PROGRAMAÇÃO BÁSICA
No homem, a fé é o sentimento inato de
seus destinos futuros; é a consciência que
ele tem das faculdades imensas
depositadas em gérmen no seu íntimo, a
princípio em estado latente, e que lhe
cumpre fazer que desabrochem e
cresçam pela ação da sua vontade. (...)
O Magnetismo é uma das maiores
provas do poder da fé posta em ação. É
pela fé que ele cura e produz esses
fenômenos
singulares,
qualificados
outrora de milagres. (...)
Se todos os encarnados se achassem bem
persuadidos da força que em si trazem, e
se quisessem pôr a vontade a serviço
dessa força, seriam capazes de realizar o
a que, até hoje, eles chamaram prodígios
e que, no entanto, não passa de um
desenvolvimento
das
faculdades
humanas. - Um Espírito Protetor, Paris,
1863, em O Evangelho Segundo o
Espiritismo, cap. 19, item 12.

06/11/2015
20hs às 21h30 – O Magnetismo é Ciência e é
Espiritismo – haverá momento artístico.

07/11/2015
7h30 às 08h30 – Credenciamento
08h30 às 12hs (com intervalo) –
Magnetismo em Kardec – Fluido: o que é; de
onde vem.
12hs às 14hs – Intervalo para almoço.
14hs às 17h30 (com intervalo) – Os Centros
Vitais – Regras do Magnetismo.

08/11/2015
08h30 às 12hs (com intervalo) – Fluxo e
refluxo; ativante e calmante; fadiga fluídica e
relações magnéticas; tato x intuição; outros –
Debate com os participantes.

14/11/2015
Objetivo
O Seminário tem como objetivo promover
uma ampla abordagem acerca do
Magnetismo, contribuindo poderosamente
para a melhoria da aplicação do passe
magnético e da água magnetizada.

08h30 às 12hs (com intervalo) – As
principais técnicas – Assuntos complementares
12hs às 14hs – Intervalo para almoço.

14hs às 17h30 (com intervalo) – A
problemática da depressão – Abordagens
com demonstrações práticas.

15/11/2015
08h30 às 12hs (com intervalo) –
Debate com os participantes – Conclusão
das técnicas principais e conclusão do
seminário.

OBSERVAÇÕES
1- Esta programação poderá sofrer ajustes
visando um melhor rendimento.
2- Não necessita pré-requisitos para
participar deste seminário, todavia não é
aconselhado para menores de 16 anos.
3- Só poderá participar da segunda parte
(dias 14 e 15) quem houver participado
da primeira.
4- Visite nossa página e contribua com a
divulgação do Magnetismo:
www.jacobmelo.com e no facebook vá
em magnetismo.lean.
5- Em caso de dúvidas escreva-nos pelos emails jacobmelosp@gmail.com ou
vidaesaber@gmail.com
6- Fones de contacto: (84) 3231.4410 e
(84) 99699.1836.

