11. PERGUNTA DE ADRIANA, QUE FEZ UM EXAME COM VEGATEST, SOBRE O
REEQUILÍBRIO DO LOCAL DE MORADIA PELA GEOBIOLOGIA

On Sex 5/02/10 18:18 , webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br
sent:
Há uma nova Mensagem de Adriana
NOME: Adriana
EMAIL:
CIDADE: Rio de Janeiro
UF: Rio de Janeiro
MENSAGEM: Marcos, quem me deu o seu contacto foi a Dra. Eneida (SP). Fiz o
Vegatest com ela, e o exame mostrou geopatia; radioatividade. Como posso
consertar isso, se é que é possivel? Como você trabalha? Atenciosamente Adriana
De: Marcos 06.02.10
Para: Adriana
Oi, Adriana!
Que bom que você procurou uma via alternativa para descobrir o que estava
passando com você e não obteve respostas até o momento em que você encontrou
uma especialista competente.
O instrumento de medição Vegatest, que eu tenha notícia, é um dos mais eficazes
aparelhos de captação de radioatividade ionizante, como a emissão do gás radônio
nos locais que a pessoa mora, após uma dezena de anos, e em seu diagnóstico
geral acusa a presença de energia microvibratória anômala vinda do meio
ambiente, denominada de geopatia.
Devo ressaltar que quando o aparelho Vegatest indica geopatia, ao analisar uma
pessoa, com quase a totalidade da certeza é radiação ionizante. Essa radiação
vinda da alteração de rochas, contendo os elementos radioativos Rádio e/ou Tório,
sofre desintegração atômica se transformando em gás radônio. Esse gás é inodoro,
insípido e invisível e não são captáveis pelos cinco sentidos. Por esse motivo
ninguém percebe a sua presença.
E todos os aparelhos captadores de radioatividade, construídos pelo homem com
essa finalidade, não conseguem captar uma quantidade muito ínfima, débil, de
pouca quantidade, pela sua própria condição de construção, pois é um aparelho que
capta radioatividade ionizante em minas subterrâneas e em trabalhos em usinas
nucleares, etc., onde ocorre uma intensa radioatividade, uma quantidade muito
grande de emissão radioativa. Por isso que a ciência oficial não se dá conta de sua
existência e considera qualquer tipo de percepção a essa radioatividade como
sendo enganosa, não verdadeira, falsa, etc... Já que os aparelhos aceitos pela
ciência oficial não captam tais anomalias radioativas débeis, logo, essas anomalias
captadas por aparelhos “duvidosos” e pelos radiestesistas, não têm qualquer
sentido e veracidade, sendo com “certeza” algo “esotérico”, “místico” e não passa
de “charlatanice pura” (sic).
Para você entender um pouco: Um dos únicos aparelhos que captam essa
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radioatividade ionizante é o Vegatest, aparelho não aceito, nunca, pela ciência
oficial, portanto não procure conselhos sobre a veracidade da captação desse
aparelho por aqueles que não entendem nada do funcionamento dele, pois ele não
funciona nos moldes aceitos pelo mundo científico. Mas sem sombras de dúvidas
esse instrumento é de extrema utilidade, venho confirmando há muito tempo, para
a captação dessas anomalias eletromagnéticas ionizantes. Esse aparelho capta as
vibrações vindas do meio ambiente que estão impregnando a própria pessoa. Ele
indica um índice de ressonância dessa anomalia vinda do ambiente na pessoa
analisada. O mesmo que o radiestesista capta nas pessoas, as ressonâncias
vibracionais vindas do meio ambiente em que essa pessoa vive principalmente do
local de moradia.
Eu sou geólogo e geobiólogo, e utilizo a radiestesia como instrumento de medição
de anomalias microvibratórias não captáveis pelos cinco sentidos.
Venho trabalhando com geobiologia há quinze anos, tendo trabalhado em cerca de
três mil imóveis, como residências, comércio, indústria e medido cerca de mais de
dez mil pessoas, identificando as anomalias microvibratórias anômalas, emitindo
um diagnóstico e solucionando o problema. Meu trabalho no imóvel tem duração,
atualmente, de quatro anos.
Analiso uma pessoa e verifico que tipos de vibrações anômalas ao seu organismo
estão atuando e como eu estudo cada tipo de anomalias microvibratórias nos locais
que elas ocorrem desenvolvi um conhecimento vibracional de cada uma delas
como: 1) Radiações Não ionizantes: água subterrânea em movimento, zonas
tectônicas (rupturas, fraturas, falhas em rochas), presença de Alta Tensão,
presença das ERBs (Estações Rádio Bases da Telefonia Celular), tipos de
construções anômalas e 2) Radiações Ionizantes: gás radônio, principalmente.
De todas essas anomalias a mais importante e de maior periculosidade é a radiação
ionizante, pois ela atua diretamente sobre nossos átomos e elétrons de nossas
moléculas, de nossas células, afetando diretamente a estrutura do nosso organismo
como um todo. É importante saber isso, pois quando a senhora foi buscar ajuda por
um motivo específico, como por exemplo, uma enxaqueca permanente, problemas
de não dormir bem ou dormir e levantar cansada, nervosismos e alguns problemas
já manifestados no corpo e analisados pela medicina e após vários exames
laboratoriais e instrumentais nada indicou, com certeza, os motivos, que pudessem
definir um diagnóstico correto e a senhora foi buscar uma solução alternativa.
Devo alertá-la que todos esses sintomas são consequências dessa radioatividade
afetando todo o organismo. A solução que todos buscam é parar de sofrer os seus
efeitos e quer uma solução imediata. É preciso ter consciência e um pouco de
conhecimento do que está acontecendo, por isso estou explicando um pouco.
MEU TRABALHO:
REALIZO UM TRABALHO À DISTÂNCIA, ATRAVÉS DA PLANTA DO IMÓVEL,
APARTAMENTO OU RESIDÊNCIA, COM TODOS OS DADOS PARA A SUA TOTAL
IDENTIFICAÇÃO, COMO NOME DA RUA, NÚMERO, BAIRRO, CIDADE, COLOCADOS
NA PLANTA NO LOCAL CORRETO, UMA SETA INDICANDO O NORTE MAGNÉTICO
COLOCANDO NA PONTA DA SETA AS LETRAS NM (SENDO A SUA INDICAÇÃO COM
PRECISÃO E EXATIDÃO). ESSA PLANTA DO IMÓVEL DEVE SER XEROCADA SEM
EMENDAS, NO TAMANHO A3.
PRIMEIRA ETAPA: FAVOR ENVIAR PARA DIAGNÓSTICO CORRETO UMA FOTO DE
FORA E OUTRA DE DENTRO DO IMÓVEL E O NOME E A DATA DE NASCIMENTO DE
CADA MEMBRO DA FAMÍLIA. SE FOR POSSÍVEL UMA FOTO DE CADA UM
SEPARADAMENTE.
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SEGUNDA ETAPA: CASO CONFIRME REALMENTE QUE AS ANOMALIAS ATRIBUÍDAS
À GEOPATIA, INDICADA PELO APARELHO VEGATEST, SÃO DE FATO VINDAS DO
MEIO AMBIENTE. A SENHORA VAI ME ENVIAR A PLANTA DO IMÓVEL VIA CORREIO.
CASO A SENHORA QUEIRA MAIORES CERTEZAS DE QUE REALMENTE ESTÃO
MORANDO EM UM LOCAL COM RADIAÇÃO IONIZANTE DOU A SUGESTÃO DE A
SENHORA FAZER UM EXAME DE SANGUE, ATRAVÉS DA MICROSCOPIA DE CAMPO
ESCURO, PARA VERIFICAR COMO AS HEMÁCIAS SE ENCONTRAM AFETADAS (Veja
em meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br/matérias sobre o assunto),
ANTES DA REALIZAÇÃO DE MEU TRABALHO E APÓS QUATRO MESES REALIZAR
NOVAMENTE O MESMO EXAME E COMPARAR OS RESULTADOS.
SERIA MUITO INTERESSANTE TAMBÉM FAZER NOVAMENTE O EXAME COM O
VEGATEST E VERIFICAR, APÓS OS QUATRO MESES DA REALIZAÇÃO DO
TRABALHO, SE ELE CONTINUA INDICANDO A PRESENÇA DE GEOPATIA. O QUE
DARIA MAIOR SEGUNRANÇA DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO.
Em suma: Adriana, não fique preocupada, você está vendo que há uma solução e
essa solução é necessária, pois se você mudar de imóvel antes da mudança
energética, com quase certeza, vai mudar para um local com emissão radioativa
semelhante, pois os iguais se atraem. Em mais de mil casos, as pessoas que
moravam em locais com gás radônio mudaram-se para locais iguais. “Quem vive no
inferno detesta o paraíso”.
Com a realização do trabalho e após seis meses vocês perdem a memória dessa
radiação e quando procurarem um local, com quase certeza, vão encontrar um local
saudável.
Abraços Marcos
Marcos Alves de Almeida (www.geomarcosmeioambiente.com.br).
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