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Inicialmente, Dalton fez uma explanação histórica a
respeito do surgimento da bioeletrografia e dos estudiosos responsáveis pelo seu desenvolvimento.
Segundo ele, a bioeletrografia é uma “ferramenta
muito importante do ponto de vista do acompanhamento e diagnóstico terapêutico, principalmente no
caso do Magnetismo”.
“A bioeletrografia, disse Dalton, capta os gases e
vapores exalados pelas papilas digitais dos nossos dez
dedos das mãos bem como capta as energias emanadas pelo nosso campo vital.”
A técnica bioeletrográfica consiste de um equipamento eletrônico que tem como função gerar um
campo elétrico de alta tensão, baixa corrente e alta
frequência, a fim de produzir o fenômeno eletrofísico
chamado de Efeito Corona, mais conhecido como
Efeito Kirlian.
Tanto problemas psicológicos quanto físicos, além dos
fenômenos denominados por Dalton de parapsicológicos, podem ser detectados pela bioeletrografia.
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Depressão grave ligada a
obsessão
Mulher de 44 anos de idade, há mais
de 07 anos em depressão com várias
tentativas de suicídio.
O primeiro bioeletrograma do
polegar esquerdo (tirado na 2.ª
sessão) mostra a interferência espiritual, a qual se mostra ausente no
bioeletrograma da 4.ª sessão.
As imagens bioeletrográficas do dedo
anular esquerdo revelam o processo
depressivo e a tendência autodestrutiva e suicida da paciente.

POLEGAR ESQUERDO

ANULAR ESQUERDO

Câncer e obsessão
Paciente com 52 anos. No 2.º bioeletrograma ficou evidenciado o
que se chama “fratura oncológica” e
que mostra uma possibilidade da
paciente desenvolver um câncer na
região do fígado e da vesícula biliar.
MÉDIO ESQUERDO

Aplicação do Magnetismo durante a
gravidez
Paciente grávida com 33 anos. Um dos
principais objetivos era evitar a depressão
pós-parto, para a qual havia uma grande
tendência.
O bioeletrograma mostra que o equilíbrio
neuroendócrino está praticamente inalterado (parte avermelhada). Já a parte amarelada superior e inferior mostra que a
paciente possui uma mediunidade acentuada.
MÍNIMO ESQUERDO
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Transe hipnótico
Halo de cor branca – sistema imunológico bastante ativado
Parte vermelha – equilíbrio hormonal e neuroendócrino
Parte amarela – estado alterado de consciência.

Transe mediúnico
Figura 1 – antes do transe
Figura 2 – médium
entrando no transe
Figura 3 – durante o transe
Figura 4 – saindo do transe

Transe mediúnico emitindo energia
curativa
Figura 1 – antes do transe
Figura 2 – médium entrando no transe e
começando a doar energia
Figura 3 – início da doação de energia
Figura 4 – em plena doação de energia

Veja outros
casos
mostrados
por Dalton
nas figuras
ao lado.
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