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RESUMO 

A hipnose navega nos mares da religião, sem bancos de areia ou arrecifes éticos. Essa nobre ciência 
tão antiga quanto às primeiras civilizações, vem servindo de aliado à religião para facilitar a 
comunicação com as massas, influenciando-a fortemente na busca de seus objetivos pastorais.  
O escopo deste artigo é o de questionar o uso da hipnose para tais fins, abordando dados históricos, 
a frágil natureza humana e suas mazelas, bem como necessidade intrínseca do ser humano em 
buscar algo ou alguém para seguir. Também será abordado o efeito da Fé e da oração nos processos 
curativos, o papel das Seitas no mundo e as Armadilhas da mente.  
 

 

PALAVRAS CHAVES: Hipnose, Religião, Sugestão.  

   

 

 

RESUMEN  

La hipnosis navega por los mares de la religión sin bancos de arena o arrecifes éticos. Esta noble 
ciencia tan antigua como las primeras civilizaciones, ha estado sirviendo a la religión aliado para 
facilitar la comunicación con las masas, que influye fuertemente en la búsqueda de sus objetivos 
pastorales. 
El alcance de este artículo es poner en duda el uso de la hipnosis para tales fines, dirigiéndose a los 
datos históricos, la frágil naturaleza humana y sus males, y la necesidad intrínseca del ser humano a 
buscar algo o alguien a quien seguir. También se abordará el efecto de la fe y la oración en los 
procesos de curación, el papel de las sectas en el mundo y las trampas de la mente. 

 

PALABRAS CLAVE: Hipnosis, Religión, Sugerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
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INTRODUÇÃO  

 

 

Desde que o mundo é mundo, as civilizações tem se deparado com uma enorme 

horda de charlatães que, em nome de um “ser” maior (deuses, divindades, 

demônios, anjos, etc.) prometem curas milagrosas, felicidade, prosperidade, amor, 

mas tudo isto por determinado preço. Técnicas de hipnose e PNL, alicerçados na 

fragilidade e na miséria humana, são utilizados sem nenhuma ética ou reprimenda, 

na busca de mais seguidores e é claro: maior lucratividade. 

A hipnose existiu, existe e seguirá existindo como marketing–isca a ser 

usada por muitas religiões e seitas para pescar “lompos”; desde a época dos 

primeiros sacerdotes egípcios até os pastores eletrônicos da TV de nossos 

dias (FABIO PUENTES – Hipnose: Marketing das Religiões, 1999, p.6). 

Mas existe o outro lado da moeda: a cura pela fé. De um lado o curandeiro, que 

acredita piamente em seu poder pessoal, e do outro, o espiritista que crê ser um 

instrumento divino. Pode-se traçar um paralelo quando se é administrada uma 

substância / remédio sem efeito farmacológico (Placebo) a um doente, que acredita 

estar ingerindo uma substância verdadeira. Não são raros os casos em que o 

paciente obtém resultados positivos em seu tratamento. E quanto maior for a 

credibilidade e prestígio do curador, melhor será o resultado de cura.  

A fé e a oração estão ligadas diretamente ao campo da saúde.  

O doutor DAVID LARSON, presidente do Instituto Norte Americano para a 

Investigação do Cuidado Médico, atribui à oração o incremento aos níveis de 

sobrevivência. 

Outro médico, o Doutor HEBERT BENSON, professor da faculdade de medicina de 

Harvard, especula em um de seus artigos que a maioria de seus pacientes relata 

que se sentem bem em adorar um “ser maior” através da oração. 
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DESENVOLVIMENTO 

 

 

Não se estranha mais a veiculação de notícias de escândalos envolvendo igrejas e 

seus respectivos líderes. Em sua maioria, relatos de envolvimentos sexuais e de 

enriquecimento assolam estas instituições.  É a banalização da conduta de pessoas 

que deveriam ser, em tese, modelos de honestidade e retidão. O poder da fé 

movendo montanhas – de dinheiro - , e seus fiéis, cada vez mais aficionados, 

adeptos e entusiastas.  

A lotação nesses “Galpões da Fé” é diretamente proporcional à crise vivida por suas 

populações. Quanto maior é a crise, mais próspera será a igreja. Quanto maior for o 

estado de pobreza e a ignorância de seus seguidores, mais fácil será incutir a 

esperança por dias melhores, porém é claro, tudo pela remuneração adequada. 

Um termo antigo e que pode ser bem aplicado a esta situação é de que podemos 

medir a ignorância de um povo pelo tamanho de suas igrejas. 

E quando um escândalo recai sobre um representante ou diretamente sobre a 

organização religiosa? Essa instituição enfraquece, fica abalada?  

Para o fiel, a necessidade natural de buscar um ser divino a quem inclinar-se faz 

com que seu poder de crítica desapareça. Se a igreja estiver envolvida em lavagem 

de dinheiro, por exemplo, ao fiel não importa. Para ele, o que a organização faz ou 

deixa de fazer não é problema seu. As condutas são abonadas, e seu papel se 

resume apenas a de mero doador. E se a sua doação for mal utilizada, a entidade 

divina na qual acredita punirá os responsáveis. É a crença cega na justiça divina. 

Para o lompo, tudo então seria justificável. 

E é com essa diretriz que fortunas se acumulam.  

A hipnose tem seu uso adotado por todas as religiões, desde o início dos tempos. 

Várias técnicas eram empregadas. Como exemplo, os sacerdotes do Egito eram 

dotados de maior prestígio e poder que os próprios faraós. Seu poder era aceito de 

maneira irrestrita por toda a população. Eles eram submetidos a uma espécie de 

transe. 
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Em uma época ainda mais remota, os xamãs são a primeira evidência do uso da 

hipnose. Muito daquilo que era empregado na época serviu de base para o 

desenvolvimento das modernas técnicas de hipnose e auto - hipnose. Tudo é 

baseado na concentração, em cânticos rítmicos e repetidos, em ficar em posição 

confortável, até que conseguisse atingir seu subconsciente. Através desse intenso 

processo de sugestão, o xamã promovia a cura dos doentes. 

A Índia não poderia deixar de ser citada. No alto de seu misticismo, inúmeras seitas 

acabaram entrando no ocidente, através de seus colonizadores. Os gurus – guias 

espirituais - ficaram famosos por todo o mundo. Seu papel transcendia os 

ensinamentos espirituais, tornando-se verdadeiros líderes em seus vilarejos.  No 

ocidente, foram responsáveis por introduzir novas filosofias, modos de vida. A classe 

dos artistas foram os primeiros a adotar essas novas religiões. Era a resposta para 

algumas perguntas muito difíceis de serem respondidas: De onde vim? Para onde 

vou? Quem é Deus? 

Sua influência não ficou apenas nos hábitos religiosos, mas também nas próprias 

vestimentas, nos alimentos e nos comportamentos. 

Outro excelente exemplo de hipnose coletiva eram os cultos aos antepassados, 

realizados na China. Através de inúmeros recursos hipnóticos (principalmente 

auditivos) as pessoas entravam estado de sonolência. Com essa espécie de “terapia 

primitiva”, a meditação budista acreditava que era ungida de poderes divinos, que 

levavam a processos curativos. Quem nunca ouviu a expressão: “hoje estou Zen”. 

“Estar Zen” pode significar alcançar o autoconhecimento, ter a sensação de bem – 

estar e também gozar de paz interior.   É exatamente isso que busca a meditação 

Zen, praticada pelos budistas. É a arte de buscar respostas para questões 

universais, de grande complexidade. A concentração ao próprio ser ajuda na 

correção de inúmeros processos emocionais, que é a origem da maioria dos males 

físicos. 

Em resumo, deve-se prestar atenção no uso da hipnose e sugestão (podem ser 

utilizadas juntas ou não) nas mais diversas religiões. Vai desde Vedas (hinduísmo), 

ao Talmude (judaísmo), à Bíblia (cristianismo), sendo utilizado em larga escala por 

seus líderes espirituais. 
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Outro fato interessante, e que poderia explicar alguns “milagres” de forma científica, 

é a possibilidade de hipnotizar répteis.  Em determinada passagem bíblica, Moisés 

lança sua lança/cajado ao chão, que acaba por se transformar em uma cobra. É 

sabido que este animal pode ser hipnotizado, cuja aparência assemelha-se a um 

pedaço de pau. Esse conhecimento já era difundido naquela época. Foi utilizado 

como uma forma de demonstração de poder, uma espécie de hipnotismo de palco.  

Já em épocas mais recentes, tivemos vários estudos desenvolvidos por médicos. Os 

pacientes eram levados a acreditar piamente que seriam curados. O doutor 

austríaco FRANZ ANTON MESMER (1733-1815), utilizava técnicas muito 

interessantes. Elas iniciavam em suas espalhafatosas vestimentas, passando pela 

peculiar decoração de seu consultório, cercada de espelhos e luz baixa, criando 

assim uma atmosfera diferenciada. 

Assim como um artista que se veste de forma extravagante, colorida, espelhada, 

cujo objetivo é mostrar tratar-se de um “ser” diferenciado, o doutor MESMER acabou 

por conseguir um resultado muito bom junto a seus pacientes . Eles realmente 

acreditavam em seu poder e métodos de cura (show). 

Doutor MESMER teve vários discípulos com as mais variadas teorias e métodos. Até 

mesmo árvores eram utilizadas como consultório médico, pois se acreditava que 

possuíam poder de cura.  

Com a descoberta do transe hipnótico, alguns médicos ingleses utilizavam essa 

técnica para aliviar a dor em seus pacientes.  Até mesmo intervenções cirúrgicas 

eram concebidas sem dor. Relatos indicam que os pacientes eram preparados por 

bastante tempo. Com habilidade, o médico fazia com que o doente permanecesse 

acordado durante o procedimento. A dor não era sentida. 

Esses fenômenos foram estudados posteriormente por físicos e pesquisadores. Foi 

desconsiderada a hipótese de que a hipnose fosse um sintoma ou estado de 

histeria, mas sim um fenômeno completamente normal.  

E quem não conhece SIGMUND FREUD (1856–1939)? Este brilhante médico 

Austríaco, que em conjunto com o doutor JOSEF BREUER (1842-1925), deu início 

ao desenvolvimento da psicanálise. Estudaram a cura da histeria através do sono 

hipnótico. 
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Após esse breve apanhado religioso – científico, seria possível obter explicações 

para as possessões demoníacas, incorporação de espíritos, falar em línguas 

(glossolalia), psicografar? 

A resposta é: Hipnose! 

De acordo com a Associação Americana de Psicologia, a “hipnose é um 

procedimento no qual um profissional sugere que a pessoa experimente mudanças 

de sensações, percepções, pensamentos ou comportamentos.” 

E normalmente onde ocorrem esses fenômenos? Seitas, Centros espíritas 

(Umbanda, Candomblé), Igrejas, etc. Isso seria uma coincidência? Talvez não. 

É sabido que as pessoas entram em transe várias vezes ao dia. Este estado de 

transe ocorre quando o consciente perde espaço para o inconsciente. O senso 

crítico baixa e nosso cérebro aceita sugestões. A hipnose não se caracteriza por um 

estado de sonolência, mas sim de grande concentração. 

Não é possível falar em hipnose se não citarmos MILTON HYLAND ERICKSON 

(1901-1980) , pai da hipnose Ericksoniana, fundador da ASCH - American Society of 

Clinical Hypnosis, diretor fundador do American Journal of Clinical Hypnosis. 

Erickson, também professor associado de psiquiatria na Wayne State University 

College of Medicine. Foi membro da American Psychological Association e membro 

da American Psychiatric Association. Autor de mais de 140 artigos didáticos 

publicados nos Collected Papers vol. I a IV, co-autor de inúmeros livros, sendo 

também tema de outros livros, tanto publicados quanto em andamento. Quando 

tinha 17 anos, contraiu poliomielite. Ele ficou incapacitado de fazer qualquer coisa, a 

não ser movimentar os olhos e falar, por vários anos. Segundo ZEIG (1995, p.20) a 

pólio foi o melhor professor que já tivera quanto ao comportamento humano e seu 

potencial. Ensinou a ele a força da motivação, mínimas mudanças comportamentais 

e um extremo senso de percepção e observação. 

Em resumo, o principal papel da hipnose é ajudar as pessoas irem do transe 

negativo para o transe positivo. O transe negativo seria uma espécie de sintoma – 

culpa pelos pecados, por exemplo – e o transe positivo seria o perdão de Deus – 

cura. 

Existem alguns pré-requisitos para que isso ocorra. O primeiro seria a “Crença”. Tal 

crença tem o papel de condicionar o cérebro. O condicionamento cria a 
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“Expectativa”, e por conseguinte, cria a “Imaginação”. E essa maravilhosa 

“Imaginação”, acaba por gerar as sensações chamadas de Neurofisiológicas, ou 

seja, gera a “Experiência”. Esse sistema acaba por se retro – alimentar, criando uma 

espécie de círculo. 

E como se aplica esse círculo a um determinado culto?  Imagine que um Exu (orixá 

africano) não adentra em um templo cristão, bem como uma possessão demoníaca 

não se apodera do responsável por abrir as comportas de uma grande barragem. O 

indivíduo que crê na Umbanda, tem a expectativa de incorporar – receber espíritos 

ali presentes durante sua liturgia. Ele acaba por imaginar-se nessa situação. Sua 

imaginação gera sensações neurofisiológicas e através do reforço de sua crença, 

acontece a experiência. 

Uma das grandes descobertas da neurociência é a existência do “neurônio - 

espelho”. Tal neurônio foi o responsável pela capacidade de socialização, requisito 

essencial para a sobrevivência de nossa espécie. É a tendência dos seres humanos 

quando adentram em determinado grupo, adquirindo suas características (jeito de 

falar, de agir). A criança pequena que vai a um templo, cujas atitudes se 

assemelham a um adulto, está usando os seus neurônios – espelho para imitar o 

que observa. 

Vamos dizer que a hipnose não é o controle da mente, mas sim uma forte influência 

sobre ela.  

E quanto a Oração? Esta poderosíssima manifestação de fé que praticamente todos 

fazem uso, seja diariamente ou quando há o enfrentamento de problemas. De forma 

extremamente resumida, ela é a resposta do sintoma: sou ruim, não consigo, não 

mereço, não posso, transformando essas palavras em: sou uma pessoa boa, 

consigo o que quero, sou merecedor, eu posso. É a comunicação direta com o 

“Deus Perfeito”. É a impressão de se sentir fortalecido e protegido. 

Como a hipnose funciona? 

Em primeiro lugar, deve-se ter uma pessoa que acredite e tenha senso colaborativo 

com quem está aplicando a técnica (papel da autoridade). 

É inserido acordes musicais. Estes maravilhosos estímulos auditivos fazem a 

dissociação do consciente, fazendo o indivíduo produzir gestos, saltos e até mesmo 

histeria. 
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Agora se aplica técnicas de hipnose. Usa-se o gestual, tom de voz, olhar e posturas 

adequadas, e verifica-se se a plateia está suscetível. 

Pode-se também sugerir mudanças drásticas ligadas às doutrinas empregadas. 

Buscasse aí uma espécie de despersonalização (submissão). Pode estar ligada a 

alteração de hábitos alimentares, cortes de cabelos, quebra de vínculos familiares 

(seitas), solicitação para remoção de tatuagens, uso exclusivo de saias para as 

mulheres, etc. 

Executa-se então a prática da obediência. Força-se a pessoa a perceber o mundo 

sob a ótica do Pastor/Guru/Líder, buscando então a total dominação.  

Isso parece assustador? E é. 

“O religioso não pode mais esconder a cabeça na areia e ignorar a ciência e 
a arte da disciplina hipnótica. Na lei, a ignorância é uma defesa pobre, e 
também é indigno  da posição eclesiástica. Quando ele aprova ou 
desaprova, todo religioso efetivo, nos usos do ritual, da pregação e da 
adoração,  se utiliza de técnicas hipnóticas e, portanto, está sujeito às 
mesmas responsabilidades conhecidas e reconhecidas pelo hipnotista 
cientificamente treinado” (BOWERS, MARGARETTA K. (1959 ) “Amigo ou 
Traidor? Hipnose a serviço da religião – p.205) 

 

Não se pode e não se deve querer ferir a fé religiosa. Apenas se deve questionar a 

fé que é depositada nesses impostores, que se nutrem das mazelas e fragilidades 

humanas. 

Deixando um pouco de lado esses paradigmas, é essencial a abordagem da  

importância da oração e da meditação. 

Estudos realizados pelo doutor DAVID LARSON, presidente do NHIR (Instituto Norte 

Americano para a Investigação do Cuidado Médico), concluem que o fato de orar 

pode influenciar positivamente nos níveis de sobrevivência dos pacientes.  

O doutor HEBERT BENSON, professor em Harvard, estudou pacientes que 

praticavam meditação. Verificou que através do mantra (do sânscrito Man, mente e 

Tra, controle, significando "instrumento para conduzir a mente”) , a pessoa produz 

um desvio proposital de atenção (bastante comum na hipnose), transportando o 

indivíduo a uma sensação de paz e tranquilidade. 

Em ambos os casos, há uma diminuição muito acentuada do estresse, fato esse que 

por si só, já é uma resposta muito positiva para o organismo. 

Portanto, orar e meditar faz bem à saúde. 
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E em se abordando o tema da saúde, nada melhor que falar sobre a saúde do  

cérebro. O ser humano possui cerca de onze bilhões de neurônios (células 

nervosas), localizadas no córtex. Eles possuem inúmeras ramificações, e cada uma 

pode se relacionar com outros dez mil neurônios. As chamadas sinapses são estas 

conexões. Durante esses processos, ocorrem pulsos elétricos, também chamados 

de ondas cerebrais. 

Quando se consegue a reprogramação da forma como eles se relacionam, 

conseguimos alterar a forma de resposta cerebral. Várias situações podem colaborar 

com isso. Os mais comuns são os remédios. Vários outros elementos também 

ajudam nessa mudança: luzes, sons, aumento do foco relacionado com a atenção, 

drogas, sugestão e atividade física. 

Essa reprogramação é a alteração do  sistema neurotransmissor. Quando se muda 

o padrão das ondas cerebrais, o estado de consciência é alterado. Nesse momento, 

os estímulos externos perdem a intensidade. O sono é um exemplo típico. 

Esta perda de intensidade dos estímulos externos pode desencadear-se de várias 

formas: farmacológicas, fisiológicas e psicológicas. As farmacológicas são 

alcançadas através do consumo de drogas/medicamentos. As fisiológicas podem ser 

alcançadas pela prática esportiva. E as psicológicas através de movimento de 

objetos, sinetas ou uma voz sugestiva. 

Uma das formas muito utilizadas para atingir esse estado alterado de consciência é 

o chá de Santo Daime (substância alucinógena ayahuasca). Este alucinógeno foi 

difundido pela seita fundada pelo seringueiro maranhense Raimundo Irineu Serra, no 

Acre, na qual sincretiza elementos cristãos, ameríndios e exóticos. 

 

Segundo o professor adjunto do Departamento de Radiologia da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Tiago 
Sanchez, que foi co-autor da pesquisa  - (um dos estudos, conduzido pela 
Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto, analisou a atividade 
cerebral de cinco homens e cinco mulheres, entre 24 e 48 anos, antes e 
após 40 minutos da ingestão do chá. Cada voluntário passou por dois 

exames de ressonância magnética) -, liderada entre 2007 e 2011 pelo 

professor Draulio de Araújo – hoje na Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) –, a bebida ativa uma região do cérebro relacionada à 
memória e outra ligada à visão, mesmo se a pessoa estiver com os olhos 
fechados. (HTTP://G1.GLOBO.COM/CIENCIA-E-
SAUDE/NOTICIA/2012/08/CHA-DO-SANTO-DAIME-ATIVA-AREAS-DA-
VISAO-E-DA-MEMORIA-APONTA-ESTUDO.HTML) 
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Outro palestrante presente no debate sobre os efeitos do chá do Santo 
Daime no corpo foi o neurocientista e pesquisador da Unifesp Eduardo 
Schenberg, que pretende iniciar uma pesquisa sobre o tema até o fim do 
ano, com 18 voluntários. Para isso, será feita uma eletroencefalografia – 
exame que põe eletrodos no couro cabeludo e analisa as correntes elétricas 
do cérebro – após cada participante ingerir uma cápsula de chá desidratado 
ou de placebo, que não tem efeitos químicos sobre o corpo. "A bebida tem 
uma farmacologia bem complexa, que inclui pelo menos quatro substâncias 
importantes. Três delas atuam no sistema de transmissão da serotonina e a 
quarta, chamada de dimetiltriptamina ou DMT, ativa a área do cérebro que 
induz a visões de caráter realista", ressalta Schenberg. Segundo o 
neurocientista, a bebida já foi "exportada" pelo Brasil para 38 países, onde 
funcionam unidades das igrejas do Santo Daime, da União do Vegetal e da 
Barquinha. (HTTP://G1.GLOBO.COM/CIENCIA-E-
SAUDE/NOTICIA/2012/08/CHA-DO-SANTO-DAIME-ATIVA-AREAS-DA-
VISAO-E-DA-MEMORIA-APONTA-ESTUDO.HTML) 

 

De acordo com HÉCTOR GONZÁLEZ ORDI, professor de psicologia na 

Universidade Complutense de Madri, é extremamente perigoso tentar atingir estes 

estados mentais (expansão da consciência) com o uso de drogas ou com práticas 

de sugestão não controladas. Esta tarefa caberia ao profissional da saúde, que 

poderia induzir a pessoa a um estado alterado de consciência como terapia para o 

tratamento de transtornos psicológicos.  

O que é sugestão? 

Através de um processo mental, um cérebro impõe sobre o outro a sua vontade, de 

forma temporária. Praticamente tudo no mundo é sugestão. Começa já na infância, 

quando a criança faz algo errado e é censurada pelos pais. Esta censura visa 

estabelecer padrões de conduta à criança. Até mesmos as nossas ideias não são 

totalmente nossas. Um jornal, um livro, um acontecimento, uma música e vários 

outros meios servem de influenciadores de nossa percepção de mundo.  

Por natureza, o ser humano é propenso a obedecer. Porém a sugestão tem suas 

limitações. Pode-se chamá-la de limitação positiva. Não é possível transformar 

bandidos em cidadãos de bem e vice–versa. 

A imaginação é algo fantástico. Se for colocada uma pessoa em um simulador de 

montanha russa (pode ser um equipamento estático, cujo estímulo seja apenas 

visual e auditivo – óculos em 3D e fones de ouvido) e for realizada a medição de 
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suas ondas cerebrais, elas serão idênticas a uma experiência real.  Da mesma 

forma a pessoa que vive se sentindo ameaçada, mesmo que essa ameaça não seja 

real, vive com medo da sua realidade. Essa falsa “crença” na ameaça, acaba por 

provocar alterações orgânicas, gerando estresse, dores físicas sem causa aparente, 

hipertensão, prisão de ventre, etc. 

Do outro lado, as “crenças” no que é bom, acabam por gerar reações saudáveis, de 

bem estar. 

O que é firmemente pensado, alicerçado pelo bom senso, acaba migrando para 

nossa faixa somática. Acredite estar comendo uma maçã, e você sentirá o seu 

gosto. Acredite que ao encostar a cabeça na parede acabará adormecendo, isso 

acontecerá. Se o subconsciente for programado para obter sucesso em algo, é bem 

provável que isso ocorra. Se estivermos programados para fracassar, isso também 

poderá acontecer. 

 

Quando o intelecto e a imaginação têm pontos de vistas diferentes, vence 
sempre a imaginação (como definiu Coué). Ela é mais forte que a 
inteligência. Mesmo sabendo (intelecto) dos riscos estéticos de ficar 
comendo doces a toda hora, poucos resistem à ideia (imaginação) de 
provar uma fatia daquele pudim de laranja gostoso que está na geladeira. 
Assim sendo, nenhuma pessoa inteligente deveria fazer tentativas a partir, 
exclusivamente, da “força de vontade”. Antes disso, ela precisa, 
necessariamente, reprogramar sua imaginação.. (FONTE: 
HTTP://WWW.CAMARABRASILEIRA.COM/PROJETOSABER.HTM) 

 

Nossa vida está cheia de contatos hipnóideos, que são conhecidos pela 
psicologia como “hipnose em estado de vigília”. Isto acontece na 
publicidade, na propaganda comercial e quando os bons atores e oradores, 
aumentam a tensão da atenção e nossa sugestibilidade é estimulada. 
Quando presenciamos alguma coisa interessante nossa atenção é 
focalizada e entramos num estado hipnóideo. E enquanto mais nos 
adentramos nesse estado, registram-se diferentes graus de emoção. Da 
irrealidade fabrica-se a realidade. Quando se prescinde do pensamento 
realista aparece a hipnose em estado de vigília, que em muitos casos é o 
resultado de experiências inespecíficas. (W. KROGER “FENÔMENOS DA 
SUGESTÃO E HIPNOSE”) 

 

A hipnose em massa pode ser estabelecida com certa facilidade. Os componentes 

do grupo acabam por se identificar com o que estão presenciando. O fator da 

competitividade fica aflorado, surgindo aquele desejo forte de agradar o líder, que 
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pode ser caracterizado pela figura paterna. Quanto melhor for o show, maior e 

melhor será a atitude do grupo, gerando assim uma forte motivação. 

As seitas nada mais são que grupos excluídos de grupos maiores.  A sociologia 

tipifica as seitas pela submissão ao líder, a anulação do indivíduo e a falta de 

qualquer controle externo. É comum referir-se a elas como sendo destrutivas, cuja 

periculosidade está diretamente ligada à personalidade de seu comandante. Quanto 

mais carismático e paranoico, mais perigo aparente. 

“Se durante uma semana eu repetir a qualquer pessoa uma informação, sem 

receber mais nada externo, posso modificar totalmente o comportamento desse 

sujeito, obedecendo-me exclusivamente.” (CHARLES MANSON, assassino de 

SHARON TATE – 1968) 

Em 1978, JIM JONES e sua seita Templo do Povo, vieram a suicidar-se com 

cianureto. Foram mais de 900 pessoas. Essa é a prova da anulação do instinto mais 

poderoso do homem – o de preservação da vida. Famílias inteiras cometeram 

suicídio. 

O líder religioso DAVID KORESH (os Daividianos) entrou em conflito com a polícia 

nos Estados Unidos, levando a morte de 87 pessoas. 

O que caracteriza as pessoas que compõe estas seitas é o isolamento social e o 

conflito com seu meio. Eles adotam essa “nova família”, defendendo-a de tudo e de 

todos. Eles passam a rejeitar certos valores que possuíam, ocorre o afastamento 

familiar, passam a utilizar vestimentas características, usam símbolos e mudam 

drasticamente a alimentação.  

A literatura busca a caracterização das seitas como destrutivas, as perigosas e as 

de risco.  

As “destrutivas” são conduzidas pelo líder, de forma totalitária. Normalmente buscam 

o isolamento – vida em comunidades. Arrebanham jovens, e é exigida uma 

obediência muito grande por parte de seus membros. Qualquer crítica à liderança é 

encarada como heresia. As informações que chegam ao grupo são manipuladas, de 

acordo com a conveniência (isso não lembra alguns governos?). A paranoia é algo 

ferozmente incutido. Todos que estão fora da seita acabam sendo inimigos. Quanto 

ao dinheiro, os seus adeptos são obrigados a entregar seu patrimônio. 
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As “perigosas” se caracterizam por evitar a cooperação com outros credos. 

Entendem que fora de sua realidade religiosa, não pode haver salvação. Eles não 

utilizam técnicas de lavagem cerebral, portanto, seu risco diminui. São conhecidas 

como “Igrejas Eletrônicas”. Sua principal ênfase é a cura, e acreditam no fim do 

mundo. Especula-se que o total de adeptos ultrapasse os 60 milhões de adeptos no 

mundo. 

As “de risco”, conhecidas como “New Age”, são grupos atraídos por temos como 

discos voadores, controle da mente, fontes alternativas de energia, dentre outros. 

Apresentam pouca organização e estrutura. Normalmente começam como grupos 

de terapia. Podem apresentar uma miscelânea entre o cristianismo, esoterismo, 

ocultismo, magia, física quântica, etc. Buscam soluções rápidas para todos os 

problemas.  

Invertendo um pouco a rota de pensamento, que tal discernir um pouco sobre as 

religiões? 

Para que servem? 

É sabido que as religiões tem sido, ao longo dos séculos, as causadoras de 

perseguições, violências, escravidão, preconceito, exclusão, martírios, e mais uma 

incontável gama de barbáries cometidas contra as pessoas. 

Ao analisar os capítulos de nossa história – principalmente na idade média -, 

inúmeras guerras foram travadas “em nome de Deus”. Essa estratégia de divisão é 

utilizada até hoje. Faz-se uma linha sobre o chão, dividindo o lado do bem do lado 

do mal. As pessoas são intimadas a ficarem do lado bom – que claro, é o lado da 

religião/seita -. O paraíso é oferecido como prêmio, e o inferno, como castigo. 

Porém não possível descartar os benefícios sociais auferidos pela religião. 

-Recuperação de dependentes químicos. Inúmeras clínicas de recuperação tem 

utilizado a religião como ferramenta muito eficaz para a obtenção de êxito em seus 

tratamentos. 

-Afastam jovens do mundo do crime. Muitos jovens tem evitado entrar no mundo 

crime, mesmo vivendo em condições propícias para isso (favelas, por exemplo), 

através da religião.  

-Gravidez na adolescência. Ao pregar que o sexo fora do casamento é errado, 

meninas e meninos religiosos tendem a não engravidar nesse período. 
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-Campanhas de caridade. Inúmeras igrejas promovem campanhas de caridade. 

Acabam por ajudar muitas pessoas necessitadas, trazendo alento e esperança. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objetivo destas reflexões é o de abrir os olhos para o que acontece diante de 

todos. Técnicas de hipnose e PNL são constantemente utilizadas de forma 

irresponsável, objetivando a manipulação das pessoas, com um simples propósito: 

auferir vantagens, que normalmente são pecuniárias. 

Também existem os bons profissionais que utilizam estas técnicas de forma 

terapêutica e científica, utilizando a ética em sua conduta. 

E quanto à fé, é possível conviver muito bem com qualquer religião. Com 

conhecimento e crítica, evita-se a ilusão e a manipulação. Pode-se viver acreditando 

em um “ser maior”, sem que  precise enriquecer os seus “intermediários terrenos”.  

Não feche os olhos diante de sua fé. 

“Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares, sobre a nossa fronte, mas 

podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça.” 

XAVIER, FRANCISCO C. (1945),  Espírito ANDRÉ LUIZ (pseudônimo espiritual de 

um consagrado médico que exerceu a Medicina no Rio de Janeiro),  Missionários da 

Luz, página 165.  
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