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O QUE É CAMPO MAGNÉTICO
• é a concentração de magnetismo que é 

criado em torno de uma 

carga magnética num determinado 

espaço. É o ímã que cria o campo 

magnético, da mesma forma como é a 

carga elétrica e a massa que, 

respectivamente, criam os campos 

elétrico e gravitacional.
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-ND

https://ingvambiente.wordpress.com/faq/geomagnetismo-e-paleomagnetismo/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


CAMPO MAGNÉTICO 
HUMANO

• O corpo humano é um grande campo 

eletromagnético na sua totalidade. É um corpo 

de energia, a visão como uma estrutura de carne 

e osso é a representação que faz nosso cérebro 

dos sinais que recebe nosso aparato perceptual. 

Toda carga elétrica em movimento gera campos 

magnéticos. No caso da Terra, o principal 

gerador é o núcleo terrestre, e no nosso corpo, a 

batida do coração e de todos nossos órgãos.



O CÉREBRO É ELÉTRICO
• o cérebro é basicamente um órgão que 

transmite sinais elétricos de uma célula nervosa 

para a seguinte. Quando uma bobina Emissão 

Magnética Transcraniana é ativada próxima ao 

couro cabeludo, um campo magnético 

extremamente potente e rapidamente variável 

atravessa livremente a pele e os ossos.

• O pensamento é elétrico e emana a projeção 

holográfica de nossos sonhos e metas para o 

Universo.



O CORAÇÃO É MAGNÉTICO
• Os pesquisadores do IHM-Institut

descobriram que dentre todos os campos 

eletromagnéticos de nosso corpo, o coração 

é o mais poderoso, superando até mesmo o 

cérebro. É isso mesmo, o campo de energia 

eletromagnética do coração gera 100 vezes 

mais energia elétrica e 5.000 vezes mais 

energia magnética que o cérebro.



CORAÇÃO 
E CÉREBRO

Toda essa energia se sincroniza com a
energia do cérebro, tanto da própria 
pessoa quando de terceiros, 
interferindo diretamente em sua 
saúde, humor e bem-estar. Outros 
estudos do instituto provaram que as 
energias de certas emoções são 
capazes de alterar o DNA humano de 
forma positiva ou negativa.

Muitos anos antes dos experimentos do IHM-
Institut, o Dr. Vladimir Poponin por meio de 
seus estudos descobriu que o DNA humano 
exercia um efeito direto sobre a vibração da luz 
(fótons). É unindo as descobertas de Poponin
com as pesquisas do IHM que percebemos a 
maneira como o DNA humano se conecta com a
energia que interliga todo Universo e, as 
emoções são as ferramentas necessárias para 
moldar o mundo ao nosso redor.



ALINHAMENTO
• Se não houver uma alinhamento entre 

pensamento (elétrico) (cérebro – saber o que 

você quer, foco), com seus sentimentos e 

emoções (magnetismo - coração). Nossos 

sonhos não se tornam realidade.

• O Universo é o alinhamento dos dois campos 

(ELETROMAGNÉTICO).

• O coração une essas duas forças 

(eletromagnética) pois possui os dois campos.



TUDO QUE VOCÊ VIBRA VOLTA PRA VOCÊ

O que é uma emoção?

R: São histórias conectadas com sensações.

Onde está a emoção?

R: Está no coração.

Se não houver uma AÇÃO CONGRUENTE, conectada com essas 

sensação de emoção, a realidade não existe.



VIBRAÇÃO 
DAS 
EMOÇÕES

Nossos sonhos começam a se

tornar realidade quando

vibramos a partir de 500 HZ



ASSINATURA VIBRACIONAL 
Elainne Ourives

P S P I + E²xFv = 

Assinatura Energética no Universo



FÓRMULA

Fv=Flor da Vida 

P – Palavras: tudo que falamos e pesamos

S – Sentimentos: refere-se às emoções sentidas com relação 
aos sonhos e objetivos

P – Pensamentos: atraímos exatamente o conteúdo de nossos 
pensamentos.

I – Imagens: as imagens visualizadas mentalmente, sem 
imagens não somos capazes de cocriar e sentir

E² - Emoção ao quadrado: Emoção elevada (congruência total 
entre pensamento e sentimento). Vibrando acima de 500 hz.



A FLOR DA VIDA
• Tudo que existe em nosso Universo integra-

se a somente 1 imagem expressa na 

Geometria Sagrada, ela representa o 

segredo do espaço, da dimensão e do 

tempo. E assim, cada grau de consciência 

tem uma forma de identificar a sua 

existência por meio da forma na qual ela 

está ligada. Por isso a visualização do seu 

sonho com a geometria sagrada.


