
Você sabia que a hipnose pode
 ajudar nos seus estudos para 

Concursos e Vestibulares?

Atualmente,  muitos alunos estão adotando essa técnica,  uma
vez que a disputa dos concurseiros e estudantes por uma vaga
se torna  mais difícil e acirrada a cada ano.

Para  eles  vale  investir  no  diferencial quando  o  assunto  é
conquistar uma oportunidade!

O público  que  procurava  este  serviço  está  ficando cada  vez
mais  diversificado,  embora  a  necessidade  de  todos  seja  a
mesma :  diminuir o nervosismo e a ansiedade na hora da
prova  e  melhorar  o  aprendizado,  a  memória  e  a
concentração nos estudos.

A hipnose é uma arma poderosa para quem quer
encontrar autoconfiança, concentração e

autoestima, a fim de enfrentar a maratona de estudos
e provas em busca da vaga na faculdade ou do

emprego dos sonhos. 



Muitos  estão  apostando  nas  técnicas  de  Hipnose  Clínica
(Hipnoterapia)   para  potencializar  os  estudos,  memorizar,
assimilar conteúdos com mais eficácia e conquistar o equilíbrio
necessário nos dias de prova.

A Hipnoterapia vêm ajudando cada vez mais os estudantes
a obter sucesso para melhorar o desempenho em concursos e
exames, como o Enem, OAB, Fuvest, entre outros exames que
exigem muita concentração, segurança, esforço para acessar a
memória e calma na hora de fazer a prova.

Isso é possível porque a Hipnose estimula o sistema nervoso,
aliviando o stress e a ansiedade e gera um fenômeno chamado
hipermemória,  melhorando  o  desempenho  do  estudante  a
acessar o conteúdo estudado em sua memória de longo prazo.

A Hipnose não faz Milagres

A Hipnose  potencializa o desempenho da pessoa, ou
seja, ajuda o estudante a chegar ao máximo de seu

potencial – mas para isso a pessoa tem que estar bem
preparada. 



Se o candidato não estudou, não se preparou para a prova, não
é  a  Hipnose  que  vai  resolver,  mas  se  a  pessoa  estudou  e
conhece o assunto, o que a Hipnoterapia vai fazer é ajudar esse
estudante a acessar suas memórias, trazendo a tona o conteúdo
que ele já tem.

A Hipnoterapia  é  um procedimento  em que tudo  é  feito  de
acordo  com a  própria  aceitação  de  quem está  recebendo.  A
técnica trabalha com o relaxamento mental e corporal. A partir
do momento em que a pessoa segue as orientações e relaxa,
reduz o nível de ansiedade. Esse é o fator primordial orientado
para  que a pessoa consiga estudar e apreender o conteúdo com
facilidade.  O  método  trabalha  também  a  autoconfiança,  a
autoestima, o controle do nervosismo e a melhoria da memória.

O que a Hipnoterapia faz é dar condições para que a pessoa
tenha calma, tranquilidade, capacidade de raciocínio, para ler,
entender e responder as questões, buscando em sua memória o
conteúdo estudado.



Importante  lembrar  que  toda  Hipnose  é  uma  auto-hipnose,
então  o  resultado  depende  unicamente  da  pessoa,  de  sua
participação, de sua motivação e de seu comprometimento com
o processo. 

A Hipnoterapia ajuda as pessoas a conhecerem a si
mesmas, identificar seus pontos fortes e melhorar

seus pontos fracos, bem como as dores, sentimentos e
pensamentos negativos que existam dentro dela. 

Quem  se  submete  a  essa  técnica  consegue  descobrir  em  si
aquilo que pode lhe ajudar a atingir seus objetivos, ao mesmo
tempo  em  que  reconhece  o  que  poderia  atrapalhá-lo,  e
possibilita o autocontrole e superação.

É  como  se  um  estudante  tivesse  a  oportunidade  de
reprogramar  sua  parte  neurológica  com  o  objetivo  de
canalizar  a  energia  em  suas  metas –  aumentando  a
qualidade do estudo e otimizando sua produtividade; Você
aprende  a  controlar  a  ansiedade,  evita  que  as  preocupações
apareçam  nos  momentos  inapropriados  e  descobre  como
acessar todo o conteúdo armazenado por meio de seu estudo.

A Hipnose, então, promove mudanças profundas, e permite que
uma  pessoa  conheça  melhor  a  si  mesma.  Por  isso,  é  uma
excelente  estratégia  utilizar  a  Hipnose  para  concurso  e
vestibular.

Cuidado com a AUTOSSABOTAGEM 

Entretanto,  há  também  os  candidatos  que  praticam
autossabotagem.  Aqueles  que  subconscientemente  criam



limites  e  barreiras  para  eles  mesmos,  prejudicando  seu
desempenho.

Estes  são  os  que  mesmo  tendo  um  conhecimento  vasto  da
matéria  estudando muitas  horas  por  dia  com afinco,  durante
anos para a vaga desejada, não acreditam que possam passar na
prova;  Não  se  sentem  merecedores;  Não  se  acham  bons  o
suficiente, etc.

Algumas crenças limitantes bastante comuns são:
É muita coisa pra estudar; Eu não consigo aprender;

Tem poucas vagas; Só passa quem tem sorte;
Não tenho tempo suficiente para estudar;

É difícil manter a concentração;
Estudo muito mas esqueço tudo;
É difícil entender as questões.

A Hipnoterapia  pode  ajudar  nesses  casos,  investigando  e
tratando a origem das emoções subconscientes que alimentam
esses pensamentos sabotadores ou crenças  limitantes.  

Tratando os bloqueios e dificuldades que impedem o
candidato de fluir naturalmente em seu processo de

estudo e durante a prova.



Uma vez  livre  desses  impedimentos,  a  pessoa  estará  pronta
para seguir os seus estudos com a cabeça tranquila, pensando e
confiando no  seu potencial e em si mesma.

A Hipnoterapia tem ajudado vários estudantes que
não sabem como agir em situações de extrema

pressão. 

Por este motivo tem aumentado a quantidade de estudantes
e  candidatos  de  concursos  que  buscam  o  método  da
Hipnoterapia. São pessoas com os mais variados problemas. É
importante  que primeiro se busque o principal  problema,  ou
seja, o que está se passando para a pessoa não conseguir focar e
ter concentração. 

Ninguém nasce ansioso. Nossos problemas,  medos,  limites e
preocupações existem porque primeiro foram criados em nosso
subconsciente. Se é a nossa mente quem cria a realidade em
que vivemos, é também na nossa mente que podemos eliminar
o  que  nos  incomoda.  Com  a  Hipnoterapia,  acessamos  o
subconsciente  da  pessoa  e  retiramos  essas  crenças
limitadoras.

Como a Ciência explica essa prática

Conforme a ciência,  a capacidade humana de concentração é
afetada por problemas que já são comuns de nosso cotidiano:
Estresse,  ansiedade,  baixa  autoestima  ou  desinteresse
prejudicam  a  memória  e  a  concentração.  Como  esses
problemas são de ordem emocional, a Hipnoterapia pode ser
uma importante  aliada  para  quem procura  como melhorar  a
memória e a concentração.



A confusão  mental  (esquecimento),  tão  comum  na  hora  da
prova, surge num momento de grande estresse. Essa é uma das
causas  do  processo,  que  é  emocional;  É  comparável  a  um
pequeno ataque de pânico. 

A pessoa  fica  tão  mobilizada  com  aquele  desafio  que  fica
vulnerável emocionalmente e, como a reação é cognitiva, tudo
desaparece  da  mente.  A pessoa  que  é  mais  ansiosa  é  mais
suscetível e deve ficar atenta; Isso acontece porque o cortisol
(neurotransmissor que interfere negativamente na memória), é
liberado na corrente sanguínea e as alterações acontecem em
várias partes do corpo, inclusive no cérebro.

O Conselho Federal de Psicologia aprovou e regulamentou o
uso  da  hipnose  desde  o  ano  2000.  O  Conselho  Federal  de
Medicina no ano de 1999. Na odontologia, ela é aceita como
ferramenta clínica desde 1993 e foi aprovada pelo Conselho
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional em 2010. e Em
março de 2018 o Governo Federal implementou a Hipnoterapia
como prática integrativa no SUS, confirmando a eficácia  do
processo. 

A Hipnoterapia é hoje, comprovadamente, uma prática
reconhecida, eficaz, séria e Científica.



De acordo  com o  psiquiatra  Thiago  Moraes,  da  Associação
Brasileira  de  Psiquiatria,  há  pelo  menos  700  estudos
científicos  que  atestam -  em  algum  grau  -  a  eficácia  da
técnica. Ele diz que exames de ressonância magnética e PET
scan,  feitos  com  voluntários  em  diversos  locais  do  mundo,
comprovaram  os efeitos da Hipnose no cérebro humano.
Muitos estudos científicos já indicaram que  a hipnose pode
ajudar a melhorar a concentração, a motivação nos estudos
e a diminuir a ansiedade durante as provas.

O Hipnotista Pyong Lee afirma que “  Hipnose não é mágica
nem milagre, mas apenas uma ferramenta da ciência para
extrair o máximo que o candidato conseguiu aprender.  É
claro que se ele  não estudar e não tiver o conhecimento, não
vai  ter  o  que  aplicar",  em seus  atendimentos  Pyong lee  diz
ainda que muitas pessoas em transe comprovam sua eficácia.

Essa técnica não possui contraindicações.

Por isso, qualquer pessoa pode passar por sessões. Elanão traz
efeitos colaterais e não envolve medicações, então, não oferece
nenhum tipo de risco, e sendo assim, é totalmente segura.

a Hipnose é um estado natural e fisiológico do
Cérebro humano.

O uso da Hipnose deve ser encarado como um tratamento e não
apenas  como  uma  curiosidade.  Sem  esse  embasamento,  a
hipnose deixa de ser um procedimento clinicamente validado
para se tornar um caso de mera tentativa e erro.



Mas o que a HIPNOSE pode realmente
fazer por você, Estudante?

1. Melhorar a Concentração
2. Ampliar o Aprendizado
3. Facilitar o  Raciocínio
4. Estimular a Memória
5. Diminuir o Estresse

5. Controlar a Ansiedade
6. Trazer Equilíbrio e Tranquilidade

7. Superar as Crenças Limitantes
8. Eliminar a Autossabotagem

E o que você está esperando? Venha conhecer nosso protocolo
“Estudar  e  Aprender”;  ele  foi  especialmente  criado  para
atender as suas necessidades.



O  protocolo  “Estudar  e  Aprender”  é  composto  por  04
encontros , onde em cada um a Hipnoterapia trabalhará um
aspecto  Subconsciente,  de  forma  a  te  livrar  de  crenças
limitantes,  potencializar  seu  aprendizado  e  memória,
possibilitar  concentração,  paz  e  tranquilidade  no  dia  da
prova.

O nosso Protocolo vai, entre outras coisas:

Potencializar a capacidade de memória, retenção,
concentração e diminuir distrações;

Eliminar crenças limitantes e estimular energia, vigor
e disposição para o estudo;

Criar um condicionamento de calma, tranquilidade,
confiança e segurança;

Estimular aprendizado, fixação, entendimento e
retenção de informações.

Ao final deste processo o estudante estará apto e capacitado a
manter todos os estímulos e condicionamentos, pelo tempo que
necessitar e que realizar os procedimentos orientados.

Receberá ainda acesso a 04 Autohipnoses especiais que irão
reforçar e ampliar cada um dos condicionamentos criados; para
que o  estudante  sempre  possa,  em qualquer  lugar,  continuar
fortalecendo suas conquistas.

Entre em contato para esclarecer dúvidas, solicitar orientações
e conhecer o nosso protocolo mais profundamente.

O seu melhor investimento é em você mesmo 
e no seu futuro. 



Dicas especiais para melhorar sua qualidade de estudo:

- Estude pouco, mas estude todos os dias
- Selecione os assuntos que está com dificuldade
- utilize técnicas de  Aprendizado Ativo
- Pratique o que você aprende
- Evite distrações
- Seu cérebro se acostuma a estudar
- Estude de várias formas
- Desenvolva perguntas
- Faça um Cronograma de estudos
- Defina um Tempo de estudo diário
- Varie o conteúdo



O protocolo “Estudar e Aprender” foi especialmente
desenvolvido  para  os  estudantes  que  desejam
aprimorar  suas  capacidades,  melhorar  seu
aprendizado, desenvolver segurança e tranquilidade e
conquistar novas oportunidades de crescimento. 

É uma exclusividade 

contato@joaosobrinho.com
81.9.9598.0918

mailto:contato@joaosobrinho.com

