
INTRODUÇÃO

Existe um interesse constante por parte do públi-

co geral espírita sobre o "passe magnético" e 

sobre as energias que possam ser produzidas pe-

las mãos de médiuns, curandeiros ou manipula-

dores e meditadores em geral. A nomenclatura 

vem mudando ao longo do tempo e permanece 

diferente entre regiões e crenças mas tudo indi-

ca que se fala da mesma “força”, isto é, de uma 

bio-energia recorrente em sua essência. Essa 

energia é projetada pelas mãos, algo diferente 

dos termos meditativos (mentais)  que apenas 

alteram a “sintonia” por parte dos receptores/pa-

cientes.

Monezi (2003 e 2013) fez experimentos com ca-

mundongos e com humanos (respectivamente), 

ficando evidente que a imposição das mãos pare-

ce melhorar o sistema imunológico e sistema psi-

cológico de seres submetidos à ela.  

Por muito tempo a imposição das mãos vem sen-

do utilizada como uma transmissão de energia 

não detectável, ou pertencente somente ao mun-

do espiritual, mas seria isso verdade?

Baumann (2013) e outros pesquisadores testa-

ram 100 pessoas para verificar se existia, e em 

que quantidade, a emissão de fótons provenien-

te de suas mãos. Os resultados sugeriram que 

ocorre uma emissão extremamente elevada, ape-

nas no momento intencional, proveniente de pes-

soas intituladas de médiuns, curandeiros ou mani-

puladores de energia (ki, reiki etc). Existe uma 

possível explicação/constatação de que essa 
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RESUMO

O passe é uma prática comum no meio espírita, consiste tecnicamente da crença da transmissão de energia de uma pessoa para outra. Acredita-

se que tal energia pode ser mantida na água e que pode ser percebida por médiuns videntes.

Este experimento buscou evidenciar o potencial de fluidificação das águas em centros espiritas diferentes, análogo às análises interpretativas de 

uma médium vidente, em descobrir amostras de água que passaram por um “passe” misturadas a amostras de água neutra. Encontramos resul-

tados muito acima do acaso nos experimentos realizados, evidenciado que a crença espirita demonstra-se coerente com os resultados obtidos. 

Foram observadas uma série de características que são importantes para o conhecimento espirita e isso merece investigações e estudos futuros.
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“energia" seja do tipo fóton, mais precisamente 

chamada de bio-fóton, amplamente estudada no 

meio médico atual[1].

Tsuyoshi (2005) testa a energia KI (passe espirita) 

sobre células cancerígenas, percebendo uma re-

dução das alterações celulares, positivamente 

evidenciando melhorias nessas estruturas biológi-

cas, eliminando o efeito placebo.

Dentro dos pressupostos indicados acima, Abat-

te e Fontana (2016) testaram essa “energização” 

na água sob equipamento bioeletrográfico (má-

quina de Kirlian), evidenciando e confirmando os 

resultados, isto é, houve alteração na luminescên-

cia das amostras que receberam o passe, compa-

radas à amostra controle (neutra).

Moreira Freire e Silva (2015) efetuaram uma 

experiência com a fluidificação da água, expon-

do à uma médium garrafas de água para que ela 

identificasse apenas as amostras fluidificadas/e-

nergizadas. Em apenas uma rodada de teste o 

índice de acerto foi de 80% nas amostragens 

(5% de chance ao acaso).

O presente estudo pretende replicar o experi-

mento de Moreira Freire e Silva, aprimorando o 

método e elevando o número de dados e amos-

tragem, testando assim diversas formas de 

passe.

OBJETIVOS

O principal objetivo desse trabalho é verificar a 

interpretação de amostras de água fluidificada, 

segundo o campo espiritual baseado na interpre-

tação de um Médium Vidente e mensurar estati-

camente a correlação da capacidade mediúnica 

de visão com possíveis interpretações ao acaso. 

Foi convidada uma médium que demonstrou ca-

pacidades mediúnicas empíricas (observadas in 

loco) da vidência em análise e diferenciação de 

águas “magnetizadas”.

Como objetivos secundários, testamos e compa-

ramos diferentes Centros Espíritas e os tipos de 

“passes” nas amostragens, para distinguir locais 

de maior potencial em energização.

MATERIAIS E MÉTODO

A presente pesquisa se baseia num sistema bino-

mial, onde amostras de água podem ou não ter 

sido submetidos a uma sessão de passe.

Para o experimento se utilizou 10 garrafas de 

água mineral  de 500ml (n=10), lacradas e de 

mesmo lote,  para cada rodada.

Antes do inicio de cada sessão, todas as 10 

amostras “neutras” (nulas a qualquer procedi-

mento) foram apresentadas à médium com a fina-

lidade de se identificar, segundo sua interpreta-

ção mediúnica, alguma amostra com característi-

cas diferentes como brilho alterado ou cor, sen-

do assim tentou-se eliminar uma possível “conta-

minação prévia” em algumas das amostras antes 

da experimentação. Caso ocorresse alguma alte-

ração identificada, a EC (Experimentadora Che-

fe) substituiria por outra para a mesma verifica-

ção, até que todas fossem tidas como “neutras” 

ou “não magnetizadas” antes de serem levadas 

para a seleção e sessão de passe.

De posse de todas as amostras entendidas como 

“neutras”, a EC entrega as amostras ao EA (Expe-

rimentador Auxiliar). Este teve como objetivo se-
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parar e numerar as garrafas e escolher aleatoria-

mente quais e quantas delas seriam submetidas 

ao passe. Essa característica no método torna a 

MV e a EC cegas para a seleção escolhida.

A sessão de passe ocorreu um dia antes de cada 

sessão de experimentação com a médium, garan-

tindo tempo hábil ao EA para organizar todas as 

amostras e entregar no dia seguinte no local da 

reunião. O EA não presenciou as sessões afim de 

evitar qualquer possível indução da médium.

Cada uma das garrafas recebeu um número de 1 

a 10, devendo a médium separar as amostras em 

que ela “viu”  ou entendeu estarem com colora-

ção ou brilho alterados.

Feito isso a EC anotou as seleções, atribuindo 

sim para as amostras entendidas como fluidifica-

das/energizadas e não para as amostras descarta-

das.

Ao finalizar a sessão (para cada rodada de teste) 

a EC telefonou para o EA e recebeu os respecti-

vos números de cada garrafa que passou pelo 

passe. Tudo foi anotado na mesma tabela e isso 

se repetiu por 7 rodadas idênticas, ao longo de 

vários meses. Foram anotados os erros e acertos 

conforme as amostras levadas para o passe.

  

Observações:

A Médium - Foi convidada pela EC após observa-

ções empíricas das faculdades mediúnicas de vi-

dência;

Centro Espírita - Foram utilizados diferentes insti-

tuições e meios de passe, inclusive o coletivo  e 

individual para testar a constância dos resulta-

dos, não alterando assim o modus operandi de 

cada casa.

Nas últimas duas rodadas se manteve a rotina do 

experimento, no entanto se optou em controlar 

as amostragens, ou seja, na penúltima rodada 

não se fluidificaram as amostras  (nenhuma delas) 

e na última rodada se fluidificaram as 10 amos-

tras, tudo com o intuito de testar a real capacida-

de da médium.

RESULTADOS

Após 7 rodadas de experimentação, temos a se-

guinte tabela de erros e acertos:

Preliminarmente os resultados apontam para con-

dições variadas, no entanto é importante enfati-

zar que cada rodada de testes ocorreu após as 

seguintes condições de passes:

Rodada 1: Passe ocorrido em casa espirita karde-

cista tradicional, fluidificação ocorreu no colo do 

EA;

Rodada 2: Passe ocorrido em casa espirita mista. 

A fluidificação ocorreu sem intervenção de 

médiuns, ficando as garrafas sobre uma mesa/al-

tar para receber passe coletivo;

Rodada 3:  Passe ocorrido em grupo Santo Dai-

me. A fluidificação ocorreu com as garrafas no 

colo do EA e médium estava em transe inconsci-

ente (incorporação);

Rodada 4: Passe ocorrido diretamente com 

médium kardecista em sessão “no lar”. As garra-

fas foram fluidificadas diretamente pelo médium;

Rodada 5: Passe ocorrido em casa kardecista tra-

dicional.
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Rodada 6: Amostras sob controle, nenhuma foi 

fluidificada.

Rodada 7: Passe ocorrido sob controle nas 10 

garrafas em casa espirita kardecista.

Temos ciência de que o uso não exclusivo numa 

única casa espirita para o passe tornou os resulta-

dos mais complexos, no entanto pelo fato de tal 

estudo se tratar ainda de exploratório, acredita-

mos que seja de suma importância uma atenção 

a todas as variáveis.

Na rodada 1 nada de anormal ocorreu e se espe-

ravam que as 10 garrafas fossem identificadas. 

Isso não veio a ocorrer mas manteve um índice 

igual ao da pesquisa de Moreira Freire e Silva 

(2015).

Na rodada 2 houve um fator relevante que cha-

mou a atenção dos envolvidos na pesquisa. Con-

forme descrito acima, as amostras de água não 

foram tocadas e nem lhes foi dirigido passe isola-

do, acreditando-se que a “espiritualidade" faria 

a fluidificação. Ao se levar as amostras para a 

médium vidente, a mesma informa categorica-

mente que nenhuma delas estaria fluidificada. 

Para mantermos o método do presente estudo, 

decidimos manter o índice de acerto de 80%, 

uma vez que o EA havia escolhido duas amostras 

para o passe.

Na rodada 3 não se observou algo significativo, 

mesmo assim o índice de acerto foi o esperado 

para o acaso, mas não para evidenciar qualquer 

demonstração mediúnica.

Na rodada 4 se optou em testar um passe isola-

do em um procedimento familiar. Em experimen-

to bioeletrográfico (Fontana e Abatte), a mesma 

condição apontou como nula à fluidificação, mas 

para fins de exploração, se pretendeu replicar o 

feito com uma médium vidente.

Na rodada 5 o passe ocorreu em um Centro 

Espirita de cultura kardecista tradicional, no en-

tanto o resultado de 6/10 foi levemente acima 

do esperado para o acaso, demonstrando fracas 

evidências de fluidificação ou então momento 

anímico da médium.

Já em momento de controle, na rodada 6, nenhu-

ma das amostras foram fluidificadas, mesmo as-

sim se manteve a rotina de sessão com a 

médium afim de não induzi-la. Ela informa cate-

goricamente, como o foi na rodada 2, que nenhu-

ma das amostras possuía diferença ou alteração 

de cor e/ou brilho. Essa opção conferiu acerto 
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RODADA 1 RODADA 2 RODADA 3 RODADA 4 RODADA 5 RODADA 6  RODADA 7

8 acertos 8 acertos 6 acertos 6 acertos 6 acertos 10 acertos 10 acertos

80% 80% 60% 60% 60% 100% 100%

p=0.05 p=0.05 p=0.2 p=0.2 p= 0.2 p=0,00097 p=0,00097
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raro de 100%, demonstrando perfeita e adequa-

da estimativa para a mediunidade de visão.

Na rodada 7 se optou por outro controle, intenci-

onalmente fluidificando-se todas as 10 garrafas 

amostra.

DISCUSSÃO

Um grande número de variáveis implicam numa 

análise ampla complicada. Foi percebido a neces-

sidade de um melhor controle do processo de 

passe para estudos futuros, ou seja, é recomen-

dado que a(o) médium vidente reconheça e iden-

tifique médiuns passistas com a real capacidade 

de fluidificação da água, isso ajudaria a isolar e 

analisar de forma mais objetiva a mediunidade 

de visão e seus fatores anímicos.

Se a mediunidade de vidência reflete uma consci-

entização do “eu” para determinar uma percep-

ção visual do estado de espirito, isso nos parece 

explicar adequadamente a presença anímica no 

momento das sessões, explicando assim determi-

nados erros, contrariando a crença de que a me-

diunidade de visão possa a vir de algo análogo a 

uma realidade tridimensional (condição de encar-

nado). Se não o fosse dessa forma seria difícil de 

explicar o motivo de qualquer erro, esperando 

um acerto de 100% para todas as rodadas com o 

passe adequado.

É importante considerar que a médium, em de-

terminados sessões, não conseguiu perceber 

amostras de que passaram pelo passe, algo que 

conflita as análises por não sabermos se tratou-

se de “falha mediúnica” ou não execução ade-

quada do passe. Por outro lado, ocorreu o fato 

da médium perceber algumas amostras como 

energizadas e estas não terem passado por qual-

quer tipo de passe. Isso sugere estudos futuros 

referentes a contaminação de energia, embora 

entendemos isso como pouco provável uma vez 

que, em mesma rodada, resultado assim teria 

que pressupor transferência de energia e não 

contaminação (acertos e erros cruzados).

Se Baumann et al (2013) estiverem certos, ape-

nas uma parcela da população possui tal capaci-

dade demonstrada e, ainda desses ditos 

médiuns, curandeiros, manipuladores de energia 

etc, alguns não conseguiram demonstrar quanti-

dade significativa comparada com pessoas nor-

mais. Isso ocorrendo de fato pode explicar boa 

parte dos insucessos de nossa médium vidente, 

principalmente por nosso método possuir a falha 

no controle dos médiuns passistas que atuaram 

como colaboradores.

A MV relatou por várias vezes durante as roda-

das de pesquisa que algumas amostras de água 

apresentavam cores nítidas e variadas, sendo 

muitas das vezes com cor (intensidade) extrema-

mente fraca, quase “imperceptível”, sugerindo 

coerência com os resultados observados por Bau-

mann (2013) nos experimentos UV.

Um momento marcante em nosso estudo foi o 

fato de uma sessão incluir o dito “passe coleti-

vo”, onde as amostras de água (duas) foram colo-

cadas sobre um altar, diante de uma foto do men-

tor da casa, esperando que elas fossem “energi-

zadas” por seu (ou um) espírito. Ao se levar tais 

amostras, misturadas com as demais (oito) neu-

tras, a MV informa que não via qualquer fluidifica-

ção na garrafas, sugerindo que o passe coletivo 

(sem aplicação direta das mãos) não surtiu efeito 

no liquido presente nas mesmas. Isso nos fez re-

ver alguns estudos, principalmente de MONEZI 
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(2003) onde ficou evidente a alteração do siste-

ma imunológico em camundongos sob imposi-

ção das mãos, mas não de outros que estavam 

na mesma sala (grupo controle e grupo placebo). 

Isso nos sugere que a atual prática do passe cole-

tivo deve ser melhor estuda e revista uma vez 

que em nosso experimento o efeito nos pareceu 

nulo. Recomendamos mais experimentos dedica-

dos a comparar índices de acerto entre passe co-

letivo e passe isolado sobre amostras de águas.

CONCLUSÃO 

Avaliando os índices de acerto e erro por parte 

da MV entendemos que todos refletiram resulta-

do acima do esperado para o acaso, sendo que 

em dois deles o acerto foi de 100% (p=0,00097) 

ficando evidente uma elevada capacidade mediú-

nica de visão e sua real existência. Em virtude de 

poucas amostragens ainda se faz necessário repli-

cações porém recomendamos que haja controle 

sobre o “médium passista”. 

Entendemos que a presença de algum fator aní-

mico esteve presente, sugerindo que a visão seja 

um produto da conscientização por parte do 

“eu” sob os objetos testados.
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