12. UM CURSO DE RADIESTESIA EM POJUCA NA BAHIA: SERIA MUITO BOM
PASSAR UNS DIAS LÁ!
On Ter 15/03/11 18:52 , webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br
sent:
Há uma nova Mensagem de Osvaldo
NOME: Osvaldo
CIDADE: Pojuca
UF: Bahia
MENSAGEM: Olá Prof. Marcos, Saudações. Mais uma vez procuro entrar em contato
contigo, pois tenho lido seus artigos, assistido aos vídeos com entrevistas feitas
com você, e tenho aprendido um pouco. Porém, eu que não levava "fé" passo a
fazer uma releitura e entender tais conceitos que agora julgo importantes e
essencialmente científicos. Agora a minha dificuldade é em achar que aprender
radiestesia sozinho é muito difícil, para tanto solicito se você se interessar, posso
organizar uma turma aqui em minha cidade e trazê-lo afim de ministrar o curso
num período intensivo. Aguardarei seu retorno. Atenciosamente. Prof. Osvaldo
De: Marcos
Enviado: Qua 16/03/11 22:42
Para: <webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br>
Assunto: Re: Há uma mensagem de Osvaldo realizada no site Geomarcos Meio
Ambiente

Oi, Osvaldo!
Primeiramente obrigado pelas considerações!
É possível sim! Aprender radiestesia com um grupo de amigos interessados. Leia o
livro do António Rodrigues: “Radiestesia Prática e Avançada" Lá, ele coloca como
pendular e as maneiras de utilizar os instrumentos radiestésicos e gráficos. É assim
mesmo que se aprende. Radiestesia é descobrir a si mesmo. Não é so um meio
para acessar informações do meio ambiente.
A radiestesia, como é só um instrumento de medição, deve ser praticado todo dia,
pelo menos uma hora (no começo). Utilize a régua Bovis como início. Coloque uma
fruta e meça. Quando ela estiver sã ela medirá em torno de 7.000Ä e na semana
seguinte meça: a energia cai para 6.500Ä (como o comprimento de onda está
diminuindo significa que está aumentado a frequência, logo está aumentando a
desagregação da fruta e assim por diante, até quando ela chegar ao limite - Bovis:
4.850Ä, após essa fase a fruta já estará podre. Entendeu? Você vai aprendendo
com você mesmo. A fruta vai contando a sua história de sã até ser desagregada
com o passar do tempo.
É muito difícil para eu me deslocar de S. Paulo. Família! Você sabe.
Na verdade eu não leciono curso de radiestesia. E também não leciono um curso de
geobiologia porque os alunos tem que ser exímios radiestesistas. E um curso de
geobiologia precisaria pelo menos dois anos.
Pode adquirir o livro de Jacques La Maya: Medicina da Habitação e para geobiologia
o de Mariano Bueno: O grande livro da casa saudável.
Nós já temos em nosso interior a memória do conhecimento da humanidade.
Precisamos exercitar e abrir as portas da percepção e só conseguimos isso
praticando, no começo com coisas simples.
Abraços Marcos
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