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Dedico este livro aos meus queridos alunos que me motivam a cada 
vez mais estudar e procurar novas estratégias clínicas de intervenção com 
a utilização da hipnose na prática do consultório. Procurei ser o mais ob-
jetivo e sucinto neste manual prático de uso efetivo das técnicas da Hip-
noterapia Cognitiva com os pacientes. A ansiedade é o mal do século e 
por isso merece uma atenção especial pela grande demanda de pacientes 
de 8 a 80 anos que sofrem quando a patologia se sobressai às necessidades 
naturais. 

Assim, aqui serão apresentados recursos rápidos e efetivos para 
clientes sintomáticos que acabam não permitindo intervenções cognitivas 
adequadas antes da regulação. O trabalho precisa de suporte psicotera-
pêutico, no meu caso a Terapia Cognitivo-Comportamental pela minha 
especialização e leitura de ser humano, mas as técnicas se adaptam a qual-
quer corrente psicológica. Espero que seja um bom livro de cabeceira.
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