
JACOB MELOresponde
O QUE PODEMOS ENTENDER POR PASSES DISPERSIVOS E PASSES CONCENTRADORES?

QUAIS AS SUAS APLICAÇÕES GERAIS E OS SEUS EFEITOS?

A  expressão “concentradores” é muito mais precisa do que a “dispersivos”, 
pelo menos em termos de passes magnéticos. Os concentradores são aqueles 
passes que se caracterizam pelo maior poder de concentrar fluidos em 
determinada região. Como eles, via de regra, são doados com movimentos 
lentos ou mesmo parados, isto faz com que a captação dos fluidos por eles 
transmitidos seja mais pontual, constante e sem grandes variações dentros 
dos chamados circuitos de captação. Daí decorre essa característica 
concentradora, observada sobretudo em imposições, sopros localizados ou 
mesmo com o olhar fixo.
Os dispersivos, ao contrário do que o nome sugere, não se limita a afastar ou 
retirar fluidos, pois tem uma gama de circunstâncias que a eles está 
associada. Destacam-se o incremento da velocidade na absorção de fluidos 
que estariam “parados” ou congestionados em determinados pontos; o 
aceleramento das filtragens fluídicas; a circulação mais eficiente dos fluidos; o 
refinamento de fluidos mais densos; o evitar dos efeitos dos refluxos fluídicos 
nos “polos” exteriorizadores dos magnetizadores; enfim, há uma enorme 
variedade de efeitos diretamente relacionados com a eficiência das técnicas 
dispersivas.
De uma forma geral, os passes concentradores se destinam a reposições 
energéticas, aos tratamentos de tumores, inflamações e infecções, e também 
como estabilizador da energética como um todo. Os dispersivos, além do que 
já falei acima, são ideais no refinamento dos fluidos dos pacientes, empregam-
se, com muita eficiência, em todos os casos onde haja congestão, concentrado 
ou alta densidade fluídica, e são excelentes defesas fluídicas para os passistas.
Sugiro a quem se interessar pelo assunto procurar ler um dos meus livros: 
Manual do Passista  ou Cure-se e Cure Pelos Passes, onde apresento mais 
apropriadamente os usos e recursos do conjunto dessas técnicas.■
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