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“You have in yourself the instrument of your cure.” 

                               Émile Coué 
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Capítulo 1 - Introdução 

 

Ainda hoje há muito misticismo envolvendo a 

hipnose e o seu uso. Imagens relacionadas com 

manipulação e controle da mente são constantemente 

utilizadas, e mesmo quando o tema é tratado na mídia, 

há um sensacionalismo que acaba por transportar a 

mente dos que assistem para um universo mágico e 

sobrenatural.  

Há também pessoas que 

buscam as intercessões entre a 

hipnose e a religião, como se 

houvesse alguma relação entre 

estes dois campos. Chega-se ao 

ponto de colocar a hipnose como 

algo “ruim”, “diabólico” e que 

deve ser evitado a qualquer 

custo.  

Não sei se você que está lendo essas páginas já 

estudou a hipnose, mas para que eu possa ter certeza 

de que estamos prontos para avançar, quero 

primeiramente deixar claro que a hipnose é um 
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processo totalmente natural, desempenhado pela nossa 

mente.  

Hoje, há inúmeros estudos científicos 

relacionados com a ação do nosso cérebro durante o 

processo de hipnose e, portanto, não há qualquer 

relação entre hipnose e misticismo ou religião. Essa 

ideia foi construída ao longo de um processo histórico 

que tem início com um importante nome chamado 

Franz Anton Mesmer, nascido em 1734.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Anton Mesmer 

Formado em Medicina, em Viena (1766), defendeu 

tese segundo a qual um fluído magnético misterioso 

emanaria das estrelas enchendo todo o universo, 

influenciando todos os organismos vivos. A má 

distribuição desse fluído seria responsável por 

doenças. Mesmer inicialmente empregava objetos 

magnéticos, passando-os sobre o corpo dos pacientes 

para produzir um estado semelhante ao sono. 

Posteriormente, ele mesmo verificou que a simples 

imposição das mãos produzia o mesmo efeito e o 

magnetismo animal substituiu o magnetismo mineral.  
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Apesar disso, não é nossa intenção aqui contar 

sobre o surgimento da hipnose, mas demonstrar para 

você como ela pode auxiliar sua vida. 
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Capítulo 2 - Definindo a Hipnose 

 

No capítulo anterior, afirmei que o objetivo aqui 

não é contar a história da hipnose, mas para que você 

entenda bem o conceito de hipnose, precisarei falar de 

um sujeito importante, chamado James Braid.  

Braid nasceu em 1795 e, durante toda sua vida, 

ouviu falar sobre o mesmerismo 

(prática desenvolvida por 

Mesmer que tinha por objetivo 

“curar” através do chamado 

“magnetismo animal”). Apesar 

disso, cultivava um grande 

ceticismo sobre o mencionado processo, pois conduzia 

sua vida completamente focado na ciência e nos seus 

conhecimentos obtidos na Faculdade de Medicina.  

Na noite de 13 de novembro de 1841, em 

Manchester, Braid viu uma apresentação de um 

Mesmerista, chamado Charles Lafontaine.  

Tratava-se de uma apresentação em que os 

“voluntários” eram submetidos a eletrochoques e 

queimaduras, mas permaneciam sem sentir qualquer 



Libere seu potencial com a Auto-Hipnose – Pedro Ivo 

8 
 

dor. Um grande show, em que o sensacionalismo era o 

principal meio de obter mais público. 

O objetivo principal de Braid era “desmascarar” 

aquela prática, mas houve algo que lhe chamou 

bastante a atenção: ele percebeu que havia uma certa 

incapacidade dos indivíduos hipnotizados abrirem seus 

olhos.  

Intrigado com isso, ele decidiu assistir a mais 

uma apresentação de Lafontaine e, na sequência, 

começou a realizar experiências com inúmeras pessoas, 

objetivando compreender melhor a razão de aquilo 

acontecer. 

Após algum tempo de estudo, ainda sem muitas 

conclusões, Braid chegou para uma consulta e percebeu 

seu paciente olhando com profunda fascinação para as 

chamas de uma lâmpada de óleo. Diante daquilo, 

concluiu que esse “olhar fascinado” era a chave para o 

chamado mesmerismo, ou seja, havia uma explicação 

científica e que era independente do “magnetismo”, da 

“vontade do hipnotizador” ou do chamado “fluido 

universal”. 
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 Após esse “insight”, seus estudos se 

intensificaram e Braid começou a obter o chamado 

“transe” sem qualquer ritual místico ou religioso. Em 

suma, desenvolveu um processo em que através da 

fixação do olhar e do cansaço das pálpebras, a pessoa 

atingia o mesmo estado do chamado mesmerismo.  

Perceba que James Braid apresenta este conceito 

de “transe” como algo natural e não como um processo 

inundado de ideias místicas e rituais complexos. 

Tratava-se para ele de ciência, e não de religião ou algo 

semelhante. 

 Braid queria evoluir mais com seus estudos, mas 

naquela época existia um grande preconceito da 

sociedade médica em relação aos processos 

Mesméricos. Diante de tal fato, James Braid decidiu 

criar um nome para este fenômeno, a fim de afastar 

qualquer ligação com o mesmerismo.  

 O primeiro nome dado foi “sono nervoso”, 

denominação, inclusive, que foi título de seu livro sobre 

o assunto. Braid elaborou essa breve definição sobre 

este “estado”: 
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A verdadeira origem e essência da condição 

hipnótica é a indução de um hábito de abstração 

ou concentração mental, no qual, como no 

devaneio ou na abstração espontânea, os 

poderes da mente estão tão absortos em uma 

única idéia ou linha de pensamento, como, por 

exemplo, tornar o indivíduo inconsciente, ou 

indiferentemente consciente, de todas as outras 

idéias, impressões ou correntes de pensamento. 

O sono hipnótico, portanto, é a própria antítese 

ou condição mental e física oposta àquela que 

precede e acompanha o sono comum. 

 

Portanto, Braid definiu o que hoje temos por  

hipnose como um estado de concentração mental que 

muitas vezes leva a uma forma de relaxamento 

progressivo, denominado "sono nervoso".  

Após algum tempo e amparado por mais estudos, 

em sua obra The Physiology of Fascination (1855), 

Braid admitiu que sua terminologia original era errada, 

afirmado que o termo "hipnotismo" ou "sono nervoso" 

deveria ser substituido pelo termo "monoideísmo", 

significando concentração sobre uma única ideia. 
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Apesar disso, o termo hipnose já havia se popularizado 

e permanece em voga até os dias atuais. 

Por isso, mesmo sendo conhecido que o “estado” 

de hipnose se aproxima muito mais da vigília do que do 

sono, o termo ainda está em voga. 

Avançando no tempo, há outras inúmeras 

definições para hipnose. Abaixo, vou apresentar 

algumas, antes de resumir um conceito que seguiremos 

daqui para frente. 

Segundo Milton H. Erickson: “Suscetibilidade 

ampliada para a região das capacidades sensoriais e 

motoras para iniciar um comportamento apropriado.” 

Segundo a American Psychological Association: 

“A hipnose é um procedimento durante o qual um 

pesquisador ou profissional da saúde, sugere que um 

cliente, paciente ou indivíduo experimente mudanças 

nas sensações, percepções, pensamentos ou 

comportamento.” 

Segundo o Dr. Sydney James Van Pelt: “Hipnose 

é uma super concentração da mente. Normalmente a 

mente se ocupa de vários estímulos ao mesmo tempo; 

no estado de hipnose, a concentração se dá apenas em 
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uma única coisa, mas em um grau mais elevado do que 

o estado comum.” 

Perceba que apesar de inúmeras definições, 

todas elas vão passar por conceitos relacionados com 

mudança de comportamento, foco, concentração e 

sugestão.  

No próximo capítulo, esmiuçaremos melhor tais 

pontos. 

 

 

 

 

 

 

 

Você Sabia? 

 

Talvez você já tenha visto aquela típica imagem sobre 

a hipnose em que o hipnotista segura um pêndulo ou 

mesmo um relógio de bolso na frente do rosto da 

A Associação Psiquiátrica Americana endossou a 

hipnose como terapia em 1961. Estudos descobriram 

que a hipnose é útil para aliviar a dor física, 

ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, 

depressão e transtornos alimentares - bem como 

outros transtornos mentais.  
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pessoa e pede para acompanhar com os olhos. Após, 

“magicamente”, a pessoa está hipnotizada. 

 

O que realmente ocorre?  

Algo muito parecido com o que mencionamos ao falar 

de James Braid. 

1 - O hipnotista pede para a pessoa olhar para o 

relógio. O que temos? Foco! 

2 – O hipnotista pede para a pessoa fixar o olhar e 

acompanhar com os olhos. O que temos? 

Concentração e cansaço do globo ocular pela 

fixação em um determinado ponto. 

Pronto! 

Agora quando você olhar aquela imagem novamente 

saberá que o que está ocorrendo é um processo 

simples, com reações físicas e neurais. 
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Capítulo 3 - Entendendo a Hipnose 

 

Apresentei para você inúmeras definições sobre 

a hipnose e a verdade é que poderíamos buscar várias 

outras.  

Apesar disso, como já disse, você perceberá que 

mesmo havendo diversas conceituações, é possível 

retirar intercessões de todas elas, objetivando atingir a 

“linha mestra” dos diversos estudiosos do tema. 

Com base nesta linha mestra, vou apresentar 

dois conceitos que irão nortear nossos estudos. Eles 

tangenciam todas as definições acima apresentadas e 

se baseiam, principalmente, em conceitos trazidos por 

dois nomes muito conhecidos no “meio” da hipnose: 

Dave Elman e Bernheim.  

Segundo eles, podemos dizer o seguinte: 

1 – Toda Hipnose é uma Auto-Hipnose. 

2 – Toda Hipnose é Sugestão. 

Diante do exposto, colocando as duas expressões 

acima apresentadas no liquidificador e deixando bater 

por uns 30 segundos, chegamos na definição de que:  
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“Toda Hipnose é Autossugestão”. 

 Compreender esta definição é uma das chaves 

para efetivamente “colher” os benefícios da hipnose e 

dissociá-la de qualquer conceito relacionado ao controle 

da mente. Em suma, dizer que toda hipnose é 

autossugestão quer dizer o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando um hipnotista dá uma sugestão para 

alguém, esta ideia só será realmente aceita se for 

transformada em autossugestão.  

SUGESTÃO 

HIPNOTISTA 

ACEITA? 
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E o que isso quer dizer? 

Quer dizer que a sugestão só produzirá efeito se 

a pessoa que receber processar positivamente a 

informação dada, incorporando-a como se aquela ideia 

tivesse sido criada por ela mesma. 

Confuso? 

Vou clarear com uma experiência interessante 

realizada com um grupo de pessoas. Nela, atores 

abordavam pessoas que estavam na rua e diziam: 

“Nossa, como você é bonita (o)”. 

Em resumo, era só isso, mas o interessante era 

ver a reação das pessoas, que se encaixava 

perfeitamente neste conceito que estou apresentando 

para você.  

As pessoas tidas como “socialmente” bonitas 

encaravam o elogio de maneira natural, pois aquilo era 

normal. Assim, recebiam uma sugestão “você é bonito”, 

interiorizavam aquilo, transformavam em 

autossugestão e vida que segue... 

Diferentemente, pessoas que não se encaixavam 

nos “padrões” tradicionais de beleza respondiam o 
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elogio com uma “cara feia” e, em alguns momentos, até 

com xingamentos ou ações emocionais de raiva.  

Neste caso, a sugestão dada não era 

interiorizada, mas rechaçada com todas as forças por 

um tal de “fator crítico” (que falaremos daqui a pouco). 

 Assim, neste ponto, o que preciso que você 

entenda é que só haverá ação da hipnose se 

efetivamente a pessoa estiver com a “atitude mental” 

correta, ou seja, com a real disponibilidade de receber 

sugestões e transformar estas ideias em 

autossugestões. Caso contrário, será tempo totalmente 

perdido.  

Diante de todo exposto, se alguém chegar para 

você e falar “eu não acredito nesse negócio de 

hip(i)nose e duvido que você me hipnotize”. O que você 

fará? No certo, se você compreendeu tudo que falei, 

dirá para a pessoa: “eu também duvido”, afinal, 

ninguém é hipnotizado se não quiser. Como você sabe 

agora, não se trata de controle da mente, mas de um 

processo em que a pessoa é parte totalmente ativa. 
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Quem foi Dave Elman? 

Dave Kopelman (nome de nascimento) pode ser 

considerado como um dos maiores hipnotistas do século 

XX e um dos responsáveis pela difusão da hipnose com 

finalidades clínicas. Nascido no ano de 1900, perdeu seu 

pai quando tinha apenas 08 anos e, após isso, iniciou seus 

estudos sobre a hipnose através de ensinamentos 

deixados em uma pequena biblioteca de sua casa. 

Aos 12 anos, após ser coadjuvante em alguns shows 

de amigos de seu pai, começou a fazer suas próprias 

apresentações e ficou conhecido como o hipnotista mais 

novo e mais rápido do mundo. Uma curiosidade que 

poucos sabem é que o nome de Dave Elman só passou a 

ter esta grafia após ele se tornar bem conhecido no 

“mundo da hipnose”. Como passou a ser interessante e 

chamativo ter seu nome nos cartazes, os publicitários 

decidiram começar a cortar seu nome, para ficar mais 

chamativo. Assim, Kopelman passou a ser Elman. Já 

adulto, certo dia, foi abordado por um grupo de médicos 

que pediu que ele os ensinasse hipnose. Seus cursos 

foram ministrados por mais de 13 anos e 

aproximadamente 15 mil médicos foram seus alunos. 
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Capítulo 4 - O Fator Crítico 

 

Imagine que você foi convidado para uma festa 

muito formal. Lá dentro, todos estão trajando smoking, 

com uma bela gravata borboleta, ou vestido longo.  

Desavisado, você decide ir para a festa de 

bermuda, chinelo (já meio comido pelo cachorro) e uma 

camiseta bem surrada que já passou 308 vezes pela 

máquina de lavar. 

Na entrada, controlando o acesso, está um 

segurança de dois metros de altura que te recebe 

gentilmente e pergunta:  

“O que você quer aqui?” 

Neste momento, você responde: 

“Quero entrar!”. 

Por alguns segundos, o segurança olha para 

dentro da festa e verifica que o padrão de roupa 

existente é completamente diferente do seu, ou seja, 

não faz sentido ele deixar você entrar. 

Assim, ele carinhosamente coloca você para fora 

da fila e manda você embora! 
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Trazendo para o campo da mente, podemos dizer 

que este segurança representa o fator crítico ou, nas 

palavras de Dave Elman, a Faculdade Crítica. 

Vamos compreender melhor! 

Imagine que aquela festa é o que mais importa 

no mundo. Lá dentro é o local onde tudo acontece e 

muitos querem adentrar aquele espaço: os vendedores, 

a mídia, as pessoas que querem te apresentar uma 

nova ideia, enfim, ali dentro é o local em que as 

decisões são efetivamente tomadas!  

Chamaremos esta “festa” de subconsciente. 

Do lado de fora da festa, temos aquele espaço 

em que tudo é um tanto quanto efêmero... Tem 

algumas pessoas que você vê e não lembra nunca mais, 

tem algumas vontades que duram bem pouco e há 

algumas outras questões que agora não vem ao caso.  

Chamaremos este espaço de consciente. 

Por fim, separando os dois e controlando o 

acesso, há aquele segurança de dois metros de altura 

que só deixará adentrar o recinto quem ou o que 

apresentar compatibilidade com o que há lá dentro. 
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Em suma, assim como na história da festa, 

tratando-se de hipnose, podemos dividir a mente em 

mente consciente, mente subconsciente e fator crítico 

(ou faculdade crítica). 
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Talvez, neste momento, você pergunte: “Mas a 

roupa de uma festa é facilmente definida, pois basta 

escrever em um convite, por exemplo. Mas e nossos 

padrões? Como nosso subconsciente é forjado para que 

o fator crítico saiba o que deve deixar entrar e o que 

deve mandar embora?” 

Excelente pergunta! 

Nosso subconsciente é forjado por tudo que vai 

sendo construído, interiorizado e aprendido ao longo da 

vida!  

Pense, por exemplo, em um menino de dois anos 

de idade que escuta todo dia o seu pai chamá-lo de 

burro! Será que o fator crítico aceitará bem uma 

sugestão de que ele é inteligente? Provavelmente não. 

Ou pense em uma menina que escuta durante 

toda sua infância que “dinheiro é sujo” e que “pessoas 

que tem muito dinheiro são podres”. Será que o fator 

crítico vai deixar adentrar sugestões que aproximem 

aquela pessoa do dinheiro? Ou vai buscar os meios para 

afastá-la daquele “não padrão”? 

As respostas para as perguntas já estão dadas, 

ou seja, o fator crítico olhará sempre para dentro da 
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festa e, não havendo compatibilidade, segurará pelo 

pescoço e conduzirá a sugestão a alçar voo para longe 

dali. 
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Capítulo 5 - O Subconsciente 
 

Para iniciar a compreensão do que é o 

subconsciente, peço que você o imagine como um 

grande livro que registra inúmeros momentos da sua 

vida em que houve algum impacto emocional.  

Em suma, no subconsciente temos inúmeros 

momentos que não conseguimos acessar 

conscientemente, mas que estão “guardados” dentro de 

nós e influenciando nossas vidas.  

Mas qual a razão de a natureza ter feito isso? Por 

que não fica tudo no consciente? Absolutamente tudo é 

guardado? 

Para responder a essas perguntas, imagine que 

você tem um cãozinho e resolveu fazer uma festa de 

aniversário para ele. Assim, convidou vários amigos e 

viveu intensamente a festa no parque por cerca de duas 

horas.  

Se você pudesse colocar tudo que aconteceu na 

memória, teria um enorme depósito de sorrisos, 

abraços fofinhos, lambidas e sensações gostosas. Junto 

com isso, teria um monte de “informações desneces-
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sárias” como a estampa das blusas, o bigode mal feito 

de Sr. José, as conversas chatas da Dona Maria e os 

inúmeros roncos dos diversos pugs presentes na festa. 

A grande realidade é que não queremos nem há 

necessidade de lembrarmos de tudo e, portanto, o 

grande trabalho de nossa mente é segregar o que 

precisa ser absorvido daquilo que pode ser deixado de 

lado.  

É como se tivéssemos um filtro capaz de permitir 

a entrada daquilo que é realmente relevante, e essa 

filtragem normalmente é feita com base na intensidade 

do impacto emocional que algo nos proporciona.  

De uma maneira bem simplória, este filtro 

cerebral agiria para determinar o que ficaria no 

consciente, o que iria para o subconsciente (maior 

parte) e o que seria jogado fora, evitando um “bug do 

milênio” em nossa estrutura mental. 

Há um estudo muito interessante, realizado 

durante cerca de 30 anos pelo psicólogo russo A.R. 

Luria. A pesquisa teve início em 1919 e analisou um 

homem que conseguia (aparentemente) lembrar de 

tudo com um detalhamento impressionante.  
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A princípio, poderíamos pensar que isso deveria 

ser considerado um dom maravilhoso, mas o lado 

negativo era que a imensidão de detalhes costumava 

atrapalhar sua compreensão.  

Um exemplo muito interessante é que ele tinha 

uma dificuldade imensa de reconhecer fisionomias, pois 

sua memória assimilava muitas versões do mesmo 

rosto. Em suma, uma mera sombra em um rosto já era 

para ele um novo rosto e, portanto, havia em sua mente 

um inventário sem fim. Imagine como era pesquisar 

todo esse inventário ao encontrar alguém. 

Este acúmulo de informações gerava confusão 

mental e, apesar de permitir uma assimilação 

impressionante de detalhes da estrutura superficial, 

dificultava o acesso e a compreensão da estrutura 

profunda (não permitindo uma extração da verdadeira 

essência).  Assim, algo que poderia parecer um 

valoroso dom acabava se mostrando algo frustrante. 

 

 

 

 

O córtex pré-frontal, região do cérebro responsável 

pelo processamento lógico, surgiu relativamente 

tarde na evolução da espécie humana – já as 

emoções e os instintos estavam com nossos 

ancestrais há muito mais tempo. 
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Capítulo 6 - A Formação de Padrões e Hábitos 
 

Bom, agora você já entendeu sobre o consciente, 

o subconsciente e o fator crítico, correto?  

Se sim, chegou a hora de avançarmos um pouco 

e conversarmos sobre a formação de padrões e hábitos, 

afinal, é importante você compreender como surgem 

para, assim, buscar os caminhos para modificá-los. 

Para começar, preciso que você saiba de algo 

muito interessante: nosso cérebro é um grandessíssimo 

preguiçoso! E isso acontece por uma questão de 

sobrevivência, afinal, estamos falando de uma 

estrutura que ocupa cerca de 2% do nosso peso, mas 

que (com toda a preguiça) gasta cerca de 18% de nossa 

energia! 
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Trata-se de uma característica decorrente do 

processo evolutivo e que apresenta como consequência 

uma busca constante por economia de energia. Em 

suma, o Sr. Cérebro está pensando o tempo todo em 

agrupar padrões para automatizar o processo. Com 

essa automatização, economiza-se energia preciosa, 

garantindo a ocorrência de outras ações. 

Vou exemplificar para você compreender ainda 

melhor: Pense quando você começou a aprender a 

dirigir (se você não dirige, pode pensar em qualquer 

outro processo de aprendizado). 

No início tudo é “pensado”, mas após algum 

tempo o pisar na embreagem, trocar uma marcha ou 

ligar a seta para virar à direita passa a ficar totalmente 

automatizado.  

Com o tempo, você já está cantando música e 

não está nem se preocupando com os comandos 

automáticos de suas pernas e suas mãos. 

Dito tudo isso, talvez você esteja pensando em 

várias situações em que age de maneira automatizada 

e, de certa forma, é fácil aceitarmos este fato quando 

pensamos em hábitos simples, como os de segurar uma 
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caneta, virar à direita após o posto de gasolina para 

chegar ao trabalho ou calçar sempre o mesmo pé de 

sapato primeiro ao se vestir para um evento. Mas e se 

expandirmos isso para comportamentos mais 

complexos?  

Poderíamos concluir que alguns comportamentos 

complexos e impactantes na nossa vida também são 

automáticos. Neste caso, avançaríamos para uma 

conclusão de que muitas de nossas ações e decisões 

são tomadas com base nesses hábitos formados ao 

longo da vida e que, portanto, direcionam 

automaticamente nossas escolhas.  

Em uma analogia simples, poderíamos dizer que 

o subconsciente nasce com a formação cerebral e é 

como um computador em que não há nada instalado.  

No decorrer da vida, este computador vai sendo 

“programado” e forjado através de padrões que vão se 

estabelecendo e sendo automatizados para economia 

de energia. 
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Uma experiência feita no Centro Bernstein de Neurociência 

Computacional, em Berlim, comprovou que muito do que 

escolhemos é processado antes de chegar à consciência. 

Voluntários foram colocados em frente a uma tela na qual 

era exibida uma sequência aleatória de letras. O voluntário 

tinha que escolher uma das letras e apertar um botão 

sempre que ela aparecesse. Os cientistas monitoraram o 

cérebro dos participantes durante o experimento. E 

chegaram a uma descoberta impressionante: dez segundos 

antes de os voluntários escolherem uma letra, sinais 

elétricos correspondentes a essa decisão já apareciam nos 

córtices frontopolar e medial, as regiões do cérebro ligadas 

à tomada de decisões. 
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Capítulo 7 – A Mitificação do Transe 
 

Ocorre de algumas pessoas questionarem se 

estão ou não em hipnose. Alguns chegam a dizer que 

não sentiram que estavam “em transe” e, portanto, não 

foram hipnotizados.  

Mas o que a pessoa efetivamente estava 

esperando que acontecesse? Um estado em que ela 

veria luzes azuis e vermelhas? Um momento em que ela 

sairia de seu corpo e se depararia com a figura de um 

ser iluminado com uma túnica lilás? Ou um instante em 

que todos os sons iriam embora e ela sentiria um 

formigamento intenso do topo da cabeça até os pés? 

Muitos esperam algo ao invés de simplesmente 

se entregarem ao processo através de uma atitude 

mental positiva. Há uma interferência consciente que 

racionaliza o tempo todo o “estar ou não estar” em 

transe.  Isso prejudica muito a ação do subconsciente 

em toda sua intensidade. 

Para ficar ainda mais claro, imagine o seguinte; 

você vai assistir um filme dito “emocionante” e desde o 

início, a cada instante, fica pensando: “Mas quando eu 

vou chorar? Será que é agora? Poxa, a câmera podia 
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ter filmado mais de perto a lágrima da atriz para que 

isso me gerasse algo mais intenso. Será que agora 

ficarei emocionado?” 

Talvez, ao térmico do filme, enquanto todos 

saem da sala com seus lenços e olhos vermelhos, você 

deixa o local pensando que o problema foi com o filme. 

Ser hipnotizado ou passar por um processo de 

hipnoterapia pressupõe atitude mental. Como a hipnose 

é um processo natural e que tem início no próprio ato 

de respirar, você já passou por ele diversas vezes e 

basta que se permita ser induzido a ele novamente. 

Entenda: não se trata de algo novo, mas de um 

“estado” que seu cérebro conhece e já passou diversas 

vezes. 

Ah, mas o que eu sentirei quando estiver em 

“transe” hipnótico? 

Respondo com outra pergunta: mas o que você 

sente quando viaja para um novo lugar? 

Provavelmente, sua percepção de viajar para um 

novo lugar é só sua. Trata-se de uma experiência que 

envolve inúmeros aspectos subjetivos e que torna o 
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processo abarcado por várias definições. Em suma, é 

algo que só pode ser conceituado individualmente.  

Assim, o transe hipnótico é uma experiência 

subjetiva e que encontra inúmeras definições 

(decorrentes das várias pessoas que vivem o processo). 

Dificilmente haverá uma igual a outra e isso precisa ser 

compreendido para que não se espere algo sobrenatural 

quando se trata de algo totalmente natural.  

Na hipnose, como já vimos, não há inconsciência, 

mas um estado de hiperfoco e hiperconcentração. Não 

há misticismos envolvidos, mas ciência, que se 

desencadeia através dos processos neurais.  

Em suma, a pessoa em hipnose escuta, fala, está 

consciente e não vai para Nárnia. Ela lembra do que 

ouviu, do que falou e permanece viva e neste universo 

durante todo o tempo! Ufa! 
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Capítulo 8 - Autossugestão Consciente de Emile 

Coué 

 

Émile Coué nasceu em Troyes, França, no dia 26 

de fevereiro de 1857. Foi psicólogo, farmacêutico e 

introduziu um método de psicoterapia, cura e auto-

aperfeiçoamento, com base na autossugestão ou auto-

hipnose. 

Com tudo que você viu até agora, fica mais fácil 

a compreensão deste método, pois a “linha” seguida por 

Coué deixava de lado a chamada “indução formal”, ou 

seja, não seria necessário formalizar o “transe”, mas 

apenas seguir algumas regras para se beneficiar do 

imenso potencial da autossugestão. 

Para Coué, cada ser humano possui em si dois 

indivíduos completamente distintos um do outro. 

Segundo ele, ambos são inteligentes, mas enquanto um 

é consciente, o outro é inconsciente. Para deixar isso 

ainda mais claro, ele nos dá dois exemplos:  

 

1 – Primeiramente, menciona o sonâmbulo que 

sem estar acordado sai de seu quarto, muda de roupa, 
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pratica determinados atos e, após, 

volta para sua cama. No dia 

seguinte, ao acordar, surpreende-

se com a situação.  

 

2 – Na sequência, menciona o “delirium 

tremens”, estado em que pessoas acometidas por altas 

doses de álcool são tomadas por acessos de loucura, 

ferindo ou matando. Ao recuperar os sentidos, não 

lembram de nada e se arrependem do ocorrido. 

Segundo a teoria de Coué, o inconsciente é muito 

mais forte do que o consciente e comanda todas as 

ações humanas. Assim, nos exemplos acima, quem 

conduziu aquelas pessoas, senão este inconsciente?  

Para Coué, a este inconsciente poderia ser dado 

o nome de imaginação.  

Apesar de o inconsciente ser muito mais forte, 

Coué ressaltava a importância do engajamento do 

consciente no processo de autossugestão. Isso ficará 

mais claro a seguir. 
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Capítulo 9 - Vontade x Imaginação 

 

Para Émile Coué, em um combate entre a nossa 

vontade e a nossa imaginação, esta última sempre 

venceria.  

Será que é realmente assim? 

Imagine que há no solo uma tábua de 10 metros 

de comprimento por 30 centímetros de largura. Agora, 

pense em andar de um lado a outo desta tábua. Alguma 

dificuldade? 

Salvo casos muito específicos, provavelmente 

você considerará esta tarefa bem simples, afinal, trata-

se somente de andar para frente e para trás em um 

espaço suficientemente grande para caber seus dois 

pés. 

Imagine agora que essa tábua, com o mesmo 

comprimento, a mesma largura, as mesmas condições 

de sustentação e condições ambientes, é colocada entre 

dois prédios em uma altura aproximada de 100 metros.  

Teria você a mesma facilidade para atravessá-la? 
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Provavelmente a resposta será negativa, pois, 

por mais que as condições sejam exatamente as 

mesmas, uma tarefa antes tida como fácil passará a ser 

complicada, simplesmente por se imaginar o que 

poderia acontecer.  

Talvez dê tremedeira, talvez vertigem... enfim, 

algo simples se tornaria complexo e talvez até mesmo 

impossível por causa da imaginação (do que poderia vir 

a acontecer). 

 Um outro exemplo simples é quando queremos 

muito dormir. Quanto mais pensamos conscientemente 

que precisamos dormir, mais difícil fica. E quanto mais 

pensamos que está difícil, mais “acordados” ficamos. 

Parece uma espiral sem fim. 

Todavia, quando desligamos e nos entregamos 

ao inconsciente, o sono vem e tudo flui. 

Diante de todo exposto, segundo Coué, a 

imaginação poderia ser comparada a uma correnteza 

muito forte que vai devastando tudo por onde passa.  

Entretanto, segundo ele, caso a pessoa aprenda 

a controlar toda essa força, a correnteza poderia ser 
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utilizada para gerar energia e potencializar 

positivamente inúmeras situações. 

 

E como controlar essa correnteza?  

 

Através da Autossugestão! 

 

 

 

Premissas de Émile Coué 

 

1º - Quando a vontade e a imaginação estão em luta, é 

sempre a imaginação a vencedora, sem exceção alguma;  

2º - No conflito entre a vontade e a imaginação, a força 

da imaginação está na razão direta do quadrado da 

vontade;  

3º - Quando a vontade e a imaginação estão de acordo, 

uma não se ajusta a outra, mas uma se multiplica pela 

outra;  

4º - A imaginação pode ser governada. 
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Capítulo 10 - As Leis de Émile Coué 

 

A teoria desenvolvida por Coué é baseada em 

alguns pilares. São eles: 

 

1 – Lei da Ação Concentrada  Segundo esta 

premissa, tudo em que você se concentra tende a 

aumentar e, desta forma, a probabilidade é de que 

aquilo que você pensa constantemente se torne 

realidade. 

Segundo Coué, as pessoas seriam responsáveis 

por todos os seus problemas, pois mesmo as doenças 

físicas, segundo ele, começariam na mente. Assim, a 

ideia de doença produzirá uma doença. Por outro lado, 

a ideia de cura pode produzir cura.  

Por isso, Coué afirmava, com convicção, que 

quando uma ideia é trabalhada em nossa mente como 

algo realizável, já estamos trabalhando a realidade para 

que a ideia se materialize de fato. 
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2 – Lei do Esforço Reverso  Este conceito 

pode ser resumido com a expressão “quanto mais se 

tenta, menos se consegue”.  

Vou utilizar aqui um exemplo que já vimos nas 

páginas anteriores: talvez, você já tenha deitado na 

cama algum dia e pensado: “Nossa, hoje eu preciso 

dormir logo, pois quero estar descansado amanhã.”.  

Muitas vezes, quanto mais tentamos dormir, 

menos conseguimos e isto ocorre pois, quanto maior o 

esforço consciente, menor a ação do inconsciente (ou 

subconsciente). 

Visto isso, pergunto para você: “Para viver a 

auto-hipnose basta querer?” 

A resposta é negativa, ou seja, para usufruir os 

benefícios da autossugestão, não basta querer. É 

necessário o engajamento da imaginação para que 

efetivamente aquilo que se quer passe a ser uma 

realidade para o inconsciente.  

Como já vimos, em uma briga entre a imaginação 

e a vontade, esta última sempre perderá. Exatamente 

por isso estou construindo esse seu aprendizado com 

bases sólidas, afinal, não quero somente que você 
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tenha vontade de fazer auto-hipnose, mas sim que você 

possa colher todos os benefícios que ela é capaz de 

proporcionar. 

Como Milton Erickson ensinou, inclusive 

demonstrando com seus pacientes, a sugestão tem o 

poder de apresentar um efeito reverso. Se dito a um 

paciente para que ele “não pense no seu membro 

dolorido”, o mais normal e esperado, a partir da lei do 

esforço reverso, é que ele passe sim, a partir daí, a se 

lembrar e a se concentrar no ponto causador de dor. 

Desde já, podemos também afirmar que, durante 

o processo de autossugestão, você deve focar em 

sugestões positivas e não em negações (falarei disso 

com mais detalhes nas posteriormente).   

 

3 - Lei da Emoção Dominante  Sugestões 

acompanhadas de emoção são mais fortes.  

Conhecedor desta “lei”, você pode (e deve) 

utilizar conceitos emocionais durante o processo de 

autossugestão, gerando um maior engajamento da 

vontade com a imaginação.  
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Lembre-se mais uma vez: a imaginação 

potencializa imensamente a vontade, mas se for 

contrária a esta, sempre prevalecerá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se foi realmente feita a autossugestão, isto é, se 

seu inconsciente aceitou a sua ideia, com grande 

admiração sua, verá realizar-se aquilo em que havia 

pensado (note-se que as ideias autossugestionadas têm 

a propriedade de existir em nós sem o sabermos, de cuja 

existência só podemos ter conhecimento pelos efeitos 

que essas ideias produzem).  

Mas, sobretudo, e esta recomendação é essencial, 

a vontade não deve intervir na prática da autossugestão; 

porque, se ela não está de acordo com a imaginação, se 

a gente pensa: “quero que tal coisa aconteça”, e a 

imaginação diz: “tu queres, mas isso não sucederá”, não 

somente não se consegue o que se quer, mas ainda se 

obtém exatamente o contrário.” 

 

Émile Coué 
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Capítulo 11 – Finalizando o Método de Émile 

Coué 
 

Coué entendia que a autossugestão deveria ser 

feita de forma genérica e como uma ladainha (dita 

mecanicamente e sem qualquer esforço).  

Segundo ele, todas as manhãs, ao acordar, e 

todas as noites, logo ao deitar, a pessoa deveria fechar 

os olhos e/ sem fixar a atenção, dizer em voz alta, a fim 

de ouvir as próprias palavras, a frase:  

 

"Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada 

vez melhor." 

 

Segundo Coué, a frase deveria ser repetida 20 

vezes e, como as palavras “sob todos os pontos de 

vista” abrangem tudo, seria desnecessário fazer 

qualquer autossugestão para casos específicos.  

Para ele, a mera repetição dessa frase, de 

maneira sistemática, seria suficiente para causar 

mudanças para melhor na vida de quem seguisse o 

regramento.  
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Capítulo 12 - E depois de Émile Coué? 

 

Agora que você já entendeu o método de Émile 

Coué, talvez esteja se perguntando:  

Mas ele morreu em 1926. E depois, não houve 

nenhum avanço nesta questão da autossugestão?  

A resposta é sim, ou seja, a ciência avançou 

muito neste tema após o falecimento de Coué, mas ele 

é a base de tudo.  

É com ele que se estrutura o conceito desta auto-

hipnose científica que trata as etapas do processo de 

autossugestão como um comportamento e não como 

um estado de transe. Trata-se, acima de tudo, de um 

modelo sociocognitivo. 

Assim, o que faremos nesta reta final é estruturar 

o método que você utilizará para potencializar seus 

resultados com a autossugestão, compreendendo as 

bases de Émile Coué e inserindo o que já evoluiu com a 

ciência.  

Antes disso, quero reforçar alguns pontos para 

ter certeza de que estamos na mesma página. São 
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conceitos fundamentais para avançarmos com 

tranquilidade para o próximo capítulo. 

 

1 - Não há (e nunca haverá) unanimidade sobre 

o que é o transe. Apesar disso, independentemente do 

que seja, ele é desnecessário no modelo científico 

(sociocognitivo) de auto-hipnose. 

 

2 – No desenvolvimento do modelo 

sociocognitivo de auto-hipnose é fundamental que a 

pessoa desempenhe o seu papel, ou seja, se estamos 

tratando de um modelo comportamental, é claro que a 

pessoa precisa entender o comportamento adequado 

para poder potencializar os efeitos.   

Em suma, se você quer melhorar sua auto-

hipnose, é importante desempenhar o papel de um 

“bom sujeito” em auto-hipnose. Para isso, basta seguir 

as instruções que veremos a seguir. 

 

3 – O processo de visualização é fundamental na 

auto-hipnose, e é importante que você entenda o que é 
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isso. Em outras palavras, você não precisa ver uma 

imagem HD na sua mente, mas apenas deixar “a 

imaginação fluir”. Pense, por exemplo, em um animal.  

Que animal você pensou?  

Talvez você não tenha visto a imagem do animal, 

mas sabe em qual você pensou, certo?  

Pronto! Isso já é suficiente para o processo de 

autossugestão! 

Em suma, desapegue de qualquer ideia negativa, 

pois o “visualizar” do processo de autossugestão é algo 

muito simples e que realizamos inúmeras vezes por dia 

em nossa vida. 

 

4 - O processo de autossugestão não é passivo, 

ou seja, exige o engajamento da pessoa para que os 

resultados sejam efetivos. Trata-se de uma ferramenta 

incrível em que você será o agente da mudança.  
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Capítulo 13 - Partindo para a prática 

 

Com tudo o que conversamos, podemos com 

tranquilidade avançar para a prática e, para isso, você 

seguirá algumas etapas.  

As bases de todo processo advêm de Émile Coué, 

com as complementações da ciência após sua morte. As 

fases que apresentarei são inspiradas no 

hipnoterapeuta Adan Eason, mas com algumas 

particularidades referentes a outros nomes da Hipnose. 

 

Fase 01 – Preparação – Neste momento, você 

procurará um local tranquilo, seguro e ficará sentado 

para a realização da auto-hipnose. Estar sentado (e não 

deitado) amplia o engajamento no processo.  

 

 Fase 02 – Objetivos – Antes de começar, você 

definirá o objetivo da sessão de auto-hipnose.  

Talvez seja se sentir mais motivado, talvez seja 

se sentir mais seguro ou talvez seja simplesmente 
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relaxar para uma ótima noite de sono. O que importa é 

que esse objetivo esteja bem claro para você. 

 Observação: procure definir apenas um objetivo 

para a auto-hipnose, a fim de que você possa direcionar 

seus esforços completamente para ele.  

 

Fase 03 – Indução Hipnótica – Lembre-se de 

que no modelo sociocognitivo de auto-hipnose, falar em 

indução é apenas buscar um potencializador para o 

engajamento no sentido de preparação do Mindset (ou 

atitude mental) adequado. 

Entendido o exposto acima, quero que você 

lembre de quando conversamos sobre James Braid. 

Naquele momento, falei um pouco sobre o conceito de 

fascinação do olhar e do estudo desenvolvido pelo 

médico sobre esta questão. 

Para esta “fase 03”, utilizaremos este conceito 

para preparação do Mindset. Assim, você fará o 

seguinte: com sua cabeça reta, ou seja, olhando para 

frente, você levantará apenas o globo ocular (sem 

mexer a cabeça) e irá pousar o olhar em um ponto fixo 
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(caso fique com dúvidas, veja um exemplo na imagem 

abaixo). 

 

Uma outra opção é você imaginar como se 

tivesse um fio passando pela sua testa e, apenas com 

os olhos, você busca olhar para ele (elevando, da 

mesma forma, o globo ocular). 

Você perceberá que, naturalmente (é fisiológico) 

os olhos vão se cansando. Em suma, trata-se de dar a 

informação para seu corpo de que seus olhos estão 

cansados. Neste momento, é disparado um processo 

fisiológico de relaxamento. Além disso, ao olhar para 
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cima você se concentra (atenção direcionada para uma 

única ideia). 

No momento em que os olhos começarem a 

piscar ou quando você já estiver sentindo-os mais 

cansados, mais pesados, permita-se simplesmente 

fechá-los.  

Depois, abaixe o queixo e permita que o 

relaxamento avance pelo seu corpo. Sem cobranças, 

sem expectativas, apenas deixe fluir.  

Lembre-se de que na auto-hipnose não há certo 

ou errado. É uma experiência subjetiva que cada um 

vive de uma maneira diferente do outro. 

 

Fase 04 – Aprofundamento – Nesta fase, você 

ampliará o seu engajamento, alinhando ainda mais o 

consciente com o subconsciente ou, em outras 

palavras, a imaginação com a vontade. 

Aqui, você pode começar a deixar a sua 

imaginação fluir mais. Um aprofundamento bem 

tradicional é você imaginar que na sua frente há uma 

escada com 10 degraus.  
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Após, você começa a descer esta escada e quanto 

mais desce, mais aprofunda o relaxamento. 10... Vai 

descendo ... 09 ...  Descendo... 08... E assim por diante.  

Outra possibilidade é você usar sons ambientes 

para aprofundar, ou seja, cada som que você escuta 

ajuda você a ir ainda mais fundo, aprofundando cada 

vez mais e se sentindo cada vez melhor. 

 

Fase 05 – Sugestões – Aqui é o momento em 

que você irá “conter” aquela correnteza e direcionar ela 

para o que você precisa.  

Émile Coué dizia que as sugestões precisavam 

ser ditas em voz alta, pois isso ampliava o 

engajamento. Hoje, com os diversos estudos, sabe-se 

que não é necessário, e que sugestões silenciosas 

podem ter o mesmo ou até maior impacto. Portanto, 

faça da forma que for mais confortável para você. 

Regras para as sugestões:  

 

 As sugestões devem ser positivas.  
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Assim, diga: “Eu me sinto seguro” ao invés 

de “Eu não me sinto inseguro” ou “Eu 

estou calmo” ao invés de “Eu não estou 

ansioso”. 

 

 Não utilize a palavra “tentar”, pois se 

trata de um comando embutido e que 

pressupõe a possibilidade de falha.  

Assim, utilize “Eu estou parando de fumar 

de forma fácil” ao invés de “Eu estou 

tentando parar de fumar”. 

 

 As sugestões devem ser formuladas 

no tempo presente.  

Assim, diga: “Eu estou tranquilo na 

palestra” ao invés de “Eu vou estar 

tranquilo na palestra”. 

 

 Faça sugestões realistas.  

Assim, ao invés de dizer “Eu corro como o 

Usain Bolt”, diga “Eu corro melhor e com 
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mais facilidade” (observação: se você 

estiver treinando para os 100m da próxima 

olimpíada, aí sim pode usar a primeira 

frase). 

 

 Evite sugestões muito longas e 

complexas.  

Prefira fases curtas, simples e focadas no 

seu objetivo (que deve ser um e não 

vários). 

 

 Abuse das repetições.  

Há inúmeros conceitos relacionados com 

este ponto: Homoação, Heteroação, 

Compouding, DDT etc. Não vou explicitar 

cada um deles, pois o mais importante é 

que você entenda que quando falamos de 

sugestões, a segunda tende a ter mais 

força que a primeira. Da mesma forma, a 

terceira tende a ser mais forte que a 

segunda e assim por diante.  
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Assim, uma sugestão pode (e deve) ser 

repetida, a fim de que se consolide ainda 

mais como um padrão subconsciente. 

Exemplo: “Eu me sinto seguro na palestra” 

+ “Eu me sinto muito seguro na palestra” 

+ “Eu sinto muita segurança na palestra” 

e assim por diante... 

 

 Visualize.   

Aqui é importante que você lembre dos 

pilares do método de Émile Coué. Assim, 

busque visualizar a situação, a ação e a 

emoção que você quer alcançar. Lembre-

se de que não precisa ser uma imagem 

HD. O que é necessário é atitude positiva, 

crença e engajamento. A clareza de uma 

imagem é o que menos importa aqui. 

 

Exemplificando: Imagine que você irá fazer 

uma palestra no dia seguinte e que quer se sentir muito 

confiante e seguro. Neste caso, após as fases 01 a 04, 
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você irá visualizar a si mesmo fazendo a apresentação 

com segurança e confiança.  

Talvez você visualize as pessoas assistindo com 

total interesse, talvez você visualize os movimentos 

confiantes do seu corpo e as palavras fluindo de sua 

boca ou talvez seja apenas um sentir de que tudo está 

no seu controle. 

Em seguida, com essa visualização ocorrendo, 

você repetirá algumas vezes a sugestão: “Estou me 

apresentando com confiança e segurança”. 

Depois, basta seguir os passos que veremos na 

sequência. Simples, correto? 

 

Fase 06 – Emersão – Momento em que você 

emerge do processo. Nesta fase, é importante ter calma 

para que a emersão ocorra conforme as necessidades 

do corpo e da mente. Assim, volte pela mesma escada, 

suba os degraus e, somente após, abra os olhos.  

Essa congruência é fundamental para que você 

se sinta bem. 
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Capítulo 14 - Considerações Finais 

 

A auto-hipnose pode ser utilizada em inúmeros 

campos da sua vida. Veja algumas das inúmeras 

possibilidades: 

 

 A cada dia como comidas mais saudáveis. 

 A cada dia bebo menos refrigerante. 

 Como três refeições saudáveis todos os 

dias. 

 A cada instante me aceito como sou. 

 O dinheiro flui em minha vida. 

 A cada dia estou mais calmo. 

 Cada vez que faço auto-hipnose me sinto 

mais relaxado. 

 A cada dia durmo melhor. 

 Estou cada vez mais confiante quando 

converso com pessoas do meu trabalho. 

 Sinto-me muito confiante quando falo em 

público. 

 Sinto-me muito confortável viajando de 

avião. 
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 Eu sou forte. 

 Eu me amo. 

 Eu me aceito. 

 

Essas são apenas algumas possibilidades das 

inúmeras utilidades e frases possíveis. Cabe ressaltar 

que quanto mais você praticar, mas conseguirá utilizar 

essa ferramenta poderosíssima na sua vida.  

Trata-se a autossugestão de algo muito poderoso 

e que pode mudar sua vida. E quer saber o melhor? Só 

depende de você e do seu engajamento! 
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Capítulo 15 – Sobre o Autor  

 

 Pós-Graduado em 
Neuropsicologia; 

 Pós-Graduado em 

Problemas de 
Aprendizagem;  

 Pós-Graduado em 
Psicanálise; 

 Hipnoterapeuta 

formado pela OMNI 
Hypnosis Training 

Center; 

 Cursou o professional Hypnotherapy Formation 
com Anthony Jacquin e Freddy Jacquin 

(Londres); 

 Certificado em Hipnoterapia pelo Instituto Dave 

Elman (EUA);  

 Certificado em Hipnose Não Verbal - Giancarlo 
Russo (Itália) 

 Membro da IBHEC – International Board of 
Hypnosis Education & Certification; 

 Formado em Hipnoterapia Ericksoniana Avança-
da - Instituto Sofia Bauer; 

 Licensed Practitioner of NLP™; 

 Conversational Hypnotherapy Certification 
- Sussex Hypnotherapy Centre 

 Certified NLP Master Practitioner - Academy of 
Modern Applied Psychology; 
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 Certified Life Coach - Academy of Modern Applied 

Psychology; 

  Master em Inteligência Emocional - YPD; 

 Realizou a formação "Stage Hypnosis Training" 
com Marc Savard (Las Vegas); 

 Realizou a formação MasterClass – 
Hypnotherapy  com Marc Savard (Las Vegas); 

 Master em Hipnose Clássica com inúmeros 

cursos; 

 Reiki Master & Teacher; 

 Aprofundou seus conhecimentos com cursos 
de Auto-Hipnose, Engenharia da Mente, 
Psicanálise e Neurociência com inúmeros trainers 

nacionalmente e internacionalmente conhecidos. 

 Professor de Hipnose Clássica e Clínica; 

 Palestrante Motivacional;  

 Mais de 1280 Alunos Formados; 

 Estudou a hipnose por muito tempo através de 

demonstrações em centenas de pessoas para 
compreender os processos neurais e os melhores 

caminhos para o sucesso.  Possui inúmeros 
atendimentos e uma vasta experiência na 
hipnose e na hipnoterapia. 
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