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Sistema sob a ação do

espírito ou do Espírito

<== Sistema inorgânico
(ex.: uma semente)



A vela – fluido universal

Luz, calor, sombra, irradiação... – fluido cósmico



Considerar: Corpo x Campo; e

A síntese da tríade.

3 propriedades: ligação, intercâmbio e morfologia



Não se trata de camadas

e sim de zonas mais sutis

Campo Vital como 

geralmente é

visualizado

Campo Vital como é percebido

pela ação fluídica 

(raramente visualizado)



Considerar: distância equivalente; e

sensação temporal e espacial alterada.

Centros 

Vitais 

recebendo 

fluidos de 

duas mãos

(Visão de 

topo 

acima e 

lateral 

abaixo)



Na decomposição das forças fluídicas, as componentes 

centrípetas (que promovem a absorção dos fluidos) e as 

centrífugas (que induzem à exteriorização dos mesmos) são 

responsáveis por um sem-número de ações e reações magnéticas.

Visão de topo de um Campo Vital, 

seu sentido de giro e a decomposição 

dos movimentos



Exemplo de circulação e captação fluídica 

por um centro (campo) vital



Coronário

Frontal

Laríngeo

Genésico

Esplênico

Cardíaco

Gástrico
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Recebe os estímulos do Espírito e 

comanda os demais centros.

Dele emanam as energias de 

sustentação do sistema nervoso.

Corresponde, em termos de 

glândulas, à epífise ou pineal.

Na mediunidade, propicia a sintonia, 

a aproximação e o contato com os 

Espíritos (especialmente os Superiores)

No magnetismo, percebe e capta os 

fluidos espirituais e sutiliza os 

fluidos anímicos quando emitidos 

para o Mundo Espiritual.

O centro coronário é o de mais 

alta freqüência e é considerado 

o centro da sabedoria



Relaciona-se com os processos da 

inteligência ligados à Palavra, à 

Cultura, à Arte e ao Saber.

Administra o SNC.

Tem relação direta com a glândula 

pituitária ou hipófise (e estreita 

relação com a pineal ou epífise).
Na mediunidade, responde pelas 

vidência, audiência e intuição, e atua 

na exteriorização de fluidos 

ectoplásmicos (orifícios superiores)

No magnetismo, destaca-se nos 

processos hipnóticos, sonambúlicos 

e de regressão de memória.

Também de alta freqüência, o 

centro frontal é conhecido 

como o centro da intuição



Correspondendo-se com as 

glândulas tireóide e paratireóide, 

preside os fenômenos vocais, 

inclusive às atividades do timo.

Exerce significativo papel de 

filtragem dos fluidos anímicos 

quando em direção aos fluidos e 

campos espirituais

Na mediunidade, atua na exteriori-

zação de ectoplasma e marca 

presença na psicofonia.

No magnetismo é o centro usinador 

por excelência dos sopradores.

Ainda de alta freqüência, o 

centro laríngeo é centro da 

criatividade ou da vontade



O centro cardíaco é de freqüência 

mediana (intermediária) e é consi-

derado como o centro do sentimento

Relaciona-se com os sistemas 

circulatório e nervoso 

parassimpático, correspondendo-

se ainda com o timo.

No campo mediúnico, assimila e 

transmite campos emocionais.

No magnético, usina fluidos sutis e 

dota os fluidos espirituais de “cola 

psíquica”; e represa os fluidos 

densos e volumosos vindos do 

circuito “centros vitais inferiores 

para os superiores”.



O centro gástrico é de freqüência baixa 

e é o centro vital por excelência, 

também conhecido como solar ou 

centro de cura

Normalmente é a mais ativa usina

de fluidos vitais do magnetizador.

Corresponde-se diretamente com 

as adrenais e o pâncreas.

Na atividade mediúnica, fornece 

energias de atração a Espíritos 

sofredores e de densa vibração.

No magnético, usina a maior 

quantidade de fluido vital que o 

organismo normalmente produz 

para a auto-manutenção, doação e 

exteriorização.



Também de baixa freqüência, o

centro esplênico

é o centro do equilíbrio

É igualmente grande usinador de 

fluidos vitais. Reforça o gástrico.

Refere-se diretamente ao baço, mas 

atua sobre o fígado, pâncreas e rins.

No terreno mediúnico, opera doação 

fluídica a Espíritos fragilizados ou com 

graves descontinuidades perispirituais.

No magnético, usina muitos fluidos 

vitais para recomposição orgânica, 

especialmente quando referente a 

reconstituição de órgãos, ossos, etc. 

Essencial na terapia antidepressiva.



De baixíssima freqüência, o 

centro genésico é o

centro procriador

Corresponde-se com as gônadas.

É o templo modelador de formas e 

estímulos.

No campo mediúnico também 

libera fluidos de vigorosa atração 

magnética.

No magnético, é grande usinador 

de fluidos densos (elabora densos 

campos fluídicos que, quando bem 

canalizados, podem propiciar 

vigorosos potenciais energéticos no 

campo do amor e da criatividade).



Exerce e/ou recebe força 

magnética sobre a ação 

espiritual, especialmente nas 

em que os comunicantes são 

Espíritos inferiores ou 

sofredores.

Guarda alguma relação com 

o centro laríngeo.

No magnetismo, capta 

fluidos para tratamentos 

esqueléticos, do SNC e da 

medula.

De mediana freqüência, o

centro umeral é o centro da 

atração magnética



De freqüência semelhante ao 

genésico, o centro básico é o

centro da preservação

Responsável pelo circuito de 

refluxo dos fluidos da base para 

o alto.

Localiza-se na base da coluna 

vertebral, na região coccígea.

Relaciona-se com o genésico, 

mas sua primordial função é de 

propiciar o retorno dos fluidos; 

se congestionado gera graves 

prejuízos físicos e perispirituais.



Imagens de “nadis”

(retiradas da internet)



REGRAS DO MAGNETISMO

1ª - Entrar em relação magnética

2ª - O sentido da aplicação

Relações com distância e velocidade

Perto (< ou = 25cm) = ativante

Longe (> 25cm) = calmante

Lento (> ou = 3s/corpo) = concentrador

Rápido (< 3s/corpo) = dispersivo



Sentido das mãos na 

aplicação correta do 

magnetismo

O outro sentido será trazer 

as mãos para cima do 

próprio corpo, de tal modo 

a afastá-las do paciente.



Sentido correto da aplicação do magnetismo

(ao longo de uma região e circular)



Sentido correto da aplicação do magnetismo

(ao longo de uma região)

paciente deitado





AS TÉCNICAS
O TATO MAGNÉTICO

AS IMPOSIÇÕES

OS LONGITUDINAIS

OS TRANSVERSAIS (simples e cruzados)

OS CIRCULARES (simples e aflorações)

OS SOPROS (frio e quente)

outras: OS PERPENDICULARES

A CONJUGAÇÃO DE TÉCNICAS



OUTROS ASSUNTOS

Cola psíquica

O passe coletivo

Fadiga fluídica

Água fluidificada

Irradiação

Auto-passe
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