O Passe Magnético

O que é o passe ?

“ato de passar as mãos repetidas vezes por diante ou por cima
de pessoa que se pretende magnetizar ou curar pela força

mediúnica.”

Dicionário Houaiss

Passe é uma transmissão conjunta, ou mista, de fluidos magnéticos –
provenientes do encarnado – e de fluidos espirituais – oriundos dos

benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples
transmissão de energia animal (magnetização).
A aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de

desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por
fluidos benéficos; equilibrar o funcionamento de células e tecidos
lesados; promover a harmonização do funcionamento de estrutura
neurológicas que garantem o estado de lucidez mental e intelectual do

indivíduo.
O passe é, usualmente, transmitido pelas mãos, mas também pode ser
feito pelo olhar, pelo sopro ou, à distância, por intermédio das

irradiações mentais.

A transmissão e a recepção do passe guarda relação com o poder da

vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe.
A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste
do Espírito, que pode extrapolar o limite de tempo de uma

reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio.
Para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações, não previstas na
Lei de Causa e Efeito, é necessário que a pessoa defina e siga uma

programação de melhoria moral, de esclarecimento espiritual.

Fonte: http://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/o-que-e-passe-espirita/

98 –Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe?

-Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das
forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a
diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um
reservatório limitado, e os elementos psíquicos o são do reservatório
ilimitado das forças espirituais.
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Os Hemisférios de Manifestação
– Como podemos encarar o passe magnético no campo espírita,
do ponto de vista da medicina humana?
Em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no
dicionário terreno, com respeito ao poder do fluído magnético,
que constitui por si emanação controlada de força mental sob a

alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de
manifestação como sendo o Estado Orgânico em que nos
expressamos na condição de Espíritos imortais, em multifária

graduação evolutiva.

Semelhante esfera celular, para a nossa conceituação mais
simples na técnica fraseológica das criaturas encarnadas14, pode
ser dividida em duas partes essenciais – o hemisfério visível ou

campo somático e o hemisfério por enquanto invisível na Terra
ao sensório comum, ou campo psicossomático.
No primeiro, temos o comboio fisiológico tangível, capaz de

oferecer positivos elementos de estudo à perquirição histológica.
No segundo, encontramos o perispírito da definição
kardequiana, ou corpo espiritual, que preside a todas as

formações do cosmo físico.

14Definição

somente aplicável no Plano Físico mais denso. (Nota do Autor espiritual)

Observando, assim, o carro de exteriorização da inteligência por
um Estado Orgânico, perfeitamente estruturado em sua base e
comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como
províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em
sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhe os milhões
de células como entidades microscópicas em comunidades
distintas, como povos infinitesimais a se caracterizarem por
atividades específicas.
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Sangue e Fluidoterapia
Salientando-se que o sistema hemático no corpo físico
representa o conjunto das energias circulantes no corpo
espiritual ou psicossoma, energias essas tomadas em princípio

pela mente, através da respiração, ao reservatório
incomensurável do fluido cósmico, é para ele que nos compete
voltar a atenção, no estudo de qualquer processo fluidoterápico

de tratamento ou de cura.

Relacionados com os centros psicossomáticos, os variados
núcleos da vida sanguínea produzem as grandes coletividades
corpusculares das hemácias, dos leucócitos, trombócitos,

macrófagos, linfócitos, histiócitos, plasmócitos, monócitos e
outras unidades a se dividirem, inteligentemente, em famílias
numerosas, movimentando-se em trabalho constante, desde os

fulcros geradores do baço e da medula óssea, do fígado e dos
gânglios, até o âmago dos órgãos.

Fácil entender que todo desregramento de natureza física ou
moral faz-se refletir, de imediato, por reações mentais
consequentes, sobre as províncias celulares, determinando
situações favoráveis ou desfavoráveis ao equilíbrio orgânico.
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Pensamento x Células
O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido
de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico,
lhes facilita a migração ou lhes acelera a mobilidade para certos

efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de
elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos
processos patogênicos, com a intervenção da consciência

profunda.

Deduzimos, sem dificuldade, que se é possível a hipnotização da
mente humana, com vistas a certos fins, com mais propriedade
operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares, para
efeitos determinados, no ajustamento das células.
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Mecanismo do Passe
Estabelecido o clima de confiança, qual acontece entre o doente
e o médico preferido, cria-se a ligação sutil entre o necessitado e
o socorrista e, por semelhante elo de forças, ainda

imponderáveis no mundo, verte o auxílio da Esfera Superior, na
medida dos créditos de um e outro.

Ao toque da energia emanante do passe, com a supervisão dos
benfeitores desencarnados, o próprio enfermo, na pauta da
confiança e do merecimento de que dá testemunho, emite ondas

mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe,
retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática, através
das várias funções do sangue.
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Adesão do Paciente
O processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto
mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os
benefícios, de vez que a vontade do paciente, erguida ao limite
máximo de aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados
potenciais de cura.

Nesse estado de ambientação, ao influxo dos passes recebidos,
as oscilações mentais do enfermo se condensam,
mecanicamente, na direção do trabalho restaurativo, passando a
sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam,
e os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático

tendem a obedecer, instintivamente, às ordens recebidas,
sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que
os agrega.
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Passe e Oração
O passe, como gênero de auxílio, invariavelmente aplicável sem
qualquer contra-indicação, é sempre valioso no tratamento
devido aos enfermos de toda classe, desde as criancinhas tenras
aos pacientes em posição provecta na experiência física,
reconhecendo-se, no entanto, ser menos rico de resultados
imediatos nos doentes adultos que se mostrem jungidos à
inconsciência temporária, por desajustes complicados do
cérebro.

Esclareçamos, porém, que, em toda situação e em qualquer
tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação
com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da
oração, contará com a presença sutil dos instrutores que
atendem aos misteres da Providência Divina, a lhe utilizarem os
recursos para a extensão incessante do Eterno Bem.
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