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ATÉ QUE PONTO A SAÚDE, SEJA FÍSICA, EMOCIONAL OU MORAL,
INFLUI NOS RESULTADOS DO PASSE MAGNÉTICO?

É clássico e quase redundante o fato de que não é possível se doar ou se
passar aquilo que não se possui. Em assim sendo se deduz, de partida, que a
resposta à questão é positiva.
Embora seja esse um conceito genérico, sua fortaleza se sustenta na
comprovação, ora empírica, ora dedutiva, ora confirmada pela prática. Uma
pessoa saudável tem boas condições de ser boa magnetizadora. E quando a
isso se junta equilíbrio emocional e moral fica ela ainda melhor credenciada
ao labor divino da aplicação magnética.
Todavia, não sendo aquela uma expressão matemática absoluta, não se
pode deduzir que a recíproca seja verdadeira. Prova-o o seguinte: existem
pessoas com saúde de ferro, corpo dos deuses, equilíbrio emocional invejável e postura moral exemplar, contudo são doadoras magnéticas de baixo
rendimento. Pode ser que isso se dê por pouca prática ou mesmo por pouca
capacidade de centripetar suas energias, mas o fato é que essas criaturas
existem e não são poucas.
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“existem pessoas com saúde
de ferro, corpo dos deuses,
equilíbrio emocional invejável
e postura moral exemplar,
contudo são doadoras
magnéticas de baixo
rendimento.”
Os magnetizadores clássicos chamavam muito a
atenção para que o magnetizador desenvolvesse acuidade - para bem perceber e avaliar os
fenômenos e suas consequências - assim como
para o emprego de sua vontade. Como tantos
outros, o senhor Deleuze sempre destacava a
importância da posição de respeito e equilíbrio
moral que devem ser marcas indissociáveis do
bom magnetizador. Essas ponderações, contudo, também não são absolutas, posto que pessoas sem grandes harmonizações emocionais e
morais também obtêm singulares resultados
com suas magnetizações.
Tudo isso poderia nos levar para um campo de
dedução duvidosa, mas a observação dos fenomenos do magnetismo é insofismável: se o magnetizador tem esse conjunto de “virtudes”, ele
costuma apresentar um elevado índice de grandes resultados.
A saúde física predispõe a parte anímica do
fenômeno a ter o mínimo de embaraços para se
exteriorizar e facilitar o trabalho de “manipulação” por parte do magnetizador.
Seu domínio sobre o próprio emocional o credencia a melhor conter, expandir, dirigir e movimentar os componentes mais sutis de suas exteriorizações.
E o equilíbrio moral dá-lhe a conquista do fator
confiança, com o qual é sempre muito bom contar da parte dos pacientes.
Portanto, esses fatores são muito importantes,
mas a eles poderemos juntar muitos outros,
como fé, estudo, dedicação, perseverança,
amor...□
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