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 “...as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir 
qualidades poderosas e efetivas, sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual 
elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório.” 

(A Gênese, cap. XV, item 25) 
 

 O que é água fluidificada? 

Em termos de Espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que fluidos 
medicamentosos são adicionados à água. 

 Quem faz a fluidificação da água? 

Em geral, são os Espíritos desencarnados que, durante as sessões de fluidoterapia, 
fluidificam a água. 

 

TIPOS DE FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA 

 
Fluidificação Magnética: É aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na 

água por ação magnética da pessoa (encarnada) que coloca suas mãos sobre o 
recipiente com água e projeta seus próprios fluidos. 

Fluidificação Espiritual: É aquela em que os Espíritos aplicam fluidos (sem 
intermediários) diretamente sobre os frascos com água. Na Fluidificação Espiritual a 
água não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, mas somente os trazidos 
pelos Espíritos. A Fluidificação Espiritual é a mais comumente utilizada nos Centros 
Espíritas. 
 
Fluidificação Mista: É uma modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos do 
indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelos Espíritos. 
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Como vimos, o processo de fluidificação da água independe da presença de médiuns 
curadores. 

 

 

 

 

 

 

 Como é feita a fluidificação da água? 

A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base 
pura, em que a medicação Espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos 
olhos mortais, por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para que 
tratamento alcance o efeito desejado. 

A água é um ótimo condutor de força eletro-magnética e absorverá os fluidos 
sobre ela projetados, conserva-los-á e os transmitirá ao organismo doente, quando 
ingerida. 

A água fluidificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos 
espirituais, ainda desconhecidos, e que servem para ajudar na cura. 

 

 

 

 

 

 Procedimentos para a fluidificação da água 

Recebendo, pois, a água para fluidificar, bastará que o médium coloque-a na 
câmara de passes e os Espíritos magnetizadores, utilizando-se dos recursos dos 
próprios médiuns aplicadores de passe, de natureza vegetal e fluídica, imprimir-lhe-ão 
combinações medicamentosas para o alívio e até a cura de enfermidades. 

Se a pessoa desejar, poderá também fluidificar a água, bastando direcionar suas 
mãos em direção ao vasilhame com água e projetar os próprios fluidos, ou ainda, 
captar pela prece os fluidos espirituais e projetá-los sobre a água. 

Não é necessário abrir os recipientes com água para fluidificação. Para as 
energias radiantes a matéria não representa obstáculo, podendo, portanto, os fluidos 
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salutares manipulados pelos Espíritos, atravessarem-na com facilidade. Os bloqueios 
materiais não são entraves aos Espíritos, eles podem fluidificar a água com ou sem 
tampa sem nenhum constrangimento. Sendo assim, não há a necessidade de se a tirar 
a tampa. Portanto, o frasco que contém a água a ser fluidificada tanto pode estar 
aberto quanto fechado. Por uma questão de higiene certamente que será muito 
melhor que ele esteja fechado. 

 Uso individual ou coletivo 

A água poderá ser fluidificada em benefício de toda família, ou grupo que fizer 
uso dela, não há contra indicação quando o propósito for coletivo. Também poderá ser 
preparada para um caso particular de enfermidade física, espiritual ou qualquer 
necessidade individual. Neste caso somente a pessoa recomendada deverá fazer uso 
da água fluidificada. 

 Ação da água fluidificada no organismo 

 A água é uma molécula polar composta e é facilmente absorvida no nosso 
organismo. Por isso e aproveitando-se de algumas de suas propriedades (tensão 
superficial, condutividade elétrica e susceptibilidade magnética), é usada como agente 
do tratamento de fluidoterapia. 

Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em soluções aquosas, 
e as proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e hormônios somente são 
funcionais na presença desta substância (água). 

 A ciência denomina a água de “Líquido Vital”. Uma vez fluidificada e ingerida, a 
água pode provocar os seguintes efeitos: 

 Inibição da formação de radicais livres, ou seja, diminuição dos 
processos oxidativos celulares, diminuição da taxa de produção de gás 
carbônico, aceleração dos processos de fagocitose, incremento na produção de 
linfócitos (células de defesa); 

 Observa-se na membrana celular uma maior mobilidades de íons Sódio 
e Potássio, melhorando o processo de osmose celular, tendo um efeito 
rejuvenescedor no organismo. Há uma distribuição no mecanismo de 
transporte de vários tipos de cátions, como é o caso do cálcio; 

 Efeitos sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por 
antígenos e várias lecitinas. O processo de polarização magnética induzida 
(imantação) da água no organismo produz a captura e precipitação do cálcio 
em excesso no meio celular; 

 Reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. 

A terapêutica com a água fluidificada traz muitos benefícios ao organismo, 
apesar de não poder parar ou regredir as doenças geradas por resgates, doenças 
crônicas e degenerativas, porém facilita a ação medicamentosa e tem se mostrado 
eficiente na cura das doenças psicossomáticas. 

 

A ÁGUA E A CIÊNCIA 
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A ciência terrestre reconhece que a água é um excelente condutor de energias. A 
água é um condutor fluídico por excelência. A Ciência vem contribuindo cada vez mais 
para que entendamos o funcionalidade da água fluidificada em nosso organismo, 
vejamos a seguir três experiências cientificas. 

1) Estudo Científico realizado pelo pesquisador Masaru Emoto: 

Vejamos a seguir um estudo científico de um pesquisador japonês sobre a 
influência na água de nossos pensamentos, vibrações, sentimentos, palavras, idéias e 
músicas. Durante doze anos, o pesquisador japonês Masaru Emoto e sua equipe 
cristalizaram e fotografaram moléculas de água das mais variadas partes do mundo. 

As amostras foram retiradas de rios, lagos, chuva, neve e submetidas às 
vibrações de pensamentos, sentimentos, palavras, idéias e músicas. Foi possível 
registrar em imagens a reação das moléculas de água a esses estímulos. Pôde-se 
observar desde desenhos maravilhosos, esculpidos como se fossem jóias na estrutura 
molecular da água até a não formação dos desenhos geométricos quando a vibração 
escolhida fora desagregadora. 

A água é uma substância muito maleável. Sua forma física adapta-se facilmente 
ao que o ambiente contém. Mas a aparência física não é a única coisa que muda, sua 
estrutura molecular também muda. A energia ou as vibrações do ambiente mudarão a 
forma molecular da água. Neste sentido a água tem, não somente a habilidade de 
refletir visualmente o ambiente, mas também reflete molecularmente este ambiente. 

O Sr. Emoto documentou visualmente estas mudanças moleculares na água por 
meio de suas técnicas fotográficas. Ele Congelou gotas de água e examinou-as então 
sob um microscópio de campo escuro dotado de recursos fotográficos. Seu trabalho 
demonstra claramente a diversidade da estrutura molecular da água e do efeito do 
ambiente sobre a sua respectiva estrutura molecular. 

Apresentaremos uma série de experiências efetuadas por Masaru Emoto, 
mostrando-nos como o efeito de determinados sons e outros agentes, alteram a 
estrutura molecular da água. 

 Emoto colocou água entre dois alto-falantes que emitiam o som de uma oração 
e, após algum tempo, congelou a água e fotografou os cristais que se formaram. 

 

 

 

 

 

Água da represa Fujiwara, depois de 

uma oração oferecida. 
 Água da represa Fujiwara, antes do 

oferecimento de uma oração. 
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Com a popularidade recente da terapia da música, o Sr. Emoto decidiu observar 
que efeito a música tem na estrutura da água. Colocou uma água destilada entre dois 
alto falantes por diversas horas e fotografou então os cristais que se formaram depois 
que a água foi congelada: 

 

 

 

 

 

Pastorais de Bethoven e "Ária para a 
corda SOL" de Bach. 

  Rock Heavy Metal. 

 

Após ter visto como a água reagia às circunstâncias ambientais, poluição e 
música, o sr. Emoto e seus colegas decidiram observar como os pensamentos e as 
palavras afetavam a formação de águas destiladas não tratadas e águas puras, usando 
palavras datilografadas em papel por um processador de texto e coladas nos frascos de 
vidro durante a noite. As águas foram então congeladas e fotografadas: 

 

 

 

 

Água destilada não 
tratada 

 “Amor e admiração”  “Obrigado”  “Você me faz mal. Eu vou 
matar você” 

 

2) Experiências Realizadas pela Uniespírito: 

O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da Universidade do Espírito de S. Paulo, 
encaminhou galões de água para análise nos laboratórios da USP. Depois de 
analisados, um desses galões recebeu uma energização por imposição de mãos e outro 
galão da mesma água não recebeu nenhum tipo de tratamento neste sentido. Depois 
enviou estes galões novamente para análise, agora nos laboratórios da Sabesp 
(Companhia de águas e saneamento do Estado de São Paulo). 

A água magnetizada apresentou menor condutividade elétrica. Condutividade 
indica a facilidade com a qual um material é capaz de conduzir corrente elétrica; 
quanto maior, mais dissipação de energia; quanto menor maior retenção de energia. 
Havendo menor condutividade elétrica, os elementos magnéticos ficam mais 
facilmente retidos naquela água. 

Isto quer dizer, que com a diminuição da condutividade elétrica aumentou a 
capacidade da água reter energias magnéticas. Dessa forma a água pode ficar 
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impregnada de elemento espiritual de cunho magnético que irá ser absorvido pelo 
organismo da pessoa. 

Testes de pH realizados antes e depois da fluidificação de água 

Vejamos a seguir testes de pH que realizamos na água antes e após sua fluidificação, 
estes testes foram realizados na cidade de Curitiba: 

 na Faculdade Espírita; 
 na Sociedade Espírita Boa Vontade; 
 Centro Espírita Luz do Evangelho.  

 

Um médium para vários pacientes: 

  Escolhemos um dos médiuns da Casa e solicitamos alguns voluntários das 
pessoas presentes, anotamos para qual enfermidade queria o tratamento, e 
separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para cada paciente e após a 
fluidificação efetuamos a medição do pH de cada um dos copos. 

 

 

 

Um grupo de médiuns fluidificou a água de vários pacientes:  

  Escolhemos um grupo de médiuns da Casa e solicitamos outros voluntários das 
pessoas presentes, anotamos para qual enfermidade queria o tratamento, e 
separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para cada paciente e após a 
fluidificação efetuamos a medição do pH de cada um dos copos. 

 

 

  

Um grupo de médiuns fluidificou a água para um paciente: 

 Escolhemos outro grupo de médiuns da Casa e solicitamos apenas um voluntário 
das pessoas presentes, anotamos para qual enfermidade queria o tratamento, e 
separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para o paciente e após a 
fluidificação efetuamos a medição do pH do copo. 

 

 

 

Um médium para um paciente:  
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  Escolhemos um grupo de médiuns da Casa e solicitamos outros voluntários das 
pessoas presentes, anotamos para qual enfermidade queria o tratamento, e 
separamos um copo de 50 ml com a água da jarra para cada paciente e após a 
fluidificação efetuamos a medição do pH de cada um dos copos. 

 

 

AVALIAÇÃO GERAL DE TODOS OS RESULTADOS 

 Houve alteração do pH da água fluidificada para todos os 41 pacientes  

 O valor do pH antes da fluidificação era de  7,11 antes da fluidificação e após 
ficou em torno de 8,10  

 Em todos os testes a água passou para característica alcalina  

 Não houve um relação de alteração do pH para as mesmas enfermidades, 
deduzimos que para cada caso o tratamento é específico, mesmo sendo a 
mesma enfermidade. 

 

CONCLUSÃO: 

No processo de fluidificação da água ocorrem alterações das características 
físicas da água, ajustando-a para um melhor efeito para cada paciente o fluido 
medicamentoso será específico o processo é invisível aos olhos mortais, por isso, a 
confiança e a fé do paciente são partes essenciais nos efeitos do tratamento. A água 
absorverá os fluidos sobre ela projetados, conserva-los-á e os transmitirá ao 
organismo. Com isso reforçamos a idéia de que água fluidificada é um recurso 
fluidoterápico potente para a assistência ao corpo e à alma. 

 
 
"A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a 
bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos 
orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora."  

(Bezerra de Menezes, "Loucura e Obsessão", capítulo "As Consultas). 

 

“Por ser um excelente condutor de energia, a água, quando fluidificada, transmite a 
quem a ingere os recursos magnéticos necessários ao seu equilíbrio psico-físico. 
Segundo Emmanuel, pode ser fluidificada para todos ou em benefício de alguém em 
particular, como um enfermo, por exemplo. Nessa hipótese, é conveniente que o uso 
seja pessoal e exclusivo.”  

( "O Consolador", pergunta 103). 

 
 


