
Magnetismo Humano 
Convenção 
 
 
 
 
 
 
 
O Magnetismo Humano em questão não é produzido nem percebido pelo corpo  
físico, portanto, é Extrafísico ou Sutil. Entretanto, para facilitar  
nossa comunicação, o chamaremos apenas de Magnetismo Humano, suprimindo 
o  
correto complemento Extrafísico ou Sutil. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 1 
INTRODUÇÃO 
 
Neste trabalho, você verá o quanto a compreensão deste assunto é  
importante e útil para o desenvolvimento da nossa qualidade de vida e dos  
nossos valores éticos e morais. 
Este tema, tão amplo e irrestrito, mas infelizmente tão pouco  
conhecido, também é o único capaz de tornar possível a compreensão das  
influências energéticas (extrafísicas) benéficas e maléficas entre os seres  
humanos. 
Além disso, você perceberá que este assunto é ainda mais abrangente  
porque o Magnetismo Humano entre os encarnados é o mesmo entre os  
desencarnados e entre os encarnados e os desencarnados. 
O QUE É MAGNETISMO HUMANO? 
 
Quem responde é  sua própria experiência 
Primeiro exemplo - Você está num determinado ambiente. Sem nenhuma  
razão aparente, você se sente bem ou mal, a depender do ambiente. 
Segundo exemplo - Você está ao lado de uma determinada pessoa. Sem  
nenhuma razão aparente, você se sente bem ou mal, a depender da pessoa. 
Terceiro exemplo - Algumas pessoas são naturalmente agradáveis. Outras,  
são desagradáveis. 
Quarto exemplo: Alguns indivíduos têm extraordinário poder de sedução e  
de convencimento. Outros, não. 
O que são esses exemplos? 
Apenas uma pequena demonstração prática da nossa própria comprovação da  
cotidiana emissão e recepção de energias humanas, ou seja, do  
funcionamento do Magnetismo Humano! 
 



ESSES EXEMPLOS 
 
Servem para nos lembrar a nossa realidade cotidiana 
No nosso dia-a-dia - Podemos comprovar, na prática e na nossa pele, que  
todos os seres humanos tanto emitem as suas próprias energias quanto  
captam as energias emitidas por outras pessoas. 
O problema, problemão! 
É o nosso completo desconhecimento tanto dessas energias humanas quanto  
do funcionamento delas. 
Portanto 
Sem que tenhamos o poder de controlar esse processo, não é prudente  
continuarmos, ininterrupta e simultaneamente: 
a - Emitindo energias que atingirão a nós próprios e aos outros. 
b - Recebendo energias alheias. 
Conclusão 
Em benefício do nosso próprio bem-estar e do bem-estar das pessoas que  
nos rodeiam, é preciso conhecer o Magnetismo Humano. Esta é a única  
maneira possível de obtermos o poder de controlar a geração e a recepção  
de energias humanas. 
 
MEU APRENDIZADO 
 
Há mais de três décadas 
Eu pesquiso este apaixonante, importante e útil assunto. Quando eu  
comecei a estudá-lo, infelizmente não encontrei nenhum livro que me  
informasse o suficiente. De cada obra que pesquisava, eu aprendia um  
pouquinho. As dúvidas iam se avolumando. Eu continuava a estudar, a pesquisar 
na  
prática e a apelar para a intuição e para as inspirações. 
Finalmente 
Num determinado momento me dei parcialmente satisfeito porque tinha  
aprendido o básico, apenas o básico, do Magnetismo Humano. 
É lógico! 
Eu sei o quanto eu ainda preciso aprender. Mas o pouco que aprendi, com  
muita satisfação agora repasso para você, para que você não precise  
fazer o esforço que eu fiz. 
 
APRENDIZADO DO MAGNETISMO HUMANO 
 
Numa comparação 
A nossa experiência de vida nos ensinou que é fácil nadar, andar de  
bicicleta, dirigir carro, etc., porém somente depois de aprender. Antes,  
tudo é difícil! 
A mesma coisa 
Ocorre com o Magnetismo Humano porque, após compreendê-lo, você mesmo  
comprovará o quanto ele é simples, muito simples. Não é exagero! 
Além disto 



Dentre outros inestimáveis benefícios, você poderá obter, pelo menos,  
os três seguintes poderes valiosos: 
Primeiro Poder - Selecionar o tipo de energia que você deseja emitir:  
boa ou má, de alto ou de baixo teor vibratório-moral, positiva ou  
negativa, benéfica ou nociva. 
Segundo Poder - Defender-se de eventuais energias nocivas emitidas por  
outra pessoa contra você. 
Terceiro Poder - Atrair energias positivas para você. 
 
A SEGUIR 
 
Para sua análise sensata 
Você verá os seguintes aspectos do tão importante, útil e fácil  
Magnetismo Humano: 
a) Como são geradas as energias humanas. 
b) Quais são os teores vibratórios das energias humanas. 
c) Quais são os destinos das energias humanas. 
d) Quais são as quantidades e as potências das energias humanas. 
e) Qual é a lei que rege o Magnetismo Humano. 
f) Como são captadas as energias geradas por outros seres humanos. 
g) Como podemos ser atacados por energias geradas por outras pessoas. 
h) Que círculo vicioso as energias humanas podem fazer. 
i) O que é batalha de energias. 
j) O que é campo magnético humano. 
k) O que é campo magnético de um local. 
l) O que é defesa energética. 
m) O que são passes magnéticos. 
n) O que é auto-ataque de energias nocivas. 
o) Qual deve ser a nossa meta realista em relação ao Magnetismo Humano. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 2 
GERAÇÃO 
DE ENERGIAS HUMANAS 
 
Cada vez que o ser humano tem um pensamento, automaticamente é gerada  
uma energia mental. Cada vez que o ser humano tem um sentimento,  
automaticamente é gerada uma energia sentimental. Cada vez que o ser humano  
fala (ou ouve), automaticamente é gerada uma energia sonora. Cada vez que  
o ser humano tem uma emoção, automaticamente é gerada uma energia  
emocional. Cada vez que o ser humano tem uma atividade sexual,  
automaticamente é gerada uma energia sexual. Estes são apenas alguns 
exemplos do  



ininterrupto processo de geração de energias humanas! 
 
CHACRAS 
 
Principais funções 
Com exceção dos dois chacras "atípicos" - Esplênico e Básico, que  
trabalham com energias não humanas - um dos papéis dos principais chacras  
"típicos" é gerar e emitir energias humanas: 
Chacra Frontal - Para cada pensamento, automaticamente gera e emite uma  
energia mental. 
Chacra Laríngeo - Para cada manifestação verbal (ou auditiva),  
automaticamente gera e emite uma energia sonora. 
Chacra Cardíaco - Para cada sentimento, automaticamente gera e emite  
uma energia sentimental. 
Chacra Umbilical - Para cada emoção, automaticamente gera e emite uma  
energia emocional. 
Chacra Genésico - Para cada atitude sexual, desde um simples desejo até  
um ato completo, automaticamente gera e emite uma energia sexual. 
Atenção! 
Isto ocorre sempre, sem exceção de espécie alguma! Entretanto, estes  
cinco exemplos são simples demais porque, em cada um deles, o ser humano  
fez uma coisa só: 
-- Emitiu apenas pensamento, ou emitiu apenas sentimento, ou emitiu  
apenas emoção, ou apenas falou, ou apenas teve atitude sexual. 
Na realidade 
No dia-a-dia temos pensamento junto de sentimento, emoção junto de  
palavras, etc. Vejamos algumas situações reais 
Para cada palavra falada - O Chacra Laríngeo obrigatoriamente emite  
energia sonora. O Chacra Frontal, também obrigatoriamente, emite energia  
mental porque a fala é produto do pensamento. O Chacra Umbilical também  
poderá emitir energia emocional, se a fala for emocionada. O Chacra  
Cardíaco também poderá emitir energia sentimental, se a fala for amorosa.  
E assim por diante. 
Para cada ato sexual - O Chacra Genésico obrigatoriamente emite energia  
sexual. O Chacra Frontal, também obrigatoriamente, emite energia mental  
porque o ato sexual é produto do pensamento. O Chacra Umbilical, também  
obrigatoriamente, emite energia emocional porque o ato sexual gera  
emoção. O Chacra Cardíaco poderá também emitir energia sentimental, se o  
ato sexual gerar sentimento. E assim por diante. 
Mas tem um caso especialíssimo! 
Quando alguém está em meditação sublime, ou em oração fervorosa, ou em  
outra atividade similar, ou seja, naquele estado de absoluta pureza de  
alma, ativará o seu Chacra Coronário, que automaticamente emitirá as  
suas energias próprias, que são as mais elevadas que o ser humano pode  
gerar. 
Além disto - Também os seus Chacras Frontal e Cardíaco automaticamente  
também emitirão as suas mais elevadas energias mentais e sentimentais,  



respectivamente. 
 
ENERGIAS MENTAIS 
 
Sem nenhuma exceção 
Todas as criaturas humanas geram energias mentais todas as vezes que  
têm qualquer tipo de pensamento. 
Exemplo 
A Telepatia, que se supõe até já foi usada em atividades bélicas e de  
espionagem, é a comprovação maior da geração de energias mentais por  
parte dos seres humanos! 
No entanto - Somente algumas pessoas - por exemplo, os chamados  
telepatas - têm esse poder muito mais desenvolvido que os outros. Não é fácil  
nem rápido adquirir essa faculdade, mas mesmo assim é pura questão de  
treino, porém muito treino. 
Fazendo uma comparação 
Da mesma maneira que ficarão musculosos todos aqueles que praticarem  
assiduamente musculação, todos nós poderemos desenvolver nossa capacidade  
de desenvolver nossas energias mentais. 
 
SENTIMENTO E EMOÇÃO 
 
Características 
O sentimento sempre é duradouro, mas a sua intensidade, em situações  
normais, é baixa. Já a emoção sempre tem alta ou altíssima intensidade,  
ao passo que a sua duração, em situações normais, é curta. 
O forte da emoção - É ser "intestinal": tensão, excitação, medo,  
pânico, dor, etc. A emoção tende a descontrolar o sistema nervoso  
neuro-vegetativo: suor, baixa temperatura, taquicardia, incontinência urinária (se  
mijou de medo...) e/ou fecal (idem), etc. 
O forte do sentimento - É ser sublime: calma, paz, ternura, amor, etc.  
O sentimento tende a acalmar todo o organismo. 
Um momento! 
Antes que alguém reclame, reconheço que esta classificação de  
sentimento e de emoção pode não estar certa, segundo as definições clássicas.  
Mas, por outro lado, acredito que é a mais apropriada do ponto de vista  
específico da ativação dos Chacras Cardíaco e Umbilical, que veremos  
agora: 
Primeiro exemplo - O amor (sentimento) ativa plenamente o Chacra  
Cardíaco. Dependendo do caso, poderá ativar secundariamente o Chacra  
Umbilical, que assim emitirá suas melhores energias. 
Segundo exemplo - O ódio (neste caso, muito mais emoção do que  
sentimento) ativa principalmente o Chacra Umbilical, e apenas secundariamente  
também ativa o Chacra Cardíaco, gerando assim as suas piores energias.  
Mas o chacra mais ativado sempre será o Umbilical. 
 
RESUMO 



 
a - O ser humano encarnado, quando está acordado, emite continuamente  
energias através dos chacras do seu corpo etérico e também  
(simultaneamente) através dos chacras do seu corpo astral. 
b - O ser humano encarnado, quando está dormindo - e atuando, acordado,  
no plano astral, com o seu corpo astral - emite continuamente energias,  
porém somente através dos chacras do seu corpo astral. 
c - O ser humano desencarnado - que, obviamente, não utiliza corpo  
físico nem corpo etérico, e sim apenas corpo astral - emite continuamente  
energias através dos chacras do seu corpo astral. 
Conclusão 
Todos os seres humanos - encarnados-acordados, encarnados-dormindo e  
desencarnados - geram ininterruptamente energias mentais, sentimentais,  
emocionais, sexuais, etc. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 3 
TEORES VIBRATÓRIOS 
DAS ENERGIAS GERADAS 
 
André Luiz, em um dos seus brilhantes livros psicografados pelo querido  
Chico Xavier, descreve o psicoscópio, um pequeno aparelho que existe no  
plano astral, cuja função é medir o teor vibratório das energias  
humanas. 
 
ESCALA VIBRATÓRIA 
 
Infelizmente, nós, os seres humanos encarnados, não temos um  
Psicoscópio. Mas, intuitivamente, nós conhecemos o teor (ou o poder, ou o 
padrão)  
vibratório das energias humanas. 
Quer uma prova? 
Dentre as energias humanas (que já vimos são geradas por amor, ódio,  
ciúme, altruísmo, inveja, egoísmo, simpatia, antipatia, alegria,  
tristeza, rancor, otimismo, oração, mágoa, despeito, meditação, etc.),  
responda: 
-- Qual é a mais negativa, mais pesada e de mais baixo teor  
vibratório-moral? 
-- Qual é a mais positiva, mais leve e de maior teor vibratório-moral? 
Vamos fazer um exercício? 
Elaboremos, melhor dizendo, improvisemos - como demonstração, sem  
nenhuma preocupação com exatidão rigorosa e utilizando apenas algumas  
energias humanas - uma escala vibratória das energias humanas, por exemplo,  



graduada de 0 (zero) a 100 (cem): 
a - Nos limites extremos, o ódio poderia estar no grau 0 e o amor no  
grau 100. Por que? Porque o ódio é a energia humana pior de todas, a mais  
negativa, mais pesada e de menor teor vibratório-moral, enquanto o amor  
é a energia humana melhor de todas, a mais positiva, mais leve e de  
maior teor vibratório-moral. 
b - Nos valores intermediários, na parte das energias negativas, ou de  
baixos teores vibratórios-morais, a vingança estaria no grau 1, o  
egoísmo no grau 2, a inveja no grau 4, o rancor no grau 6, o despeito no  
grau 8, a mágoa no grau 10, a fossa no grau 12, o pessimismo no grau 14. 
c - Nos valores intermediários, na parte das energias positivas, ou de  
altos teores vibratórios-morais, a alegria estaria no grau 60, o  
otimismo no grau 70, a oração no grau 90. 
 
TEOR VIBRATÓRlO 
 
Ou teor vibratório-moral, ou padrão vibratório, ou padrão  
vibratório-moral, ou poder vibratório ou poder vibratório-moral! 
Como você já percebeu 
O teor vibratório de cada energia humana será aquele teor moral que lhe  
foi imprimido pelo seu fato gerador: pensamento, sentimento, emoção,  
etc. Vejamos dois casos ilustrativos: 
Um bom pensamento - Exemplo: "Eu vou ajudar Fulano!" - A energia mental  
gerada será de alto teor vibratório-moral. 
Um mau pensamento - Exemplo: "Eu vou roubar Sicrano!" - A energia  
gerada será de baixo teor vibratório-moral. 
Como é evidente 
Exatamente o mesmo ocorrerá com os sentimentos, emoções, desejos,  
palavras e ações. 
 
A SUA REALIDADE 
 
Por acaso 
Se fosse possível você ficar com um psicoscópio sempre ao seu lado,  
medindo o teor vibratório-moral de todas as energias geradas por você, o  
que ele indicaria ao final de cada dia? 
Você não precisa de psicoscópio 
Para responder, basta fazer um honesto e imparcial balanço dos teores  
vibratórios-morais de todos os seus pensamentos, sentimentos, emoções,  
desejos, palavras e ações. 
 
LEMBRETE 
 
Primeira parte 
Conforme inúmeras amostragens (todas sigilosas) que fiz, principalmente  
com muitos dos milhares de alunos dos meus cursos de "Magnetismo  
Humano" e "Passes Magnéticos", ocorre a seguinte realidade individual com a  



esmagadora maioria dos seres humanos: 
-- Diariamente eu gero, na média, muito mais energias negativas do que  
positivas! 
Segunda parte 
Imediatamente após o conhecimento do Magnetismo Humano, todos podem  
adquirir o poder de inverter essa nociva situação energética, e passar a  
gerar, na média, muito mais energias positivas do que negativas. 
Agora 
-- Pense bem a respeito das duas partes desse lembrete! 
-- Analise bem esses dois fatos! 
-- Medite bem sobre essas duas realidades! 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 4 
DESTINOS 
DAS ENERGIAS GERADAS 
 
Uma pessoa pensou, imediatamente gerou uma energia mental, mesmo sem  
ter conhecimento. Teve um sentimento, imediatamente gerou uma energia  
sentimental, mesmo sem ter conhecimento. Teve uma emoção, imediatamente  
gerou uma energia emocional, mesmo sem ter conhecimento. E assim por  
diante. Tudo bem, já sabemos disto. Mas... para onde vão todas essas  
energias humanas? 
 
PRIMEIRO DESTINO OBRIGATÓRIO 
 
É a própria Pessoa Emissora! 
É sempre ela quem fica com a maior parte daquelas suas próprias  
energias! 
Essa cota maior de cada energia - Sempre fica com a própria pessoa que  
as gerou, formando, no seu conjunto, o campo magnético individual  
daquele ser humano. Vejamos duas situações reais: 
Primeira hipótese 
Se a energia gerada foi de baixo teor vibratório-moral (ódio, inveja,  
egoísmo, ciúme, etc.) a própria pessoa será a primeira (e imediata)  
prejudicada. 
-- Trata-se do "feitiço virando contra o feiticeiro". 
Segunda hipótese 
Se a energia gerada foi de alto teor vibratório-moral (amor, amizade,  
lealdade, honestidade, sinceridade, etc.) a própria pessoa será a  
primeira (e imediata) beneficiada. 
-- Nada mais justo! 
Já deu para perceber? 



Infelizmente, lastimavelmente, quantas e quantas pessoas produzem,  
continuamente, uma verdadeira auto-intoxicação com as suas próprias  
energias de baixos teores vibratórios-morais? 
-- E essas pessoas acham que só estão fazendo mal aos outros... 
Por outro lado 
Você já adquiriu o poder de constituir o seu próprio campo magnético,  
pelo menos preponderantemente, com energias de alto teor  
vibratório-moral! 
-- Então, o que você está esperando? Mãos à obra! 
 
SEGUNDO DESTINO OBRIGATÓRIO 
 
É o Local onde aquelas energias foram geradas! 
Por este motivo - Alguns ambientes são "leves" (igrejas, locais de  
meditação, locais de orações, etc.) e outros são "pesados" (penitenciárias,  
manicômios, antros de viciados, etc.). 
Ambientes "leves" 
São aqueles onde preponderantemente são geradas (e se acumulam)  
energias humanas de altos teores vibratórios-morais. 
Ambientes "pesados" 
São aqueles onde preponderantemente são geradas (e se acumulam)  
energias humanas de baixos teores vibratórios-morais. 
 
TERCEIRO DESTINO (OPCIONAL) 
 
Hipótese 
Se alguém gerar uma energia mentalizando outra Pessoa, essa energia  
poderá ou não ir até aquela outra Pessoa. Caso vá, se aquela pessoa-alvo  
irá absorvê-la ou não, é outra conversa! 
Exemplo 
Fulano pensa com muita raiva em Beltrano. A energia gerada poderá ir  
até Beltrano, que poderá ou não ser prejudicado por essa energia, como  
veremos adiante em "Batalhas de Energias". 
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Parte 5 
QUANTIDADE E POTÊNCIAS 
DAS ENERGIAS GERADAS 
 
Já vimos que todos e quaisquer pensamentos, sentimentos, emoções,  
desejos, palavras e ações são fatos geradores das energias humanas. Vimos  
também que as energias humanas obrigatoriamente vão para dois lugares, e  
poderão ir, ou não, para um terceiro. Vimos também que o teor  



vibratório de cada energia humana é determinado pelo teor moral do  
correspondente fato gerador. Tudo bem! E quanto a quantidade e potência de 
cada  
energia gerada pelos seres humanos? 
 
QUANTIDADE DE ENERGIA GERADA 
 
Não há dúvida 
A oração é uma das mais eficazes fontes geradoras de energias humanas  
de altíssimos teores vibratórios-morais. 
Num exemplo comum - Imagine que Fulano levou quinze minutos orando,  
porém desconcentrado e pensando em outras coisas, enquanto Beltrano rezou  
durante apenas um minuto, porém totalmente concentrado. Agora responda: 
-- Quem gerou maior quantidade de energias positivas? 
É lógico! - Foi Beltrano, embora tenha levado muito menos tempo rezando  
do que Fulano. 
Como foi demonstrado 
A quantidade de energia gerada não depende apenas do tempo que a pessoa  
emprega produzindo o fato gerador daquela energia, e sim também da  
concentração empregada na produção do fato gerador daquela energia. 
A seguir 
Veremos que a quantidade da energia gerada depende, também e  
principalmente, da potência daquela energia. 
 
POTÊNCIA DA ENERGIA GERADA 
 
Do exemplo anterior 
Concluímos que, quanto mais a pessoa estiver concentrada na produção do  
fato gerador de uma energia, mais potente será aquela energia gerada.  
Está correto. Só está faltando uma coisa: 
A força interior! - Quanto maior, mais intensa e mais concentrada for a  
força interior empregada na produção do fato gerador, maior será a  
potência da energia gerada. 
 
RESUMO 
 
Para você gerar energias potentes e em grande quantidade, são  
necessárias duas providências simultâneas: 
Primeira - Fique totalmente concentrado na produção do fato gerador  
(oração, meditação, mentalização, etc.) daquela sua energia. Não desvie a  
sua atenção para nenhuma outra coisa, para que todas as suas forças  
interiores possam estar enfeixadas exclusivamente naquele objetivo. 
Segunda - Empregue todas as suas forças interiores na produção do fato  
gerador daquela sua energia, com a máxima intensidade possível. 
Numa comparação bem grosseira 
Fulano levou cinco minutos para encher um balde com água porque se  
distraiu e não reparou que não abrira direito a torneira. Vem Beltrano e  



enche o mesmo balde em um minuto, porque não se distraiu e abriu  
completamente aquela torneira. 
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Parte 6 
LEI REGENTE 
 
No exemplo do magnetismo do imã, que anteriormente vimos em uma matéria  
anterior ("Magnetismos Não Humanos"), lembramos que a lei que o rege é:  
Semelhantes se repelem e opostos se atraem. Curiosamente, a lei que  
rege o Magnetismo Humano é exatamente o inverso: Semelhantes se atraem e  
opostos se repelem, ou sendo mais preciso, semelhantes se atraem, mais  
ainda se forem idênticos, e diferentes se repelem, mais ainda se forem  
opostos! 
 
ENERGIAS HUMANAS 
DE TEORES VIBRATÓRIOS-MORAIS 
SEMELHANTES OU IDÊNTICOS 
 
Sem nenhuma exceção! 
Elas mutuamente se atraem! Elas mutuamente se sintonizam! E sempre  
fazem isto pacificamente, brandamente! 
É pura afinidade! - As energias humanas de teores vibratórios-morais  
idênticos (exemplos: amor e amor, ou ódio e ódio, ou raiva e raiva) ou  
semelhantes (exemplos: amor e bondade, ou ódio e raiva) ao se  
encontrarem, serão atraídas entre si. Elas se interpenetrarão, numa verdadeira  
fusão energética. 
Primeiro exemplo 
Quando (e enquanto) um ser humano permanecer próximo de outro, o campo  
magnético de um estará em contato direto com o campo magnético do  
outro. Se aqueles dois campos magnéticos humanos forem de teores  
vibratórios-morais semelhantes - melhor ainda se forem idênticos - as suas  
energias mutuamente se atrairão, se interpenetrarão e se regozijarão. 
-- Isto provocará, naquelas duas pessoas, sensação de paz e de  
bem-estar, mesmo que tenham acabado de se conhecer. 
Segundo exemplo 
Quando (e enquanto) uma pessoa permanecer num recinto, o seu campo  
magnético estará em contato direto com as energias humanas ali existentes  
(campo magnético daquele local). Se ambos forem de teores  
vibratórios-morais semelhantes - melhor ainda se forem idênticos - mutuamente 
eles se  
atrairão, se interpenetrarão e se regozijarão. 
-- Isto provocará, naquela pessoa, uma sensação de paz e de bem-estar. 



 
ENERGIAS HUMANAS 
DE TEORES VIBRATÓRlOS-MORAIS 
DIFERENTES OU OPOSTOS 
 
Sem nenhuma exceção! 
Elas mutuamente se repelem! Elas mutuamente se dessintonizam! E sempre  
fazem isto agressivamente, violentamente! 
É pura desafinidade e total aversão! - As energias humanas de teores  
vibratórios-morais extremamente opostos (exemplos: amor e ódio, ou  
falsidade e sinceridade, ou bondade e maldade) ou diferentes (exemplo: amor e  
falsidade, ou ódio e bondade), ao se encontrarem, uma repelirá  
fortemente a outra, como "o diabo foge da cruz". 
Elas nunca ocuparão o mesmo espaço! - Onde uma estiver, a outra não  
ficará. Mesmo que uma força maior as obriguem a ficar juntas, elas nunca  
se interpenetrarão. E tão logo essa força maior cesse, uma empurrará a  
outra para bem longe. 
-- Melhor dizendo, a mais potente expulsará a mais fraca e permanecerá  
no local. 
Primeiro exemplo 
Duas pessoas estão bem próximas. Se os campos magnéticos daquelas duas  
pessoas forem de teores vibratórios-morais diferentes - pior ainda se  
forem extremamente opostos - as energias delas duas se repelirão  
mutuamente. 
-- Se aquelas duas pessoas continuarem próximas, ambas sentirão, no  
mínimo, mal-estar provocado pelas mútuas aversão e repulsão energética dos  
seus dois campos magnéticos. 
Segundo exemplo 
Uma pessoa permanece num determinado local. Se o campo magnético  
daquele lugar e o campo magnético daquela pessoa tiverem teores  
vibratórios-morais diferentes - pior ainda se forem extremamente opostos - esses  
dois campos magnéticos mutuamente se repelirão. 
-- E provocarão, no mínimo, sensação de mal-estar naquela pessoa. 
 
NA PRÁTICA 
 
Pessoalmente, nós comprovamos esses dois diferentes tipos de Interações  
das Energias Humanas, que acabamos de ver! 
Dois exemplos extremos - Quando você está num grupo de pessoas com quem  
você simpatiza, você se sente bem. E se sente mal, quando o grupo é de  
pessoas com quem você não se afina. 
No primeiro caso 
As suas energias são semelhantes (ou idênticas) às daquele grupo. As  
suas energias e as energias daquelas outras pessoas mutuamente se afinam,  
se interpenetram e se completam, produzindo, em todos, sensação de  
bem-estar. 
No segundo caso 



As suas energias são diferentes (ou extremamente opostas) às daquele  
grupo. As suas energias e as energias do resto do grupo mutuamente se  
repelirão, causando, no mínimo, mal-estar em você e/ou em outras pessoas,  
e no máximo, mal-estar em todos. 
 
LEMBRE-SE 
DO MAGNETISMO DO IMÃ! 
 
Um momento! 
Será que você achou meio fantasioso eu ter afirmado que as energias  
humanas, ao se tocarem, imediata e automaticamente se identificam e  
interagem sempre daquelas duas maneiras?: 
a - Se forem de teores vibratórios-morais semelhantes, melhor ainda se  
forem idênticos, elas mutuamente se atrairão. 
b - Se forem de teores vibratórios-morais diferentes, pior ainda se  
forem opostos, elas mutuamente se repelirão. 
Então vou lhe lembrar 
Você mesmo sabe que, com o magnetismo do imã, cuja lei é exatamente  
inversa à do Magnetismo Humano, você pode sentir, em seus próprios dedos,  
esse fenômeno de mútua e imediata identificação e interação das  
energias. 
Se você quiser - Faça a seguinte experiência, muito rápida, simples e  
mais fácil ainda, em duas partes: 
Primeira parte 
Ao aproximar dois imãs de pólos iguais (pólo positivo com pólo  
positivo, ou pólo negativo com pólo negativo) antes de se tocarem e a partir de  
uma determinada distância, eles mutuamente se repelirão porque se  
identificaram como vibratoriamente idênticos. Você terá a nítida sensação de  
que uma mola invisível impede a aproximação dos dois imãs. 
-- Se você forçar, poderá obrigar os dois imãs a ficarem juntos. 
-- Entretanto, assim que você parar de forçar, cada imã empurrará o  
outro para longe. 
Segunda parte 
Se você aproximar dois imãs de pólos desiguais (pólo positivo com pólo  
negativo) antes de se tocarem e a partir de uma determinada distância,  
eles mutuamente se atrairão porque se identificaram como  
vibratoriamente opostos. 
-- Se você não impedir, os dois imãs se juntarão e ficarão colados para  
sempre. 
Mas lembre-se! 
A lei que rege o Magnetismo Humano (semelhantes se atraem e opostos se  
repelem) é o inverso daquela que rege o magnetismo do imã: semelhantes  
se repelem e opostos se atraem. 
 
BATALHA DE ENERGIAS 
 
a - Uma energia humana pode encontrar outra energia humana. E encontra. 



b - Uma energia humana pode encontrar um campo magnético humano, ou  
vice-versa. E encontra. 
c - Um campo magnético humano pode encontrar outro campo magnético  
humano. E encontra. 
d - Um campo magnético humano pode encontrar o campo magnético de um  
local, que é constituído pelas energias humanas que ali foram geradas e  
lá se acumularam. E encontra. 
Em qualquer um desses casos 
Sem nenhuma exceção, as energias humanas, imediata e automaticamente,  
mutuamente interagirão conforme a lei que rege o Magnetismo Humano: 
-- Teores vibratórios-morais semelhantes se atraem, mais ainda se forem  
idênticos, e diferentes se repelem, mais ainda se forem opostos. 
Atenção! 
No caso do encontro de energias humanas diferentes, mais ainda no  
encontro de energias extremamente opostas, além das imediatas e mútuas  
aversão e repulsão, poderá haver uma verdadeira batalha de energias, na qual  
sairá vencedora a mais forte. Sempre! 
Adiante - Em uma parte exclusiva, veremos mais detalhes sobre este  
assunto. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 7 
CAPTAÇÃO 
DE ENERGIAS 
GERADAS POR OUTROS 
 
Mesmo desconsiderando todas as energias não humanos, que também atuam  
sobre nós, sabemos que vivemos imersos num gigantesco mar de energias,  
positivas e negativas, geradas continuamente por todos os seres humanos  
encarnados e desencarnados da Terra. Se desejarmos, podemos captar  
essas energias? A resposta é sim. O problema é que podemos captá-las (e as  
captamos) mesmo sem querer e sem saber. 
 
ATRAÇÃO E QUANTIDADE 
 
Semelhante atrai semelhante! 
As energias humanas, geradas pelos pensamentos, sentimentos, emoções,  
palavras, desejos e ações, automática e imediatamente atraem outro tanto  
de energias de teores vibratórios-morais semelhantes e/ou idênticos,  
geradas por outros seres humanos... que nós não sabemos quem são... nem  
quantos são! 
Exemplo 1 - Ódio atrai (automática e imediatamente) ódio, e também  
raiva, vingança, rancor, despeito, etc. 



Exemplo 2 - Amor atrai (automática e imediatamente) amor, e também  
bondade, afeto, gentileza, altruísmo, etc. 
Exemplo 3 - Desonestidade atrai (automática e imediatamente)  
desonestidade, e também mentira, leviandade, traição, roubo, desconfiança, etc. 
Exemplo 4 - Sinceridade atrai (automática e imediatamente) sinceridade,  
e também lealdade, amizade, gratidão, confiança, etc. 
-- E assim por diante... 
Pergunta 
Que quantidade de energias humanas alheias nós atraímos, quando  
emitimos energias semelhantes ou idênticas? 
Resposta 
Depende da potência da energia gerada - Quanto maior for a potência da  
energia gerada, maior será a quantidade de energia atraída. 
Num exemplo hipotético - Vamos admitir que as potências das energias  
geradas pelas criaturas humanas variem do grau 0 (zero) ao grau 1.000  
(mil). E que, para cada um grau de potência, o raio de ação da energia  
gerada seja de l (um) metro. Vejamos as atuações de Fulano e Sicrano: 
Fulano - Está emitindo um pensamento de grau 12. Enquanto ele continuar  
emitindo aquele pensamento de grau 12, atrairá, para si, energias  
mentais semelhantes e/ou idênticas que estiverem no raio de 12 metros. 
Sicrano - Está gerando uma emoção de grau 700. Enquanto Sicrano  
continuar gerando aquela emoção de grau 700, ele atrairá, para si, energias  
emocionais semelhantes e/ou idênticas que estiverem no raio de 700  
metros. 
Este exemplo 
É hipotético, apenas hipotético - Mas, mesmo assim, deixou claro que,  
quanto maior for a potência da energia gerada, maior será o raio de ação  
da atração de energias semelhantes e/ou idênticas. 
Além disto - Quanto maior for a potência da energia gerada, maior será  
o poder de atração de energias semelhantes e/ou idênticas dentro do seu  
raio de ação, ou seja, maior será a quantidade de energias semelhantes  
e/ou idênticas atraídas: 
a - No caso da energia gerada de potência 12 (muito fraca), no raio de  
12 metros poderão ser atraídas uma (ou poucas) energias semelhantes  
e/ou idênticas. 
b - Já no caso da energia gerada de potência 700 (extremamente forte),  
deverá ser atraída a maioria das energias semelhantes e/ou idênticas  
que estiverem no raio de 700 metros. 
Em resumo 
Conforme seja a potência da energia gerada, serão atraídas mais ou  
menos energias humanas semelhantes e/ou idênticas. 
 
ATRAÇÃO AUTOMÁTICA, 
INCONSCIENTE E INVOLUNTÁRIA 
 
Fato 1 - Enquanto cada ser humano não estudar, não conhecer e não  



compreender o Magnetismo Humano, não poderá assumir o controle da geração 
de  
suas próprias energias. 
Fato 2 - Enquanto cada criatura humana não assumir o controle da  
geração de suas próprias energias, continuará atraindo, para si, energias  
humanas semelhantes e idênticas, de forma automática, inconsciente e  
involuntária. 
Fato 3 - Considerando o atual estágio evolutivo da humanidade terrena,  
essa atração automática, inconsciente e involuntária é  
predominantemente de energias negativas (baixos e baixíssimos teores  
vibratórios-morais). 
Juntos 
Estes três fatos alertam, advertem e denunciam um verdadeiro flagelo: 
-- A grande maioria dos habitantes da Terra, encarnados e  
desencarnados, continuamente atraí para si (e emite para todos) energias 
humanas  
negativas e negativíssimas! 
Agravante! 
Isto ocorre automática, inconsciente e involuntariamente, ou seja, sem  
que eles tenham conhecimento desta verdadeira e invisível tragédia! 
 
ATRAÇÃO CONSCIENTE 
E VOLUNTÁRIA 
 
Somente quem estudou, conheceu e compreendeu o Magnetismo Humano, pode  
adquirir o poder de atrair, deliberadamente, as energias humanas que  
quiser, como quiser e quando quiser! 
É claro! 
Nós não somos masoquistas nem loucos! Portanto, em nenhuma hipótese  
queremos atrair qualquer tipo de energia humana negativa! 
No entanto - Por hipótese absurda, se quiséssemos poderíamos atraí-las  
porque já sabemos como. 
Mas é evidente! - Nós só desejamos atrair energias humanas positivas  
(de altos e altíssimos teores vibratórios-morais). E já sabemos o quanto  
é fácil fazer isto: 
-- Basta emitirmos energias de grandes poderes vibratórios-morais,  
através dos nossos pensamentos e/ou sentimentos e/ou emoções e/ou desejos  
e/ou palavras e/ou ações sempre de altos teores vibratórios-morais. 
Mas lembre-se! 
A quantidade e a potência da energia semelhante e/ou idêntica atraída  
será proporcional à potência da energia gerada. E só se obtém grande  
potência na energia gerada quando todas as forças internas da pessoa estão  
concentradas na produção do fato gerador daquela energia. 
Como exemplos - Reveja alguns fatos geradores de energias humanas de  
altos poderes vibratórios-morais: 
Oração! Meditação! Mantra! Abstração! Leitura de obras que elevem a  
moral, a ética e enalteçam o bem, por exemplo, o Evangelho de Jesus! Ouvir  



palestras doutrinárias! Ouvir músicas relaxantes, etc. 
Escolha as suas preferidas - Utilize-as quando desejar emitir, e  
automaticamente atrair, energias humanas potentes e de altos teores  
vibratórios-morais. 
Mas nunca se esqueça! 
O fato gerador da energia humana mais potente e de maior teor  
vibratório-moral é a prática sincera e desinteressada do bem. Por quê? 
-- Porque a energia empregada é a maior de todas: o amor ao próximo! 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 8 
ATAQUES 
DE ENERGIAS NEGATIVAS 
 
As energias negativas - que infelizmente predominam no gigantesco mar  
de energias humanas no qual continuamente estamos submersos - felizmente  
não nos prejudicam gratuitamente, e sim, como já vimos, exclusivamente  
sob determinadas condições, por exemplo, se as atrairmos através da  
nossa geração de energias semelhantes e/ou idênticas. Mas um outro exemplo  
é terrível porque pode independer completamente das nossas ações, haja  
vista que poderão nos atacar aquelas energias negativas geradas por  
outras pessoas, através dos seus pensamentos, sentimentos, emoções,  
palavras, desejos e ações de baixos teores vibratórios-morais que digam  
respeito a nós. 
 
ATAQUE CONSCIENTE 
 
É aquele em que alguém deseja, com todas as suas forças, que outra  
pessoa se prejudique séria e gravemente! 
Os motivos variam muito - Porém, evidentemente, os mais freqüentes são  
ódio, vingança, despeito, inveja, ciúme, rancor e mágoa. 
Em cada um destes ataques - O infeliz atacante concentra toda a sua  
vontade na firme intenção do prejuízo da vitima, naqueles momentos em que  
ele se dedica àquela atividade maléfica. 
Na maioria das vezes - São pensamentos-vontades específicos,  
invariavelmente emitidos com extraordinárias potências. Exemplos: 
-- Eu quero que Fulano morra! 
-- Eu quero que Beltrano perca o emprego! 
Em alguns casos - A característica (tristemente cômica e irônica) é que  
até o nome de Deus pode ser (e é) empregado nesse abominável ataque  
energético: 
-- Eu tenho fé em Deus que Sicrano nunca mais vai ter uma mulher! 
-- Eu tenho fé em Deus que Fulana vai ficar na miséria! 



Agora imagine você 
Quais poderão ser os efeitos desses ataques terríveis e potentíssimos?  
O pior é que os seus infames autores tanto podem ser encarnados como  
desencarnados. 
 
ATAQUE INCONSCIENTE 
E INVOLUNTÁRIO 
 
É aquele em que alguém, mesmo especificamente não desejando que  
determinada pessoa se prejudique, gera energia de baixíssimo teor  
vibratório-moral quando pensa naquela pessoa! 
Na maioria das vezes - O autor deste ataque não sabe que está agredindo  
aquela determinada pessoa com as suas energias negativas. 
As causas deste ataque 
Podem ser diversas e as conhecemos muitíssimo bem no nosso dia-a-dia.  
Relembremos algumas: 
Despeito - Eu é que deveria ter sido promovido! E não Fulano! 
Mágoa - Eu não esqueço o mal que o desgraçado do Beltrano me fez! 
Ciúme - O idiota do Sicrano é o predileto de Fulana, mas eu é que devia  
ser! 
Inveja - Beltrana é superantipática, mas como o seu namorado é lindo! 
A causa campeã absoluta! 
Fruto de inveja inconsciente, ou de inveja muito desenvolvida em vidas  
passadas, o pior tipo desses ataques involuntários é o chamado "olho  
grande" ou "olho grosso" que causa o conhecido "mau-olhado". 
Todos nós já soubemos (ou sofremos) de casos de pessoas que, por  
exemplo, elogiam uma planta, e aquela pobre planta, até então forte e bonita,  
murcha em pouquíssimo tempo. Ou de crianças sadias que adoecem logo  
após serem elogiadas. 
Mas tem um lado curioso - Alguns dos autores desses deletérios "maus  
olhados", pelo menos aparentemente, são pessoas boas e sinceras ao  
fazerem os elogios às suas "vítimas". Já outros, não conseguem disfarçar a  
enorme inveja. 
Normalmente - Os autores de todos esses ataques inconscientes e  
involuntários são encarnados. Mas nada impede que sejam desencarnados,  
normalmente pessoas que conviveram conosco. 
 
AGRAVANTE 
 
Salvo raras exceções - A vítima desconhece completamente que está sendo  
bombardeada por essas energias tão nocivas. 
No entanto - Facilmente podemos deduzir que, se a vítima conhecer o  
Magnetismo Humano, poderá desconfiar do ataque de energias humanas  
nocivas. 
Como poderá desconfiar? 
Pelos sintomas - E a partir daí poderá tomar as providências cabíveis. 
 



CONSEQÜÊNCIAS 
 
Sermos atacados por energias humanas negativas, necessariamente não  
significa sermos atingidos por elas! 
Primeira hipótese - Poderemos ser atingidos parcialmente. 
Segunda hipótese - Poderemos ser atingidos em cheio. 
Terceira hipótese - Poderemos sair completamente ilesos, ou quase isto,  
como detalhadamente veremos adiante, em "Batalha de Energias". 
Depende de que? 
De uma série de fatores, destacando-se, dentre eles, aqueles dois que  
determinarão o resultado dessa batalha de energias humanas: 
Por um lado - A potência da energia atacante, que sempre tem baixo ou  
baixíssimo teor vibratório-moral. 
Por outro lado - A potência das nossas energias defensivas (no nosso  
campo magnético) que tiverem alto ou altíssimo poder vibratório-moral. 
Em outras palavras 
Nas batalhas entre energias humanas, ocorre o mesmo que naquela  
brincadeira de "cabo-de-guerra" - na qual um grupo de pessoas (um time) puxa a  
extremidade de uma corda, enquanto outro grupo (o outro time) puxa a  
outra extremidade daquela corda - quando sempre vencerá quem tiver maior  
força, independentemente de outras qualidades que tenham os dois  
adversários. 
Nos ataques de energias humanas nocivas 
As qualidades dos adversários, das quais independem o resultado final,  
são os seus teores vibratórios-morais, ou seja, se são positivas ou  
negativas. 
Portanto - O resultado de cada uma e de todas as batalhas de energias  
humanas independe completamente dos teores vibratórios-morais que tenham  
as energias atacantes e as energias defensivas. Sempre vencerá a mais  
potente, seja negativa ou positiva! 
Quanto às conseqüências 
Se uma pessoa for atingida por energias humanas nocivas alheias, ela  
poderá sofrer danos internos e/ou externos, de menor ou maior gravidade: 
Danos internos - Desde um simples mal-estar, irritação ou nervosismo,  
até uma doença grave. Em raríssimos casos poderá causar desencarne. Tudo  
dependerá da extensão das lesões e das partes do corpo físico que forem  
atingidas. 
Conseqüências dos danos internos - O comportamento da pessoa atingida  
poderá ser negativamente alterado, como resultado dos nervosismo,  
irritação, mau-humor, dor, etc. E esse comportamento alterado, por sua vez,  
também poderá ser nocivo à pessoa atingida, por exemplo, ela poderá  
tratar mal ou agredir outras pessoas, que provavelmente revidarão. 
Danos externos - As energias negativas atacantes, em estando  
incorporadas ao campo magnético da pessoa atingida, poderão atrair  
(magneticamente) encarnados e desencarnados semelhantes, que provavelmente  
prejudicarão aquela pessoa. 
 



SINTOMAS 
 
Atenção! 
Os sintomas desses ataques de energias humanas nocivas devem ser  
observados com muita cautela porque, à primeira vista, não são conclusivos. 
Caso a caso - Pode ser, ou não, que se trate do efeito de ataque de  
energias humanas nocivas. 
Quais são esse sintomas? 
São acontecimentos, com você e/ou com pessoa(s) muito ligada(s) a você,  
de problemas e/ou comportamentos nocivos, estranhos e não habituais,  
e/ou outras coisas prejudiciais sem causas aparentes. 
Como exemplos - Eis algumas das outras principais características  
desses sintomas: 
a - Normalmente, são acontecimentos súbitos. 
b - Na maioria das vezes, isso ocorre repetidamente, em curto espaço de  
tempo. 
c - Às vezes, trata-se de uma única coisa estranha e sem causa  
aparente, porém grave e séria. 
d - Outras vezes, acontece uma doença à qual os médicos não conseguem  
curar, diagnosticar e muito menos compreender. 
Ratificando 
Quando tais sintomas ocorrerem, não vá logo acreditando que se trata do  
ataque de energias nocivas humanas. Apenas desconfie, observe, e se for  
o caso, tome as providências cabíveis. 
Aviso! - Quem não agir assim, estará na trilha do fanatismo, quando  
tudo será considerado ataque de energias negativas. Conseqüentemente: 
-- Aí, sim, se poderá atrair energias negativas que antes não se  
recebera! 
Nunca se esqueça! 
Ocorrendo esses sintomas, em primeiro lugar tome as providências  
corretas para causas outras, que não o ataque de energias humanas nocivas. 
Por exemplo - No caso de uma doença, mesmo súbita, inexplicável e  
estranhíssima, primeiro procure o médico! Depois, ou simultaneamente, se for  
o caso, acione as "Defesas Magnéticas Corretivas" que veremos adiante. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 9 
CÍRCULO VICIOSO 
 
Fulano deliberadamente gera e emite uma energia humana para Sicrano,  
que devolve no mesmo padrão vibratório-moral. Fulano continua emitindo e  
Sicrano devolvendo no mesmo padrão vibratório-moral. As energias de  
Sicrano realimentam e reintensificam as energias de Fulano. E vice-versa.  



Fulano absorve todas as energias emitidas por Sicrano. E vice-versa. 
 
CAUSA 
 
Sabemos muito bem - De acordo com a lei que rege o Magnetismo Humano,  
em qualquer caso de encontro de energias humanas de teores  
vibratórios-morais semelhantes, mais ainda se forem idênticos, sempre ocorrerá o  
seguinte: 
-- Elas se afinam, se atraem, se completam e se interpenetram, numa  
comunhão plena e pacífica. 
No exemplo acima - As energias humanas emitidas (de Fulano para  
Beltrano) são do mesmo padrão vibratório-moral das energias humanas 
devolvidas  
(por Beltrano para Fulano). E vice-versa. Portanto: 
-- Elas se afinam, se atraem, se completam e se interpenetram, numa  
comunhão plena e pacífica. 
Resultado 
Enquanto um dos dois (Fulano ou Beltrano) não interromper aquele  
processo, o circuito das energias deles dois continuará ativo e ininterrupto.  
E um continuará a absorver completamente todas as energias enviadas  
pelo outro. 
 
EFEITO 
 
Primeira hipótese 
Se o Círculo Vicioso for de energias humanas de altos teores  
vibratórios-morais - amor, ternura, honestidade, etc. - ambos (Fulano e Beltrano)  
serão continuamente beneficiados. 
Segunda hipótese 
Se o Círculo Vicioso for de energias humanas de baixos teores  
vibratórios-morais - ódio, inveja, ciúme, etc. - ambos (Fulano e Beltrano) serão  
continuamente prejudicados. 
 
INTERRUPÇÃO 
 
Primeira hipótese 
Apenas um dos dois seres humanos envolvidos (por exemplo, Fulano) parou  
de devolver as energias recebidas. A partir daí, e somente a partir  
daí, o Círculo Vicioso, que até então existia, finalmente será  
interrompido. 
Mas, imediatamente - Começará uma batalha entre os dois adversários: 
1 - Num lado do "ringue", as energias que Beltrano continua a emitir  
para Fulano. 
2 - No outro lado, as energias do campo magnético de Fulano, que  
interrompeu o Círculo Vicioso. 
Segunda hipótese 
Os seres humanos envolvidos (Fulano e Beltrano) pararam de trocar suas  



energias. A partir daí, e somente a partir daí, aquele Círculo Vicioso  
finalmente será interrompido, e não haverá batalha entre as energias  
daqueles dois seres humanos. 
 
COMPROVAÇÃO 
 
Na prática 
Podemos comprovar esse Círculo Vicioso das energias humanas, que também  
é conseqüência do Magnetismo Humano! 
Exemplo 1 - Fulano faz um grande favor a Sicrano, que fica muito  
agradecido e aguardando uma oportunidade de retribuir. Posteriormente, Fulano  
pede um favor a Sicrano, que atende prazerosamente. Agora é Fulano que  
fica agradecido e aguardando uma oportunidade de retribuir. E assim  
sucessivamente. 
Exemplo 2 - Beltrano faz uma maldade a Sicrana, que fica com raiva e  
procurando uma chance de se vingar. Finalmente Sicrana "dá o troco" a  
Beltrano, que fica com mais raiva ainda de Sicrana, procurando uma  
oportunidade de se vingar. E assim sucessivamente. 
Como somos sensatos! 
O único tipo de Círculo Vicioso das energias humanas que devemos  
praticar é do exemplo 1. Nunca o do exemplo 2, que somente nos causará  
efeitos terrivelmente nocivos. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 10 
BATALHAS 
DE ENERGIAS 
 
Por um lado, se a energia humana atacante for do mesmo padrão  
vibratório-moral da energia da vítima, não haverá Batalha de Energias. As  
energias humanas, sendo do mesmo teor vibratório-moral, não se repelem, e sim  
se atraem e se interpenetram. Seria o caso de um exército defensor  
aliar-se ao exército atacante. Mas, por outro lado, se a energia humana  
atacante for de padrão vibratório-moral diferente e/ou (pior ainda) oposto  
ao da energia da vítima, ai sim haverá uma verdadeira Batalha de  
Energias. Sempre vencerá a energia mais forte, independente do seu teor  
vibratório-moral. 
 
VlTÓRIA 
DAS ENERGIAS HUMANAS ATACANTES! 
 
Exemplo 1 
Fulano quer prejudicar Sicrano e o ataca com uma sua energia negativa  



de potência 15. Sicrano desconhece completamente aquele ataque nocivo de  
Fulano, mas, naquele exato momento, tem energias contrárias (positivas)  
de potência 10, que são totalmente consumidas ao anular 10 graus de  
potência daquela energia atacante. 
Fulano venceu! - Ele atingiu (e prejudicou) Sicrano com sua energia  
negativa de potência 5 (l5 - 10 = 5). Sicrano sofrerá os efeitos nocivos  
do grau 5 daquela energia negativa que lhe atingiu. 
-- E provavelmente nunca saberá daquele ataque nocivo... 
Exemplo 2 
Beltrano quer beneficiar Fulana e a ataca - no bom sentido, mas ataca -  
com uma sua energia positiva de potência 15. Fulana desconhece  
completamente aquele ataque benéfico de Beltrano, mas, naquele exato 
momento,  
tem energias contrárias (negativas) de potência 10, que são totalmente  
consumidas ao anular 10 graus de potência daquela energia atacante. 
Beltrano venceu! - Ele atingiu (e beneficiou) Fulana com sua energia  
positiva de grau 5 (15 - 10 = 5). Fulana usufruirá os efeitos benéficos  
do grau 5 daquela energia positiva que lhe atingiu. 
-- E provavelmente nunca saberá daquele ataque benéfico... 
 
VITÓRIA 
DAS ENERGIAS HUMANAS DEFENSIVAS! 
 
Exemplo 1 
Fulano quer prejudicar Sicrano e o ataca com uma sua energia negativa  
de potência 15. Sicrano desconhece completamente aquele ataque nocivo de  
Fulano, mas, naquele exato momento, tem energias contrárias (positivas)  
de potência 100, das quais 15 graus de potência são consumidos ao  
anular todas aquelas forças atacantes. 
Fulano perdeu aquela batalha! - Sicrano venceu, mas não sabe! E  
continua desconhecendo completamente aquele ataque nocivo de Fulano. 
-- E também, sem saber, foi prejudicado porque está com menos forças  
positivas: tinha 100 e agora só tem 85 (100 - 15 = 85). 
Exemplo 2 
Beltrano quer beneficiar Fulana e a ataca - no bom sentido, mas ataca -  
com uma sua energia positiva de potência 15. Fulana desconhece  
completamente aquele ataque benéfico de Beltrano, mas, naquele exato 
momento,  
tem energias contrárias (negativas) de potência 100, das quais 15 graus  
de potência são consumidos ao anular todas aquelas forças atacantes. 
Beltrano perdeu aquela batalha! - Fulana venceu, mas não sabe! E  
continua desconhecendo completamente aquele ataque benéfico de Beltrano. 
-- E também, sem saber, foi beneficiada, porque está com menos forças  
negativas: tinha l00 e agora só tem 85 (100 - 15 = 85). 
 
CINCO CONCLUSÕES 
 



Primeira 
Podemos pretender beneficiar alguém, emitindo-lhe potente energia  
positiva (amor, oração, mentalização de saúde ou de paz ou de equilíbrio,  
etc.) e o sucesso daquele nosso bondoso intento vai depender também  
daquela pessoa. 
Obviamente - O mesmo ocorre quando pretendemos prejudicar alguém, ao  
emitir-lhe energia negativa: ódio, ciúme, mentalização de doença ou de  
desemprego ou de ruína, etc. 
Segunda 
O destinatário (ou o alvo) dessas nossas energias, sejam positivas ou  
negativas, normalmente desconhecerá completamente aquele nosso ataque. 
No entanto - Dificilmente ele deixará de sentir os reflexos do nosso  
ataque. 
Terceira 
Atenção! Muita atenção! - Em qualquer caso, sempre serão as potências  
das energias (positivas ou negativas) que o destinatário estiver  
portando naquele exato momento, que decidirão o sucesso ou o fracasso desse  
nosso intento. 
Quarta 
Essas energias humanas, que portamos a cada momento, podem variar (e  
como variam...) de potência e de padrão vibratório-moral. Tudo dependerá  
das potências e dos teores vibratórios-morais dos nossos pensamentos,  
sentimentos, emoções, palavras, desejos e ações que estivermos tendo  
naquele instante, e também dos que tivemos anteriormente. 
Por exemplo - Agora, neste exato momento, podemos estar com potentes  
energias de altos padrões vibratórios-morais. Daqui a cinco minutos,  
poderemos estar com potentes energias de baixíssimos poderes  
vibratórios-morais, ou com fracas energias de altos teores vibratórios-morais. 
Quinta 
Essas energias humanas que, ininterruptamente portamos, constituem o  
nosso Campo Magnético individual, que veremos a seguir. 
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Parte 11 
CAMPO MAGNÉTICO 
HUMANO 
 
Já vimos que a maior parte das energias geradas por cada ser humano  
(sempre através dos seus pensamentos, sentimentos, emoções, palavras,  
desejos e ações) fica com a própria pessoa. Então o Campo Magnético Humano  
individual é constituído somente por essas energias? Basicamente sim,  
porém pode ser (e normalmente é) acrescido de, pelo menos, outros quatro  
tipos de energias que nele, no Campo Magnético Humano individual,  



conseguirem penetrar: 1) As energias humanas alheias, atraídas por  
afinidade. 2) As energias humanas atacantes, que acabamos de ver. 3) As 
energias  
dos Campos Magnéticos de Locais. 4) As energias da natureza que  
conseguir captar. 
 
TEOR VIBRATÓRIO-MORAL 
 
Esclarecimento 
Tanto faz dizer "teor vibratório-moral" quanto simplesmente "teor  
vibratório". É a mesma coisa. Aliás, o mais comum é "teor vibratório". 
Entretanto - Optamos pelo emprego do termo "teor vibratório-moral",  
mesmo sendo mais comprido, deliberadamente para sempre lembrar, chamar a  
atenção, ratificar, avisar, esclarecer e advertir que o teor vibratório  
tanto de cada energia humana quanto do Campo Magnético Humano é  
conseqüência direta, automática, imediata e inexorável do teor moral do seu  
fato gerador: pensamento, sentimento, emoção, etc. 
Agora - Feito esse esclarecimento, vamos ao teor vibratório-moral médio  
e mutante do Campo Magnético Humano. 
Teor médio? ...e mutante? 
Sim! - O teor (ou padrão ou poder) vibratório-moral do Campo Magnético  
Humano sempre será a média resultante da combinação dos teores  
vibratórios-morais de todas as energias que, naquele exato instante, estiverem  
constituindo aquele campo magnético. 
Exemplo - Neste exato momento, Fulano está com o teor vibratório-moral  
(médio) do seu campo magnético no grau 50. A partir de agora ele fará o  
seguinte: 
a - Durante quinze minutos se concentrará numa potente oração. O teor  
vibratório-moral do seu campo magnético subirá para o grau 80. 
b - Uma hora depois, terá um forte acesso de raiva. Imediatamente, o  
teor vibratório-moral do seu campo magnético descerá para o grau 30. 
c - Em seguida, terá uma grande alegria. Instantaneamente, o teor  
vibratório-moral do seu campo magnético subirá para o grau 60. 
d - Depois, durante meia hora, ficará muito preocupado. O teor  
vibratório-moral do seu campo magnético descerá para o grau 20. 
-- E assim por diante... 
 
POTÊNCIA 
 
Também é a média! Também é mutante! 
A potência do Campo Magnético Humano sempre será a média resultante da  
combinação das potências de todas as energias que, naquele exato  
instante, estiverem constituindo aquele campo magnético. 
Como já vimos - A potência de cada energia humana foi-lhe imprimida  
pela potência do seu fato gerador: pensamento, sentimento, emoção,  
palavras, desejo ou ação. 
 



TEOR VIBRATÓRIO-MORAL 
E POTÊNCIA 
 
Possibilidades 
Um Campo Magnético Humano pode estar com Alta Potência e Baixo Teor  
Vibratório-Moral, ou vice-versa. Ou com Alta Potência e Alto Teor  
Vibratório-Moral. Ou com Baixa Potência e Baixo Teor Vibratório-Moral! 
Motivo - A potência e o teor vibratório-moral são dois aspectos  
completamente distintos e independentes tanto das energias humanas quanto dos  
Campos Magnéticos Humanos, embora ambos, potência e teor  
vibratório-moral, sejam características obrigatórias e intrínsecas de cada energia  
humana e de cada Campo Magnético Humano. 
Exemplo 
Aproveitando as escalas hipotéticas que utilizamos anteriormente -  
graus 0 a 100 para o teor vibratório-moral, e 0 a 1.000 para a potência -  
vamos admitir que, neste exato instante, o campo magnético de Fulano  
está com teor vibratório-moral médio (grau 50) e com potência baixa (grau  
300). A partir de agora: 
a - Ele fará uma oração concentrada (alto teor vibratório-moral e alta  
potência) e o seu campo magnético se modificará para teor  
vibratório-moral alto (grau 70) e potência alta (grau 600). 
b - Quinze minutos depois, ele terá um forte acesso de raiva (baixo  
teor vibratório-moral e alta potência) e o seu campo magnético se  
modificará para baixo teor vibratório-moral (grau 35) e potência alta (grau  
700). 
c - Em seguida, ele terá uma rápida alegria (alto teor vibratório-moral  
e baixa potência) e o seu campo magnético se modificará para médio teor  
vibratório-moral (grau 50) e potência alta (grau 600). 
d - Depois, ele ficará muito preocupado (baixo teor vibratório-moral e  
alta potência) e o seu campo magnético se modificará para baixo teor  
vibratório-moral (grau 20) e potência alta (grau 800). 
-- E assim por diante. 
Além disto 
A relação entre o teor vibratório-moral e a potência do Campo Magnético  
Humano tem outras características. Vejamos as principais: 
1ª - A potência do campo magnético de um ser humano, em situações  
normais, não varia (ao longo do dia) tanto quanto o teor vibratório-moral. 
2ª - A pessoa de personalidade forte tem campo magnético muito potente.  
Isto porque a maioria das energias que emite é potente. 
3ª - A pessoa de personalidade fraca tem campo magnético fraco (pouco  
potente). Isto porque a maioria das energias que emite é fraca. 
4ª - A pessoa de elevada moral tem campo magnético preponderantemente  
de alto teor vibratório-moral. 
5ª - A pessoa de baixa moral tem campo magnético preponderantemente de  
baixo teor vibratório-moral. 
 
VITALIDADE 



 
O ser humano capta, ininterrupta e inconscientemente, duas Energias Não  
Humanas, da Natureza: Prana e Kundaline, através dos seus Chacras  
Esplênico e Básico, respectivamente. E também secundariamente capta o Prana  
através da respiração. 
Prana 
É (nada mais nada menos do que) um dos mais importantes alimentos dos  
seres humanos! Vejamos alguns exemplos: 
1 - Se um ser humano captar a quantidade normal de Prana, terá  
vitalidade normal. 
2 - Se captar menos Prana, terá pouca vitalidade. 
3 - Se captar mais Prana, terá vitalidade de sobra, até para doar a  
outros que dele necessitem, por exemplo, através dos benditos Passes  
Magnéticos. 
Além disto - O Prana é fundamental para a geração das energias humanas  
porque ele também é o principal alimento dos chacras, que são os órgãos  
que transformam pensamentos em energias mentais, sentimentos em  
energias sentimentais, emoções em energias emocionais, etc. 
Conseqüentemente - O Prana também é o principal alimento do Campo  
Magnético Humano. 
Kundaline 
É a energia que alimenta o instinto e o ato sexual. É energia primária  
e muito potente. Também colabora com o funcionamento do corpo físico,  
principalmente na circulação sangüínea. 
Kundaline e as energias humanas - Nas atividades sexuais humanas -  
atenção! - podem ocorrer duas situações bem distintas: 
Primeiro caso de atividade sexual 
Quando o ato sexual (e/ou o pensamento sexual e/ou a emoção sexual) for  
apenas instinto (uma pessoa, num primeiro exemplo, sente desejo sexual  
por alguém que passa em sua frente, e num segundo exemplo, tem ato  
sexual com quem acabou de conhecer) as energias sexuais geradas serão  
potentes e de baixos teores vibratórios-morais. 
No primeiro exemplo - Nestes tipos de esporádicos pensamentos e/ou  
emoções sexuais, as energias geradas irão contribuir para abaixar o teor  
vibratório-moral do campo magnético apenas de quem emitiu aquelas  
energias sexuais. 
-- Exceto, é claro, se aquele desejo sexual for potente o suficiente  
para constituir um ataque energético à pessoa objeto daquele desejo. 
No segundo exemplo - Neste tipo de ato sexual, as energias emitidas  
irão contribuir para abaixar os teores vibratórios-morais dos campos  
magnéticos daqueles dois parceiros sexuais. 
Segundo caso de atividade sexual 
Quando o ato sexual não for apenas instinto, e sim estiver acompanhado  
de sentimento elevado (por exemplo, ato sexual entre dois seres que se  
amam) as energias sexuais geradas serão potentes e de teores  
vibratórios-morais elevados. 
Neste ato sexual com amor - As energias geradas irão contribuir para  



aumentar os teores vibratórios-morais dos campos magnéticos daqueles  
amorosos parceiros sexuais. 
-- Neste caso, o altíssimo teor vibratório-moral do amor elevou o baixo  
padrão vibratório-moral do instinto sexual. 
Prana e Kundaline 
No Prana, tanto o teor vibratório quanto a potência são altíssimos. Já  
no Kundaline, a potência é altíssima mas o teor vibratório é  
baixíssimo. 
Você observou? 
Quando nos referimos a essas duas energias da natureza, não dissemos  
"teor vibratório-moral", e sim exclusivamente "teor vibratório". 
Por que isto? - Porque o Prana e o Kundaline, como todas as energias  
não humanas, não têm teor moral, embora tenham, evidentemente, teor  
vibratório. 
 
 
RESUMO 
 
O Campo Magnético Humano 
Tanto nos encarnados quanto nos desencarnados, é basicamente  
constituído pelas energias geradas pelos chacras da própria pessoa, como  
conseqüências automáticas e instantâneas dos seus pensamentos, sentimentos,  
emoções, palavras, desejos e ações. 
No entanto - Normalmente, é constituído também por outros tipos de  
energias, das quais as mais conhecidas são: 
1 - As energias geradas por outros seres humanos e atraídas  
automaticamente pela própria pessoa, por afinidade. 
2 - As energias geradas por outros seres humanos, enviadas  
especificamente para aquela pessoa (ataques de energias) e que conseguirem 
vencer  
as batalhas de energias travadas com o campo magnético daquela pessoa. 
3 - As energias geradas por outros seres humanos, que estiverem  
acumuladas no local em que a pessoa penetrar e permanecer (campo magnético  
daquele lugar) e que conseguirem vencer a batalha de energias travada com  
o campo magnético daquela pessoa. 
4 - As energias da Natureza (por exemplo, Prana e Kundaline) que os  
chacras da própria pessoa conseguirem captar. 
Finalmente 
Relembremos aquelas três características fundamentais porém mutáveis: 
1 - O teor vibratório-moral (médio) do Campo Magnético Humano, em cada  
momento, é a resultante da combinação dos teores vibratórios-morais de  
todas as energias que constituem o campo magnético de cada pessoa. 
2 - A potência (média) do Campo Magnético Humano, em cada instante, é a  
resultante da combinação das potências de todas as energias que  
constituem o campo magnético de cada pessoa. 
3 - A vitalidade do Campo Magnético Humano, além de outros fatores  
óbvios (por exemplo, alimentação e saúde) dependerá principalmente da cota  



de Prana que o Chacra Esplênico da própria pessoa conseguir captar e  
enviar para o seu próprio campo magnético humano. 
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Parte 12 
CAMPO MAGNÉTICO 
DE UM LOCAL 
 
Já vimos que uma parte das energias geradas por cada ser humano  
(através dos seus pensamentos, sentimentos, emoções, palavras, desejos e  
ações) permanece no próprio local em que as energias foram geradas. Deste  
modo, o campo magnético de cada local é constituído pela somatória e pela  
combinação de todas as energias humanas que ali foram geradas e lá  
ficaram acumuladas e depositadas. 
 
TEOR VIBRATÓRIO-MORAL 
 
Também é médio e pode ser mutante! 
O teor vibratório-moral do campo magnético de cada local (casa, loja,  
escritório, templo, supermercado, etc.) sempre será a média resultante  
da combinação dos teores vibratórios-morais de todas as energias humanas  
que, naquele exato momento, estiverem constituindo aquele campo  
magnético. 
Entretanto - Num mesmo imóvel (sede de empresa, residência, hotel,  
centro espírita, igreja, templo, etc.) cada cômodo poderá estar com um teor  
vibratório-moral diferente. Tudo dependerá dos teores  
vibratórios-morais das energias humanas que lá forem geradas com 
predominância. 
Quanto à mutabilidade 
Por exemplo - Esse local aí, no qual agora você está lendo este  
trabalho, pode estar com alto teor vibratório-moral. 
-- E estou torcendo triplamente, tanto para que realmente assim esteja,  
quanto para que assim continue, quanto para que aumente cada vez mais! 
Porém - A depender dos teores vibratórios-morais das energias que você  
e/ou outras pessoas gerarem a partir de agora, nesse lugar, o teor  
vibratório-moral daí poderá estar, daqui a uma semana, por exemplo,  
inalterado, ou ainda mais alto, ou médio, ou baixo, ou muito baixo. 
Por outro lado - Em alguns lugares, realmente existe uma predominância  
de um determinado teor vibratório-moral dentre todas as energias  
humanas que lá são geradas e acumuladas diariamente. Vejamos dois exemplos  
que nós bem conhecemos: 
Primeiro exemplo 
Nos locais onde os seres humanos geram, predominantemente, energias de  



altos teores vibratórios-morais, os campos magnéticos daqueles locais  
estão permanentemente com altos teores vibratórios-morais. 
-- São as igrejas, os centros espíritas, as salas de orações, as salas  
de boas leituras, os lares equilibrados e amorosos, os bons ambientes  
de trabalho, os locais onde habitualmente se reúnem pessoas boas, etc. 
Segundo exemplo 
Nos locais onde os seres humanos geram, predominantemente, energias de  
baixos teores vibratórios-morais, os campos magnéticos daqueles locais  
estão permanentemente com baixos teores vibratórios-morais. 
-- São os lares desajustados, os péssimos ambientes de trabalho, os  
manicômios, as penitenciárias, as salas de torturas e de violências, os  
lugares onde habitualmente se reúnem criminosos e/ou viciados e/ou  
desequilibrados, etc. 
 
POTÊNCIA 
 
Também é média e pode ser mutante! 
A potência do campo magnético de cada local sempre será a média  
resultante da combinação das potências de todas as energias humanas que,  
naquele exato momento, estiverem constituindo aquele campo magnético. 
Mas lembre-se! 
A potência de cada energia humana depende da potência que o ser humano  
empregou na produção do fato gerador daquela energia (pensamento e/ou  
sentimento e/ou emoção e/ou palavras e/ou desejos e/ou ações). 
Exemplo 
a - Se o fato gerador for um pensamento de potência 800, será gerada  
uma energia mental de altíssima potência. 
b - Se o fato gerador for um sentimento de potência 70, será gerada uma  
energia sentimental de baixíssima potência. 
 
TEOR VIBRATÓRIO-MORAL 
E POTÊNCIA 
 
Um determinado Lugar pode estar com o seu Campo Magnético com Alta  
Potência e Baixo Teor Vibratório-Moral, ou vice-versa. Já outro, pode estar  
com o seu Campo Magnético com Alta Potência e Alto Teor  
Vibratório-Moral, ou com Baixa Potência e Baixo Teor Vibratório-Moral! 
Desta realidade - Podemos concluir que, no Magnetismo Humano, a  
combinação da potência com o teor vibratório-moral de cada energia humana é  
uma faca de 2 gumes: 
Por um lado 
Nas energias humanas de baixos teores vibratórios-morais - as negativas  
e nocivas - a sua baixa potência torna-as menos lesivas aos seres  
humanos. E somente a sua alta potência torna-as mais lesivas. 
Por outro lado 
Nas energias humanas de altos teores vibratórios-morais - as positivas  
e benéficas - a sua baixa potência torna-as menos benéficas aos seres  



humanos. E somente a sua alta potência torna-as mais benéficas. 
Portanto 
Para considerar um lugar como nocivo ou benéfico, não basta identificar  
o teor vibratório-moral do campo magnético daquele local, e sim também  
a sua potência! Vejamos dois casos: 
1° - Um local, cujo campo magnético seja de baixo teor vibratório-moral  
e de baixíssima potência, dificilmente fará mal a qualquer ser humano. 
2° - Já outro, cujo campo magnético tenha o mesmo teor  
vibratório-moral, porém altíssima\ potência, fará mal a todo ser humano com quem 
tiver  
contato. 
Mas a recíproca é verdadeira! 
Então, vejamos o terceiro e o quarto casos: 
3° - Um lugar, cujo campo magnético seja de alto teor vibratório-moral,  
porém de baixíssima potência, dificilmente fará bem aos seus  
freqüentadores. 
-- Isto pode ocorrer com centros espíritas, templos, igrejas, etc. 
4° - Outro local, cujo campo magnético tenha o mesmo teor  
vibratório-moral, porém altíssima potência, fará enormes benefícios aos seus  
freqüentadores. 
-- Isto só pode ocorrer com centros espíritas competentes, igrejas  
competentes, templos competentes e similares competentes. 
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Parte 13 
DEFESA ENERGÉTICA 
 
Como poderemos nos defender dos ataques de energias humanas negativas  
se, na maioria esmagadora das vezes, não temos conhecimento da  
existência desses infames malefícios? O que é possível fazer? 
 
A INFELIZ REALIDADE 
 
É impossível prever Ataques de Energias Humanas Negativas. Também é  
impossível evitá-los. Quanto a saber da existência desses Ataques Nocivos,  
anteriormente já vimos que, no máximo, podemos desconfiar desse perigo  
através dos Sintomas que sentirmos! 
Motivo - Infelizmente, não podemos saber o que verdadeiramente ocorre  
nos corações e nas mentes de todas as pessoas com quem nos relacionamos  
e que nos rodeiam. 
-- Afinal de contas, qual de nós, mesmo aqueles poucos sem nenhuma  
culpa ou dolo, está livre da inveja, do ciúme, da maledicência, da mágoa,  
do rancor, do ódio, da calúnia, do "mau-olhado", etc.? 



Conclusão 
Até as pessoas extremamente boas podem ser (e são) alvos dessas  
deletérias energias humanas. Portanto, ninguém pode evitar os ataques dessas  
energias humanas nocivas, que são conseqüências do baixo nível evolutivo  
da maioria dos atuais terrícolas. 
-- Muito bem comparado, seria o mesmo que tentarmos impedir que os  
criminosos cometessem roubos, assaltos, etc. 
Por outro lado 
Podemos (e devemos) utilizar dois tipos de defesas magnéticas,  
preventiva e corretiva, que veremos a seguir. 
 
DEFESA MAGNÉTICA PREVENTIVA 
 
Não existe outra opção! 
A única defesa magnética preventiva que nos é possível fazer é a  
manutenção ininterrupta do maior teor vibratório-moral possível e da maior  
potência possível no nosso próprio campo magnético. 
-- Isto implica em, sem nenhuma exceção, só termos bons pensamentos,  
bons sentimentos, boas emoções, boas palavras, bons desejos e só  
praticarmos boas ações, tudo muito potente! 
Você consegue fazer isto? 
Eu não consigo! - Em verdade, a esmagadora maioria das pessoas também  
não consegue porque as nossas muitas imperfeições nos levam à geração de  
muitas energias negativas e (o pior) potentes! 
Por outro lado, em primeiro lugar 
Aqueles que se esforçam (mesmo!) em preponderantemente, ou seja, na  
esmagadora maioria das vezes, gerar potentes energias positivas, conseguem  
um elevado e potente teor vibratório-moral no seu próprio campo  
magnético. 
E em segundo lugar 
Como vimos nas Batalhas de Energias - Um campo magnético potente e de  
alto teor vibratório-moral não é suficiente para anular todos os ataques  
de energias humanas negativas. 
Mas também sabemos - Quanto maior for a potência e o teor  
vibratório-moral do nosso campo magnético: 
a - Maiores serão as nossas chances de vitórias nas Batalhas de  
Energias. 
b - Menores serão os nossos danos energéticos causados pelas nossas  
eventuais derrotas nos ataques das energias negativas. 
 
DEFESA MAGNÉTICA CORRETIVA 
 
A dura realidade 
Só será possível procedermos à Defesa Magnética Corretiva quando e após  
tomarmos conhecimento do Ataque de Energias Humanas Negativas. Isto só  
poderemos saber, ou desconfiar, pelos Sintomas que já vimos! 
Existindo aqueles sintomas - A defesa magnética corretiva que sempre  



podemos (e devemos) proceder, de imediato, será provocar uma Primeira  
Batalha de Energias no nosso próprio campo magnético, gerando, de modo  
concentrado, potentes energias positivas, capazes de anular (ou minimizar)  
as energias negativas atacantes. 
Por um lado bom - Se soubermos quem é o autor do ataque de energias  
humanas negativas, o que é dificílimo ocorrer, a nossa defesa magnética  
corretiva ficará mais fácil e muito mais eficaz porque, simultaneamente,  
poderemos executar uma Segunda Batalha de Energias, dessa vez no campo  
magnético da fonte daquele ataque: 
-- Faremos uma geração concentrada de potentes energias de altos teores  
vibratórios-morais, através de potentes mentalizações positivas,  
dirigidas especificamente para aquele infeliz autor do ataque. 
Por outro lado perigoso - O grande risco de conhecer o autor do ataque  
de energias negativas será a tentação de revidar e/ou (pior ainda)  
vingar-se de outro modo! 
Mas esteja atento! - Em qualquer situação, se a vítima devolver o  
ataque de energias negativas, tanto ela, a vítima, quanto o seu atacante  
serão prejudicados pelo Círculo Vicioso que passará a existir entre  
aquelas energias negativas deles dois. 
Conclusão 
Seja qual for o caso, o mais importante é sempre se lembrar daquilo que  
nos ensina o funcionamento do Magnetismo Humano: 
1 - Para repelir, expulsar, combater, anular e vencer outras energias  
humanas, devemos empregar nossas potentes energias de teores  
vibratórios-morais opostos. 
2 - Para atrair, receber, se afinar, se aliar e se completar com outras  
energias humanas, devemos empregar nossas potentes energias de teores  
vibratórios-morais semelhantes ou, melhor ainda, idênticos. 
-- Assim é o Magnetismo Humano! 
Na prática 
A defesa magnética corretiva mais eficaz de todas que podemos utilizar,  
será pedir ajuda a um Centro Espírita competente (ou outra Instituição  
competente) quando: 
a - Na maioria dos casos, alguns passes magnéticos (às vezes apenas um)  
será o suficiente. 
b - Somente em casos mais graves serão necessários tratamentos longos,  
normalmente também com a participação de passes mediúnicos e/ou outros  
tratamentos energéticos. 
Entretanto, atenção! 
Nunca deveremos transferir para Centros Espíritas (ou outras  
Instituições) competentes a responsabilidade exclusiva de fazer a nossa defesa  
magnética corretiva. 
Motivo - A nossa eficaz participação será imprescindível. Sempre! 
 
PAGAR O MAL COM O BEM? 
 
Algumas pessoas podem ficar indignadas por terem que Mentalizar e  



Desejar o Bem para seres humanos que estejam lhe fazendo o Mal. É preciso  
esclarecer! 
Em primeiro lugar 
O mais importante e urgente é se defender, com eficácia, dos ataques de  
energias negativas emitidas por outros seres humanos infelizes. 
Num raciocínio cínico - Não importa se beneficiarmos a quem nos ataca,  
porque o objetivo prioritário é nos defender. 
Num raciocínio à luz da Lei de Causa e Efeito - Fazer o bem a quem nos  
envia o mal, além de criar eficaz defesa magnética contra aquele mal,  
gera o lucro extra do correspondente crédito cármico. Este, no futuro  
(às vezes imediatamente) será convertido em benefício extra para nós. 
Em segundo lugar 
Se o objetivo for devolver o mal com o mal, e isto se chama vingança,  
já sabemos qual será o resultado: 
-- O primeiro e o maior prejudicado sempre seremos nós! 
É verdade! 
Cada vez mais estamos comprovando que o "professor" Magnetismo Humano é  
um poderoso aliado da Escola da Vida: 
1 - Anteriormente, ensinou-nos que fazer o bem faz bem e fazer o mal  
faz mal. 
2 - Agora, ensina-nos que devolver um mal com um bem é uma eficaz  
defesa contra energias humanas nocivas, e também uma fonte geradora de  
créditos cármicos extras. 
Mas isto não é novidade! 
Há dois mil anos, o Mestre Jesus já nos ensinava isso. Apenas não  
sabíamos que era uma lição tanto de defesa magnética quanto de obtenção de  
benefícios cármicos extras. 
-- Tolamente pensávamos que era um esdrúxulo ensinamento destinado a  
forçar a nossa "santidade". 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 14 
PASSES MAGNÉTICOS 
 
O bendito Passe Magnético é um dos mais inteligentes proveitos que  
podemos tirar do Magnetismo Humano! É um poderoso meio de defesa magnética  
corretiva contra ataques de energias humanas nocivas. É simples,  
prático, rápido e eficaz. Embora seja praticado (inteligentemente) em centros  
espíritas e em algumas outras poucas instituições espiritualistas,  
deveria ter a sua prática generalizada haja vista os grandes benefícios  
energéticos que produz. Antes de tudo, é legítimo e eficaz ato de socorro  
magnético que deve ser praticado por tantos quantos desejem colaborar  
para aliviar os sofrimentos alheios. 



 
ANALOGIA COM CURATIVO 
 
O Bom Senso e a Lógica nos orientam a não colocarmos medicamentos em  
ferimentos sujos. Antes, devemos limpá-los convenientemente! 
No Passe Magnético 
O bom senso e a lógica também nos orientam a não fornecermos nossas  
potentes energias positivas (de altos padrões vibratórios-morais) a quem  
esteja com o seu campo magnético constituído predominantemente por  
energias negativas. 
Antes dessa transfusão energética - Devemos retirar, convenientemente,  
o máximo possível de energias negativas (de baixos padrões  
vibratórios-morais) do campo magnético do paciente. 
Pergunta 
Por que se deve partir do princípio de que todo aquele que receberá um  
Passe Magnético esteja com o seu campo magnético constituído  
predominantemente por energias negativas? 
Resposta 
Não é preciso ser vidente! - Basta usar o bom senso e a lógica para  
saber que uma pessoa que necessita de (ou solicita) um Passe Magnético  
está, evidentemente, com o seu campo magnético constituído  
predominantemente por energias humanas negativas. 
-- Se assim não fosse, aquela pessoa não precisaria do Passe Magnético!  
Certo? 
Mas existe uma exceção! 
É aquele caso raro de alguém que, devido à determinadas causas  
extraordinárias (por exemplo, um enorme excesso de trabalho) não alterou o alto  
teor vibratório-moral do seu campo magnético, mas a potência sim,  
porque, inevitavelmente, o seu campo magnético ficou muito debilitado e  
fraco. 
 
O QUE É PASSE MAGNÉTICO 
 
É uma técnica muito simples e fácil, que pode (e deve) ser aprendida e  
praticada, desde que obrigatoriamente com competência, por qualquer  
pessoa adulta, de boa saúde, razoável inteligência e que, principalmente,  
queira servir desinteressadamente ao seu próximo! 
Como já deduzimos, o Passe Magnético, tal qual o curativo, tem  
basicamente duas partes consecutivas: 
1ª Parte - Limpeza Energética - Para retirar o máximo possível de  
energias negativas do campo magnético do paciente. 
2ª Parte - Energização - Para transferir para o paciente uma parte das  
energias positivas e potentes do passista magnético. 
Na Limpeza Energética 
O passista magnético deliberadamente provoca uma Batalha de Energias  
porque ele invade o campo magnético do seu paciente (baixo padrão  
vibratório-moral) utilizando o seu próprio campo magnético (alta potência e  



alto padrão vibratório-moral). 
Deste modo - Um passista magnético competente consegue expulsar, do  
campo magnético do seu paciente, o máximo possível de energias negativas. 
Mas lembre-se! - As energias humanas de teores vibratórios-morais  
opostos não conseguem ocupar o mesmo espaço porque são antagônicas,  
portanto, mutuamente elas se dessintonizam e se repelem fortemente. Assim  
sendo, quando um campo magnético de alto teor vibratório-moral invade o  
espaço ocupado por outro campo magnético de baixo teor vibratório-moral, o  
campo magnético que for mais potente expulsará as energias contrárias  
existentes no outro campo magnético. 
Conclusão - Para o passista magnético ter êxito na Limpeza Energética,  
o seu campo magnético, obrigatoriamente de alto teor vibratório-moral,  
deverá estar com potência maior do que a potência do campo magnético do  
seu paciente, que tem baixo teor vibratório-moral. 
Se assim não estiver - Ocorrerá uma verdadeira tragédia energética  
porque quem ganhará essa Batalha de Energias será o campo magnético do  
paciente. Para que isto nunca ocorra, é indispensável o prévio (e  
competente) diagnóstico de cada caso. 
Portanto, atenção! Muita atenção! - Quando se tratar de paciente com  
campo magnético de baixo teor vibratório e potência muito grande, o Passe  
Magnético deverá ser ministrado não por um só passista, e sim por uma  
equipe de passistas magnéticos, cujas potências se somarão e assim  
poderão vencer aquela batalha de energias. 
Na Energização 
O passista magnético competente transfere, para o seu paciente, uma  
parte das suas próprias potentes energias positivas. Ele faz isso em cada  
chacra principal do seu paciente. Deste modo, um passista magnético  
competente consegue energizar todo o campo magnético do seu paciente, com  
potentes energias positivas. 
Como é óbvio - Isto é uma verdadeira e bendita transfusão de energias  
humanas potentes e de alto teor vibratório! 
Justificativa - A Física nos ensina que, devido ao "poder das pontas",  
as extremidades são os pontos mais potentes de um campo magnético. Por  
isto, o passista magnético utiliza as partes do seu campo magnético  
correspondentes às suas mãos, tanto na Limpeza Energética quanto na  
Energização. 
Comentário 
Devido ao inestimável serviço prestado gratuitamente a cada paciente,  
dar Passes Magnéticos é uma das mais sublimes ações de legitimas  
Fraternidade e Solidariedade! 
 
O PACIENTE 
 
Neste caso, como é óbvio, o significado de "o paciente" não é aquele,  
também usual, que qualifica o indivíduo que tem paciência! E sim, da  
mesma maneira que chamamos de "passista" àquele encarnado que aplica (ou  
ministra, ou dá) um Passe Magnético ou Mediúnico, chamamos de "paciente"  



àquele que recebe (ou toma) um desses Passes. Feito este  
esclarecimento, vejamos qual deve ser a correta atuação do paciente durante o 
Passe  
Magnético que recebe! 
Ao contrário do que parece 
O papel do paciente sempre deve ser ativo e sempre é muito importante! 
Com muita facilidade - Entenderemos esta firme exigência, apenas  
analisando as duas seguintes hipóteses que podem ocorrer, tanto uma quanto a  
outra, durante um Passe Magnético: 
Primeira hipótese (péssima!) 
Se o paciente estiver gerando energias de baixos padrões  
vibratórios-morais, ele estará sabotando tanto aquele Passe Magnético que está  
recebendo quanto o trabalho do passista magnético que o está servindo  
fraternalmente. 
-- Será pior ainda se as energias negativas geradas por ele forem de  
alta potência. 
Segunda hipótese (ótima!) 
Se o paciente estiver gerando potentes energias de altos padrões  
vibratórios-morais, além de não estar sabotando nem aquele Passe Magnético  
nem o trabalho daquele passista magnético - o que, por si só, já é uma  
grande vantagem! - estará colaborando decisivamente para o sucesso  
daquele Passe Magnético. 
Conclusão 
O importantíssimo papel do paciente é, durante todo o Passe Magnético  
que recebe, gerar o máximo possível de potentes energias positivas,  
através de orações, mentalizações de paz, de amor, etc. 
 
O PASSISTA MAGNÉTICO 
 
Além de ter as indispensáveis Fraternidade e Solidariedade, o maior  
Dever do Passista Magnético é ser Competente! Para tanto, ele deve: 
Em primeiro lugar - Estudar, conhecer e compreender o Magnetismo  
Humano. 
Em segundo lugar - Aprender e treinar a técnica correta de aplicar  
Passes Magnéticos. 
Em terceiro lugar - Considerar a prática de Passes Magnéticos como um  
legítimo sacerdócio. 
Atenção! 
Muita gente pensa que, para ser passista magnético, é preciso ser puro  
e imaculado. Se isto fosse verdade, simplesmente não existiriam  
passistas magnéticos porque, no nosso nível evolutivo, estamos muito distantes  
de sermos puros e imaculados. 
Nesse particular - A qualidade essencial que o passista magnético deve  
ter é a vontade sincera de servir desinteressadamente ao próximo!  
Quanto aos seus defeitos - e quem não os tem? - que ele os administre, e  
pelo menos durante os Passes Magnéticos, não os manifeste. É só isto! 
Quanto à prática propriamente dita 



Após a competente compreensão do Magnetismo Humano, são poucas as  
habilidades que o passista magnético precisa adquirir com competência. Mas  
tudo que ele aprender deverá ser com convicção absoluta! 
Apenas para ilustrar, vejamos quatro das sete tarefas que o passista  
magnético precisa saber executar, repetindo, com competência: 
Primeira Tarefa - Como energizar suficientemente o seu próprio campo  
magnético, com potentes energias de altos padrões vibratórios-morais,  
antes, durante e depois dos Passes Magnéticos? 
-- Quem não tiver potência suficiente não conseguirá vencer a batalha  
com as energias contrárias, existentes no campo magnético do paciente. 
-- Quem não tem não pode dar, portanto, para doar potentes energias  
positivas ao paciente, o passista magnético precisa (previamente) tê-las  
em quantidade suficiente. 
-- E também precisa saber repô-las, senão, dará tudo o que tem e ficará  
com nada. 
Segunda Tarefa - Como instruir o seu paciente, para que ele, o seu  
paciente, não sabote o Passe Magnético que está recebendo? Como fazê-lo  
colaborar? 
Terceira Tarefa - Como retirar as energias negativas do campo magnético  
do seu paciente? Depois de retirá-las, o que fazer com elas? 
Quarta Tarefa - Como transmitir as suas próprias potentes energias  
positivas para o paciente? Onde colocá-las? 
 
PARTICIPAÇÃO 
DE ESPÍRITOS DESENCARNADOS 
 
No Passe Magnético, a colaboração de espíritos desencarnados pode ser  
opcional, porém é muito valiosa. Entretanto, só serve a ajuda de  
espíritos desencarnados competentes, que venham somar ao Passe Magnético. 
Em palavras mais claras - Que fiquem de fora os espíritos desencarnados  
bons porém  
incompetentes, e também (obviamente) os maus. 
O passista magnético 
Sendo competente, como obrigatoriamente precisa ser, deve se empenhar  
em obter essa tão preciosa ajuda dos desencarnados competentes. 
Portanto - Para ter sucesso neste valioso objetivo, ele precisará  
aprender mais uma tarefa que é dupla: 
a - Como obter a participação dos espíritos desencarnados competentes? 
-- Afinal, eles aumentam, em muito, a eficácia do Passe Magnético, e  
muitas vezes fornecem potentes energias positivas que são desconhecidas  
por nós, os espíritos encarnados. 
b - Como evitar eficazmente a participação de espíritos desencarnados  
incompetentes? Como evitar eficazmente a participação de espíritos  
desencarnados maus? 
-- Sem essa providência saneadora, o sucesso do Passe Magnético será  
praticamente impossível. 
 



QUATRO CONCLUSÕES 
DOS TÃO BENDITOS PASSES MAGNÉTICOS 
 
Em primeiro lugar 
Baseiam-se exclusivamente no Magnetismo Humano! 
Em segundo lugar 
São simples e fáceis porém preciosos e eficazes meios de socorros e  
fortalecimentos magnéticos às vítimas das ações nocivas das energias  
humanas de baixos teores vibratórios-morais, potentes ou não. 
Em terceiro lugar 
Quem tiver suficiente fraternidade e solidariedade, que os aplique com  
competência! 
Em quarto lugar 
Quem for sensato, que deles se beneficie. Quem não for... 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 15 
AUTO-ATAQUE 
DE ENERGIAS NEGATIVAS 
 
Parece incrível que o ser humano possa ser atacado pelas energias  
negativas geradas por ele mesmo. Infelizmente, muito infelizmente, essa  
conseqüência direta da ignorância do Magnetismo Humano não só é verdade  
como, mais infelizmente ainda, é mais comum do que possamos imaginar... 
 
JÁ SABEMOS O QUE É! 
 
Cada energia humana negativa 
Além de ser nociva aos próprios seres humanos que as emitiram, é  
conseqüência automática e imediata de um pensamento ou de um sentimento ou 
de  
uma emoção ou de uma palavra ou de um desejo ou de uma ação de baixo  
teor vibratório-moral. Exemplos: 
-- Ódio, rancor, ciúme, inveja, depressão, maledicência, pessimismo,  
desonestidade, mentira, egoísmo, despeito, tristeza, calúnia, traição,  
vingança, violência, etc. 
Sem nenhuma exceção 
O primeiro destino obrigatório das energias geradas pelo ser humano é o  
campo magnético da própria pessoa que as gerou, portanto, a maior parte  
de cada energia negativa gerada pelo ser humano o atingirá  
instantaneamente e em primeiro lugar, assim constituindo um legítimo auto-
ataque de  
energias nocivas! 
É correto 



Outras pessoas também poderão ser atingidas, mas, antes disto, a  
energia negativa atingirá, instantaneamente, em maior quantidade e com maior  
intensidade, o próprio ser humano que a gerou. 
Ainda tem um agravante! 
Nesse auto-ataque de energias negativas e nocivas, aquelas energias  
negativas emitidas atrairão, por inevitável afinidade magnética, outro  
tanto de energias semelhantes. Isto aumentará ainda mais o estoque de  
energias negativas no campo magnético da pessoa "auto-atacante". 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Parte 16 
AUTO-ATAQUE 
DE ENERGIAS POSITIVAS 
 
O MAGNETISMO HUMANO 
E A NOSSA CONDUTA 
 
O Competente Conhecimento do Magnetismo Humano é o maior incentivador  
da nossa Conduta Reta e da nossa Prática do Bem! 
Exceto, é claro, para os masoquistas... - Afinal, quem não gosta de  
viver rodeado de potentes energias positivas, de altos padrões  
vibratórios-morais, extremamente saudáveis, que, dentre outras coisas boas,  
melhoram a nossa saúde, atraem pessoas e coisas boas, rejuvenescem-nos e 
nos  
incitam ao equilíbrio, à alegria e ao bom-humor? 
Todos podem viver assim! 
Basta gerar, predominantemente, potentes energias de altos padrões  
vibratórios-morais, através de bons pensamentos, bons sentimentos, boas  
emoções, boas palavras, bons desejos e boas ações. 
Neste particular 
Anotemos dois lembretes: 
1 - Cada potente energia positiva gerada atrairá outro tanto de  
energias semelhantes, o que irá aumentar, ainda mais, o estoque de energias  
positivas e potentes no campo magnético de quem a gerou. 
2 - Quanto mais um campo magnético for constituído por potentes  
energias positivas, maior será o seu teor vibratório-moral e maior será a sua  
potência. E também maiores serão as suas chances de defesa contra  
ataques de energias negativas e nocivas. 
É verdade! 
Cada vez que mais conhecemos o Magnetismo Humano, mais compreendemos  
que agir corretamente e fazer o bem é um excelente negócio! 
Como sabemos - A ignorância de um determinado assunto é um atenuante 
Portanto - Você acabou de perder este privilégio porque agora já  



conhece o Magnetismo Humano, e - conseqüentemente - está ciente dos efeitos  
dos seus pensamentos, sentimentos, emoções, desejos e das suas palavras  
e ações. 
Pergunta 
Considerando o nosso atual estágio evolutivo, qual meta devemos  
estabelecer e perseguir? 
 
META UTÓPICA! 
 
Sem dúvida! 
O ideal seria pretendermos zerar a emissão de nossas energias  
negativas, e passarmos a gerar, única e exclusivamente, potentes energias  
positivas. Sem exceção de espécie alguma! 
Mas... 
Isto é possível no nosso atual nível evolutivo? Sabemos que não! 
 
ENTÃO, 
QUAL É A META REALISTA? 
 
Resposta 
A nossa meta "pé no chão", aquela que todos nós, sem exceção, podemos  
estabelecer e atingir, tem duas partes simultâneas: 
Primeira - Minimizar a geração de nossas energias negativas,  
principalmente as potentes. 
Segunda - Maximizar a geração de nossas potentes energias positivas. 
Em outras palavras 
Em todo e qualquer instante, durante as vinte e quatro horas de cada um  
e de todos os dias, o nosso autopoliciamento deverá ser severo - sobre  
os todos os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos, palavras  
e ações - de modo a gerarmos, preponderantemente, potentes energias de  
altos teores vibratórios-morais. 
Por outro lado 
Como estamos bem cientes das nossas humanas limitações, toda vez que  
flagrarmos a nossa emissão de qualquer energia negativa, deveremos  
interrompê-la imediatamente, e em seguida deveremos gerar uma potente energia  
positiva para, pelo menos, compensar aquele prejuízo energético. 
Esse autopoliciamento 
Embora para muitos possa ser difícil nos primeiros dias, uma vez  
implantado se transformará num hábito automático e extremamente benéfico.  
Como resultado, a cada dia que passar o nosso campo magnético ficará, cada  
vez mais, constituído predominantemente por potentes energias  
positivas. 
 
 


