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Um dos trabalhos das casas espíritas em geral é a terapia fluidoterápica –
popularmente conhecida como passe.
Mas, afinal será que as pessoas que procuram essa terapia, sabem verdadeiramente o
que é o passe?
Vamos dar aqui algumas explicações simples para que possam melhor
usufruir dos benefícios do passe; pois o conhecimento ajuda nos bons resultados.
O passe nada mais é do que a qualificação e transmissão dos fluidos através
de um médium aplicador de passes.
Mas o que são fluidos?
Fluidos são o 5º estado da matéria. Na escola aprendemos que os estados da
matéria são: sólido, líquido e gasoso. Temos também o radiante descoberto pelo
físico inglês William Crookes em 1872.
O 5º estado da matéria é nos apresentado pelo espiritismo. É a designação
generalizada dada aos vários estados da matéria rarefeita.
Os fluidos possuem as seguintes propriedades: expansão, retração,
maleabilidade e penetrabilidade.
Através do pensamento, os espíritos (encarnados e desencarnados)
influenciam os fluidos, dão-lhe qualidade.
Portando de acordo com o nosso pensamento os fluidos podem ser bons ou
maléficos.
É assim que os médiuns aplicadores de passe agem. Com bons pensamentos
ele se liga perispiritualmente com o desencarnado que tem conhecimento e quer
ajudar e com a pessoa necessitada que precisa desses fluidos que nos rodeiam.
Não nos esqueçamos que todo o universo se encontra como mergulhado em
fluidos.
A pessoa necessitada do passe pode ajudar muito para receber todo o
beneficio possível mantendo bons pensamentos, tendo fé na terapia do passe.
São três vontades, três pensamentos unidos pelo mesmo objetivo: o
desencarnado sabe, tem o conhecimento; o médium que ajudar, a pessoa quer ser
ajudada. Com o amor a unir essas três vontades, esses pensamentos qualificam os
fluidos e o passe é dado com sucesso. A pessoa necessitada recebe energias
saudáveis, reconfortantes, sustentadoras e reparadoras.
Vejam a importância do pensamento em tudo o que fazemos, devemos vigiálo como disse o mestre Jesus para mudarmos o nosso modo de ver e viver a nossa
vida. Não basta receber o passe, se não mudarmos nossos pensamentos e nosso modo
de agir em todas as ocasiões de nossa vida diária.
Para quem quiser saber mais sobre fluidos é só ler o capítulo 14 do livro A
Gênese – que faz parte da base do espiritismo e que devemos estar sempre estudando.
Espíritas uni-vos. Espíritas instruí-vos.

