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Tudo 
bem?

Tudo
legal!!!







LE. 647. A lei de Deus se acha contida toda no 
preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus?

“Certamente esse preceito encerra todos os 
deveres dos homens uns para com os outros. 

Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que 
comporta, do contrário deixarão de cumpri-lo, 

como o fazem presentemente. Demais, a lei 
natural abrange todas as circunstâncias da vida e 
esse preceito compreende só uma parte da lei. 

Aos homens são necessárias regras precisas; 
os preceitos gerais e muito vagos deixam grande 

número de portas abertas à interpretação.”



LE. 685.a - A desordem e a 
imprevidência são duas chagas que só 
uma educação bem entendida pode 

curar. Esse o ponto de partida, o 
elemento real do bem-estar, o penhor 

da segurança de todos.



PARA MAGNETIZAR BEM torna-se 
necessária SAÚDE, CALMA, 

VONTADE, BENEVOLÊNCIA, FÉ E 
SABER.

Cap. 2 de MAGNETISMO CURATIVO DE ALPHONSE BUÉ, VOL. 1 (TÉCNICO)



Deleuze: “O melhor magnetizador é 
aquele que possui um bom 

temperamento, um caráter ao mesmo 
tempo firme e tranqüilo, o gérmen de 

paixões vivas sem ser subjugado por elas, 
uma vontade forte sem entusiasmo, a 

atividade reunida à paciência, a faculdade 
de concentrar sua atenção sem esforços, e 
que magnetizando se ocupe unicamente 

do que faz”.



“Qui nimis alitur, non satis alitur” (aquele 
que come muito, não se nutre o bastante).



A calma é uma das qualidades mais 
essenciais para magnetizar.

Sem calma não há ponderação nem equilíbrio e, 
por conseguinte, não pode haver poder irradiante 

e regularidade de transmissão.

Só a calma torna-nos atentos, perseverantes, 
confiantes e dá essa virtude preciosa que se chama 

paciência.



Os principais agentes de que o 
homem se serve em 

magnetismo são: a vontade e 
a atenção.  (De Bruno)



Atos, 5; 1 a 10
Ananias e Safira



Daniel Goleman (Equilíbrio 
Mente Corpo) ensina a evitar 

a adrenalina e lembra o 
“Fazer aos outros o que 

gostaríamos que os outros 
nos fizessem”, afirmando 

que Religião e Ciência 
combinam plenamente 

nesse ponto.



“O sistema que me conduziu à 
descoberta do magnetismo

animal não foi obra de um dia”.
Mesmer






