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• Gênese Cap. VI, item 10: Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. 
Esse fluido é o éter ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. 

• Livro dos Espíritos, Cap. IV : O princípio vital tem como fonte o fluido universal; é o que 
chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre 
o espírito e a matéria. 

 



A energia etérea é a energia vital. A força vital é uma forma sutil de energia 

eletromagnética. É a corrente animadora da vida e uma realidade fisiológica no corpo.  

Quando pensamos, imaginamos, desejamos, falamos, agimos, enfim, todas as formas de 

expressão espiritual, mental, emocional ou física, são formas de administrar a energia 

que Deus nos dá em abundância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós somos ministradores de energia, ou seja, a todo momento nós administramos 

e utilizamos as energias que recebemos de nosso Pai Celestial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kardec comenta na questão 70:  

A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos: varia 

segundo as espécies, e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários 

indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados 

do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É 

por isso que uns são mais ativos mais enérgicos.. 

 

 

A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida 

se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contem.  

 

 

 

 

DEUS PERMITE ABSOVER E RENOVAR A FONTE DE ENERGIA 

VITAL  

Como restituir?  

Através da alimentação fresca e equilibrada, sono reparador, exercícios físicos, 

pessoas, respiração, meditação, atitudes de gratidão,  propósito e ter objetivo, 

ser otimista, conexão com Deus; musicas de elevação, livros, palestras. 

 

             
 

 



 

Os benefícios do Passe Energético Espiritual para nossa vida 

O Passe Espírita, Passe Energético ou Fluidoterapia, como é também conhecido, é uma transfusão de uma 
quantidade de energias fluídicas vitais (psíquicas) ou espirituais, utilizando-se a  imposição das mãos com o 
propósito de atuar em nível perispiritual, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos Evangelhos.  

No momento do passe, o passista busca sintonia com os espíritos superiores, geralmente através de 
uma prece feita em pensamento. Com isso, estes amigos espirituais poderão juntar seus fluidos aos fluidos 
do passista ou médium, favorecendo ainda mais quem está precisando dessa nova energia. 

A pessoa que está sendo atendida deve receber os fluidos em clima de prece, com o coração aberto, 
pensando em Jesus para que possa sentir o benefício do passe. Após o passe, a pessoa irá se sentir 
fortalecida e muito mais disposta para enfrentar os problemas que a aflige. 



COMO BUSCAR A ELEVAÇÃO ESPIRITUAL 

BUDA ENSINA 4 VERDADES: 

 

1 - SOFRIMENTO 

2 - IGNORÂNCIA (causa do sofrimento) 

3 - SOFRIMENTO TEM FIM (eliminando a ignorância) 

4 - LEIS CRÍSTICAS  

 

  



QUANDO ENVIAMOS LUZ AO MUNDO, ESTAMOS NOS REFERINDO A UMA ENERGIA SUTIL, 

CAPACITADA E CONDICIONADA PELA INTENÇÃO ESPIRITUAL. 

 

Não somos apenas um corpo físico. Não somos a 

nossa mente. Somos um ser multidimensional de 

luz e vibrações - Energia. 

Nossas atitudes, sentimentos, emoções e vontade 

são o que determinam a qualidade da nossa luz. 

 

 

 

Nosso campo de energia etérea não é o único 

campo de energia etérea. Os seres humanos 

estão todos conectados através do campo etéreo. 



O Universo tem um propósito para tudo – Principio Inteligente = Deus 

A consciência humana vai mudar o planeta e a vibração da terra contém o que 

colocamos nela e pode ser medida através da rede cristalina. 

A transição planetária para a Era de Aquário significa um novo reconhecimento, um novo 

despertar. Uma compreensão que é ser UNO despertando a Consciência Crística. 

 

 



Você já se perguntou por que andando por uma rua cheia de gente faz você ficar cansado, 

sem motivo aparente? É porque não estamos apenas lutando com coisas físicas neste 

mundo. Estamos vivendo em uma arena multidimensional - disputando com forças etéreas, 

projeções e vibrações. 

 

Evite as energias deletérias. Proteja-se. 

- Medo: temer significa falta de fé. O medo faz com que baixemos o nosso campo 

vibracional, tornando-nos assim vulneráveis às forças externas. 

- Culpa: a culpa é um dos piores estados de espírito que existem. Ela altera nosso campo 

vibracional, deixando nossa aura (campo de força) vulnerável ao agressor. A culpa 

enfraquece nosso sistema imunológico e fecha os caminhos para a prosperidade 

- Auto Obsessão: Fique sempre do seu lado:  não se gostar, não se apoiar, se auto 

boicotar, se desvalorizar, não satisfazer suas necessidades pessoais. 

- Reclamação: estar insatisfeito com tudo. 

- Julgamento: criticar e não aceitar a condição moral do outro. 

 

 

- Elevação : Uma atmosfera de pensamentos e sentimentos de alto nível faz com que as 

energias do mal, não o atinjam.  

- Feche-se à influencia negativas: Mantenha mente e coração sempre resguardados das 

energias dos maus pensamentos e sentimentos, e fuja das conversas negativas, 

maldosas e depressivas. Evite lugares densos e de baixo nível vibracional. 

 

                                               



A energia do pensamento, que vibra na alta 
frequência do amor; a mesma energia que Jesus 
Cristo utilizou para fazer com extraordinário 
sucesso aquilo que até hoje chamamos de 

milagre. 
 

Jesus Cristo demonstrou para todos, que 
vibrando na elevada frequência do amor a mente 
pode dirigir energia taquiônica para elevar a 
energia vital de pessoas realizando a auto cura. 
A Energia taquiônica é ligada ao pensamento, à 
consciência, à vibração de amor. 

 

Tal energia potencializa a energia vital, a aura ou 
o campo eletromagnético pessoal. 

 
 





Somos uma centelha divina, um raio da FONTE. 

A luz está em mim 

 

Eu Sou Luz... 

Eu Sou Saúde... 

Eu Sou Alegria... 

Eu Sou Paz... 

Eu Sou Amor... 

Eu Sou Prosperidade... 

Eu Sou Serenidade... 

EU SOU, EU SOU, EU SOU 

ACREDITE EM VOCÊ! 



Para Ministrar corretamente as energias etéreas precisamos: 

 

. Conquistar sempre maior progresso intelectual e moral 
 
. Promover o equilíbrio íntimo, controlar as emoções, purificando as vontades 
 
. Ter disciplina que melhora o uso do livre arbítrio 
 
. Elevar o estado de consciência para usar a inteligência com discernimento  
 
. Praticar com perseverança o bem, pela realização das boas atitudes 
 
. Vigiar o estado mental, o tal que sustenta o equilíbrio nos pensamentos, ações e atitudes 
 
. Dilatar a consciência pelo entendimento de Deus e das realidade das vidas material e espiritual  
 
. Ser útil ao próximo, promovendo-o e alegrando-se com o seu bem estar e progresso 
 
. Buscar o desapego das coisas materiais que são transitórias, fazendo delas bom emprego e uso 
 
. Ser um homem de bem 
 
. Expandir ao máximo o senso moral, para agir com a noção do bem e melhorar o modo pessoal   de ser, sentir, pensar, falar e         
  agir, com vistas ao sucesso nesta jornada evolutiva e a definição de um bom destino na vida futura.  
 


