3. PERGUNTA DE ANTÔNIO VALDIR SOBRE RADIESTESIA PARA A ABRAD
On Seg 11/01/10 14:20 , ps.kurihara@uol.com.br sent:
Marcos.
Repasso a solicitação abaixo.
Nome : Antonio Valdir
Mensagem : Gostaria de receber mais informações sobre a ABRAD, como por
exemplo orientação para o uso da radiestesia
De: Marcos
Para: Antonio Valdir
Antonio Valdir! Bom dia!
A radiestesia, antes de mais nada, é a própria extensão do nosso organismo e da
nossa percepção. Quando utilizamos um pêndulo estamos acessando as
informações que o nosso organismo está captando, somos seres bioreceptores e
biomagnéticos, pois captamos energia e emitimos energia. Há mais de cinco mil
anos os homens utilizam essa ferramenta. Por quê? Aplicar a radiestesia?
Simples! É o meio mais prático para você acessar informações invisíveis não
captáveis pelos cinco sentidos. Para aprender radiestesia você deve começar lendo
alguns livros para adquirir mais informações sobre o assunto, suas aplicações, suas
limitações, pois a radiestesia funciona com símbolos, pois a nossa percepção não
fala, só percebe. Então precisamos utilizar códigos para entender o que estamos
captando e o que queremos captar. Para isso é necessário adquirir conhecimento e
método de aplicação. Você pode começar treinando sozinho com informações de
livros de radiestesia. Indico alguns para você começar que estão expostos no
www.mindtron.net site do António Rodrigues e esses livros podem ser adquiridos
no Instituto Mahat (www.institutomahat.com.br - (11)2955-8460.
Lá no Mahat realizam-se cursos de radiestesia, com aulas de António Rodrigues e
Aparecida Guerreiro. Entre em contato e reserve o seu nome para o próximo curso.
Para saber um pouco sobre geobiologia entre no meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br.
A ABRAD - www.abrad.com.br é a nossa Associação Brasileira de Radiestesia.
Realizamos congressos de radiestesia e radiônica onde trocamos idéias, com
participações de especialistas do Brasil e internacionais.
Entre como sócio na ABRAD e naturalmente você vai encontrando um caminho e
aprendendo, sem pressa, a nova busca de si mesmo através da radiestesia. Você
começa a não interferir nas buscas. Aprende a utilizar a sua mente racional a gerar
perguntas para a sua percepção.
Vá em frente. No site www.mindtron.net/forum você pode fazer perguntas
diretamente para o António.
Pode entrar em contato comigo em qualquer dúvida que você tiver. Vá abrindo as
portas.
Abraços Marcos (geomarcos@terra.com.br)
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