4. PERGUNTA SOBRE A INTERAÇÃO DA RADIESTESIA COM A FÍSICA
QUÂNTICA
Mon, 9 Mar 2009 10:53:58 -0300, "Carlos Alberto” escreveu:
Bom dia Paulo!
Paulo, eu estou participando de um curso de pós-graduação e uma das matérias é
sobre a Física Quântica.
Gostaria de saber se você possui material, referências, estudos, outros, associando
a Radiestesia com este segmento da energia quântica.
Vou ter que escolher um tema para elaborar trabalho de conclusão desta matéria.
Como gosto muito da radiestesia e radiônica, achei que poderia estar contribuindo
com este campo.
Desde já, agradeço.
Carlos Alberto
De: "Abrad Contatos" paulo@abrad.com.br
Para: "Carlos Alberto"
Data: Mon, 16 Mar 2009 16:14:29 -0300
Assunto: RES: ENC: Registro na Associação
Prezado
Carlos Alberto.
Em anexo informações sobre o VII Congresso da ABRAD.
Quanto à questão sobre energia quântica, não conheço alguém que possa informálo, mas creio que algumas pessoas talvez possam ter alguma orientação a respeito.
Vou enviar mensagem para se alguém possa responder a você.
Grande abraço.
Paulo.
De: geomarcos [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 18 de março de 2009 22:10
Para: Carlos Alberto; paulo
Assunto: A Radiestesia como instrumento quântico de medição
Oi, Carlos!
A radiestesia, como instrumento de medição, tem a função, exatamente, de
acessar o lado quântico nosso. Quer queira ou não, os mecanicistas-deterministasnewtonianos-cartesianos-maxwellianos-einstenianos (este, que nunca aceitou a
física quântica, mas contribuiu muito para ela), nós somos quânticos, pois reagimos
com o meio.
Eu trabalho com geobiologia com a radiestesia como instrumento quântico de
medição. Trabalho à distância, não local, enviando informações holográficas (pelo
holomovimento de David Bohm) para os locais que têm anomalias eletromagnéticas
nocivas às pessoas, através da mudança dessa energia elétrica em magnética.
Trabalho realizado através da planta do imóvel, transformando-a em um local
sagrado, não encontrado em quase lugar nenhum da face da Terra. Só em locais
sagrados como a Igreja de São Bento (a nossa), pela Igreja de Chartres, e milhares
de monumentos e construções harmoniosas como Taj Mahal.
Quando mudo a energia do local de moradia das pessoas, através da planta do
imóvel, as pessoas recebem a informação emitida à distância e começam a
melhorar imediatamente e após quatro meses voltam como nasceram, mesmo em
locais em que elas moraram vinte e tantos anos, sob a emissão de gás radônio.
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Pois nós somos quânticos e recebemos as informações emitidas à distância, através
de um trabalho feito na planta do imóvel. Mesmo eu não conhecendo as pessoas
beneficiadas e mesmo que elas morem na China ou em qualquer lugar da Terra
(quem sabe até de outro planeta habitado em nossa galáxia ou em outras).
Tudo está interligado quanticamente.
Entre em meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br /matérias e em matérias
complementares e saberá melhor sobre esses assuntos. Não se assuste. Acredite
em si, na sua essência, quântica, e não no ego, racional, mecanicista, que domina a
mente das pessoas racionalistas, também as emocionais, inclusive aquelas que
pensam que sabem física quântica, mas que na hora “h” não acreditam em nada
que fuja do seu controle mecanicista (o lado quântico delas é só no papel).
Abraços Marcos
Marcos Alves de Almeida (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
16/01/2010 21h34min - Por: Marcos Alves de Almeida
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