Curso de Fluidoterapia

Passe
e
Água fluidificada

Programa
1. Fluidos
2. O ser integral

• O Espírito
• Corpos sutis: Perispírito, Corpo Vital (Duplo Etérico) e Chakras
• Corpo Humano

3. Magnetismo e Água Fluidicada
4. O dar e o receber
•
•
•
•
•
•

Pensamento, Vontade
Oração
O processo de cura
A cura quântica
O agente
O paciente

5. As técnicas
6. Requisitos
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• Nos Domínios da Mediunidade – André Luiz (FEB
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1. Fluidos
• Para a ciência:

• A fase não sólida da matéria
• Pastosa
• Líquida
• Gasosa
• Radiante

1. Fluidos
• Para o espiritismo:
• “A matéria tornada invisível,
imponderável, se encontra sob formas
cada vez mais sutis, que denominamos
‘fluidos’. À medida que se rarefaz, adquire
novas propriedades e uma capacidade de
irradiação sempre crescente: torna-se
uma das formas de energia”. (No Invisível
– Léon Denis)

1. Fluidos
• Para o espiritismo:
• “No plano espiritual, o homem 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, sobre a própria
responsabilidade, para influenciar na Criação, a
partir de si mesma. – Esse fluido é seu próprio
pensamento contínuo, gerando potenciais
energéticos”. (Evolução em Dois Mundos –
André Luiz)

1. Fluidos

1.1. Fluido Universal
27. Há então dois elementos gerais do Universo: a matéria e o
espírito?
“Sim e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus,
espirito e matéria constituem o principio de tudo o que existe, a
trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o
fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o
espirito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que
o espirito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de
vista, seja licito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue
deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse
positivamente matéria, razão não haveria para que também o
espirito não o fosse...” (OLE)

1.1. Fluido Universal
“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.” (O
Passe – seu estudo, suas técnicas, sua prática –
Jacob Melo)

1.2. Fluido Cósmico
• “A primeira grande derivação do fluido universal. O fluido
que enche todos os vazios, o meio sutil em que o Universo
se equilibra e faz com que a matéria adquira as qualidades
que a gravidade lhe dá, um verdadeiro campo energético
pleno de elementos transformáveis, adaptáveis,
expansíveis, contráteis, manipuláveis enfim.” (O Passe – seu
estudo, suas técnicas, sua prática – Jacob Melo)
• “Plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do
Todo-Sábio... Nessa substância original, ao influxo do
próprio Senhor Supremo, operam as Inteligências Divinas a
Ele agregadas, em processo de comunhão indescritível...”
(Evolução em Dois Mundos – André Luiz)

EXERCÍCIOS - RUPTURAS
• Quem sou eu no universo?
• O que é o corpo físico?
• O que é o espírito?
• Quem me fez?
• O que me limita?
•O quanto posso fazer?

