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O DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL DO 

MAGNETIZADOR 

   JACOB LUIZ DE MELO 
   jacobmelo@gmail.com 

Com este tema, Jacob Melo dissertou a 

respeito dos pontos que o magnetizador 
deve atentar para alcançar o seu desen-
volvimento pessoal e, consequentemente, 
do trabalho magnético. 

Os interesses individuais e da instituição 
espírita podem ser vários mas "o doente 
deve ser o foco", disse Jacob. "Eu quero ser 
magnetizador porque tem alguém preci-
sando", o pensamento do magnetizador 
deve seguir por este caminho, se ele quiser 
ser um bom magnetizador. 

Os trabalhos de passe nas casas espíritas, 
tanto quanto a sua estrutura de funciona-
mento, devem ser planejados de forma a 

atenderem às necessidades dos pacientes, e 
não o contrário. Limitação de tempo, por 
exemplo, para a duração de cada passe, 
pode atender à necessidade da instituição ou 
dos trabalhadores, mas não satisfaz ao 
tratamento de cada atendido que, em virtu-
de das diferenças entre as diversas patolo-
gias, tanto quanto à sua gravidade, não 

podem ter o tempo de aplicação magnética 
padronizado. 

Mais adiante, Jacob Melo abordou os 
aspectos morais do bom magnetizador 
citando uma frase de Alphonse Bué, da obra 
Magnetismo Curativo. 

"Para magnetizar bem torna-se necessária 
saúde, calma, vontade, benevolência, fé e 
saber." 

Completada por uma citação do Magne-
tizador Deleuze: 

“O melhor magnetizador é aquele que possui 
um bom temperamento, um caráter ao 

mesmo tempo firme e tranquilo, 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.” 

Depois de "passear" pelo tema com o seu 

eloquente e cativante verbo, Jacob encerrou 
esta sua participação com uma frase de 
Mesmer: “O sistema que me conduziu à 
descoberta do magnetismo animal não foi 
obra de um dia”, mostrando que os sucessos 
podem não ser alcançados da noite para o 
dia, é preciso ...Perseverar sempre! Em 
tudo! E florir, reflorir, frutificar e dar vida! 

Jacob Luiz de Melo 

59 anos, natural de Teresina/PI, residindo em 
Natal/RN, formado em Engenharia Civil, pós-

graduado em psicanálise clínica, didática e 
supervisão, professor, espírita de nascimento, sendo 

palestrante, escritor, pesquisador do magnetismo 
animal e espiritual, lidando com a área do 

magnetismo desde os 15 anos de idade. 




