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Fluidoterapia é tipo especial de passe executado por grupo de
passistas, com duração pouco maior que a do passe tradicional, e
destina-se a corrigir irregularidades, mais ou menos grave, da
estrutura do Perispírito, que estejam a comprometer seriamente a
vitalidade e funcionalidade do organismo do paciente.



As sessões de fluidoterapia contam com a participação de
grupos de trabalhadores espirituais, que realizam toda a tarefa,
cabendo aos participantes encarnados auxiliar no processo,
principalmente na dispersão e na doação de fluidos.



Requer a participação de pelo menos 3 passistas experimentados,
exigindo o máximo empenho no sentido do condicionamento
individual, além de satisfatória harmonização interior.

A formação dos grupos de fluidoterapia deve ser feita entre os
passistas mais dedicados e equilibrados da instituição.



A participação de médiuns videntes ou auditivos facilita o
relacionamento entre encarnados e desencarnados.

A preparação para os trabalhos é a mesma recomendada para o
passe tradicional, só que as recomendações devem ser de modo
mais rigoroso.



A aplicação da fluidoterapia deve ser feita de preferência com o
paciente deitado, podendo ser sentado, enquanto os passistas se
posicionam em volta.

Os passistas podem permanecer de pé ou sentados.

Devem ser atendidos no máximo 6 ou 7 pacientes por sessão.

O tempo é variável, situando-se entre 5 e 10 minutos.

A sessão como um todo não deve exceder 1 hora.



É desejável que os grupos de fluidoterapia observem
intervalos entre as intervenções.

A formação de grupos é conveniente para um revezamento,
possibilitando atendimento semanal.

O número de sessões para cada paciente varia de caso a caso.



A fluidoterapia é aplicada em duas fases.

Em cada paciente, primeiro, um dos participantes da
equipe faz a limpeza fluídica (dispersão), de modo mais
meticuloso possível.

Depois, outro passista faz a imposição das mãos,
funcionando os demais como doadores de apoio.

Para a imposição das mãos, recomenda-se revezamento
a cada dois ou três pacientes.



A doação de fluidos é feita, em alguns momentos,
visando os centros vitais, enquanto outra é dirigida
diretamente a determinada parte do organismo, ou
órgão específico do paciente, tudo devidamente
orientado pela Espiritualidade por meio da intuição ou
de outro meio qualquer.

Após a cada sessão, os participantes do grupo devem
procurar, pelo repouso e alimentação adequada,
recuperar-se do dispêndio de energias.



Advertências 
ao iniciante

O passista deve considerar a tarefa como uma
oportunidade de servir ao próximo.

Serviço desenvolvido de boa vontade, pois Deus opera
maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade.



O passe deve ser considerado um instrumento de auxílio,
jamais como recurso substitutivo de orientações médicas e
psicológicas.

Em nenhuma circunstância, garantir a cura ou marcar prazo
para o restabelecimento completo dos doentes, em
particular dos obsidiados, sob pena de cair na leviandade.



Jamais um médium, um fluidoterapeuta, um
passista, ou quem quer que seja, deverá influenciar
ou levar um paciente a abandonar o tratamento da
medicina tradicional ou deixar de tomar os
medicamentos prescritos pelo médico.

Não se deve parar ou suspender o tratamento 
médico do paciente que procura a Casa Espírita.

ATENÇÃO



O candidato a passista precisa considerar a necessidade de sua
elevação, para que as suas obras também se elevem.

É preciso equilibrar o campo das emoções.

Mágoa excessiva, paixão desvairada e inquietude obsessiva
constituem barreiras que impedem a passagem das energias
auxiliadoras.



A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente
mental que atrai. O poder da prece está no pensamento e na
vontade.

Pela prece, o homem obtém o concurso de bons Espíritos que
sustentam em suas boas resoluções e a inspirar ideias sãs.

Os Espíritos manipulam os fluidos por intermédio do
pensamento e da vontade.



Ajudar a si mesmo

Ajudar ao próximo



Não é melhorar para trabalhar.
É trabalhar para melhorar.





Fé
Crer na doação 

fluídica  e no 
resultado

Merecimento
Pelas ações, 

obras e esforço 
em melhorar

Vontade 
No querer 
ajudar ou 
receber

Resultado do passe (melhora, alívio ou cura)

Sintonia
Pensamentos 
Bons e elevados

Sentimentos
de amor ao 

próximo

Oração
Pedir e obter



Prática 

de 

passe



Vídeo sobre passe (2 minutos)
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