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o PASSE 11 O MAGNETISMO

''PASSE" é uma palavra que popularizou-se no meio Espírita sem que se saiba exatamente a sua origem,
mas que identifica uma prática alternativa no campo da bioenergia, bnde se pretende projetar fluidos
magnéticos e ou espirituais sobre o indivíduo que apresente sintomas variados de carências dos fluídos
vitais necessários à manutenção de uma boa saúde física e mental.

Na aplicação desses fluidos através do ''Passe'' pode se processar a dispersão, captação, transmissão e
recepção de elementos fluídicos sutis que podem ser de origem espiritual ou magnética.

Diz-se de uma energia "Magnética", quando esta tem sua procedência instalada nos minerais, vegetais,
animais e no próprio homem, vez que comprovadamente se saiba da existência dessa energia presente em
todos os corpos. Quem a denominou de energia magnética oficialmente, foi o médico Frans Anton
Mesmer, no século xvm, onde se celebrizou quando apresentou a tese intitulada ''Magnetismo'',
demonstrando a influência de uma determinada substância capaz de influenciar grandemente os corpos
materiais reciprocamente, principalmente os seres humanos.

o passe espiritual acontece quando são os Espíritos os condutores dos fluidos, e é chamado de passe
magnético, aquele em que o instrumento de aplicação, ou seja, o passista ou magnetizador, transfere ao
beneficiado, suas próprias energias magnéticas, também chamadas de energias ectoplasmáticas.

Conclui-se que a palavra "Passe" é abrangente a qualquer forma de transmissão de forças, de uma pessoa
para outra, não importando se o transmissor ou receptor estão encarnados ou não.

Se alguém se propõe a tornar-se passista ou magnetizador, deve se lembrar de que as energias de que
dispõe, são oriundas das forças morais e fisiológicas que norteiam o caráter e a saúde física,
respectivamente, de cada indivíduo. A forma mental produzida pelo ato de pensar, o conjunto de
atitudes, os hábitos sociais e alimentares constituem em elementos essenciais para a formação de bons
fluidos.

Quando o passista se prepara convenientemente física e moralmente, construindo pensamentos otimistas
e piedosos e a pessoa a ser beneficiada se enche de fé e esperança, os resultados positivos alcançados
chegam a ser surpreendentes.

MODALIDADES DE PASSES ADOTADOS NOS CENTROS ESPÍRITAS

Passe Espiritual: Quando as energias fluidicas emanam, exclusivamente, dos Espíritos.
Passe Magnético: No passe magnético a energia é doadapelo passista.
Passe Longitudinal: É o movimento que o passista faz passando as mãos ao longo do corpo do canal
receptor
Passe de Dispersão ou Limpeza: São. os primeiros movimentos longitudinais, que visam retirar as
energias saturadas
Passe Transversal: São movimentos circulares feitos com as mãos, nos centros vitais (chacras).
Auto Passe: É quando uma pessoa aplica um passe em si mesma.

Choque Anímico: É uma forma especial de aplicação fluidica no centro de força coronário, em trabalhos
de desobsessão, visando dispersar, momentaneamente, espíritos obsessores em geral, que estejam
atuando diretamente na pessoa obsidiada. Com o desligamento momentâneo, torna-se possível a
incorporação dos obsessores em médiuns presentes à sessão, possibilitando a doutrinação e o
reconhecimento dos motivos da perseguição.

Radiação: É o ato de emitir, pela projeção do pensamento, ondas vibratórias à determinada pessoas que
se encontram distantes.


