Banhos: terapia fluídico-energética por meio da água
O que são: os banhos oferecidos durante os dias de trabalho no Educandário Maria de
Magdala não são os populares banhos de descarrego (limpeza de energias densas), mas sim
ferramentas terapêuticas que vão além da simples atuação no corpo físico e períspirito.
Os banhos tem uma formulação energética diferenciada que permite o tratamento em
diversas camadas do ser, trazendo assim diversos benefícios para a saúde espiritual, que por
consequência, terá reflexos nos corpos físico e etéricos também.
Mas, sua eficiência está condicionada ao estado de receptividade do ser quanto a essa
terapia, pois como se trata de uma formulação energética específica para a pessoa indicada, o
potencial de auxilio será proporcional à disposição íntima de cada um que se utilizar desses
banhos.

Como funciona: os espíritos de diversas dimensões atuam na produção dos banhos,
articulando diferentes energias para montar uma composição que terá a água como condutora
desses fluidos.
A escolha dos banhos como método terapêutico não é por acaso, pois além da água ser
um elemento abundante (cobre dois terços do planeta Terra e representa 99% das moléculas
do corpo humano), o banho também é a forma mais simples e está ao alcance de todos.
Porém, não se trata de simplesmente juntar os fluidos com a água, existe uma série de
procedimentos até a formulação final. Os guias do Educandário contam que o trabalho no
preparo é complexo, e os compostos energéticos que serão usados nas águas tem diferentes
origens e passam por variados tipos de articulação.
Por exemplo, esses compostos podem ser preparados a partir da manipulação mental,
magnética, por instrumentos diversos (como aparelhos laboratoriais) etc, ou seja, é um
procedimento que requer conhecimento e capacitação para ser realizado.
Já quanto as energias utilizadas, elas podem vir da natureza como um todo, de seres
animados (como o ectoplasma, bioenergia, por exemplo), irradiação de minerais, emanações
de metais, tratadas em laboratórios no plano extra físico, fronteiras vibratórias, entre outras. A
técnica utilizada para a modelação das energias é oriunda da região da Lakturnia.
Dessa forma, a composição dos banhos é um grande investimento de tempo e recursos
das equipes que trabalham com essa terapia, e que não pode ser apenas jogado pelo ralo.

O tratamento: as energias combinadas com a água visam atender à necessidade energética
específica de cada um, portanto, quanto maior a disposição íntima de se melhorar, maior será
o potencial desses benefícios no ser.
Isso acontece porque quando o assistido segura a garrafa a sua própria energia é a
modeladora da formulação do banho, portanto, aquele que irá fazer uso do tratamento tem
papel ativo na composição energética.
Além disso, no momento em que for utilizar o banho, as pessoas devem elevar o seu
padrão vibratório com orações e mentalizando coisas boas com o objetivo de criar disposições
magnéticas que irão facilitar a assimilação dos fluidos, e com isso aumentar a eficiência do
banho.
Contudo, vale lembrar que quando se fala em disposição intima não se trata apenas do
momento em que se está, mas sim também da revisão de condutas e comportamentos,
resistindo às próprias más inclinações, conquistando um padrão vibratório mais elevado e
portanto, mais sadio.
O banho é um tratamento complementar às outras terapias oferecidas no Educandário
com o reiki, tratamento de energias específicas, fluidoterapia, estudos e reflexões.

Como usar: a utilização dos banhos será indicada por um dos trabalhadores do Educandário
no momento em que a pessoa passa pelo tratamento.

Lembrete
É importante dizer que os banhos não prometem a cura, pois a cura ou melhora de quem se
submete ao tratamento está intimamente ligado a FÉ, MERECIMENTO e NECESSIDADE.
Vale ressaltar também que esse tipo de terapia não exclui a necessidade do tratamento médico
ou medicação receitada por um profissional devidamente qualificado na área da saúde.
Bibliografia extra-física: livro ”Conhecendo a Energia Vermelha”

