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Numa  excelente  palestra,  Jacob  Melo  explanou  a 
respeito das possibilidades de diagnóstico físico e sutil 
através da técnica anímica, o tato magnético, que ele 
denominou  de  “uma  técnica  primorosa,  um resgate 
indispensável”.
É  necessário,  segundo  Jacob,  aprimorar  o  tato 
magnético que nada mais é do que uma variante da 
dupla vista, inserida como tantos outros no capítulo 
dos fenômenos anímicos.
Alertou para a necessidade do estudo nas  áreas da 
anatomia,  fisiologia  e  patologia,  para  aproveitarmos 
melhor os recursos oferecidos por esta ferramenta tão 
pouco conhecida e utilizada, além de, com bom senso 
e  cuidado,  estudarmos  as  possibilidades  oferecidas 
pelo  sonambulismo,  intuição,  mediunidade,  que  são 
outras formas de diagnóstico das necessidades sutis 
de cada paciente.

Em outra palestra Jacob Melo falou sobre “Como 
iniciar  investigação  em  doenças  com  tratamento 
desconhecido”.
Discorrendo sobre o tema, Jacob apresentou texto 
de Júlio César de Siqueira Barros para orientação e 
compreensão de como conduzirmos uma pesquisa:
“O chamado "método científico" costuma transitar 
entre a  observação e a  experimentação (partindo 
muitas vezes de alguma idéia prévia, necessidade, 
intenção),  conduzindo  então  a  conclusões, 
afirmações e teorias. Tais afirmações e teorias são 
a  seguir  testadas  por  novas  observações  e 
experimentações, podendo-se  validar ou  refutar a 
teoria”.
Ainda sugeriu uma leitura básica sobre Magnetismo 
nas seguintes obras:
- A Gênese: caps. 10, 11, 13, 14 e 15
- O Livro dos Médiuns: 2ª parte, caps. 1, 4, 6, 8, 

14, 18, 20, 21, 23 e 24
- O Livro dos Espíritos: 1ª parte, cap. 4; 2ª parte, 

caps. 1, 7, 8, 9, 12
- O Evangelho Segundo o Espiritismo: caps. 19 e 26
- Revista Espírita de Allan Kardec: completa
- Do Espírito André Luiz: Missionários da Luz, No 

Mundo  Maior,  Ação  e  Reação,  Mecanismos  da 
Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, Entre a 
Terra e o Céu

- De Michaelus: Magnetismo Espiritual
- De Alphonse Bué: Magnetismo Curativo
- De Paulo Henrique Figueiredo: Mesmer, a ciência 

negada e os textos escondidos
Citou,  enfim,  alguns  itens  necessários  ao 
pesquisador do magnetismo:
-Orientações  espirituais:  através  de  evocações, 

orientações e consultas
-Conhecimento (no mínimo) básico de anatomia e 

fisiologia
-  Avaliação patológica – acompanhamento de exa-

mes, pesquisar sobre a patologia
- Aprimorar o tato magnético
- Ter Vontade.
-  Não  usar  grande  variedade  de  técnicas  nem 

buscar atingir muitos pontos ao mesmo tempo, a 
fim de concluir melhor sobre o que está fazendo 
maior, menor, mais rápido e mais lento efeito

- Anotar tudo e observar pequenas e sutis reações 
como se fossem grandes evidências

- Ouvir o paciente.
-  Ter  em mente  o  que  já  é  básico  nas  terapias 

magnéticas:  ativantes  concentrados  para 
inflamações e tumorações; dispersivos ativantes 
para  descongestionamentos  de  centros  vitais; 
calmantes  concentrados  para  desbloqueio; 
calmantes  dispersivos  para  despertamento 
magnético  e  ataques  do  sistema  nervoso  em 
geral

- - Fazer acompanhamentos frequentes e anotar tudo 
detalhadamente a cada passe aplicado.

  JACOB MELO




