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DESMISTIFICANDO A HIPNOSE
Por Eleandro Tersi

PRÓLOGO

Eu sou a pior pessoa para acreditar em qualquer coisa, sou cético, geralmente prefiro errar os meus erros do
que ficar me espelhando nos outros. Sendo assim, quando me mostraram a tal Hipnose, sinceramente achei que não
merecia mais do que um minuto do meu tempo, achei que metade daquilo era combinado e a outra metade ilusão,
igual mágica. Eu não poderia estar mais enganado...
Até um dia que vi um vídeo, de um cara que eu já era fã, Alberto Dell’Isola, explicando que pessoas simples,
como eu e você, podem hipnotizar os outros, afinal trata-se de aprender rotinas fáceis para colocar qualquer pessoa
em transe (aquele estado que a pessoa está semi acordada), no final é tudo técnica.
O que eu achei muito mais interessante, é que com hipnose dá para tratar: Baixa auto estima, medos, fobias,
dores psicossomáticas, ansiedade, depressão, nervosismo, obesidade e diversos outros males e doenças.
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COMO SURGIU A HIPNOSE E SEU DESENVOLVIMENTO

A palavra Hipnose foi criada por James Bread, no século XVIII, e a raiz da palavra tem origem no grego, Hypnos,
deus do sono. Portanto, inicialmente a hipnose era considerada semelhante ao sono. Mesmo na antiga Grécia e início
da era cristã, usava-se o termo “sono de incubação”, para definir os possíveis estados de transe onde eram operadas
diferentes curas. Durante séculos, a hipnose foi associada às curas, porém com outros nomes. Logo, depois de criar o
termo hipnose, Bread arrependeu-se, pois descobriu que este é um estado muito diferente do dormir.
O emprego sistemático da hipnose começou com Anton Mesmer (1734-1815),  mas somente James Bread
(1795-1860), um cirurgião e oculista escocês, pesquisou pela primeira vez de maneira científica, o fenômeno do sono
provocado por um estado hipnótico, e acabou por descobrir que a fixação do olhar em um ponto luminoso cansava
os músculos ao redor dos olhos e que este cansaço produzia o estado hipnótico e com isso, como já dizemos aqui, ele
cunhou o termo “hipnotismo/hipnose” para designar o procedimento de indução ao estado hipnótico, na qual mais
tarde, ele mesmo percebeu como inadequada, já que a hipnose coloca a pessoa num estado especial do cérebro que
se assemelha ao sono, mas que não é o sono.
Já no séc. XX , a teoria de Liebeault (1823-1940) era essencialmente psicológica. Para Liebeault, o sono hipnótico era idêntico ao sono natural. O grande mérito dessa teoria foi despojar o hipnotismo de seu mistério, correlacionando-o com fenômenos conhecidos da vida psicológica normal e do sono. Com isso, o problema da hipnose foi
inteiramente transposto para a esfera da psicologia, e a sugestão foi erigida como núcleo do hipnotismo e chave para
sua compreensão.
Enfim, isto só pra citar alguns dos inúmeros pesquisadores e cientistas que deram suas contribuições ao longo
de muito tempo  que a Hipnose é praticada desde as civilizações antigas, e claro que de outras formas do que é praticada hoje em dia.
Nos dias atuais a hipnose, da forma como é tratada, vem de estudos e pesquisas de Sigmund Freud (18561939) que praticou a hipnose em seus tratamentos, mas depois de um período abandonou a prática da hipnose. Contudo, teve como base seu método de associação livre em seus conhecimentos da hipnose. Freud valeu-se da técnica
durante dez anos. Mais tarde, aderiu ao método catártico, criado com Josef Breuer, que usava o transe para perguntar
a origem dos sintomas a um paciente que, em seu estado de vigília (estado normal, acordado e consciente) só podia
descrevê-los imperfeitamente. Com o método de Breuer, o paciente hipnotizado era levado a expressar em palavras a
fantasia emotiva pela qual se achava dominado.
Assim, Freud decidiu abandonar a hipnose como método, embora continuasse tirando proveito de suas descobertas: em primeiro lugar, o hipnotismo era uma prova convincente de que notáveis mudanças somáticas podiam
ser ocasionadas unicamente por influências mentais. Em segundo, mostrava que, na consciência dos homens, existiam
poderosos processos mentais escondidos - que só se poderiam descrever como inconscientes. O inconsciente, aliás,
estivera muito tempo sob discussão entre os filósofos como conceito teórico, mas naquele momento, pela primeira
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vez, ele se tornava algo concreto, tangível e sujeito a experimentação.
Mais atual, Milton Erickson (1901-1980) foi um famoso psiquiatra, fundador da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Erickson criou várias técnicas modernas de indução e, além disso, utilizava anedotas e metáforas para
facilitar o estado da hipnose. Suas técnicas oram aplicadas em milhares de pessoas com muito sucesso e resultados
comprovados.
Por fim, no Brasil, Luiz Carlos Crozera é brasileiro, natural da cidade de Jaú, Estado de São Paulo, desenvolveu
as técnicas de “condicionamento mental”, empregada na hipnose clínica/terapêutica, idealizador do Projeto Psicoterapia Condicionativa nas Escolas, autor da Teoria da Concepção, fundador e Diretor do Instituto Brasileiro de Hipnologia e
Sociedade Ibero Americana de Hipnose Condicionativa, pesquisa a mente humana e seus reflexos no comportamento
e na fisiologia empregando a hipnologia desde 1972 o que gerou as bases da Hipnose Condicionativa. Esta linha de
hipnose tem já centenas de cases de sucesso e diversos depoimentos de pessoas que após passarem pelo processo de
hipnose condicionativa tiveram suas vidas mudadas literalmente, com mais saúde e bem estar.
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RECONHECIMENTO DA HIPNOSE COMO BENÉFICA

Coloco aqui a disposição, alguns recortes de matérias que encontrei em revistas de credibilidade e renome, e
que me ajudou a ter certeza da Hipnose como algo muito diferente do charlatanismo que a muito ficou associada.
REVISTA ISTO É - Os segredos da hipnose istoe.com.br/18464_OS+SEGREDOS+DA+HIPNOSE/
A técnica, que já foi confundida muitas vezes com charlatanismo, é reabilitada pela ciência em tratamentos de males que vão da dor ao vitiligo.

REVISTA VEJA - Hipnose dos Picadeiros aos Consultórios
veja.abril.com.br/complemento/ciencia/hipnose-dos-picadeiros-aos-consultorios/
A FAVOR DA SAÚDE
A hipnose é um estado de atenção extrema: desligado dos estímulos externos, o
cérebro pode ser induzido de forma a ajudar no tratamento de três tipos de problemas: alívio da dor, comportamentos
indesejáveis e doenças psicossomáticas.
No primeiro caso estão pessoas como o inglês Alex Lenkei, hipnoterapista profissional que já passou por seis
cirurgias sem anestesia. Mas a técnica também ajuda mulheres em trabalho de parto e é recomendada pelo Conselho
Federal de Odontologia. No segundo caso, a hipnose atua para reduzir vícios e comportamentos compulsivos: com a
guarda baixa, o paciente pode ser convencido a abandonar o jogo ou as drogas.
Por fim, problemas com base emocional, como o vitiligo, têm no transe hipnótico um aliado. A terapia estimula
a produção dos moduladores imunológicos, moléculas que se ligam às células de defesa e evitam que elas ataquem
tecidos do corpo.

MATÉRIA - UNIVERSIDADE DE HULL
veja.abril.com.br/saude/hipnose-tem-um-efeito-real-diz-pesquisa/
Hipnose tem efeito REAL

MATÉRIA - Tratamentos de saúde realizados com hipnose
Revista veja vejasp.abril.com.br/cidades/tratamentos-realizados-com-hipnose/
Hipnose é coisa séria. Por muito tempo não foi. Atração de circo no passado, agora é oferecida em clínicas. A
situação começou a mudar no fim dos anos 1990, quando exames de tomografia comprovaram o efeito que a prática
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exerce no cérebro. Hoje está estabelecido que o método consiste em um estado mental de alta atenção, que permite
ao paciente trabalhar uma série de problemas. Clínicas e hospitais particulares de São Paulo oferecem o serviço como
parte do tratamento para diversas questões. Instituições públicas, como o Hospital das Clínicas e o Instituto do Câncer,
só o fazem com recomendação de seu próprio corpo clínico. “Associada a outros métodos de tratamento, a hipnose
aumenta muito a rapidez e a qualidade da terapia”, diz o psicólogo Guilherme Raggi, que pesquisa o assunto no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. “É possível confiar nas clínicas particulares em que o profissional não
vende a hipnose como uma solução fácil”. Veja alguns tratamentos oferecidos na capital.
TABAGISMO
Ao baixar a guarda, o paciente permite que o terapeuta crie novas conexões mentais, que substituem a sensação positiva atrelada ao cigarro pelo prazer em algum alimento saudável. Depois de alguns meses de terapia, o fumante deixa
de sentir a necessidade do cigarro.
DORES CRONICAS
As pessoas sentem a dor em níveis diferentes: as mais sensíveis, ou em tratamentos dolorosos, podem interromper
algumas conexões neuronais e, com isso, reduzir a sensação ruim. A mesma técnica ajuda a diminuir a náusea que se
segue às sessões de quimioterapia.
DISTÚRBIOS ALIMENTARES
Criada no Rio Grande do Sul e disponível em São Paulo, uma forma curiosa de hipnose ajuda nos casos de compulsão alimentar: o paciente é convencido de que um
balão imaginário foi colocado em seu estômago. Com isso, a saciedade vem mais
rápido e o apetite diminui.
DEPRESSÃO
Depois de uma consulta de avaliação, que costuma demorar até duas horas, o profissional identifica o perfil psicológico do paciente e seu nível de hipnose (quase todas
as pessoas são hipnotizáveis, mas em graus diferentes). A partir daí, em sessões semanais, a questão é tratada.
DOR DE DENTE
Antes de ligar o famoso motorzinho, o dentista coloca o paciente em estado hipnótico. Induzido, o cliente não ouve
os ruídos tão temidos. O profissional pode até trocar o ruído do obturador pelo som de uma cachoeira, por exemplo.
Durante as cirurgias mais difíceis, a técnica reduz a sensação de dor.
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ANSIEDADE
Um dos usos mais comuns da hipnose trata de crises de ansiedade, síndrome do pânico e fobias dos mais diversos
gêneros. A técnica ajuda a pessoa a substituir o medo por sensações positivas e agradáveis. O pavor de aranha (ou a
claustrofobia de entrar em elevador), por exemplo, pode se transformar numa leve sensação de expectativa.

MATÉRIA - Hipnose funciona?
Revista Super Interessante super.abril.com.br/ciencia/hipnose-funciona/
Sim, ela realmente existe. E não é fraude, truque nem coisa de gente impressionável. Veja como a hipnose consegue
mexer com as estruturas mais profundas da mente humana.

MATÉRIA - O método é finalmente reconhecido pela medicina e passa a ser usado com sucesso no tratamento de
várias doenças.
Revista Isto É, Número 2018, Ano 2008, 114 Páginas

MATÉRIA - Ela já foi condenada como um truque de charlatães. Hoje, comprovada pela ciência, ajuda a Medicina a
curar doenças.
SUPER INTERESSANTE, Número 05, Ano 12

MATÉRIA - Para perder peso. Parar de Fumar. Dormir melhor. Acabar com as dores. Conheça as histórias de médicos
e pacientes que já estão usando esta técnica com sucesso.
GALILEU, Número 234, Ano 2011, 90 páginas
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MINHAS DESCOBERTAS

Com tudo isto de material e leituras, o assunto me interessou demais e fui participar de cursos, seminários,
conversar com especialistas e durante a minha busca pela verdade o que mais me impressionou, espero que seja o
mesmo que mais vai impressionar você:
•

Descobri que qualquer pessoa comum, pode com algum estudo, ser um hipnotizador

•

Descobri que hipnose, é só uma reação natural que temos todos os dias e a todo momento, quando: Quando

lemos e não vemos passar a hora, quando passamos em um semáforo sem perceber se estava verde ou vermelho,
quando chegamos ao trabalho e não nos damos conta do caminho, quando esquecemos um nome, e ele fica “na ponta
da língua”, etc.
Percebi também, como já descrevi, que grandes publicações estavam chamando atenção para a Hipnose,
como uma ciência exata, melhor ainda do que soluções psicológicas pois tratava os mesmos sintomas com muito mais
eficiência.
Depois eu vim saber que a hipnose foi reconhecida pela  Associação Médica Americana – 18 de setembro de
1958 e pela Associação Médica Britânica – 23 de abril de 1955 também pela Associação Psiquiátrica Americana – 15 de
fevereiro de 1961 pela Organização Mundial da Saúde – outubro de 1974 e pela Revista Brasileira de Medicina – julho
de 1998 e por fim pelo Conselho Federal de Medicina do Brasil em Agosto de 1999.

“ Bom, para mim foi o suficiente para entrar de cabeça
nesse mundo de conhecimento, e ajudar a todos que estão a minha volta.”
A hipnose já foi utilizada em diversos meios, vou descrever alguns para você entender melhor.
•

O FBI usa hipnose para que pessoas vítimas de crimes, lembrem-se detalhes dos crimes, como armas, rostos,

sons etc, eles sabem que o subconsciente guarda muito mais detalhes do que imaginamos, então eles hipnotizam as
pessoas e fazem uma regressão até o crime, isto é comprovado que funciona, tem até um episódio dos Caçadores de
Mitos, do Discovery Chanel veja neste link https://www.youtube.com/watch?v=TDk4rTKxpic&t=113s.
•

A hipnose é usada na sala de emergência de milhares de hospitais no mundo para diminuir a dor, principal-

mente em queimados, o Discovery Chanel também fez um documentário sobre isto veja neste vídeo  https://www.
youtube.com/watch?v=tjfZXW5USXc
•

Diversos artistas e pessoas influentes usam hipnose, para vícios, desenvolvimento nos esportes, problemas

psicológicos entre outros, inclusive o maior instituto de hipnose dos estados unidos OMNI só ensina hipnose para pessoas da área de medicina, e não para pessoas comuns como eu ou você.
•

Eu já vi pessoalmente, ajudei amigos a perder medo de altura, medo de sapo, melhorar auto estima, insônia,

nervosismo entre outros.
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E AFINAL DE CONTAS, O QUE É A HIPNOSE DE VERDADE?

A hipnose médica, apesar de ser um método terapêutico muito controverso em Psiquiatria, é muito apoiada
pelas principais entidades médicas internacionais. No Brasil, passou por um período de descrença, por ter sido usada
por pessoas não qualificadas, chegando a ser proibida fora do ambiente médico. Existem muitos mitos e verdades sobre hipnose, e hoje vamos esclarecê-los.

O QUE É HIPNOSE E HIPNOTERAPIA

A hipnose é um estado alterado da consciência, caracterizado por uma focalização extrema da atenção e um
profundo relaxamento físico, que permite uma abordagem do subconsciente da pessoa.
A hipnoterapia é a utilização da hipnose para fins terapêuticos. Por meio de métodos de relaxamento e concentração, é possível o paciente atingir um estágio mental diferente, o chamado transe hipnótico, durante o qual o
terapeuta, em permanente diálogo com a pessoa hipnotizada, consegue que a própria pessoa acesse recursos internos
que influenciam os sintomas e causas de diversos problemas. A hipnoterapia é um método específico de psicoterapia
e trata tanto da saúde como de comportamentos.
Hipnose Condicionativa é uma técnica de relaxamento profundo que é um sono terapêutico e nesse momento
em estado de hipnose são aplicados técnicas da terapia onde o senso crítico é afastado e a pessoa é conduzida pela voz
do terapeuta e dessa forma permite auxiliar o consciente e o inconsciente, o resultado que esta técnica proporciona ao
cliente são muitos benefícios para a saúde física, mental e emocional.
Hoje, no entanto, a hipnose é vista como um tipo de tratamento indicado para determinados quadros psiquiátricos e até mesmo como um método muito eficaz para aumentar a resistência em pacientes com deficiência imunológica, como na terapia da AIDS.
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O CÉREBRO E A HIPNOSE

Entender o que ocorre com nosso cérebro no processo hipnótico é imprescindível para o bom uso da mesma.
Então devemos entender que o nosso cérebro ( de uma maneira bem simples) realiza todo o processo de ação e reação, usando 4 funções básicas : os sentidos, o inconsciente, o consciente e a função motora.
Os sentidos
Nossos 5 sentidos captam tudo, ao nosso redor. Realmente podemos ver mais que acreditamos que vemos, ouvi além
do que realmente acreditamos ouvir. Na verdade nossa mente minimiza muito o que captamos do mundo, já que seria
muita informação para absorver. Faça um teste: Quando você estiver procurando algo e não encontrar, feche os olhos
e diga a você mesmo mentalmente: - Vou olhar tudo novamente, sem omitir nada, sem distorcer nada, vou ver tudo..
Se você realmente fala com confiança, você vai surpreender consigo mesmo.

O inconsciente
Tudo que é capitado pelos nossos sentidos vai para nosso inconsciente, ele guarda cada informação, sensação, lembranças, tudo que você já viveu. Ele é o responsável por pegar todas as informações dos sentidos e para não sobrecarregar o consciente, ele omite, distorce e generaliza todas as informações, enviando o mínimo para a mente consciente.
É responsável também pela nossas funções inconscientes como:  respiração. E também pelas consciente como: comer
uma maçã. Mas a diferença é que as funções inconscientes são realizadas sem nenhuma análise ou censura, já as conscientes são, antes de ser realizadas, julgadas e analisadas pela mente consciente.
O consciente
A mente consciente é o nosso juiz e árbitro. É ela que decide se a informação vinda da mente inconsciente é válida
ou não, se é verdadeira ou não, se é real ou não. Ela faz isso com base em nossas experiências. Por isso, para realizar
qualquer processo, a mente consciente busca, o tempo todo, informações na mente inconsciente antes de realizar
qualquer ação. Por exemplo: se eu estivesse segurando uma cebola e te dizer que é uma maçã, você captaria a imagem, o cheiro e até o sabor com os sentidos, estas informações iriam para o inconsciente para ser armazenado e o
inconsciente mandaria estas informações, distorcida e omitida, para a mente consciente, que analisaria a informação,
voltava para inconsciente para buscar imagens, sabor, textura do que é uma maçã e depois após uma análise, ele daria
o veredicto: - Isso não é uma maçã. E retornaria a ordem para o inconsciente dizendo: não coma isso, isso não é uma
maçã...  Ufa!!! É por ter que realizar todo este trabalho, é que nossa mente consciente é tão limitada. Na verdade ela
só consegui analisar 2 segmentos de informação. Algo bem curto.
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Função motora
A função motora é tudo que envolve nosso membros, músculos, nervos e tendões. É o nosso corpo em ação.  Após
a análise da mente consciente, o inconsciente baseado nas informações da mente consciente, decide o que fazer: se
pega a cebola pensando que é uma maçã ou não. A função motora apenas obedece o que o inconsciente manda, sem
julgar e aceita tudo como real. É por isso que precisamos de um árbitro: nossa mente consciente para julgar pela nossa
função motora.
Bem, se para realizar qualquer coisa ou se para sabermos se algo é verdade ou mentira, precisamos do julgamento da mente consciente. O que aconteceria se a mente consciente não julgasse nada? Comeríamos a cebola
achando realmente que é uma maçã, na verdade sentiríamos o sabor da maçã, na verdade, para sua realidade aquilo
seria uma maçã. Este é um dos papéis da hipnose : tirar a mente consciente do jogo. Como? Sobrecarregando a mente
consciente, assim, enquanto ela está distraída ou confusa, ela deixa informações passar sem julgamento para a mente
inconsciente. E quando eu digo, segurando uma cebola: - Coma esta maçã... Você pega e come pensando que é uma
maçã deliciosa.
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MITOS OU VERDADES SOBRE HIPNOSE

Hipnose e meditação são a mesma coisa: MITO
Geralmente são confundidas, pois ambas envolvem estados alterados de consciência. No entanto, na hipnose buscamos sugerir mudança de pensamento ou atitude. Na meditação, ele treina a mente para obter algum benefício, como
o relaxamento, e não há preocupação em mudar modelos de pensamentos. São objetivos diferentes.
A hipnose não ativa uma super memória: VERDADE
A hipnose pode ser usada para ajudar algumas pessoas a lembrar de algum fato esquecido. Mas mesmo que possa ser
usada para potencializar a memória, não ocorre tão facilmente. Só é possível acontecer com lembranças marcantes e
que por alguma razão se encontram bloqueadas na mente da pessoa e ainda não se apagaram.
Hipnose não é a mesma coisa que dormir: VERDADE
Hipnose e sono são estados de consciência completamente distintos. Durante o sono, não temos o controle de nossos
pensamentos. Já na hipnose, você participa ativamente do que está pensando. Os dois se confundem porque geralmente em uma sessão de hipnose o indivíduo se encontra de olhos fechados, como se estivesse dormindo, pelo fato
de haver maior concentração quando fechamos os olhos.
É impossível acordar do transe: MITO
Estar suscetível à hipnose não quer dizer que a pessoa tem uma mente sugestionável ou fraca. Todos entram em transe
diariamente, ao assistir a um filme, ao estudar, ou seja, requer um certo nível de concentração. Não há risco de não
acordar do transe, o corpo se encarrega disso naturalmente.
O hipnotizado confessa segredos sem querer: MITO
Mesmo em transe, a mente se mantém em vigilância e, dessa forma, protege a integridade das pessoas. Na hipnose
Ericksoniana, a pessoa raramente fala. O inconsciente resolve os problemas mais profundos silenciosamente.
A pessoa fica inconsciente: MITO
Muitas pessoas pensam que na hipnose ocorre a inconsciência, isso não é verdade. A consciência deve estar presente
para que o paciente participe do processo. O transe hipnótico ocorre por uma dissociação consciente / inconsciente.
O indivíduo hipnotizado é dominado pelo hipnoterapeuta
Mito! Na hipnose, o estado de transe é uma auto-hipnose, ou seja, o hipnotizador é um facilitador. Trata-se de alguém
ao lado da pessoa enquanto seu inconsciente trabalha.
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O QUE PODE SER TRATADO E MELHORADO PELA HIPNOTERAPIA

Como já estudado a exaustão, é sabido que quaisquer doenças ou males que acometem o ser humano, podem
ser tratados ou no mínimo pode ter tratamentos auxiliados pelo empoderamento da mente. Afora, que muitos destas
mesmas doenças e males foram causados por problemas psíquicos.  Então, diante do que foi já explicado, é mais que
natural que podemos através da Hipnoterapia tratar inúmeros problemas como:
•

Insônia através da hipnose dinâmica

•

Medo de Dirigir

•

Hipnose para Emagrecer

•

Hipnose no tratamento de diversas fobias

•

A hipnose como ferramenta para leitura dinâmica       

•

Hipnose é esperança na superação de obstáculos       

•

Os benefícios da hipnose na esfera dos esportes de aventura      

•

Melhora da auto estima para apresentações, entrevistas, reuniões, etc

•

O uso da hipnose no ato da concentração
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EPÍLOGO

Espero que eu tenha conseguido nestas breves páginas, lhe passar o meu entusiasmo e admiração por este
mundo novo de conhecimento que descortinou para mim quando aprendi a fundo sobre a Hipnose.  Tanto que achei
injusto este conhecimento ficar concentrado na mão de poucos, com todo este potencial de benefícios.
Quero multiplicar este conhecimento, dar luz as aplicações e melhoramentos que todos podem se beneficiar
e também prezo por todo o cuidado que a Hipnose merece para não voltar a ser de forma injusta e discriminatória
comparada com charlatanismo, ciências ocultas, mágica, etc e sim ter o reconhecimento como fruto do trabalho de
muita gente ao longo da história da humanidade que aprendeu, pesquisou, trabalhou para trazer este maravilhoso
recurso que temos dentro de nós mesmo em prol à saúde e bem estar.
Espero que assim como eu, fiquei curioso e interessado por aprender mais, você também termine esta publicação já querendo ver as matérias, os vídeos, os livros e seminários sobre o tema, pois tenho certeza que irá perceber que o que escrevi aqui é só uma pequena parte de todo o potencial que a prática do Hipnotismo pode trazer não
só para quem faz e aplica, mas também para aqueles que o cercam.

17

DESMISTIFICANDO A HIPNOSE

No Instituto Nacional de
Hipnose Clínica - INHC
nós podemos te ensinar hipnose !!
Acesse nosso site >> www.inhc.com.br
Acesse nosso canal no YouTube >>  www.youtube.com/cursodehipnose

Aqui vou deixar um cupom,
que te dará 25% de desconto sobre o preço do
curso que é de R$ 597,00
Você vai pagar apenas R$ 447,00
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DESMISTIFICANDO A HIPNOSE

Equipe Técnica
Hipnólogo: Eleandro Tersi
Hipnólogo: Laercio Tersi
Fones: 41 99987-4325 Whats Comercial / Laercio
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