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HÁ DIFERENÇA DE RESULTADOS ENTRE O PASSE PALMAR E O PASSE DIGITAL?
COMO ESSAS TÉCNICAS OCORREM?

Primeiramente vamos esclarecer do que se trata o passe palmar e o digital.
Alguns magnetizadores sentem, percebem ou mesmo confirmam que seus
fluidos, quando empregando as mãos, saem potencialmente pelos dedos –
estes são chamados de digitais –; outros (e parece que estes compõem a
maioria) registram que é pelas palmas das mãos que se verifica a grande
profusão fluídica – são os palmares.
O que determina essa diferença é uma aptidão natural e não intencional, mas
ainda não é sabido o ou os motivos que geram isso. Contudo convém estarmos
atentos a essa diferença, pois se um magnetizador digital for forçado a aplicar
magnetismo de forma palmar, e vice-versa, pode ocasionar perdas, ineficiências e até efeitos contrários ao que se busca.
Lendo obras de magnetizadores mais antigos, quando o intercâmbio entre eles
era sabidamente deficiente, fica bastante perceptível que mesmo eles não
explicitando o fator, uns eram digitais e outros palmares. Em consequência,
cada um orientava seus alunos e leitores a repetirem seus gestos e
movimentos, como se imaginassem que todos teriam idênticas aptidões. Fica
no ar uma sensação de que eles não percebiam essa diferença básica, natural,
entre os vários aplicadores.

JORNAL VÓRTICE

ANO V, n.º 10

-

março - 2013

Chegando ao ponto “X” da questão, não tenho visto diferenças significativas
entre os passes aplicados por palmares e/ou digitais. O que se tem revelado
como muito significativo é que cada um se identifique na sua melhor maneira de
exteriorizar seus fluidos e como manipulá-los com mais eficiência.
Pelo menos até onde tenho percebido e acompanhado, uma observação
adicional é que para se fazer introjeções(*) magnéticas ou fluídicas em locais ou
partes delicadas e pequenas, as técnicas praticamente reclamam que o
magnetizador aja de forma digital. Paralelamente, noto que mesmo os magnetizadores palmares, quando conseguem trabalhar essas introjeções com o uso
dos dedos, agem como se estes apenas dirigissem ou manipulassem os fluidos
em circulação ou doação, pois neles o jato energético viria mesmo da palma da
mão.
Em termos de sensações, os digitais se referem a formigamentos, esquentamentos, frio ou pequenos choques nos dedos ou em suas extremidades
enquanto aplicam os fluidos; os palmares traduzem isso na palma da mão, de
uma ou das duas.□
(*) Chamo de introjeção magnética a técnica em que fazemos indução fluídica de forma
pontual, através dos dedos, quase sempre em regiões de difícil acesso, como, por exemplo,
partes do cérebro. Deduzo, inclusive, que o próprio Jesus fazia esse tipo de ação magnética,
como se observa nesta passagem: “E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos
nos ouvidos; e, cuspindo, tocou-lhe na língua”. (Marcos 7:33).
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