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 A Humanidade criou e cria constantemente nuvens de Energia negativa 
com seus atos, sentimentos e pensamentos impuros. 
 
 Essas nuvens chamam-se padros e são utilizadas pelos seres inferiores 
do astral para criarem pastas bacterianas. 
 
 Cada indivíduo possui seu padros e dá sua contribuição para a criação e 
sustentação dessa nuvem. Cada indivíduo, portanto, é responsável por uma 
fração do padros da Humanidade. 
 
 Uma família ou grupo possui também seu próprio padros, que será 
mais ou menos negativo, segundo a intensidade e freqüência das emanações.  
 
 As entidades negativas do astral cultivam certas bactérias astralinas e 
as polvilham nesses padros, onde proliferam como numa espécie de 
incubadora, formando uma pasta densa. Nessa condição, a pasta ou 
aglomerado de bactérias procura o criador do padros onde elas proliferaram 
e se fixam nele. 
 
 O indivíduo que raramente alimenta seu padros criará pasta fraca e 
clara que pode até dissolver-se espontaneamente. Já os que são imorais, 
inescrupulosos ou negativos criarão pastas mais densas e escuras. Nesse 
caso, o ataque das bactérias será mais rápido e dificilmente serão eliminadas. 
  
Quanto mais negativa é a pessoa, mais resistente é a pasta em relação ao 
tratamento. 
 
 Muitas enfermidades que atingem a Humanidade são originadas nesse 
processo de incubação de bactérias que se estende também ao cultivo de 
vírus, larvas, fungos e outros micróbios e miasmas. 
 
 A pasta resultante do padros negativo de uma família poderá ser 
atraída e fixada no indivíduo mais fraco ou menos evoluído do grupo. 
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 Atualmente, essas pastas são criadas com certos artifícios que as 
tornam resistentes à Energia positiva ou de cura e, às vezes, até progridem 
mais, apesar de sua utilização correta. 
 
 O pior é que as entidades negativas do astral já estão obtendo 
resultados na obtenção de uma pasta mais resistente, devido à densificação 
dos padros que a Humanidade cria a cada dia. 
 
 Só os seres de alta evolução, utilizando técnicas avançadas de 
movimentação de Energias, conseguem resultados satisfatórios na 
eliminação total dos efeitos dessas pastas. A cura, entretanto, obedecerá ao 
princípio do mérito ou do adiamento do sofrimento por intercessão superior. 
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