5. PERGUNTA DE ANA MARIA SOBRE CURSO DE RADIESTESIA.
De: Ana Maria
Para: ps.kurihara@uol.com.br
Assunto: Email do site Abrad
Enviada: 01/06/2010 10:22
Abrad
Nome : Ana Maria
Gostaria de saber a respeito de cursos de radiestesia a principio na área de
geobiologia. Faço curso de Radiestesia com uma pessoa que estuda muito mas
acho que não está sendo muito objetivo para o que quero a partir de agora, pois já
estudamos vários assuntos como elementos, planetas, cromoterapia, etc. E,
atualmente, estamos estudando os números. Estou me organizando para trabalhar
com Radiestesia juntamente com Feng Shui para decoração de interiores. Gostaria
de uma orientação. Obrigada Ana Maria

De: geomarcos
Para: Ana Maria
Oi, Ana Maria!
A radiestesia é a forma de medição. É o instrumento de medição de nossas
percepções. Nós somos bioreceptores e bioemissores. A radiestesia é uma forma de
você captar o que você sente, além dos cinco sentidos, pois estes não são capazes
de captar débeis emissões radioativas.
Para saber um pouco de geobiologia entre em meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br e leia em matérias e matérias
complementares as aplicações da geobiologia utilizando a radiestesia como
instrumento de medição.
Na verdade a radiestesia não é algo alheio à pessoa, como se escolhêssemos um
carro para a cidade ou uma caminhonete para o sítio. O que a radiestesia faz é
utilizar a técnica de dirigir e o que interessa é o caminho que vou seguir. A
radiestesia é um meio interativo de você com você mesma em relação ao meio
ambiente.
Para se realizar um estudo de qualquer conhecimento é necessário saber sobre o
assunto estudado profundamente. Utilização da radiestesia é como você olhasse em
um microscópio para analisar uma ameba, ou um metal, ou um mineral. Se você
não sabe o que está olhando de pouco adianta o microscópio. Você precisa ter o
conceito sobre o assunto que se propõe medir.
O seu professor de radiestesia está mostrando, o que parece, essa visão mais
abrangente e as várias possibilidades do uso da radiestesia.
E necessário rigoroso método de observação sistemática sobre um determinado
assunto ou especialidade e pendular não é adivinhar resultados, mas captar aquilo
que os cinco sentidos não conseguem alcançar.
Feng Shue é uma ciência, ou para-ciência (não aceita pela ciência oficial positivista)
abrangente com o objetivo de harmonizar os locais. Têm técnicas próprias e a
decoração tem o seu caminho na busca da harmonização, no entanto são caminhos
diferentes. Elas poderão se entrelaçar e complementarem-se mutuamente.
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Quanto à radiestesia pode ser aplicada nesse campo, desde que se aplique com
método e clareza de objetivos.
Você está abrindo a mente para os vários campos e o seu professor está querendo
que você entenda as possibilidades de se utilizar a radiestesia.
Quanto à geobiologia, que se caracteriza como uma também paraciência utiliza a
radiestesia como meio de captar ondas eletromagnéticas do meio ambiente que
afetam a saúde das pessoas. É necessário estudar as principais anomalias nocivas
do meio ambiente e conhecê-las profundamente. A radiestesia, repito, é só o meio
de acessar as informações que o seu organismo e sua psique conseguem perceber
da realidade do meio ambiente.
Você não consegue captar anomalias pensando dessa forma objetiva: vou aprender
radiestesia para aplicar em decoração, logo não me interessa, ou melhor, não
quero saber outras formas de aplicação da radiestesia. Nós não somos máquinas
que podem ser dirigidas para um fim de forma mecânica e determinista. Nós somos
quânticos e as informações devem vir de dentro para fora e não ao contrário.
Estude profundamente feng shue e decoração, o que já deve ser sua especialidade.
Aplique o que você está aprendendo de radiestesia na análise dos locais que você
pretende trabalhar. Converse com o professor de que forma você deve se preparar
para desenvolver esse campo.
No Instituto Mahat está tendo curso de radiestesia. Entre no site:
www.institutomahat.com.br e também você pode obter informação com o António
Rodrigues em seu site: www.mindtron.net/forum
O telefone do Mahat para futuro curso: (11)2955-8460.
Abraços Marcos
(meu Email: geomarcos@terra.com.br
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