14. PERGUNTA DE DANIELLE SOBRE CURSOS DE RADIESTESIA E
GEOBIOLOGIA PARA A ABRAD
Repasso a mensagem.
Se puderem ajudá-la
Mensagem original
De: danielle
Para: ps.kurihara@uol.com.br
Assunto: Email do site Abrad
Enviada: 21/03/2010 16:30
Mensagem : Olá!! Acabei de descobrir a existência dessa Associação e fiquei muito
feliz, porque estou no começo de meus estudos em Radiestesia e estou cada dia
mais ansiosa para fazer algum curso e aprender mais!
Eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo e estou no último ano. Comecei esse
semestre o meu trabalho final de graduação e vou criar um Centro de Estudos de
Radiestesia aqui em XXXX. Esta cidade é a que mais emite radiação do mundo,
segundo estudos da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear).
Eu estudo aqui na XXX, em XXX, e como eu estou muito interessada nesse assunto
fiquei alguns meses desesperada sem saber como eu poderia fazer meu trabalho
final de graduação, incluindo a Radiestesia na Arquitetura. Aí eu decidi fazer este
lugar (XXX) de estudos de Radiestesia, onde eu vou ter que aplicar todos os
conceitos da radiestesia num determinado prédio.
Então, eu gostaria de saber várias coisas: quando e onde posso fazer cursos mais
perto daqui de XXX?
Quero fazer parte dessa Associação (ABRAD) e depois participar do próximo
Congresso de Radiestesia e Radiônica.
E se vocês podem me indicar algum livro que tem bastante coisa falando sobre
ondas de forma, como aplicar a radiestesia na arquitetura, etc...É isso, por
enquanto! Obrigada!!!!!!! Att, Danielle.
De: Marcos 09.4.10
Para: Danielle
Oi, Danielle! Meu nome é Marcos Alves de Almeida.
Bem!
Para você saber um pouco de geobiologia e o seu significado em uma análise de um
determinado ambiente entre em meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br .
Nesse site escrevo sobre a aplicação da radiestesia como instrumento de medição
aplicada à geobiologia.
Entre no site do Instituto Mahat: www.institutomahat.com.br para conhecer todos
os instrumentos de radiestesia técnica.
Entre no site do António Rodrigues: www.mindtron.net . No Fórum você pode fazer
perguntas a ele.
Comece a se inteirar mais profundamente de todo esse conhecimento.
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Está para começar um curso de radiestesia no Instituto Mahat com os professores
António Rodrigues e Aparecida Guerreiro. Você conseguirá fazer esse curso básico,
pois ele é realizado em um sábado e domingo por mês durante cinco meses (ligue
no Mahat para se informar melhor: (11)2955-8460). Reserve a sua vaga.
Não conheço a existência de cursos de radiestesia de alto nível nas proximidades de
XXX. Não há outra forma: é necessário você se deslocar uma vez por mês para S.
Paulo.
Uma bibliografia básica: o livro do António Rodrigues: "Radiestesia clássica e
cabalística" Ed. Fábrica das Letras. Encomende no Mahat.
O livro de Mariano Bueno: "O grande livro da casa saudável" Ed. Roca.
No meu site existe uma bibliografia básica.
Outra informação de seu interesse: entre no site da ANAB Brasil - Associação
Nacional de Arquitetura Bioecológica: www.anabbrasil.org .
Inclusive estou lecionado um curso de Introdução à Geobiologia para arquitetos
formados e outras especialidades e uma Introdução à geometria de proporções
harmônicas.
Abraços Marcos

PERGUNTA DE DANIELLE DE COMO MUDAR A ENERGIA DE UM LOCAL EM
14.6.10
On Sáb 12/06/10 11:14 , Danielle sent:
Bom dia Marcos!!!! Td bem????
Eu acabei as pranchas que vou apresentar no meu trabalho, segunda agora..era
para eu ter apresentado na sexta, mas a minha orientadora não pode ir.
Eu tinha que fazer um resumo do trabalho nessas 4 pranchas, então não deu para
colocar muita coisa, na hora que eu tenho que explicar tudo!!!
Dê uma olhada para ver o que você acha?!!!! Por favor!!!!
Agora, para o próximo semestre eu tenho que fazer o projeto
arquitetônico mesmo!! Com desenho arquitetônico, executivo, detalhamento
do projeto... principalmente o conceito tem que estar bem definido!!! Então
eu preciso que você me ajude!!!! Porque eu preciso de mais informações sobre
Geometria sagrada!!! Que tipo de energia que emite cada forma geométrica,
cada material construtivo... para eu poder começar o meu projeto
arquitetônico!!! Você pode me ajudar?!!!!!!!
Outra coisa que eu preciso entender melhor o que você fala em um de seus artigos
é como transformar uma energia elétrica (nociva) colocando um interceptor de
proporções geométricas harmônicas em magnética (benéfica)???? Eu preciso muito
entender isso direito pra eu poder aplicar no meu projeto!!!!
Eu tenho que fazer tudo como se eu fosse executar mesmo esse projeto num
terreno que tem muita radiação ionizante!!! Então eu tenho que explicar muito bem
como que eu vou neutralizar essa radiação no local de implantação do projeto!!!!
Me ajuda professor!!!!!!! Eu já li um monte de coisa!!! Mas até agora não consegui
achar essa explicação direito!!!Você tem algum livro que pode me passar???? Por
favor!!!!
Então são 4 pranchas em anexo!!!!! vou te mandar uma por vez, ta? Muito
obrigada!!!!!!!!! E um grande abraço!!!!!!
danielle
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De: Marcos 15.6.10
Para: Danielle
Oi, Danielle!
Ficaram muito bonitas e bem explicadas as pranchas.
Os livros que existem na praça são aqueles que estão em minha bibliografia:
Geometria Sagrada de Robert Lawlor - 1996 - Coleção: Mitos. Deuses. Mistérios. Ed. Del Prado (procurar em sebos) e O poder dos limites de György Doczi - 1990 Ed. Mercuryo.
O trabalho de equilibrar energeticamente um local exige um estudo de geometria
sagrada e ser exímio radiestesista. Mas para acessar as informações que a natureza
expõe é necessário muito treino de percepção e é necessário ter consciência do que
se está fazendo. Não é um conhecimento mecanizado, que se aplica de forma
racional e decorado. É necessário desenvolver, ao longo de anos, a observação
sistemática da natureza, diretamente nos locais. É necessário desenvolver um
método de observação. A medição das observações e realizar comparações dos
locais com anomalias nocivas e as benéficas.
O conhecimento vem de dentro para fora e não ao contrário.
Quando se sabe o que se está fazendo pode-se andar em qualquer local do globo
terrestre e analisar no mesmo momento e em qualquer situação que tipos de
anomalias estão ocorrendo nesse local. Inclusive basta olhar para uma foto de um
local, de um apartamento, de uma residência e dizer que tipos de anomalias estão
afetando esses locais.
Para isso é necessário conhecimento, prática, percepção, e principalmente
consciência de si (saber o que está observando de forma consciente).
Entenda? Não se pode aprender do final para trás. Se não souber medir as
anomalias não pode siquer saber como equilibrar um local utilizando qualquer
técnica que for. O ditado: Os meios são mais importantes que os fins. Deve-se
levar em conta o meio para se chegar a um determinado fim.
Não se aprende assim de última hora.
Se fosse fácil e se adiantasse eu explicar como se faz e aí qualquer pessoa (no
sentido de que ela não precisasse conhecer a fundo o que está medindo e
analisando) sairia fazendo um trabalho de equilibrar um ambiente. Como? Ela não
sabe absolutamente nada do que está fazendo. Age como uma máquina
automática.
Para obter esse conhecimento é necessária uma mudança na mente. E essa
mudança não se faz de forma mecânica.
Para realizar este tipo de trabalho que venho praticando foi necessária uma radical
mudança de o meu próprio ser, além de estudar a filosofia da geometria de
proporções harmônicas, compreender um pouco de física quântica, de visão
espacial, de abrir a mente para a percepção do pensar sem pensar. Não se controla
esse conhecimento e não se dirige a ação da descoberta. Ela é resultado de uma
interação homem-natureza microvibratória. O homem como instrumento de
medição quântica, não local. É necessário transcender a si próprio. Abrir a mente
para um mundo invisível, não pensar, não controlar, observar livremente sem
qualquer perturbação da nossa própria mente racional-egocêntrica-personalíssima e
deixar fluir o seu lado intuitivo, perceptivo e assim ter a compreensão dessa
realidade incognoscível.
Fale para a sua professora que você não têm condições, ainda, no momento, de
modificar a energia de um local. Pense bem? Você não pode controlar esse
conhecimento. Não é utilizar uma figura geométrica ou outra e esperar que ela por
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si só resolva o problema de energia de qualquer local sem a consciência. Não existe
essa forma mecanizada para acessar o mundo de uma quarta dimensão (espaçotempo). O menos não acessa o mais sutil e sim ao contrário. É impossível alguém
aprender de forma rápida e automatizada um conhecimento que vem de dentro de
si, do coração, da própria alma que interage com a Terra, com o Cosmos, com a
natureza do meio ambiente, com o próprio homem.
É necessário ter um grande amadurecimento pessoal.
Não fique aturdida e nervosa e não se sinta na obrigação de saber algo de uma
forma artificial.
Não posso ensinar alguém para ela aplicar em um local um conhecimento complexo
como este de mudança de energia de um local através de uma planta do imóvel ou
do mapa do local. Imagine! As pessoas vão aplicar o que ensinei de forma artificial.
E imagine que ela promete para as pessoas que conseguiu mudar a energia do local
e as pessoas, por não saberem sobre esse assunto e como estão precisando de
ajuda, aceitam o seu trabalho. Elas esperam que de fato irão melhorar e ficarem
boas de saúde, etc.
E se com o passar do tempo elas percebem que não funcionou o trabalho e de nada
adiantou o seu trabalho no local, elas vão cobrar de você e vão dizer quem te
ensinou esse trabalho e quem é esse charlatão com quem você aprendeu esse
trabalho?
Por isso estou escrevendo um livro em três volumes. O primeiro já está quase
pronto e já comecei o segundo.
Vamos continuar a conversar. Abraços Marcos
Marcos Alves de Almeida (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
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