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Fluido Cósmico Universal
n Kardec perguntou se há dois elementos gerais 

no Universo: matéria e Espírito, ao que os 
Espíritos responderam: "Sim e acima de tudo 
Deus, o criador, o pai de todas as coisas. Deus, 
espírito e matéria constituem o princípio de tudo 
o que existe, a trindade universal. 

n O FLUIDO UNIVERSAL, como elemento 
cosmogônico básico, verdadeira prima-fonte, 
assomando a característica de matriz funcional 
do grande campo criador do universo material, 
com seus universos macros e micros, visíveis e 
invisíveis, densos e tênues, criados e por 
criarem-se, irrompe conceitualmente como a 
unidade criacionista das forças, a síntese das 
energias, o plano e o antiplano da matéria.





André Luiz
n Na visão do Espírito André Luiz, temos o fluido 

definido segundo alguns critérios mais 
extensivos: assim, o fluido, dessa ou daquela 
procedência, vem a ser "(...) Um corpo cujas 
moléculas cedem invariavelmente à mínima 
pressão movendo-se entre si, quando retidas por 
um agente de contenção, ou separando-os 
quando entregues a si mesmas". "Mas no plano 
espiritual - continua ele - o homem 
desencarnado vai lidar, mais diretamente, com 
um fluido vivo e multiforme, estuante e 
inestancável, (...) absorvido pela mente humana, 
em processo vitalista semelhante à respiração, 
pelo qual a criatura assimila a força emanente do 
Criador, esparsa em todo o Cosmo, 
transubstanciando-a, sob a própria 
responsabilidade, para influenciar na Criação, a 
partir de si mesma. - Esse fluido é seu próprio 
pensamento contínuo, gerando potenciais 
energéticos (...)“.



O Fluido Vital



ESPESPÍÍRITORITO
PERISPPERISPÍÍRITORITO

CORPOCORPO
FFÍÍSICOSICO

FLUIDOFLUIDO
VITALVITAL

O Fluido Vital ou Energia Vital O Fluido Vital ou Energia Vital éé a estruturadora da vida a estruturadora da vida 
orgânica, e um dos principais fluidos trocados entre as orgânica, e um dos principais fluidos trocados entre as 

pessoas. Estpessoas. Estáá mais prmais próóximo da matximo da matééria. ria. ÉÉ gerado na ligagerado na ligaçção ão 
do perispdo perispíírito com as crito com as céélulas do corpo orgânico.lulas do corpo orgânico.



METABOLIZAMETABOLIZAÇÇÃOÃO

FLUIDOSFLUIDOS

ENERGIASENERGIAS

VIBRAVIBRAÇÇÕES EÕES E
PENSAMENTOSPENSAMENTOS

No encarnado, a absorNo encarnado, a absorçção ão 
das energias, fluidos, das energias, fluidos, 

vibravibraçções e pensamentos ões e pensamentos 
ocorre automaticamente, ocorre automaticamente, 
sendo que o perispsendo que o perispíírito, rito, 

atravatravéés dos s dos Centros de ForCentros de Forççaa, , 
processa esse processa esse ““materialmaterial””

absorvido, distribuindo nos absorvido, distribuindo nos 
seus componentes e seus componentes e 

irradiando parte dele ao irradiando parte dele ao 
derredor do corpo fderredor do corpo fíísico, o sico, o 
que constitui nosso que constitui nosso ““hháálito lito 
mentalmental””, , ““auraaura””, ou , ou ““esteira esteira 

pspsííquicaquica””, em suma, uma , em suma, uma 
emissão energemissão energéética tica 

automautomáática.tica.



•• O ser encarnado assimila O ser encarnado assimila 
energias e fluidos energias e fluidos ““em em 

estado brutoestado bruto””, dos mais , dos mais 
diversos tipos, de acordo diversos tipos, de acordo 

com seu estado de maior ou com seu estado de maior ou 
menor equilmenor equilííbrio, fbrio, fíísico e sico e 

espiritual.espiritual.

• O PerispO Perispíírito então rito então 
metaboliza, processa, metaboliza, processa, 

transforma essas energias transforma essas energias 
nos Centros de Fornos Centros de Forçça, e as a, e as 
distribui no organismo, na distribui no organismo, na 

constituiconstituiçção do prão do próóprio prio 
perispperispíírito e na emanarito e na emanaçção ão 
energenergéética, automtica, automáática e tica e 

constantemente.constantemente.



A morte ocorre quando o organismo perde a capacidade 
de produzir e reter uma certa quantidade mínima de 
fluido vital (morte natural) ou quando uma lesão mais 
séria no corpo físico provoca uma taxa de esgotamento 
desse fluido em quantidades superiores à sua 
capacidade de produção (morte acidental)

Na infância, a capacidade de processar o fluido cósmico 
para a produção do fluido vital é muito acentuada.

Essa capacidade se mantém mais ou menos inalterada 
durante a juventude, mas a partir de certa idade ela 
torna-se bastante reduzida, fato que leva a uma 
diminuição progressiva da vitalidade do indivíduo, 
levando ao envelhecimento geral do organismo.

Os Espíritos, por não possuírem fluido vital, necessitam 
do nosso concurso, como indispensável, para muitas 
tarefas assistenciais a que se propõem.



Qualidade 
dos 

Fluidos

Qualidade 
dos 

Fluidos



Kardec nos ensina que os espíritos atuam  sobre os fluidos 
espirituais, empregando o pensamento e a vontade. 

Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos tal ou qual 
direção, os aglomeram os dispersam, organizam com eles 
conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma 
coloração determinada;

Os fluidos são neutros, não são bons nem ruins, pesados ou 
leves. No momento em que pensamos, os fluídos à nossa 
volta se transformam, adquirindo características conforme o 
tipo de pensamento. É a partir daí que se tornam bons ou 
maus, conforme a destinação que lhes damos.

Os fluidos não possuem qualidades especiais, mas as 
adquirem nos meios em que são elaborados; modificam-se 
pelos eflúvios desse meio;

Não tem denominações particulares, sendo designados 
pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais.



Mecânica de
Atuação dos

Fluidos

Mecânica de
Atuação dos

Fluidos



Ø Como visto, o Fluido Cósmico Universal é o 
elemento primitivo do corpo carnal e do 
perispírito, do qual são transformações.

Ø Pela identidade de sua natureza, este fluido, 
condensado no perispírito, pode fornecer ao 
corpo os princípios reparadores; 

Ø O agente propulsor é o Espírito, encarnado ou 
desencarnado, que infiltra num corpo 
deteriorado uma parte da substância de seu 
envoltório fluídico.



A cura se opera pela substituição de uma molécula 
malsã por uma molécula sã.

A potência curadora estará, pois, na razão da pureza da 
substância inoculada; ela depende ainda da energia da 
vontade, a qual provoca uma emissão fluídica mais 
abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração; 
depende, enfim, das intenções que animam aquele que 
quer curar, quer seja ele homem ou espírito.

Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como 
substâncias medicamentosas alteradas. "O pensamento 
do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o 
dos desencarnados, e se transmitem de Espírito a 
Espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou 
mau, saneia ou vicia os fluidos ambientes". 



O perispírito dos encarnados sendo de natureza idêntica 
a dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade 
como uma esponja se embebe de um líquido, 
dependendo, é claro, da lei de sintonia e afinidade.

Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu 
turno, reage sobre o organismo material com que se 
acham em contato molecular; se os eflúvios são de boa 
natureza, o corpo ressente uma impressão salutar; se são 
maus, a impressão é penosa.

Se são permanentes e enérgicos os eflúvios maus 
podem causar desordens físicas; não é outra a causa de 
certas enfermidades. Considerado como matéria 
terapêutica, o fluido tem que atingir a matéria orgânica, a 
fim de repará-la; pode então ser dirigido sobre o mal pela 
vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela 
confiança, numa palavra: pela fé do doente.



Com relação a corrente fluídica, o primeiro age como 
uma bomba calcante e o segundo como uma bomba 
aspirante.

Algumas vezes, é necessária a simultaneidade das 
duas ações; noutras, basta uma só.

Um fluido mau, não pode ser eliminado por outro 
igualmente mau. É necessário expelir um fluido mau 
com o auxílio de um fluido melhor. 

O poder terapêutico está na pureza da substância 
inoculada, mas depende também da energia da 
vontade que, quanto maior for, mais abundante 
emissão fluídica provocará e maior força de 
penetração dará aos fluidos.



Todos os corpos possuem 
íons elementares.

No caso do corpo humano 
o sangue circula por todo o 
organismo transportando 
minúsculas moléculas e 
íons, carregados de 
eletricidade, para todas as 
células do corpo, que se 
concentram principalmente 
em regiões de pontas 
(palma e dedos das mãos). 



Conforme Cap. XXII do Livro Mecanismos da 
Mediunidade afirma André Luiz:
“O sistema hemático do corpo físico denso 
representa o conjunto das energias circulantes no 
corpo perispiritual, energias essas tomadas em 
princípio pela mente, através da respiração ao 
reservatório incomensurável do fluido cósmico.

É para ele que nos compete voltar a maior atenção, 
no estudo de qualquer processo fluidoterápico de 
tratamento ou de cura, de vez que se encontra 
intimamente associado ao estímulo nervoso de 
comunicação entre a mente e as células”



A movimentação das moléculas e 
dos íons carregados de energia 
eletromagnética, pelo sangue, até
as células, se faz pela ação do 
pensamento.



Quando o médium passista se concentra 
na sua tarefa de doação, aumenta a 
intensidade do transporte de moléculas e 
íons carregados de eletricidade, que vão 
se acumulando gradativamente, 
aumentando a densidade elétrica 
superficial até atingir o potencial de 
ionização da camada de ar que fica 
próxima da palma das mãos e dos dedos, 
formando, assim, um caminho preferencial 
de escoamento dessas cargas.



GÊNESE DAS 
DOENÇAS



Gênese das Doenças
n Campo mental de baixo teor (Depressão constante, 

magoa, ódio duradouro, paixão intensa, irritabilidade freqüente, 
distúrbios sexuais, associações de ondas mentais (depressão e 
irritabilidade).

n Lesões no Perispírito             (Distúrbio no Chácra 
gástrico, distúrbio no chácra genésico ou desequilíbrio em vários 
chacrás.

n Doenças no corpo físico.



POR QUE NOS TORNAMOS ENFERMOS?

ALGUÉM QUE SE PERTURBE, SE DESEQUILIBRE, PASSA A TER UM DÉFICIT DE
FLUÍDOS SAUDÁVEIS, POIS SUA MENTE VIBRANDO EM PADRÃO INFERIOR
PASSA A ABSORVER E ARMAZENAR FLUÍDOS PESADOS E DOENTIOS.

NA FLUIDOTERAPIA É MINISTRADO AO DOENTE RECURSOS VITAIS E ESPIRITUAIS
TONIFICANTES QUE PRODUZEM UMA MELHORA ACENTUADA E ATÉ A CURA
DE UMA DOENÇA NASCIDA DA IMPREVIDÊNCIA DE SEU PORTADOR.



FLUIDOTERAPIA

O QUE É?



É um gênero de mediunidade que consiste na faculdade 
que possuem certas pessoas de curar pelo: olhar, pelo 
simples toque, pelo sopro, pela oração, pela imposição 
ou movimento das mãos.

É um recurso a ser utilizado de forma a auxiliar as 
pessoas de forma fraterna e gratuita.

Também conhecido como Passe Espírita.

Tratamento pelo fluido; tratamento através do fluido, ou 
seja, é a utilização dos fluidos com finalidade 
terapêutica, para o tratamento do enfermo sejam de 
causas físicas e/ou de causas espirituais.

É uma transfusão de energias quer entre encarnados 
quer entre desencarnados



EmanaEmanaçções Energões Energééticas ticas 
caractercaracteríísticas de cada sticas de cada 

pessoapessoa

PENSAMENTOPENSAMENTO

Transferência Transferência 
EnergEnergééticatica

A outra pessoa absorverA outra pessoa absorveráá ou ou 
não nossas energias, fluidos, não nossas energias, fluidos, 
vibravibraçções e pensamentos, de ões e pensamentos, de 

acordo com a afinidade e acordo com a afinidade e 
sintonia que tenha conosco, sintonia que tenha conosco, 

podendo ou não perceber podendo ou não perceber 
impressões dessas energias, impressões dessas energias, 

de acordo com sua de acordo com sua 
sensibilidade, com a sensibilidade, com a 

intensidade da emissão, sua intensidade da emissão, sua 
““qualidadequalidade””, etc., etc.

Sempre que pensamos em Sempre que pensamos em 
algualguéém, m, ““sintonizamossintonizamos”” com com 

essa pessoa, e emitimos essa pessoa, e emitimos 
automaticamente para elas automaticamente para elas 

uma parte de nossas energias uma parte de nossas energias 
e fluidos.e fluidos.



Fluidos 
Perispirituais

Fluidos 
Perispirituais

- Aura -- Aura -



André Luiz, no Livro Evolução em Dois Mundos, 
Cap. XVII, comenta:

“... Todos os seres vivos se revestem de um 
halo energético que lhe corresponde à natureza”

“No homem, semelhante projeção surge 
profundamente enriquecida e modificada pelos 
fatores do pensamento contínuo, que, em se 
ajustando a emanações do corpo celular, lhe 
modelam ao derredor da personalidade o 
conhecido Corpo Vital ou Duplo Etéreo de 
algumas escolas espirituais – duplicatas mais 
ou menos radiantes da criatura”.



No encarnado, o perispírito não fica circunscrito pelo 
corpo mas irradia-se ao seu derredor e o envolve, 
formando um halo em torno dele.

Os fluidos absorvidos e 
assimilados pelo perispírito 
ficam individualizados, pois 
adquirem características que os 
distinguem entre todos os 
outros fluidos. São chamados 
de fluidos perispirituais.

Comandados pela mente, os 
fluidos perispirituais circulam 
no perispírito (como o sangue 
circula por todo o corpo físico, 
levando-lhe a alimentação e 
eliminando-lhe as escórias)



O fluido perispiritual não tem a mesma qualidade e 
intensidade em todas as pessoas.

Cada espírito (encarnado ou não) está
constantemente envolvido por seus fluidos 
perispirituais, formando a sua esfera 
individual, que o acompanha em todos os 
seus movimento.
Essa atmosfera individual se irradia, variando 
muito na extensão que alcança, conforme a 
pessoa.



A Aura é uma espécie de chapa fotográfica sensível em que 
todos os estados de espírito se fixam em suas mínimas 
características. É a nossa “fotosfera psíquica”, que 
apresentando coloração variável, com o teor da onda mental 
que emitimos, retrata, através de cores e imagens, todos os 
nossos sentimentos e pensamentos, mesmo os mais secretos.

Aura - espermatozóide

Aura de uma mão e de um dedo



As diferentes auras encontram-se, cruzam-se, misturam-se 
sem contudo se confundirem e se harmonizam ou se repelem, 
pela particularidade dos seus fluidos, causando impressão 
agradável ou desagradável.

Se repelem

ou

Se harmonizam

A Aura não é o Espírito ou o Perispírito. É apenas uma 
emanação do perispírito, com impregnações morais do 

Espírito e orgânicas do corpo.





v nuvens espessas de cor escura – O ÓDIO;

v cinzento tendendo para o escuro – O EGOÍSMO;

v raios vermelhos em um fundo bem negro – A CÓLERA;

v vermelho sanguíneo – SENSUALIDADE EXCESSIVA;

v vermelho ferrugem – AVAREZA;

v verde escuro – MENTIRA, HIPOCRISIA;

v alaranjado sujo – ORGULHO E AMBIÇÃO;

v infravermelho – AMBIÇÃO;

v nevoeiro escuro com estrias esmaecidas – TEMOR E MEDO;

v ultravioleta – PRESENÇA DE CAPACIDADES PSÍQUICAS;

v verde esmeralda – TOTAL ALTRUÍSMO;

v azul índigo luminoso – IDEAL NOBRE;

v amarelo para dourado – ESPIRITUALIDADE, etc...



CENTROS DE FORÇA



FLUÍDO 
CÓSMICO UNIVERSAL

FLUÍDO VITAL

DOADORRECEPTOR

O FLUÍDO VITAL NÃO EXISTE SEM A MATÉRIA
E A MATÉRIA NÃO TEM VIDA SEM O FLUÍDO VITAL.

OS FLUÍDOS SÃO NEUTROS, NÃO SÃO BONS NEM RUINS.
O NOSSO PENSAMENTO É QUE OS QUALIFICA.

FLUÍDO
ESPIRITUAL

O FLUÍDO VITAL PODE SER DOADO DE UMA 
PESSOA PARA OUTRA.     É O PASSE!



PASSE ESPIRITUAL

PASSISTA

ASSISTIDO

PASSE MAGNÉTICO / 
HUMANOASSISTIDO

PASSISTAESPÍRITO

PASSE MISTO

PASSE É UMA TRANSFUSÃO
FLUÍDICA DE UMA PESSOA
PARA OUTRA.

TIPOS DE PASSETIPOS DE PASSE



PASSE ESPIRITUAL

REALIZADO PELOS BENFEITORES 
ESPIRITUAIS DIRETAMENTE 
NO PERISPÍRITO DO PACIENTE, 
SEM INTERMEDIÁRIOS (MÉDIUM)

FLUÍDOS ESPIRITUAIS



PASSISTA

ASSISTIDO

PASSE MAGNÉTICO / HUMANO

A PESSOA DOA A FORÇA
MAGNÉTICA EXISTENTE EM
SEU PRÓPRIO CORPO PERISPIRITUAL

“...MUITO EMBORA UMA PESSOA
DESEJOSA DE FAZER O BEM
NÃO ACREDITE EM DEUS,
DEUS ACREDITA NELA”.

LIVRO DOS MÉDIUNS



ASSISTIDO

PASSISTAESPÍRITO

PASSE MISTO
COMBINAÇÃO DOS FLUÍDOS 
DO PASSISTA  COM OS FLUÍDOS
ESPIRITUAIS.

OS BENFEITORES ESPIRITUAIS
AGEM AUMENTANDO,
DIRIGINDO E QUALIFICANDO
NOSSOS FLUÍDOS.

HUMANO E ESPIRITUAL



PASSISTA

ASSISTIDO

- EFICIÊNCIA  DA  FLUIDOTERAPIA

- COLABORADOR PASSISTA

- MÉDIUM CURADOR

- MAGNETIZADOR DESENCARNADO

- MAGNETIZADOR ENCARNADO



Espiritualidade

Espiritualidade

MEDIUM QUALIFICADO

QUALIDADESQUALIDADES
DO MDO MÉÉDIUMDIUM

MÉDIUM NÃO APTO



PASSISTA

PASSISTA

RECOMENDAÇÕES
AO ASSISTIDO

ASSISTIDO
RECEPTIVO

ASSISTIDO
REFRATÁRIO



Medidas Fundamentais 
para Tratamento de 
Doenças

n Modificação do Campo Mental -Otimismo, 
Objetivo Constante, Oração, Meditação.

n Reestruturação do Perispírito - Passes.
n Recuperação da Saúde Física - Tratamento 

Médico.



Orientação e 
Encaminhamento

n Direcionamento para as entrevistas
n Palestra de Preparação
n Tratamentos disponíveis na Casa Fraterna:
uEnvolvimento Leve – Passes Espiritual
uEnvolvimentos Profundos – Choque Anímico e 

P3M.
uSaúde – Passe Magnético



Passe Espiritual
n O Passe Espiritual é utilizado na limpeza 

psíquica e preparação do Assistido para outro 
tipo de Assistência mais profunda.

n Esse tipo de Passe é o mais utilizado, pois é o 
que se usa para promover a prepararão dos 
Assistidos para todo tratamento que se quiser 
ministrar. É a assepsia. 

n Também é o tipo usado para prestar-se o 
pronto-socorro, isto é, aquele que quando 
utilizado, promove desligamentos de 
perturbações e de envolvimentos.



Passe Espiritual

Captação 

Como o Médium vai 
trabalhar também com 
fluidos espirituais, ele 
procede como na foto, 
enquanto seu 
pensamento se eleva, 
buscando amparo e 
ajuda junto ao Plano 
Maior. (Foto 1)



Passe Espiritual

Imposição de Mão

A direita aberta sobre o 
coronário e a esquerda 
fechada, ao lado do 
corpo. Busca o Médium 
o primeiro contato com 
o Assistido, com 
vibrações intensas de 
amor. (Foto 2)



Passe Espiritual

Transversal Cruzado

O Médium prepara se 
para projetar seus 
fluidos junto com os 
captados. (Foto 3)



Passe Espiritual

Transversal Cruzado

A projeção sobre o 
frontal. (Foto 4)



Passe Espiritual

Transversal Cruzado

Após projetar (Foto 4), 
os braços se cruzam 
(Foto 5).



Passe Espiritual

Transversal Cruzado

As mãos ficam na altura 
dos cotovelos (Foto 6).



Passe Espiritual

Transversal Cruzado

Voltam-se as mãos para 
nova projeção (Foto 7).



Passe Espiritual
Transversal Cruzado

Projeção feita no retorno 
das mãos (Foto 8).

Esta seqüência de movimentos é
repetida também nos Centros de 
Força gástrico e genésico, três 
vezes em cada um. Fazem se três 
vezes por uma questão de 
uniformidade no atendimento.



Passe Espiritual

Transversal Simples

Partindo da última projeção 
do transversal cruzado, com 
as mãos abertas e por fora 
da aura. (Foto 9)



Passe Espiritual

Transversal Simples

Com as mãos abertas na 
altura do frontal. (Foto 10)



Passe Espiritual

Transversal Simples

Fecham-se as mãos, 
arrancando os fluídos 
desprendidos com os 
transversais cruzados. 
(Foto 11)



Passe Espiritual

Transversal Simples

Puxando as mãos para 
baixo, joga-se para trás o 
que foi retirado. 
(Foto 12)

Esta seqüência de movimentos é
repetida também nos Centros de 
Força gástrico e genésico.



Passe Espiritual
Longitudinal

No último movimento do 
transversal simples, quando se 
jogam para trás os fluidos 
retirados,fecham-se  as mãos 
e sobe-se por fora da aura, 
pelos lados do corpo do 
Assistido, até a altura do 
frontal, começa-se uma 
doação intensa, calma e 
reconfortante.(Foto 13)



Passe Espiritual
Longitudinal

As mãos descem desde o 
frontal, passando pelo gástrico 
e genésico, até os 
joelhos.(Foto 14)

Repete-se esse movimento por três 
vezes, para uniformidade do Passe.



Passe Espiritual
Término do Passe

Ao terminar a última doação, o 
Médium fecha as mãos, 
erguendo a direita por fora da 
áurea.
(Foto 15)



Passe Espiritual
Término do Passe

A direita é imposta na cabeça, 
quando se pedem as bênçãos 
de Jesus, enquanto a 
esquerda fica fechada e ao 
lado do corpo do Médium.
(Foto 16)



Tratamento Choque Anímico
n É um tratamento que visa livrar o Assistido de 

envolvimentos espirituais, por entidades mais 
das vezes ignorantes, e que agem de maneira a 
deixar o necessitado sentindo suas próprias 
ansiedades, sofrimentos, angústias e dores. 

n Em muitas ocasiões, também, há casos de 
Espíritos que agem, propositalmente, no sentido 
de prejudicar o Assistido, por simples vingança, 
para cobrar qualquer coisa ou para atender 
ameaças de outrem. 

n Portanto, é o tipo de Assistência que trata, 
especificamente, das perturbações e 
envolvimentos ordinários.



Tratamento Choque Anímico
n Um grupo de, no mínimo, 3 Médiuns (o número 

ideal é de 5 Médiuns), sendo um Polarizador (em 
rodízio, a fim de que todos participem) e os 
demais doadores.

n O Médium Polarizador se posiciona no centro do 
grupo de doadores e o Assistido senta se a sua 
frente. 

n O Polarizador faz captação de fluidos, erguendo 
os braços, com as duas mãos, buscando 
envolver se com fluidos para, em reforçando os 
seus, poder agir com mais intensidade.



Captação

Choque Anímico



Tratamento Choque Anímico
n A mão, que está imposta na cabeça do Assistido, 

deve ficar a uns quatro dedos acima do coronário 
e a mente deve estar liberando fluidos em 
abundância, enquanto o coração do Polarizador 
deve estar trabalhando em favor, tanto do 
encarnado quanto do desencarnado. 

n Os demais elementos do grupo, com os mesmos 
propósitos, dão sustentação ao Polarizador.



Tratamento Choque Anímico
n Em seguida, abaixa as mãos, ficando a esquerda 

fechada, ao lado de seu corpo, para que não se 
percam fluidos, e a direita sobre o coronário do 
Assistido. 

n O Médium deve ficar com os olhos abertos e 
atento, pois é comum o Assistido, influenciado, 
tentar tirar a cabeça de sob suas mãos ou sair do 
local. 



Imposição de Mãos Simples

Choque Anímico



Tratamento Choque Anímico

n Importante frisar o quanto é exigido do 
Polarizador e o grau de concentração de todo o 
grupo, que, em momento algum e em nenhuma 
hipótese, pode ficar com seu pensamento à
distância ou alheio à importância da tarefa



Tratamento P3 - M
n É um tratamento que deve ser ministrado após o 

tratamento de choque anímico (mínimo 4 seções) 
para obsessões profundas acompanhadas ou 
não de problemas físicos.

n O Tratamento P3-M tem duração mínima de 6 
semanas.

n Esse tratamento é composto de um grupo de 
doação (médiuns Passistas) e um grupo de 
desobsessão (médiuns de psicofônia).



Corrente de 
Médiuns

O Assistido 
encaminhado 
para uma 
corrente, 
formada pelos 
médiuns de 
comunicação e 
após é
encaminhado 
para o passe 
Magnético.

Tratamento P3M



1° Movimento – Parte A

O Médium concentra sua atenção no 
trabalho a executar,elevado que está seu 
pensamento a Deus. Coloca as duas mãos 
sobre o coronário, projetando já fluidos sutis 
de libertação e amparo.

Passe Magnético



1° Movimento – Parte A

Passe Magnético



Passe Magnético
1° Movimento – Parte B

Fica a mão esquerda aí posicionada 
e a direita desce aberta e já doando fluidos 
bons; parando no básico (fim da espinha). 
Na descida da mão direita, o Médium já
realiza doação ao bulbo, cerebelo e a toda 
coluna, beneficiando o sistema nervoso 
central. Nessa posição, mão esquerda no 
coronário e direita no básico, visa-se a 
atração de energia material até o básico, 
para que ele a distribua aos demais Centros 
de Força. Fica-se nessa posição o tempo 
preestabelecido, máximo 20 segundos



1° Movimento – Parte B

Passe Magnético



2° Movimento 

A mão esquerda, que está no coronário, desce para o 
solar, e a direita, que está no básico, deve ser fechada, 
subindo por fora da aura (se desce a mão, doando, e se sobe 
com ela próxima ao corpo, dentro da aura do Assistido) e 
abrindo a no bulbo. 

Neste movimento ou nesta posição, beneficia-se o 
sistema vegetativo, isto é, os órgãos e sistemas internos que 
sofrem a ação do bulbo e cerebelo. Deposita-se fluidos no 
bulbo, limpando-o e reforçando sua ação, e ele fará a 
remessa desses fluidos para os órgãos ou sistemas a ele 
afetos. A mão esquerda, que está sobre o solar, fecha o 
circuito de polarização, completando a ação que impõe a mão 
direita em favor dos órgãos e sistemas internos 

Passe Magnético



2° Movimento - Inicio

Passe Magnético



2° Movimento - Final

Passe Magnético



3° Movimento
A mão esquerda, que está no gástrico, desce ao 

genésico, e, simultaneamente, a direita volta ao básico, final da 
espinha.

Nesse último movimento, com a mão esquerda 
beneficia-se o genésico, buscando dar equilíbrio à ação da parte 
sexual do Assistido (a doação dos fluidos é do Médium, mas, a 
ação equilibradora é do plano Espiritual), a direita, posicionada 
sobre o básico, estará agindo na atração de mais energias 
materiais primárias ao básico, para enviá-las aos demais 
Centros de Força, como auxílio para um perfeito funcionamento 
de todos e harmonia geral do corpo perispíritual. 

Importante frisar o empenho valoroso da 
mente-coração do Médium, que deve agir com profundo 
interesse nos objetivos da doação, com muita concentração 
e com redobrado amor.

Passe Magnético



3° Movimento

Passe Magnético



Encerramento

Da mesma forma que no Passe Espiritual, o 
Dirigente conclama a todos para a prece final, para 
encerramento da tarefa, em que os dois Planos se 
confraternizam, através da prece de agradecimento. 

Nela, faz-se a rogativa a Deus pela continuidade 
da ajuda aos Assistidos, aos presentes que lutam por um 
futuro melhor, e a Casa que propicia a todos o encontro 
semanal de amor, em favor do "Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei".

Passe Magnético



Encerramento

Passe Magnético



IMPOSIÇÃO  DE  MÃOSIMPOSIÇÃO  DE  MÃOS

JESUS IMPUNHA 
AS MÃOS NOS 
ENFERMOS E 
TRANSMITIA-LHES 
OS BENS DA 
SAÚDE.

NENHUM ATO DO DIVINO
MESTRE É DESTITUÍDO
DE SIGNIFICAÇÃO.
RECONHECENDO ESSA
VERDADE, OS APÓSTOLOS
PASSARAM A IMPOR AS 
MÃOS FRATERNAS EM
NOME DO SENHOR.



LEMBRAR  AO  PACIENTE  QUE:

- A FLUIDOTERAPIA É UMA TERAPIA DE SUPERFÍCIE.

- A SAÚDE E O EQUILÍBRIO SÃO CONQUISTAS QUE TODOS
DEVEMOS REALIZAR COM O ESFORÇO DE RENOVAÇÃO.

- A CONSTÂNCIA DA FLUIDOTERAPIA, AOS POUCOS PROPICIA 
AO ENFERMO AS ENERGIAS DE QUE CARECE.

- IMPORTANTE É CONSIDERAR A QUESTÃO DO MERECIMENTO.

“TODO FAVORECIMENTO REQUER DEVERES DE MELHORIA
A QUE NÃO NOS SERÁ LÍCITO FUGIR, 
SEM AGRAVO DE OBRIGAÇÕES”.



Denilson de Souza Santos
Luceli Obara
Fluídos – colaboração Odair Rantiquieri
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