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PREFÁCIO

Conheci a Dra. Inês Marcel há alguns anos, quando fui ao 1º Simpósio 
de hipnose, organizado pelo Dr. Jacy Silva (Membro da AIhCE) em São 
Paulo. Nós conversamos por alguns minutos e depois fomos assistir à 
palestra de outro colega. Nessa pequena conversa descobri na Inês uma 
pessoa comprometida com a profissão e apaixonada pelo cuidado com 
seus clientes – os quais atendia por muito tempo em diversos consultórios. 

Inês se interessou em obter o Doutorado em hipnose Clínica da 
AIhCE e assim o fez. Eu enxerguei nela um diamante bruto, uma mulher 
avassaladora com uma enorme capacidade de liderança, como poucas. 
Porém, o meio da hipnose é muito machista e isso fazia com que portas 
fossem fechadas para ela. E assim foi, até que surgiu a oportunidade de 
iniciar seu caminho como colaboradora da AIhCE, formando-se como 
professora de hipnose Clínica, ingressou no corpo docente da AIhCE 
e começou a ministrar cursos com enorme êxito. Entretanto, voltando a 
falar sobre machismo, gostaria de relembrar um momento lá atrás, em que 
o diretor de um instituto me perguntou, em particular, se eu acreditava 
que a Inês era realmente capaz de ministrar aulas de hipnose. Eu, sem 
dúvida alguma, respondi: sim, a Inês é a melhor, por sua capacidade de 
comunicação, sua peculiaridade humana e profissional.

A partir daí se iniciou um parceria muito benéfica, tanto para ela 
quanto para nossa instituição, a qual valorizamos e acreditamos tanto que 
em 2016, como reconhecimento, a AIhCE concedeu à Dra. Inês Marcel 
a primeira delegacia em todo o Brasil.

Quando a Inês me convidou para escrever o prefácio deste livro – 
realizado em colaboração com seus alunos –, logo pensei que seria mais 
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um daqueles livros cansativos, tediosos e pesados de entender, ou até 
mesmo copiados de outros autores, que no fim das contas ninguém lê. 
Eu mesmo tenho mais de vinte livros nesse modelo e nunca terminei a 
leitura. Não se trata também de um livro com charlatões, que querem 
enganar os outros, fazendo com que acreditem que a hipnose é um 
poder mágico, como fazem aqueles que executam hipnose na rua ou 
em programas de televisão – prática essa que os profissionais médicos 
e psicólogos chamam de hipnose Teatral, que com certeza acarreta 
muito dano à hipnose Clínica. O mais triste é que um sujeito que faz 
hipnose Teatral ainda promove e ministra cursos de hipnose Clínica.  
E com que autoridade? Com que formação? Existem por aí muitos exem-
plos na televisão de hipnopalhaços fazendo show e depois promovendo em 
seu consultório a hipnoterapia, para tratar fobia, tabagismo, alcoolismo, 
depressão etc. 

Um conselho que gostaria de deixar: antes de ir a um consultório de 
hipnose, veja quais certificados de formação a pessoa que está à frente 
possui, para assim evitar que “roubem” seu dinheiro.

Quando eu comecei a ler este livro, percebi que era diferente de todos 
os outros livros de coautoria. Nele pude perceber a paixão, o esmero e a 
dedicação de todos os coautores. Sendo muito concretos em seus assun-
tos, destacaram temas como a comunicação hipnótica, a auto-hipnose, 
a hipnose na psicologia, as crenças limitantes, a hipnose para melhorar 
nossa vida, a hipnose na educação, a hipnose no mundo terapeuta, as 
metáforas, a concentração e muitos outros temas. 

Em uma linguagem longe de ser científica, são suficientemente ex-
plicativos, claros e sucintos para que qualquer pessoa possa entender, até 
mesmo conceitos que ainda hoje são ditos como ocultos. Na Hipnose não 
há nada oculto, é um estado natural do indivíduo, Hipnose é simplesmente 
uma forma de nos comunicarmos com o subconsciente. 

E, se você não acredita ainda que é algo natural e que estamos em 
estado hipnótico muitas vezes ao dia, me diga por que ao assistir a uma 
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história de amor ou de drama em um filme nos emocionamos? E por que 
mesmo chorando descontroladamente continua comendo pizza ou pipoca 
e tomando Coca-Cola? Sabe por que isso acontece? Porque o hemisfé-
rio direito do seu cérebro o fez comer enquanto o hemisfério esquerdo 
assistia ao filme e processava a informação de forma racional. E isso se 
chama distração! A hipnose provoca uma dissociação ou desconexão 
temporária com a realidade.

Se você é formado em hipnose ou se esta é a primeira vez que 
vai ler algo sobre ela, eu recomendo que leia este lindo livro de 
coautoria, que lhe abrirá os olhos e talvez o motivará a começar a 
estudar esse magnífico instrumento de acesso à mente humana.  

Juan C. Naranjo Alcega 
Doutor em Psicologia 
Presidente da AIhCE

*Tradução do espanhol por Gabi Marcel
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OLÁ, EU SOU INÊS MARCEL

Quem me conhece já sabe por que eu decidi escrever este livro reunindo 
tantos coautores, então certamente espera ler e aprender muito por aqui. 
você que ainda não me conhece vai adorar saber um pouquinho mais 
sobre mim, por isso preparei esta breve apresentação de quem realmente 
sou.

Talvez você espere ler aqui o meu currículo, mas essas são informa-
ções que os certificados ou papéis dizem que sou. Quem eu sou mesmo 
você conhecerá agora!

Caipira nascida em Garça, cidade do interior de São Paulo, sou a 
quarta filha de uma família que ia muito bem, até eu nascer.

Antes que eu completasse um ano, meus pais passaram por grandes 
problemas financeiros e então sobreveio a falência. Para sobreviver e 
sustentar os filhos, meu pai migrou para a Capital do Estado de São Paulo 
em busca de trabalho, minha mãe permaneceu no interior com os filhos, 
vendendo os bens da família, que eram consumidos para nos sustentar, 
até que meu pai finalmente conseguiu um emprego e pôde nos levar para 
morar com ele na Capital.

Desde pequena tive que conviver com as dificuldades da vida, porém 
meus pais nunca permitiram que passássemos nenhum tipo de necessi-
dade, não nos faltava o básico para viver.

Crescemos, eu e meus irmãos, usando as roupas que sobravam do 
irmão mais velho ou as que minha mãe reformava quando ganhávamos. 
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O Universo conspirava a meu favor: minha tia Dora trabalhava na casa 
de um casal muito rico que tinha duas filhas, com isso eu estava sempre 
muito bem vestida.

Morávamos em uma casa humilde e simples, mas a diversão era ga-
rantida, pois meu pai adorava livros e revistas, com isso nossas mentes 
eram sempre povoadas com as mais interessantes histórias e figuras.

A leitura sempre fez parte da minha vida e é aí que tudo começa. 
Iniciei lendo gibis, mas logo o repertório acabou, então entrei para as 
fotonovelas e revistas femininas, depois me interessei por livros e voilà!

O processo de conhecimento de um novo mundo havia começado.
Lendo e aprendendo, sempre tinha uma dica, um conselho, uma ajuda 

para meus amigos. Tornei-me “terapeuta” antes mesmo de me formar no 
ensino fundamental.

E eu só sei que foi assim que minha caminhada começou. Muitos li-
vros e muito estudo depois, aqui estou eu escrevendo este livro para você.

Desejo-lhe uma viagem interior fantástica!



HIPNOSE TERAPÊUTICA


