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“Setiap hipnosis adalah otohipnosis, setiap sugesti adalah otosugesti.” 
 
 
Seseorang bisa tiba-tiba menjadi sedih dan mengeluarkan air mata ketika 
sayup-sayup telinganya menangkap lagu tertentu. Orang yang lain menjadi 
sedih ketika melihat seorang anak kecil sedang jalan-jalan di trotoar 
digandeng oleh kedua orang tuanya. Orang yang lain selama bertahun-tahun 
mempertahankan ketakutannya untuk bepergian dengan pesawat terbang. 
Orang yang lain memperlihatkan perilaku cemas setiap kali menghadapi 
situasi tertentu. Orang yang lainnya lagi selalu dirundung nasib buruk dan 
tidak pernah bisa membebaskan diri dari belitan masalah demi masalah. 
 
Jadi apa yang membuat mereka mempertahankan itu semua? Siapa hipnotis 
yang telah menanamkan sugesti kepada mereka untuk mempertahankan 
perilaku semacam itu?  
 
Mereka menghipnotis diri sendiri. Mereka mensugesti diri sendiri. Tidak ada 
orang lain yang menghipnotis orang-orang itu dan menyampaikan, misalnya, 
sugesti seperti ini, “Sekarang, setiap kali anda mendengar lagu tersebut, 
ingatan anda akan langung tertuju pada seseorang yang sangat anda cintai di 
waktu lalu ... karena itu adalah lagu kesukaannya .. dan ia sering menyanyikan 
lagu itu ketika anda masih berpacaran dengannya. Lalu anda harus berpisah 
dengan orang yang anda cintai itu dalam cara yang membuat anda sangat 
terpukul dan luka hati anda tak pernah tersembuhkan...” 
 
Jika anda mengalami situasi yang serupa itu, saya akan mengulangi sekali lagi 
bahwa tidak ada orang lain yang mendorong anda dengan sugesti seperti itu. 
Anda mendorong diri sendiri; kebanyakan orang mendorong diri sendiri. 
Mereka mensugesti diri sendiri. Tentu saja tidak dalam kalimat sugesti seperti 
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yang diberikan oleh hipnotis panggung, tetapi anda mensugesti diri dengan 
cara yang tidak anda sadari. Anda memerintah diri sendiri untuk 
mempertahankan perilaku tertentu, cara pandang tertentu, dan sikap mental 
tertentu. Dan, lebih parah, citra-diri tertentu. 
 
Dalam keseharian, banyak hal anda lakukan begitu saja dan di luar kesadaran. 
Anda tahu, itu adalah karekteristik fenomena hipnotik—subjek melakukan 
tindakan-tindakannya di luar kesadaran. James Braid mengatakan bahwa 
hipnosis adalah situasi monoedism, atau situasi ketika orang terhanyut pada 
gagasan tunggal. Dengan mengikuti definisi ini, maka bisa dikatakan bahwa 
setiap hari secara alami hampir setiap orang memasuki kondisi hipnotik. Anda 
menghipnotis diri sendiri dengan memikirkan satu masalah terus-menerus, 
dan anda mengalami trance oleh masalah tersebut. Dalam trance itu, anda 
mensugesti diri sendiri dengan menanamkan pesan atau membuat kesimpulan 
tertentu yang dipicu oleh masalah yang membuat anda trance. Dari sana anda 
mengembangkan perilaku tertentu. 
 
Bagaimana otosugesti membentuk self-image 
 
Dengan ilustrasi-ilustrasi yang sudah disampaikan di atas, kita akan 
mendapati hal yang sama terjadi pada pembentukan self-image seseorang. 
Katakanlah seseorang pernah direndahkan sedemikian rupa oleh orang lain, 
dan kemudian ia tumbuh menjadi orang yang minder, nyaris tanpa 
kepercayaan diri. Siapa yang memintanya untuk mengembangkan perilaku 
seperti itu? Bahkan orang yang telah merendahkan dirinya tidak memiliki niat 
terlalu jauh untuk menyuruhnya menjadi orang yang minder.  
 
Beberapa hubungan orang tua dan anak menjadikan si anak mengembangkan 
perilaku tertentu yang tentu saja di luar niat orang tua. Bahwa ia sedemikian 
tidak berarti di mata orang-orang lain sehingga tidak layak mengeluarkan 
suara. 
 
Tidak ada orang lain yang memberi instruksi kepada anda untuk menciptakan 
sikap mental tertentu yang merusak diri sendiri, untuk membuat gambaran 
mental tentang diri anda harus seperti apa, dan kemudian meyakini gambaran 
tersebut, dan mewujudkannya dalam keseharian. Siapa yang mensugesti anda 
untuk meyakini bahwa anda adalah orang yang paling sial di muka bumi? 
Siapa yang meminta anda untuk menggambarkan diri sebagai orang yang 
kikuk dalam setiap situasi yang melibatkan orang banyak? Siapa yang 
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meminta anda memiliki keyakinan bahwa anda adalah pemenang atau 
pecundang? 
 
Orang mensugesti dirinya sendiri, entah ia paham atau tidak, dan dengan itu ia 
membentuk gambaran tentang dirinya sendiri dan meyakininya dan 
memunculkannya ke permukaan.  
 
Sebuah ilustrasi menarik tentang self-image dituturkan oleh Maxwell Maltz 
dalam bukunya Psycho-Cybernetics. Sebelumnya Maltz, seorang dokter bedah 
plastik, menulis buku New Faces, New Futures yang menyodorkan tesis 
bahwa ketika anda mengubah wajah seseorang, anda mengubah masa 
depanya. “Mengubah sosok fisik seseorang,” tulis Maltz, “berarti mengubah 
hampir keseluruhan orang itu—kepribadiannya maupun perilakunya—dan 
bahkan seringkali juga mengubah bakat dan kecakapannya.” 
 
Tesis ini benar dalam beberapa kasus. Dan perubahan itu berlangsung cepat, 
biasanya dalam 21 hari orang mulai mengembangkan kepribadian barunya dan 
menjadi lebih percaya diri. Namun, ia tidak benar untuk sejumlah kasus lain, 
yakni pada orang-orang yang tetap tidak mampu mengembangkan kepribadian 
baru meski sudah dilakukan bedah plastik pada wajahnya. Kekeliruan ini dua 
puluh tahun kemudian melahirkan buku Psycho-Cybernetics. Di sini ia 
menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah “bedah plastik” terhadap 
“wajah kepribadian” (face of personality) seseorang, sehingga orang itu bisa 
mengembangkan self-image yang baru. 
 
“Berpikir positif hanya akan berhasil ketika ia selaras dengan citra-diri 
seseorang,” katanya, “namun ia tidak bekerja ketika tidak selaras dengan 
citra-diri orang itu—sampai citra-diri itu diubah lebih dulu.” 
 
Hipnosis natural: pengalaman sehari-hari dalam mempertahankan satu 
gagasan  
 
Pengalaman tertentu memberi seseorang perasaan menderita dan dari 
pengalaman semacam itu ia bisa mengidap trauma atau fobia. Dan ketika 
simptom yang disebabkan oleh pengalaman itu kian tak tertahankan, orang 
sering mengatakan bahwa ia sudah mencoba segala cara untuk mengatasi 
masalahnya, tetapi semua jalan sepertinya buntu. Yang tidak disadari oleh 
orang itu, ia sebetulnya hanya melakukan tindakan yang itu-itu saja untuk 
mengatasi masalahnya. Dan kata “mencoba” selalu mengimplikasikan 
kegagalan. Ketika orang mengatakan “mencoba” yang ia lakukan adalah 
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mencari solusi di level pikiran sadar, sementara masalahnya muncul di level 
bawah sadar.   
 
Kebanyakan orang menghipnotis diri dan menjadi trance dengan memikirkan 
terus-menerus masalah mereka. Hanya sedikit orang yang bisa menghipnotis 
dirinya dengan mempertahankan gagasan yang sehat dan konstruktif. Karena 
itu hanya sedikit orang yang berhasil dan lebih banyak orang terus-menerus 
terbenam dalam masalah. Orang yang gugup bicara di depan orang banyak 
selalu akan mempertahankan keyakinan bahwa setiap kali bicara di depan 
orang banyak ia pasti gugup. Satu-satunya jalan yang ia pikir bisa mengatasi 
masalah adalah menghindari bicara di depan publik. Itu adalah solusi 
sementara untuk masalahnya, tetapi pada saat yang sama ia mempertahankan 
masalahnya. 
 
Orang yang fobia terhadap tempat terbuka, akan terus-menerus 
mempertahankan gagasan dan memperkuat sugestinya kepada diri sendiri 
bahwa tempat terbuka adalah sebuah tempat yang mencemaskan atau 
mengancam. Hanya mendekam di dalam kamar yang membuat dirinya bisa 
nyaman. Itu juga solusi sementara bagi masalahnya, tetapi dalam cara yang 
sama itu juga cara dia mempertahankan dan memperparah masalahnya. 
 

• Salah satu prinsip hipnosis: “Ketika perhatian dipusatkan secara 
spontan pada satu gagasan, gagasan tersebut akan mewujudkan dirinya 
sendiri.” 

 
Ini prinsip yang terbukti kebenarannya, baik dalam sesi hipnosis maupun 
dalam kehidupan sehari-hari yang anda jalani. Dalam keseharian, jika anda 
memusatkan perhatian anda pada satu gagasan yang mempergelap hidup anda, 
gagasan tentang kegelapan hidup itu akan mewujudkan dirinya sendiri. Anda 
akan melihat hidup anda gelap. Orang-orang yang berhasil tidak akan 
memusatkan perhatian mereka pada gagasan apa pun yang tidak mendukung 
keberhasilan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil karena 
setiap hari menghipnotis diri dan menjadi trance oleh gagasan-gagasan yang 
sehat dan konstruktif, gagasan-gagasan tentang keberhasilan yang bisa ia 
wujudkan.  
 
Karakteristik trance sehari-hari 
 
Ada dua jenis trance dalam keseharian yang kita jalani. Yang pertama adalah 
trance yang destruktif, yang kedua trance yang konstruktif. Sialnya, 
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kebanyakan orang memfokuskan perhatian pada masalah dan mengalami 
trance dengan mempertahankan masalah. Mari kita lihat skema di bawah ini: 
 
Otosugesti terbentuk dalam pengalaman sehari-hari 
 

 
Otosugesti terbentuk melalui sugesti hipnotik 

 
Dalam proses kognisi itulah orang mengalami kondisi trance. Ia melakukan 
pencarian internal untuk mendapatkan kesejajaran antara apa yang tampak di 
permukaan dengan apa yang ia miliki. Dan ia akan mengolah “pesan” yang 
disampaikan secara implisit oleh kejadian, pengalaman, situasi lingkungan, 
dan sebagainya dengan seluruh sumberdaya eksperiensial yang terjangkau 
oleh kesadarannya. Dengan cara demikian orang belajar dari pengalamannya. 
Ia akan menghancurkan dirinya sendiri atau memberdayakan diriinya sendiri, 
tergantung dari bagaimana sejauh ini ia membentuk kesadarannya.  
 
Bagaimana hipnosis memberikan “pengalaman sintetik” kepada pasien 
 
Yang dilakukan oleh terapis dengan hipnosis adalah memberikan 
“pengalaman sintetik” kepada pasien. Dengan pengalaman sintetik itu, pasien 
diharapkan memunculkan otosugesti baru terhadap dirinya sendiri, tentang 
dirinya sendiri, tentang simptomnya. Gambar-gambar dalam benak yang 
muncul secara spontan adalah pengalaman sintetik yang kita lekatkan sendiri 
secara tidak sadar. Sementara fenomena-fenomena hipnotik, segala tindakan 
musykil yang tidak terpikirkan oleh pasien, adalah perangkat efektif untuk 
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menyampaikan bahwa ia bisa melakukan tindakan yang menurut pikirannya 
adalah hal yang tidak mungkin. 
 
Seringkali pintu masuk bagi keberhasilan terapi adalah ketika anda bisa 
meyakinkan pasien bahwa dalam setiap masalah, penyebab utamanya adalah 
pikiran. Ke mana anda memfokuskan pikiran anda, ke situ anda akan menuju. 
Jika anda bekerja keras untuk memikirkan penyakit anda siang malam, ia akan 
tumbuh semakin subur. Pikiran-pikiran negatif adalah otosugesti yang manjur 
untuk mempertahankan dan memperbesar masalah.  
 
Karena itu, beri pengalaman kepada pasien bagaimana pikirannya 
mewujudkan kenyataan. Orang mensugesti diri sendiri berangkat dari 
pengalaman-pengalaman yang ia dapati dalam keseharian. Dengan 
pengalaman-pengalaman itu juga orang membuat kesimpulan dan membentuk 
cara pandang. Dengan satu pengalaman buruk, ia melakukan generalisasi—
demi membentengi diri dari rasa sakit yang sama. Tetapi dengan cara itu juga 
ia mendapatkan masalah dan mempertahankannya. 
 
Kenapa pendekatan tak langsung 
 
Dalam keseharian, semua kejadian adalah sugesti tak langsung yang memicu 
munculnya otosugesti. Ericksonian Hypnosis, dengan sugesti tak langsung, 
pada dasarnya adalah sebuah prosedur untuk mendekatkan diri dengan proses 
alami yang berlangsung di dalam diri subjek. Sugesti tak langsung, yang 
disampaikan melalui metafora dan berbagai perangkat bahasa lainnya, akan 
bekerja dalam cara yang sama dengan realitas keseharian. Ia memicu 
munculnya pemikiran atau membuat orang mendapatkan wawasan baru untuk 
melakukan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. 
 
Itu sama dengan munculnya ilham atau gagasan yang membuat anda mencoba 
hal baru. Jika orang lain memerintahkan anda membaca buku minimum empat 
jam sehari, anda mungkin akan berkeberatan melakukannya. Anda akan 
mengajukan sejumlah alasan untuk menolak perintah tersebut. Tetapi jika 
tiba-tiba anda mendapatkan sebuah pengalaman yang mengilhami anda untuk 
membaca buku minimum empat jam sehari, anda akan mengembangkan 
perilaku baru, yakni membaca buku empat jam sehari, dengan alasan yang 
sifatnya personal bagi anda. 
 
Jadi, sugesti tak langsung adalah sebuah pendekatan untuk memunculkan 
otosugesti pada subjek. Ketika perubahan perilaku terjadi, subjek akan 
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melakukannya karena ia terilhami oleh “sesuatu” atau “sebuah pengalaman” 
yang ia terima. 
 
“Tiang Pancang” di benak subjek 
 
Ada Hukum Parkinson (Parkinson’s Law) yang merumuskan kecenderungan 
yang berlaku pada kebanyakan orang. Bunyinya, “Setiap urusan akan 
mengambil seluruh waktu yang disediakan baginya.” Karena itu dalam setiap 
pekerjaan, deadline menjadi penting bagi anda. Tanpa deadline, segala urusan 
tak akan rampung hingga kiamat. Biasanya orang akan menunda penyelesaian 
apa pun selama ia masih punya waktu. Tanpa deadline, anda selalu punya 
waktu untuk menikmati masalah anda. Karena itu, untuk setiap pekerjaan—
dan menyingkirkan masalah adalah pekerjaan—berilah deadline. 
 
Dalam konteks terapi, penting bagi anda untuk memberi gagasan kepada 
pasien tentang kapan perubahan itu terjadi atau kapan ia bisa benar-benar 
terbebas dari simptomnya. Saya menyebutnya “tiang pancang” yang 
ditancapkan dalam benak orang. Anda boleh juga menyebutnya sebagai papan 
target (bull’s eye) atau apa saja. 
 
Tancapkan tiang pancang yang membuat orang ingat batas waktu baginya 
untuk “menikmati” masalahnya. Tancapkan tiang pancang yang membuat 
pasien mendorong dirinya sendiri untuk mengatasi masalahnya dengan batas 
waktu tertentu. Sodori batas waktu yang akan terus-menerus melekat dalam 
pikirannya—baik di level sadar maupun bawah sadar. 
 
Terapi: Bagaimana memberikan otosugesti baru untuk melumpuhkan 
otosugesti destruktif yang dijalankan bertahun-tahun 
 
Lazim dikatakan bahwa anda baru bisa menyingkirkan simptom ketika anda 
menangani akar masalahnya. Dengan pendekatan utilisasinya, Erickson 
membuktikan bahwa tidak harus seperti itu untuk menyingkirkan simptom. 
“Apa relevansi pengalaman masa lalu dengan kehidupan yang dijalani orang 
pada situasi hari ini?” tanyanya.  
 
Kadang seorang terapis hanya perlu melatih pasien bagaimana cara 
mengendalikan diri atau bagaimana agar ia mampu bertindak optimum dalam 
situasi apa pun. Situasi tertentu, atau ingatan atas kejadian tertentu, mungkin 
selama ini menjadi pemicu simptom seseorang. Namun, ketika ia tahu cara 
mengendalikan diri pada situasi apa pun, maka apa yang semula menjadi 
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pemicu akan melemah dengan sendirinya dan pada saatnya tidak akan 
berfungsi lagi sebagai pemicu. 
 
Dengan kata lain, terapi menjadi urusan bagaimana pasien mampu 
mengembangkan otosugesti baru yang sehat dan konstruktif untuk 
menggempur dan menyingkirkan otosugesti lama yang melumpuhkan diri 
sendiri. Dan bagian terpentingnya di sini: bagaimana orang bisa memperbaiki 
self-image-nya, sehingga hal itu tidak menjadi penghalang bagi proses 
terapetik yang sedang berlangsung. 
 
Saya akan menutup tulisan ini dengan pertanyaan berikut: Jadi, kenapa 
otosugesti menciptakan nasib seseorang? 
 
Untuk hal ini saya kira anda hanya perlu membuktikannya sendiri. Silakan 
anda mengatakan kepada diri sendiri bahwa anda adalah orang yang paling 
sial di dunia dan setiap hari adalah hari buruk bagi anda. Anda tidak berani 
melakukannya? Tetapi kebanyakan orang sudah melakukannya tanpa sadar. 
Hanya sedikit orang yang meyakini bahwa setiap hari adalah hari baik, dan 
karena itu jumlah orang yang bernasib sial berkali-kali lipat lebih banyak 
ketimbang orang-orang yang setiap hari mengalami nasib baik.*** 
 
 
 
A.S. Laksana.  
 

Mendalami tulis-menulis membuatnya memahami 
bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk 
menghanyutkan pembaca. Buku  kumpulan cerpennya 
Bidadari yang Mengembara dipilih oleh Majalah 
Tempo sebagai buku sastra terbaik tahun 2004. 
Mendalami hipnosis membuatnya memahami bahwa 
cerita memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku. 
“Saya memiliki manfaat bolak-balik dari kedua wilayah 
yang saya geluti ini,” katanya. 
 

http://www.1ericksonhipnotis.com 
http://www.1ericksonian.weebly.com 
http://tranceformasi.blogspot.com 
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