16. PERGUNTA DE LUIZA SOBRE APLICAÇÃO DE GEOBIOLOGIA À
DISTANCIA SEM O CONSENTIMENTO DA PESSOA

On Ter 27/07/10 14:17 , webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br
sent:
Há uma nova Mensagem de Luisa
NOME: Luisa
CIDADE: Viçosa
UF: Minas Gerais
MENSAGEM:
Boa tarde Marcos.
Fiquei conhecendo seu trabalho através de seu filho Danilo, fazemos curso de
Homeopatia juntos em Viçosa. Assim que ele me passou seu site comecei a ler cada
ato do seu trabalho com radiestesia. Sou uma amante da Homeopatia e busco a
cada dia me aperfeiçoar na radiestesia, mas ainda vejo muitas dificuldades. Espero
um dia poder ter um domínio claro como o seu.
Estou entrando em contato, na verdade, pois estou precisando dos seus serviços.
Meu sogro é completamente cético, porém de uns tempos para cá ele tem sentido
fortes dores nas costas. Li em seus relatos que é possível o trabalho ser realizado à
distância sem que a pessoa a qual o trabalho é destinado saiba. Por isso gostaria de
saber se é possível você trabalhar com o endereço dele (ele mora em Belo
Horizonte), tenho foto dele também e qual é o orçamento para o serviço. Desde já
agradeço a atenção, aguardo respostas e deixo registrada a minha admiração por
toda sua pesquisa e dedicação á radiestesia e geobiologia. Abraços Luisa.
De: Marcos 27.7.10
Para: Luisa
Oi, Luisa!
A radiestesia é parte integrante da natureza humana, desde tempos imemoriais.
Desde os homens das cavernas. Os egípcios, os chineses e em todas as épocas
remotas e atuais o homem utiliza a sua percepção para entender a si próprio e os
fenômenos da natureza. A radiestesia é inerente ao homem, que atualmente,
perdeu o contato consigo mesmo, pois utiliza um conhecimento vindo de fora,
enquanto o verdadeiro conhecimento vem de dentro para fora.
Radiestesia é treino e se a pessoa utilizar uma forma metodológica de observação e
começar a treinar e anotar você verá que, no fundo, temos que ser autodidatas,
pois por mais que estudamos com leituras e leituras, sem uma prática de nada
adianta; todos nós já sabemos disso e não mudamos a forma de ver o mundo.
Outro aspecto é observar as mudanças que estão ocorrendo com o objeto de
análise e ir anotando as mudanças que irão ocorrendo.
Como o Danilo tem percebido: quando ele aplica a radiestesia na homeopatia o
aprendizado fica mais sistemático. Como vocês estão estudando a aplicação da
homeopatia comecem a sistematizar a observação de forma metodológica.
Quaisquer esclarecimentos que necessitarem ou dúvidas podem me contatar.
Não esqueça: a radiestesia é um instrumento de medição de nossas próprias
percepções, por isso é necessário saber o que se está querendo perceber. Quero
perceber o que acontece com uma maçã que vai se alterando com o passar do
tempo. Utilize a régua Bovis para começar. Citei várias vezes, em meus textos,
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esse exemplo da maçã. Na régua Bovis a maçã sã emite em torno de 7.000Ä e com
o passar de uma semana a maçã, começando a se desagregar, emite uma
frequência mais rápida, se tornando elétrica, logo o comprimento de onda (em
Bovis) diminui passando a emitir, por exemplo, 6.000Ä. Assim por diante até o
limite, onde a maçã já está cheia de manchas, ficando mole, aí já atinge o valor de
5.000Ä, o que mostra que houve um aumento, logaritmicamente, da frequência das
moléculas das células, com o processo de desagregação cada vez mais intenso,
ocorrendo a diminuição do comprimento de ondas.
Esse é só um exemplo de uma observação sistemática do processo de alteração de
uma fruta após ser colhida.
Com essa observação você vai entender todas as coisas que sofrem desagregação.
Uma simples prática como essa faz você adquirir um conhecimento da natureza das
coisas, no caso, vivas e seu processo de alteração. Esse conhecimento, que poucos
têm paciência de realizar, é um treino de observação de dentro para fora.
Provavelmente, com a prática, você vai entender e quase dizer: Noooosssa! É
verdade!!!
Quanto ao seu sogro precisamos analisar a foto dele e verificar se têm anomalias
eletromagnéticas que poderiam afetá-lo, no entanto é sempre temeroso realizar
trabalhos se o consentimento das pessoas que moram no local de residência. Pelo
menos uma das pessoas da residência deve saber que foi realizada uma mudança
energética.
Mande a foto dele, com nome e data de nascimento para um diagnóstico e se
possível fotos do local da residência, uma de dentro e outra de fora.
É preciso treinar, treinar, treinar.
Abraços Marcos.
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