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MENSAGEM PRA VOCÊ!
Este e-book gratuito foi desenvolvido pelo 
grupo O Hipnotista® especialmente para 
você que quer estudar melhor. 

Você irá aprender 5 dicas importantes, 
que se forem seguidas corretamente, vão 
potencializar seus estudos, pois melhoram 
o foco e a memorização, além de te ajudar a 
controlar as emoções na hora da prova. 

Estas 5 dicas que você está prestes a 
a p r e n d e r, f a z e m p a r t e d a n o s s a 
metodologia exclusiva que possui 10 
passos para transformar sua forma de 
aprender. Caso queira conhecer o programa 
completo, nos procure em nossa clínica!



COMO SEU CÉREBRO APRENDE?
Nosso cérebro funciona por sinapses. São 
literalmente correntes elétricas entre um 
neurônio e outro, a forma como criamos e 
organizamos informação. 

Só é possível aprender, porque nosso cérebro 
tem a capacidade de criar novas sinapses e/ou 
ampliar as sinapses já existentes. O nome 
dado a este processo é neuroplasticidade 
cerebral.  

Apesar de todo ser humano ter esta 
capacidade de aprender, existem formas de 
potencializar a neuroplasticidade e, com isso, 
p o t e n c i a l i z a r n o s s o p r o c e s s o d e 
aprendizagem.



1. DOPAMINA
Dopamina é um neurotransmissor, uma substância 
química produzida em nosso corpo em determinadas 
circunstâncias e que gerar uma agitação completa em 
nosso cérebro. 

O cérebro é "apaixonado" por dopamina! Tudo que 
fazemos, fica mais fácil se temos dopamina correndo 
em nosso sistema, inclusive aprender… estudar. 

Existem algumas formas específicas de fazer nosso 
corpo produzir mais dopamina, mas a mais simples, 
rápida e eficiente é através do diferente! Tudo que é 
diferente "chama a atenção" dos nossos neurônios e 
gera dopamina. 

A dica então é: crie estratégias de estudo que sejam 
diferentes. Saia da rotina, invente um quiz mental, 
imagine que está no show do milhão ou simplesmente 
mude sua rotina de estudos para não cair na mesmice.



2. SEJA LÚDICO
Durante toda nossa vida aprendemos de forma 
lúdica. Quando somos apenas bebês e tudo é 
novidade, nosso cérebro está a mil, em um 
"mundo de dopamina e neuroplasticidade". 
Desde então, aprendemos de forma lúdica 
(brincando). 

Quando ficamos mais velhos, somos inseridos 
no sistema de ensino formal e começamos a 
deixar a brincadeira de lado e estudar se torna, 
para muitos, algo chato. Só que nosso cérebro 
ainda prefere se divertir. 

Crie estratégias de estudar brincando, de forma 
lúdica, como jogos, usando cor, desafios… use 
sua criatividade e divirta-se. Quando mais 
engraçado for, mais você vai aprender!



3. SISTEMA DE RECOMPENSAS
Tudo que possui recompensa imediata vai fazer 
com que sua mente funcione melhor. O 
inconsciente, a parte mais poderosa da sua 
psique, adora recompensa, então dê recompensa 
pra ele e você vai se dar bem! 

Uma dica muito poderosa de criar sistemas de 
recompensa e ainda usar os últimos dois passos 
(dopamina e ser lúdico) é criar uma competição 
mental como você mesmo. Crie um objetivo, 
por exemplo, decorar uma tabela. Se comprometa 
a repassar a tabela mentalmente e quando acertar 
tudo, defina uma recompensa incrível pra você! 

As recompensas podem ser desde um alimento 
gostoso até pausar os estudos por 5 minutos e 
entrar na sua rede social favorita!



4. REPETIÇÃO
Nosso cérebro só grava informações na 
memória de longo prazo por repetição. Ao 
repetir algo, ele entende que aquilo é 
importante e então te permite acessar 
novamente na hora da prova por exemplo. 

É muito melhor estudar por um tempo maior, 
planejar sua rotina prevendo revisões. 
Sempre que for iniciar um novo assunto ou 
uma nova matéria, volte na anterior. Claro que 
para isso ser viável é necessário que você faça 
bons resumos. 

Uma dica infalível: pesquise sobre mapas 
mentais, esta é uma das melhores maneiras de 
criar resumos rápidos e compactos!



5. PRATIQUE AUTO-HIPNOSE
Existem várias formas de usar a auto-hipnose 
para te ajudar nos estudos. Mas existe uma 
técnica bem específica que potencializa muito a 
memorização, especialmente na hora de lembrar 
da matéria durante a prova: o mental folder! 

Temos em nosso canal do youtube vários 
vídeos com auto-hipnose que podem te 
ajudar, inclusive a técnica mental folder! Veja e 
reveja todos os vídeos quantas vezes quiser, até 
que se sinta melhor nos estudos, mais calmo e 
mais concentrado. 

Este é o link: youtube.com/c/ohipnotistabr 

O canal é todo organizado por playlists, então é 
só procurar por auto-hipnose e se divertir!

http://youtube.com/c/ohipnotistabr


MENSAGEM FINAL
Que bom que chegou até aqui! Estes 5 passos 
vão permitir que você encontre uma rotina de 
estudos muito mais funcional! 

É muito importante que você saia da teoria e 
leve tudo isso para prática, para seu dia-a-
dia, adaptando tudo da melhor forma possível. 

Como estas técnicas e os vídeos que 
sugerimos, você tem nas mãos ferramentas 
poderosas que vão te colocar mentalmente 
preparado para qualquer avaliação! 

E lembre-se que nada é mágica. Você precisa se 
dedicar, precisa se esforçar. 

Bons estudos!



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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