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CURSO DE PASSE 
(Questionário 2) 

 
1) Das causas que concorrem para a expansão da força da qual deriva a faculdade de 

curar, cite as seis julgadas relevantes. 
R – ______________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 

2) Como denominamos a substância da qual emana todas as formas materiais conhecidas, 
 bem como a energia e suas variadas formas? 

      R – __________________________________________________________________ 
 
3) De que forma ou através de que os Espíritos mobilizam os fluidos a sua volta? 
    R – ___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
4) Complete:  

Pelo nosso ________________ podemos irradiar _______________ que metabolizamos 

com a nossa __________________. Daí a importância de mantê-lo em estado de elevação. 

 

5) O que você entende por Perispírito? 

   R –  ___________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 

 

6) O que você entende por Chakras ou Centros de Força? 
    R –  _____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 



 
7) Complete: 

Segundo o espírito Clarêncio, os nossos deslizes de ordem ______________ condensam 

_______________  ________________  no campo eletromagnético de nossa organização. 

 

8) Ligue os Centros de Força à localização correspondente. 

a) Coronário      Sobre o coração 

b) Frontal      Baixo ventre 

c) Laríngeo      Alto da cabeça 

d) Cardíaco      Baço 

e) Gástrico (solar)     Fronte 

f) Esplênico      Garganta 

g) Genésico      Estômago 
 
9) Ligue a função ao Centro de Força correspondente. 

a) Nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da 
consciência. 

b) Ordena as percepções, que na carne são representadas 
pela visão, audição etc. e a vasta rede de processos da 
inteligência. 

c) Preside os fenômenos vocais, controla a respiração e a 
fonação. 

d) Sustenta os serviços da emoção, dirigindo a 
emotividade e a circulação das forças de base. 

e) Regula e distribui a circulação adequada dos recursos 
vitais, determinando as atividades do sistema hemático. 

f) Responsável pela penetração de alimentos e fluidos em 
nossa organização e pela digestão de alimentos densos. 

g) Guia a modelagem de novas formas entre os homens, 
com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre as 

almas. 

 (    ) Genésico 
 
 
(    ) Coronário 
 
 
(    ) Gástrico 
 
(    ) Frontal 
 
 
(    ) Esplênico 
 
(    ) Laríngeo 
 
 
(    ) Cardíaco 
 

 
 
10) Uma vez instituída a desarmonia nos Centros de Força, a base para restituir-lhes o 
equilíbrio está em:  

a) Longas sessões de orações e preces 
b) Passes exatamente sobre o Centro (chakra) em desarmonia 

c) Um tratamento espiritual com sessões de desobsessão e energização 
d) Reformar-se moralmente, agindo de maneira cristã em todos os momentos. 

*     *    * 


