
 

 

(leia este ebook antes de começar a praticar)  

Auto Hipnose – Para estudantes –
Para melhorar muito nos estudos - 
Método com Áudio. 
 

Autor:  Elizeu Bezerra. (Hipnólogo e Hipnoterapeuta). 

Nota: Este ebook é parte integrante da Auto Hipnose para melhorar nos 

estudos.  

Este ebook e áudios não devem ser compartilhados ou mesmo enviado a sites 

de compartilhamentos de vídeos (Youtube, etc.). 

Meu nome é Elizeu, sou hipnologo e hipnoterapeuta.  Trabalho com a Hipnose 

clínica, ou seja, utilizo a hipnose para tratamento terapêutico. 

O Objetivo não é ensinar hipnose nem tampouco a auto-hipnose, mas, sim, 

oferecer uma ferramenta especifica e já pronta pra uso. Neste você passara por 

um relaxamento profundo, onde vou sugestionar você para que possa 

memorizar com mais facilidade tudo oque estudar, excelente para passar em 

cursos, provas. Além de uma âncora hipnótica muito importante. Não sabe o 

que é âncora hipnótica? Vai saber na prática quando no transe hipnótico eu 

citar o dedo indicador na ponta do nariz. 

Faça esse relaxamento pelo menos 3 vezes por semana ou mais, sempre antes 

de começar a estudar.  Somente a prática leva a perfeição. Nunca duvide de 

sua capacidade de relaxar, entrar em transe ou mesmo de ter uma super 

memória, todos nós somos iguais e temos as mesmas capacidades. 

Evite fazer este relaxamento, esse aprofundamento em um transe hipnótico se 

estiver com o estomago cheio. 

É desnecessário qualquer tipo de música de fundo ou acender incensos. A 

Hipnose é uma ciência! 

A hipnoterapia ou hipnose clínica é uma prática terapêutica séria, com uso 

clínico amplamente estudado e reconhecido. A hipnose também é utilizada em 



 

 

palco como forma de diversão.  Mas, aqui estou falando de Hipnoterapia, ou 

seja, usar de forma terapêutica a hipnose. 

Para desmistificar alguns conceitos, é necessário compreender que… 

A Hipnose não é: 

 

• Controle mental; 

• Lavagem cerebral; 

• Sono; 

• Inconsciência; 

• Um estado alterado peculiar; 

• Um estado místico. 

 

Quando hipnotizada a pessoa está: 

 

• Consciente; 

• Em controle; 

• Em um estado natural e inofensivo; 

• Capaz de sair da hipnose quando desejar. 

 

Um pouco sobre a Auto Hipnose: 
 

A auto-hipnose é frequentemente usada para modificar comportamentos, 

emoções e atitudes. Muitas pessoas usam a auto-hipnose para lidar com 

problemas da vida cotidiana. A auto-hipnose pode aumentar a sua confiança e 

até te ajudar a desenvolver novas habilidades. Ela também pode servir como 

um alivia dor do estresse, da ansiedade, dores crônicas e ser usada para ajudar 

a superar hábitos ou mesmo relaxar. 

 

Costuma-se dizer que toda hipnose, por causa do componente de sugestão e 

imaginação que ela inclui, é na verdade uma auto-hipnose.  É a própria mente 

hipnotizada que a torna possível. Através de diferentes sugestões e imagens, a 

própria pessoa está alcançando um profundo relaxamento hipnótico. 

É falso que uma pessoa possa ser "reprogramada" ou manipulada. Não se pode, 

é impossível hipnotizar uma pessoa se ela não quiser. 

 

Em um estado hipnótico, geralmente é sentida uma sensação de calma, 

tranquilidade ou relaxamento, que muitas pessoas dizem que acham que não 

foram hipnotizadas. 

 



 

 

Quem pode ser hipnotizado? 

Para muitas pessoas, principalmente as que não entendem o que é hipnose e 

não conhecem os seus benefícios, ser rotulada de “facilmente hipnotizável” é 

uma ofensa. 

Elas acreditam que, pela falta de esclarecimento, que ser suscetível à hipnose 

significa fraqueza psicológica. Mas é exatamente o contrário! 

Uma pessoa hipnotizada continua no controle de suas faculdades 
mentais. Mas sua concentração e imaginação estão tão elevadas que elas 

encontram uma maior facilidade para modificar seus pensamentos e 

comportamentos. 

Como se preparar para a auto-hipnose 

A primeira coisa é entender que a auto-hipnose é dependente da nossa força 

de vontade. Portanto, para entrar em transe hipnótico é essencial estar 

destemido, focado e disposto a se deixar relaxar. 

 

 

Observações importantes: Em hipótese nenhuma ouça o áudio quando você 

estiver dirigindo ou em algum local que possa colocar você em risco sua 

integridade física, sua segurança. 

Sente-se em uma posição confortável, preferencialmente sentado, pode até 

praticar deitado, mas, pode ter a tendência de relaxar muito e dormir.  Por esse 

motivo, pratique preferencialmente sentado. 

 Certifique-se de que ninguém possa te incomodar, avise as outras pessoas que 

vivem com você de que irá praticar a auto-hipnose e que gostaria de não ser 

incomodado, para que você possa desfrutar da melhor forma possível.  

Faça esse relaxamento estando sentado, se for praticar estando deitado não 

ouça o áudio com o carregador conectado e Não coloque o celular embaixo do 

travesseiro ou mesmo embaixo de um cobertor, é extremadamente perigoso se 

a bateria do celular ficar excessivamente quente corre risco de explosão. 

 

Basta seguir as instruções nos áudios e você vai descobrir como relaxar 

sua mente e seu corpo em apenas alguns poucos minutos. 



 

 

 

Meu site: www.hipnoseterapeutica.com.br 

Fanpage:  https://www.facebook.com/hipnoterapeutaelizeu/ 

Instagram:  https://www.instagram.com/elihipnologoclinico/ 

Canal no Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCfH4wlJqidIbSP2dHxE2WbA 

 

Notas: Não tenho muito tempo para atualizar e postar em Fanpage, Instagram ou Youtube.  

Mas, uma ou duas vezes por semana estarei  postando. Quanto ao Youtube, estarei  criando 

vídeos,  faz pouco tempo que decidi criar um canal e não tenho tempo de criar vídeos...Tudo 

ao seu tempo! Mas,  faça parte ! 
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