
FUIDOTERAPIA
-

IRRADIAÇÃO

284



FLUIDOTERAPIA NA CASA ESPÍRITA
IRRADIAÇÃO

O QUE É IRRADIAÇÃO?
Irradiação: [do latim irradiare = irradiar + ção].  Ato ou efeito de emitir ondas, lançar raios de luz ou de calor, ou 

vibrações. Em termos de Espiritismo a definição para irradiação é: Transmissão de fluidos espirituais à distância.
No processo da irradiação, transmitimos aos outros pelo mecanismo da força mental, a carga de força vital que 

dispomos para doar.  A irradiação se faz à distância, projetando o nosso pensamento e sentimentos em favor de 
alguém, movimentando as forças psíquicas através da vontade. 

A pessoa que irradia deve cultivar, bons sentimentos, bons pensamentos e bons atos. 
Isto vai lhe formando uma "atmosfera espiritual" positiva, criando uma tonalidade vibratória e uma quantidade 

de fluidos agradáveis e salutares que poderão ser dirigidos através da vontade para outras pessoas.

A pessoa que irradia deve focalizar mentalmente o paciente para quem quer fazer a irradiação e transmitir 
aquilo que deseja: paz, conforto, coragem, saúde, equilíbrio, paciência, etc.

MECÂNICA DA IRRADIAÇÃO
 Irradiação é a projeção do pensamento e do sentimento, que são energias que conseguimos exteriorizar de 

nós mesmos. Cada cérebro pode emitir vibrações de alta ou baixa freqüência, de acordo com os pensamentos 
constantes

Quanto mais elevados os pensamentos e os sentimentos, mais alta é a freqüência. Por outro lado, abaixa as 
vibrações tudo que seja contrário ao amor, como a raiva, o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a indiferença, o 
egoísmo, a vaidade e tudo o que expressa isolamento e separação. 

Devemos nos manter com os pensamentos elevados para que possamos nos sintonizar com os Espíritos que 
se  encontram nas  camadas  elevadas  (ondas  curtas).  As  ondas  longas,  de  pensamentos  terrenos  e  baixos, 
circulam apenas pela superfície da Terra. 

Irradiamos todos nós através dos nossos pensamentos, sentimentos, 
palavras e atos.

Essa  energia  que  emitimos  continuadamente  forma  nosso  hálito 
mental e se propaga ao nosso derredor. Essas energias tem reflexos 
sobre nós mesmos e sobre as pessoas que convivem conosco, os que 
estão distanciados e todos os seus do ambiente em que vi vemos. 

 Nos processos de irradiação, o seareiro, pela ação de sua vontade 
dirigida,  transmite  aos  outros  as  suas  energias  vitais,  que  são 
imediatamente repostas pela absorção e metabolização automática das 
energias do ambiente pelos centros de força.
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Na irradiação, a pessoa, aplicando pensamento e vontade acelera essa absorção-metabolização  de energias 
vitais e espirituais direcionando-as para aquele que as receberá.

TÉCNICA A SER SEGUIDA
Em 1º lugar, os fluidos ou forças magnéticas psíquicas e espirituais, se submetem à lei das proporções, isto é, 

cada um de nós movimenta uma certa quantidade relativas dessas forças. Que podem ser ajuntadas com as do 
mundo espiritual proporcionalmente, sendo então carreadas para o seu objetivo.

Em 2º lugar, devemos focalizar o nosso pensamento, restringindo-o a uma certa área, pessoa ou grupo de 
pessoas,  para que ele  seja o sustentáculo dessa mesma força.  Isto  quer  dizer que a nossa irradiação deve 
focalizar alguém, alguns, ou uma situação determinada.

Cientes de que Cientes de que os pedidos feitos genericamente em favor de todos os necessitados,  não 
alcançam objetivamente os seus fins; Apenas valem pela intenção. O potencial movimentado é aplicado de acordo 
com o Critério (mérito) que o Mundo. 

Espiritual  achar  conveniente.  Isto  é,  não  é 
pelo fato de alguém pedir excessivamente em 
favor de alguém, que conseguirá o seu fim.  A 
pessoa  que  irradia  deve  inicialmente 
concentrar-se; orar em seguida, e depois, pela 
vontade, focalizar o objeto de sua irradiação e 
transmitir  aquilo  que se deseja:  paz,  conforto, 
coragem,  saúde,  equilíbrio,  paciência,  etc. 
(BIBLIOGRAFIA:  EMMANUEL,  psicografia  de 
Francisco  Cândido  Xavier;  PALAVRAS  DE 
VIDA ETERNA, Cap. 31)
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ENDEREÇO VIBRATÓRIO
Todas as nossas ações e atitudes refletem as nossas disposições mentais e emocionais. Quando escrevemos 

ou ditamos para que seja escrito,  não apenas alinhamos no papel  nossas idéias,  mas são grafadas também 
nossas disposições íntimas.  Isso significa que 
podemos escrever com a luz dos sentimentos 
nobres  ou  com  as  tintas  escuras  do 
negativismo.  No momento  que  adicionamos o 
nome de alguém para irradiação aquele nome 
estará impregnado da energia de quem solicitou 
a irradiação, e certamente quem deseja ajudar 
estará  com o pensamento  em quem ele  quer 
ajudar no momento da inscrição do nome e isto 
criará  o  endereço  vibratório.  Independe  de 
quem escreve ou dita para que seja escrito no 
papel, o nome de alguém que se queira ajudar. 

O importante  que  no  momento  da  escrita  é  que  alguém esteja  mentalizando  o  paciente  para  se  criar  o 
endereço vibratório.  Os Espíritos  que  vão atuar  neste  processo  fazem a localização do paciente  através  do 
“endereço vibratório”,  não sendo essencial  se anotar  o endereço.  A leitura dos nomes de necessitados e os 
respectivos endereços são necessários somente para que os médiuns criem uma imagem mental. 

O “endereço vibratório” guia os espíritos, tal qual fazem os policiais ao cão de caça 
quando  o  fazem  cheirar  algo  do  fugitivo  para  encontrá-lo.  Se  o  número  de 
necessitados é muito grande, podemos reuni-los em grupos de 10 ou mais e numerar 
esses grupos e, ao invés de nomes enunciar os grupos pelos respectivos números Ou 
ainda, suprimir tal enunciação, somente conservando sobre a mesa os competentes 
registros BIBLIOGRAFIA: Edgard Armond; PASSES E RADIAÇÕES, Pág. 161/162.

Isto quer  dizer,  que quando escrevermos ou ditarmos para alguém escrever  os 
nomes de irmãos que necessitam de ajuda, o façamos movidos pelo desejo sincero de 
auxiliar e socorrer e não com o propósito apenas de se liberar do dever de ter que orar 
em benefício do semelhante.

CONDIÇÕES DE QUEM IRRADIA
Isto vai lhe formando uma "atmosfera espiritual" positiva, criando uma tonalidade vibratória e uma quantidade 

de fluidos agradáveis e salutares que poderão ser dirigidos através da vontade para outras pessoas. Recolhido em 
prece o homem de boa vontade recebe recursos do Plano Superior, projetando-os depois, na direção do enfermo 
ausente, cuja figura mentaliza. 
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DIFICULDADES DOS ESPÍRITOS NO SERVIÇO DE SOCORRO
Os espíritos terapeutas enfrentam sérias dificuldades no serviço de socorro aos pacientes cujos nomes estão 

inscritos nas listas dos Centros espíritas. Além das dificuldades técnicas resultantes de certo desequilíbrio mental 
do  ambienteambiente onde eles  atuam,  outros  empecilhos  os  aguardam em virtude do  estado  psíquico  dos  ppróróppriosrios  
doentes. doentes. 
 Às vezes, o enfermo tem a mente saturada de fluidos sombrios devidos a conversações maledicentes de 

intrigas, calúnias e fofocas; A pessoa que irradia deve inicialmente concentrar-se; orar em seguida, e depois, 
pela vontade, focalizar o objeto de sua irradiação e transmitir aquilo que se deseja: paz, conforto, coragem, 
saúde, equilíbrio, paciência, etc...  A pessoa que irradia deve cultivar, bons sentimentos, bons pensamentos e 
bons atos. 

 outro, ei-lo em excitação nervosa devida a violenta discussão política ou desportiva;

 acolá,  os  espíritos  terapeutas  encontram  o  doente  envolto  na  fumarada  intoxicante  do  cigarro  ou  na 
bebericagem de um alcoólico;

 Outras vezes, os fluidos irradia-dos das sessões espíritas penetram nos lares enfermos, mas encontram o 
ambiente carregado de fluidos agressivos provenientes de discussões ocorridas entre os seus familiares.

É evidente que os desencarnados tem pouco êxito na sua tarefa abnegada de socorrer os enfermos quando 
estes vibram recalques de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos.

288



O ENFERMO DEVE SE PREPARAR PARA RECEBER A CURA
No processo de irradiação, ocorrerá um fluxo de energia que se dirigirá a outra pessoa, chegando ao perispírito 

desta,  que poderá absorvê-las  ou não,  de acordo com a lei  de sintonia,  de afinidade,  de merecimento e de 
condições específicas do momento, etc

       PARA A IRRADIAÇÃO SER BENÉFICA O PACIENTE DEVE: 
 Estar receptivo (favorável ao recebimento da ajuda, vibrando  mentalmente para melhor absorver  o  recurso 

espiritual);
 Disposto a se melhorar espiritualmente (a ajuda da irradiação  é  passageira e tais recursos  fixar-se-ão e 

novos acrescentar-se-ão quando o indivíduo passar a ter vida cristã).

  NO DIA E HORÁRIO DA IRRADIAÇÃO
 Recolher-se em oração;
 Evitar desentendimentos;
 Evitar ambientes negativos.
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