1. PERGUNTA DE ANÁLISE GEOBIOLÓGICA EM UM APARTAMENTO.
PREOCUPAÇÃO MAIOR COM O CUSTO DO QUE COM A SAÚDE. NÓS
CHEGAMOS A ESSA FILOSOFIA DE PERMANENTE “SOBRE-VIVÊNCIA”
On Dom 17/05/09 10:59
Favor informar valor da consulta para análise energética em apto. em São Paulo
(Bairro: Vila Mariana).
Grato
Epaminondas
De: Marcos
Para: Epaminondas
Oi, Epaminondas!
Vou ao local da residência analiso as anomalias eletromagnéticas que ocorrem na
região: as vindas da Terra como água subterrânea em movimento, quebra das
rochas (zonas tectônicas), e a pior de todas as anomalias nocivas: a presença de
gás radônio, uma emissão de radiação eletromagnética ionizante, ou seja,
destruidora de nossas células.
As vindas do meio ambiente, as domóticas (criadas pelo homem) como Alta Tensão
. nas proximidades, as ERBs (Estações Radio Bases) da telefonia celular (as mais
comuns nessa região de Vila Mariana, pois é um dos locais mais altos de S. Paulo, o
divisor de águas dos rios Tietê e Pinheiros. Esse divisor percorre S. Paulo,
continuando pela Paulista, Dr. Arnaldo, etc...). É nesses locais que colocam muitas
torres de celulares; não se vê, mas a cada 200 a 300 m tem uma torre
"disfarçada", só quem é treinado que consegue ver.
Entre no meu site, em matérias e matérias complementares. Lá eu explico sobre
essas anomalias eletromagnéticas:
www.geomarcosmeioambiente.com.br.
Analiso todas as pessoas da moradia e verifico o quanto elas estão afetadas pelo
stress eletromagnético. Essas emissões radioativas são de muito pouca quantidade,
são débeis, não captáveis por qualquer instrumento fabricado pelo homem, até o
momento. Os instrumentos existentes captam anomalias muito intensas.
Por isso aplico a radiestesia, que somos nós mesmos os captadores de energias que
nos afetam, somos bioreceptores e bioemissores.
Me ligue para marcarmos uma consulta: (11)9762-9991.
Realizo a mudança de energia do local através da planta do imóvel, com indicações
do local, andar do apartamento, numero e norte magnético. A planta é o
testemunho do local.
Mudo a energia maléfica para benéfica por quatro anos e comprovo o resultado,
vide o meu site em matérias: A radiestesia como uma ciência aplicada à
geobiologia.
Não se preocupe, antes de saber os resultados, com os custos. Dinheiro vai e volta,
mas a saúde vai e não volta se não mudarmos a situação do dia a dia. No final das
contas o dinheiro vai para o nosso "deus" os bancos, que cobram 16% ao mês e
vivemos escravos do dinheiro que devemos a eles, permanentemente.
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Eu vivo assim, mas eles não me dominam e não sofro com as cartinhas
"malcriadas" tentando me enviar para o Serasa. Que mandem! Eles não querem!
Porque não vão receber o fruto do “roubo”, o excesso de juros. Não se envolva com
o dinheiro, se envolva com a vida que é única.
Mas o custo da visita é: R$350,00.
Abraços Marcos (geomarcos@terra.com.br)
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