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ÁGUA FLUIDIFICADA
E qualquer que tiver dado só um copo de água fria, por ser
meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá
o seu galardão. Jesus (Mateus 10:42).
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A água é dos corpos mais simples e receptivos
da terra. É como que a base pura, em que a
medicação do Céu pode ser impressa, através de
substâncias de assistência ao corpo e à alma, embora
em processo invisível aos olhos mortais.
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A prece intercessória e o pensamento de
bondade representam irradiações de nossas melhores
energias.
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Conforme diz Emmanuel “condensando linhas
de força magnética e princípios elétricos, que aliviam e
curam”.
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A utilidade da água fluidificada se verifica em
casos de maior necessidade, nos quais, por exemplo, o
assistido é incapaz de se manter em equilíbrio
espiritual pelo tempo necessário até a próxima sessão
de passes.
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