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Adicionando  a Sugestão  Hipnótica  e a  Visualização  na  Auto-
Hipnose

Ensaiando Resultados Positivos

Vamos visualizar um exemplo prático a partir de uma personagem.

Amanda é uma estudante de teatro que tem medo do palco. Ela participará de uma
peça e está ansiosa de não fazer uma boa performance.

Ela quer aprender a auto-hipnose para ajudá-la a se sentir mais confante. Eu ensino à
Amanda a praticar a auto-hipnose e, em seguida, ensino a visualização. Nesta técnica,
a  pessoa  se  visualiza  atuando  e  reagindo  da  maneira  que  ela  deseja,  repetindo
sugestões pós-hipnóticas para ajudar a alcançar uma meta. Depois de colocar-se em
hipnose, Amanda se imagina no palco atuando com confança e facilidade.

Enquanto  visualiza  isso  por  30  segundos,  ela  repete  três  vezes  a  sugestão  pós-
hipnótica “Estou me apresentando com facilidade e confança”.  Enquanto ainda
em hipnose, ela repete esse processo mais duas vezes.

É assim que essa técnica é feita:

1.Sente-se em um lugar confortável, com pernas e pés descruzados.
2.Sem inclinar a cabeça ou esticar o pescoço, escolha um ponto no teto e fxe
seu olhar nesse ponto. Enquanto você mantém seus olhos fxos nesse ponto,
respire  fundo  e  segure  por  tanto  tempo  quanto  achar  confortável.  Então,
quando você expirar, repita a sugestão “Meus olhos estão cansados e pesados
e eu quero DORMIR AGORA”.  Repita esse processo para si  mesmo algumas
vezes e, se seus olhos ainda não estiverem pesados, deixe-os fechar e relaxe
em uma posição normal.
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3.Permita que seu corpo fque solto e mole na cadeira como uma boneca de
pano. Então, lentamente e com vontade, conte silenciosamente de 5 até 0. Diga
a si mesmo a cada contagem que você está fcando cada vez mais relaxado.
4.Visualize uma imagem que represente uma situação que você deseja dominar
e se veja alcançando seu objetivo.
5.Repita a si mesmo três vezes uma sugestão positiva, como:  “Estou confante,
calmo e relaxado”.
Diga com convicção, enquanto retrata a imagem por cerca de 30 segundos.
Repita isso três vezes e entre as vezes, permaneça em hipnose e se concentre
no relaxamento do seu corpo.
6.Volte para a sala contando de um até 5 e abrindo os olhos.

Como Defnir suas Metas usando Auto-Hipnose

1.Dê alta prioridade à realização de seus objetivos. Planeje usar a auto-hipnose
diariamente e você começará a ver os resultados.
2.Escreva seus objetivos em um papel. Esclareça o que você quer trabalhar e
seja  específco.  Certifque-se de defnir  metas  que sejam realizáveis.  Se tem
objetivos de longo prazo, uma boa dica é dividi-los em etapas gerenciáveis.
3.Formule  suas  sugestões  hipnóticas  e  as  anote.  Escreva  uma  série  de
sugestões  para  o  objetivo  que  você  está  trabalhando.  Siga  as  regras  das
sugestões pós-hipnóticas. Você pode até querer escrever seu próprio roteiro
(veja um exemplo mais abaixo).
4.Decida as imagens que pretende utilizar. Se o seu objetivo é relaxar, imagine
uma cena agradável como uma praia ou um parque num dia quente de verão.
Você talvez queira usar imagens do resultado como Amanda.
5.Se  você  não  conseguir  atingir  sua  meta,  não  fque  triste.  Lembre-se,  não
alcançar um objetivo não signifca que você é um fracasso. Pode ser que você
precise abordar o objetivo de uma maneira diferente ou talvez você precise ser
mais persistente.

ÚLTIMAS DICAS

Se gostou, conheça mais sobre o Movimento Libertologia, e todos os treinamentos e
ações sociais desenvolvidos pelo MovLiber.

Assine a nossa newsletter e receba conteúdos exclusivos para melhorar ainda mais
sua performance e alavancar sua carreira.



Visite o site e Seja Livre, Feliz e Sempre Próspero!

www.movliber.org

Sou J.Marins, escritor, jornalista, sociólogo, juiz federal do trabalho, cofundador do Movimento Libertologia

e criador da Ciência da Liberdade  
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