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Post 1: 

 

A depressão pode surgir por inúmeros motivos... a perda de um ente querido, a 

perda de um emprego, por traumas ou conflitos pessoais e/ou emocionais, e por 

muitos outros motivos. 

Se você quer vencer a depressão, saiba que a hipnoterapia pode te ajudar, e 

sendo um método indolor (que não dói, nem demora no tratamento), em até 3 

sessões você pode vencer esse desafio, voltando a ser feliz e se sentindo 

realizado/a. 



Entre em contato pelo direct e eu irei te ajudar a retomar a felicidade e bem-estar 

que você merece! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 

Post 2  

 

Você sabia que a sua mente pode formar armadilhas e isso lhe causar sérios 

prejuízos a nível de saúde, de bem-estar, provocando problemas no setor 

profissional e em seus relacionamentos? 

Pois é! A autossabotagem e as armadilhas mentais são muitas vezes 

vivenciadas, mesmo quando você nem se dá conta disto! 

Fato é que muitas vezes, você sente e de forma inconsciente estimula 

pensamentos negativos e destrutivos... talvez achando que sua vida não vale a 

pena, talvez achando que não é capaz de realizar ou conseguir algo, entre 

muitos outros sentimentos de não merecimento e dificuldades. 



O que quero dizer é que você pode acabar com isso de uma vez por todas, pois 

esses sentimentos e armadilhas não são nada bons e também não te trazem 

felicidade, nem sucesso. 

Com a hipnoterapia, tudo isso é possível de mudar e em apenas 3 sessões, você 

consegue se livrar de todos esses sentimentos que te puxam cada vez para 

baixo! 

Vamos mudar essa realidade fantasmagórica e negativa em sua vida? 

Entre em contato pelo direct e eu irei te ajudar a retomar a felicidade e bem-estar 

que você merece! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 

 

Post 3 

 



Se você está chegando agora, pode ser que nunca tenha ouvido falar nos 

benefícios da hipnoterapia, mas deixe-me esclarecer alguns pontos importantes 

sobre esse assunto, combinado? 

A Hipnoterapia, é uma terapia atestada e validada pela área da saúde e através 

de mecanismos naturais, ajuda no tratamento de várias dificuldades físicas, 

mentais e emocionais! 

Se você sofre com depressão, se tem sintomas de síndrome do pânico, se possui 

traumas que atrapalham sua vida e felicidade, se não consegue mais lidar com 

algumas situações ou sofre de transtorno obsessivo compulsivo, entre outros 

problemas correlatos, saiba que eu posso te ajudar! 

Entre em contato pelo direct e eu irei te ajudar a retomar a felicidade e bem-estar 

que você merece! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 

 

Post 4 



 

Traumas são processos dolorosos em que uma pessoa foi submetida por causa 

de pessoas ou situações. Ou seja, algumas vivências podem causar problemas 

profundos que atingem tanto a nível emocional, como físico. 

Pessoas que têm traumas e não conseguiram se livrar deles, costumam sofrer 

bastante, e isso pode gerar transtornos e sensação de infelicidade constante. 

Os traumas podem acontecer em qualquer momento da vida, desde a infância, 

até a fase adulta, mas em todos os casos, esses traumas podem ser tratados, e 

com a Hipnoterapia, o paciente pode retomar sua vida, tendo uma experiência 

mais leve e prazerosa, já que em até 3 sessões, pode se ver livre das “algemas 

do passado”! 

Você precisa de ajuda? Fale comigo pelo direct! Me mande uma mensagem! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 
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Hipnose é um método natural que serve para tratar problemas de vários tipos e 

geralmente um paciente busca essa alternativa terapêutica, quando todas as 

outras formas de tratamento natural ou medicamentoso já falharam, ou quando 

essas mesmas pessoas já não suportam continuar com as dificuldades, 

problemas e distúrbios.  

A Hipnoterapia, portanto, leva o paciente do estado de dificuldade, até o estado 

de libertação, a partir de técnicas hipnóticas, onde seu subconsciente receberá 

acesso as chaves de liberação de crenças e dificuldades que o prendem aquele 

estado de tristeza ou problema. 

A terapia que utilizo vem como grande auxílio no tratamento de transtornos 

físicos, emocionais, psicológicos, ou ainda na libertação dos sentimentos ou 

hábitos nocivos e indesejáveis. 

Você precisa de ajuda? Fale comigo pelo direct! Me mande uma mensagem! 

Grande abraço! 



Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 
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O seu pior medo, tem sempre andado ao seu lado? 

Às vezes os nossos piores medos, além de serem os mais horrendos monstros 

que temos convivido, também são nosso maior ponto de entrave para o 

desenvolvimento e para o sentimento de felicidade existencial. 

Isso acontece com você? 

Gostaria de saber quais são seus medos!  

Saiba que posso te ajudar! 

Fala pra mim... quais são os medos que você tem e que te assombram todos os 

dias? 

Grande abraço! 



Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 
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O sofrimento é um sentimento, ele pode não ser físico, pode não ter localidade, 

exemplo: você sofre porque sente dor na perna, portanto, esse sofrimento pode 

ser sim, algo que incomoda, machuca muito e te faz chorar e se lamentar. 

Isso acontece com você? 

Existem muitos tipos de sofrimento e os mais danosos, geralmente são aqueles 

que não podem ser vistos, apenas sentidos! 

Como Hipnoterapeuta sei o quanto sofrer o prende a situações, momentos e 

traumas que você deseja se libertar e deixar para trás, e isso pode ser feito, sabia 

disso? 

A solução vem com a terapia com hipnose! 



A Hipnoterapia é uma “ferramenta” que promove bem-estar e que de forma bem 

rápida, é capaz de gerar a superação do sofrimento que tanto aflige a pessoa! 

Você precisa de ajuda? Fale comigo pelo direct! Me mande uma mensagem! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 
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As coisas sempre têm dado errado em sua vida? 

Você sente que existe algo de muito errado e toda vez que você se anima com 

alguma coisa, de repente tem a triste notícia de que não deu certo? 

Por causa disso você tem duvidado do próprio potencial e agora quando pensa 

em começar um novo projeto, já pensa em desistir, sentindo que não irá dar 

certo? 



Me diz... isso acontece com você? 

Bom, saiba que esse padrão de pensamento está impactando sua vida, sua 

realidade e seus resultados de forma terrível e não dá mais para viver desse 

modo. Concorda? 

Saiba que com a Hipnoterapia é possível mudar toda essa realidade, onde seu 

subconsciente será trabalhado de forma a te ajudar em vários sentidos! Então 

vem destravar sua vida, seus negócios e sonhos com a hipnose terapêutica! 

Você precisa de ajuda? Fale comigo pelo direct! Me mande uma mensagem! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 
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A vida parece ter perdido a “cor” para você?  



São traumas, dificuldades, problemas que parecem sem solução e que muitas 

vezes parece que tirar a vida, é a única saída... você se sente assim? 

Independentemente do que você tenha passado, quero dizer que isso não é 

verdade! 

O sentimento de que viver não vale mais a pena surge quando cada vez mais 

você se sente mais triste, duvidoso e melancólico, a angústia pode turvar os bons 

sentimentos e você não se sente mais estimulado e motivado/a como antes!  

Isso acontece com você? 

Segundo os dados no Ministério da Saúde, somente aqui no Brasil há um caso 

de suicídio a cada 46 minutos. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de 

suicídio entre os homens é maior, do que entre as mulheres. 

Mas a Hipnoterapia pode te ajudar a vencer esse desafio e a percepção 

pessimista da vida! Independentemente do que tenha ocorrido, em até 3 

sessões, de forma rápida e segura, vou trabalhar em seu estado mental e 

emocional, ao ponto de te fazer sentir que a vida retomou o brilho e a partir desse 

processo a alegria pousará em seu coração! 

Você precisa de ajuda? Fale comigo pelo direct! Me mande uma mensagem! 

Grande abraço! 

Jefferson Bauce – hipnoterapeuta certificado, munido das mais modernas e 

eficientes técnicas terapêuticas e preparado para ajudar qualquer pessoa de 

forma muito segura e profissional! 

 

 


