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MENSAGEM PRA VOCÊ!
Este e-book gratuito foi desenvolvido 
pelo grupo O Hipnotista® especialmente 
para você que quer dominar a arte da 
hipnose. 

Você irá aprender 5 passos importantes, 
que se forem seguidos corretamente, vão 
proporcionar a você a capacidade de levar 
qualquer pessoa* ao transe. 

É sua responsabilidade a forma como vai 
usar tais técnicas. O grupo O Hipnotista® 

sempre defende a aplicação da hipnose 
com ética e respeito a todos os 
envolvidos.

*Qualquer pessoa que saiba que está sendo hipnotizada e queira participar do processo.



O QUE É TRANSE?
Um estado alterado de consciência, 
caracterizado por um rebaixamento do 
senso crítico e uma maior ativação das 
áreas emocionais do cérebro.  

Em transe, conseguimos uma conexão 
maior com a mente inconsc iente , 
responsável por mais de 96% de tudo que 
acontece conosco. Ao nos conectarmos com 
o inconsciente, podemos nos conhecer 
melhor e realizar mudanças de forma 
natural e eficiente.  

Importante lembrar que em transe, nos 
lembramos de tudo que acontece e estamos 
todo o tempo conscientes e no controle!



O QUE É TRANSE?
Todo mundo já experimentou, em algum 
momento, a sensação de entrar no "piloto 
automático”. Quando dirigimos da casa 
para o trabalho, ou outro caminho muito 
conhecido, e de repente nossa mente 
vaga! Ou quando acordamos de manhã e 
começamos nossa rotina de escovar os 
dentes, tomar banho, nos arrumar para 
sair e tudo isso sem pensar em nada, 
quase que sem perceber! 

Este estado automático pode ser 
comparado a um transe. Mas o 
importante é saber que cada pessoa tem 
uma experiência única em transe!



1º PASSO PARA O TRANSE

Popularizada por Igor Ledochowski 

A = Atenção (Atention) 

Capturar a atenção do sujeito para que ele esteja 
totalmente atendo ao que VOCÊ TEM A DIZER! 

B = Rebaixamento (Bypassing) 

Rebaixar o senso crítico (ou fator crítico) do 
sujeito para que ele PARE DE CRITICAR 
VOCÊ! 

S = Estimular (Stimulation) 

Estimular a imaginação do sujeito, pois para 
imaginar não se pode criticar! VOCÊ PASSA A 
GUIAR A IMAGINAÇÃO.

FÓRMULA ABS



2º PASSO PARA O TRANSE

Sequência de afirmações dadas pelo sujeito. 

Podem ser verbais: 

- Você quer ser hipnotizado? 

- Sim! 

Podem ser não-verbais: 

Você pede o sujeito para ir até você e ele vai, para 
juntar os pés e ele junta. Pede para olhar pra você 
e ele olha. 

Inicia uma característica do cérebro chamada 
de HEURÍSTICA. Faz com que as nossas 
AÇÕES seguintes sejam, principalmente, 
AUTOMÁTICAS.

YES-SET



3º PASSO PARA O TRANSE

Conversa prévia que defini o CONTEXTO 
do que você vai fazer como hipnotista. 

Gera AUTORIDADE, quando você diz ou 
mostra que é capacitado para utilizar a 
hipnose como ferramenta poderosa. 

P R E -TA L K S H O W O F F - U m a 
demonstração qualquer que vai dar uma 
“pitada" do que você tem para mostrar. 
Pseudo hipnoses são ideais para isso. 

PRE-TALK STORYTELLING - Uma 
história que você conta para convencer sua 
platéia que a hipnose será uma experiência 
única, transformadora e imperdível.

PRE-TALK



4º PASSO PARA O TRANSE
LOOP HIPNÓTICO

CRENÇA

IMAGINAÇÃO

FISIOLOGIA

EXPERIÊNCIA



4º PASSO PARA O TRANSE
LOOP HIPNÓTICO

Crença - Acreditar que algo está, ou vai 
acontecer; 

Imaginação - Todo o fluxo mental que se 
forma quando a crença inicia (ex: acredito 
que vou colar o dedo então experimento 
pensamentos de que algo vai gerar uma 
atração ou dificuldade de separar os dedos); 

Fisiologia - As respostas físicas resultantes 
dos pensamentos iniciados com a crença (ex: 
sensação de que os dedos estão sendo 
atraídos até o movimento real dos dedos); 

Experiência - Resultado prático que o 
sujeito experimenta (ex: os dedos “colados”).



4º PASSO PARA O TRANSE
LOOP HIPNÓTICO

O objetivo de criar loop é fazer o sujeito ir 
gradativamente intensificando sua 
experiência até criar a crença de que o que 
está acontecendo é consistente o suficiente 
para ser considerado "estado alterado". 

O loop pode começar em qualquer uma 
das 4 etapas e cada vez que ele se 
completa a tendência é que se torne mais 
forte. 

Um ótimo exemplo de loop são os testes 
de sugestão que começam em algo 
fisiológico mas que se tornam sugestão e 
até mesmo indução ao transe.



5º PASSO PARA O TRANSE

São exercícios que você propõe para sua 
platéia com a intenção de verificar quais 
pessoas dentre as presentes estão mais 
abertas para suas sugestões. 

E s t a v e r i fi c a ç ã o v a i a u m e n t a r 
exponencialmente as possibilidades da(s) 
pessoa(s) que você escolheu para levar ao 
transe seguirem suas sugestões. 

Todo teste de sugestão pode ter mais ou 
menos elementos fisiológicos em relação às 
sugestões diretas. Quando mais pessoas você 
tem para trabalhar, mais sugestão deve ter 
seus testes. Por outro lado, quanto menor seu 
público, mais fisiologia você deve usar.

TESTES DE SUGESTÃO



5º PASSO PARA O TRANSE

Braço leve X Braço pesado 

 O objetivo é sugerir que um dos braços do 
sujeito fique mais pesada ao segurar, por 
exemplo um livro. Por outro lado que o outro 
braço fique leve, por exemplo ao ser puxado 
para cima por balões de gás hélio. 

Este exercício começa a indicar quem 
consegue gerar alterações físicas devido à sua 
sugestão. 

A parte fisiológica é a gravidade que pesa 
naturalmente o braço do “livro” 

Veja a demonstração no nosso canal no 
YouTube. https://youtu.be/qic9mY_143Y

TESTES DE SUGESTÃO

https://youtu.be/qic9mY_143Y
https://youtu.be/qic9mY_143Y


5º PASSO PARA O TRANSE

Olhos colados  

 O objetivo é sugerir que o sujeito produza uma 
substância poderosa com os dedos e passe nos 
olhos. O hipnotista diz que a substância é uma 
cola poderosa e que os olhos estão colados! 

Este exercício indica quem está disposto a 
aceitar sugestões do hipnotista sem muita 
elaboração, comandos mais diretos e incisivos. 

A parte fisiológica pode ser gerada ao pedir o 
sujeito para girar o globo ocular para cima ao 
tentar abrir os olhos. 

Veja a demonstração no nosso canal no 
YouTube. https://youtu.be/_eHKG4MZ5WY

TESTES DE SUGESTÃO

https://youtu.be/_eHKG4MZ5WY
https://youtu.be/_eHKG4MZ5WY


5º PASSO PARA O TRANSE

Mãos magnéticas 

 O objetivo é sugerir que o sujeito estique os braços 
colocando as mãos de frente. Ao comando do 
hipnotista as mãos se atraem até se tocarem como se 
fossem poderosos imãs.  

Via de regra o hipnotiza deve chamar ao palco quem 
colou os olhos, mas fazer este teste pode ampliar um 
pouco o seu campo de atuação pois é um comando 
igualmente poderoso e um pouco mais amplo por dar 
mais tempo para a sugestão ser formulada e aceita. 

A parte fisiológica se dá pela gravidade e pela 
tendência do sujeito de manter os braços na posição 
inicial. 

Veja a demonstração no nosso canal no YouTube. 
https://youtu.be/0ohPxbYTplM

TESTES DE SUGESTÃO

https://youtu.be/0ohPxbYTplM
https://youtu.be/0ohPxbYTplM


MENSAGEM FINAL
Que bom que chegou até aqui! Estes 5 passos 
vão permitir que você adapte sua abordagem 
para hipnotizar qualquer pessoa* de forma 
segura e prática. 

Leia e releia este e-book para que estas 5 etapas 
sejam parte natural do seu repertório e nunca 
pule nenhuma delas.  

Estes 5 passos não precisam acontecer nesta 
ordem necessariamente, mas é importante que 
todos os passos sempre estejam presentes em 
seus processos hipnóticos. 

Em nossas redes sociais estamos sempre 
disponibilizando materiais gratuitos que vão 
acrescentar sempre em seu desenvolvimento na 
hipnose. Siga-nos em todas elas!

*Qualquer pessoa que saiba que está sendo hipnotizada e queira participar do processo.



DOUGLAS ASSIS
Douglas Assis é atual Diretor da 
Associação Mineira de Hipnose (AMH). 

I n s t r u t o r d o g r u p o O 
Hipnotista®  especialista em induções 
rápidas e instantâneas, técnicas que 
permitem levar pessoas ao transe em 
segundos. 

Já atuou como musico e mágico 
profissional realizando centenas de shows 
em palcos por todo o Brasil, de onde tirou 
grande experiência em Hipnose de 
Entretenimento.



THIAGO DE PAULA
Thiago de Paula é o atual Vice-Presidente 
da Associação Minera de Hipnose 
(AMH).  

Instrutor do grupo  O Hipnotista®, 
especialista em reprogramação mental e 
mudança de hábitos. 

Atua trabalhando com pessoas há mais de 
15 anos, já tendo treinado profissionais  
de grandes mult inac ionais como 
Volkswagen, Fiat, TIM e outras.
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