12. PERGUNTA DE HUMBERTO SOBRE AS INFLUÊNCIAS DE UM LOCAL EM
SUA VIDA.
On Dom 28/02/10 00:22 , "Humberto" sent:
Caro Marcos Almeida,
Estive a ler a bela e vasta matéria que seu irmão José Alcindo, postou na
comunidade do Orkut. Fiquei fascinado pelo assunto. Sou um estudioso esforçado
do Feng Shue e, por vezes venho ter notícia que a Radiestesia é muito usada como
complemento por consultores dessa maravilhosa "ferramenta" oriental para
harmonização.
Bom, estou a lhe escrever a pedido de seu irmão, ao qual enviei por engano um
"pedido de ajuda", a respeito de uma situação que ocorre atualmente em minha
casa.
Moro em Portugal, precisamente extremo Sul, chamado Região de Algarve. Sou
carioca e há 11 anos resido aqui. Sou músico e administrador de empresas, e desde
que aqui cheguei, minha vida foi próspera e estável.
Em Agosto de 2007 isso tudo iria mudar radicalmente quando me mudei para meu
novo apartamento. Em virtude do nascimento de meu filho comprei um
apartamento com mais espaço para nosso maior conforto.
Na mesma semana que mudamos para cá, perdi meu trabalho onde já estava há 5
anos. Sou músico conhecido aqui e todos me respeitam, mas mesmo assim, todas
as portas "inexplicavelmente" se fecharam e por mais que me esforce, não tenho
conseguido reverter isso. Tive grande perda financeira. As coisas aqui quebram a
toda hora. Computador, máquinas fotográficas, carro, videocassete, máquina
lavar...
Caro amigo não desejo fazer desse e-mail um "muro das lamentações". Meu intuito
é o de passar com alguns detalhes importantes e até técnicos do que tem
acontecido comigo, na minha casa.
Há pouco tempo, comecei a perceber que alguma coisa fora do normal estava
acontecendo. Todas as expectativas de melhora sempre eram frustradas. Foi aí que
cogitei a hipótese de haver problemas com a casa.
Como falei, tenho conhecimentos de Feng Shue e tentei então através disso, além
da harmonização, detectar alguma coisa que estivesse "errada" por aqui.
Pois bem, estava eu com minha bússola procurando pelas direções em relação à
casa, quando a minha surpresa aconteceu ao passar em frente ao banheiro que fica
no centro da casa. A bússola ficou desorientada, com a agulha passando do 0º para
o 240º. Esse efeito se propaga até dois metros à frente dessa porta.
Ao entrar no banheiro, a bússola inverteu os pólos, trocando o Norte pelo Sul.
Pesquisei na planta de eletricidade, encanamentos e nada me pareceu poder ser a
causa.
Caro Marcos pode ser que isso tudo não seja nada, mas minha intuição diz que
pode ter uma relação da casa com o que vem me acontecendo. Essa situação da
bússola foi impressionante.
Como estou com muita urgência em descobrir o que há, ou se há algo aqui errado
energeticamente ou magneticamente falando, considerei um achado vossa matéria
a qual José Alcindo postou no Orkut. Penso que alguma disfunção magnética
poderá estar a causar isso tudo.
Gostaria imensamente de saber sua opinião (e o que ocorreu com a bússola é um
indício de disfunção na casa) e se há meios científicos que possam comprovar
alguma disfunção aqui, para que, pelo menos, eu tire isso de minha cabeça.
Agradeço a você desde já e espero não estar a incomodá-lo.
Um abraço,
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Beto
De: Marcos 01.3.10
Para: Humberto
Oi, Beto!
De fato pode haver problemas energéticos em sua nova residência, como zona
tectônica (quebra das rochas), água subterrânea, bem como radiação ionizante,
com emissão de gás radônio, esta última mais grave. No entanto vamos ponderar:
essas anomalias só afetariam de fato a sua família após uma dezena de anos, pois
a quantidade emitida é muito pouca, débil, não tendo energia suficiente para afetar
uma pessoa em tão pouco tempo. Entre em meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br/matérias e lá eu explico essas anomalias
eletromagnéticas que afetam a saúde à longo prazo.
Você poderia me enviar umas fotos do local umas duas ou três de dentro do
apartamento e outra do prédio tirada de fora. Uma foto de vocês separadamente
com o nome completo e data de nascimento. Vamos fazer uma análise preliminar e
verificar se de fato existem forças abstratas no apartamento que possam causar
uma desarmonia em tão pouco tempo. Se vocês estão afetados por essas forças
abstratas e no seu caso em você próprio.
Entenda! Mesmo que haja inversão na bússola e outras anomalias não significam
que são os causadores de toda a sua situação de emprego, pois seria muito difícil
ter forças tão poderosas que sejam capazes, em tão pouco tempo, ocasionar uma
desarmonia em sua vida, que vinha estruturada e organizada. Deve-se também
analisar mais friamente o próprio mercado de trabalho, algumas situações que
podem ter passado despercebidas por você. Nem sempre são forças "estranhas"
que ocasionariam problemas em nossas vidas. É mais comum acontecerem coisas
que se desarmonizam e se harmonizam em constantes idas e vindas como ondas
do mar. Às vezes não acompanhamos a onda certa que nos leva até a praia e sem
perceber a tempo somos tragados pela nossa própria incapacidade de olhar com
clareza e distinguir a onda certa e capaz de nos transportar e nos levar ao objetivo
esperado.
É muito difícil um local, por mais forças abstratas que tenham, como histórias de
moradores antigos etc.., que sejam capazes de alterar profundamente as nossas
vidas. Podem incomodar causar dissabores e não conseguirmos dormir.
Vamos analisar o local e o próprio local contará a sua própria história.
Abraços Marcos
On Seg 1/03/10 23:43 , "Humberto" sent:
Olá! Marcos!
Muito obrigado pela pronta resposta e a boa vontade em dispensar essa ajuda, num
momento que pra mim, é de grande preciosidade.
Depois desses anos, será um alívio em somente saber o que é, a causa, seja ela
qual for, pois assim poderei me posicionar com precisão para investir com força
total na solução.
Não sei se na radiestesia, “leva-se em consideração alguns conceitos do Feng Shue.
Um deles diz que o centro da casa é o lugar que distribui a energia pela mesma e,
por isso, poderá afetar todas as áreas da vida dos moradores consoante ao cômodo
em que ele (o centro) se encontre, sendo o pior deles, o banheiro, que é o meu
caso. Por coincidência ou não, é lá que a bússola fica desorientada. Bom, pode não
ser nada, mas também poderá ser um dado a mais para ajudá-lo.
Outra informação que talvez seja valiosa, é de que quase todas às noites, sinto
vibrações no prédio. Sinto o chão à tremer...uma vibração surda e contínua, de
frequência muito baixa, com duração de uns 30 segundos em média por vez.O
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prédio, apesar de novo ter boa qualidade de construção, apresenta inúmeras
rachaduras, tanto nas áreas comuns como em todos os aptos.
Bom, Marcos, espero que isso possa ajudá-lo a "sentir" o mais próximo possível
como é o cenário por aqui. Em anexo, mando as fotos que pedistes e abaixo vão as
datas de nascimento também.
Humberto
D
G
Agradeço desde já. Vou aguardar ansiosamente.
Um abraço,
Beto
PS: Já estive no site que me indicastes e fiz o download completo de todas as
matérias. Estou a começar a lê-las. Obrigado pela indicação.
De: Marcos 02.3.10
Para: Humberto
Oi, Humberto! Consegui analisar as fotos do local e de vocês.
No apartamento e nas imediações do prédio não constam anomalias
microvibratórias. O local de moradia de vocês é ótimo, sem qualquer distorção.
Pode ficar sossegado quanto ao local. O fato da bússola se movimentar ou inverter
em algum cômodo não é novidade. Experimente colocar a bússola sobre um
colchão de molas você vai ver que ela fica "doida". Esses colchões são verdadeiros
geradores de eletricidade. Não se preocupe, pois a quantidade emissão é
insignificante, principalmente quando o local é equilibrado energeticamente.
Verifiquei a D e o G e estão ótimos de saúde. Você, quanto à saúde física, está
ótima.
Agora vamos ao cerne da questão: verifiquei que você está afetado por forças
abstratas (espirituais). Verifiquei que você está magiado e como se tivesse
entidades em ressonância vibracional com você.
Como você trabalha em contato com muita gente, de alguma forma você abriu
guarda. Acredito que são essas forças que estão atrapalhando as suas conexões de
trabalho.
Essa análise que eu realizo vai até este limite, pois não é a minha área de trabalho.
Fiz cursos de autodefesa psíquica com o Cafarelli do Instituto Mahat aqui em S.
Paulo, com quem eu trabalho. Ele e a Aparecida Guerreiro são especialistas na
identificação dessas forças, veja o site: www.institutomahat.com.br .
Eu consigo perceber essas forças utilizando pêndulos escritos em hebraico
quadrado antigo que emitem a energia das palavras escritas nessa língua. E assim
identifico a presença dessas forças abstratas, mas não trabalho com elas.
Como você mora em Portugal precisaria ver como você poderia trabalhar para
eliminar essas forças que impedem de você fluir na totalidade.
Você pode conhecer alguém aí na região que saiba, profissionalmente, fazer um
trabalho de limpeza energética? Se caso você conseguir resolver com alguém aí,
então me avisa para eu verificar pela sua foto se de fato você não existam mais
forças lhe afetando, assim poderemos ter certeza que o trabalho foi bem feito e
resolveu o problema.
Caso contrário você pode entrar em contato com a Aparecida Guerreiro e ela pode
instruí-lo do que seria necessário você enviar para ela trabalhar você à distância.
Ela trabalha com radiônica e exerce esse trabalho há mais de vinte anos.
O telefone do Instituto: (11)2955-8460 ou via email.
Desta forma chegamos a uma conclusão preliminar da sua situação. Você viu que é
preciso analisar tecnicamente e metodologicamente para se descobrir e obter-se
um resultado.
Faça uma retrospectiva e veja se lembra de algo no qual você abriu a guarda e
entrou em ressonância que essas forças e acabou sendo afetada por elas (algum
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local, etc...). Mas não é para entrar em "paranóia" e ficar a noite acordada
pensando no assunto. Deixe acontecer naturalmente. Não fique assustado. Não
precisa contar em detalhes à D. Resolva com naturalidade. Pelo menos agora você
tem consciência da situação e já não estamos mais na estaca zero.
Abraços Marcos
On Ter 2/03/10 22:40 , "Humberto" sent:
Pôxa Marcos...caramba, estava tão ansioso...fiquei até com os olhos cheios d´água.
Obrigado, meu amigo. Não sabes o conforto em ouvir tuas palavras com o
diagnóstico. Isso tem sido pra mim, 24h por dia uma dúvida em minha cabeça e
parece que uma luz se acendeu apontando uma direção. Graças a Deus a coisa é só
comigo.
Gostaria que me explicasse o que seria estar "magiado". Seria algum feitiço feito
por alguém? A famosa macumba? Foi trabalho de alguém próximo? Pode me
explicar melhor, caro amigo? Talvez me lembre de algo com a tua dica.
Eu sempre trabalhei nos últimos anos, lidando com o público. Shows toda noite etc.
Aguardo tua explicação. Dependendo, talvez possa identificar imediatamente.
Um grande abraço, Beto.
De: Marcos 03.3.10
Para: Humberto
Oi, Humberto!
Estado de magia é como você ficar despolarizado. Vamos dizer assim: como se
você fosse rumo a um local e de repente mudasse de rumo e quando notasse já
tinha desviado de caminho. Magia desorganiza o organizado, despolariza o
polarizado. Com dizem: a pessoa está desnorteada, como se o nosso norte-sul
estivesse deslocado e estivéssemos fora do padrão normal.
Mas essas são explicações teóricas.
Vamos aos fatos: nesse momento ficar procurando se foi alguém que causou
problemas ou se foi um feitiço ou trabalho de alguém. No geral é muito difícil
acontecer isso com alguém. Precisaria ser um profissional para realizar trabalhos
nesse nível. Você não é nenhum indivíduo que se envolve com situações de risco,
ou um empresário que dispensou trabalhadores, etc...
O mais comum é a auto-magia, nós mesmos criamos os "fantasmas" e começamos
a girar em círculo. Como por exemplo: não consegui um trabalho ou fui dispensado
de um trabalho e não estou conseguindo mais encontrar outro trabalho e
começamos a imaginar que a culpa é do mundo ou nossa própria culpa. Essa
crença, geralmente infundada, gera em nossa cabeça um vazio e acabamos
enchendo esse vazio com negatividades e começamos a "ver" que está
acontecendo mesmo na realidade o que imaginamos.
Mais ou menos isso.
O melhor não é procurar culpados e sim agir positivamente. Você pode entrar em
contato com a Aparecida Guerreiro e ela consegue dar um encaminhamento para
essa situação e pronto.
Vou enviar à Cida esta conversa via email e vou passar o email dela para você. Ok!
Após essa limpeza energética voltamos ao mundo real e vamos batalhar novamente
à busca de novos horizontes. E pensar de forma positiva: pode ser que a perda de
um emprego signifique que o universo está querendo mostrar novas perspectivas e
sugerindo para nós uma mudança de atitude perante a vida e o trabalho.
Começarmos a observar mais as pequenas informações sutis que recebemos
diariamente e as deixamos escapar (eu também!).
Converse com a Cida
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Abraços Marcos
From: "Humberto"
To: geomarcos@terra.com.br
Sent: Qui 4/03/10 18:41
Subject: Fwd: Aparecida Guerreiro

Oi Marcos!
Ontem, falei com a Srª Aparecida Guerreiro por telefone. Ela me pediu para enviar
uma série de dados e objetos para ela poder ver melhor a situação. Amanhã
mesmo vou ao Correio despachar para o Brasil. Achei-a muito simpática e se Deus
quiser tudo vai se resolver.
Deixo aqui meu imenso agradecimento a você.
Se não for lhe incomodar, teria a satisfação de lhe por a par do andamento das
coisas. Assim que tudo estiver concluído por lá, eu também avisarei a você.
Um grande abraço!
Beto
De: Marcos
Para: Humberto
Oi, Humberto!
Agora ela vai analisar com "outros olhos" e por isso ela, que é especialista, pode
ver aonde eu não consigo.
Vamos acompanhando. Avise-me, assim vamos mudando a visão e novos insights
podem aparecer.
Abraços Marcos
De: José Alcindo
Para: Marcos
Marcos,
Eu faço parte de uma comunidade no Orkut sobre Radiestesia e Radiônica. Muito
bem, eu criei um tópico onde eu apresento um longo artigo, cujo personagem
principal é M. A. (Marcos Almeida). O tópico se chama "Meio Ambiente
Microcósmico" (vide anexo).
O Beto que faz parte desse e-mail e leu o texto, achando-o interessante e querendo
saber mais informações. Eu disse a ele que visitasse o site
www.geomarcosmeioambiente.com.br e, a afim de esclarecimentos, entrasse em
contato diretamente com você através de seu e-mail geomarcos#, etc.
Abraços
Alcindo.
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