéntelenségben, sem pedig az archaikus bevonódásban aszerint,  hogy a személyeknek 

milyen  vágyaik,  kívánságaik  voltak  előzetesen  a  hipnózissal  kapcsolatban.  Aktívabban 

igyekezett létrehozni − saját megítélése szerint − a szuggesztiókat az, aki regressziót szeretett 

volna átélni, mint az, aki pozitív élményt, vagy tudatállapot-változást várt. 
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Hipnózissal kapcsolatos averziók, félelmek

33.  táblázat

A különböző mutatók viselkedéses, élmény és kapcsolati mutatók a hipnózissal kapcsolatos 

averziók szerint (ANOVA) 

Hipnózissal kapcsolatos averzió
negatív 

élmény/érzés
negatív 

viselkedés
egyéb

Szign.

x SD x SD x SD F p<
Hbili 4,85 2,54 4,65 2,68 4,96 3,02 0,12 n.sz.
1mfpont 4,62 2,26 4,95 2,56 5,07 2,73 0,40 n.sz. 
1önktot 3,03 1,70 3,07 1,46 3,72 1,77 1,72 n.sz.
1pastot 3,38 1,69 3,82 1,53 4,23 1,70 2,71 0,10
1aktatl 2,27 0,52 2,40 0,46 2,04 0,52 4,08 0,05
1ABS+ 43,8 18,1 39,9 17,5 41,6 21,7 0,58 n.sz.
1ABS- 4,45 2,55 5,12 2,41 3,89 1,60 2,32 n.sz.

Tukey-próba:

- 1aktatl „negatív viselk.” – „egyéb” t=4,03, p<0,05

- 1pastot „negatív élmény” – „egyéb” t=3,15, p<0,10 tend. 

A 33.  táblázat mutatja, hogy a végrehajtott szuggesztiók számában, az önkéntelenségben és 

az archaikus bevonódásban nincs különbség a negatív élményt,  a negatív viselkedést  és az 

egyéb dolgot  elkerülni kívánó  személyek között.  Aktívabbnak bizonyultak  a  szuggesztiók 

létrehozásánál azok, akik negatív viselkedést (leginkább kontrollvesztést)  kívántak elkerülni, 

mint azok, akik egyéb élményt vagy viselkedést. 
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Disszociatív készség

34.  táblázat

A DIS-Q teszt korrelációi (az első fordulós végrehajtás kivételével a teljes mintán parciális − a 

hipnábilitás hatásának kiszűrésével) a teljes csoportban és erősen hipábilisoknál (N=130)

Teljes Erős
hbili 0,26**
1mfpon 0,25**
1motsz 0,02 -
1motmf -0,09 -
1kihsz 0,24** -
1kihmf 0,29** -
1kogsz 0,19* -
1önktot 0,06 -
motöka 0,12 -
1amnir -0,08 0,45*
1amnbf 0,00 -
1aktatl 0,11
1pastot 0,09 -
1figy -0,21* -0,51*
1képz 0,02 -
1mtá -0,01 -0,44*

A 34.  táblázatból leolvasható, hogy nagyobb általános disszociatív készség több szuggesztió 

végrehajtásával (erősebb hipnábilitással) járt együtt.  A disszociáció elsősorban a kihívó és a 

kognitív próbák végrehajtásához kapcsolódott,  a  motoros  próbák végrehajtásával nem volt 

összefüggésben. A DIS-Q pontszám nem korrelált az önkéntelenség mutatóival. Szintén nem 

mutatkozott  korreláció a disszociáció és a képzeleti élénkség között.  A figyelem hipnotizőrre 

irányulásával  viszont  a  disszociáció  negatív  korrelációt  mutatott:  a  nagyobb  disszociatív 

készséggel rendelkező személyek – elsősorban az erősen hipnábilisok – kevésbé koncentráltak 

a hipnotizőrre,  mint azok,  akiknek disszociációs pontszáma alacsonyabb. Az erősek között 

továbbá a nagyobb disszociatív készség az amnézia szuggesztiónál az emlékezet irányításának 

nehézségét is jelentette. Erőseknél a nagyobb disszociáció kevésbé mély tudati módosulással 

járt.  A  közepeseknél  nem  kaptunk  szignifikáns  korrelációt;  a  gyengéknél  egy  esetben 

mutatkozott  összefüggés:  1kihmf:  r=0,36,  p<0,05.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  kevéssé 

hipnábilisoknak  minél  erősebb  a  disszociatív  készsége,  annál  gyakrabban  hajtották  végre 

megfigyelői szinten a kihívó próbákat. 

Szülői nevelési stílus 
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35.  táblázat

A szülői nevelési stílus változói az egyes hipnábilitási csoportokban (ANOVA) 

Erős Közepes Gyenge Szign.
x SD x SD x SD F p<

cslegk 4,95 2,08 5,65 1,47 5,09 1,93 2,13 n.sz.
cseng 4,19 1,33 4,27 1,37 3,93 1,47 1,80 n.sz.
csdönt 3,48 1,72 3,98 1,64 3,58 1,65 1,24 n.sz.
büntgy 1,79 1,30 2,04 1,17 1,79 1,20 0,62 n.sz.

A  35.   táblázatból láthatjuk,  hogy  a  szülői  nevelési  stílus  általunk  mért  változói  nem 

különböztek az egyes hipnábilitási csoportokban. 

36.  táblázat

A szülői nevelési stílus változóinak (parciális − a hipnábilitás hatásának kiszűrésével)  

korrelációi a teljes mintán

cslegk cseng csdönt büntgy
Hbili -0,01 0,07 0,07 0,08
1mfpon -0,11 0,10 0,04 0,08
1pastot (p) -0,11 -0,03 -0,07 ,07
1aktatl (p) 0,00 0,02 0,12 0,03
1önktot (p) 0,01 0,11 0,12 0,02
1képz (p) 0,03 0,00 0,05 0,03
1ABS+ (p) -0,05 0,01 -0,09 -0,02
1ABS- (p) 0,00 0,10 -0,02 -0,13

A 36. táblázatból látszik, hogy a szülői nevelési stílus változói nem mutattak összefüggést sem 

a  végrehajtott  szuggesztiók  számával,  sem  az  önkéntelenséggel,  sem  a  szuggesztiók 

létrehozása érdekében tett  erőfeszítéssel, sem pedig a képzeleti élénkséggel. Nincs korreláció 

az archaikus bevonódás mélységével sem. 

Szignifikáns összefüggés találtunk a pozitív archaikus bevonódás és a családi légkör között  a 

kevéssé  hipnábilisoknál:  a  hidegebb  légkör  erősebb  archaikus  bevonódással  járt  együtt 

(r=-0,31,  p<0,05).  Az  erőseknél  a  hidegebb  családi  légkör  tendencia  szinten  nagyobb 

passzivitással (1pastot) társult (-0,43, p<0,10).

37.  táblázat

A szülői nevelési stílus mutatói az 1. fordulós ellenállási tendencia szerint a teljes mintán
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Ellenállási próbálkozás
nincs egyszer többször

Szign.

x SD x SD x SD F p<
cslegk 5,40 1,67 5,15 2,26 5,86 0,90 0,4

7
n.sz.

cseng 4,11 1,33 4,31 1,62 4,14 1,57 0,2
0

n.sz

csdönt 3,82 1,58 3,73 1,97 3,43 1,81 0,2
0

n.sz.

büntgy 1,98 1,14 2,00 1,39 1,14 1,07 1,6
7

n.sz. 

A 37.  táblázatból az látható,  hogy szülői nevelési stílus mutatói nem különböztek aszerint, 

hogy a k.sz.-ek az 1. fordulóban próbálkoztak-e ellenállással. 

A SZUGGESZTIÓK VÉGREHAJTÁSA ELLENÁLLÁSI INSTRUKCIÓ ESETÉN 

38.  táblázatok

A végrehajtott szuggesztiók átlagának összehasonlítása az ellenálló és a kontroll csoportban 

(t-próba)

38/a. táblázat

-- szubjektív pontszám

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 5,36 2,7 4,15 2,28 2,14 0,05
2. forduló 1,81 2,13 3,53 2.25 3,59 0,01
t 11,3 1,9
p < 0,01 0,10

38/b. táblázat

-- megfigyelői pontszám

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 5,12 2,56 4,45 2,16 1,21 n. sz.
2. forduló 2,21 1,93 3,06 2,20 4,15 0,01
t 11,21 0,75
p < 0,01 n. sz.

A 38/a. és 38/b. táblázat valamint a 5. és 6. grafikon (8. melléklet) az ellenálló és a kontroll 

csoport  végrehajtott  szuggesztióinak  átlagát  mutatja  a  két  fordulóban.  Láthatjuk,  hogy az 
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ellenálló csoport  első  fordulós  teljes pontszáma (hipnábilitása)  –  a  véletlenszerű  besorolás 

ellenére – magasabbnak bizonyult, mint a kontroll csoporté. A megfigyelői pontszámokban az 

első fordulóban nincs szignifikáns különbség a két csoport között.  Ezzel szemben a második 

fordulóban az  ellenálló csoport  szignifikánsan kevesebb szuggesztiót  hajtott  végre,  mint  a 

kontroll csoport – mind a szubjektív mind a megfigyelői pontozás szerint. Az ellenálló csoport 

szignifikánsan  kevesebb  próbát  hajtott  végre  a  második  fordulóban,  mint  az  elsőben;  az 

átlagpontszámok kevesebb, mint a felére csökkentek a 2. fordulóra. Ez azt  mutatja, hogy a 

legtöbben a  szuggesztiók  jelentős  részének  ellenálltak.  A kontroll  csoportnál  a  szubjektív 

pontszámokban szintén  megfigyelhető  egy tendencia  szintű  pontszámcsökkenés  a  második 

fordulóra.  A  megfigyelői  pontokban  nem  mutatkozott  szignifikáns  különbség  a  kontroll 

csoport két fordulója között.

Azon  szuggesztiók  aránya  (a  csoport  összes  szuggesztiójához  –  N=638  –  viszonyítva), 

amelyekre a személyek amnéziásak voltak, az ellenálló csoportnál az első fordulóban 2%, a 

második fordulóban 4%. Ez a különbség szignifikánsnak bizonyult (χ2=4,75; p<0,01).  Néhány 

személynél tapasztaltuk, hogy egy-egy szuggesztiót csak az ellenálló fordulóban hajtott végre, 

az együttműködőben nem. Ez a legnagyobb arányban a kellemes hely szuggesztiónál fordult 

elő (5%), és voltak olyan személyek, akiknél ez a viselkedés több próbánál is megfigyelhető 

volt.  A kontroll csoportnál az „amnéziás” szuggesztiók aránya az első fordulóban 2,3%,  a 

második fordulóban 2,5%, a különbség nem szignifikáns (χ2=0,06). 
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39.  táblázat

Az egyes szuggesztiók végrehajtási aránya (a k.sz.-ek százalékában) az ellenálló csoport első 

és második fordulóban

 

Végrehajtási %
1. forduló 2. forduló
szubj. mf. szubj. mf.

Motoros Karsüllyedés 85 59 17 21
Karlevitáció 50 52 12 14

Kihívó Karmozdíth. 60 56 22 41
Karkatalepszia 57 65 12 22

Kognitív Íz hallucináció 43 46 17 29
Zene halluc. 3 4 5 2
Álom 57 47 22 21
Regresszió 45 9
Kellemes hely 60 33
Amnézia 29 7
Poszthipnotikus 47 43 24 22

A 39. táblázat és a 7. grafikon (8. melléklet) azt mutatja, hogy az ellenálló fordulóban a k.sz.-

ek  a  legnagyobb  arányban  a  kellemes  hely  próbát  hajtották  végre,  majd  ezt  követi  a 

karmozdíthatatlanság,  a  poszthipnotikus  próba,  valamint  az  álom;  megfigyelői  szinten 

viszonylag sokan hajtották végre az íz-hallucináció és a karkatalepszia próbákat is. A legkisebb 

arányú végrehajtást a zene, az amnézia és az életkor-regresszió próbáknál figyelhetünk meg. A 

két  fordulót  összehasonlítva  azt  láthatjuk,  hogy  a  legnagyobb  különbség  a  két  forduló 

végrehajtási  aránya  között  szubjektív  szinten  a  karsüllyedésnél  és  karkatalepsziánál, 

megfigyelői szinten  pedig  a  karkatalepsziánál figyelhető  meg.  Ezek  tehát  azok  a  próbák, 

amelyeknek a  k.sz.-ek  a  leginkább képesek  voltak  ellenállni. A legkisebb különbség a  két 

forduló között szubjektív szinten a zene-hallucinációnál (itt ellenállásnál volt több végrehajtás!) 

és a poszthipnotikus próbánál látható;  megfigyelői szinten szintén a zene szuggesztiónál, a 

karmozdíthatatlanságnál, valamint az íz hallucinációnál. Ezeknek a próbáknak álltak ellen a 

legkevésbé. 
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ELLENÁLLÁSI STRATÉGIÁK 

Az ellenállási stratégiák gyakorisága 

40.  táblázat

Az egyes ellenállási  stratégiák előfordulási száma az élménybeszámolókban, próbánként

Pa Neg Fi Noa Ells Ate Not Ellp Ra Al Un Am Fel Atel Noe
karsülly 12 0 7 1 8 0 14 3 7 1 0 0 0 1 1
karlevit 10 3 5 1 4 3 7 3 6 0 0 1 0 1 0
karmoz 16 2 2 1 5 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
íz-hall 7 1 4 0 1 0 2 3 2 3 0 1 1 5 2
karkata 14 0 2 0 5 5 2 1 1 1 0 0 0 1 0
zene-h 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
álom 15 4 4 1 2 3 1 2 3 5 1 3 0 8 1
regr 9 2 3 0 1 3 0 1 0 5 0 2 1 8 1
kell.h. 4 0 3 0 1 4 1 1 0 7 0 3 0 14 1
Összes 90 13 30 4 27 20 27 16 20 24 2 11 2 39 8

Megjegyzés: (a kategóriák leírását ld. 7. melléklet)

A 40. táblázat mutatja az ellenállási stratégiák számát az egyes kategóriákban. Láthatjuk, hogy 

a  passzivitás  a  legkevésbé  a  zene-hallucinációnál  és  a  kellemes  helynél  fordul  elő.  A 

figyelemelterelő módszer a karsüllyedésnél a leggyakoribb, és a zenénél egyáltalán nem jelenik 

meg. Ellenszuggesztiót  szintén a karsüllyedésnél alkalmaztak a leggyakrabban, a legkevésbé 

pedig  a  kognitív  próbáknál.  A  szuggesztió  átértelmezése,  illetve  más  kép  elképzelése  a 

karkatalepsziánál  jelent  meg  a  legtöbbször.  Viszonylag  nagyobb  arányban  alkalmazták  a 

cselekvés-hangsúlyú  stratégiát  (mást  tenni)  a  karsüllyedésnél.  Racionalizálás  a  motoros 

próbáknál fordul elő a leggyakrabban. Az álom, a regresszió és a kellemes hely azok a próbák, 

ahol  a  legtöbben  aludtak  el,  illetve  amelyekre  a  legkevésbé  emlékeztek.  Szintén  ezeknél 

törekedtek a legtöbben az átélésre. A beleélés hiánya, unatkozás, illetve félreértés alig fordul 

el. 
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41.  táblázat

Az ellenállási stratégiák gyakorisága – az összes említett stratégia százalékában – próbatípus 

szerint

Pa Neg Fi Noa Ells Ate Not Ellp Ra Al Un Am Fel Atel Noe
motoros 28 4 15 3 15 4 27 8 16 1 0 1 0 2 1
kihívó 40 3 5 1 13 9 4 4 3 4 1 1 1 3 3
kognitív 22 5 8 6 3 6 2 4 4 11 1 5 1 20 3

Megjegyzés: 

- a 100% értéke: motoros N= 79; kihívó N= 75; kognitív N= 175.

- A kategóriák leírását ld. 7. melléklet)

 

Ha  próbatípusonként  nézzük  az  ellenállási  stratégiákat  (41.  táblázat  és  8.  grafikon) (8.  

melléklet) azt láthatjuk, hogy passzivitás a legnagyobb arányban a kihívó próbáknál fordult elő. 

Ellenszuggesztiót  a  k.sz.-ek  legkevésbé  a  kognitív  próbáknál  említettek.  Racionalizálás, 

elemezgetés a motoros próbáknál jelent legnagyobb arányban. A motoros szuggesztiók voltak 

azok, ahol a k.sz.-ek leginkább alkalmazták a figyelemelterelést, valamint cselekvés-hangsúlyú 

ellenállási  stratégiát.  Átélésre  való  törekvés  túlnyomó  többségben  a  kognitív  próbáknál 

figyelhető meg. Ugyancsak a kognitív szuggesztióknál fordult elő leggyakrabban az, hogy a 

k.sz.-ek elaludtak. 

A fenti kategóriaegységekből –  a  szuggesztió  létrehozásának stratégiáihoz hasonlóan –  az 

ellenállási stratégiáknál is készítettünk egy összevont  kategóriarendszert.  Ennek egységei a 

következők (zárójelben az összevont egységeket tüntettük fel):

- Passzív (Pa, Neg)

- Aktív (Fi, Ells, Ate, Noa, Not, Ellp, Ra)

- Kilépés (Al, Un)

- Átélés (Atel, Noe)

- Amnézia (Am)

- Félreértés (Fel)  
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Elenállási stratégiák hipnábilitás és az ellenállás sikeressége szerint 

42.  táblázat

Az ellenállási stratégiák (összevont) előfordulási gyakorisága hipnábilitási csoportonként az 

összes említett stratégia százalékában (zárójelben a szuggesztiók száma)

Passzív Aktív Kilépés Átélés Amnézia Félreért
Gyenge 60 (95) 20 (31) 4 (7) 12 (19) 4 (6) 0
Közep. 33 (116) 48 (170) 8 (29) 14 (48) 2 (7) 1 (3)
Erős 26 (46) 55 (97) 3 (5) 15 (26) 0 0,6 (1)

Megjegyzés: a 100% értéke: gyenge N=158, közepes N=353, erős N=175. 

A  42.  táblázat és  a  9.  grafikon (8.  melléklet) mutatja  az  összevont  ellenállási stratégiák 

előfordulási  gyakoriságát  hipnábilitási  csoportonként.  Láthatjuk,  hogy  a  passzív  stratégia 

gyakorisága a hipnábilitással számszerűen csökken, az aktív stratégia aránya pedig növekszik. 

Kilépés  a  legnagyobb  arányban a  közepeseknél  fordult  elő,  amnézia  pedig  a  gyengéknél. 

Átélésre törekvés (függetlenül a szuggesztió tényleges végrehajtásától) a három csoportban 

hozzávetőlegesen hasonló arányban fordul elő. 

43.  táblázat

Az ellenállási stratégiák (összevont) előfordulási gyakorisága sikertelen és sikeres ellenállás 

esetén (zárójelben a stratégiák száma)

Ellenállás Passzív Aktív Kilépés Átélés Amnézia Félreért
Sikertelen 
szubj.

28 (30) 29 (32) 14 (15) 23 (25) 6 (7) (2)

Sikeres
szubj.

33 (73) 51 (113) 5 (11) 10 (22) 2 (4) (1)

Megjegyzések:  

- az elemzésbe azon k.sz.-ek próbáit vettük bele, akik a próbát legalább az egyik fordulóban 

végrehajtották.

- a 100% értéke: sikertelen szubj. N=111; sikeres szubj. N=124; nem kellett N=296. 

- A megfigyelői értékelésnél csak a megfigyelhető próbákat számítottuk be. 

A 43.  táblázatból és a 10. grafikon (8. melléklet) alapján – többek között  − az látszik, hogy 

szubjektív  szinten  a  passzivitásnál  nincs  jelentős  aránybeli  különbség  a  „sikertelen”  és  a 

„sikeres” próbák között,  az aktív stratégiánál már nagyobb eltérést figyelhetünk meg: azoknál 
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a próbáknál bizonyultak a k.sz.-ek aktívabbnak, amelyeknek sikeresen ellenálltak. A helyzetből 

való kilépés,  valamint átélésre törekvés azoknál a próbáknál jelent meg nagyobb arányban, 

amelyeknek nem álltak ellen. 

ELLENÁLLÁS ÉS HIPNÓZIS IRÁNTI FOGÉKONYSÁG 

Minél több  szuggesztiót  hajtott  végre  valaki  (szubjektíven)  az  1.  fordulóban,  azaz  minél 

hipnábilisabb, annál több szuggesztiót hajtott  végre ellenálló helyzetben is: r = 0,53; p<0,01, 

ugyanez vonatkozik a megfigyelhető viselkedésre (megfigyelői pontszámok korrelációja): r = 

0,64;  p<0,01.  Az ellenállási arányt  nézve a korreláció a hipnábilitással: r  = –0,21; n.sz.; a 

megfigyelői ellenállási arány korrelációja az 1.  fordulós megfigyelői pontszámmal: r = 0,07; 

n.sz. Ez azt  mutatja, hogy az ellenállási arány tekintetében nincs szignifikáns összefüggés a 

hipnábilitással. Abban az esetben azonban, ha a közepesen és az erősen hipnábilisok ellenállási 

arányait hasonlítjuk össze  (44. táblázat), azt  kapjuk, hogy az erősen fogékony személyek – 

elsősorban megfigyelhető viselkedésükben – kisebb arányban álltak ellen, mint a közepesen 

fogékonyak. (A kevéssé hipnábilis csoport ellenállási arányai: szubjektív x  = 74,0; SD = 38,3; 

megfigyelői x  = 53,5; SD = 41,8. Ezek az adatok a végrehajtott szuggesztiók nagyon kevés 

száma miatt statisztikailag kevéssé értékelhetőek, magyarázhatják viszont a hipnábilitás és az 

ellenállási arányok közötti lineáris kapcsolat hiányát.)

44. táblázat

Az ellenállási arányok átlaga közepesen és erősen hipnábilis személyeknél (t-próba) 

A  megítélés 
alapja

Ellenállási arány Szignifikancia

Közepes Erős
x SD x SD t p<

Szubjektív 73,6 26,7 56,6 27,3 1,88 0,10
Megfigyelői 65,7 24,8 46,8 27,5 2,17 0,05

Különbséget  találtunk  (a  teljes  csoportban)  a  szubjektív  ( x  =  70,4;  SD  =  30,1)  és  a 

megfigyelői  ( x  = 59,2; SD = 30,8) ellenállási arány között: szubjektív szinten magasabb az 

arány (t = 3,18; p<0,01). Ez a különbség elsősorban a közepesen hipnábilisokra érvényes. A 

hipnózisra kevéssé fogékonyak közül csak két személy hajtott  végre próbát a 2. fordulóban, 

náluk ezért nem számoltunk ellenállási arányt. Ennek ellenére megemlítendő, hogy a hipnózisra 

kevéssé fogékony személyek között is akadt olyan, aki nem állt ellen. (Aki ellen tudott állni, az 

a  2.  fordulóban nem hajtotta  végre  a  szuggesztiót,  annak ellenére,  hogy az  1.  fordulóban 

végrehajtotta. Aki nem állt ellen, az a 2. fordulóban végrehajtotta.)
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ELLENÁLLÁSI SZÁNDÉK, ERŐFESZÍTÉS

Ellenállási szándék és viselkedés

Abból a  szempontból,  hogy a  kísérleti személyek akartak-e és tudtak-e ellenállni, négyféle 

viselkedést figyeltünk meg: (1) akart és tudott ellenállni, (2) akart, de nem tudott ellenállni, (3) 

nem akart,  de  mégis  tudott  ellenállni,  (4)  nem akart,  és  nem is  tudott  ellenállni.  Akik 

próbálkoztak, általában sikerrel álltak ellen. Voltak olyan k.sz.-ek, akik nem akartak ellenállni, 

mégis megtették.  Akadtak olyan személyek is, akik egy-egy próbánál akaratuk ellenére nem 

tudtak ellenállni. Azok, akik akartak, de nem tudtak ellenállni, többnyire arról számoltak be, 

hogy élményeik gyorsan, maguktól alakultak ki a szuggesztió hatására, illetve hogy nem volt 

elég erejük, vagy idejük ellenállni. Többeknek „jobban esett” végrehajtani a szuggesztiót, mint 

ellenállni. Azok közül, akik nem akartak ellenállni, néhányan említették, hogy hipnózis közben 

elfeledkeztek  az ellenállásról: az  élmények sodorták  őket  magukkal, vagy elaludtak,  illetve 

olyan  állapotba  kerültek,  hogy  elfelejtették  a  feladatukat.  A  kellemes  hely,  az  álom,  a 

regresszió  és  a  poszthipnotikus  szuggesztió  próbáknak  a  résztvevők  többsége  nem akart 

ellenállni.

118



45.  táblázat

A személyek százalékos aránya ellenállási motiváció és viselkedés szerint

– azok között, akik az adott próbát legalább az egyik fordulóban végrehajtották (szubjektív ill.  

megfigyelői  pontozás alapján), és válaszoltak az erre vonatkozó kérdésre

K.sz.-ek százalékos aránya – szubj. pont 
alapján (N)
nem 
akar és
nem  tud 
ellenállni

nem 
akar de
tud
ellenállni

akar de
nem tud
ellenállni

akar és
tud
ellenállni

Karsüllyedés 7 (3) 9 (4) 14 (6) 70 (31)
Karlevitáció 7 (2) 14 (4) 14 (4) 65 (19)
Karmozdíthatatl. 19 (6) 19 (6) 9 (3) 53 (17)
Íz hallucináció 21 (5) 17 (4) 12 (3) 50 (12)
Karkatalepszia 10 (4) 22 (7) 9 (3) 59 (19)
Zene hallucináció 50 (1) 0 50 (1) 0 
Álom 38 (12) 31 (10) 0 31 (10)
Korregresszió 16 (4) 48 (12) 0 36 (9) 
Kellemes hely 34 (11) 31 (10) 13 (4) 22 (7)
Poszthipnotikus 31 (7) 39 (9) 4 (1) 29 (6)
Amnézia        13 (2) 33 (5) 0 54 (8)

K.sz.-ek  százalékos  aránya  –  mf.  pont 
alapján (N)

Karsüllyedés 10 (3) 7 (2) 17 (5) 66 (20)
Karlevitáció 11 (3) 7 (2) 14 (4) 68 (19)
Karmozdíthatatl. 23 (8) 14 (5) 29 (10) 34 (12)
Karkatalepszia 20 (8) 20 (8) 18 (7) 42 (17)
Álom 36 (8) 32 (7) 4 (1) 28 (8)
Poszthipnotikus 42 (8) 16 (21) 5 (1) 32 (6) 

Az ellenállási motivációt és viselkedést összevetve  (45.  táblázat) azt vehetjük észre, hogy a 

k.sz.-ek  ha  akartak,  általában ellen is  tudtak  állni.  Az ellenállási szándék  és  az  ellenállás 

képtelensége a zene-hallucinációnál jelenik meg a legnagyobb arányban (ezt  a szuggesztiót 

azonban csak egy személy hajtotta végre az ellenálló fordulóban) és viszonylag nagyobb arányú 

előfordulást  láthatunk  a  megfigyelői karmozdíthatatlanságnál,  karkatalepsziánál,  valamint  a 

karsüllyedésnél; szubjektív szinten pedig a motoros próbáknál és a kellemes helynél. Az álom, 

a regresszió és az amnézia szuggesztiónál egyáltalán nem fordult elő, hogy valaki szándéka 

ellenére ne tudott  volna ellenállni. Az, hogy valakinél nem volt szándék, de mégis ellenállt, a 

leggyakrabban  a  regressziónál  jelent  meg;  a  legkisebb  arányban  pedig  a  motoros 

szuggesztióknál.   
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46.  táblázat

A személyek százalékos aránya ellenállási motiváció és viselkedés szerint – azok között, akik  

az adott próbát legalább az egyik fordulóban végrehajtották  és válaszoltak az erre vonatkozó 

kérdésre

K.sz.-ek aránya (%)
szubj. pont alapján

akar 
ellenállni

nem 
akar 
ellenállni

tud
ellenállni

nem tud
ellenállni

Karsüllyedés 85 15 79 21
Karlevitáció 79 21 79 21
Karmozdíthatatl. 65 35 72 28
Íz hallucináció 65 35 67 33
Karkatalepszia 68 32 79 21
Zene hallucináció 50x 50x 0 100
Álom 32 68 62 38
Korregresszió 41 59 84 16
Kellemes hely 40 60 53 47
Poszthipnotikus 32 68 59 41
Amnézia        54 46 87 23

K.sz.-ek aránya (%) – mf. pont alapján
Karsüllyedés 73 27
Karlevitáció 75 25
Karmozdíthatatl. 48 52
Karkatalepszia 62 38
Álom 60 40
Poszthipnotikus 48 52
Megjegyzés: x − 1-1 személy adata

Ha nem derült, ki, hogy valaki akar-e ellenállni, az leginkább a poszthipnotikus szuggesztiónál 

fordul elő. 
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47. . táblázat

A szuggesztiók száma és százalékos aránya (az összes kísérleti személy legalább az egyik 

fordulóban végrehajtott összes próbájához viszonyítva) az ellenállási motiváció és viselkedés 

szerint csoportosított próbáknál (χ2- próba)

Az  ellenállás 
megítélésének 
alapja

Szuggesztiók száma és százalékos aránya Szignifikancia
akar és
tud ellenállni

akar de
nem tud
ellenállni

nem  akar 
de tud
ellenállni

nem akar és
nem  tud 
ellenállni

χ2 p <

N % N % N % N %
Szubjektív 138 43,13 24 7,5 80 25,0 78 24,37 44,0 0,01
Megfigyelői 117 36,22 43 13,31 77 23,84 86 26,63 22,5 0,01

Megjegyzés:  A 100% értéke a próbák számában: szubjektív N=320; megfigyelői N=323. A 

próbák száma az összes személynél fordulónként N=638.  

Az összes – legalább az egyik fordulóban végrehajtott – szuggesztiót együtt véve (46. és 47.  

táblázatok)  azt  láthatjuk,  hogy  a  személyek  –  mind  a  szubjektív,  mind  a  megfigyelői 

végrehajtásnál – ahol akartak, nagyobb arányban álltak ellen, mint azoknál a próbáknál, ahol 

nem állt szándékukban ellenállni.

Az ellenálló csoportban a próbák viselkedéses végrehajtását  – a kérdőív válaszai alapján – 

differenciáltabban is elemeztük.  

Ennek alapján a motoros  próbáknál az  egyéb reakciók előfordulási gyakorisága (a  csoport 

összes k.sz.-ének százalékában): 

- karsüllyedés: szándékos felemelés – 3 %; önkéntelenül felemelkedett – 0. 

- karlevitáció: egyéb reakció – 3 %. 

A kihívó próbáknál (a próbát végrehajtók arányában):

- karmozdíthatatlanság: próbálta emelni – 40 %.

- karkatalepszia: próbálta behajlítani – 57 %. 

A poszthipnotikus szuggesztióra mutatott viselkedés (a csoport összes k.sz.-ének arányában):  

- nem rajzolt, mert elfelejtette − 1,7 %

- nem rajzolt, mert nem érzett késztetést − 55,1%

- ellenállt a késztetésnek − 10,3 %

- rajzolt, de emlékezett rá − 22,4 %

- rajzolt és nem emlékezett − 1,7%.

A poszthipnotikus szuggesztió élményeinek arányából látható, hogy a személyek több mint fele 

azért nem hajtotta végre a próbát, mert nem érzett  késztetést.  Az együttműködő hipnózissal 
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szemben itt előfordult olyan eset is (noha nagyon kis arányban), hogy valaki nem emlékezett a 

szuggesztió elvárására. 

48. táblázat

Az emlékezőképességre vonatkozó megítélések az amnézia szuggesztió élményében az 

ellenálló és a kontroll csoport 2. fordulójában -- százalékos arány (zárójelben a személyek száma).

Tud Nem tud Egyéb
Ellenálló 78 (31) 0 22 (9)
Kontroll 40 (13) 19 (6) 40 (13)

A 48. táblázat azt mutatja, hogy az amnézia szuggesztió elhangzásakor az ellenálló csoport 

legtöbb tagja úgy vélte, hogy fog tudni emlékezni, és senki nem gondolta azt, hogy nem lesz 

képes az emlékezésre. A kontroll csoportnál ezzel szemben kisebb arányban nyilatkoztak úgy, 

hogy  emlékezni  fognak,  és  a  csoport  közel  egyötöde  úgy  vélte,  végrehajtja  majd  a 

szuggesztiót.  Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az ellenálló csoportból 15 személy (26%) 

egyáltalán nem adott választ a kérdésre.  

Az ellenállási szándék és erőfeszítés összefüggései 

49. táblázat

Az élmények alapján megítélt ellenállási aktivitás próbánkénti átlaga a viselkedéses 

ellenállás szerint csoportosított próbáknál (t-próba)

Pontozás Ellenállási aktivitás értéke
ellenállt nem állt ellen

Szignifikancia

x SD x SD t p <
Szubjektív 2,59 1,23 (174) 1,71 0,98 (75) 5,51 0,01
Megfigyelői 2,48 1,24 (151) 1,87 1,06 (103) 4,06 0,01

Megjegyzés:  zárójelben azoknak a próbáknak a száma, amelyeknek a személyek ellenálltak, vagy nem álltak 

ellen.

Mint azt a 49. táblázat mutatja, a résztvevők aktívabban álltak ellen azoknál a próbáknál, ahol 

képesek voltak ellenállni (az 1. fordulóban végrehajtották a próbát, a 2.-ban nem), mint ahol 

nem álltak ellen (a 2. fordulóban – is – végrehajtották). 
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50..  táblázat

A két forduló pontszáma és az ellenállási arány (parciális   −   a hipnábilitás hatásának   

kiszűrésével)  korrelációja az ellenállás élményfaktoraival

1. forduló 2. forduló (p) Ellenállási  arány 
(p)

szubj. mf. szubj. mf. szubj. mf.
Ellenállási motiváció 0,37** 0,33* -0,43** -0,37** 0,40** 0,32**
Ellenállási passzivitás -0,30* -0,34* 0,14 0,28* -0,16 -0,35**
Ellenállási aktivitás 0,35** 0,34* -0,26+ -0,18 0,19 0,19

Az  50.  táblázatból látható,  hogy minél magasabb  valakinek  az  első  fordulós  pontszáma 

(hipnábilitása),  annál több  próbának  akart  ellenállni,  és  annál nagyobb erőfeszítést  tett  az 

ellenállás érdekében. A második fordulóban minél több próbának szándékoztak ellenállni, annál 

kevesebbet hajtottak végre. Az ellenállásban minél passzívabb volt valaki, annál több próbát 

hajtott  végre a megfigyelői pontozás  szerint.  Az ellenállási arány összefüggéseit  tekintve a 

következő eredményeket kaptuk: minél több próbának akart  valaki ellenállni, annál nagyobb 

arányban  sikerült  ez  neki;  minél  passzívabbnak  ítélte  valaki  az  ellenállását,  annál  kisebb 

arányban állt ellen a megfigyelhető viselkedésében. (A hipnábilitás hatását kiszűrtük.)

Az erősen  hipnábilis személyeknél az  ellenállási aránynak  az  ellenállási passzivitással  való 

összefüggése  nemcsak  a  megfigyelői  (r=-0,65;  p<0,01),  hanem a  szubjektív  végrehajtásra 

(r=-0,68; p<0,01), is vonatkozott. 

51.  táblázat

Az ellenállás szándéka és az erőfeszítés hipnábilitási csoportonként (t-próba)

Erős Közepes Gyenge Szign.
x SD x SD x SD F p<

akartot 5,25 2,86 5,54 3,37 1,93 2,59 6,91 0,01
2eakta 1,98 0,82 2,12 0,80 1,37 0,26 5,36 0,01
2epastot 4,00 1,95 3,90 2,24 5,50 1,87 2,96 0,10

Tukey próbák:

akartot:

- gyenge-közepes: t=9,09, p<0,01

- gyenge-erős: t=4,09, p<0,05

2eakta:

- gyenge-közepes: t=6,66, p<0,01
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- gyenge-erős: t=3,52, p<0,10 tend.

2epastot:

- gyenge-közepes: t=3,34, p<0,10 tend.

Az 51. táblázatból látszik, hogy a hipnózisra kevéssé fogékonyak kevésbé akartak ellenállni, 

kevésbé voltak aktívak, mint a közepesek vagy az erősek. A gyengék továbbá passzívabbnak 

érezték a hozzáállásukat, mint a közepesek. Összességében véve tehát azt láthatjuk, hogy a 

közepesek tették a legnagyobb erőfeszítést az ellenállás érdekében. 

A szuggesztió létrehozása és az ellenállás érdekében tett erőfeszítés 

52.  táblázat

A szuggesztió létrehozása és az ellenállási érdekében tett erőfeszítés (aktivitás) 

összehasonlítása az ellenálló csoport összes próbájánál ellenállási motiváció szerint (t-próba)

Ellenállni
akar nem akar

Szign.

x SD N x SD N t p<
1akt 2,22 1,13 226 2,28 1,08 246 0,52 n.s.
2eakt 2,75 1,15 226 1,38 0,50 223 16,2 0,01

Az  52.  táblázatból látszik, hogy a szuggesztió  létrehozása érdekében tett  erőfeszítés nincs 

összefüggésben  azzal,  hogy  az  adott  próbának  később  ellen  akartak-e  állni.  Azoknál  a 

szuggesztióknál ezzel szemben, ahol volt ellenállási szándék, aktívabban is álltak ellen. Ha csak 

azokat a próbákat nézzük, amelyeket az 1. fordulóban végrehajtottak, ugyanezt az eredményt 

kapjuk. 
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53. táblázat

A szuggesztió létrehozása érdekében mutatott  aktivitás (1akt) összehasonlítása ellenállási  

viselkedés szerint −  az összes k.sz. legalább az egyik fordulóban végrehajtott próbájánál  

(t-próba)

Ellenállási viselkedés
ellenáll nem áll ellen

Szign.

x SD N x SD N F p<
Szubj. 2,28 1,13 182 2,01 1,10 73 1,76 0,10
Megfigy. 2,26 1,08 116 2,31 1,18 88 0,31 n.sz.

Megjegyzés: a megfigyelői értékelésnél csak a megfigyelhető próbákat vettük számításba. 

A megfigyelői megítélés  szerint  nem különbözött  szignifikánsan a  szuggesztió  létrehozása 

érdekében mutatott  aktivitás aszerint,  hogy a k.sz.-ek később képesek voltak-e ellenállni az 

adott  próbának  (53. táblázat). A szubjektív végrehajtásnál tendencia mutatkozott  arra, hogy 

aktívabbak voltak azoknál a próbáknál, amelyeknek később ellen tudtak állni, mint amelyeknek 

nem. 

54.  táblázat

A szuggesztió létrehozása érdekében mutatott  aktivitás (1akt) összehasonlítása a próba 2.  

fordulós végrehajtása szerint az ellenálló csoportban (t-próba)

Végrehajtás 2. ford.
pozitív negatív

Szign. 

x SD N x SD N t p<
Szubj. 2,02 1,11 83 2,29 1,10 418 1,97 0,05
Megfigy. 2,22 1,13 83 2,16 1,11 306 0,38 n.sz

Megjegyzés: a megfigyelői értékelésnél csak a megfigyelhető próbákat vettük számításba. 

Aktívabbnak bizonyultak a k.sz.-ek a szuggesztió létrehozásánál (az 1. fordulóban) azoknál a 

próbáknál, amelyet az ellenálló fordulóban nem hajtottak végre saját megítélésük szerint (54.  

táblázat). A megfigyelői végrehajtásnál nem kaptuk meg ezt a különbséget. 
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55.  táblázatok

A 2. fordulós aktivitás (2akt, 2eakt) összehasonlítása a próba végrehajtása szerint az 1. és a 

2. fordulóban az ellenálló és a kontroll  csoportnál (t-próbák) 

55/a táblázat

Ellenálló csoport – ellenállási aktivitás (t-próbák)

Végrehajtás 1. ford.
pozitív negatív

Szign. Végrehajtás 2. ford.
pozitív negatív

Szign.

x SD N x SD N t p< x SD N x SD N t p<
Szubj. 2,32 1,22 249 1,76 0,91 230 5,6 0,01 1,72 1,02 78 2,12 1,13 399 2,89 0,01
Mf. 2,39 1,22 184 1,86 0,96 196 4,76 0,01 2,03 1,09 84 2,17 1,14 300 1,00 n.sz.

55/b táblázat

Kontroll csoport – a szuggesztió létrehozása érdekében mutatott aktivitás (t-próbák)

Végrehajtás 1. ford.
pozitív negatív

Szign. Végrehajtás 2. ford.
pozitív negatív  

Szign.

x SD N x SD N T p< x SD N x SD N t p<
Szubj. 1,68 0,89 115 1,92 0,07 168 2,02 0,05 1,76 0,95 98 1,85 0,98 185 0,73 n.sz
Mf. 1,64 0,88 111 1,98 1,04 154 2,79 0,01 1,70 0,91 115 1,91 1,01 167 1,81 0,10
Megjegyzés: a megfigyelői értékelésnél csak a megfigyelhető próbákat vettük számításba. 

Nagyobb erőfeszítést tettek az ellenállás érdekében a k.sz.-ek azoknál a próbáknál, amelyeket 

az 1. fordulóban végrehajtottak, mint amelyeket nem (55/a táblázat) A 2. forduló esetén csak a 

szubjektív végrehajtásnál kaptunk különbséget: aktívabban álltak ellen azoknak a próbáknak, 

amelyeket nem hajtottak végre, mint amelyeket végrehajtottak. 

A kontroll csoportnál  (55/b  táblázat)  az  első  fordulós  végrehajtást  nézve szintén mindkét 

esetben  szignifikáns különbséget  kaptunk:  aktívabban igyekeztek  létrehozni a  szuggesztiós 

hatást a 2. fordulóban azoknál a próbáknál, amelyeket az 1. fordulóban nem hajtottak végre, 

mint azoknál, amelyeket végrehajtottak.  A 2. fordulós végrehajtás érdekében tett  erőfeszítés 

nem mutatott  szignifikáns összefüggést  a  végrehajtással;  illetve  a  megfigyelői értékelésnél 

tendencia mutatkozott arra, hogy a k.sz.-ek kevésbé voltak aktívak a pozitív próbáknál, mint a 

negatívaknál.  

Az ellenálló  csoport  kognitív próbáinál a  szubjektíven megítélt  1.  fordulós  passzivitásban 

(1pas)  különbséget  találtunk  aszerint,  hogy  a  próbát  végrehajtották-e  a  2.  fordulóban: 

passzívabbak voltak akkor, ha a próbát végrehajtották, mint akkor ha nem (pozitív x =3,89, 

SD=1,17  (N=37),  negatív  x =2,90,  SD=1,31  (N=231);  t=10,4;  p<0,01).  Ugyanezt  a 
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különbséget akkor is megkaptuk, ha csak az 1. fordulóban végrehajtott  próbákat hasonlítjuk 

össze (pozitív x 3,86, SD=1,24 (N=43), negatív x =3,26, SD=1,30 (N=72); t=2,42; p<0,05). 

56.  táblázat

Az 1. és  2. fordulós erőfeszítés mutatók korrelációi  az ellenálló és a kontroll csoportnál

Ellenálló Kontroll
1pastot 1aktatl 1pastot 1aktatl

2pastot 0,07 -0,11
2akta 0,04 0,20

Az 1. és 2. fordulós erőfeszítés mutatók között nem találtunk szignifikáns összefüggést sem az 

ellenálló  s  a  kontroll  csoportban  (56.   táblázat).  Nem  volt  korreláció  hipnábilitási 

csoportonként sem. 

Ellenállás a különböző típusú szuggesztióknak

57. táblázat

Az ellenállási aktivitás (eakt) átlaga a különböző típusú szuggesztióknál (ANOVA) 

Ellenállási aktivitás
Motoros Kihívó Kognitív
N x SD N x SD N x SD F df p<
113 2,67 1,14 109 2,15 1,13 257 1,75 0,98 30,45 2,47 0,01

Tukey-próbák:

- motoros-kihívó: t(220) = 5,2; p<0,01

- motoros-kognitív: t(368) = 10,9; p<0,01

- kihívó-kognitív: t(364) = 4,69; p<0,01

A  különböző  típusú  szuggesztiókat  összehasonlítva  (57.  táblázat),  a  teljes  csoportnál 

különbséget találtunk az ellenállási aktivitásban: A motoros próbáknál az ellenállási aktivitás 

szignifikánsan nagyobb volt,  mint a  kihívó próbáknál vagy a  kognitív próbáknál; a  kihívó 

próbáknál nagyobb volt, mint a kognitív próbáknál. 

58.  táblázat
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Ellenállás aktivitás (2eakt) a kihívó próbáknál a viselkedés szerint – személyenkénti átlag a 

próbák skáláin adott válaszok alapján

Próba Viselkedéses megnyilvánulás
nincs végrehajtás próbálkozott nem próbálkozott

Szign.

x SD N x SD N x SD N F p<
karmozd. 2,28 1,17 43 1,53 0,5 5 1,75 0,32 4 1,68 n.sz.
karkata. 2,27 1,15 49 1,66 0,58 3 2,41 1,45 4 0,35 n.sz.

A kihívó próbákban mutatott  ellenállási aktivitásban nem találtunk különbséget aszerint, hogy 

végrehajtották-e  a  szuggesztiót,  illetve  hogy  próbálkoztak-e  a  szuggesztióval  ellentétes 

mozgással (58.  táblázat).

ÖNKÉNTELENSÉG ELLENÁLLÓ HIPNÓZISBAN 

Az 1. és 2. forduló önkéntelenségének összehasonlítása 

59. táblázat

Az önkéntelenségi mutatók átlagának összehasonlítása az ellenálló és a kontroll csoportban

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 3,31 1,78 2,97 1,66 0,89 n. sz.
2. forduló 1,86 1,19 4,03 2.21 6,06 0,01
t 6,0 3,5
p < 0,01 0,01

A 59.. táblázatból látható, hogy az önkéntelenségi megítéléseket nézve az első fordulóban nem 

mutatkozott  szignifikáns  különbség  az  ellenálló  és  a  kontroll  csoport  átlagai  között.  Az 

ellenálló csoport a második (ellenálló) fordulóban kevésbé érezte viselkedését önkéntelennek, 

mint  az  együttműködő  hipnózisban.  A kontroll  csoportnál  ezzel szemben éppen ellentétes 

irányú változást figyeltünk meg: ők a második fordulóban éreztek nagyobb önkéntelenséget, 

mint  az  elsőben.  Ezzel  együtt  a  második  fordulóban  a  kontroll  csoport  viselkedése 

önkéntelenebbnek bizonyult, mint az ellenálló csoporté.

Az  ellenálló  csoportnál  minél  hipnábilisabb  volt  valaki,  annál  önkéntelenebbnek  érezte 

viselkedését  az  ellenálló fordulóban (r=0,35;  p<0,05).  Ezenkívül a  személyek minél kisebb 

arányban álltak  ellen,  annál  önkéntelenebbnek érezték  a  viselkedésüket  (az  önkéntelenség 
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korrelációja a szubjektív ellenállási aránnyal, a hipnábilitás hatásának kiszűrésével: r=-0,52; 

p<0,01, a megfigyelői ellenállási aránnyal: r=-0,46; p<0,01). 

60.  táblázat

Korrelációk a teljes hipnózisra vonatkozó önkéntelenség és az amnézia próba 

élménymutatóinál a két forduló értéke között az ellenálló és a kontroll csoportnál

Ellenálló Kontroll
1önktot-2önktot 0,28* 0,63**
1amnir-2amnir 0,34** 0,08
1amnbf-2amnbf 0,52** 0,10

A két  forduló  közötti  –  teljes hipnózisra  vonatkozó  − önkéntelenségi mutató  korrelációja 

mindkét  csoportnál  szignifikáns  (60.   táblázat):  minél  önkéntelenebbnek  érezte  valaki  a 

viselkedését  az  1.  fordulóban,  annál  önkéntelenebb  volt  a  2.  fordulóban  is.  Az  amnézia 

élménymutatóiban (emlékezet irányítás képessége és befolyásoltság) között  csak az ellenálló 

csoportnál kaptunk szignifikáns korrelációt.  A két csoport  korrelációja között  az emlékezeti 

befolyásoltság mutatójában (amnbf)  kaptunk tendencia szintű különbséget: z=1,79, p<0,10. 
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A motoros próbák és az amnézia önkéntelensége14 

61.  táblázat

Az 1. fordulós motoros önkéntelenség próbánként a 2. fordulós végrehajtás szerint az 

ellenálló csoportnál (t-próba) 

Végrehajtás 2. ford.
pozitív negatív
x SD N x SD N t p<

Szubj. 3,93 0,99 14 3,62 1,37 61 0,79 n.sz
Mf. 4,00 1,00 15 3,60 1,37 60 1,06 n.sz

A motoros próbák önkéntelenségének összehasonlításában (61.  táblázat) nem figyelhető meg 

különbség aszerint, hogy az adott próbát az ellenálló fordulóban végrehajtották-e, vagy nem

62.  táblázatok

A motoros önkéntelenségi (1önk)  pontszám alakulása az ellenállási motiváció és képesség 

együttes függvényében azok között,akik a próbát az 1. fordulóban végrehajtották15 

(N − a k.sz.-ek száma) 

62/a táblázat

Szubjektív végrehajtás

Ellenállni
tud nem tud
x SD N x SD N

akar 3,94 1,14 49 3,75 1,03 8
nem akar 1,75 0,89 8 4,00 1,22 5

62/b táblázat

Megfigyelői végrehajtás

Ellenállni
tud nem tud
x SD N x SD N

akar 3,97 1,21 36 4,00 1,00 7
nem akar 2,00 0,82 4 3,83 1,17 6

A 62/a és 62/b táblázat és a 11. és 12. grafikon (8. melléklet) a motoros önkéntelenségi (1önk) 

pontszám alakulását tünteti fel az ellenállási motiváció és képesség együttes függvényében. Az 

elvégzett kétszempontos ANOVA szignifikáns interakciót mutatott  mind a szubjektív, mind a 
14 A kognitív próbák önkéntelenségi mutatói megegyeznek a létrehozás érdekében tett erőfeszítés (passzivitás) 
mutatóival. 
15 A motoros önkéntelenség csak az 1. fordulóban végrehajtott motoros próbákhoz kapcsolódik.  
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megfigyelői végrehajtás esetén (szubjektív: F=10,9; p<0,01; megfigyelői: F=4,13; p<0,05). Ez 

azt jelenti (az átlagok elemzése alapján), hogy azoknál a próbáknál, ahol nem akartak, de mégis 

tudtak ellenállni, a k.sz.-ek kevésbé érezték önkéntelennek a szuggesztió végrehajtását az 1. 

fordulóban, mint a többi esetben. .    

KOGNITÍV  MŰKÖDÉSEK  (TUDATÁLLAPOT,  FIGYELEM,  KÉPZELET) 

ELLENÁLLÓ HIPNÓZISBAN 

63.  táblázatok

A különböző élményskálák összehasonlítása az ellenálló és a kontroll csoportban (t-próbák) 

63/a  táblázat

Módosult tudatállapot

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 5,38 2,55 5,00 2,30 0,70 n.sz.
2. forduló 4,13 2,71 5,43 2,14 2,33 0,05
t 3,49 0,93
p < 0,01 n.sz.

63/b  táblázat

Figyelem

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 5,77 1,23 5,66 0,83 0,49 n.sz.
2. forduló 4,79 1,79 5,22 1,64 1,11 n.sz.
t 4,51 1,52
p < 0,05 n.sz. 
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63/c  táblázat

Képzelet

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 2,54 1,15 2,06 1,48 1,7 0,10
2. forduló 1,52 1,5 1,75 1,38 0,67 n.sz.
t 5,33 1,22
p < 0,01 n.sz.

A 63/a táblázat a módosult tudatállapot skála értékeit mutatja a két csoport két fordulójában. 

Az 1. fordulóban nincs különbség a két csoport átlaga között a 2. fordulóban ezzel szemben a 

kontroll csoportnál nagyobb mértékű MTÁ-t  tapasztaltunk.  Az ellenálló csoportnál a MTÁ 

mértéke  csökkent  a  2.  fordulóra  az 1.  fordulóhoz képest,  míg a  kontroll csoportnál nincs 

különbség a két forduló értékei között.

A figyelem irányulását mérő skála esetén (63/b táblázat) sem az 1., sem a 2. fordulóban nem 

tapasztaltunk különbséget a két csoport  között.  Szintén nem kaptunk különbséget a kontroll 

csoport  két  fordulója között  sem.  Az ellenálló  csoport  a  2.  fordulóban kevésbé figyelt  a 

hipnotizőrre, mint az elsőben.

A képzelet skálát tekintve (63/c táblázat)  az 2. fordulóban a kontroll csoport képzeleti képei 

kissé (tendencia szinten)  kevésbé voltak  élénkek,  mint az  elsőben.  A 2.  fordulóban a  két 

csoport képzeleti élénksége között  nem mutatkozott  különbség. Az ellenálló csoport kevésbé 

érezte képzeletét élénknek a 2., mint az 1. fordulóban. 

64. táblázat

Korreláció a két forduló élményskálái között az ellenálló és a kontroll csoportnál

Ellenálló Kontroll
1figy-2figy 0,45** 0,27
1képz-2képz 0,50* 0,44*
1mtá-2mtá 0,47* 0,29

Az  ellenálló  csoportnál  mindhárom skála  (MTÁ,  képzelet,  figyelem)  skálánál  szignifikáns 

pozitív korrelációt  kaptunk  az  1.  és  a  2.  forduló  értéke  között  64.  táblázat).  A kontroll 

csoportnál csak a képzelet skálánál mutatkozott  korreláció. A két csoport korrelációi közötti 

különbség egyik esetben sem szignifikáns.
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65.  táblázat

Korrelációk az 1. fordulóban végrehajtott szuggesztiók számával az ellenálló csoportnál

hbili 1mfpont
2figy 0,14 0,06
2képz 0,40* 0,43**
2mtá 0,21 0,23+

Az ellenálló csoportnál a MTÁ mértékének és a figyelem hipnotizőrre irányulásának nem volt 

lösszefüggése  az  1.  fordulóban  végrehajtott  szuggesztiók  számával  (65.  táblázat).  Ezzel 

szemben minél több szuggesztiót hajtott végre valaki az első fordulóban (minél hipnábilisabb), 

annál élénkebbnek érezte a képzelete az ellenálló fordulóban. 

66.  táblázatok

Parciális korrelációk (a hipnábilitás hatásának kiszűrésével)  az ellenálló és a kontroll  

csoport 2. fordulójában

66./a táblázat

Ellenálló csoport

2szpon 2mfpon szellar mfellar 2önktot 2epastot 2eakta
2figy -0,13 -0,17 0,21 0,21 -0,07 -0,22 0,03
2képz 0,14 0,35 -0,23 -0,29* 0,26+ 0,20 0,13
2mtá 0,35** 0,24+ -0,24+ -0,14 0,35** -0,04 -0,03

66/b táblázat

Kontroll csoport

2szpon 2mfpon 2önktot 2pastot 2akta
2figy 0,03 0,04 0,02 0,23 0,18
2képz 0,21 0,44** 0,19 0,26 0,13 
2mtá 0,35+ 0,59** 0,07 0,04 -0,19

A 66/a és 66/b táblázat az egyes viselkedéses és élményskálák közötti korrelációt mutatja a két 

csoportban.  A  figyelem skála  nem  mutatott  összefüggést  sem  az  ellenállás  viselkedéses 

mutatóival, sem a kontroll csoport  2.  fordulós végrehajtott  szuggesztióinak számával. Nem 

kaptunk összefüggést a figyelem skála és a 2. fordulós önkéntelenség, illetve az erőfeszítés 

mutatók  között  sem.  A  képzelet  skála  csak  a  megfigyelési  aránnyal  korrelált:  minél 

élénkebbnek érezte valaki a képzeletét,  annál kevésbé tudott  ellenállni a megfigyelők szerint. 
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Minél mélyebb tudatállapot módosulást élt át valaki, annál több szuggesztiót hajtott végre, és 

annál önkéntelenebbnek élte meg a viselkedését. 

ARCHAIKUS BEVONÓDÁS ELLENÁLLÓ HIPNÓZISBAN

Az archaikus bevonódás alakulása együttműködő és ellenálló hipnózisban

67. táblázatok

Az archaikus bevonódási pontszám összehasonlítása az ellenálló és a kontroll csoportban

67/a.  táblázat

Pozitív archaikus bevonódási(ABS+)

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 43,1 18,9 37,5 16,1 1,42 n.sz.
2. forduló 24,0 11,9 29,5 14.5 1,95 0,10
t 9,85 3,51
p < 0,01 0,01

67/b. táblázat

Negatív archaikus bevonódá (ABS-)

Ellenálló Kontroll
x SD x SD t p <

1. forduló 4,50 2,3 4,28 2,11 0,44 n. sz.
2. forduló 4,90 2,7 3,50 1,5 2,78 0,01
t 0,92 2,65
p < n. sz. 0,05

A  67/a és 67/b táblázat a két  csoport  fordulónkénti ABS pontszámainak összehasonlítását 

mutatja. Láthatjuk, hogy az 1. fordulóban nem mutatkozott különbség a két csoport archaikus 

bevonódási  pontszámai  között.  A  2.  fordulóra  a  pozitív  bevonódás  mindkét  csoportnál 

szignifikánsan  csökkent  az  1.  fordulóhoz  képest.  (A  csökkenés  az  ellenálló  csoportnál 

számszerűen nagyobb mértékű, mint a kontroll csoportnál.) A negatív bevonódás az ellenálló 

csoportnál nem változott, a kontroll csoportnál viszont csökkent. A 2. fordulóban az ellenálló 

csoport  negatív bevonódása szignifikánsan erősebbnek bizonyult, mint a kontroll csoporté,  a 

pozitív  bevonódást  nézve  a  kontroll  csoport  pontszáma  volt  kissé  (tendencia  szinten) 

magasabb.
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A  két  forduló  pozitív  ABS  pontszámai  közötti  parciális  korrelációk  (hipnábilitás  hatása 

kiszűrve)  a  következőképpen alakultak:  az  ellenálló csoportnál r=0,51;  p<0,01,  a  kontroll 

csoportnál r=0,58;  p<0,01.  Ez  azt  jelenti,  hogy mindkét  csoportnál  az  első  fordulóban az 

erősebb pozitív bevonódás a második fordulóban is erősebb bevonódással járt együtt.  A két 

forduló pontszámai közötti  pozitív kapcsolat  a negatív bevonódás (ABS- pontszám) esetén 

azonban csak a kontroll csoportra igaz (r=0,60; p<0,01), az ellenálló csoportnál a negatív ABS 

pontszámok  között  nincs  összefüggés  (r=0,09;  n.sz.).  Az  ellenálló  és  a  kontroll  csoport 

korrelációja között szignifikáns eltérés mutatkozott: z=2,66; p<0,01. 

Archaikus bevonódás és ellenállás

Nem találtunk szignifikáns összefüggést (a hipnábilitás hatásának kiszűrésével) az 1. forduló 

ABS+ pontszáma és a 2. fordulós pontszámok, az ellenállási arányok, az ellenállási motiváció 

és  passzivitás között.  Ugyanígy nem találtunk szignifikáns korrelációt  az  1.  forduló  ABS- 

pontszáma és az említett  változók  között  sem. Ez  azt  jelenti,  hogy az 1.  fordulóban átélt 

archaikus bevonódás nem kapcsolódik az ellenállás motivációs és viselkedéses aspektusaihoz. 

68/a.  táblázat

A 2. fordulós archaikus bevonódási pontszámok  korrelációi az ellenálló csoportnál

1. ford. pont 2. ford. pont (p) Ellenáll.arány (p)
szubj. mf. szubj. mf. szubj. mf.

akartot (p) 2epastot (p)

2ABS+ 0,39* 0,34* 0,52** 0,49** -0,33* -0,29* -0,28* 0,27*
2ABS- -0,15 -0,07 -0,27* -0,33* 0,23+ 0,29* 0,25+ -0,18
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68/b.  táblázat

A 2. fordulós archaikus bevonódási pontszámok korrelációi az ellenálló csoport erősen 

hipnábilis személyeinél   (N=12)  

Ellenáll. arány
szubj. mf.

akartot 2epastot

2ABS+ -0,74** -0,50+ -0,64* 0,55+
2ABS- -0,20 -0,30 0,42 -0,65*

A 68/a és 68/b táblázat a 2. fordulós ABS pontszámok korrelációit (parciális korrelációk a 

hipnábilitás  hatásának  kiszűrésével)  tünteti  fel  az  ellenálló  csoportnál  a  szuggesztiók 

végrehajtásához  kapcsolódó  változókkal,  az  ellenállásra  való  motivációval,  valamint  az 

ellenállás  érdekében  tett  erőfeszítéssel.  Láthatjuk,  hogy minél magasabb volt  valakinek  a 

pozitív archaikus bevonódása, annál több szuggesztiót hajtott végre (akár együttműködő, akár 

ellenálló hipnózisban), annál kevésbé akart ellenállni, és kevésbé is állt ellen. A nagyobb pozitív 

bevonódás továbbá azzal is járt,  hogy a személyek kevésbé tettek  erőfeszítést  az ellenállás 

érdekében. Az erősebb negatív bevonódás (mérsékeltebb szinten) nagyobb arányú ellenállással 

járt.  Szintén mérsékeltebb pozitív együttjárást  kaptunk  a  magasabb ABS-  pontszám és  az 

ellenállásra való motiváció között,  vagyis az erősebb negatív érzések jobban motiválnak az 

ellenállásra. A hipnózisra erősen fogékonyak csoportjában a pozitív ABS pontszámmal való 

fent említett összefüggések szintén megfigyelhetőek (bár a megfigyelői ellenállási arány és az 

ellenállási passzivitás tekintetében csak tendencia szinten). A fokozottabb negatív bevonódás 

viszont  a  hipnózisra  erősen  fogékonyaknál azzal járt,  hogy nagyobb erőfeszítést  tettek  az 

ellenállás érdekében. 

Az 1.  forduló  ABS faktoraival a  teljes ellenálló csoportban  nem mutatkozott  szignifikáns 

korreláció az ellenállási arányok, a motiváció és a passzivitás tekintetében. A hipnózisra erősen 

fogékonyaknál  egy  esetben  kaptunk  összefüggést:  a  „Függőségigény”  kisebb  szubjektív 

ellenállási aránnyal járt együtt (r=-0,75; p<0,05).
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69.  táblázat

A 2. fordulós archaikus bevonódás faktorainak korrelációi az ellenálló csoportnál (teljes 

csoport és erősen hipnábilisok)

Csodálat Félelem  a  negatív  
megítéléstől

Függőségigény

Teljes 
(p)

Erős Teljes (p) Erős Teljes (p) Erős

szellar -0,29* -0,62* -0,31* -0,72** -0,34* -0,83**
mfellar -0,23+ -0,34 -0,28* -0,51+ -0,32* -0,65*
akartot -0,18 -0,46 -0,34** -0,70** -0,28* -0,74**
2epastot 0,16 0,32 0,33* 0,68* 0,29* 0,64*

A 69. táblázat mutatja az ellenálló csoport 2. fordulós ABS faktorainak korrelációit (a teljes 

csoportban parciális korrelációk --  a  hipnábilitás hatása kiszűrve).  Összességében véve azt 

láthatjuk, hogy az ellenállás a „Csodálat” faktorhoz kapcsolódik a legkevésbé. A másik két 

faktorral („Félelem a negatív megítéléstől” és „Függőségigény”) szorosabb az összefüggés: 

ezekkel a faktorokkal az ellenállási arányok, az ellenállási motiváció és passzivitás mérőszámai 

–  egy tendencia szintű  esetet  kivéve --  szignifikánsan korrelálnak.  A „Csodálat”  faktorral 

egyedül a szubjektív ellenállási aránynál figyelhető meg szignifikáns negatív korreláció. 

Archaikus bevonódás és önkéntelenség

Az  ABS  és  az  önkéntelenség  tekintetében  az  alábbi  összefüggéseket  kaptuk:  Nem  volt 

szignifikáns összefüggés  –  a  hipnábilitás hatásának  kiparciálásával --  az  1.  forduló  ABS+ 

pontszám és az 1. fordulós önkéntelenségi mutató között, sem az ellenálló (r=0,13; n.sz.), sem 

a  kontroll  csoportnál  (r=0,07;  n.sz).  A  2.  forduló  ABS+  pontszáma  és  a  2.  fordulós 

önkéntelenségi  skála  között  a  kontroll  csoportnál  szintén  nem  mutatkozott  összefüggés 

(r=-0,09;  n.sz.),  az  ellenálló  csoportnál  viszont  szignifikáns  korrelációt  kaptunk:  r=0,50; 

p<0,01.  A  két  csoport  korrelációi  közötti  különbség  szignifikáns:  z=2,74  p<0,01.  Az 

együttműködő helyzettel ellentétben tehát ellenálló helyzetben a mélyebb archaikus bevonódás 

nagyobb önkéntelenséggel járt együtt. A negatív bevonódás és az önkéntelenség között egyik 

csoportnál sem kaptunk  összefüggést. 

AZ  ELLENÁLLÁS  VISELKEDÉSES  ÉS  ÉLMÉNYFAKTORAINAK 

ÖSSZEFÜGGÉSEI HIPNÓZISON KÍVÜLI TÉNYEZŐKKEL
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Elvárások, attitűdök 

Az akarati kontroll módosulására vonatkozó attitűdök 

70.  táblázat

A 2. fordulós viselkedéses és élménymutatók összefüggései az akarati kontrollra vonatkozó 

attitűddel az ellenálló csoportnál (t-próba) 

Kontrollvesztésre való utalás
van (N=38) nincs (N=20)

Szign. 

x SD x SD t p<
2szpont 1,66 1,96 2,10 2,45 0,75 n.sz.
2mfpont 1,97 1,57 2,65 2,48 1,27 n.sz.
2mtá 4,47 2,74 3,50 2,63 1,30 n.sz.
2önktot 1,87 1,67 1,85 1,27 0,05 n.sz.
2epastot 4,18 2,17 4,58 2,22 0,64 n.sz.
2eakta 1,97 0,77 1,82 1,80 0,68 n.sz.
Akartot 4,21 3,61 5,00 3,27 0,86 n.sz.
Szellar 73,8 27,6 62,9 33,6 1,29 n.sz.
Mfellar 64,0 25,1 48,0 38,3 1,86 0,10
2ABS+ 23,0 6,67 26,4 18,9 1,03 n.sz.
2ABS- 5,24 2,94 4,60 2,37 0,83 n.sz.

A  70  táblázatból láthatjuk,  hogy  nem  kaptunk  szignifikáns  különbséget  az  ellenállás  – 

feltüntetett  − viselkedéses és élménymutatóiban, valamint az ABS mutatókban azok között, 

akik  előzetes  elvárásukban  kontrollvesztést  említettek  és  akik  nem  tettek  ilyen  utalást. 

Tendencia szintű különbség egy esetben mutatkozott: a megfigyelők szerint nagyobb arányban 

álltak ellen azok, akiknél szerepelt kontrollvesztés, mint azok, akiknél nem. 

Az ellenállás lehetőségére vonatkozó attitűdök
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71.  táblázat

A 2. fordulós viselkedéses és élménymutatók összefüggései az ellenállás képességére 

vonatkozó attitűddel (ANOVA) 

A hipnózisnak ellenállni
nem 
lehet/nehéz 
(N=18)

lehet (N=32) nem 
egyértelmű 
(N=8) 

Szign. 

x SD x SD x SD F p<
2szpont 2,28 2,16 1,53 2,09 1,87 2,29 0,70 n.sz. 
2mfpont 2,50 1,92 1,96 2,02 2,50 1,69 0,53 n.sz.
2önktot 2,33 1,33 1,72 1,17 1,37 0,52 2,42 0,10
2epastot 3,89 2,29 4,19 2,19 5,75 1,28 2,23 n.sz.
2eakta 1,97 0,75 1,92 0,83 1,75 0,67 0,23 n.sz.
akartot 6,69 3,09 5,85 3,51 2,25 3,20 2,68 0,10
szellar 65,5 29,3 72,9 29,6 69,7 34,8 0,34 n.sz.
mfellar 63,5 27,1 60,5 31,4 42,5 32,6 1,41 n.sz.

A  71.  táblázat a  2.  fordulós  viselkedéses  és  élménymutatók  összefüggéseit  tünteti  fel az 

ellenállás  képességére  vonatkozó  attitűddel.  Szignifikáns  különbséget  egy  esetben  sem 

találtunk.  Nem kaptunk  különbséget  az  archaikus  bevonódás  mutatóiban  sem.  Tendencia 

mutatkozott  mindemellett  arra,  hogy aki előzetesen úgy gondolta,  hogy a hipnózisnak nem 

lehet (vagy nehéz) ellenállni, önkéntelenebbnek érezte a viselkedését a teljes hipnózis során, 

mint aki más véleményt fogalmazott  meg. Szintén tendencia figyelhető meg arra,  hogy akik 

úgy vélték,  hogy az ellenállás lehetősége   nem egyértelmű,  azok  kevesebb szuggesztiónak 

igyekeztek ellenállni. 

Az erősen hipnábilisoknál sem mutatkozott szignifikáns különbség az ellenállás érdekében tett 

erőfeszítés mutatóiban aszerint, hogy az ellenállás lehetőségéről előzetesen hogyan vélekedtek. 
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Kívánságok, vágyak a hipnózissal kapcsolatban (3. befejezetlen mondat) 

72. táblázat

A szuggesztiók végrehajtása és az önkéntelenség  az ellenálló csoportnál aszerint, hogy mit  

szeretett volna átélni hipnózisban (ANOVA) 

Kívánság
kontrollveszt. regresszió pozitív 

élm.
tudatáll. v. egyéb

Szign. 

x SD x SD x SD x SD x SD F p<
2szpon 2,50 2,63 1,00 0,82 1,74 2,20 2,40 2,50 1,14 1,46 0,86 n.sz.
2mfpon 2,70 2,58 1,43 1,51 2,00 1,65 2,90 2,42 2,14 1,46 0,81 n.sz. 
2önktot 2,60 1,65 1,00 0 1,61 0,78 1,90 1,20 2,57 1,51 3,15 0,05

Tukey-próba:

- 2önktot: „kontrollvesztés” - „regresszió”: t = 4,1; p<0,05

A  72.  táblázatból látható,  hogy  önkéntelenebbnek  érezték  a  viselkedésüket  az  ellenálló 

csoportból  azok  a  k.sz.-ek,  akik  kontrollvesztést  szerettek  volna  átélni,  mint  azok,  akik 

regressziót. A végrehajtott  szuggesztiók számában nem mutatkozott  különbség „kívánságok” 

szerint.  Nem  találtunk  különbséget  az  ellenállási  erőfeszítés  mutatóiban  és  az  archaikus 

bevonódásban sem. 

Averziók, félelmek a hipnózissal kapcsolatban

73.  táblázat

A 2 forduló viselkedéses és élmény vonatkozásai a hipnózissal kapcsolatos averziók 

függvényében az ellenálló csoportnál (ANOVA) 

Averziók/félelmek
negatív 
élmény 
(N=26)

negatív 
viselkedés 

(N=19)

egyéb (N=13)
Szign. 

x SD x SD x SD F p<
2szpont 1,50 1,88 1,68 1,94 2,61 2,75 1,25 n.sz.
2mfpont 1,96 1,86 2,21 1,72 2,69 2,39 0,61 n.sz.
2önktot 1,69 1,79 1,84 1,26 2,23 1,69 0,89 n.sz.
2epastot 4,44 1,80 4,79 2,42 3,38 2,33 1,73 n.sz.
2eakta 1,95 0,80 1,78 0,74 2,04 0,97 0,47 n.sz.
akartot 4,80 3,48 3,95 3,29 5,08 3,57 0,52 n.sz.
szellar 73,4 30,4 69,8 28,8 63,2 31,9 0,46 n.sz. 
mfellar 59,6 33,5 56,0 31,2 61,7 24,5 1,14 n.sz.

A 73. táblázatból az látszik, hogy nincs különbség az ellenálló fordulóban sem az ellenállás 

viselkedéses jellemzőiben, sem az ellenállás érdekében tett  erőfeszítésben, sem pedig az átélt 
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önkéntelenségben aszerint, hogy a személyeknek előzetesen milyen averzióik/félelmeik voltak a 

hipnózissal kapcsolatban. 

Nem kaptunk különbséget a pozitív és negatív ABS pontszámokban sem, kivéve a „csodálat” 

faktort, ahol kevésbé vonódtak be azok, akik negatív viselkedést akartak elkerülni, mint azok, 

akik egyéb dolgot. 

Disszociatív készség

74. táblázatok

Korrelációk a DIS-Q pontszámmal  

(a teljes csoportnál parciális − a hipnábilitás hatásának kiszűrésével)

74a táblázat

Ellenálló csoport

Teljes 
(p)

Erős Közep

2szpon 0,26+ 0,63* -
2mfpon 0,22+ 0,57+ -
2kogpon 0,22+ 0,52+ -
szellar -0,12 -0,65* -
mfellar -0,02 - -
2önktot 0,18 - -
2amnir 0,01
2amnbf 0,02
2képz 0,37** - 0,49**

74/b táblázat

Kontroll csoport (N=30)

Teljes 
(p)

Gyenge

2szpon 0,34+ 0,55*
2mfpon 0,32+ -
2kogpon 0,20 - 
2önktot 0,27 0,55+
2amnir 0,00 -
2amnbf 0,24 -

A disszociatív készség és az ellenállás viselkedéses változóinak összefüggését tekintve a 74/a 

táblázatból azt  láthatjuk,  hogy  szignifikáns  korreláció  csak  az  erősen  hipnábilisoknál 

mutatkozott: több próbát hajtott végre szubjektív megítélés szerint, illetve kisebb arányban állt 
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ellen az, akinek a DIS-Q pontszáma magasabb, azaz erősebb a disszociatív készsége. A teljes 

csoportban  és  a  megfigyelői  megítélésnél  csupán  tendencia  mutatkozott  a  próbák 

végrehajtásának  aránya  és  a  disszociatív  készség  közötti  pozitív  együttjárásra.  A kontroll 

csoport esetén (74/b táblázat) a kevéssé hipnábilisoknál figyelhető meg az, hogy több próbát 

hajtottak végre szubjektív szinten azok, akik erősebb disszociatív képességgel rendelkeznek. A 

teljes hipnózisra vonatkozó önkéntelenség és az amnézia próba élménymutatói nem mutattak 

összefüggést  a  DIS-Q  pontszámmal.  egyik  csoportnál  sem.  Az  ellenálló  csoportban  az 

élénkebb képzeletű  k.sz.-eknél erősebb disszociatív készség  figyelhető  meg,  mint  azoknál, 

akiknek kevésbé voltak élénk képzeleti képei; és ez az összefüggés elsősorban az erősekre 

érvényes. Az ellenállási erőfeszítés mutatóit tekintve a közepeseknél adódott  összefüggés: az 

erősebb disszociatív  készség  –  a  megítélők  szerint  –  aktívabb ellenállással járt  együtt.  A 

kontroll csoport kevéssé hipnábilis személyeinél a magasabb DIS-Q pontszám és a passzívabb 

hozzáállás között figyelhető meg korreláció. 

75. táblázat

A DIS-Q pontszám alakulása a 2. fordulóban végrehajtott szuggesztiók száma (szubjektív  

megítélés alapján) és az önkéntelenség együttes függvényében (N − a k.sz.-ek száma) 

(2 szempontos ANOVA)

2önktot
kicsi nagy

2szpon x SD N x SD N
alacsony 2,08 0,48 43 1,73 0,31 4
magas 2,21 0,49 7 2,84 0,47 3 

Az ellenálló csoportban a disszociatív készség alakulását a szuggesztió 2. fordulós szubjektív 

végrehajtása és az önkéntelenség mértékének együttes függvényében  2 szempontos variancia-

analízissel vizsgáltuk  (75.  táblázat). A kategóriákat  az  alábbiak szerint  alakítottam ki16:  2. 

fordulós pontszám: 0-3 – „alacsony”,  4  < –  „magas”; önkéntelenség: 0-3 – „kicsi”, 4-7 – 

„nagy”. A két szempont közti interakció a szignifikánsnak bizonyult (F=5,62; p<0,01), ami azt 

jelenti, hogy azoknak a legerősebb a disszociatív készségük, akik több szuggesztiót hajtottak 

végre és önkéntelenebbnek érezték a viselkedésüket. 

A megfigyelői pontszám esetén nem mutatkozott szignifikáns interakció. 

Családi légkör, szülői nevelési stílus 

16 A határértékek meghatározásánál figyelembe vettem, hogy valamennyi kategóriában elegendő számú k.sz. 
kerüljön. 
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76. táblázat

A szülői nevelési stílus mutatóinak parciális korrelációi (a hipnábilitás hatásának kiszűrésével) 

az ellenálló és a kontroll csoportnál

csleg cseng csdön
ellen kont ellen kont ellen kont

2szpon -0,24+ -0,29 0,20 -0.10 0,00 -0,41*
2mfpon -0,04 -0,45* 0,31* -0,16 0,08 -0,48**
2dmotsz 0,04 0,14 0,03
2dmotmf 0,00 0,14 0,08
2kihsz -0,07 0,17 0,05
2kihmf 0,07 0,25+ 0,19
2kog -0,31* 0,11 -26+
szellar 0,06 --- -0,37** --- -0,07 ---
mfellar 0,00 --- -0,29* --- -0,09 ---
2önktot 0,00 0,04 0,24+ 0,10 -0,04 0,03
2pastot
2epastot

-0,11 -0,14 0,00 -0,09 -0,07 -0,04

2akta
2eakta

0,16 -0,05 -0,07 -0,13 0,07 -0,16

2amnir 0,02 -0,19 0,06 -0,14 0,03 -0,52**
2amnbf -0,11 -0,30 0,09 -0,19 -0,07 -0,47**
2figy 0,09 -0,30* -0,30*

A  76.   táblázat mutatja  a  szülői  nevelési  stílus  mutatóinak  összefüggését  a  2.  forduló 

viselkedéses, élménybeli és kapcsolati változóival. 

A viselkedéses mutatókat  nézve az ellenálló csoportban minél szigorúbbnak ítélte  valaki a 

szüleit, annál kevesebb szuggesztiót hajtott végre a megfigyelők szerint, illetve annál nagyobb 

arányban  volt  képes  ellenállni mind szubjektív,  mind megfigyelői  szinten.  Továbbá  minél 

hidegebbnek  érezte  valaki  a  családi légkört,  annál több  kognitív  próbát  hajtott  végre.  A 

kontroll csoportnál a hidegebb családi légkör és a döntésekbe való kevesebb beleszólás több 

szuggesztió végrehajtásával (a megfigyelők szerint) társult. 

A  teljes  hipnózisra  vonatkozó  önkéntelenség  és  az  erőfeszítés  mutatókban  nem találtunk 

korrelációt  egyik csoport  esetén sem. A kontroll csoportnál minél kevésbé szólhatott  bele 

valaki a döntésekbe, annál kevésbé tudta irányítani az emlékezetét,  és annál jobban érezte a 

szuggesztió hatását. 

A  figyelem  irányulását  nézve  az  ellenálló  csoportnál  a  fokozottabb  hipnotizőrre  való 

koncentrálás  szülői szigorúsággal és a döntésekbe való kevesebb beleszólással járt együtt. 

77.  táblázat
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A szülői nevelési stílus két mutatójának  korrelációi az ellenálló csoportnál hipnábilitás 

szerint17

cseng csdön
Gyenge Közep. Erős Gyenge Közep. Erős

2szpon 0,16 -0,59*
szellar -0,71** 0,05 -0,30 -0,21 0,57+
mfellar -0,61* 0,13

A korrelációk különbségei:

- 2szpon – csdön: közepes-erős: z = 2,21; p< 0,05

-  2ABS- − cseng: közepes-erős: z = 2,10; p< 0,05

- szellar – cseng: gyenge-erős: z = 2,00; p< 0,05

- szellar – csdön: gyenge-erős: z = 2,05; p< 0,05; közepes-erős: z = 2,29; p< 0,05

A  77.   táblázat a  szülői  engedékenység  és  a  döntésekbe  való  beleszólás  mértékének 

korrelációit  mutatja hipnábilitási csoportonként  az ellenálló csoportnál.  Azt  vehetjük észre, 

hogy az ellenállási arányok és a szülői engedékenység korrelációs együtthatója különbözik a 

gyengén és az erősen hipnábilisok között:  a gyengék minél szigorúbbnak ítélték a szüleiket, 

annál nagyobb arányban álltak ellen. Az erőseknél nem volt megfigyelhető összefüggés. (Meg 

kell azonban jegyezni, hogy a gyengék csak nagyon kevés szuggesztiót  hajtottak végre a 2. 

fordulóban.) Az erősek minél kevésbé szólhattak bele a döntésekbe, annál több szuggesztiót 

hajtottak  végre saját  megítélésük szerint  az ellenálló fordulóban. A közepeseknél nem volt 

kapcsolat  a  két  változó  között.  A szubjektív  ellenállási arány tekintetében  eltérés  látható 

mindhárom csoport között. Az erőseknél tendencia mutatkozott  arra, hogy nagyobb arányban 

álljanak ellen, ha jobban beleszólhattak a döntésekbe. A másik két csoportnál a korrelációk 

nem szignifikánsak, sőt inkább az ellenkező irányba mutatnak.  

A  büntetés  gyakoriságával  a  teljes  csoportban  nem  kaptunk  korrelációt.  A  kevéssé 

hipnábilisoknál a gyakoribb büntetés erősebb negatív archaikus bevonódással társult: r=0,05; 

p<0,05. 

ELLENTMONDÓ SZUGGESZTIÓK

Az ellentmondó szuggesztiókra adott viselkedéses reakciók 

78.  táblázatok

17 A táblázatban csak azokat a változókat és korrelációs értékeket tüntettük fel, ahol az érték között szignifikáns 
különbség van.
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Az egyes  ellentmondó szuggesztiókra adott viselkedéses válaszok gyakorisága az 1.  

fordulóban – a teljes minta százalékában (zárójelben a k.sz.-ek száma)

78/a táblázat

EMkarkatalepszia

Viselkedés Megítélés
szubj. megfigy.

Kar a végén behajlít 29 (40) 23 (30)
Nem sikerül behajlítani 23 (32) 57  (73)
Kar képzeletre behajlik 23 (32) 16 (20)
Kar váltakozva behajlik-
kinyúlik

12 (17) 3 (4)

Egyéb 4 (6) 0,8 (1)
Amnézia 8 (11) 

78/b táblázat

EMkézmozgás

Viselkedés Megítélés
szubj. megfigy.

Nincs mozgás 17 (24) 35 (44)
Karok közelednek 32 (45) 50 (64) 
Karok távolodnak 16 (22) 4 (5) 
Karok  felváltva 
közelednek-távolodnak

29 (41) 9 (11) 

Egyéb 4 (6) 2 (3) 

Amnézia 0,7 (1) 

A  78.  táblázatok az  ellentmondó  szuggesztiókra  adott  viselkedéses  válaszok  gyakoriságát 

mutatják az 1. fordulóban. Az EMkarktalepsziánál szubjektív megítélés szerint a legtöbben a 

végén behajlították a karjukat, azaz nem hajtották végre az eredeti szuggesztiót; megfigyelői 

szinten ezzel szemben a többségnek nem sikerült a karját behajlítani, azaz ők a szuggesztiónak 

megfelelő választ  adtak.  Az EMkézmozgás  próbánál a  leggyakrabban a  karok  közeledése 

(szuggesztiós válasz) és a karok felváltva közeledése-távolodása („váltakozó” válasz) fordult 

elő a leggyakrabban. 

Az ellentmondó szuggesztiók többszintű végrehajtása 

79.  táblázat
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Az ellentmondó szuggesztiók 1. fordulós képzeleti és váltakozó végrehajtási mutatóinak 

aránya a teljes minta százalékában (zárójelben a k.sz.-ek száma)

Képzeleti Váltakozó
Próbák szubj. mf. szubj. mf.
EMkarkata. 23 (32) 16 (20) 12 (17) 3 (4)
EMkézmozgás 16 (22) 4 (5) 29 (41) 9 (11) 

A 79. táblázat mutatja az EM szuggesztiók „képzeleti” és „váltakozó” végrehajtási arányát. A 

szuggesztiós  végrehajtással  (**  táblázat)  összevetve  azt  vehetjük  észre,  hogy  az 

EMkarkatalepsziánál  szubjektív  szinten  hasonló  arányban  adtak  szuggesztiós  és  képzeleti 

választ. Megfigyelői szinten a szuggesztiós válasz került túlsúlyba. Az EMkézmozgás próbánál 

szubjektív  szinten  a  szuggesztiós  és  a  váltakozó  végrehajtás  hozzávetőlegesen  hasonló 

arányban jelent meg. Megfigyelői szinten szintén a szuggesztiós válasz dominált. 

Szubjektív  szinten  számszerűen  nagyobb  arányban  adtak  szuggesztiós  választ  az 

EMkézmozgás  próbára,  mint  az  EMkarkata  szuggesztióra.  Megfigyelői  szinten  a  sorrend 

fordított. Képzeleti választ az EMkarkata, váltakozó reakciót pedig az EMkézmozgás próbánál 

adtak számszerűen nagyobb arányban. 
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80. táblázatok

Az  ellentmondó szuggesztiók különböző végrehajtási mutatóinak gyakorisága (a teljes 

csoport arányában) az ellenálló és a kontroll csoportnál a 2. fordulóban (zárójelben a k.sz.-ek 

száma)

80/a táblázat

Ellenálló csoport

Szuggesztiós Képzeleti Váltakozó
Próbák szubj. mf. szubj mf. szubj mf. 
EMkarkata. 5 (3) 39 (22) 3 (2) 7 (4) 19 (11) 5 (3)
EMkézmozgás 7 (4) 18 (10) 5 (3) 4 (2) 9 (5) 2 (1)

80/b táblázat

Kontroll csoport

Szuggesztiós Képzeleti Váltakozó
Próbák szubj. mf. szubj mf. szubj mf. 
EMkarkata. 16 (5) 50 (16) 19 (6) 6 (2) 9 (3) 6 (2)
EMkézmozgás 12 (3) 35 (11) 21 (5) 13 (4) 33 (8) 3 (1)

A  80/a és  80/b táblázatok az EM szuggesztiók különböző jellegű végrehajtási gyakoriságát 

mutatják az ellenálló és a kontroll csoportban. Azt vehetjük észre, hogy a szuggesztiós válasz 

gyakorisága az ellenálló csoportnál számszerűen kisebb, mint a kontroll csoportnál. A képzeleti 

válasznál  az  ellenálló  csoport  végrehajtási  aránya  a  szubjektív  végrehajtásnál  mindkét 

szuggesztiónál,  a  megfigyelői  végrehajtást  nézve  pedig  az  EMkézmozgásnál  kisebb.  A 

váltakozó  válaszoknál szubjektív szinten az  EMkézmozgás  végrehajtási aránya az  ellenálló 

csoportnál kisebbnek, az EMkarkata próbánál pedig nagyobbnak bizonyult.  

A  szuggesztiók  egyértelműségére  vonatkozó  megítélések  személyenkénti  átlaga  és  a 

hipnábilitás között  nem kaptunk összefüggést: r=0,08. Tehát az, hogy valaki mennyire érezte 

az ellentmondó szuggesztiót zavarosnak, független a hipnózis iránti fogékonyságtól. 
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81.  táblázat

Az ellentmondó szuggesztiók 1. fordulós összesített végrehajtási mutatóinak (személyenként 

0-2 pont) (parciális korrelációi (a hipnábilitás hatásának kiszűrése)

Szuggesztiós
szugg. 
szubj

szugg.
mf.

képzelet
szubj.

váltakoz
szubj.

Hbili 0,24* 0,06 0,29**
1mfpon 0,14 0,08 0,21*
1önktot 0,02 -0,02 -0,07 0,07
1ABS+ -0,05 0,01 -0,09 -0,02
1ABS- 0,00 0,10 -0,02 -0,13
DIS-Q -0,07 0,04 0,08 0,06

A 81. táblázatból az olvasható le, hogy az ellentmondó szuggesztióknál az 1. fordulóban az 

erősebb  hipnábilitás  nagyobb  számú  (szubjektív)  szuggesztiós  és  váltakozó  válasz 

előfordulásával  járt  együtt.  A  megfigyelői  végrehajtásnál  csak  a  váltakozó  válasszal 

mutatkozott  pozitív  összefüggés,  a  szuggesztiós  válasszal  nem.  Nem  volt  megfigyelhető 

összefüggés az EM szuggesztióra adott válaszok és az önkéntelenség között. Ugyancsak nem 

korreláltak a végrehajtási mutatók sem az archaikus bevonódás mélységével, sem a disszociatív 

készséggel. 

82.  táblázat

A DIS-Q pontszám és az ellentmondó szuggesztiók összesített végrehajtási mutatói közötti  

parciális (a hipnábilitás hatásának kiszűrésével)  korrelációk az 1. és a 2. fordulóban

Szuggesztiós Képzeleti Vált. 
Csoport  és 
forduló

szubj mf. szubj mf. szubj.

Teljes 1. ford. 0,00 0,09 0,09 0,06
Ellenálló 2. ford. (0,27*) 0,35** (0,28*) 0,14 0,09
Kontroll 2. ford. 0,07 -0,30 -0,11 0,13 0,24

Az ellentmondó szuggesztiók különböző szintű végrehajtása és a DIS-Q pontszám közötti 

korrelációkat tünteti fel a 82. táblázat. Láthatjuk, hogy az 1. fordulóban és a kontroll csoport 

2. fordulójában nincs korreláció. A 2. fordulóban az ellenálló csoportnál minél nagyobb volt a 

személyek disszociatív  készsége,  annál több  szuggesztiós  és  (szubjektív)  képzeleti  választ 

adtak.  Itt  azonban  meg  kell  jegyezni,  hogy  az  ellenálló  csoportnál  szubjektív  szinten 

szuggesztiós  és  képzeleti  választ  adó  személyek száma nagyon kevés.  Éppen ezért  egyéb 

statisztikai összehasonlításokat e változók mentén nem végeztünk. 
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A FÉRFIAK ÉS NŐK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

1. forduló 

83.  táblázat

A nők és a férfiak átlagainak összehasonlítása a főbb – hipnózison belüli – változók mentén 

az 1. fordulóban 

Nő (N=77) Férfi (N=62) Szignifikancia
x SD x SD t p<

hbili 5,23 2,53 4,34 2,73 1,99 0,05
1mfpont 5,22 2,41 4,38 2,41 2,01 0,05
1önktot 3,50 1,73 2,85 1,57 2,27 0,05
1pastot 3,69 1,62 3,71 1,81 0,06 n.sz.
1aktatl 2,23 0,56 2,28 0,47 0,50 n.sz. 
motöka 3,75 0,93 3,03 0,83 3,15 0,01
kogpaa 2,92 0,77 3,00 0,86 0,57 n.sz.
1amnir 1,16 0,83 1,03 0,97 0,81 n.sz.
1amnbf 2,19 1,19 1,95 1,33 0,84 n.sz.
1figy 5,95 0,90 5,42 1,35 2,76 0,01
1mtá 5,83 2,48 4,47 2,24 3,36 0,01
1képz 2,53 1,22 2,15 1,22 1,84 0,10
1ABS+ 45,4 19,8 38,8 17,2 2,08 0,05
1ABS- 4,43 2,36 4,71 2,41 0,69 n.sz.

ANCOVA: 

- 1önktot-nál: F=2,10 n.sz.

- motöka-nál: F=9,65, p<0,01

- 1figy-nél: F=9,78, p<0,01

- 1mtá-nál: F=7,13, p<0,01

- 1képz-nél: F=0,92, n.sz. 

- ABS+-nál F=1,18, n.sz.

A nők és a férfiak eredményeinek összehasonlításakor (83. táblázat) láthatjuk, hogy a nők több 

szuggesztiót hajtottak végre, azaz hipnábilisabbnak bizonyultak, mint a férfiak. A nők továbbá 

önkéntelenebbnek érezték viselkedésüket,  élénkebb volt a képzeletük (tendencia szinten) és 

erősebb  archaikus  bevonódást  mutattak  a  hipnotizőr  iránt;  a  hipnábilitás  hatásának 

kiszűrésekor  azonban ez a három összefüggés már nem figyelhető meg. A motoros  próbák 

végrehajtását ezzel szemben, hipnábilitástól függetlenül is a nők érezték önkéntelenebbnek. A 

nők mélyebb MTÁ-t éltek át és figyelmüket jobban fókuszálták a hipnotizőrre, mint a férfiak. 
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A szuggesztiók létrehozása érdekében tett  erőfeszítésben, a kognitív próbák és az amnézia 

élményében, valamint a negatív archaikus bevonódásban nem figyelhető meg különbség a nők 

és a férfiak eredményei között. 

2. forduló, ellenállás  

84. táblázat

Az ellenállási erőfeszítés mutatói nőknél és férfiaknál

Nők Férfiak Szign.
x SD N x SD N t p<

2eakta 2,16 0,82 33 1,60 0,59 25 2,88 0,01
2epastot 3,94 2,00 32 4,80 2,33 25 1,50 n.sz.

Az ellenállás érdekében mutatott  − kódolók által megítélt  − aktivitásban a nők aktívabbnak 

bizonyultak, mint a férfiak (84. táblázat).  A saját megítélés szerinti passzivitás tekintetében 

nincs különbség a nők és a férfiak között. 
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MEGVITATÁS

HIPOTÉZISVIZSGÁLAT

Az eredmények mind a négy fő hipotézist alátámasztották. 

1. Találtunk olyan személyeket,  akik akaratuk és erőfeszítésük ellenére sem voltak képesek 

ellenállni bizonyos  szuggesztióknak.  Ez  azt  mutatja,  hogy az  önkéntelenség  élménye nem 

pusztán  élményszinten  jelenik  meg,  hanem  egyes  esetekben  a  szuggerált  viselkedés 

ellenállhatatlan, azaz a hipnotizált személy akkor sem képes ellenállni, ha akar és erőfeszítést 

tesz ennek érdekében. A  viselkedéskontroll disszociációja tehát lehetséges.   Lynn, Rhue és 

Weeks (1990a) tanulmányával ellentétben ez az eredmény Bowers (1992) disszociált kontroll 

elméletével, valamint Hilgard (1991/2008) neodisszociációs felfogásával van összhangban.  

2. Voltak olyan személyek, akiknél a viselkedés kezdeményezése, a  szándék disszociálódott, 

maga  a  viselkedés  automatikusan  futott  le.  Erre  utal,  hogy  a  motoros  szuggesztiók 

végrehajtásának önkéntelensége együtt járt a k.sz.-ek saját megítélése szerinti passzivitással. A 

kognitív próbákra még jellemzőbb volt,  hogy a  szuggesztiós hatás létrehozásában mutatott 

passzivitás,  azaz  aktivitáshiány  jobb  szuggesztió-végrehajtást  eredményezett.  (Az  erősen 

hipnábilisok passzívabbak voltak a kognitív próbák létrehozásában, mint a közepesek vagy a 

gyengék.). Az ellentmondó szuggesztióknál az automatizmus az erősen hipnábilis személyeknél 

úgy jelent meg, hogy gyakran „váltakozó” válaszokat adtak, azaz mozgásuk követte az éppen 

elhangzó  szuggesztiós  vagy  képzeleti  instrukciót.  Az  ellenállással  kapcsolatban  az 

automatizmus úgy jelent  meg,  hogy maga az  ellenállási  szándék  disszociálódott:  bár  nem 

akartak, mégis ellen tudtak állni a szuggesztióknak. 

3. A személyek legnagyobb részénél az önkéntelenség valóban csak élményszinten jelent meg, 

és a szuggesztióknak könnyen ellen tudtak állni. Ők voltak azok, akikre  Lynn, Rhue és Weeks 

(1990a) elképzelése érvényes, vagyis náluk a hipnózis az  élmény disszociációját váltotta  ki, 

Hilgard 1992-es (Bowers által „disszociált élmény”-nek nevezett) elméletével összhangban. 

4. Bebizonyosodott,  hogy  az  önkéntelenség  természete  valóban  személyről  személyre, 

személyen  belül  és  szuggesztióról  szuggesztióra  is  változhat,   és  az  egyes 

szuggesztiótípusoknál különböző lehet.   Ezen hipotézis, illetve előző hipotéziseink részletes 

megvitatására az alábbiakban térünk ki. 
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Az akarati kontroll egyéni különbségei együttműködő hipnózisban

Az önkéntelenség élménye és összefüggései

Az eddigi  kutatásokkal  és  kísérletünk  kiindulási  alapjával  összhangban  azt  az  eredményt 

kaptuk,  hogy  együttműködő  hipnózisban  a  hipnábilitás  növekedésével  fokozódik  az 

önkéntelenségélmény intenzitása. Ez az összefüggés a teljes hipnózisra vonatkozóan, valamint 

a kihívó és a kognitív szuggesztiókra vonatkozóan (ideértve az amnéziát is) megfigyelhető 

volt.  A  motoros  szuggesztióknál  azonban  − amennyiben  azt  végrehajtották  − az 

önkéntelenségben nem mutatkozott különbség az egyes hipnábilitási csoportok között. Ez arra 

utal, hogy a motoros próbák végrehajtását a kevéssé hipnábilisok is ugyanolyan önkéntelenül 

élhetik át, mint az erősek. 

A várttal összhangban a végrehajtott  próbákat  a személyek önkéntelenebbnek érezték,  mint 

azokat, amelyeket nem hajtottak végre. 

Várakozásunknak  megfelelően  a  nők  önkéntelenebbnek  érezték  a  viselkedésüket,  mint  a 

férfiak,  elsősorban  a  motoros  próbáknál.  Ez  összhangban  van  korábbi  vizsgálatunk 

eredményével (Katona,  1996),  bár  az  általános  önkéntelenség  esetében  az  összefüggést  a 

hipnábilitás  hatása  közvetítette,  a  nők  ugyanis  több  szuggesztiót  hajtottak  végre  az  1. 

fordulóban,  azaz  hipnábilisabbnak  bizonyultak,  mint  a  férfiak.  A  motoros  próbák  közti 

önkéntelenségbeli különbség a  nemek között  egyfelől jelentheti  azt,  hogy a  férfiak inkább 

igyekeztek nyílt viselkedésüket kontroll alatt tartani, de magyarázható akár azzal is, hogy ők 

kevésbé  voltak  hajlandók  beszámolni arról,  hogy mozgásos  válaszaikat  a  (női)  hipnotizőr 

szuggesztiójának hatására hajtották végre. 

A tudati állapot módosulásának mértéke − várakozásunknak megfelelően − pozitívan korrelált 

az önkéntelenséggel. A képzeleti élénkséggel viszont nem kaptuk meg a várt összefüggést. Ez 

a képzeleti folyamatok és az önkéntelenség függetlenségére utal. A figyelem irányulása szintén 

nem függött  össze  az  önkéntelenséggel,  tehát  e  két  tényező  úgy tűnik  szintén  független 

egymástól.  Az önkéntelenséghez  tehát  nem volt  feltétlenül szükség  arra,  hogy a  figyelem 

hipnotizőrre irányuljon. 

Ellenállási tendencia együttműködő hipnózisban 
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A spontán ellenállási tendencia együttműködő  hipnózisban  − várakozásunkkal ellentétben  − 

nem mutatott összefüggést a hipnábilitással, illetve a végrehajtott szuggesztiók számával. Ez az 

eredmény összhangban van saját korábbi vizsgálatunk (Katona, 1996) eredményeivel, ám más 

tanulmányok eredményei (Spanos, Cross és De Groh (1987; Spinhoven, Vanderlinden és mtsai 

(1993) nem  ebbe  az  irányba  mutatnak.  Ennek  oka  feltehetően  a  mérési  módszerek 

különbségében  keresendő.  Az  említett  tanulmányok  a  Spanos-féle  ellenállási  kérdőívet 

alkalmazták  (Spanos,  Cross  és  De  Groh,  1987),  kísérletünkben  pedig  szabad 

élménybeszámolókat kértünk, illetve a korábbi kísérletben (Katona, 1996) próbánként kértünk 

skálaértéket az ellenállási próbálkozásra vonatkozóan. Úgy tűnik tehát, hogy abban az esetben, 

ha  előre  megfogalmazott  állításokkal  kell véleményt  nyilvánítani,  jobban kiszámíthatóak  a 

kísérleti elvárások,  és az erősen hipnábilisok  − az elvárásokra való nagyobb érzékenységük 

miatt  − kevésbé mutatják meg esetleges ellenállásra való hajlandóságukat. Ha viszont szabad 

élménybeszámolót  adhatnak,  torzításmentesebben nyilváníthatják ki élményeiket.  A gyengén 

hipnábilisok viszont  a saját énképükkel való összhangot  valószínűleg  úgy találják meg, ha 

arról  számolnak  be,  hogy  őket  nem  lehet  befolyásolni.  Így  az  előre  megfogalmazott 

állításokban ők  markánsabban mutatják,  hogy megkíséreltek szembeszegülni a  szuggesztiós 

hatásokkal. 

Az  ellenállási  tendencia  nem  függött  össze  az  önkéntelenség,  a  MTÁ,  a  szuggesztiók 

létrehozásához  szükséges  erőfeszítés  és  a  képzeleti  élénkség  mértékével.  Az  ellenállási 

tendencia és a szuggesztió létrehozása érdekében tett erőfeszítés függetlensége feltehetően arra 

utal, hogy e két tényező személyen belül, vagy akár szuggesztióról szuggesztióra változhat. 

A szuggesztiókkal szembeni ellenállás lehetősége 

A hipnózissal szembeni szándékos  ellenállás lehetőségével kapcsolatos  eredményeink –  az 

eddigi kutatásokhoz hasonlóan – összességében véve azt mutatták, hogy az emberek többnyire 

képesek  ellenállni  a  szuggesztiós  hatásoknak,  ha  erre  előzetes  felszólítást  kapnak. 

Eredményeink nehezen vethetők össze az eddigi kutatásokkal, mivel azok általában egy vagy 

két  szuggesztiót  használtak,  illetve egészen más módszerekkel dolgoztak.  Nem találtunk a 

szakirodalomban az általunk számított ellenállási arányhoz hasonló módszert sem. Ezzel együtt 

eredményeink  összhangban  vannak  Hilgard  (1963)  adataival,  mely  szerint  a  résztvevők 

többsége  képes  volt  ellenállni, ha  az  ellenállási instrukciót  a  hipnózisindukció  előtt  adták. 

Azoknál a kutatásoknál, ahol az ellenállási instrukciót az indukciót követően kapták (pl. Levitt, 

Baker  és Fish, 1990;  Lynn, Rhue és  Weeks,  1990a,  1990b),  alacsonyabbnak bizonyult  az 

ellenállni képes személyek aránya, illetve az erősen hipnábilis emberek kevésbé voltak képesek 
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ellenállni (Lynn,  Rhue és  Weeks,  1990a;  Bartis  és  Zamansky; közli Ruehle és  Zamansky, 

1997). Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a hipnózisindukció átélésének jelentős szerepe 

van a viselkedés kontrollálásának képességében. 

Váratlan eredményként kaptuk, hogy a véletlenszerű csoportba sorolás ellenére az ellenálló és 

a  kontroll  csoport  szubjektív  pontszáma  az  együttműködő  hipnózisban  szignifikánsan 

különbözött  egymástól  (az  ellenálló  csoport  bizonyult  hipnábilisabbnak).  Ezzel  együtt  az 

eredmények  még  markánsabban  mutatják  az  ellenállási  instrukció  hatását.  A  kontroll 

csoportnál a második fordulóra megjelenő pontszámcsökkenés fő oka a korábbi kutatásokban 

is  kimutatott  unalom-hatás  lehet,  amely  azt  jelenti,  hogy  ugyanaz  a  szuggesztiósor 

másodszorra  unalmasabbá  válik  (Barber,  Calverly,  1966)  –  néhány személy élményeiben 

találtunk erre való utalásokat. Magyarázható továbbá ez az eredmény a kialakult csoporthatás 

(„ellenálló légkör”) megnyilvánulásával is.  

Ellenállási szándék és viselkedés 

Az ellenállás szándékával és  kimenetelével kapcsolatos  eredmények  − fő  hipotéziseinknek 

megfelelően,  − azt  mutatták,  hogy a szándék és a viselkedés többféleképpen kapcsolódhat 

egymáshoz  az  egyes  személyeknél  és  szuggesztióknál.  Az  ellenálló  helyzet  két  ellentétes 

motivációja közötti konfliktust (Hilgard, 1963) a személyek különbözőképpen oldották fel, és 

felszínre került újabb motivációs szempont is: a kíváncsiság. Várakozásunknak megfelelően a 

kísérleti személyek akkor,  amikor akartak,  általában sikerrel álltak ellen, ami az önkontroll 

megtartását jelenti. 

A személyeknek egy kisebb része – egy vagy több szuggesztiónál – akarata és erőfeszítése 

ellenére  sem  tudott  ellenállni.  Az  ő  esetükben  jelenik  meg  az  önkontroll  elvesztése 

(disszociációja)  mind viselkedéses,  mind élményszinten,  vagyis náluk működhet  a  hipnózis 

hagyományos  értelemben  vett  kényszerítő  hatása.  A  szuggesztió  szándékkal  ellentétes 

végrehajtása véleményünk szerint automatizmusra utalhat (amikor a szuggesztió közvetlenül 

váltja ki a választ)  – abban az esetben,  ha a személy a választ  önkéntelennek éli meg. Az 

automatizmus  mellett  foglal  állást  Sadler  és  Woody (2006)  legújabb tanulmánya is,  mely 

szerint  az  erősen  hipnábilis személyek  erőfeszítés  nélkül  hozzák  létre  képzeleti  képeiket, 

szemben a  kevéssé hipnábilisokkal.  A tényleges  automatizmus,  tehát  a   viselkedéskontroll 

disszociációja mellett  foglal állást  − mint  fentebb említettem  − Bowers  (1992)  disszociált 

kontroll és Hilgard (1991/2008) neodisszociációs elmélete. Lynn (1990) az ellenállásra való 

képtelenség  esetét  a  „jó  hipnotizált  személy”  szerepnek  való  megfelelési  szándékkal 
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magyarázza, de mivel ez a motiváció – ha működik is – nem tudatos, a kontroll élményében 

kényszerként jelenik meg, és a személy lényegében akarata ellenére válik befolyásolhatóvá. 

Azoknál, akik nem akartak ellenállni, és nem is álltak ellen, többféle motiváció, illetve kognitív 

mechanizmus állhatott  a háttérben.  Egyrészt  lehetséges,  hogy ezen egyének motivációja és 

viselkedése  összhangban  volt,  így élményszinten  megtartott  lehetett  az  önkontroll.  Az  ő 

esetükben a hipnotizőrrel való raport,  az élmények átélésére való igény, illetve a kíváncsiság 

nagyobb súllyal játszott szerepet, mint a kísérlet elvárása, illetve az ellenállási instruktorral való 

raport.  Az önkéntelenség élménye ezeknél az egyéneknél feltehetően csak élményszinten volt 

jelen, ahogy ezt Lynn, Rhue és Weeks (1990a) tanulmánya feltételezi. 

Néhány esetben  az  is  előfordult,  hogy valaki  azért  nem állt  ellen,  mert  elfeledkezett  az 

ellenállásról, vagy erőtlennek érezte magát.  Ebben a módosult tudatállapotnak lehetett  nagy 

szerepe,  illetve  ezek  az  emberek  feltehetően  tudattalan  szinten  szerették  volna  átélni  a 

szuggesztiót;  a  kísérlet  elvárásainak  való  megfelelést,  mint  szempontot,  feltételezhetően 

kizárták, és ezzel elkerülték a kognitív konfliktust, átadva magukat a hipnotizőr által közölt 

gondolatoknak. Az ő esetükben szintén beszélhetünk  − bár más értelemben − az önkontroll 

elvesztéséről, vagy a hipnózis kényszerítő hatásáról. 

Az ellenállási szándék hiánya, mint motivációs változás − ahogy ezt a 2. fő hipotézis felveteti 

−, akár szuggesztiós hatás is lehetett. Ebben az esetben a kezdeményezés, a szándék disszociál, 

hiszen  a  viselkedés  nem  egy  tudatos  elhatározás  eredménye.  Hilgard  (1991/2008) 

neodisszociációs felfogása ezt az elképzelést is támogatja. 

Azoknál a személyeknél, akiknél az ellenállás nem okozott nehézséget, lehetséges az ellenállási 

instrukció, mint előfeszítő (sőt akár szuggesztiós) hatás elsődlegessége olyan értelemben, hogy 

a személyre akár már a hipnózisindukció sincs hatással. Lehetséges továbbá az is, hogy az első 

fordulóban  a  szuggesztiós  válasz  inkább  akaratlagos  volt  (elvárásoknak  való  tudatos 

megfelelés),  így  az  ellenállás  nem  jelenthetett  nehézséget.  Hilgard  (1968,  1977)  szintén 

beszámolt  hasonló eredményekről.  Amennyiben ezek a személyek önkéntelennek élték meg 

viselkedésüket, szintén lehetséges a pusztán élmény szintű önkéntelenség előfordulása (Lynn, 

Rhue és Weeks, 1990a). 

Több résztvevőnél is előfordult,  hogy egy vagy több szuggesztiót  csak ellenálló helyzetben 

hajtott  végre. Ők többnyire arról számoltak be, hogy nem akartak ellenállni, szerették volna 

egyszer  átélni a  szuggesztió  hatását.  Ezek  az  emberek  előző  hipnózisukban feltehetőleg  – 
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tudatosan  vagy tudattalanul –  ellenálltak,  és  egy következő  alkalommal oldódtak  csak  fel 

gátlásaik,  szorongásaik.  Mindemellett  a  kísérlet  elvárásait  kognitív  konfliktus  nélkül,  és 

többnyire szándékosan hagyták figyelmen kívül. Ilyen esetekről az eddigi tanulmányokban nem 

találtunk említést.  Az is feltételezhető,  hogy az  ellenállási instrukció  náluk paradox hatást 

(Erickson; közli Rossi, 1980) fejtett ki, amikor az ellenállási instrukciónak álltak ellen. 

Azok, akik az együttműködő hipnózisban nem hajtottak végre egy-egy szuggesztiót, általában 

nem is akartak annak ellenállni, hiszen az előzetes tapasztalatok alapján erre nem volt szükség. 

Közülük is néhányan kifejezetten szerették volna egyszer átélni az adott élményt – tehát náluk 

a kíváncsiság, mint motivációs tényező került előtérbe. A kellemes hely, az életkor-regresszió, 

az álom és a poszthipnotikus szuggesztió próbákat a személyek többsége az ellenállási feladat 

ellenére  –  sikerességtől  függetlenül –  szerette  volna (újra)  átélni.  Az emberek  hipnózissal 

kapcsolatos  érdeklődéséből  következtetve  a  felsorolt  próbák  lehetnek  azok,  amelyek  a 

legkellemesebb,  illetve  a  legérdekesebb  élményt  nyújthatják  az  erős  önismereti  igénnyel 

rendelkező,  illetve  szokatlan  élményekre  kíváncsi  emberek  számára.  A  kellemes  helyhez 

hasonló szuggesztiót  általában csak terápiákban alkalmaznak, feltöltődés céljából; a kísérleti 

alkalmazással lehetőség  adódott  egy kifejezetten  pozitív élmény átélésére,  és  ez  a  legtöbb 

személynél háttérbe szorította a kísérlet elvárásainak való megfelelést. Az ellenállási motiváció 

elemzésénél ezzel együtt  figyelembe kell vennünk azt  a  körülményt  is,  hogy a  korábbi – 

általunk ismert – kutatásokkal ellentétben jelen kísérletünkben a részvételre való felhívásnál 

pusztán  az  érdeklődésre  alapoztunk,  és  a  résztvevők  –  a  személyes visszajelzésen kívül – 

semmilyen ellenszolgáltatásban nem részesültek. Mindez befolyásolhatta az elvárásoknak való 

megfelelés alakulását. 

Várakozásunknak megfelelően a hipnózisra fogékonyabb emberek ellenállási helyzetben is több 

szuggesztiót  hajtottak  végre,  mint a  kevésbé fogékonyak.  Abban az esetben viszont,  ha a 

szuggesztiók  számától  függetlenül azt  vizsgáljuk,  hogy egy személy képes-e  ellenállni egy 

korábban végrehajtott szuggesztiónak, az összefüggés már nem ennyire egyértelmű: az erősen 

hipnábilis személyek – elsősorban a megfigyelhető viselkedésben – így is kevésbé álltak ellen, 

mint a közepesek, de a fogékonyság és az ellenállási arány között  már nem volt kimutatható 

lineáris összefüggés.  A szakirodalmi adatokat  is figyelembe véve (pl. Spanos és Gorassini, 

1984; Lynn, Nash és mtsai, 1984; Orne, 1972; Zamansky, 1977; Spanos, Cobb és Gorassini, 

1985; Levitt és Baker, 1983; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b; Levitt, Baker és Fish, 1990; Coe, 

Kobayashi és Howard, 1972; Levitt és Baker, 1990) mindez arra enged következtetni, hogy a 

tényleges  viselkedéses  ellenállásban  a  hipnózis  iránti  fogékonyság   mellett  egyéb  – 

személyiségi, elvárásbeli, helyzeti és kapcsolati – faktorok is fontos szerepet játszhatnak. 
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Kísérletünkben – a standard skálák kényszerválasztásos pontozási kritériumaival ellentétben – 

megadtuk azt  a lehetőséget is, hogy a személy olyan választ adjon, hogy nem emlékszik az 

adott szuggesztióra. Ezzel nehezebbé vált a statisztikai számítások elvégzése, de ugyanakkor 

pontosabb  képet  kaphattunk  a  résztvevők  élményeiről.  Az  amnézia  oka  –  az 

élménybeszámolók szerint – sok esetben az volt, hogy a személy a hipnózis bizonyos részeit 

átaludta. Az az eredmény, mely szerint az ellenálló csoportnál a második fordulóban az első 

fordulóhoz  képest  nagyobb arányú volt  az  „amnéziás” próbák  száma (szemben a  kontroll 

csoporttal, ahol nem mutatkozott  különbség a két forduló között),  arra utalhat, hogy a „nem 

emlékezés”  (illetve  az  elalvás)  az  ellenállásnak  egy  nem  tudatos  formáját  jeleníti  meg 

(figyelembe  véve  azt  a  tényt  is,  hogy a  résztvevők  másodszor  találkoztak  ugyanazzal  a 

szuggesztiósorral). Azzal, hogy valaki nem emlékszik az ellenállási instrukcióra, és végrehajtja 

a szuggesztiókat, valójában az ellenállási instrukciónak áll ellen, amely – egyes személyeknél − 

akár szuggesztióként is hathatott. 

Ellenállás és önkéntelenség 

Eredményeink feltételezésünknek megfelelően azt  mutatták,  hogy a klasszikus szuggesztiós 

hatás ellenállási helyzetben is érvényesült: minél önkéntelenebbnek érezte valaki a viselkedését, 

annál kisebb arányban állt ellen. Mindez összhangban van Lynn, Snodgrass és mtsai (1987) 

eredményeivel. Az erősen hipnábilisok ellenállási helyzetben is önkéntelenebbnek érezték  a 

viselkedésüket,  mint  a  hipnózisra  kevésbé  fogékonyak.  Az  ellenálló  csoport  a  második 

fordulóban  a  kevesebb  szuggesztió-végrehajtással  együtt  kevésbé  érezte  viselkedését 

önkéntelennek, mint az együttműködő fordulóban, szemben a kontroll csoport  résztvevőivel, 

akik éppen a második fordulóban bizonyultak önkéntelenebbnek. Az ellenállók szempontjából 

ez az eredmény a szuggesztiós hatáson túl a fokozottabb önkontroll (aktív ellenállás) élményre 

is utal.  A kontroll csoport  eredményei magyarázhatók  azzal, hogy ők  a második fordulóra 

oldottabbnak érezhették magukat. 

Feltételezésünkkel  ellentétben  ellenálló  hipnózisban  a  nők  nem  éltek  át  nagyobb 

önkéntelenséget, mint a férfiak. Ennek értelmezésében a kísérleti helyzet konfliktusos elvárásai 

szolgálhatnak  magyarázatul.  A  nők  érzékenyebbek  a  külső  hatásokra  tudati  állapotuk 

módosulásakor (Bowers, 1976/2008), ezért valószínűleg az ellenállási instrukció gátolta náluk 

a önkéntelenség-élmény megjelenését a szuggesztiók végrehajtásánál. 

Az ellenállási képesség összefüggése a hipnózis élményfaktoraival 
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Az ellenállás képessége és a tudatállapot módosulása közötti várt összefüggést csak részben 

kaptuk meg. Saját megítélése szerint kevésbé volt képes ellenállni az, aki mélyebb módosult 

tudatállapotot  élt át  (noha a korreláció nem elég erős),  ám amennyiben a külső személyek 

megítélését nézzük, az összefüggés még gyengébb. A tudatmódosulás szubjektív élménye tehát 

úgy tűnik,  csak  kismértékben függ össze  az  ellenállás képességével.  A képzeleti  élénkség 

tekintetében az összefüggés még kevésbé egyértelmű. Az élénkebb képzelet csak akkor járt 

együtt a kisebb ellenállási képességgel, ha a viselkedést külső megfigyelők megítélése alapján 

nézzük (a szubjektív megítélésnél nem mutatkozott együttjárás.) Ez az eredmény feltehetőleg a 

képzelet ellentmondásos szerepére utalhat, hiszen élénkebb lehet a képzelet akkor is, ha valaki 

ellenállási stratégiaként mást képzel el, mint amit a hipnotizőr szuggerál. A figyelem skála nem 

mutatott  összefüggést  az  ellenállás viselkedéses  mutatóival.  Ez  arra  utal,  hogy a  figyelem 

irányulása önmagában nem meghatározó az ellenállás szempontjából. 

A  hipnózis  élménydimenzióinak  (akarati  kontroll,  MTÁ,  képzelet,  figyelem)  változásai 

ellenállási instrukciós  hipnózisban (az együttműködő hipnózishoz  képest).  

Feltételezésünkkel  összhangban  ellenállási  instrukciós  hipnózisban  − az  együttműködőhöz 

képest  − megváltoztak  a  hipnózis főbb élménydimenziói: csökkent  önkéntelenség,  kevésbé 

mély tudatállapot  módosulás  és  kevésbé élénk képzelet  volt  jellemző.  Az ellenállást  tehát 

nemcsak viselkedéses,  hanem élményjellemzők is kísérték,  amelyek a  „normál” éber  tudat, 

vagy másodlagosfolyamat gondolkodás (Nash, 1991; Eisen, 1993/2008) működésére utalnak. 

A k.sz.-ek továbbá kevésbé figyeltek a hipnotizőrre ellenálló, mint együttműködő hipnózisban. 

Az ellenállás tehát  nemcsak a  viselkedéses,  hanem a  hipnózis  más élménydimenzióiban is 

megjelenik.  A  hipnotizőrre  irányuló  figyelem  csökkenése  a  figyelemelterelő  ellenállási 

stratégiák (Hilgard, 1963) alkalmazását valószínűsíti. 

A  motoros  próbák  1.  fordulós  végrehajtásának  önkéntelenségét  az  ellenálló  csoportnál 

összevetve  a  2.  fordulós  végrehajtással,  nem  volt  megfigyelhető  különbség  az 

önkéntelenségben  aszerint,  hogy a  próbát  végrehajtották-e,  vagy nem.  Abban az  esetben 

azonban, ha az ellenállási szándékot is számításba vesszük,  akkor azt láthatjuk, hogy azoknál a 

próbáknál,  ahol  nem  akartak,  de  mégis  ellenálltak,  kevésbé  érezték  viselkedésüket 

önkéntelennek a korábbi együttműködő hipnózisban, mint azok, akik akartak ellenállni, vagy 

nem akartak  és nem is álltak ellen. (Azoknak a  szuggesztióknak tehát,  amelyeket  kevésbé 

éreztek  önkéntelennek,  később  könnyebben ellenálltak.)  Ez  az  önkéntelenség-élmény és  a 

tényleges viselkedéskontroll összefüggésének lehetőségére utal. 
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Feltételezésünknek  megfelelően  minél  önkéntelenebbnek  élte  meg  valaki  a  viselkedését 

együttműködő hipnózisban, annál kisebb akarati kontrollt élt át  ellenálló hipnózisban, illetve 

későbbi együttműködő  hipnózisban is.  Az ellenálló csoportnál ez  az összefüggés külön az 

amnézia szuggesztió önkéntelenségében is kimutatható volt. Ez az eredmény az önkéntelenség 

élményének személyre jellemző tulajdonságát támasztja alá. 

Várakozásunkkal összhangban minél mélyebb tudatállapot módosulást és képzeleti élénkséget 

élt  át  valaki együttműködő  hipnózisban,  annál inkább jelent  meg  nála  MTÁ és  élénkebb 

képzelet ellenálló hipnózisban is. Úgy tűnik tehát, hogy a tudatállapot módosulásának élménye 

− legalábbis hasonló körülmények között − szintén személyre jellemző lehet. 

A  hipnózis  élménydimenzióinak  (akarati  kontroll,  MTÁ,  képzelet,  figyelem)  összefüggései  

ellenállási instrukciós  hipnózisban

Feltevésünknek  megfelelően  a  nagyobb  mértékű  önkéntelenség  ellenálló  hipnózisban  is 

mélyebb tudatállapot módosulással járt, ami a két élménydimenzió összefüggésére utal. 

A hipnábilitás és az ellenálló hipnózis élményfaktorainak összefüggését nézve azt kaptuk, hogy 

az erősen hipnábilisok képzelete ellenálló hipnózisban is élénkebb, mint a kevésbé hipnábilisok 

képzelete. A MTÁ mélységének és a figyelem irányulásának azonban nem volt összefüggése a 

hipnózis iránti fogékonysággal, ami a „több út a hipnábilitáshoz” hipotézist (J. Hilgard,, 1979) 

támogatja.  

A  szuggesztiós  hatás  létrehozása  és  az  ellenállás  érdekében  alkalmazott  mentális 

stratégiák 

Az eddigi kutatásokkal összhangban kísérletünk is azt igazolta, hogy a hipnotizált személyek 

különféle mentális stratégiákat alkalmaznak, mind a szuggesztiós hatás létrehozása, mind pedig 

az ellenállás érdekében. A stratégiákat Sheehan és McConkey (1982) tanulmányához képest 

differenciáltabban és más szempontok alapján elemeztük. 

Mentális stratégiák a szuggesztiós hatás létrehozása érdekében

A szuggesztiós  hatás  létrehozására  a  személyek túlnyomó többségben képzeleti  kép,  vagy 

képzet  megalkotását  alkalmazták.  Viszonylag  gyakori  volt  továbbá  a  szuggerált  mozgás 
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elképzelése. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy maguk a szuggesztiók is tartalmaznak ilyen 

utasításokat, tehát a személyek többsége a szuggesztióban megfogalmazott  utasítást követte. 

Mindemellett előfordult saját kép vagy képzet megalkotása is. 

A kevéssé hipnábilisoknál gyakrabban jelent meg az aktív stratégia, mint a közepesen, vagy 

kevéssé hipnábilisoknál. Az aktív stratégia kissé nagyobb arányban jelentkezett a negatív, mint 

a pozitív próbáknál. Mindez a szuggesztió létrehozásának automatikusságát támogatja. 

Eredményeink az aktivitás és stratégiák megjelenését illetően összhangban vannak Sheehan és 

McConkey  (1982)  kognitív  stílusokkal  kapcsolatos  tanulmányával.  Jelen  értekezésben  a 

mentális stratégiáknak egy másféle, differenciáltabb csoportosításban végeztük.

  

Az  „Eredmények”  részben  részletesen  leírt  elemzés  kiegészítéseként  elmondható,  hogy a 

stratégiák alkalmazása megfelel az adott típusú szuggesztió sajátosságainak. 
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Mentális stratégiák az ellenállás érdekében

Kísérletünkben szintén megfigyeltük a Hilgard (1963) által leírt ellenállási stratégiákat, és ezt 

további  szempontokkal  egészítettük  ki.  Az  ellenállás  módja  személyről  személyre  és 

szuggesztióról szuggesztióra (a próba jellege szerint is) változhatott. A leggyakoribb ellenállási 

stratégiának  a  figyelem  elterelése,  az  ellenszuggesztió,  valamint  a  cselekvés  hangsúlyú 

ellenállás  (mást  tenni)  bizonyult.  Ezenkívül  gyakran  alkalmazták  a  személyek  képzelet 

hangsúlyú ellenállást is (mást képzeltek el). Hasonló arányban fordult elő az elalvás, mint a 

passzív  ellenállásnak  egy  nem  tudatos  formája,  amellyel  egyes  személyek  az  ellenállás 

konfliktusára reagáltak.  

Az ellenállási stratégiák leíró elemzése alapján − többek között − azt láthatjuk, hogy az erősen 

hipnábilisoknál a passzivitás nagyobb, az aktív ellenállási stratégiák előfordulása pedig kisebb. 

Az ellenállási passzivitás a kognitív próbáknál kisebb arányban fordult elő, mint a motoros, 

vagy  a  kihívó  próbáknál.  Mindez  afelé  mutat,  hogy  az  erősen  hipnábilisok  kevesebb 

erőfeszítést tettek ez ellenállás érdekében. 

A  „Módszerek”  fejezetben  részletesen  elemzett  stratégia-gyakoriságokhoz  a  következő 

magyarázatot fűzzük. A karsüllyedés a próbák közül a legkönnyebb, a kellemes helynél pedig 

olyan szuggesztiós hatásnak kellett  ellenállni, amely kifejezetten pozitív élményt nyújthat az 

emberek számára. A kilépés (amely leginkább elalvást jelentett) leggyakrabban a kellemes hely, 

a regresszió és az álom próbáknál fordult elő. Mindehhez hozzátartozik az is, hogy azoknak a 

személyeknek  a  jelentős  része,  akik  az  előző  fordulóban  nem  hajtották  végre  az  adott 

szuggesztiót,  a  2.  fordulóban a  passzív hozzáállást  követték,  mivel úgymond „nem is kell 

ellenállni, úgysem jön be” a hatás. 

A szuggesztiós hatás létrehozása és az ellenállás érdekében tett erőfeszítés  

A szuggesztiós hatás létrehozása érdekében tett erőfeszítés (aktivitás)

Hipotézisünkkel  ellentétben  a  teljes  hipnózisra  vonatkozóan  nem kaptunk  összefüggést  a 

szuggesztiók  végrehajtása  (hipnábilitás)  és  a  szuggesztiók  létrehozása  érdekében  tett 

erőfeszítés  mértéke  között.  Amennyiben csak a  kognitív szuggesztiókat  nézzük,  az  erősen 

hipnábilisok passzívabbnak élték meg a szuggesztió létrehozását,  mint a közepesek,  vagy a 

gyengék.  A  kognitív  szuggesztiók  önkéntelensége  összhangban  van  a  disszociációs 

elméletekkel (Bowers, 1992; Hilgard, 1991), amelyek a képzelet automatikusságát feltételezik, 
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és  azokkal  a  vizsgálatokkal,  amelyeknél  az  automatikusan  létrejött  képzelet  korrelál  a 

szuggesztiós válasszal (pl. Comey és Kirsch, 1999). A motoros és a kihívó szuggesztiók esetén 

− eredményeink szerint  − nem függött  össze az erőfeszítés mértéke a végrehajtással. Ez arra 

enged  következtetni,  hogy a  belső  élmények  önkéntelenebbül  alakulnak  ki  a  szuggesztió 

hatására, mint a nyílt viselkedéses válasz. 

A szuggesztiók létrehozásában való passzivitás nagyobb önkéntelenséggel járt,  elsősorban a 

közepesen  és  az  erősen  hipnábilisoknál.  A  motoros  szuggesztiók  végrehajtásnak 

önkéntelensége szintén együtt járt a saját megítélés szerinti passzivitással. Ez az összefüggés 

véleményünk szerint  automatizmusra  utal,  amikor  az  erőfeszítés  nem tudatosul,  a  szándék 

disszociál.  Lynn,  Rhue  és  Weeks  (1990)  ezt  a  − más  vizsgálatokban  is  kimutatott  − 

összefüggést  oksági  következményként  értelmezi,  vagyis  hogy a  szuggesztió  végrehajtása 

érdekében tett erőfeszítés érzése csökkentheti az önkéntelenség érzését. 

A szuggesztiós válasz létrehozására irányuló erőfeszítés és az − együttműködő hipnózisbeli − 

ellenállási tendencia között  nem mutatkozott  összefüggés.  Az ellenállás tehát  függetlennek 

tűnik attól, hogy valaki mennyi erőfeszítést tesz a szuggerált hatás létrehozása érdekében. Ez a 

két működés személyen belül és szuggesztióról szuggesztióra változhat.  

Ellenállási  erőfeszítés (aktivitás)

Kísérletünk  eredményei  alátámasztják,  hogy  az  ellenállás  aktív  erőfeszítést  igényel.  A 

szuggesztió  hatásának  erejét  fejezheti  ki  az  ellenállás  érdekében  tett  mentális  erőfeszítés 

mértéke. 

Eredményeink  –  várakozásunknak  megfelelően  –  azt  mutatták,  hogy  az  emberek 

általánosságban  nagyobb  erőfeszítést  tesznek  az  ellenállás  érdekében,  ha  előzőleg 

végrehajtották a szuggesztiót, mint ha nem. A hatékony ellenállás általánosságban leginkább az 

elhatározáson (ellenállásra való motiváción) múlott,  és kevésbé az ellenállás érdekében tett 

erőfeszítésen. Az ellenállás érdekében tett – kísérleti személy által megítélt – erőfeszítés hatása 

inkább a megfigyelt viselkedésnél mutatkozott meg. 

A hipnózis iránt erősen fogékony személyeknek a sikeres ellenálláshoz nagyobb (elsősorban 

szubjektíven  megítélt)  aktivitásra,  erőfeszítésre  volt  szükségük,  vagyis  az  ellenállás  nekik 

nagyobb nehézséget jelentett, mint a közepesen, vagy kevéssé hipnábilisoknak. A legnagyobb 
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erőfeszítést a közepesek tették. Feltehetően ők azok, akik − az erősekhez képest − a kevésbé 

erős  tudatállapot  módosulás  miatt  feltehetően   jobban  képesek  mozgósítani  akaratukat. 

Számukra jelenthet az ellenállási instrukció igazi kognitív kihívást. A gyengéknél kevéssé van 

szükség tényleges ellenállásra, hiszen egyébként is csak kevés szuggesztiót hajtanak végre. 

A  férfiak  és  nők  ellenállási  aktivitását  nézve  eredményeink  nem  mutatnak  egyértelmű 

összefüggést: a kódolók megítélése szerint a nők aktívabban álltak ellen, mint a férfiak; saját 

megítélés szerint  azonban nem mutatkozott  különbség az  ellenállási erőfeszítésben.  A nők 

valószínűleg hajlamosabbak voltak arra, hogy beszámoljanak arról, hogy teljesítették a kísérlet 

elvárásait. 

Várakozásunknak megfelelően akinek szándékában állt ellenállni, nagyobb erőfeszítést is tett 

annak érdekében. 

Szuggesztió létrehozási és ellenállási erőfeszítés összehasonlítása

A szuggesztió létrehozási és az ellenállási erőfeszítés összehasonlítását nézve az összefüggés 

komplexnek  tűnik.  A  teljes  hipnózisra  vonatkozó  globális  megítélésnél  nem mutatkozott 

összefüggés. Ennek magyarázata abban is kereshető, hogy ez a fajta megítélés túl általános, 

magában foglalja a végrehajtott és nem végrehajtott szuggesztiókat hipnábilitástól függetlenül. 

Várakozásunknak  megfelelően  az  1.  fordulóban  végrehajtott  próbák  esetén  ellenálló 

hipnózisban nagyobb ellenállási erőfeszítést  tettek,  mint a nem végrehajtottaknál. Ellenállási 

erőfeszítést tehát inkább akkor tettek, amikor erre valóban szükség volt. 

A szuggesztiós hatás létrehozása érdekében tett aktivitás és az ellenállás összefüggése komplex 

módon  alakult.  A  szubjektív  végrehajtást  nézve  nagyobb  aktivitást  mutattak  azoknál  a 

próbáknál,  amelyeket  nem  hajtottak  végre  az  ellenálló  fordulóban,  mint  amelyeket 

végrehajtottak. Tendencia mutatkozott továbbá arra, hogy azoknál a próbáknál voltak a k.sz.-

ek aktívabbak, ahol képesek voltak ellenállni, mint ahol nem. A megfigyelői végrehajtásnál nem 

kaptuk meg ezt a különbséget. A kognitív próbáknál az összefüggés egyértelműen jelentkezett: 

az 1. fordulóban passzívabb próbákat ellenállásnál hajlamosabbak voltak végrehajtani. Ezek az 

eredmények a képzelet automatikus kiváltódását támasztják alá. Valószínűsíthető, hogy a belső 

élményt nehezebb kontrollálni, mint a nyílt viselkedést. Lehetséges továbbá az is, hogy a belső 

élmények kontrollálására nem jelentkezett igény. Mivel az élmény átélése kívülről nem látszik, 
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ezért  a  k.sz.-ek  úgymond bármit  átélhetnek  anélkül, hogy viselkedésesen „megsértenék”  a 

kísérlet elvárásait. 

A kontroll  csoport  a  2.  fordulóban jobban igyekezett  létrehozni a  szuggesztiót,  ha  az  1. 

fordulóban  nem  hajtotta  végre,  mint  ha  végrehajtotta;  ami  a  szuggesztiós  hatás/élmény 

átélésére való fokozottabb törekvést mutatja. 

Különbségek  az  egyes  szuggesztiótípusok  között  az  akarati  kontrollban  és  az 

ellenálláshoz szükséges erőfeszítésben

Az egyes szuggesztiótípusok önkéntelensége 

A szuggesztió  végrehajtás  és  az  önkéntelenség  összefüggését  − a  poszthipnotikus  próba 

kivételével − valamennyi szuggesztiótípus esetén külön-külön is megkaptuk. 

A  motoros  szuggesztióknál a  mozgás  akarati  kontrolljában inkább az  önkéntelen,  mint  az 

akaratlagos  volt  jellemző.  A kevéssé hipnábilisoknál gyakrabban jelent meg az akaratlagos 

végrehajtás,  mint az erőseknél. Várakozásunknak megfelelően a  motoros  próbákon belül a 

karsüllyedést önkéntelenebbnek ítélték, mint a karlevitációt. Ennek oka feltehetően az, hogy a 

karsüllyedésnél a szuggesztió egy természetes proprioceptív mechanizmust, a karlevitációnál 

pedig  egyfajta inkongruens visszajelzést tükröz (Spanos, Gorassini, 1984).  

A  kihívó  próbáknál  a k.sz.-ek többsége az ellentétes mozgással való próbálkozás ellenére 

hajtotta  végre  a  próbát.  Akik  próbálkoztak  az  ellentétes  instrukció  végrehajtásával, 

hipnábilisabbnak  mutatkoztak,  mint  a  nem  próbálkozók.  A  próbálkozás  ellenére  való 

végrehajtás  az  önkéntelenséget  mutatja.  Mindemellett  a  próbálkozás  elmaradása  is  lehet 

önkéntelen viselkedés, amikor a mozgás kezdeményezése hiányzik. A nem próbálkozó k.sz.-ek 

többsége úgy gondolta,  hogy ha akarná, fel tudná emelni, illetve be tudná hajlítani a karját. 

Ezek  az  eredmények  összhangban  vannak  Comey  és  Kirsch  (1999)  vizsgálatának 

eredményeivel. Mindemellett nem értünk egyet a szerzők következtetésével, mely szerint ha a 

személy azt feltételezi, hogy ha akarna, meg tudna tenni egy cselekvést, akkor az a cselekvés 

akaratlagos kontroll alatt van. 

Az amnézia próbánál szintén megkaptuk a végrehajtás és az önkéntelenség közti kapcsolatot: 

aki végrehajtotta  a próbát,  kevésbé tudta  irányítani az emlékezetét  és nagyobb szuggesztiós 

befolyásoltságot érzett, mint aki nem hajtotta végre. 
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A  poszthipnotikus  szuggesztiónál kisebb arányban mutatkozott  önkéntelen reakció,  mint  a 

többi próbatípus esetén.  Ez  magyarázható  azzal,  hogy a  poszthipnotikus választ  − a  többi 

szuggesztiótípushoz képest −  jobban befolyásolják kontextuális hatások, ahogy ezt Barnier és 

McConkey (1998) tanulmánya is mutatta. 

Ellenállási erőfeszítés az egyes szuggesztiótípusoknál 

Az egyes szuggesztiótípusokat összehasonlítva ellenállási aktivitás szempontjából azt láthatjuk, 

hogy a motoros  szuggesztióknál tették  a  személyek a legnagyobb erőfeszítést  az ellenállás 

érdekében,  függetlenül attól,  hogy ténylegesen ellenálltak-e;  a  legkevésbé pedig a  kognitív 

próbáknál voltak aktívak. Ennek magyarázatát főként a fentebb említett érdekességi hatásban 

(átélésre való motiváció) látjuk. További magyarázat lehet az is, hogy az ellenállás tárgya a 

személy számára feltehetően a motoros szuggesztióknál ragadható meg a legegyértelműbben, 

hiszen itt egy egyirányú mozgás gátlásáról van szó, szemben a kihívó szuggesztiókkal, amelyek 

két  ellentétes hatás ellentmondására épülnek.  A kognitív próbák esetében azt  feltételezzük, 

hogy  azért  tettek  az  emberek  kisebb  ellenállási  erőfeszítést,  mert  önmagában  a  belső 

élményeket  nehezebb kontrollálni,  mint  a  nyílt  viselkedést.  Ezt  a  feltételezést  erősíti  –  az 

erősen hipnábilis személyeknél –  Sadler  és  Woody (2006)  tanulmánya  a  képzeleti  képek 

automatikusságáról. 

 

Az amnézia szuggesztiónál az ellenálló fordulóban nem találtunk olyan esetet, hogy valaki azt 

feltételezte  volna  magáról,  hogy  nem  fog  emlékezni  a  szuggesztióra.  Ez  az  ellenállási 

instrukciónak való megfelelési szándékra utalhat.  
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A szuggesztióban levő konfliktusra adott reakciók 

Együttműködő hipnózis

Eredményeink arra utalnak, hogy az egyének különböző módon reagálnak a szuggesztióban 

lévő ellentmondásokra.

Az  ellentmondó  képzeleti  és  viselkedéses  instrukciót  tartalmazó  (motoros  és  kihívó) 

szuggesztiókat  a  k.sz.-ek  viszonylag  kis  arányban  hajtották  végre.  Mindemellett 

várakozásunknak  megfelelően  azt  az  eredményt  kaptuk,  hogy  a  személyek  egy  része, 

elsősorban a hipnózisra erősen fogékonyak, képesek végrehajtani a szuggesztiót az ellentétes 

képzelet ellenére is. Ez összhangban van Bartis és Zamansky (1990) tanulmányával. 

A szabad élménybeszámolók alapján18 az eredmények értelmezését kiegészítjük azzal, hogy a 

szuggesztió  elhangzásakor  sokan  átélték  a  szuggesztióban  lévő  ellentmondást.  Többen 

azonban nem éreztek konfliktust, de ha mégis, azt sokszor igyekeztek feloldani azáltal, hogy 

elfogadtak egyfajta saját értelmezést (mint egyértelmű szuggesztiót), és a továbbiakban ehhez 

igazították a viselkedésüket. 

A szuggesztió végrehajtását kísérletünkben nemcsak klasszikus értelemben vizsgáltuk, hanem a 

képzeleti  instrukciónak megfelelő mozgást  is számításba vettük.  Az erősen  hipnábilisoknál 

gyakoribb volt a „váltakozó” válasz (amikor a szuggesztió elhangzásakor a mozgás követte az 

éppen  kommunikált  szuggesztiós,  vagy  képzeleti  instrukciót).  Erre  egy  tipikus  példa  az 

élménybeszámolókból: „Picit zavaros volt, úgyhogy először az egyik utasítást, majd a másikat  

hajtottam végre, de nem tudtam olyan gyorsan csinálni, mint ahogy a hipnotizőr mondta.”

Az erősen hipnábilisoknál a „váltakozó” válasz egyrészt a szuggesztió hatásának automatikus 

létrejöttét  mutatja,  másrészt  a  képzeleti  válasz automatikusságára  utal.  E  két  automatikus 

reakció eredőjeként jelent meg a „váltakozó” válasz. 

Várakozásunkkal ellentétben a szuggesztió egyértelműségének megítélése nem függött össze a 

hipnábilitással. Ez az eredmény nem támasztja alá azt a feltételezést,  hogy az erősek jobban 

tolerálják  a  kognitív  konfliktust.  A  szabad  élménybeszámolók  alapján  inkább  az  tűnik 

18 Az ellentmondó szuggesztiókkal kapcsolatos szabad élménybeszámoló szisztematikus elemzésére a jelen 
értekezésben nem térünk ki. 
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valószínűnek,  hogy a  személyek  − hipnábilitástól  függetlenül  − egyéni értelmezést  adtak  a 

kommunikációnak, és ezzel sokszor elkerülték a kognitív konfliktust. 

Ellenálló hipnózis

Feltételezésünknek megfelelően ellenálló helyzetben az ellentmondó szuggesztiók – bármilyen 

szintű  − végrehajtási gyakorisága a túlzottan sok ellentmondás és kognitív konfliktus miatt 

lecsökkent az együttműködő hipnózishoz képest. Az azonban, hogy néhány k.sz. még így is 

válaszolt a hipnotizőr kommunikációjára, szintén az automatizmus meglétét és a konfliktusok 

toleranciájára való képességet támasztja alá. 

A konfliktus a szabad élménybeszámolókban gyakran említésre került: „Az volt  a gondom, 

hogy nem tudtam, a taszító, vagy a vonzó hatásnak kell ellenállnom?” „Nem tudtam, mi a  

szuggesztió  és mi az instrukció,  melyiknek engedelmeskedjek.”   A tudatosult  konfliktust  a 

személyek különbözőféleképpen igyekeztek feloldani: „… különösen figyeltem arra, hogy a 

szuggesztiókat  elválasszam  az  utasításoktól.”  „Felemeltem  a  karom,  aztán  ide-oda 

hajlítgattam akadály nélkül, saját akaratomból.”  Több k.sz. úgy nyilatkozott,  hogy annyira 

zavarosnak látta a helyzetet,  hogy jobbnak látta, ha egyszerűen nem tesz semmit:  „Hogy itt  

teljes a képzavar, és legjobb, ha nem csinálok semmit.” „Ezt az instrukciót már megint nem 

értettem,  hogy  mit  is  kell  előbb,  behajlítani  és  aztán  merev,  vagy  fordítva,  úgyhogy  én 

felemeltem,  de ellenállnom nem kellett,  mert mikor megpróbáltam,  hogy behajlik  a kezem 

behajlott, úgyhogy felemelt kézzel vártam, hogy vége legyen ennek a feladatnak.”  Többször 

előfordult  mindemellett,  hogy  a  konfliktus  még  ellenállási  instrukciós  helyzetben  sem 

tudatosult; ekkor a személyek úgy viselkedtek, mintha teljesen egyértelmű utasításokat kaptak 

volna. 

Az ellentmondó szuggesztiók viselkedéses megítélésével kapcsolatban meg kell jegyeznünk, 

hogy a külső megfigyelői megítélés kevéssé megbízható,  mert  5-6 megfigyelt személynél a 

többszintű reakciót nehezebb észrevenni, mint az egyértelmű szuggesztiós választ.  
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A hipnotikus viselkedés és élmény szubjektív és külső megítélésének összehasonlítása 

Kísérletünk  lehetőséget  adott  arra,  hogy  összehasonlítsuk  a  nyílt  viselkedéses  elemet  is 

tartalmazó szuggesztiók végrehajtásának szubjektív és megfigyelői megítélését.  Különbséget 

találtunk  a  kétféle  megítélés  között  az  ellenállási  arányt  nézve:  a  kísérleti  személyek  a 

megfigyelők szerint  kevésbé voltak képesek ellenállni, mint saját  megítélésük szerint; tehát 

sokszor úgy érezték, hogy ellenálltak, noha a nyílt viselkedésükön ez nem volt látható. Ebben 

az esetben a személyek élményeik szerint megfeleltek a kísérleti elvárásnak,  viselkedésesen 

azonban a szuggesztiót követték, vagyis nagyobb viselkedéskontrollt éreztek, mint amennyire 

valójában képesek  voltak.  A létrejött  módosult  tudatállapot  tehát  torzíthatta  a  viselkedés 

kontrollálásának észlelését. Hasonló vizsgálatot eddig nem találtunk a szakirodalomban, ezért 

ez az eredmény további megerősítésre vár. 

Az is lehetséges, hogy eltérések hátterében az áll, hogy a személy tagadni próbálja azt, hogy 

viselkedése a  szuggerált  hatásnak tulajdonítható,  és igyekszik rá  racionális magyarázatokat 

keresni (Gheorghiu, 1993). 

A belső élmény és a külső megfigyelés közti esetleges különbség tudatosulását  figyelhetjük 

meg az egyik k.sz.  élménybeszámolójában:  „Arra gondoltam,  hogy most érdekes lesz,  mit  

csinálnak a karjaim. Az szerettem volna, ha kicsit se mozdulnak el, de kíváncsi voltam, hogy 

ez kívülről is így látszik-e.”

A  szuggerált  hatás  létrehozása  és  az  ellenállás  érdekében  tett  mentális  erőfeszítés 

összefüggéseinek  vizsgálatánál  a  szubjektív  és  megfigyelői  megítélés  szerint  nem mindig 

kaptuk ugyanazt az eredményt. Ez egyrészt magyarázható a viselkedéses és szubjektív élmény 

megítélésének fent  jelzett  eltéréseivel,  másrészt  P.  Bowers  (1990)  tanulmányának azzal az 

eredményével, hogy ha kódolók értékelik az élményeket,  nagyobb az eltérés a viselkedéses 

válasz és az élmény között, mint akkor, ha a hipnotizáltak saját maguk ítélik meg azokat. 
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A  hipnózisbeli  önkontroll  összefüggése  a  hipnotizőr  iránti  áttételes  viszonyulással 

(archaikus bevonódással) 

Archaikus bevonódás együttműködő hipnózisban

A korábbi vizsgálatokhoz (Nash és Spinler, 1989; Lynn, Weeks és mtsai, 1991; Bányai, Varga 

és Gősiné Greguss, 2001)  hasonlóan azt az eredményt kaptuk, hogy a hipnózis iránt erősen 

fogékony  személyek  mélyebb  pozitív  archaikus  bevonódást  mutatnak,  mint  a  kevésbé 

fogékonyak.  Az  Archaikus  Bevonódási  Skála  tehát  a  jelen  vizsgálatban  is  érvényesnek 

bizonyult. Ezt az összefüggést − Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990 vizsgálatával ellentétben 

–  a  hipnózissal  való  első  találkozás  alkalmával is  megkaptuk.  A negatív  bevonódás  nem 

mutatott  összefüggést  a hipnózis iránti fogékonysággal. Ez összhangban van  Bányai, Gősi-

Greguss és mtsai (1990) eredményeivel, mely szerint  együttműködő  hipnózisban a  negatív 

skála nem elég érzékeny ahhoz, hogy a hipnotizált kifejezze negatív érzéseit.

Együttműködő  hipnózisban  a  nagyobb  önkéntelenség  szignifikánsan  (bár  kis  mértékben) 

mélyebb pozitív archaikus bevonódással járt együtt. A motoros önkéntelenség nem korrelált a 

pozitív  archaikus  bevonódással.  Az  amnézia  szuggesztiónál  a  kevéssé  hipnábilisok  minél 

mélyebb bevonódást mutattak, annál kevésbé érezték viselkedésüket irányíthatónak. A negatív 

archaikus  bevonódással  − várakozásunkkal  ellentétben  − az  önkéntelenség  nem mutatott 

összefüggést. Hipotézisünk tehát csak részben igazolódott. 

A  szuggesztió  létrehozása  érdekében  tett  erőfeszítés  függetlennek  tűnik  az  archaikus 

bevonódástól. Lehetséges, hogy különböző személyeknél másképp/ellentétesen nyilvánult meg 

az  archaikus  bevonódás:  a  regresszió  egyeseknél  nagyobb  passzivitást  eredményezhetett, 

másoknál  a  hipnotizőr  szándékának  való  megfelelés  nagyobb  aktivitásra  késztethette  a 

személyeket. 

A spontán ellenállást nézve a pozitív archaikus bevonódásban nem találtunk különbséget  a 

különböző mértékben ellenállók között.  A spontán ellenállás gyakorisága, illetve intenzitása a 

hipnotizőrhöz  való  negatív  áttételes  viszonyulással,  azaz  a  negatív  archaikus  bevonódás 

mélységével állt összefüggésben:  intenzívebbnek élték meg a negatív archaikus bevonódást 

azok,  akik   próbálkoztak  az  ellenállással,  mint  azok,  akik  nem.  A  negatív  áttétel  − 

természetéből következően − kiválthat a hipnotizőr szuggesztióival szembeni ellentartást. 
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Archaikus bevonódás ellenállási instrukciós hipnózisban 

Az a feltételezésünk, hogy az ellenállás helyzete  –  az együttműködő  hipnózishoz képest  – 

kevésbé  vált  ki  pozitív  regresszív  viszonyulást  a  hipnotizőrhöz,  igazolódott,  de  nem 

egyértelműen. Mind az ellenálló, mind a kontroll csoport pozitív ABS pontszáma csökkent a 

második fordulóra az első fordulóhoz képest; a kontroll csoport pontszáma viszont a második 

fordulóban kissé magasabb volt, mint az ellenálló csoporté. A kontroll csoport bevonódásában 

nem vártunk csökkenést. Ez az eredmény arra utalhat, hogy ha valaki másodszor vesz részt 

olyan  hipnózisban,  amely a  korábbival teljesen  megegyező  szuggesztiókat  tartalmaz,  és  a 

hipnotizőr  is  ugyanaz,  akkor  kevésbé  alakul  ki  a  regresszív kapcsolat.  Ehhez  hozzá  kell 

tennünk,  hogy  a  kontroll  csoportnál  a  szuggesztiók  szubjektív  végrehajtásában  is 

megfigyelhető  volt  egy mérsékelt  pontszámcsökkenés  a  2.  fordulóra  –  tehát  az  archaikus 

bevonódás  mértékének  csökkenése a  végrehajtott  szuggesztiók  számának csökkenésével is 

együtt járt. Ezenkívül a kísérleti helyzet „ellenálló légköre” szintén nem kedvezett a bevonódás 

kialakulásának. A negatív bevonódás nem erősödött ellenálló helyzetben, de nem is csökkent a 

pozitív viszonyulással együtt. Megfigyelhető továbbá, hogy az ellenálló fordulóban az átlagos 

pozitív ABS pontszám nagyon alacsony (nem sokkal magasabb a minimális pontszámnál). Úgy 

tűnik tehát, hogy az ellenálló helyzetben/légkörben nagyon kevéssé alakul ki pozitív regresszív 

viszonyulás a hipnotizőrhöz. Az áttétel negatív vonatkozásainak viszont az ellenállás helyzete 

kedvez. Az aktív, tudatos ellenálláshoz szükség van a viselkedés kontrollálására, vagyis azokra 

a funkciókra (tervezés, szándék), amelyek a regresszív működésmód esetén felfüggesztődnek. 

A negatív viszonyulást maga az ellenállás konfliktushelyzete – a hipnotikus élmények átélésére 

való motiváció és a kísérlet elvárásainak ellentéte (Hilgard, 1963) – is kiválthatja.

A két forduló pozitív ABS pontszámainak korrelációi (mindkét csoportnál) arra utalnak, hogy 

a hipnotizőrhöz való pozitív áttételes viszonyulás mértéke személyre jellemző lehet – legalábbis 

hasonló körülmények között és azonos hipnotizőr iránt. A negatív archaikus bevonódásban – a 

kontroll csoporttal  ellentétben –  az  ellenálló csoportnál nem volt  korreláció a  két  forduló 

tesztpontszáma  között.  Ez  arra  utal,  hogy  a  negatív  áttétel  mértékét  a  körülmények 

megváltozása  erősebben  befolyásolhatja,  mint  a  személyre  jellemző  viszonyulási  mód.  A 

pozitív és a negatív skála közötti inkonzisztens viszonyt nézve felmerül az a kérdés is, hogy 

vajon a két skála ugyanannak a dimenziónak a két irányát méri-e, vagy esetleg arról van szó, 

hogy a pozitív skála személyiségvonást, a negatív skála pedig inkább szituációs jellemzőt mér. 

Azt a kérdést,  hogy vajon az ABS személyre jellemző vonást mér-e, már a skála kidolgozói 

(Nash és Spinler, 1989) is felvetették, és további kutatási feladatként határozták meg.
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Várakozásunknak megfelelően a hipnózisra fogékonyabb személyek ellenállási helyzetben is 

mélyebb pozitív bevonódást mutattak, mint a kevéssé fogékonyak. Ez az eredmény együtt jár 

azzal, hogy a hipnábilis személyek az ellenálló fordulóban is több szuggesztiót hajtottak végre, 

mint a kevésbé fogékonyak.

Az eredmények – az ellenálló hipnózisra vonatkozóan – alátámasztották azt a hipotézisünket, 

hogy akik magasabb pontszámot értek el a pozitív ABS skálán, kisebb arányban álltak ellen: az 

erősen  bevonódó  személyek  tehát  hajlamosak  voltak  figyelmen  kívül  hagyni  a  kísérlet 

elvárásait, és a hipnotizőr szándékának, illetve a szuggesztióknak megfelelően cselekedtek. A 

negatív bevonódás kis mértékben összefüggött az ellenállással: az erősebb negatív viszonyulás 

nagyobb arányú ellenállással járt.

Az  ellenállás  élménye  és  az  archaikus  bevonódás  közötti  kapcsolat  nagyrészt  szintén  a 

várakozásunknak  megfelelően  alakult:  aki  mélyebb  pozitív  bevonódást  élt  át,  kevesebb 

erőfeszítést tett  az ellenállás érdekében. Emellett tendencia mutatkozott  arra, hogy a kísérleti 

személyek minél mélyebb negatív áttételes viszonyulást éltek át,  annál inkább ellen akartak 

állni. Az erősen hipnábilisok a negatív bevonódással együtt  nagyobb erőfeszítést is tettek az 

ellenállás érdekében. Ehhez hozzátesszük azt az eredményt, mely szerint akinek szándékában 

állt  ellenállni,  az  többnyire  képes  is  volt  erre.  Mindezek  az  adatok  arra  utalnak,  hogy a 

regresszív kapcsolatban a  motivációs tényezők módosulása nagymértékben hozzájárul ahhoz, 

hogy  valaki  nem  áll  ellen  a  szuggesztióknak  akkor,  amikor  a  külső  elvárások  azt 

megkövetelnék.  A  hipnotizőr  kommunikációjának  elsődleges  fontossága  van  a  hipnotizált 

számára,  és ez nagymértékben befolyásolja a viselkedését.  Ezt  a viselkedést  nevezik egyes 

szerzők „speciálisan motivált kognitív együttműködésnek” (Sheehan, 1971; Sheehan és Dolby, 

1979; Sheehan és McConkey, 1982).

Az ABS faktoraival való összefüggések elemzése arra utal, hogy elsősorban a „függőségigény” 

és a „negatív megítéléstől való félelem” járul hozzá ahhoz,  hogy a személyek nem akarnak 

ellenállni. Akkor a legvalószínűbb tehát, hogy a külső elvárások ellenére sem áll valaki ellen a 

szuggesztióknak,  ha a  hipnotizőr  inkább autoriter  figuraként  jelenik meg,  és a  személynek 

igénye van rá, hogy alávesse magát ennek az autoritásnak.

A negatív archaikus bevonódás és az ellenállásra való motiváció összefüggésének elemzése 

kapcsán megemlítendő, hogy az ABS negatív skálájának egyik tétele (a 21. tétel) az ellenállási 

tendenciára kérdez rá – tehát  felvetődik az a lehetőség is, hogy ugyanazt  a dolgot  mérjük 

kétféle  eszközzel.  Ugyanakkor  a  kétféle  mérőeszköz  –  szubjektív  szempontból  –  mégis 
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elkülönülhet:  az ABS az áttételes, emocionális alapú ellenállási tendenciát hivatott  mérni, a 

kérdőív pedig a kísérlet elvárására való reakciót (amely lehet akár teljes mértékben kognitív 

alapú is).

A hipnózis további élményösszetevőjével, a viselkedés önkéntelenségével kapcsolatban azt az 

eredményt kaptuk, hogy együttműködő hipnózisban nem mutatkozott  kapcsolat az archaikus 

bevonódás mélysége és az önkéntelenség mértéke között. Ellenálló hipnózisban ezzel szemben 

a mélyebb pozitív archaikus bevonódás erősebb önkéntelenségi élménnyel járt együtt. Továbbá 

hajlamosabb volt  önkéntelennek érezni a  viselkedését  ellenálló helyzetben az,  aki az  adott 

hipnotizőrrel egy korábbi hipnózisban mélyebb pozitív archaikus bevonódást élt át. Figyelembe 

véve a „klasszikus szuggesztiós hatás” érvényességét, mindez arra enged következtetni, hogy − 

együttműködő  − hipnózisban  a  regresszív  viszonyulás  nem  közvetlenül  kapcsolódik  az 

önkéntelenség  élményéhez,  hanem  a  szuggesztiók  végrehajtása  jelenti  az  elsődleges 

szempontot.  Az ellenálló helyzet ezzel szemben közvetlen kapcsolatot  alakít ki a hipnotizőr 

iránti  pozitív  áttételes  viszonyulás,  az  archaikus  bevonódás  és  az  önkéntelenség  élménye 

között. Ez a kapcsolat közvetítheti akár a szuggesztiós válasz kényszerként való megélését is.

Eredményeink  szerint  az  ellenállásnak  csak  az  aktuális  hipnózisban  átélt  archaikus 

bevonódással  van  összefüggése.  Az  adott  hipnotizőrrel  egy  korábbi  hipnózisban  átélt 

kapcsolatnak úgy tűnik nincs számottevő jelentősége abból a szempontból, hogy a személy 

mennyire akar, illetve képes ellenállni. Ez arra utal, hogy a bevonódás aktuális („itt és most” 

történő)  átélése  jár  együtt  a  hipnotizált  személynél a  motiváció  módosulásával,  ami erős 

archaikus  bevonódás  esetén  azt  eredményezi,  hogy  a  hipnotizőr  kommunikációjának 

elsődleges, egyéb elvárások felett álló jelentősége lesz.
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A hipnózisbeli önkontroll összefüggése a disszociatív készséggel  

Együttműködő hipnózis 

A  nagyobb  általános  disszociatív  készség  több  szuggesztió  végrehajtásával  (erősebb 

hipnábilitással)  járt  együtt.  A  disszociáció  elsősorban  a  kihívó  és  a  kognitív  próbák 

végrehajtásához kapcsolódott, a motoros próbák végrehajtásával nem volt összefüggésben. 

Várakozásunknak  megfelelően  a  nagyobb  disszociatív  készség  nem  járt  nagyobb 

önkéntelenséggel. Ennek magyarázata  valószínűleg abban kereshető,  hogy kísérletünkben  − 

mivel nem klinikai populációval dolgoztunk  − nem fordult elő szélsőségesen magas DIS-Q 

pontszám. 

A figyelem hipnotizőrre irányulásával a disszociatív készség negatív korrelációt  mutatott:  a 

nagyobb disszociatív készséggel rendelkező személyek – elsősorban az erősen hipnábilisok – 

kevésbé  koncentráltak  a  hipnotizőrre,  mint  azok,  akiknek  disszociációs  pontszáma 

alacsonyabb. Az erősek tehát képesek voltak úgy is végrehajtani a szuggesztiókat, hogy nem 

koncentráltak a hipnotizőrre. Ez az eredmény összhangba hozható Bartis és Zamansky (1990) 

eredményeivel, mely szerint az erősen hipnábilisok gyakran alkalmazzák a disszociatív utat a 

szuggesztiók végrehajtásához. 

Ellenálló hipnózis 

Feltételezésünknek megfelelően  − elsősorban az erősen hipnábilisok között  − kevésbé álltak 

ellen  azok,  akik  hajlamosabbak  a  disszociált  működésmódra,  mint  azok,  akik   kevésbé 

hajlamosak  erre.  Mivel a  DIS-Q  kérdőív  egyik  faktora  a  kontrollvesztés,  az  eredmények 

megengedik azt a következtetést,  hogy azoknál a személyeknél, akik általában hajlamosak a 

disszociált működésmódra,  hipnózisos helyzetben könnyebben kiváltódik a kontroll jelentős 

csökkenése, illetve disszociációja. Mivel ez az összefüggés szignifikáns ugyan, de nem túl erős, 

eredményünk még további megerősítést igényel. 

Az ellenálló hipnózisban megélt önkéntelenség és a disszociatív készség viszonya összetettnek 

tűnik. Amennyiben az önkéntelenség globálisan a teljes hipnózisra vonatkozik, nem kaptunk 

összefüggést a DIS-Q pontszámmal. Ezzel szemben amikor a szuggesztiók végrehajtását  is 

figyelembe  vettük,  azt  az  eredményt  kaptuk,  hogy  azoknak  a  legerősebb  a  disszociatív 

készsége,  akik  több  szuggesztiót  hajtottak  végre  saját  megítélésük  szerint  és  emellett 
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önkéntelenebbnek érezték  a  viselkedésüket.  Ez  az  eredmény szintén  a  kontrollfolyamatok 

disszociációjának lehetőségét támasztja alá. 

 

Az  erősen  hipnábilisoknál  a  nagyobb  disszociatív  készség  az  amnézia  szuggesztiónál  az 

emlékezet irányításának nehézségét is jelentette. 

Ellentmondó szuggesztiók 

Elvárásunknak megfelelően azokra a személyekre, akik ellenálló helyzetben is végrehajtották 

az  ellentmondó  szuggesztiót,  nagyobb disszociatív készség  volt  jellemző.  Ez  az  eredmény 

azonban a kis elemszámú minta miatt nem teszik lehetővé megbízható következtetés levonását, 

így további megerősítésre vár. 

Önkontrollal kapcsolatos elvárások

Az akarati kontroll és az ellenállás lehetőségére vonatkozó attitűdök 

Eredményeink  szerint  együttműködő  hipnózisban  a  teljes  mintán  nem volt  megfigyelhető 

különbség  sem  a  végrehajtott  szuggesztiók  számában,  sem  a  hipnózis  általunk  mért 

élménymutatóiban aszerint, hogy a személyek vártak-e előzetesen kontrollvesztést, vagy sem. 

Az  erősen  hipnábilisok  közül  ezzel  szemben  önkéntelenebbnek  érezték  hipnotikus 

viselkedésüket azok, akik előzetesen úgy vélekedtek, hogy a hipnózis kontrollvesztéssel jár, 

mint azok, akik nem említettek kontrollvesztést.

Az  ellenállás  lehetőségével  kapcsolatos  attitűd  egy  esetben  utalt  különbségre:  mélyebb 

tudatállapot-módosulást  éltek  át  azok,  akik  úgy gondolták,  hogy nem lehet,  vagy nehéz 

ellenállni, mint azok,  akik nem köteleződtek el egyik álláspont mellett  sem. A viselkedéses 

pontszámokban és az egyéb élménymutatókban nem találtunk különbséget.

Ellenállási instrukciós hipnózisban nem találtunk szignifikáns különbséget  a viselkedéses és 

élménydimenziókban  sem az  akarati  kontrollra,  sem az  ellenállás  lehetőségére  vonatkozó 

attitűdök szerint. Tendencia mutatkozott arra, hogy önkéntelenebbnek élte meg a viselkedését 

és több próbának akart ellenállni az, aki úgy vélte, hogy nem lehet, illetve nehéz ellenállni. Ez 

utalhat  arra,  hogy  akik  nehéz  ellenállást  feltételeztek,  jobban  igyekeztek  megfelelni  az 

ellenállási instrukciónak − függetlenül attól, hogy ez sikerült-e nekik. 
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Összességében véve az attitűdökkel kapcsolatos eredményeink arra utalnak, hogy az előzetes 

elvárások nem befolyásolják alapvetően a hipnotikus viselkedést. Ez látszólag ellentmond az 

eddigi kutatások eredményeinek (Orne, 1972; Zamansky, 1977; Lynn, Nash, Rhue és mtsai, 

1984; Spanos, Cobb és Gorassini, 1985; Levitt és Baker, 1983; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b; 

Levitt, Baker és Fish, 1990). Valójában azonban nem mond ellent − a különbség a vizsgálati 

módszerrel magyarázható.  Az eddigi vizsgálatoknál az elvárásokat  előzetesen manipulálták, 

vizsgálatunkban azonban  a személyek saját elképzeléseit vettük alapul. Manipulált elvárásnál a 

k.sz.-ek viselkedése feltehetően inkább a konformitással, az autoritásnak való megfeleléssel 

függ össze. Ha nincs kísérleti manipuláció, a viselkedés függetlenedhet az elvárástól; ki-ki a 

saját  „megoldását”  választja:  átengedi  magát  a  szuggesztió  hatásának,  vagy  megtartja  a 

kontrollt. 

Hipnózissal kapcsolatos kívánságok és averziók

Eredményeink  szerint  mind  a  hipnózissal  kapcsolatos  kívánságok/vágyak,  mind  az 

averziókat/félelmeket  tekintve  a  k.sz.-ek  − hipnábilitástól  függetlenül  − különböző 

szempontokat említettek, amelyek között  mindkét esetben szerepelt a kontrollvesztés. Ez azt 

jelenti, hogy a kontroll időleges feladása egyrészt vágyként, másrészt félelemként jelenik meg. 

Ez összhangban van az eddigi ilyen irányú felmérések eredményeivel (összefoglalás: Bányai, 

2008). 

Az  összefüggések  elemzésekor  három  szignifikáns  különbséget  találtunk.  Aktívabban 

igyekezett létrehozni − saját megítélése szerint − a szuggesztiókat az, aki regressziót szeretett 

volna átélni, mint az, aki pozitív élményt, vagy tudatállapot-változást várt.

Aktívabbnak  bizonyultak  a  szuggesztiók  létrehozásánál  azok,  akik  negatív  viselkedést 

(leginkább  kontrollvesztést)  kívántak  elkerülni,  mint  azok,  akik  egyéb  dolgokat.  Ez 

magyarázható  azzal,  hogy  a  kontroll  kézben  tartásával,  illetve  a  szuggesztiók  aktív 

létrehozásával a személyek igyekeztek elkerülni a kontroll feladását.  

Az ellenálló csoportban önkéntelenebbnek érezték a viselkedésüket azok, akik kontrollvesztést 

szerettek volna átélni, mint azok, akik regressziót. 
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A kapott  néhány összefüggés azt  mutatja, hogy az élmények szintjén egyes esetekben lehet 

összefüggés  az  attitűddel  (azt  éli  át  valaki,  amit  elvár)  − ez  azonban  független  a  nyílt 

viselkedéses választól.   

A  gyermekkori  családi  légkör  és  szülői  nevelési  stílus  összefüggései  a  hipnózisbeli 

önkontroll megnyilvánulásaival

Együttműködő hipnózis

Eredményeink szerint a családi légkör, illetve a szülői nevelési stílus változói nem mutattak 

összefüggést  sem a  végrehajtott  szuggesztiók  számával,  sem az  önkéntelenséggel,  sem a 

szuggesztiók létrehozása érdekében tett erőfeszítéssel, sem pedig a képzeleti élénkséggel. Nem 

találtunk korrelációt a teljes mintán az archaikus bevonódással sem. A kevéssé hipnábilisoknál 

a hidegebb légkör erősebb archaikus bevonódással járt együtt.  Erőseknél a hidegebb családi 

légkör tendencia szinten nagyobb passzivitással függött össze.

Vizsgálatunk  eredményei továbbá  arra  utalnak,  hogy a  szülői  nevelési stílus  mutatói  nem 

különböznek aszerint, hogy a k.sz.-ek az első fordulóban próbálkoztak-e ellenállással. 

A kontroll csoportnál minél hidegebbnek érezte  valaki a  családi légkört,  és  minél kevésbé 

szólhatott bele a döntésekbe, annál több szuggesztiót hajtott végre a megfigyelők szerint. 

Egyetemünkön Költő (2008) végzett a szülői nevelési stílus és a hipnábilitás összefüggésével 

kapcsolatos újkeletű vizsgálatot. A nevelési stílust az  Arrindel, Sanavio és Aguilar (1999) által 

kidolgozott  EMBU  kérdőívvel  mérte,  amely  a  kérdéskör  mélyebb  és  differenciáltabb 

vizsgálatát teszi lehetővé.  Költő eredményei szerint a  hideg-elutasító nevelési stílust felidéző 

személyek bizonyultak hipnábilisabbnak. Kapcsolatot talált továbbá a büntetés és a hipnábilitás 

között is. Jelen vizsgálatban a k.sz.-ek első hipnózisában nem kaptunk hasonló összefüggést. A 

második  hipnózis  ülésnél   a  kontroll  csoport  eredményei  − a  megfigyelhető  viselkedés 

tekintetében − összhangban vannak Költő eredményeivel. 

Ellenállási instrukciós hipnózis
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A viselkedéses mutatókat nézve minél szigorúbbnak tüntette fel valaki a szüleit, annál kevesebb 

szuggesztiót  hajtott  végre ellenálló hipnózisban a megfigyelők szerint,  illetve annál nagyobb 

arányban volt képes ellenállni mind szubjektív, mind megfigyelői szinten. 

Minél hidegebbnek tüntette  fel valaki a  családi légkört,  annál több kognitív próbát  hajtott 

végre. 

Az  erősen  hipnábilisok  minél  kevésbé  szólhattak  bele  a  családi  döntésekbe,  annál  több 

szuggesztiót hajtottak végre saját megítélésük szerint az ellenálló fordulóban. A közepeseknél 

nem mutatkozott  kapcsolat  a  két  változó  között.  A szubjektív ellenállási arányt  nézve az 

erőseknél  tendencia  mutatkozott  arra,  hogy  nagyobb  arányban  álljanak  ellen,  ha  jobban 

beleszólhattak  a  döntésekbe.  A  figyelem  irányulását  nézve  az  ellenálló  csoportnál  a 

fokozottabb koncentrálás a hipnotizőrre szülői szigorúsággal és a döntésekbe való kevesebb 

beleszólással  járt  együtt.  Ezek  az  eredmények arra  utalhatnak,  hogy az  autoritásnak  való 

megfelelés  gyermekkorban  afelé  vezethet,  hogy  a  személy  hipnózisban  hajlamosabb  lesz 

automatizált viselkedésre, illetve kontrollvesztésre. 

A büntetés gyakoriságával a teljes csoportban nem kaptunk szignifikáns korrelációt.

A gyermekkori családi tényezőkkel kapcsolatos következtetés

Eredményeink afelé mutatnak, hogy a szocializációs hatások szerepet játszhatnak a hipnábilitás 

jellegében.  A  viszonylag  felszínes  mérési  módszer  ellenére  eredményeink  úgy  tűnik 

összhangban vannak J. Hilgard (1979) következtetésével, mely szerint a hipnábilitás helyzethez 

kötött konformitáson, vagyis alkalmazkodáson alapul, és a demokratikus családi döntési stílus 

alacsonyabb hipnábilitással és a kontroll megtartásával függ össze. 

Adatainkból azonban − a mérési módszer szimplifikáltsága miatt − átfogó következtetések nem 

vonhatók le. Azt a következtetést viszont leszűrhetjük, hogy a gyermekkori családi jellemzőkre 

való visszaemlékezést  − a hipnábilitással való összefüggések vizsgálata mellett  − érdemes a 

szuggesztiókkal  szembeni  ellenállás  szempontjából,  illetve  a  hipnózis  élményének 

szempontjából  is  vizsgálni,  mivel  ez  a  módszer  ad  pontosabb  képet  a  tényleges 

viselkedéskontroll alakulásáról. 

MÓDSZERTANI ÉS EGYÉB MEGFONTOLÁSOK
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Fontos  problémát  vet  fel a  kognitív  folyamatok  tudatosságának kérdése.  A szakirodalom 

gyakran említi (pl. Sheehan és McConkey, 1982) az élmények vizsgálatával kapcsolatban, hogy 

sok folyamat,  amellyel az emberek generálják élményeiket,  nem tudatos,  és az introspekció 

nem megbízható  módszer az akaratlagosság mérésére.  Kísérletünk azonban kifejezetten azt 

vizsgálja,  hogy  hogyan  jelenik  meg  az  akarati  kontroll  tudatossága  a  viselkedéssel 

összefüggésben. 

A mentális stratégiák mérésénél szintén problémaként  merül fel,  hogy a  hipnotizáltak  nem 

mindig vannak tudatában a stratégiának (Comey, Kirsch, 1997; Lynn, Rhue és Weeks, 1990b). 

Kirsch, Burgess, Braffman (1999) kísérletében a személyek többsége tudatában volt a kognitív 

erőfeszítésnek. Sadler és Woody (2006) ezzel szemben arra következtetett,  hogy az észlelt 

erőfeszítés nem igazán függ össze az aktuális erőfeszítéssel. 

A  kognitív  erőfeszítés  továbbá nem  egyértelmű  fogalom,  többféleképpen  értelmezhető 

(McConkey,  Sheehan,  1982). Lynn,  Snodgrass,  Rhue  és  mtsai  (1987)  elemzése  alapján 

felfogható úgy is, mint képességek alkalmazása (pl. képzeleti bevonódás), de akár úgy is, mint 

a hipnotikus élmények minősége. Vizsgálatuk szerint az erősen hipnábilisok valószínűleg úgy 

értelmezték,  mint  képességek  alkalmazását,  a  gyengék  pedig  aszerint,  hogy hiába a  nagy 

erőfeszítés, mégsem sikerült átélni a szuggesztiót.

 

Az önkéntelenségnek szintén többféle értelmezése lehetséges: pl. spontán, erőfeszítés nélküli, 

szándék és cél nélküli. Így a személyek többféleképpen értelmezhetik a fogalmat (Lynn, Rhue 

és Weeks, 1990b), és ez megnehezítheti az eredmények értelmezését. 

A viselkedéses válaszok megítélésének tekintetében − különösen az ellentmondó szuggesztiók 

esetén  − a külső megfigyelők megítélését nehezíthette, hogy egy megfigyelőre több, sokszor 

öt-hat  k.sz.  is  jutott.  Az  önkontrollal,  ellenállással  kapcsolatos  vizsgálatokban  különösen 

lényeges  a  nyílt  viselkedés  pontos  megfigyelése.  Egyéni  hipnózisban  ez  könnyebben 

kivitelezhető. (Ám ugyanakkor a kellő elemszámú minta is elengedhetetlen.) 

Torzíthatta továbbá a megfigyelést az is, hogy a megfigyelők tudtak az ellenállási instrukcióról. 

A jövőben éppen ezért erre a szempontra is érdemes odafigyelni. 
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Néhány vonatkozásban − pl. az ellenállási szándék és viselkedés többszintű összefüggéseinek 

vizsgálatában  − a  k.sz.-ek  viszonylag  kevés  száma  nem tette  lehetővé  a  differenciáltabb 

elemzést. Ehhez nagyobb, vagy célzottan válogatott mintára lenne szükség. 

Az  ellenállási  szándék,  illetve  erőfeszítés  és  a  negatív  archaikus  bevonódás  viszonyának 

vizsgálatával kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a kétféle viszonyulás mennyiben fedi át 

egymást.  (Az ABS egyik tétele  ugyanis az  ellenállási szándékra  kérdez  rá.)  Véleményünk 

szerint az átfedés csak részleges lehet. Egyrészt a negatív áttételes viszonyulás az ellenállási 

szándékon kívül más tényezőket  is magába foglal.  Másrészt  az  ellenállási szándék kétféle 

mérési módszere – ellenállási kérdőív és negatív ABS – bár ugyanarra kérdez rá, de kétféle – 

kognitív  és  emocionális  –  szempontból.  Mindezt  összevetve  a  további  ilyen  irányú 

vizsgálatoknál  érdemes  az  említett  felvetést  is  szem  előtt  tartani.  Ennek  megfelelően 

valószínűleg  differenciáltabb  eredményeket  kapunk  akkor,  ha  ellenálló  hipnózisoknál  az 

eredeti, teljes (19 tételes) negatív skálát (Bányai, Gősi-Greguss és mtsai, 1990) alkalmazzuk.

Eredményeink magyarázatakor érdemes figyelembe venni azt a hatást is, amelyet az ellenállásra 

való felszólítás – amely eredetileg a kísérlet elvárását hivatott közvetíteni − válthat ki a kísérleti 

személyekből. Egyes esetekben, feltehetőleg elsősorban az erősen hipnábilis személyeknél, az 

ellenállási instrukciónak akár szuggesztiós hatása is lehet. Más esetekben az ellenállásra való 

felszólítás intellektuális kihívást jelenthet.  A hipnotizőrrel való együttműködést a hozzá való 

áttételes  viszonyulásból fakadó  emocionális faktorok  is  alakítják,  és  így kétféle  motiváció 

(kognitív és érzelmi) „verseng” egymással. Ebből a szempontból lehetséges, hogy a kevéssé 

hipnábilisoknál inkább a kognitív, az erőseknél az érzelmi motivációs faktor  kerül előtérbe, 

illetve „írja felül” a másikat.

A kísérlet eredményeit befolyásolhatja az, hogy a résztvevők milyen motivációval érkeznek a 

hipnózisra.  A  hipnóziskutatásnál  előnyös  lehet,  ha  a  kísérleti  személyeknek  nincs  anyagi 

motivációja. A külföldi kutatások túlnyomó többségével ellentétben nálunk lehetőség volt arra 

is, hogy a kísérleti személyek anyagi ellenszolgáltatás nélkül vegyenek részt. Ez azért előnyös, 

mert  az  anyagi  ellenszolgáltatás  könnyebben  előidézhet  viselkedéses  konformitást. 

Kísérletünkben − a k.sz.-ek elvárásainak felmérésével − rálátást kaphattunk arra, hogy kísérleti 

személyeink szinte valamennyien kíváncsiságból (önismereti igénnyel), vagy szokatlan élmény 

átélésének motivációjával jelentek meg. Ezáltal valószínűsíthetően inkább adják önmagukat. 
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A k.sz.-ek közel egyharmad arányú lemorzsolódása is valószínűleg a motivációval függ össze. 

Akinek már az első hipnózis során kielégült a kíváncsisága, illetve megkapta, amit várt, vagy 

esetleg  nem azt  kapta,  amit  várt,  nem volt  motivált  arra,  hogy részt  vegyen  egy újabb 

hipnózison. (Anyagi ellenszolgáltatás esetén a lemorzsolódási arány valószínűleg kevesebb lett 

volna.) 

ÖSSZEGZÉS

Eredményeink alátámasztják a hipnotikus szuggesztióknak az önkontroll élményére gyakorolt 

befolyásoló hatását.  A klasszikus szuggesztiós hatás önkéntelenségének természete azonban 

összetett, és többféleképpen nyilvánulhat meg. 

Az  önkénteleség  az  emberek  többségének  nem  jelent  kényszerítő  erőt,  tehát  csak 

élményszinten jelenik meg, a viselkedés feletti kontroll megmarad. Egyes estekben a szándék, a 

kezdeményezés  hiányzik,  és  ezáltal  a  viselkedés  automatikusan  fut  le.  Hipnózisban  az 

önkontroll  csak  az  emberek  kis  részénél  csökken  jelentős  mértékben:  ők  azok,  akik 

erőfeszítésük ellenére sem tudnak,  vagy elfelejtenek ellenállni a szuggesztióknak.  Az, hogy 

ezen mechanizmusok közül melyik nyilvánul meg, különböző – kognitív és érzelmi – mediáló 

faktorokkal  függ össze,  amelyeknek csak  egy része  férhető  hozzá  tudatosan,  más része  a 

tudatban nem reprezentálódik. 

Lényeges mechanizmust képvisel a szuggesztiós hatás létrehozása, illetve az azzal szembeni 

ellenállás érdekében tett erőfeszítés. Eredményeink arra utalnak, hogy a szuggesztió hatásának 

ellenállni  − különösen a hipnózisra erősen fogékonyaknál  − sok esetben csak erőfeszítéssel 

lehetséges. 

A hipnotikus viselkedés kontrollja úgy tűnik, összefüggésben van a hipnotizőrrel való áttételes 

viszonyulással,  a  gyermekkori  családi  döntési  mintákkal,  kismértékben  a  disszociatív 

készséggel és bizonyos szempontból az elvárásokkal is. 

Jelen értekezés  célja az összefüggések feltárása volt,  az  oki tényezők  vizsgálata  a  további 

kutatások feladata lehet. 
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1.MELLÉKLET

Táblázatok

A mért változók, az ezek mérésére szolgáló eszközök, 
a változók értékei és jelölésük 
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1/a. táblázat
Viselkedéses jellemzők a standard szuggesztióknál

A mért változó Mérőeszköz Érték Jelölés19

Viselkedéses jellemzők 
hipnózisban
Hipnózis iránti fogékonyság (1. 
fordulós pontszám) – szubjektív 
(szubj.) megítélés alapján

a tesztszuggesztiók végrehajtása 
a résztvevő saját megítélése 
alapján

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (max. 11)

hbili

1. fordulós pontszám – 
megfigyelői (mf.) megítélés 
alapján

a tesztszuggesztiók 
végrehajtásának megfigyelők 
általi megítélése

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (max. 11)

1mfpon

Hipnábilitási kategória a szuggesztiók szubjektív 
végrehajtása alapján kialakított 
kategóriák

„gyenge” – 0-3 pont
„közepes” – 4-7 pont
„erős” – 8-11 pont 

2. fordulós pontszám –szubjektív 
(szubj.)  megítélés alapján

a tesztszuggesztiók végrehajtása 
a résztvevő saját megítélése 
alapján 

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (max. 11)

2szpon

2. fordulós pontszám – 
megfigyelői (mf.) megítélés 
alapján

a tesztszuggesztiók 
végrehajtásának megfigyelők 
általi megítélése 

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (max. 11)

2mfpon

Motoros végrehajtási pontszám 
(szubj. és mf.) mindkét 
fordulóban

a motoros szuggesztiók 
végrehajtásának megítélése

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként és 
megítélési szempontonként max. 
2)

1motsz
1motmf
2motsz
2motmf

Kihívó végrehajtási pontszám 
(szubj. és mf.) mindkét 
fordulóban

a kihívó szuggesztiók 
végrehajtásának megítélése

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként és 
megítélési szempontonként max. 
2)

1kihsz
1kihmf
2kihsz
2kihmf

Kognitív végrehajtási pontszám 
(szubj.) (mindkét fordulóban)

a kognitív szuggesztiók 
végrehajtásának szubjektív 
megítélése (ideértve az amnézia 
próbát is) 

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 6)

1kogsz
2kogsz

Szubjektív ellenállási arány számított százalékérték [(1ford.szubj. pont–2ford. sz. 
pont)/1ford. sz. pont]*100

szellar

Megfigyelői ellenállási arány számított százalékérték [(1ford.mf.pont–
2ford.mf.pont)/1ford.mf.pont]* 
100

mfellar

19 A jelölésekben az első karakterként álló szám a forduló számát jelzi. 
A „sz” és „mf” jelölések a szubjektív és a megfigyelői végrehajtásra utalnak. 
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1/b. táblázat
Viselkedéses jellemzők az ellentmondó próbáknál

A mért változó Mérőeszköz Érték Jelölés
„Ellentmondó” próbák (10. és 
11.) végrehajtása
Szuggesztiós válasz – szubjektív a szuggesztió végrehajtása 

standard kritérium szerint saját 
megítélés alapján.

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 2)

Szuggesztiós válasz – 
megfigyelői

a szuggesztió végrehajtása 
standard kritérium szerint 
megfigyelői megítélés alapján.

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 2)

Képzeleti válasz – szubjektív az elképzelendő viselkedés 
szerinti válasz saját megítélés 
alapján. 

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 2)

Képzeleti válasz – megfigyelői az elképzelendő viselkedés 
szerinti válasz megfigyelői 
megítélés alapján. 

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 2)

Váltakozó válasz – szubjektív váltakozó viselkedés: képzeleti 
és szuggesztiós válasz együtt 
saját megítélés alapján.  

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 2)

Váltakozó válasz – megfigyelői váltakozó viselkedés: képzeleti 
és szuggesztiós válasz együtt 
megfigyelői megítélés alapján.  

a végrehajtott szuggesztiók 
száma összesen (fordulónként 
max. 2)

A szuggesztió 
egyértelműsége/zavarossága (1. 
ford.)

a szuggesztió zavarosságára 
vonatkozó Likert-skála 
próbánként

a skálán jelölt érték (5 fokú)

Egyértelműségi átlag számított érték a két „zavarosság” skála átlaga 
személyenként
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2. táblázat
A szuggesztiós hatás létrehozása

A mért változó Mérőeszköz Érték Jelölés
Erőfeszítés a szuggesztiós hatás 
létrehozása érdekében 
Aktivitás a szuggesztiók 
létrehozása érdekében 
(együttműködő hipnózisban) 

szabad élménybeszámolók 
tartalomelemzése alapján 
megítélt érték (Likert-skála)

a skálán jelölt érték (próbánként 
max. 5)

1akt
2akt∗

Átlagos aktivitás a szuggesztiók 
létrehozása érdekében 

számított érték 9 szuggesztió 
alapján 

az aktivitási értékek átlaga 
személyenként (max. 5)

1akta
2akta∗

Motoros aktivitás a szuggesztiók 
létrehozása érdekében 

számított érték a 2 motoros 
szuggesztió alapján 

a motoros próbák aktivitási 
értékeinek átlaga személyenként 
(max. 2) 

1motakt

Kihívó aktivitás a szuggesztiók 
létrehozása érdekében 

számított érték a 2 kihívó 
szuggesztió alapján 

a kihívó próbák aktivitási 
értékeinek átlaga személyenként 
(max. 2)

1kihakt

Kognitív aktivitás a szuggesztiók 
létrehozása érdekében 

számított érték az 5 kognitív 
szuggesztió alapján 

a kognitív próbák aktivitási 
értékeinek átlaga személyenként 
(max. 2)

1kogakt

Erőfeszítés (passzivitás) a teljes 
hipnózisra vonatkozóan 
(együttműködő hipnózisan)

erőfeszítés (passzivitás) skála 
(Likert)

a skálán jelölt érték (max. 7) 1pastot
2pastot∗

A szuggesztiós hatás 
önkéntelensége a kognitív 
próbáknál 

kognitív passzivitás skála (5 
fokú Likert)

a skálán jelölt érték (max. 5) kogpa

Átlagos kognitív önkéntelenség 
(passzivitás) 

számított érték 5 próbára a kognitív passzivitás skálák 
személyenkénti átlaga (max. 5) 

kogpaa

A szuggesztiók létrehozásának 
mentális/kognitív stratégiái

az egyes próbákhoz tartozó 
szabad élménybeszámolók 
tartalomelemzése 
kategóriarendszer 

kategóriák 

p  csak a kontroll csoportnál 
À

=
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3. táblázat
Élménybeli jellemzők

A mért változó Mérőeszköz Érték Jelölés
A hipnózis élménye
Önkéntelenség a teljes 
hipnózisban (mindkét 
fordulóban)

Önkéntelenségi skála (Likert) a skálán jelölt érték (max. 7) 1önk
2önk

A szuggesztiós hatás 
önkéntelensége a motoros 
próbáknál végrehajtott 
szuggesztió esetén

a végrehajtás önkéntelenségére 
vonatkozó állítások „B”-től „F”-
ig

az állításokhoz rendelt 
számérték 1-től 5-ig

motök1
motök
220

Átlagos motoros önkéntelenség számított érték a motoros próbák önkéntelenségi 
értékeinek átlaga 
(max. 5)

motöka

Önkéntelenség a kihívó 
próbáknál

kérdőíven az ellentétes mozgás 
kipróbálására tett erőfeszítésre 
vonatkozó állítások („C”-től „F”-
ig)

a kérdőíven megjelölt állítás 

Az amnézia próbánál az 
emlékezet felett való kontroll 
(amnézia önkéntelensége) 
(mindkét fordulóban)

az emlékezet irányítására 
vonatkozó állításokhoz rendelt 
számok (0-3) 

az állításokhoz tartozó érték (4 
fokú). Nagyobb érték-nagyobb 
önkéntelenség 

1amnir
2amnir

Az amnézia szuggesztió 
emlékezetre gyakorolt hatása 
(mindkét fordulóban) 

Likert típusú skála (5 fokú) a skálán jelönlt érték (max. 5) 1amnbf
2amnbf

Tudatállapot módosulás 
(mindkét fordulóban) 

Módosult tudatállapot skála 
(Likert) 

a skálán jelölt érték (max. 7) 1mtá
2mtá

Képzeleti élénkség (mindkét 
fordulóban) 

Képzeleti skála az egyes állításokhoz tartozó 
érték (5 fokú)  

1képz
2képz

Figyelem a hipnotizőrre 
(mindkét fordulóban) 

Figyelem skála (Likert) a skálán jelölt érték (max. 7) 1figy
2figy

Amnézia szuggesztió élménye 
(emlékezőkészség megítélése)

az amnézia próbához tartozó 
szabad élménybeszámoló 
tartalomelemzése 

kategóriák az emlékezőkészségre 
vonatkozóan személyenként 

Ellenállási tendencia 
együttműködő hipnózisban

Az ellenállásra vonatkozó nyílt 
kérdés 

válaszkategóriák szerinti 
besorolás

20 motök1 – karsüllyedés; motök2 – karlevitáció 
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4. táblázat
Az ellenállás élménye

A mért változó Mérőeszköz Érték Jelölés
Az ellenállás érdekében tett 
erőfeszítés
Ellenállásra való motiváció -- 
próbánként 

próbánként kérdés: akart-e 
ellenállni (igen/nem válasz)

az „igen” válasz próbánként akare

Ellenállásra való motiváció – 
teljes hipnózis

számított érték az ellenállási motivációs 
kérdésre az „igen” válaszok 
összege személyenként (max. 
11)

akartot

Ellenállási passzivitás – 
szubjektív (teljes hipnózis)

ellenállási passzivitás skála 
(Likert-típusú)

a skálán jelölt érték (max. 7) 2epas

Ellenállási aktivitás/erőfeszítés – 
külső megítélés (próbánként, 9 
próba)

szabad élménybeszámolók 
tartalomelemzése alapján 
megítélt érték (Likert-skála)

a skálán jelölt érték (próbánként 
max. 5)

2eakt

Átlagos ellenállási 
aktivitás/erőfeszítés – külső 
megítélés (teljes hipnózis, 
személyenként)

számított érték a próbánkénti ellenállási 
erőfeszítések átlaga 
személyenként (max. 5)

2eakta

Ellenállási stratégiák az egyes próbákkal szembeni 
ellenállással kapcsolatos szabad 
élménybeszámolók 
tartalomelemzése

kategóriák (lásd *** melléklet) 
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5. táblázat
Archaikus bevonódás, elvárások, disszociáció, szülői nevelési stílus

A mért változó Mérőeszköz Érték Jelölés
Archaikus bevonódás
Pozitív megítélés
(mindkét fordulóban)

Archaikus Bevonódás Skála 
(ABS) – eredeti változat 

standard: a skála pozitív tételein 
adott számértékek összege

1ABS+
2ABS+

Negatív megítélés
(mindkét fordulóban)

Archaikus Bevonódás Skála – 
negatív tételek

a skála negatív tételein adott 
számértékek összege

1ABS-
2ABS-

1. faktor: „Csodálat és kötődés” ABS 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 
11. tételei

a faktor tételein adott 
számértékek összege

2. faktor: „Félelem a negatív 
megítéléstől” 

ABS 2., 10., 16., 17., 18., 19. 
tételei

a faktor tételein adott 
számértékek összege

3. faktor: „Függőségigény” ABS 12., 13., 14., 15. tételei a faktor tételein adott 
számértékek összege

A hipnózissal kapcsolatos 
elvárások
Az akarati kontrollra vonatkozó 
attitűd

befejezetlen mondat 
tartalomelemzése: 
„Hipnózisban az akarat…”

kategóriák a kontrollvesztés 
említése alapján

Az ellenállásra vonatkozó attitűd befejezetlen mondat:
„A hipnózisnak ellenállni…”

kategóriák az ellenállás 
lehetőségének megítélése alapján 

Hipnózissal kapcsolatos vágyak, 
kívánság

befejezetlen mondat 
tartalomelemzése:
„… szeretném átélni, hogy…”

tartalmi kategóriák

Hipnózissal kapcsolatos 
averziók, félelmek

befejezetlen mondat 
tartalomelemzése:
„… nem szeretnék olyat átélni, 
hogy…”

tartalmi kategóriák 

Disszociáció standard pontszám 

Általános disszociatív készség DIS-Q teszt a standard skála tételeinek átlaga DIS-Q
Családi légkör, szülői nevelési 
stílus 
Családi légkör a családi légkörre vonatkozó 

skála (Likert)
a skálán jelölt érték (max. 7) csleg 

Szülői engedékenység a szülői engedékenységre 
vonatkozó skála (Likert)

a skálán jelölt érték (max. 7) cseng

Döntésekbe való beleszólás a döntésekbe való beleszólásra 
vonatkozó skála (Likert)

a skálán jelölt érték (max. 7) csdön

Büntetés gyakoriság a büntetés gyakoriságára 
vonatkozó skála (Likert)

a skálán jelölt érték (max. 5) büntgy
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2.MELLÉKLET

A standardtől eltérő szuggesztiók szövege
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Standardtől eltérő szuggesztiók

9. Kellemes hely 
Most képzeljenek el egy olyan helyet, amelyet különösen kellemesnek éreznek, ahol szívesen 
tartózkodnának, ahol biztonságban érzik magukat. Talán már rá is találtak erre a helyre … ha 
még nem, akkor hamarosan megtalálják a maguk számára kellemes helyet, azt a helyet, amely a 
maguké. Talán már látják is maguk előtt, talán ott is vannak. Csak gondoljanak arra, hol is van 
ez a hely?
Gondolják el, mit csinálnak éppen ezen a helyen? Figyeljék meg, milyen a testhelyzetük. 
Figyeljék meg, mit éreznek a testükkel, a kezükkel. …Most nézzenek körül! Látnak-e valamit? 
Gondoljanak arra, amit látnak, ami körülöttük van. Nézzék meg jól! … Talán hallanak is 
valamilyen hangot. Figyeljék meg, milyen ez a hang, honnan jön. …Érezhetnek is valamilyen 
illatot. Szagoljanak bele a levegőbe! Gondoljanak arra, milyen ez az illat, milyen érzést kelt. … 
Valószínűleg kellemes, örömteli ez az érzés, amit itt ezen a helyen éreznek. Ha ezt érzik, 
őrizzék meg maguknak ezt a kellemes érzést, vagy élményt. …
És most térjenek vissza ide az egyetemre, miközben továbbra is mély hipnózisban maradnak … 
Már nem látják, nem érzékelik azt a helyet. Ismét ülnek a széken, és csak lazuljanak el …

10. Ellentmondó karkatalepszia (ellentétes képzeleti indukcióval)

Most legyenek szívesek, emeljék fel a jobb karjukat, egyenesen előre, és feszítsék szét az 
ujjaikat. Csak nyújtsák előre a karjukat egyenesen. Jól van. Nyújtsák előre a karjukat, és 
feszítsék szét az ujjaikat. Csak nyújtsák előre a karjukat egyenesen, és feszítsék szét sz ujjaikat. 
Jól van. Kinyújtották a karjukat és megfeszítették az ujjaikat … erősen szétfeszítették. Kérem, 
figyeljenek erre a karjukra, és képzeljék el, hogy könyökből behajlik a karjuk … egyre jobban 
és jobban behajlik … képzeljék el, hogy a megfeszített karjuk behajlik … És most észreveszik, 
hogy valami történik a karjukkal … Érzik, hogy a kinyújtott karjuk megmerevedik … merev 
lesz, mind merevebb és merevebb … megmerevedett … merev és szilárd … Képzeljék el, hogy 
behajlik a karjuk … és érzik, hogy a karjuk megmerevedett … lehetetlen behajlítani. Próbálják 
ki mennyire merev és szilárd … Próbálják meg behajlítani … próbálják …
(Várjunk 10 mp-et.)
Jól van. Lazuljanak el. Ne próbálkozzanak tovább, csak lazuljanak el. Most már nem merev a 
karjuk. Csak tegyék vissza eredeti helyzetébe, az ölükbe. … tegyék csak vissza.
Csak lazuljanak el, és ahogy a karjuk ellazul, hagyják, hogy egész testük is ellazuljon. Ahogy 
ellazul a karjuk, egész testük is ellazul.

11. Ellentmondó kézmozgás egymás felé (ellentétes képzeleti indukcióval)

Most emeljék fel mindkét karjukat, és nyújtsák előre vállmagasságban. Fordítsák egymás felé a 
tenyerüket. Egymás felé néz a két kezük … vállszélességben tartják a karjukat … 
vállszélességben.
Most kérem, képzeljék el, hogy valamilyen erő taszítja el egymástól a két kezüket, taszítja 
egymástól. És ahogy erre az erőre gondolnak, ami taszítja egymástól a két kezüket, 
megmozdul egymás felé a két tenyér, közeledik egymás felé, először lassan, aztán egyre 
gyorsabban, mind közelebb és közelebb kerül egymáshoz a két kéz, ahogy valamilyen erő 
taszítja őket egymástól … mozog … mozog… mind közelebb, közelebb …
(Várjunk 10 mp-et.)
Nagyon jó. Most tegyék vissza a kezüket az eredeti helyzetébe, az ölükbe, és lazuljanak el … 
Visszatették a kezüket az eredeti helyzetébe, és lazuljanak el.
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3.MELLÉKLET

   Ellenállási és kontroll instrukció
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ELLENÁLLÁSI INSTRUKCIÓ

Ebben a fordulóban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire képesek az emberek ellenállni a 
hipnózis hatásának. Éppen ezért a mai alkalommal arra szeretném kérni önöket, hogy álljanak 
ellen a szuggerált hatásoknak.

Hamarosan be fog jönni a hipnotizőr, és megkezdődik a hipnózis. Valamennyiüket arra kérem, 
hogy a hipnózis teljes ideje alatt álljanak ellen a szuggesztióknak. Közben maradjanak a 
helyükön, és hallgassák, amit a hipnotizőr mond. Nagyon fontos, hogy az ellenállás csak a 
szuggerált hatásokra vonatkozik, tehát a hipnotizőrnek azokat az instrukcióit, utasításait, 
amelyeket akarattal kell megtenni, kövessék. Például amikor azt kéri, hogy emeljék fel a 
karjukat, azt tegyék meg. Tehát csak a szuggesztiónak álljanak ellen.

Világos? Érthető a feladat? Van valami kérdésük? …

A hipnotizőr nem tud arról, hogy én ezt az instrukciót adtam önöknek. Kérek mindenkit, hogy 
az ellenállásra való utasítást tartsák titokban, ne beszéljenek róla még azoknak a társaiknak 
sem, akik a másik csoportba kerültek, és a kísérlet végéig egyáltalán ne is kommunikáljanak 
velük. Sőt, azt is kérem, hogy az ellenállási utasításról még a kísérlet után se beszéljenek, mert 
több fordulót is csinálunk, és nem szeretnénk, ha elterjedne a városban, hogy mi is itt a feladat.
Ahogy a múltkor említettem, lesz olyan alkalom, amikor tájékoztatást adunk a kísérlettel 
kapcsolatban, és fel lehet tenni kérdéseket. Az időpontokat közöljük, mielőtt hazamennek.

Van esetleg még valami kérdésük? …

… felkészülés a hipnózisra …

***

INSTRUKCIÓ A KONTROLLCSOPORTNAK

Ez a második alkalom talán egy kicsit más lesz, mint az első, de mindenképpen az a fontos, 
hogy nagyon figyeljenek arra, amit a hipnotizőr mond, figyeljék, milyen instrukciókat kapnak 
tőle, és ne próbálják elemezni a történteket, csak hagyják megtörténni. …

A hipnotizőr nem tud arról, hogy én ezt az instrukciót adtam önöknek. Kérek mindenkit, hogy 
ezt az utasítást tartsák titokban, ne beszéljenek róla még azoknak a társaiknak sem, akik a 
másik csoportba kerültek, és a kísérlet végéig egyáltalán ne is kommunikáljanak velük. Sőt, azt 
is kérem, hogy erről még a kísérlet után se beszéljenek, mert több fordulót is csinálunk, és nem 
szeretnénk, ha elterjedne a városban, hogy mi is itt a feladat.
Ahogy a múltkor említettük, lesz olyan alkalom, amikor tájékoztatást adunk a kísérlettel 
kapcsolatban, és fel lehet tenni kérdéseket. Az időpontokat közöljük, mielőtt hazamennek.

… felkészülés a hipnózisra … 
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4.MELLÉKLET

1. fordulós kérdőív 
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Név: …………………………………………… férfi / nő

Életkor: ………….

Elérhetőség: 
………………………………………………………………………………

Mai dátum: 1999. …………………..

***

Kérjük, hogy – a saját elképzeléseire, érzéseire támaszkodva – fejezze be az 
alábbi mondatokat. Ne töprengjen sokat, az első gondolatát írja le!

1. Hipnózisban az akarat ……………..…………………………………………………………………

2. A szuggesztiónak ellenállni ………………………………………………………………………….

3. Hipnózisban szeretném azt átélni, hogy ……………………………………………………………..

4. Hipnózisban nem szeretnék olyat átélni, hogy ……………………………………………………….
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Írja le legyen szíves a saját szavaival, mi minden történt azóta, hogy először 
elkezdte figyelni a jobb kezét. Csak sorolja fel a próbákat (a különböző 
szuggesztiókat, ill. gyakorlatokat), ne részletezze. Három percig írhat, tovább 
nem.
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Most sorolja fel azokat a próbákat, amelyekre az előbb nem emlékezett, de most 
már emlékszik. Két percig írhat.
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Most arra kérjük, hogy részletesen is számoljon be hipnózis alatti élményeiről. Emlékeztetőül felsoroljuk a 
próbákat és kérjük, hogy a megadott szempontok alapján kövesse végig mindazt, amit átélt, és válaszoljon a 
kérdésekre. (A nyitott kérdésekre próbáljon a lehető legrészletesebben válaszolni!) Ahogy ismét végiggondolja 
az átélt eseményeket, meglátja, milyen könnyű lesz felidézni érzéseit, gondolatait.
Nagyon fontos, hogy minden kérdésre válaszoljon valamit. (Amennyiben egyáltalán nem emlékszik az adott 
szakaszra, akkor ezt jelezze.) Akkor is kíváncsiak vagyunk élményeire, ha úgy érzi, hogy nem élte át a 
szuggerált hatást!
Minden megjegyzése fontos és értékes!

Először szabadon írja le élményeit a megfelelő próbához, majd karikázza be annak az állításnak a betűjelét, 
amely a leginkább jellemző átélt élményeire. (Csak egyet választhat.) Mielőtt dönt, gondosan olvassa végig 
valamennyi állítást.

I. Karsüllyedés (“… egyre nehezebb és nehezebb, mintha egy nagy súly húzná lefelé …”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy a karja lesüllyedjen, vagy csak passzívan várta a hatást? Mit 
gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - A karom nem, vagy csak nagyon kis mértékben mozdult meg (kevesebb mint 15 cm-t süllyedt).
B - Karomat szinte teljes mértékben akarattal engedtem le.
C - Karom süllyedése részben önkéntelen volt, de mindvégig “rásegítettem” akarattal.
D - Karom süllyedését akarattal indítottam, de ezután már magától ment.
E - Karom inkább önkéntelenül süllyedt le, mint akarattal.
F - Karom szinte teljesen önkéntelenül süllyedt le, azaz úgy éreztem, hogy nem én irányítom.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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II. Karlebegés (“Emelkedik a karjuk, felemelkedik, fel a levegőbe…”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy a karja felemelkedjen, vagy csak passzívan várta a hatást? Mit 
gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - A karom nem, vagy csak nagyon kis mértékben mozdult meg.
B - Karomat szinte teljes mértékben akarattal emeltem fel.
C - Karom legalább 15 cm-t felemelkedett. Mozgása részben önkéntelen volt, de mindvégig “rásegítettem” 
akarattal.
D - Karom legalább 15 cm-t felemelkedett. Mozgását akarattal indítottam de ezután már magától emelkedett.
E - A karom inkább önkéntelenül, mint akarattal emelkedett fel legalább 15 cm-t.
F - A karom szinte teljesen önkéntelenül emelkedett fel legalább 15 cm-t, azaz úgy éreztem, hogy nem én 
irányítom.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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III. Karmozdíthatatlanság (“… olyan nehéz, mintha ólomból volna, túl nehéz ahhoz, hogy felemeljék…”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy a szuggerált hatás létrejöjjön? Mit gondolt, mit érzett, mit 
képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - A karomat viszonylag könnyen fel tudtam emelni (legalább 2,5 cm-nyire vagy még jobban).
B - Felemeltem a karomat (legalább 2,5 cm-nyire vagy még jobban), de nehezen sikerült.
C - Nem próbáltam meg felemelni a karomat, de ha akarom, valószínűleg fel tudom emelni.
D - Nem próbáltam meg felemelni a karomat, de ha akarom, valószínűleg akkor sem tudom felemelni.
E - Kisebb erőfeszítéssel próbáltam felemelni a karomat, de ez nem, vagy nagyon kis mértékben (legfeljebb 2,5 
cm-nyire) sikerült.
F - Nagy erőfeszítéssel próbáltam felemelni a karomat, de ez nem, vagy nagyon kis mértékben (legfeljebb 2,5 
cm-nyire) sikerült.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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IV. Íz-hallucináció (“… ahogy erre az ízre gondolnak, valóban érezni kezdik.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy érezze az édes és a savanyú ízt, vagy csak passzívan várta a 
hatást? Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

Milyen erősek voltak az ízek a szájában? Karikázza be mindkét íznél a megfelelő kifejezést!
Édes: semmilyen halvány gyenge erős
Savanyú: semmilyen halvány gyenge erős

Megmozdult-e az arca, mozdította-e az ajkait, vagy tett-e valamilyen grimaszt? Karikázza be mindkét íznél a 
megfelelő állítást!

Édes: igen nem
Savanyú: igen nem

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire igyekezett létrehozni az ízérzést! (Az 1-es érték azt jelenti, hogy 
"erőfeszítéssel próbáltam ízt érezni". Az 5-ös érték azt jelenti, hogy "teljesen spontán, önkéntelenül jelentek  
meg élményeim". A köztes értékek átmenetet jelentenek a szélsőségek között.)

nagy erőfeszítéssel   1 2 3 4 5   teljesen önkéntelenül
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V. Karmerevedés (bal kar) (“… megmerevedett, mint az acél, és milyen nehéz behajlítani egy olyan  
acélrudat, mint a karjuk.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy a szuggerált hatás létrejöjjön? Mit gondolt, mit érzett, mit 
képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - A karomat viszonylag könnyen be tudtam hajlítani (legalább 5cm-nyire).
B - Behajlítottam a karomat (legalább 5cm-nyire), de ez nehezen sikerült.
C - Nem próbáltam meg behajlítani a karomat, de ha akarom, valószínűleg sikerül.
D - Nem próbáltam meg behajlítani a karomat, de ha akarom, valószínűleg akkor sem sikerül.
E - Kisebb erőfeszítéssel próbáltam behajlítani a karomat, de ez nem, vagy kevesebb mint 5 cm-nyire sikerült.
F - Nagy erőfeszítéssel próbáltam behajlítani a karomat, de ez nem, vagy kevesebb mint 5 cm-nyire sikerült.
Egyéb reakció(k), éspedig …….

211



VI. Zene (“ … le fogjuk játszani önöknek a ’Kiskarácsony, nagykarácsony’ c. karácsonyi dalt.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy hallja a zenét, vagy csak passzívan várta, hogy megszólaljon? 
Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor? 

A - Egyáltalán nem hallottam a felvételt.
B - Csak halványan és egészen rövid ideig hallottam a felvételt.
C - Folyamatosan hallottam a felvételt, bár elhalkult.
D - Nagyon tisztán hallottam a felvételt.
Egyéb reakció(k), éspedig …

Azt az instrukciót kapta, hogy emelje fel a kezét, ha elég jól hallja a dal felvételét.
A - Felemeltem a kezem.
B - Nem emeltem fel a kezem.

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire igyekezett létrehozni az élményeket! (Az 1-es érték azt jelenti, hogy 
"erőfeszítéssel próbáltam elképzelni valamit". Az 5-ös érték azt jelenti, hogy "teljesen spontán, önkéntelenül  
jelentek meg élményeim".)

nagy erőfeszítéssel   1 2 3 4 5   teljesen önkéntelenül
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VII. Álom (“… pihenni hagyom magukat egy kicsit, és álmodni fognak.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy álmodjon, vagy csak passzívan várta, hogy történjen valami? 
Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor? Ha álmodott valamit, szívesen vennénk, ha 
leírná.

A - Semmi sem futott át az agyamon.
B - Futó gondolatok, álomszerű képzelet nélkül.
C - Bizonytalan, halvány álomszerű képzeleti kép, színek játéka stb.
D - Álomszerű képzeleti kép, de konkrét téma vagy történet nélkül.
E - Álomszerű képzeleti kép és történet.
Egyéb reakció(k), éspedig …

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire igyekezett létrehozni az élményeket!

nagy erőfeszítéssel   1 2 3 4 5   teljesen önkéntelenül

Mennyire mondaná valódinak az álmát?

nem volt valódi 1 2 3 4 5 nagyon valódi volt
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VIII. Életkor regresszió (“… mennek vissza a múltjukba …”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy visszamenjen az időben? Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el  
a szuggesztió elhangzásakor?

Mennyire érezte azt, hogy visszament az időben?

Ötödik osztályra vonatkozóan:
A - Egyáltalán nem éreztem magam ötödik osztályosnak.
B - Nem volt képi élményem, de gondoltam ötödik osztályos koromra.
C - Bár nem éreztem magam annyi idősnek, de láttam magam, amint gyerekként újraélek egy múltbeli 
élményt..
D - Bár tudtam magamról, hogy mennyi idős vagyok, részben mégis újraéltem egy múltbeli élményt.
E - Valóban úgy éreztem, hogy ötödik osztályos vagyok, és újraélem egy múltbeli élményemet.

Második osztályra vonatkozóan:
A - Egyáltalán nem éreztem magam második osztályosnak.
B - Nem volt képi élményem, de gondoltam második osztályos koromra.
C - Bár nem éreztem magam annyi idősnek, de láttam magam, amint gyerekként újraélek egy múltbeli 
élményt.
D - Bár tudtam magamról, hogy mennyi idős vagyok, részben mégis újraéltem egy múltbeli élményt.
E - Valóban úgy éreztem, hogy második osztályos vagyok, és újraélem egy múltbeli élményemet.

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire igyekezett visszamenni az időben (függetlenül attól, hogy ez 
sikerült-e)! (Az 1-es érték azt jelenti, hogy “erőfeszítéssel próbáltam elképzelni, hogy visszamegyek az 
időben”. Az 5-ös érték azt jelenti, hogy “teljesen passzívan vártam, hogy visszamenjek az időben”.)

erőfeszítéssel   1 2 3 4 5   teljesen passzívan

Amikor hipnózisban volt, megkértük, hogy gondoljon arra, hogy kinek tűnik a maga számára a hipnotizőr. Az 
alábbi állítások közül melyik fedi legjobban az élményét?

1 - A hipnotizőr nem tűnt másnak, mint aki valójában.
2 - A hipnotizőr valaki másnak tűnt (pl. tanár, szülő, vagy barát), de így is tudtam, hogy ez a személy valójában 
a hipnotizőr.
3 - A hipnotizőr valóban úgy tűnt, mintha egy másik személy lenne, egyáltalán nem voltam tudatában annak, 
hogy ez “a másik személy” valójában a hipnotizőr.
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IX. Kellemes hely elképzelése (“ … képzeljenek el egy olyan helyet, amelyet különösen kellemesnek éreznek,  
…”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy előhívja magának a kellemes helyet, vagy csak passzívan várta, 
hogy történjen valami? Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor? Ha elképzelt ilyen 
helyet, szívesen vennénk, ha leírná, hogy milyennek látta, ill. érezte azt.

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire igyekezett megjeleníteni a kellemes helyet!

nagy erőfeszítéssel   1 2 3 4 5   teljesen önkéntelenül

Mennyire volt élénk az élménye?
egyáltalán nem  1 2 3 4 5   nagyon élénk
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X. Karmerevedés (jobb kar) – behajlítás elképzelésével (“Képzeljék el, hogy behajlik a karjuk … és érzik,  
hogy a karjuk megmerevedett …”)

Írja le részletesen, hogy mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - A karomat a végén be tudtam hajlítani.
B - Merev volt a karom, nem sikerült behajlítani.
C - A karom már akkor kezdett behajlani, amikor ezt el kellett képzelni.
D - A karom váltakozva behajlott és kinyúlt.
Egyéb reakció(k), éspedig …….

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire volt egyértelmű a maga számára ez a szuggesztió!

teljesen egyértelmű   1 2 3 4 5   nagyon zavaros
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XI. Kézmozgás egymás felé – taszítás elképzelésével (“ … ahogy erre az erőre gondolnak, amely taszítja  
egymástól a két kezüket, megmozdul egymás felé.”)

Írja le részletesen, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - A két karom nem, vagy csak nagyon kis mértékben mozdult meg (a végén több mint 15 cm-nyire volt a két 
kar egymástól).
B - Karjaim közelítettek egymás felé ( a végén kevesebb mint 15 cm-nyire volt a két kar egymástól).
C - A karjaim távolodni kezdtek egymástól.
D - A két karom hol közeledett, hol távolodott egymástól.
Egyéb reakció(k), éspedig …….

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire volt egyértelmű a maga számára ez a szuggesztió!

teljesen egyértelmű   1 2 3 4 5   nagyon zavaros
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XII. Rajzolás (“... egy kis fát fognak rajzolni …”)

Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

A - Nem rajzoltam semmit, mert elfelejtettem, hogy ezt kellene tenni.
B - Nem rajzoltam semmit, mert úgy éreztem, hogy akkor ez nem lenne a szuggesztió hatása, hiszen akarattal 
tenném.
C - Nem rajzoltam semmit, mert a többiek közül sem láttam ezt mindenkinél.
D - Rajzoltam egy fát, de emlékeztem arra, hogy ezt kell tenni, és a viselkedésem akaratlagos volt.
E - Önkéntelenül rajzoltam egy fát, de emlékeztem arra, hogy ezt kell tenni.
F - Önkéntelenül rajzoltam egy fát, anélkül hogy emlékeztem volna arra, hogy ezt kell tenni.
G - Rajzoltam egy fát, mert másoktól is ezt láttam.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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XIII. Emlékezés a hipnózis alatt történtekre (“ …nehezen tudnak majd visszaemlékezni mindarra, amit  
mondtam, amit maguk csináltak, vagy éreztek …”)

Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

Amikor először kaptam felszólítást arra, hogy írjak le mindent, ami azóta történt, hogy elkezdtem nézni a jobb 
kezem, …
A - úgy éreztem, hogy nem tudom irányítani a történtek felidézését.
B - úgy éreztem, hogy csak kissé tudom irányítani a történtek felidézését.
C - úgy éreztem, hogy meglehetõsen jól tudom irányítani a történtek felidézését.
D - úgy éreztem, teljesen ura vagyok a történtek felidézésének.
Egyéb reakció(k), éspedig …….

Mennyire érezte úgy, hogy ez a szuggesztió valamilyen módon befolyásolta az emlékezetét?

egyáltalán nem   1 2 3 4 5   nagymértékben
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Most arra kérjük, hogy a teljes hipnózisra vonatkozóan válaszoljon néhány kérdésre.
(A skáláknál a megfelelő skálaérték bekarikázását kérjük.)

1. Összességében mennyire érezte viselkedését akaratától függőnek (a szuggesztiókra vonatkozóan)?
(Az 1-es érték azt jelenti, hogy "viselkedésemet inkább akaratlagosnak éreztem". A 7-es érték azt jelenti, hogy 
"viselkedésem teljes mértékben önkéntelen volt, azaz úgy éreztem, nem én irányítom".)

akaratlagos   1 2 3 4 5 6 7   önkéntelen

2. Összességében mennyire tett erőfeszítéseket a szuggerált hatás létrejötte érdekében?
(Az 1-es érték azt jelenti, hogy "nagyon aktívan igyekeztem létrehozni a szuggerált hatást". A 7-es érték azt 
jelenti, hogy "nem tettem semmi erőfeszítést, hagytam, hogy a dolgok maguktól történjenek".)

aktív   1 2 3 4 5 6 7   passzív

3. Milyenek voltak a képzeleti képei? (a megfelelő válasz aláhúzandó)
nem láttam képeket
nagyon halványak
kissé halványak

kissé élénkek
nagyon élénkek

4. Mennyire figyelt a hipnotizőr szavaira?
(Az 1-es érték azt jelenti, hogy "szinte alig figyeltem rá". A 7-es érték azt jelenti, hogy "teljes mértékben a 
hipnotizőr szavaira figyeltem".)

nem figyelés   1 2 3 4 5 6 7   teljes odafigyelés

– Ha nem igazán figyelt arra, amit a hipnotizőr mond, akkor mire figyelt? Miért?

5. Gondoljon vissza hipnózis alatti állapotára. Hová helyezné ezt az állapotot egy olyan skálán, melynek egyik 
végpontja a teljesen hétköznapi, éber állapot, a másik végpontja pedig egy olyan állapot, amely nagyon eltér a 
hétköznapi tudatállapottól?

hétköznapi éber  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  nagyon megváltozott

–Volt-e ingadozás ebben az állapotban? Ha igen, jelölje ezt a következő skálán két érték (az alsó és a felső) 
megadásával.

hétköznapi éber  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  nagyon megváltozott
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6. Összességében nézve a teljes hipnózist, próbálkozott-e azzal, hogy ellenáll a szuggesztiónak? Ha igen, 
mikor, miért és hogyan?

7. Mit gondol, változna-e a viselkedése, vagy esetleg más élményei, érzései lennének-e, ha más körülmények 
között hipnotizálnák önt (pl. egyéni hipnózis lenne, más volna a hipnotizőr, másféle szuggesztiókat kapna, más 
helyen lenne stb.)? Kérjük írja le, mi erről a véleménye!

***

Vett-e már részt meditációs, jóga, agykontroll stb. tanfolyamon, illetve végzett/végez-e ilyen jellegű 
gyakorlatokat? igen / nem (jelölni)
Ha igen, írja le, mi ez pontosan, és milyen hatást gyakorolt önre?

***

Most arra kérjük, hogy gondoljon vissza a gyermekkorára, mégpedig a 12 éves kora előtti időszakra, és 
válaszoljon néhány erre vonatkozó kérdésre!
A család összetétele akkoriban: Aláhúzással jelölje meg, kikkel élt együtt egy lakásban!
apa, anya, testvér (száma: ….), nagyszülő (száma: ….), más személy(ek), éspedig: ……………….

– Történt-e ebben az időszakban a család összetételében valamilyen változás? ……….
…………………………………………….

A következő kérdésekre a megfelelő szám bekarikázásával válaszolhat:

– Milyennek érezte a családi légkört a családtagok közötti kapcsolat jellege szempontjából? .(Az 1-es érték azt 
jelenti, hogy “hűvös, rideg légkört éreztem”. A 7-es érték azt jelenti, hogy “meleg, szeretetteljes légkört  
éreztem”.)

rideg   1 2 3 4 5 6 7   meleg

– Milyennek érezte a légkört a szülei szigorúsága szempontjából (összességében véve)? .(Az 1-es érték azt 
jelenti, hogy “nagyon kemény, szigorú, autorier légkört éreztem”. A 4-es érték azt jelenti, hogy “a légkört  
demokratikusnak éreztem”. A 7-es érték pedig azt jelenti, hogy “nagyon engedékeny légkört éreztem”.)

nagyon szigorú   1 2 3 4 5 6 7   engedékeny

– Mennyire vonták be önt a szülei a döntésekbe (általánosságban véve)? .(Az 1-es érték azt jelenti, hogy 
“szinte egyáltalán nem szólhattam bele a dolgokba, csak engedelmeskednem kellett”. A 7-es érték azt jelenti, 
hogy “olyannyira figyelembe vették a véleményemet, hogy sok mindenben szinte én döntöttem”.)

egyáltalán nem   1 2 3 4 5 6 7   erősen

– Hogyan büntették? (Jelölje aláhúzással! Többet is jelölhet.)
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nem büntettek / testi fenyítés ./. tárgy vagy örömet okozó dolog megvonása / érzelmi büntetés / egyéb, éspedig 
…….

– Ha büntették, milyen gyakran? nagyon ritkán   1 2 3 4 5   nagyon gyakran

***

Került-e már életében életveszélybe, illetve olyan helyzetbe, ahol erős érzelmi megrázkódtatást, ill. testi sérülést 
élt át? Ha igen, jelölje (aláhúzással), milyen jellegű volt ez a trauma (egynél többet is jelölhet). Kérjük, írja oda 
mellé azt is, hogy kb. hány éves volt akkor.

érzelmi trauma ………….
súlyos betegség …………….
súlyos testi sérülés ……………
szexuális trauma …………..
egyéb, éspedig ……………
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5.MELLÉKLET

Az ellenálló csoport 2. fordulós kérdőíve
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Írja le legyen szíves a saját szavaival, mi minden történt azóta, hogy először 
elkezdte figyelni a jobb kezét. Csak sorolja fel a próbákat (a különböző 
szuggesztiókat, ill. gyakorlatokat), ne részletezze. Három percig írhat, tovább 
nem.
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Most sorolja fel azokat a próbákat, amelyekre az előbb nem emlékezett, de most 
már emlékszik. Két percig írhat.
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Most arra kérjük, hogy részletesen is számoljon be hipnózis alatti élményeiről.
Az előző alkalomhoz hasonlóan ismét felsoroljuk a próbákat, és kérjük, hogy gondolja át 
mindazt, amit közben átélt. Ez alkalommal arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen 
módszereket, stratégiákat használt arra, hogy ellenálljon a szuggerált hatásnak, és 
megítélése szerint mennyire volt ez “sikeres”. Kísérelje meg ezt a lehető legrészletesebben 
megfogalmazni valamennyi próba esetén.
Amennyiben nem használt tudatosan stratégiát, vagy nem volt erre szüksége (amúgy sem 
jött be a hatás) hogyan élte át a szuggesztiót?
Előfordulhatott, hogy – az előzetes felszólítás ellenére – mégsem akart ellenállni. Jelezze ezt 
a megfelelő próbánál, és indokolja is meg.
Nagyon fontos, hogy minden próbához írjon valamit. Minden megjegyzése fontos és 
értékes!

Először szabadon írja le élményeit a megfelelő próbához, majd karikázza be annak az állításnak 
a betűjelét, amely a leginkább jellemző átélt élményeire. (Csak egyet választhat.) Mielőtt dönt, 
gondosan olvassa végig valamennyi állítást.

I. Karsüllyedés (“… egyre nehezebb és nehezebb, mintha egy nagy súly húzná lefelé …”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy a karja lesüllyedjen, 
vagy passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? (Karikázza be a megfelelő választ!) igen / nem

A - A karom nem, vagy csak nagyon kis mértékben mozdult meg (kevesebb mint 15 cm-t 
süllyedt).
B - A karom lesüllyedt legalább 15 cm-t.
C - A karomat feljebb emeltem.
D - A karom felemelkedett önkéntelenül.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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II. Karlebegés (“Emelkedik a karjuk, felemelkedik, fel a levegőbe…”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy a karja felemelkedjen, 
vagy passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? igen / nem

A - A karom nem, vagy csak nagyon kis mértékben mozdult meg.
B - Karom legalább 15 cm-t felemelkedett.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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III. Karmozdíthatatlanság (“… olyan nehéz, mintha ólomból volna, túl nehéz ahhoz, hogy 
felemeljék…”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy a karja mozdíthatatlan 
legyen, vagy passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? igen / nem

A - A karomat fel tudtam emelni (legalább 2,5 cm-nyire vagy még jobban).
B - Próbáltam felemelni a karomat, de ez nem, vagy nagyon kis mértékben (legfeljebb 2,5 cm-
nyire) sikerült. 
C - Nem próbáltam meg felemelni a karomat.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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IV. Íz-hallucináció (“… ahogy erre az ízre gondolnak, valóban érezni kezdik.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy érezze az ízeket, vagy 
passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? igen / nem

Milyen erősek voltak az ízek a szájában? Karikázza be mindkét íznél a megfelelő kifejezést!
Édes: semmilyen halvány gyenge erős
Savanyú: semmilyen halvány gyenge erős

Megmozdult-e az arca, mozdította-e az ajkait, vagy tett-e valamilyen grimaszt? Karikázza be 
mindkét íznél a megfelelő állítást!

Édes: igen nem
Savanyú: igen nem
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V. Karmerevedés (bal kar) (“… megmerevedett, mint az acél, és milyen nehéz behajlítani  
egy olyan acélrudat, mint a karjuk.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy a karja megmerevedjen, 
vagy passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? igen / nem

A - A karomat be tudtam hajlítani (legalább 5cm-nyire).
B - Próbáltam behajlítani a karomat, de ez nem, vagy kevesebb mint 5 cm-nyire sikerült.
C - Nem próbáltam meg behajlítani a karomat. 
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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VI. Zene (“ … le fogjuk játszani önöknek a ’Kiskarácsony, nagykarácsony’ c. karácsonyi  
dalt.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy hallja a dalt, vagy 
passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? igen / nem

A - Egyáltalán nem hallottam a felvételt.
B - Csak halványan és egészen rövid ideig hallottam a felvételt.
C - Folyamatosan hallottam a felvételt, bár elhalkult.
D - Nagyon tisztán hallottam a felvételt.
Egyéb reakció(k), éspedig …

Azt az instrukciót kapta, hogy emelje fel a kezét, ha elég jól hallja a dal felvételét.
A - Felemeltem a kezem.
B - Nem emeltem fel a kezem.

***

Megjegyzés

Valójában semmilyen felvételt nem játszottunk le, nem szólt zene a teremben. Ezzel a szuggesztióval az volt a 
szándékunk, hogy megtudjuk, hogy önök hogyan válaszolnak egy olyan szuggesztióra, amely észlelésbeli 
változásokat tartalmaz.
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VII. Álom (“… pihenni hagyom magukat egy kicsit, és álmodni fognak.”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy álmodjon, vagy 
passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor? Ha álmodott valamit, szívesen vennénk, ha leírná.

Próbált-e ellenállni? igen / nem

A - Semmi sem futott át az agyamon.
B - Futó gondolatok, álomszerű képzelet nélkül.
C - Bizonytalan, halvány álomszerű képzeleti kép, színek játéka stb.
D - Álomszerű képzeleti kép, de konkrét téma vagy történet nélkül.
E - Álomszerű képzeleti kép és történet.
Egyéb reakció(k), éspedig …

Mennyire mondaná valódinak az álmát?

nem volt valódi 1 2 3 4 5 nagyon valódi volt
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VIII. Életkor regresszió (“… mennek vissza a múltjukba …”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy visszamenjen az időben, 
vagy passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni? igen / nem

Mennyire érezte azt, hogy visszament az időben?

Ötödik osztályra vonatkozóan:
A - Egyáltalán nem éreztem magam ötödik osztályosnak.
B - Nem volt képi élményem, de gondoltam ötödik osztályos koromra.
C - Bár nem éreztem magam annyi idősnek, de láttam magam, amint gyerekként újraélek egy 
múltbeli élményt..
D - Bár tudtam magamról, hogy mennyi idős vagyok, részben mégis újraéltem egy múltbeli 
élményt.
E - Valóban úgy éreztem, hogy ötödik osztályos vagyok, és újraélem egy múltbeli élményemet.

Második osztályra vonatkozóan:
A - Egyáltalán nem éreztem magam második osztályosnak.
B - Nem volt képi élményem, de gondoltam második osztályos koromra.
C - Bár nem éreztem magam annyi idősnek, de láttam magam, amint gyerekként újraélek egy 
múltbeli élményt.
D - Bár tudtam magamról, hogy mennyi idős vagyok, részben mégis újraéltem egy múltbeli 
élményt.
E - Valóban úgy éreztem, hogy második osztályos vagyok, és újraélem egy múltbeli 
élményemet.

Amikor hipnózisban volt, megkértük, hogy gondoljon arra, hogy kinek tűnik a maga számára a 
hipnotizőr. Az alábbi álllítások közül melyik fedi legjobban az élményét?

1 - A hipnotizőr nem tűnt másnak, mint aki valójában.
2 - A hipnotizőr valaki másnak tűnt (pl. tanár, szülő, vagy barát), de így is tudtam, hogy ez a 
személy valójában a hipnotizőr.
3 - A hipnotizőr valóban úgy tűnt, mintha egy másik személy lenne, egyáltalán nem voltam 
tudatában annak, hogy ez “a másik személy” valójában a hipnotizőr.

234



IX. Kellemes hely elképzelése (“ … képzeljenek el egy olyan helyet, amelyet különösen 
kellemesnek éreznek, …”)

Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon annak, hogy megjelenjen egy 
kellemes hely, vagy passzívan állt ellen? Mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a 
szuggesztió elhangzásakor? Ha elképzelt ilyen helyet, szívesen vennénk, ha leírná, hogy 
milyennek látta, ill. érezte azt.

Próbált-e ellenállni? igen / nem

Mennyire volt élénk az élménye?
egyáltalán nem  1 2 3 4 5   nagyon élénk
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X. Karmerevedés (jobb kar) – behajlítás elképzelésével (Képzeljék el, hogy behajlik a 
karjuk … és érzik, hogy a karjuk megmerevedett …)

Írja le részletesen, hogy mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió 
elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni a kar megmerevedésének? igen / nem
Próbált-e ellenállni a kar behajlásának? igen / nem

A - A karomat a végén be tudtam hajlítani.
B - A karomat a végén nem tudtam behajlítani.
C - A karom már akkor kezdett behajlani, amikor azt el kellett képzelni.
D - A karom váltakozva behajlott és kinyúlt.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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XI. Kézmozgás egymás felé – taszítás elképzelésével (“ … ahogy erre az erőre gondolnak,  
amely taszítja egymástól a két kezüket, megmozdul egymás felé.”)

Írja le részletesen, mit tett, mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni a karok egymás felé mozgásának? igen / nem
Próbált-e ellenállni a karok távolodásának? igen / nem

A - A karjaim nem, vagy csak nagyon kis mértékben mozdultak meg (a végén több mint 15 
cm-nyire volt a két kar egymástól).
B - A karjaim közeledtek egymás felé (a végén kevesebb mint 15 cm-nyire volt a két kar 
egymástól).
C - A karjaim távolodtak egymástól.
D - A két karom hol közelített, hol távolodott egymástól.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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XII. Rajzolás (“ ... egy kis fát fognak rajzolni …”)

Mit gondolt, mit érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?

Próbált-e ellenállni annak a késztetésnek, hogy egy fát rajzoljon? igen /nem

A - Nem rajzoltam semmit, mert elfelejtettem, hogy ezt kellene tenni.
B - Nem rajzoltam semmit, mert nem éreztem késztetést arra, hogy rajzoljak.
C - Nem rajzoltam semmit, mert ellenálltam a késztetésnek.
D - Nem rajzoltam semmit, mert a többiek közül sem tette ezt mindenki.
E - Rajzoltam egy fát, de emlékeztem arra, hogy ezt kell tenni.
F - Rajzoltam egy fát, anélkül hogy emlékeztem volna arra, hogy ezt kell tenni.
G - Rajzoltam egy fát, mert másoktól is ezt láttam.
Egyéb reakció(k), éspedig …….
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XIII. Emlékezés a hipnózis alatt történtekre

Próbált-e ellenállni annak, hogy ne emlékezzen?  igen / nem
Ha igen, hogyan?

Amikor először kaptam felszólítást arra, hogy írjak le mindent, ami azóta történt, hogy 
elkezdtem nézni a jobb kezem, …
A - úgy éreztem, hogy nem tudom irányítani a történtek felidézését.
B - úgy éreztem, hogy csak kissé tudom irányítani a történtek felidézését.
C - úgy éreztem, hogy meglehetősen jól tudom irányítani a történtek felidézését.
D - úgy éreztem, teljesen ura vagyok a töténtek felidézésének.
Egyéb reakció(k), éspedig …….

Mennyire érezte úgy, hogy ez a szuggesztió valamilyen módon befolyásolta az emlékezetét?

egyáltalán nem   1 2 3 4 5   nagymértékben
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Most arra kérjük, hogy a teljes hipnózisra vonatkozóan válaszoljon néhány kérdésre!

1. Összességében mennyire érezte viselkedését akaratától függőnek (a szuggesztiókra 
vonatkozóan)?
(Az 1-es érték azt jelenti, hogy "viselkedésemet inkább akaratlagosnak éreztem". A 7-es érték 
azt jelenti, hogy "viselkedésem teljes mértékben önkéntelen volt, azaz úgy éreztem, nem én 
irányítom".) 

akaratlagos   1 2 3 4 5 6 7   önkéntelen

2. Mennyire tett erőfeszítéseket az ellenállás érdekében?
(Az 1-es érték azt jelenti, hogy "nagyon aktívan igyekeztem ellenállni". A 7-es érték azt 
jelenti, hogy "nem tettem semmi erőfeszítést, hagytam, hogy a dolgok maguktól történjenek".)

erős ellenállás  1 2 3 4 5 6 7   passzív
8 - inkább azt igyekeztem elérni, hogy bejöjjön a szuggesztió hatása

– Milyenek voltak a képzeleti képei? (a megfelelő válasz aláhúzandó)
nem láttam képeket / nagyon halványak / kissé halványak / kissé élénkek / nagyon élénkek

3. Mennyire figyelt a hipnotizőr szavaira?
(Az 1-es érték azt jelenti, hogy "szinte alig figyeltem rá". A 7-es érték azt jelenti, hogy "teljes 
mértékben a hipnotizőr szavaira figyeltem".)

nem figyelés   1 2 3 4 5 6 7   teljes odafigyelés

– Ha nem igazán figyelt arra, amit a hipnotizőr mondott, akkor mire figyelt? Miért?

4. Gondoljon vissza hipnózis alatti állapotára. Hová helyezné ezt az állapotot egy olyan 
skálán, melynek egyik végpontja a teljesen hétköznapi, éber állapot, a másik végpontja pedig 
egy olyan állapot, amely nagyon eltér a hétköznapi tudatállapottól?

hétköznapi éber  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  egészen megváltozott

–Volt-e ingadozás ebben az állapotban? Ha igen, jelölje ezt a következő skálán.

nem volt ingadozás  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  állandóan ingadozott 

5. Ön szerint mi befolyásolta abban, hogy képes-e, illetve szeretne-e ellenállni a 
szuggesztiónak?

6. Mit gondol, változna-e az ellenállási instrukcióra adott viselkedése, ha más körülmények 
között hipnotizálnák önt (pl. egyéni hipnózis lenne, más volna a hipnotizőr, másféle 
szuggesztiókat kapna, más helyen lenne, stb.)? Kérjük, írja le, mi erről a véleménye!
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6.MELLÉKLET

         A szuggesztiók létrehozásának mentális stratégiái

− kódolási útmutató
− kódolási lap
− kategória rendszer 
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Kódolási útmutató
a szuggesztiók átélésének mentális stratégiáihoz

Amit a vizsgálatról tudnod kell:
A k.sz.-ek csoporthipnózison vettek részt, és az itt átélt élményeiket írásban rögzítették. 
Munkád során ezeket kell majd – a később megadott módon – elemezned.

A tesztszuggesztiók (próbák):
A megítélendő szabad élménybeszámolókat a k.sz.-ek, minden egyes próbára vonatkozóan, az 
alábbi kérdésre adták: „Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy végrehajtsa a 
szuggesztiót (itt a megfelelő hatásra való utalás történt), vagy csak passzívan várta a hatást? 
Mit gondolt, mint érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?”

A hipnózis a következő tesztszuggesztiókból állt:
– I. Karsüllyedés (bal kar)
– II. Karlevitáció (jobb kar)
– III. Karmozdíthatatlanság
– IV. Íz-hallucináció (édes és savanyú)
– V. Karmerevedés
– VI: Zene hallucináció (Kiskarácsony)
– VII. Álom (a hipnózisról)
– VIII. Életkor regresszió (ált. iskola 5. és 2. osztály)
– IX. Kellemes hely elképzelése (szabad elképzelés)

A kódolandó anyagok és a fő kódolási módok:
Az írásban rögzített élményeket két fő módszer szerint kell megítélned:
1. Globális módon
2. Részletes tartalomelemzéssel.

A kódoláshoz szükséges anyagok:
– kódolási útmutató (mintapéldával)
– élménybeszámolók
– kategória rendszer
– kódolási lapok 

A kódolás menetének részletes ismertetése:
– 1. rész – 

Ebben a részben az egyes személyek egyes próbáira vonatkozóan globális megítélést kell 
végezni (egy próba jelent tehát egy egységet). A megítélés arra vonatkozik, hogy mennyire 
aktív, illetve passzív a személyek hozzáállása. A passzív hozzáállás azt jelenti, hogy a 
személy nem tesz semmit annak érdekében, hogy végrehajtsa a szuggesztiót, csak várja a 
hatást. Aktív hozzáállásról akkor beszélünk, ha aktívan igyekszik létrehozni a szuggerált hatást, 
illetve erőfeszítést tesz annak érdekében. 

FELADAT:
1. Olvasd el figyelmesen az élményeket. Egyszerre csak egy személy egy próbájára vonatkozó 
leírást nézz!
2. Vedd elő a kódolási lapot, és írd be az adott személy sorszámát (az élményleírások fölött 
található szám) a megfelelő helyre.
3. Végezd el a kódolást, az alábbiak szerint: 

A megítéléseket  5 fokú skálán kell megadni:
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passzív 1 2 3 4 5 aktív

Az 1-es érték, a teljesen passzív hozzáállás azt jelenti, hogy a személy egyáltalán semmit 
nem tesz (a várakozáson kívül). Az 5-ös, a teljesen aktív, azt jelenti, hogy a személy 
nagyon igyekszik létrehozni a hatást, illetve nagy erőfeszítést tesz ennek érdekében (pl.  
elképzeli a szuggerált hatást, a szuggerált (vagy egyénileg alkotott) képet, erősen 
koncentrál stb.) A köztes értékek átmenetet, illetve fokozatokat jelentenek az aktivitás 
mértékében. 

Az aktivitás az egyes próbák esetén a következőket jelenti:
A személy igyekezetet mutat, stratégiát alkalmaz, ill. erőfeszítést tesz annak érdekében, 
hogy
– I. (karsüllyedés): a karja magától lesüllyedjen.
– II. (karlevitáció): a karja magától felemelkedjen.
– III. (karmozdíthatatlaság): a karját ne legyen képes felemelni.
– IV. (íz-hallucináció): érezze az ízeket.
– V. (karmerevedés): a karja merev legyen, ill. ne tudja behajlítani.
– VI: (zene): hallja a zenét.
– VII. (álom): álmodjon valamit.
– VIII. (életkor regr.): visszamenjen a korábbi időszakra
– IX. (kellemes hely): egy kellemes helyen érezze magát, ill. lássa azt.

A kódolási lapon bekarikázással jelöld a megfelelő skálán az adott élményre megítélt értéket. 
(Tehát egy személy egy próbájára vonatkozó élménybeszámoló jelent egy egységet, amelyre a 
skálaértéket adjuk.).
A fokozatok megítélésének alapja az a benyomás, amely a kódolóban kialakul arra 
vonatkozóan, hogy a személy aktivitása, illetve erőfeszítése a beszámoló alapján milyen 
mértékű.

Itt például az alábbi szempontokra érdemes figyelni: 
– Kisebb erőfeszítésre utal egy egyszerű figyelemkoncentrálás, mint egy kép aktív 
elképzelése. 
– A „próbáltam”, „igyekeztem”, „akartam” és hasonló kifejezések bizonyos mértékű 
aktivitásra utalnak.
– Amennyiben a személy több aktivitási módot említ, az valószínűleg nagyobb aktivitást is 
jelent. 
– Az „elképzeltem…” nagyobb aktivitásra utal, mint a „megjelent…”.
– Minél jobban kihangsúlyozódik az élményben a passzivitás (a „nem tettem semmit”), 
annál passzívabb hozzáállást feltételezünk. Ha a személy a passzivitás hangsúlyozása 
mellett mégis említ aktivitási módot, az már emeli az aktivitási értéket.
– Ha a személy egyáltalán nem említ sem aktivitást, sem passzivitást, de leírja amit érezett 
ill. tapasztalt (pl. „Egy tengerpartot láttam.”, „Lesüllyedt a karom.”, „Egy kicsit éreztem 
az édeset”, „Nem éreztem semmit”, „Egy alagút jelent meg” stb.) – ezt úgy számítjuk, 
hogy inkább passzivitásra utal.

A kódoláshoz tartoznak az alábbi kiegészítő jelölések is:

Ha az adott leírás egyáltalán nem ítélhető meg a passzivitás–aktivitás dimenzióban, akkor a 
skála mellé 0 jelet tegyél.
Ha lap üres (vagyis a személy nem írt semmit), akkor a skála mellé * jelet tegyél. Ügyelj arra, 
hogy ha máshol történt hivatkozás az adott próbára, akkor értelemszerűen a hivatkozásnak 
megfelelő élményt kódold (Pl. többször előfordul olyan eset, hogy a személy előre hivatkozik a 
további próbákra, hogy ott is ugyanazt élte át.)

FONTOS: A kimondottan akaratlagos válaszokat, ill. viselkedéseket itt nem kell kódolni!
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FIGYELEM!
Kódolás közben mindvégig tartsd szem előtt a kódolási útmutató összes szempontját!

***
– 2. rész –

Ebben a részben részletes tartalomelemzést kell végezni ugyanezeken az élményeken. Egy 
kódolási egység ebben az esetben is egy személy egy próbájára vonatkozó beszámoló, de most 
azt nézd meg, hogy milyen tartalmi egységek szerepelnek benne.

FELADAT:
1. Olvasd el figyelmesen az élményeket. Egyszerre csak egy személy egy próbájára vonatkozó 
leírást nézz
2. Vedd elő a kategória rendszert. Ebben azok az élménykategóriák találhatók (részletes 
magyarázattal), amelyek előfordulását a kódolásnál fel kell tüntetni. Minden egyes kategória 
egységhez egy betűjel tartozik (a sor elején, aláhúzással jelölve).
Nézd meg, hogy a leírásban szerepel-e valamelyik kategória. Amennyiben igen, akkor az adott 
próbához tartozó skála mellé írd be a megfelelő kategória jelét.
FONTOS: Egy kódolási egységhez (leíráshoz) több kategória is tartozhat (ilyenkor több jelet 
kell írni egy egységhez.).! Egy kategória egy egységnél csak egyszer szerepelhet!
FONTOS: Csak abban az esetben adj meg egy kategóriajelet, ha az adott szempont nyíltan,  
kimondottan szerepel a leírásban. A feltételezéseket, benyomásokat most mellőzd!

FIGYELEM!

Mielőtt nekikezdesz a kódolásnak, figyelmesen olvasd el és gondold át a telejes kategória 
rendszert. Kódolás közben mindvégig tartsd szem előtt mind a kategória rendszer, mind a 
kódolási útmutató összes szempontját!

***

Mintapélda a kódoláshoz

Az élményleírás:
I. Inkább csak vártam, hogy mi fog történni. Egy picit éreztem a süllyedést, de ez valószínűleg 
azért volt, mert elfáradt a karom. 

A kódolás:
I. passzív 1 2 3 4 5 aktív
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KÓDOLÁSI LAP
- átélés -

Kódoló neve:

Dátum:

Sorszám: 

I. passzív 1 2 3 4 5 aktív

II. passzív 1 2 3 4 5 aktív

III. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IV. passzív 1 2 3 4 5 aktív

V. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VI. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VIII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IX. passzív 1 2 3 4 5 aktív

Sorszám: 

I. passzív 1 2 3 4 5 aktív

II. passzív 1 2 3 4 5 aktív

III. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IV. passzív 1 2 3 4 5 aktív

V. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VI. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VIII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IX. passzív 1 2 3 4 5 aktív

Sorszám: 

I. passzív 1 2 3 4 5 aktív

II. passzív 1 2 3 4 5 aktív

III. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IV. passzív 1 2 3 4 5 aktív

V. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VI. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VIII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IX. passzív 1 2 3 4 5 aktív

Sorszám: 

I. passzív 1 2 3 4 5 aktív

II. passzív 1 2 3 4 5 aktív

III. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IV. passzív 1 2 3 4 5 aktív

V. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VI. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

VIII. passzív 1 2 3 4 5 aktív

IX. passzív 1 2 3 4 5 aktív
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Kategória rendszer
A szuggesztiók átélésének mentális stratégiái

PA - Nem tesz semmit, de az insrukciót végrehajtja, és ezután csak vár. Az esetleges hatást 
külső befolyásnak tulajdonítja, vagy automatikusnak érzi.
Pl.: „Nem tettem semmit … teljesen magától mozgott … mintha ólomból 
lenne.” „Vártam a hatást …”

IPA - Leírja a spontán történést (viselkedést, érzést, érzetet), anélkül hogy bármilyen 
stratégiát említene, amellyel ezt előhívta. Akkor is ezt a kódot adjuk, ha a személy 
valamely külső befolyásnak tulajdonítja, vagy automatikusnak érzi a hatást, abban az 
esetben, ha nem írja le nyíltan, hogy passzívan viselkedett.
Pl.: „Teljesen önként ment a karom valameddig.” „Nem éreztem semmit.” „Ötödikes 
egyre kevésbé voltam.” „A karom húzták lefelé.” „Nehezen akart 
emelkedni.” „Kellemes ellazulást éreztem.” „Egy furcsa képet láttam.”

FIGYELEM! Ha ezt a kódot adjuk, akkor emelett kizárólag csak az alábbi kódok 
adhatók: NEG, GO, AL, UN, AMN, FELRE, ). (Ez azért van így, mert az összes többi 
kategória valamilyen stratégiára utal.)

FI - Koncentrál, figyel a szövegre, ill. magában ismételgeti azt. Figyel a bal ill. jobb karjára, 
figyeli, hogy álmodik-e, visszamegy.e az időben, vagy bejön-e a kellemes hely. Figyel 
az ízérzésre, ill. arra, h. hallja-e a zenét.
Pl.: „Azt gondoltam, hogy figyelnem kell a hipnotizőrre.” „A karomra figyeltem.”

AK - Igyekszik létrehozni a hatást, ill. akarja, hogy az létrejöjjön.
Pl. „Azt akartam, hogy emelkedjen…” „Próbáltam érezni…”

KM - Elképzeli a mozgást, karja helyzetét, az ízérzést, a zenét, az álmodást ill. a 
regressziót a szuggesztiónak megfelelően. (Ha képet képzel el, azt nem itt jelöljük!)
Pl.:”Elképzeltem, hogy süllyed …” „Elképzeltem a könnyűséget.”

KK - Elképzeli a szuggerált képet, képzetet Pl.: „Elképzeltem a súlyt …” Előre eltervezi, 
hogy miről álmodjon, ill. konkrét dologra gondol. Konkrét emléket, képet hív elő.
Pl. „Elképzeltem az akkori helyszínt.”

KS - Saját maga alkotja meg a neki megfelelő képet, képzetet. Ez a  kép nem szerepelhet a 
szuggesztióban. Ha a szuggerált képet képzeli el, akkor KK kódot adunk.
Pl.: „Egy lufit képzeltem a karomra.” „Elképzeltem, hogy ráakasztanak egy 
bevásárlókosarat.” „Gondoltam a hipnózisra és a testemre.”

AKAR - Kimondottan szándékosan, akarattal hajtja végre a szuggerált viselkedést, és/vagy 
kifejezi, hogy engedelmeskedni akar a hipnotizőr elvárásainak
Pl: „Szándékosan emeltem fel a karom”. „Nekem kellett igazából emelni”

AL - Elalszik, elbóbiskol

UN - Unatkozik

GO - A szuggesztión, a történéseken, ill. egyéb dolgokon gondolkozik, azt elemezgeti, 
magyarázza (Itt a lényeg az, hogy hozzáállása racionális, és nem elsősorban az a célja, 
hogy a k.sz. átélje a szuggesztiós hatást.)
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Pl.: „Arra gondoltam, mire is lehet azt mondani, hogy álom.” „Arra gondoltam, végre 
ez egy kellemes feladat, hiszen a hipnózis célja szerintem egy más tudati állapot  
elérése.”
A „zenénél” pl. tudja, sejti hogy nem lesz valódi zene, ill. hallucinációról van szó (pl. 
„nem kapcsolták be a magnót” … stb)

NEG - Negatív reakciót vár el. 
„Tudom, hogy úgysem jön be…”

AMN - Kimondja, hogy nem emlékszik az adott próbára, vagy nem mondja ki, de a 
beszámolójából az derül ki, hogy teljesen másról ír (pl. másik próbára vonatkozó 
dolgokat, abban az esetben, ha a tévedést nem veszi észre). Az elalvás miatti amnézia 
nem ide tartozik!

ELL - Kifejezetten ellene dolgozik a szuggesztió hatásának. Szeretne ellenállni, vagy az 
instrukciót sem hajtja végre.
Pl: „Nem akartam, hogy a súly lehúzza. Próbáltam tartani.” 

FÉ – Félreérti, ill. átalakítja a szuggesztiót. 
Pl.: Nem is értettem, hogy mikor kell majd valamit rajzolni.”

EGYÉB, éspedig …
Ezt a kategóriát akkor adjuk, ha az élményleírás nem sorolható be a fenti kategóriák 
közül egyikbe sem.
FONTOS: Csak a stratégiára vonatkozó élményeket kell it megemlíteni. (Ha pl. valaki 
azt taglalja, hogy mennyire sikerült neki átélni a szuggesztiót, azt itt nem kell jelölni!)

***
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7.MELLÉKLET

     Az ellenállás mentális stratégiái

− kódolási útmutató
− kategória rendszer 
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Kódolási útmutató
az ellenállás élmények megítéléséhez

Amit a vizsgálatról tudnod kell:
A k.sz.-ek olyan csoporthipnózison vettek részt, ahol előzőleg azt az instrukciót kapták, hogy 
álljanak ellen a szuggesztióknak. (Egy korábbi alkalommal már átélték ugyanezeket a 
szuggesztiókat normál helyzetben (átélésre biztató instrukcióval) Az itt átélt élményeiket 
írásban rögzítették. Munkád során ezeket kell majd – a később megadott módon – elemezned.

A tesztszuggesztiók (próbák):
A megítélendő szabad élménybeszámolókat a k.sz.-ek, minden egyes próbára vonatkozóan, az 
alábbi kérdésre adták: „Próbált-e tenni valamit annak érdekében, hogy ellenálljon a 
szuggesztiónak (itt a megfelelő hatásra való utalás történt), vagy csak passzívan állt ellen? Mit  
gondolt, mint érzett, mit képzelt el a szuggesztió elhangzásakor?”

A hipnózis a következő tesztszuggesztiókból állt:
– I. Karsüllyedés (bal kar)
– II. Karlevitáció (jobb kar)
– III. Karmozdíthatatlanság
– IV. Íz-hallucináció (édes és savanyú)
– V. Karmerevedés
– VI: Zene hallucináció (Kiskarácsony)
– VII. Álom (a hipnózisról)
– VIII. Életkor regresszió (ált. iskola 5. és 2. osztály)
– IX. Kellemes hely elképzelése (szabad elképzelés)

A kódolandó anyagok és a fő kódolási módok:
Az írásban rögzített élményeket két fő módszer szerint kell megítélned:
1. Globális módon
2. Részletes tartalomelemzéssel.

A kódoláshoz szükséges anyagok:
– kódolási útmutató (mintapéldával)
– élménybeszámolók
– kategória rendszer
– kódolási lapok 

A kódolás menetének részletes ismertetése:

– 1. rész – 

Ebben a részben az egyes személyek egyes próbáira vonatkozóan globális megítélést kell 
végezni (egy próba jelent tehát egy egységet). A megítélés arra vonatkozik, hogy mennyire 
aktív, illetve passzív a személyek ellenállása. A passzív ellenállás azt jelenti, hogy a személy 
nem tesz semmit annak érdekében, hogy ellenálljon a szuggesztió hatásának, csak várja a 
hatást. Aktív ellenállásról akkor beszélünk, ha aktívan igyekszik ellenállni a szuggerált 
hatásnak, illetve erőfeszítést tesz az ellenállás érdekében. 

FELADAT:
1. Olvasd el figyelmesen az élményeket. Egyszerre csak egy személy egy próbájára vonatkozó 
leírást nézz!
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2. Vedd elő a kódolási lapot, és írd be az adott személy sorszámát (az élményleírások felett 
található szám) a megfelelő helyre.
3. Végezd el a kódolást, az alábbiak szerint: 

A megítéléseket  5 fokú skálán add meg:

passzív 1 2 3 4 5 aktív
9 - átélésre törekvés

Az 1-es érték, a teljesen passzív hozzáállás azt jelenti, hogy a személy egyáltalán semmit 
nem tesz (a várakozáson kívül). Az 5-ös, a teljesen aktív, azt jelenti, hogy a személy 
nagyon igyekszik ellenállni, illetve nagy erőfeszítést tesz ennek érdekében (pl. másra 
figyel, mást képzel el, mást tesz stb.) A köztes értékek átmenetet jelentenek az aktivitás 
mértékében.. 
Ha a személy kifejezetten törekszik arra, hogy ne álljon ellen, ill. átélje a szuggesztiós 
hatást, akkor a 9-es számot karikázd be.
Az aktivitás az egyes próbák esetén a következőket jelenti:
A személy igyekezetet mutat, stratégiát alkalmaz, ill. erőfeszítést tesz annak érdekében, 
hogy ellenálljon 
– I. (karsüllyedés): a karja süllyedésének.
– II. (karlevitáció): a karja felemelkedésének.
– III. (karmozdíthatatlanság): annak, hogy a karja mozdulatlan maradjon.
– IV. (íz-hallucináció): az ízérzésnek.
– V. (karmerevedés): annak, hogy a karja merevvé váljon.
– VI: (zene): annak, hogy hallja a zenét.
– VII. (álom): annak, hogy álmodjon.
– VIII. (életkor regr.): annak, hogy visszamenjen a korábbi időszakra
– IX. (kellemes hely): annak, hogy egy kellemes helyen érezze magát, ill. lássa azt.

A kódolási lapon bekarikázással jelöld a megfelelő skálán az adott élményre megítélt értéket. 
(Tehát egy személy egy próbájára vonatkozó élménybeszámoló jelent egy egységet, amelyre a 
skálaértéket adjuk.).
A fokozatok megítélésének alapja az a benyomás, amely a kódolóban kialakul arra 
vonatkozóan, hogy a személy aktivitása, illetve erőfeszítése a beszámoló alapján milyen 
mértékű.

Itt például az alábbi szempontokra érdemes figyelni: 
– Kisebb erőfeszítésre utal a nem figyelés, mint egy másféle kép ill. hatás elképzelése. 
– A „próbáltam”, „igyekeztem”, „akartam” és hasonló kifejezések bizonyos mértékű 
aktivitásra utalnak.
– Amennyiben a személy több aktivitási módot említ, az valószínűleg nagyobb aktív 
ellenállást is jelent. 
– Minél jobban kihangsúlyozódik az élményben a passzivitás (a „nem tettem semmit”), 
annál passzívabb hozzáállást feltételezünk. Ha a személy a passzivitás hangsúlyozása 
mellett mégis említ aktív ellenállási módot, az már emeli az aktivitási értéket.
– Ha a személy egyáltalán nem említ sem aktív ellenállást, sem passzivitást, de leírja amit 
érezett ill. tapasztalt (pl. „Egy tengerpartot láttam.”, „Lesüllyedt a karom.”, „Egy kicsit  
éreztem az édeset”, „Nem éreztem semmit”, „Egy alagút jelent meg” stb.) – ezt úgy 
számítjuk, hogy inkább passzivitásra utal.

A kódoláshoz tartoznak az alábbi kiegészítő jelölések is:

Ha az adott leírás egyáltalán nem ítélhető meg a passzivitás–aktivitás dimenzióban, akkor a 
skála mellé 0 jelet tegyél.
Ha lap üres (vagyis a személy nem írt semmit), akkor a skála mellé * jelet tegyél. Ügyelj arra, 
hogy ha máshol történt hivatkozás az adott próbára, akkor értelemszerűen a hivatkozásnak 
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megefelelő élményt kódold (Pl. többször előfordul olyan eset, hogy a személy előre hivatkozik 
a további próbákra, hogy ott is ugyanazt élte át.)

FIGYELEM!

Kódolás közben mindvégig tartsd szem előtt a kódolási útmutató összes szempontját!

***

– 2. rész –

Ebben a részben részletes tartalomelemzést kell végezni ugyanezeken az élményeken. Egy 
kódolási egység ebben az esetben is egy személy egy próbájára vonatkozó beszámoló, de most 
azt nézzük meg, hogy milyen tartalmi egységek szerepelnek benne.

FELADAT:
1. Olvasd el figyelmesen az élményeket. Egyszerre csak egy személy egy próbájára vonatkozó 
leírást nézz!
2. Vedd elő a kategória rendszert. Ebben azok az élménykategóriák találhatók (részletes 
magyarázattal), amelyek előfordulását a kódolásnál fel kell tüntetni. Minden egyes kategória 
egységhez egy betűjel tartozik (a sor elején, aláhúzással jelölve).

Nézd meg, hogy a leírásban szerepel-e valamelyik kategória. Amennyiben igen, akkor az adott 
próbához tartozó skála mellé írd be a megfelelő kategória jelét.
FONTOS: Egy kódolási egységhez (leíráshoz) több kategória is tartozhat (ilyenkor több jelet 
írj egy egységhez.).! Egy kategória egy egységnél csak egyszer szerepelhet!
FONTOS: Csak abban az esetben adj meg egy kategóriajelet, ha az adott szempont nyíltan,  
kimondottan szerepel a leírásban (tehát pl. akkor adjunk tagadásra vonatkozó kódot – pl. 
NOFI, TAGSZ –, ha a tagadás ténylegesen szerepel a szövegben). A feltételezéseket, 
benyomásokat most mellőzd!

FIGYELEM!

Mielőtt nekikezdünk a kódolásnak, figyelmesen olvasd el és gondold át a telejes kategória 
rendszert. Kódolás közben mindvégig tartsd szem előtt mind a kategória rendszer, mind a 
kódolási útmutató összes szempontját!
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KATEGÓRIA RENDSZER
Ellenállás élmények ill. stratégiák

PA – Kimondja, hogy nem tett semmit, csak passzívan várt (de az instrukciót végrehajtja) (Pl: 
„Nem tettem semmit … vártam, hogy mi fog történni.”

FONTOS: Ha arról ír, hogy nem állt ellen, akkor NOELL kódot adunk.

NEG – Negatív reakciót vár el („Tudtam, hogy nem fog bejönni …a múltkor sem éreztem”)

IPA – Leírja a spontán történést (viselkedést, érzést, érzetet), ill. nem-történést, anélkül 
hogy bármilyen stratégiát említene, amellyel igyekezett ellenállni. Akkor is ezt a kódot 
adjuk, ha a személy valamely külső befolyásnak tulajdonítja, vagy automatikusnak érzi 
a hatást, abban az esetben, ha nem írja le nyíltan, hogy passzívan viselkedett.
Pl.: „Teljesen önként ment a karom valameddig.” „Nem éreztem semmit.” „A karom 
húzták lefelé.” „Kellemes ellazulást éreztem.” „Egy furcsa képet láttam.”

FIGYELEM! Ha ezt a kódot adjuk, akkor emellett kizárólag csak az alábbi kódok 
adhatók: NEG, RA, ALV, UN, AMN, FELRE, NOELL). (Ez azért van így, mert az 
összes többi kategória valamilyen stratégiára utal.)

NOFI – Nem figyel a szövegre (Pl.: „Igyekeztem nem figyelni arra, amit a hipnotizőr 
mond.”)

MASFI – Másra figyel, nem a szövegre (Pl. „Figyeltem, ahogy az utcai zaj 
beszűrődik.” „Arra gondoltam, hogy holnap vizsgázni fogok…” „A másik kezemre 
figyeltem.”)

NOAB –     Nem éli bele magát a szuggesztióba, és akár erőfeszítést is tehet ennek érdekében. 
(Pl. „Próbáltan nem beleélni magam …”)

TAGSZ –     Tagadja a szuggesztiót. Itt arról van szó, hogy ugyanazt említi, ami az eredeti 
szuggesztióban szerepel, csak tagadó formában (Pl.: „Azt modogattam, hogy nem emelkedik a 
karom.” „Mondtam magamban, hogy nem érzem az ízeket.” „Magamban mondtam, hogy 
nem nehéz.”)
Itt fontos az önszuggesztiós jelleg.

ATERT – Átértelmezi úgy a szuggesztiót, hogy ne legyen rá hatással (Pl. „Nem hat  
rám.” „Ez csak szuggesztió.” „… amit a hipnotizőr mondott, de mintha mesét mondanának.”

ELLSZ – Ellenszuggesztiót ad magának (Pl.: „Marad a karom a helyén…”, a 
karsüllyedésnél: „Mondogattam magamban, hogy emelkedik a karom.” „… indítottam az 
ellenreakciót ’könnyűnek érzem’ felszólítással.” „Mondogattam, hogy most ugyanolyan a 
szájízem, mint máskor.”)
Itt fontos az önszuggesztió. Ha csak arról ír, hogy elképzelt valami más dolgot, akkor MASK 
kódot adunk. Ha tagadja az eredeti szuggesztiót, akkor TAGSZ-ot kell jelölni.

MASK – Egészen más dolgot képzel el, mint ami a szuggesztióban szerepel. (Pl.: „Valami 
kellemetlen helyre koncentráltam, hogy ne tudjak kellemesre gondolni.” a regressziónál: 
„Elképzeltem magam egyetemistának.”)
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NOTESZ – Igyekszik nem érezni, nem elképzelni, nem tenni azt, ami a sztióban szerepel. 
(Pl: „Azt akartam, hogy ne érezzem az ízeket.” „Nem próbáltam elképzelni a szuggerált  
dolgot.” „Igyekeztem arra koncentrálni, hogy ne végezzem el a feladatot.” „Nem hagytam, 
hogy lesüllyedjen.”)
FONTOS: Ha önszuggesztióról van szó, akkor a TAGSZ kódot adjuk!

MASTESZ – Mást tesz, mint azt ami a szuggesztióban szerepel. Csak a cselekvésre utalások 
tartoznak ide. (Pl. a karsüllyedésnél: „Megpróbáltam felfelé emelni a karom.” 
karmerevedésnél: „Behajlítottam, majd kiegyenesítettem.”) 

MASH – Más helyre képzeli magát, vagy a valós helyzetre gondol, vagy úgy tekinti, mintha 
a hipnotizőr ott sem lenne, másnak beszélne (Pl: „Arra gondoltam, hogy itt ülök a 
teremben.” „… én tulajdonképpen nem vagyok itt, és a hipnotizőr másnak beszél.”

ELLPR – Csak annyit ír, hogy ellenállt, vagy próbált ellenállni, de nem ír arról, hogy hogyan. 
Ha említ valamilyen módszert, akkor azt értelemszerűen a megfelelő helyre kódoljuk.

MON – „Kívülről” figyeli magát (monitorozás)
 
RA – Racionálisan gondolkodik, elemezgeti a történéseket, racionális okokkal indokolja 
viselkedését. (Pl: „Gondolkoztam, hogy a gyakorlatok milyen sorrendben követték 
egymást.” „… be tudon hajlítani, hiszen az enyém. Csak egy kar, a testrészem.” „Próbáltam 
rájönni, mit is akarnak tőlem.” „Végrehajtottam az utasítást, de nem a hipnózis hatására.”)

ALV – Elalszik

UN – Unatkozik

NOIN – Az instrukciót sem hajtja végre

AMN – Kimondja, hogy nem emlékszik az adott próbára, vagy nem mondja ki, de a 
beszámolójából az derül ki, hogy teljesen másról ír (pl. másik próbára vonatkozó 
dolgokat)
FONTOS: Az elalvás miatti amnézia nem ide tartozik!

FELRE – Félreérti, vagy nem érti a szuggesztiót, összezavarodik. (Pl.: „nem tudtam, hogy 
akkor állok ellen, ha felemelem, vagy ha nem.”)

ATEL – Inkább arra törekedett, hogy átélje a szugerált hatást, függetlenül attól, hogy 
valójában mit élt át. (Pl.: „Örültem volna neki, ha a karom megmerevedik.”)

NOELL – Kifejezi, hogy nem képes ellenállni, ill. nehéz lett volna (Pl.: „Mindig olyannak 
éreztem, amilyennek mondták, hogy lennie kell.” „Nem álltam ellen … jólesett  
leengedni.” 

EGYÉB, éspedig …
Ezt a kategóriát akkor adjuk, ha az élményleírás nem sorolható be a fenti kategóriák 
közül egyikbe sem.
FONTOS: Csak a stratégiára, valamint az erős érzelmi, ill. szomatikus reakciókra 
vonatkozó élményeket kell itt megemlíteni! (Ha pl. valaki azt taglalja, hogy mennyire 
sikerült neki átélni a szuggesztiót, vagy mennyire volt sikeres az ellenállása, azt itt nem 
jelöljük.)

Az értékeléshez átdolgozott kategória rendszer
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A szuggesztiókkal szembeni ELLENÁLLÁS mentális stratégiái
(jelölés − név) 

Pa − Passzív hozzáállás (PA és IPA összevonása) 

Neg − Negatív reakció elvárása (eredeti)

Fi − Figyelem − nem figyel a szuggesztióra, másra figyel (NOFI és MASFI összevonása) 

Noa − Nem beleélés (eredetileg: NOAB)

Ells  − Ellenszuggesztió, szuggesztió tagadása − szuggesztió hangsúly (TAGSZ, 
ELLSZ  összevonása) 

Ate − Szuggesztió átértelmezése, más képzet, más hely elképzelése (ATERT, 
MASK, MASH összevonása)

Not − Nem tenni, mást tenni − cselekvés hangsúly (NOTESZ, MASTESZ összevonása) 

Ellp − Ellenállási próbálkozás részletezés nélkül (eredetileg: ELLPR)

Ra − Racionalizálás, elemezgetés (eredetileg RA) − a történések elemezgetése

AL − Alvás 
 

UN − Unatkozás, instrukció nem végrehajtása 

Am − Amnézia 

Fel – Félreértés (eredetileg FELRE) 

Atel − Átélésre törekvés (eredetileg ATEL) 

Noe − Ellenállásra való képtelenség  (eredetileg NOELL)
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8.MELLÉKLET

Grafikonok
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Név:.............................................................................................. Dátum: ............................
Az alábbiakban néhány megállapítást talál. Olvassa el figyelmesen valamennyit, és mindegyikre vonatkozóan karikázza be 
azt a számot, amelyik leginkább megfelel hipnózis alatti érzéseinek. A növekvő értékek fokozatos átmenetet jelentenek a 
két szélső érték között. Nincsenek helyes vagy helytelen válaszok, ne gondolkozzon túl sokat, hanem a hipnózisbeli érzéseit 
legjobban kifejező számot jelölje meg.

1. Néha úgy éreztem, hogy nagyon erősen kötődöm a 
hipnotizőrhöz. Olyan érzés volt ez, amit általában csak a 
szüleim, egyes tanáraim és a legjobb barátaim iránt érzek.

1 2 3 4 5 6 7

2. Nem is tudom miért, de valahogy tényleg nagyon a 
hipnotizőr kedvében akartam járni. 1 2 3 4 5 6 7

3. Úgy tűnt, hogy a hipnotizőr minden szava és tette valahogy 
befolyásolta az érzéseimet. 1 2 3 4 5 6 7

4. Úgy éreztem, hogy minden, amit a hipnotizőr tett és 
mondott, mélyen érint. 1 2 3 4 5 6 7

5. Amíg hipnózisban voltam, szinte tökéletesnek éreztem a 
hipnotizőrt. 1 2 3 4 5 6 7

6. Úgy éreztem, hogy a hipnotizőr erős és hatalmas. 1 2 3 4 5 6 7

7. Úgy éreztem, hogy a hipnotizőr nagyon bölcs. 1 2 3 4 5 6 7

8. Rendkívüli csodálatot éreztem a hipnotizőr iránt. 1 2 3 4 5 6 7

9. Valahogy jólesett részesülni a hipnotizőr hatalmában. 1 2 3 4 5 6 7

10. Igazán akartam, hogy a hipnotizőr úgy találja, hogy jól 
csinálom a dolgokat. 1 2 3 4 5 6 7

11. Valahogy inkább szüleivel lévő gyermeknek éreztem 
magam, mintsem egy hipnotizőrrel lévő felnőttnek. 1 2 3 4 5 6 7

12. Úgy éreztem, hogy a hipnotizőr a vezető, én pedig a követője 
vagyok. 1 2 3 4 5 6 7

13. Azt akartam, hogy a hipnotizőr vigyázzon rám, amíg 
hipnózisban vagyok. 1 2 3 4 5 6 7

14. Azt akartam, hogy a hipnotizőr mondja meg, mit tegyek. 1 2 3 4 5 6 7

15. Azt akartam, hogy a hipnotizőr rám figyeljen. 1 2 3 4 5 6 7

16. Amikor nem tudtam megtenni, amit a hipnotizőr mondott, 
lelkifurdalásom támadt. 1 2 3 4 5 6 7

17. Aggasztott, hogy a hipnotizőr nem kedvel majd. 1 2 3 4 5 6 7

18. El akartam kerülni, hogy a hipnotizőr csalódjon bennem. 1 2 3 4 5 6 7

19. El akartam kerülni, hogy a hipnotizőr megharagudjon rám. 1 2 3 4 5 6 7

20. Volt, amikor taszított a hipnotizőr. Olyan érzés volt ez, amit 
általában csak a szüleivel, egyes tanáraival és barátaival 
kapcsolatban érez az ember.

1 2 3 4 5 6 7

21. Nem is tudom miért, de valahogy néha kifejezetten a 
hipnotizőr ellenére akartam tenni. 1 2 3 4 5 6 7

22. Valahogy rosszul esett, hogy szinte eltörpültem a hipnotizőr 
mellett. 1 2 3 4 5 6 7
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	ELŐSZÓ
	Az egyetemre bekerülve lelkesedéssel tapasztaltam, hogy lehetőség van a hipnózist, illetve a megváltozott tudati állapotokat tudományos szempontból is vizsgálni. Bekapcsolódtam az akkori Kísérleti Pszichológiai Tanszéken folyó kutatási munkába, és a tanszék  jó hangulatú légkörében  egyre mélyebben belemerültem a jelenségek megismerésébe, elsajátíthattam a tudományos kutatás módszereit, és ez nagymértékben formálta a szemléletemet. 
	Érdeklődésem szempontjából nagyon sok mindenre választ kaptam, de ezzel együtt újabb és újabb kérdések merültek fel bennem. A jelen disszertációban arra teszek kísérletet, hogy megkíséreljem tudományos eszközökkel megfogni, hogy valóban járhat-e akaratvesztéssel a hipnózis, és ha igen, mivel függ ez össze.   
	BEVEZETÉS
	A hipnotikus kapcsolat (archaikus bevonódás)  
	Önkéntelenséggel kapcsolatos vizsgálatok


	Strauss (1986) az önkéntelenségről szóló beszámolókat a szuggesztió termékeinek tekinti. Azzal érvel, hogy azok a szuggesztiók, amelyek a hipnotizált növekvő kontrolljára helyezik a hangsúlyt, csökkentik a disszociatív élmények előfordulását és az önkéntelenség érzését. Strauss ugyanakkor elfogadja azt, hogy magának a hipnózisnak is lehetnek disszociatív összetevői. 
	Az elméleteket összegezve láthatjuk, hogy az akaratlagos kontroll változásának magyarázatában a szociálpszichológiai és szociokognitív elképzelések személyes (pl. elvárások) és kontextuális tényezők szintjén maradnak, a hipnózist állapotnak tekintő elméletek pedig fenomenológiai, kognitív és idegrendszeri tényezőkben keresik a magyarázatot. A kétféle magyarázó rendszer ellentmondásainak feloldása csak egy többszintű magyarázati keretben képzelhető el (Bányai, 1997). A szociál-pszichobiológiai modell (Bányai, 1991, 2008) ilyen típusú integrációra törekszik. 
	Elfogadhatatlan cselekvések végrehajtása szuggesztiók hatására 

	MÓDSZER
	KÍSÉRLETI SZEMÉLYEK
	A szuggesztiók végrehajtásának értékelése (1/a. táblázat)

	EREDMÉNYEK
	Megjegyzés: Azokat a próbákat, amelyekre a k.sz.-ek nem emlékeztek, végrehajtottként vettük számításba10.
	A szuggesztiók létrehozása érdekében tett erőfeszítés
	Szubjektív végrehajtás
	Szign
	pozitív
	negatív
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	1akt
	2,21
	1,05
	554
	2,35
	0,99
	654
	2,52
	0,05
	1motakt
	2,03
	1,07
	175
	1,82
	0,90
	96
	1,62
	n.sz
	1kihakt
	2,28
	1,03
	132
	2,33
	1,09
	116
	0,33
	n.sz
	1kogakt
	2,31
	1,04
	248
	2,48
	0,95
	435
	2.24
	0,05
	1kogpa
	3,38
	1,29
	243
	2,70
	1,25
	434
	6,71
	0,01
	ANCOVA (hipnábilitás kiszűrésével): 1akt  F=2,10, n.sz.; 1kogakt F=0,46, n.sz.;1kogpa F=26,8; p<0,01
	Megfigyelői végrehajtás
	Szign.
	pozitív
	negatív
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	1akt
	2,22
	1,03
	359
	2,25
	1,03
	414
	0,51
	n.sz.
	1motakt
	2,02
	1,03
	144
	1,92
	1,01
	119
	0,80
	n.sz.
	1kihakt
	2,27
	1,01
	150
	2,36
	1,12
	89
	0,61
	n.sz.
	1kogakt
	2,57
	0,86
	63
	2,41
	0,97
	204
	1,21
	n.sz.
	Megjegyzés: a számítás csak a megfigyelhető próbákra vonatkozik13 

	Erős
	Megjegyzés: a megfigyelői eredményeknél a számítás csak a megfigyelhető próbákra vonatkozik. 

	tud
	A teljes hipnózisra vonatkozó önkéntelenség és a hipnábilitás korrelációja mind a szubjektív, mind a megfigyelői pontszámmal: 0,57, p<0,01. Az erősebb hipnábilitás tehát nagyobb mértékű önkéntelenséggel járt együtt. 
	Próba
	Ellentétes mozgást
	Szign.
	próbált
	nem próbált
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	karmozd
	7,11
	1,87
	44
	5,60
	1,90
	20
	4,06
	0,05
	karkata
	6,48
	1,91
	58
	5,79
	2,01
	14
	1,60
	n.sz

	Tud
	Amn. mutatók
	Végrehajtás
	Szign.
	pozitív
	negatív
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	1amnir
	1,60
	0,85
	43
	0,87
	0,82
	94
	4,79
	0,01
	1amnbf
	2,68
	1,47
	41
	1,77
	1,03
	93
	4,09
	0,01
	Tukey-próba:
	A végrehajtott szuggesztiók átlagának összehasonlítása az ellenálló és a kontroll csoportban 
	(t-próba)


	Az egyes szuggesztiók végrehajtási aránya (a k.sz.-ek százalékában) az ellenálló csoport első és második fordulóban
	 
	Motoros
	Kihívó
	Kognitív
	Az ellenállási arányok átlaga közepesen és erősen hipnábilis személyeknél (t-próba) 
	Ellenállási arány

	Ellenállási szándék és viselkedés
	Szuggesztiók száma és százalékos aránya

	Az ellenállási szándék és erőfeszítés összefüggései 
	Pontozás
	Ellenállási aktivitás értéke
	Szignifikancia
	ellenállt
	nem állt ellen

	50..  táblázat
	A két forduló pontszáma és az ellenállási arány (parciális  a hipnábilitás hatásának kiszűrésével)  korrelációja az ellenállás élményfaktoraival


	Az 50. táblázatból látható, hogy minél magasabb valakinek az első fordulós pontszáma (hipnábilitása), annál több próbának akart ellenállni, és annál nagyobb erőfeszítést tett az ellenállás érdekében. A második fordulóban minél több próbának szándékoztak ellenállni, annál kevesebbet hajtottak végre. Az ellenállásban minél passzívabb volt valaki, annál több próbát hajtott végre a megfigyelői pontozás szerint. Az ellenállási arány összefüggéseit tekintve a következő eredményeket kaptuk: minél több próbának akart valaki ellenállni, annál nagyobb arányban sikerült ez neki; minél passzívabbnak ítélte valaki az ellenállását, annál kisebb arányban állt ellen a megfigyelhető viselkedésében. (A hipnábilitás hatását kiszűrtük.)
	Az erősen hipnábilis személyeknél az ellenállási aránynak az ellenállási passzivitással való összefüggése nemcsak a megfigyelői (r=-0,65; p<0,01), hanem a szubjektív végrehajtásra (r=-0,68; p<0,01), is vonatkozott. 
	Ellenállni
	Szign.
	akar
	nem akar
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	1akt
	2,22
	1,13
	226
	2,28
	1,08
	246
	0,52
	n.s.
	2eakt 
	2,75
	1,15
	226
	1,38
	0,50
	223
	16,2
	0,01
	Végrehajtás 2. ford.
	Szign. 
	pozitív
	negatív
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	Szubj.
	2,02
	1,11
	83
	2,29
	1,10
	418
	1,97
	0,05
	Megfigy. 
	2,22
	1,13
	83
	2,16
	1,11
	306
	0,38
	n.sz
	Végrehajtás 1. ford.
	Szign.
	Végrehajtás 2. ford.
	Szign.
	pozitív
	negatív
	pozitív
	negatív
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	Szubj.
	2,32
	1,22
	249
	1,76
	0,91
	230
	5,6
	0,01
	1,72
	1,02
	78
	2,12
	1,13
	399
	2,89
	0,01
	Mf.
	2,39
	1,22
	184
	1,86
	0,96
	196
	4,76
	0,01
	2,03
	1,09
	84
	2,17
	1,14
	300
	1,00
	n.sz.
	Végrehajtás 1. ford.
	Szign.
	Végrehajtás 2. ford.
	Szign.
	pozitív
	negatív
	pozitív
	negatív  
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	T
	p<
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	Szubj.
	1,68
	0,89
	115
	1,92
	0,07
	168
	2,02
	0,05
	1,76
	0,95
	98
	1,85
	0,98
	185
	0,73
	n.sz
	Mf.
	1,64
	0,88
	111
	1,98
	1,04
	154
	2,79
	0,01
	1,70
	0,91
	115
	1,91
	1,01
	167
	1,81
	0,10

	Kontroll
	Az ellenállási aktivitás (eakt) átlaga a különböző típusú szuggesztióknál (ANOVA) 
	Ellenállási aktivitás
	Motoros
	Kihívó
	Kognitív
	N
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	
	SD
	F
	df
	p<
	113
	2,67
	1,14
	109
	2,15
	1,13
	257
	1,75
	0,98
	30,45
	2,47
	0,01
	A különböző típusú szuggesztiókat összehasonlítva (57. táblázat), a teljes csoportnál különbséget találtunk az ellenállási aktivitásban: A motoros próbáknál az ellenállási aktivitás szignifikánsan nagyobb volt, mint a kihívó próbáknál vagy a kognitív próbáknál; a kihívó próbáknál nagyobb volt, mint a kognitív próbáknál. 

	Ellenállás aktivitás (2eakt) a kihívó próbáknál a viselkedés szerint – személyenkénti átlag a próbák skáláin adott válaszok alapján
	Az önkéntelenségi mutatók átlagának összehasonlítása az ellenálló és a kontroll csoportban
	Végrehajtás 2. ford.
	pozitív
	negatív
	
	SD
	N
	
	SD
	N
	t
	p<
	Szubj.
	3,93
	0,99
	14
	3,62
	1,37
	61
	0,79
	n.sz
	Mf.
	4,00
	1,00
	15
	3,60
	1,37
	60
	1,06
	n.sz
	63/a  táblázat
	63/b  táblázat
	63/c  táblázat
	Az archaikus bevonódás alakulása együttműködő és ellenálló hipnózisban

	67/a.  táblázat
	Archaikus bevonódás és ellenállás

	68/a.  táblázat
	A 2. fordulós archaikus bevonódási pontszámok  korrelációi az ellenálló csoportnál

	68/b.  táblázat
	A 2. fordulós archaikus bevonódási pontszámok korrelációi az ellenálló csoport erősen hipnábilis személyeinél (N=12)

	69.  táblázat
	A 2. fordulós archaikus bevonódás faktorainak korrelációi az ellenálló csoportnál (teljes csoport és erősen hipnábilisok)
	Csodálat
	Félelem a negatív megítéléstől
	Függőségigény
	Teljes (p)
	Erős
	Teljes (p)
	Erős
	Teljes (p)
	Erős
	szellar
	-0,29*
	-0,62*
	-0,31*
	-0,72**
	-0,34*
	-0,83**
	mfellar
	-0,23+
	-0,34
	-0,28*
	-0,51+
	-0,32*
	-0,65*
	akartot
	-0,18
	-0,46
	-0,34**
	-0,70**
	-0,28*
	-0,74**
	2epastot
	0,16
	0,32
	0,33*
	0,68*
	0,29*
	0,64*
	A 69. táblázat mutatja az ellenálló csoport 2. fordulós ABS faktorainak korrelációit (a teljes csoportban parciális korrelációk -- a hipnábilitás hatása kiszűrve). Összességében véve azt láthatjuk, hogy az ellenállás a „Csodálat” faktorhoz kapcsolódik a legkevésbé. A másik két faktorral („Félelem a negatív megítéléstől” és „Függőségigény”) szorosabb az összefüggés: ezekkel a faktorokkal az ellenállási arányok, az ellenállási motiváció és passzivitás mérőszámai – egy tendencia szintű esetet kivéve -- szignifikánsan korrelálnak. A „Csodálat” faktorral egyedül a szubjektív ellenállási aránynál figyelhető meg szignifikáns negatív korreláció. 
	Archaikus bevonódás és önkéntelenség
	Nő (N=77)
	Férfi (N=62)
	Szignifikancia
	
	SD
	
	SD
	t
	p<
	5,23
	2,53
	4,34
	2,73
	1,99
	0,05
	5,22
	2,41
	4,38
	2,41
	2,01
	0,05
	3,50
	1,73
	2,85
	1,57
	2,27
	0,05
	3,69
	1,62
	3,71
	1,81
	0,06
	n.sz.
	2,23
	0,56
	2,28
	0,47
	0,50
	n.sz. 
	3,75
	0,93
	3,03
	0,83
	3,15
	0,01
	2,92
	0,77
	3,00
	0,86
	0,57
	n.sz.
	1,16
	0,83
	1,03
	0,97
	0,81
	n.sz.
	2,19
	1,19
	1,95
	1,33
	0,84
	n.sz.
	5,95
	0,90
	5,42
	1,35
	2,76
	0,01
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