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O que é RELAÇÃO FLUÍDICA, qual a sua 
importância e como se estabelece?

A  relação magnética ou fluídica é algo que sempre foi considerado como 
imprescindível pelos magnetizadores de todos os tempos. Na verdade, trata-se 
de um momento extremamente relevante, pois é o "click" que possibilita, de 
antemão, se saber do sucesso ou da dificuldade pela qual o magnetizador 
passará na experiência da ajuda, do apoio, do ajuste e, por que não dizer, da 
própria cura do paciente sob suas mãos.
Costumo fazer uma analogia para que se entenda bem o porquê da 
necessidade do estabelecimento dessa relação magnética.
É o seguinte: imaginemos que vamos à casa de alguém e, lá chegando, 
precisamos, de alguma forma, dizer que ali estamos. Quando acionamos a 
campainha ou batemos à porta, naturalmente alguém virá para perguntar de 
quem ou do que se trata. Ao anunciarmos nosso nome ou o assunto que nos 
traz, a pessoa que nos recepciona reagirá de uma dessas maneiras: alegre (se 
nos conhecer e tiver bom relacionamento conosco), indiferente (se não nutrir 
maior simpatia por nossa pessoa), aborrecida (se estiver desgostosa), com 
dúvidas (se não nos conhecer ou não souber avaliar o motivo da visita) ou 
ainda, pedirá que voltemos depois ou que não adianta insistir, e assim por 
diante. Pois bem, essa saudação definirá se seremos recebidos, bem ou mal 
recebidos ou se não devemos insistir. Algo muito semelhante se dá com a 
relação magnética. Todos temos uma identidade magnética, que nada mais é 
do que o somatório de nossos padrões vital, fluídico, psíquico e espiritual. Ao 
nos acercarmos de alguém, mormente quando pretendemos fazer doação ou 
permuta fluídica, energética, magnética enfim, nossas "identidades fluídicas" 
se "identificam" e quando não ocorre uma simpatia perfeita entre os campos 
fluídicos dos partícipes da relação, a permuta fluídica ou o acesso magnético 
ficam prejudicados, da mesma forma como não nos sentimos bem quando não 
somos bem recebidos na casa que visitamos.
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Falando magneticamente, é preciso que haja uma boa 
sintonia entre os campos energéticos do magnetizador e 
do magnetizado a fim de que os objetivos do processo 
magnético sejam bem alcançados.
Quando essa sintonia não se estabelece, faz-se 
necessário que o magnetizador consiga, de certa forma, 
refinar seu campo fluídico na tentativa de estabelecer 
uma melhor harmonização entre seu campo e o do 
magnetizado.
Muitas técnicas podem ser empregadas para isso. A que 
preferencialmente recomendo é aquela em que o 
magnetizador distancia uma ou as duas mãos dos 
centros superiores do magnetizado (coronário, de 
preferência, ou frontal) e, lenta e progressivamente, 
aproxima-as enquanto, mental e emocionalmente, emite 
ondas de simpatia, de vontade de estabelecer uma boa 
relação e, se possível, estando ambos, magnetizador e 
magnetizado, em oração ou estado de oração.
Outras técnicas que já foram muito empregadas, mas 
que apresentam alguns inconvenientes, são: 
magnetizador e magnetizado frente a frente, de mãos 
dadas e com os polegares se tocando; fazer dispersivos 
no coronário enquanto o paciente fica meditando; tocar o 
alto da cabeça ou o frontal do paciente com o polegar ou 
com a palma da mão e assim permanecer até que o 
contacto magnético esteja bem percebido. Essas 
técnicas, embora muito usadas no passado, pedem 
cuidados, pois se por um lado podem acelerar o processo 
-- é o que afirmavam alguns magnetizadores clássicos 
--, por outro lado podem gerar desconfortos acentuados 
em pacientes mais sensíveis, sem falar que o fator 
moral, para o emprego dessas variantes, precisa estar 
em elevado nível para que não se permita desvios dos 
objetivos.
Por fim, se o magnetizador não conseguir estabelecer a 
relação magnética com a técnica recomendada ou 
mesmo com outras variantes, ainda resta uma tentativa: 
fazer muitos dispersivos locais (centros superiores) tanto 
ativantes (perto) como calmantes (distantes) e seguir 
repetindo as tentativas de estabelecimento do contacto. 
Contudo, se o magnetizador houver por bem não insistir 
muito ou o paciente externar graves queixas devido à 
antipatia fluídica, o ideal mesmo é convidar outro 
magnetizador para lhe substituir na operação.
Um detalhe adicional. Os chamados passes comuns -- 
aqueles que costumam ser aplicados após reuniões 
doutrinárias -- também pedem que se busque uma boa 
relação magnética, pois não é por motivo do passe não 
ser positivamente magnético -- ou seja, com doação de 
fluidos magnéticos humanos --, que a regra não deva ser 
seguida, pois ela é a segurança tanto do passista como 
do paciente.Δ
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