
 

 

Inventário de Referências Pessoais 

 
 
    

Nome: ________________________________________________________  Data: ___________ 
 
 
    

 
Grau de escolaridade: ____________________       Ano de Conclusão: ____________________    

Estado civil: (  )  solteiro  (  ) casado  (  ) viúvo  (  ) divorciado    

No momento encontra-se em algum tipo de relacionamento?  __________________________ 
Considera-se: (  ) tímido  (  ) retraído  (  ) expansivo 
    

 

 
Cor preferida ___________________________________________________________________ 

Perfume preferido ______________________________________________________________ 

Fruta que mais gosta ____________________________________________________________ 

Comida que mais gosta ___________________________________________________________ 

Paisagem de preferência (praia, campo, cidade) _______________________________________ 

Prefere noite ou dia  _____________________________________________________________ 

Um filme preferido ______________________________________________________________ 

Um sonho de futuro _____________________________________________________________ 
Pessoa de maior valor afetivo _____________________________________________________ 
 

 

 SIM  NÃO   

Toca instrumento musical?     

Gosta de música? Qual estilo?    

Gosta de dançar?    

Gosta de festas?    

Gosta de estudar?    

Gosta de mar, lagoa, piscinas?    

Gosta de TV?    

Gosta de leituras / ler livros?    

Livro preferido:  

Dirige automóvel?    

Faz esporte? Qual?    

Esporte preferido  

 
   

Medo de exposição em público?    

Algum medo ou fobia (injeção, animais,  
dirigir, avião, altura, água, escuro etc)?    



 

 

Possui medo de lugares fechados?    

Faz uso de bebidas alcoólicas?    

Faz uso de cigarro?    

Já se envolveu com drogas?    

Alguma doença com hospitalização?    

  

Faz algo para relaxar? O que?    

Submeteu-se a alguma cirurgia? Qual?    

Toma medicação psiquiátrica? Qual?     

Dorme bem?    

Sonha com frequência?    

Tem pesadelos?    

Toma medicações para dormir?    

Incomoda-se / tem problemas com 
ruídos altos?    

Apresenta dificuldades visuais?    

Possui dificuldades auditivas?    

Apresenta dificuldades de concentração 
/ manter foco atencional?    

Tem problemas com limpeza?    

Tem dificuldades em decidir e planejar?    

Considera-se obsessivo e/ou 
controlador?    

 
 
    

Gosta de ficar sozinho?      

Gostar de estar acompanhado?      

Gosta de ser tocado?      

Gosta de ser abraçado?      

Gosta de surpresas?      

Possui religião? Qual?      

Considera-se ligado a eventos 
espirituais, centros, templos?      

Já disseram-lhe que possui 
mediunidade?  

     

Comidas preferidas :_______________________________________________________________ 
Nojo de alguma coisa :_____________________________________________________________ 
O que você gosta de comer demais:___________________________________________________ 
Uma decepção ____________________________________________________________________ 

Um medo maior __________________________________________________________________ 

Acredita que hipnoterapia é bruxaria? ________________________________________________ 

       

Acredita que pode obter melhoras através da hipnoterapia? ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

          



 

 

 


