O PASSISTA

ITENS A SEREM OBSERVADOS POR QUEM TOMA PASSE:

O passista é aquele que administra o passe. Ser um passista é
uma tarefa de grande responsabilidade, pois se trata de atender, ajudar e bendizer as
pessoas em nome de Deus.
Fé, amor ao próximo, disciplina, conhecimento, equilíbrio
psíquico, humildade, devoção e abnegação são algumas das
condições básicas para o exercício do passe espírita.

A fim de influenciar positivamente no reequilíbrio energético do
indivíduo que o recebe, é importante salientar que o principal
agente de melhora seja ela física, psíquica ou espiritual reside
no próprio paciente: é o desejo de transformação interior, e a
elevação mental.
Com isso, muito mais eficiente será a ação da magnetização, e o
auxílio do mundo espiritual superior far-se-á mais naturalmente.

ÁGUA FLUIDIFICADA
A água é uma substância que, apesar de sua neutralidade,
tem elevado potencial de absorção de energias magnéticas. A
magnetização é realizada pela Espiritualidade Superior, durante as reuniões públicas. A água então transforma-se em
elemento terapêutico que, ao ser ingerido, transmite ao organismo os recursos benéficos de que necessita para seu
reequilíbrio (físico, energético, espiritual). Após a sua magnetização, a denominamos água fluidificada, ou seja energizada
pelos Espíritos.
Você pode trazer um recipiente com água filtrada para nossas reuniões e depositá-lo no local apropriado, devendo apenas cuidar de identificá-lo com seu nome. Se quiser que a
água seja utilizada por todos no lar, colocque o endereço no
rótulo. O recipiente deve estar tampado, por questões de
higiene. Lembre-se do mais importante: espere a reunião
TERMINAR, para pegar sua água, porque a fluidificação não
se encerra antes da reunião
acabar. E quando nos dirigimos ao local para retirarmos
nosso vasilhame antes da
hora, nossa presença interfere com o trabalho dos
Espíritos magnetizadores.

CULTO DO EVANGELHO NO LAR
Solicite o „Roteiro do Culto do Evangelho no Lar“ na recepção
do CEEAK ou baixe-a no site www.ceeak.ch .

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:
Pedimos-lhe acompreensão, no sentIdo de:
1.
Desligar os celulares antes do início das palestras;
2.
Não é permitido fumar nas instalações do CEEAK. Solicitamos-lhe, que caso queira fazê-lo, favor dirigir-se para
fora do edifício.
3.
Ao adentrarmos no Centro a nossa atitude deverá se de
prece e meditação.
4.
Pedimos que no salão de palestras, assim como no corredor, guardemos silêncio, para a harmonização do ambiente.

Não se irrite - sorria
Não critique - auxilie
Não grite - converse
Não acuse - ampare
Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier
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