17. PERGUNTA SOBRE A REALIZAÇÃO DE UM CURSO DE GEOBIOLOGIA EM
VIÇOSA - MG
On Ter 9/11/10 12:21 , jose carlos sent:
Olá Marcos, estive conversando com seu filho sobre geobiologia, o Danilo Almeida.
Gostaria de saber se você tem disponibilidade em ministrar curso (a cada 2 meses)
de geobiologia aqui em Viçosa. Gostaria de saber qual o valor. Tenho que ver
também com a Universidade.
Em função da minha agenda dos cursos de homeopatia e em conformidade com sua
também a gente poderá pensar no curso em 2011. Vou conversar com a turma dos
cursos pra ver o interesse de cada um.
Grato.
De: Marcos 11.11.10
Para: José Carlos
Oi, José Carlos!
Um curso de geobiologia! É um pouco difícil dar um curso assim. É necessário
serem exímios radiestesistas e um curso verdadeiro, mesmo, teria que ser dado
durante, pelo menos, uns três anos, uma vez por semana.
Geobiologia, na concepção da palavra, para ser uma ciência (ou paraciência, já que
a ciência oficial nunca vai aceitar essa ciência que não têm instrumentos que
meçam o que nós, geobiólogos, medimos, através da radiestesia, que é nosso
instrumento de medição).
E para ser ciência (como você sabe, sobre a homeopatia, que ainda luta para ser
aceita pela comunidade médica ortodoxa, nesses últimos 250 anos, penso eu?).
Quem trabalha com energia microvibratória débeis (em quantidades ínfimas,
imperceptíveis por qualquer instrumento oficial) não pode utilizar um meio de
aprendizado mecanicista, como diríamos, não se aprende geobiologia sem mudar o
modo de pensar mecanizado e pensar de forma quântica. É um estado de arte.
E geobiologia é única porque nenhuma outra ciência é capaz de captar essas
microvibrações. Utilizamos a biorecepção e a bioemissão de energias, invisíveis
pelos cinco sentidos. Nesse caso um curso de geobiologia é parecido, creio, com o
curso de homeopatia, que também trabalha com o mundo microvibratório débil,
porem de grande potência energética.
O ideal, um dia, daqui uns cem anos, ministrar um curso de geobiologia oficial,
ministrado pelas universidades e como uma profissão reconhecida.
Já lecionei vários cursos, inclusive, dois de seis meses, uma vez por semana. O que
constatei: ninguém treinava em casa; ninguém lia a bibliografia básica; com o
tempo os alunos foram escasseando. Todos os alunos que estiveram no curso não
conseguiram apreender o conhecimento. É um conhecimento que leva em conta os
meios para se chegar a um fim, como quase todos os conhecimentos verdadeiros,
oficiais ou não.
É necessária uma mudança de paradigma mental, ou seja, mudar a mente
mecanicista (que nesses últimos quatrocentos anos nos conduziram). Todos os
alunos esperam aprender um conhecimento desse porte, que é uma ciência
metodológica (não importa que a ciência oficial ache ou não). Teremos que estudar
um pouco de tudo, de forma sistemática, como ondas de forma, além da biofísica e
bioquímica, geologia, aprendizado na observação de mapas, fotos aéreas, imagens
de satélite, imagens (hoje em dia) da Google Earth. Saber medir à distância.
Utilização de escalas gráficas, bússola. Traabalho de campo e laboratório. Enfim um
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curso real, mas para isso, o aluno tem que seguir à risca o ensinamento. Não
estudou, pronto: reprovação.
Esse tipo de curso é um curso profissional. Muitos pensam que geobiologia é meio
esotérico, portanto, qualquer pessoa pode aprender e é só "perguntar para o
pêndulo" e se o pêndulo girar para a direita ou esquerda significa alguma coisa.
Ém suma: é necessário anos de estudo para perceber essa realidade subjacente. Eu
trabalho há 16 anos, ininterruptamente, diariamente, cinco a oito horas por dia.
Além de estar, permanentemente, lendo a bibliografia e me atualizando.
Desculpe! Sou mesmo prolixo. Mas o meu filho está animado com todo esse
conhecimento, inclusive na utilização da radiônica para a agricultura, etc...
Em resumo: quando o Danilo voltar de férias vamos conversar mais longamente e
ver uma saída para esse impasse. Também vocês podem entrar na internet com o
tema geobiologia: pelo menos consegui entrar em 600 sites . Veja como está esse
mercado!!!
Abraços Marcos
CONTINUAÇÃO DO BATE-PAPO SOBRE UM CURSO DE GEOBIOLOGIA EM
VIÇOSA - MG

On Qui 11/11/10 13:51 , jose carlos sent:
Sim Marcos, entendo perfeitamente você, e concordo com o que vc escreveu. Estive
pegando vários artigos seus em PDF na internet.
Gostaria de saber se vc tem algum livro seu ou algumas indicações pra eu ler.
Depois vc conversa com Danilo e a gente volta a entrar em contato.
Grato.
De: geomarcos@terra.com.br
Assunto: Re: Curso
Para: "jose carlos"
Data: Sexta-feira, 12 de Novembro de 2010, 13:37
Oi, José Carlos!
De fato estou escrevendo um livro, como você viu, eu sou prolixo, já escrevi 300
paginas e ainda estou na "introdução". Vou tentar por uma ordem nesse futuro
livro.
Obrigado.
Abraços Marcos
Vou conversar com o Danilo sobre uma bibliografia básica que vocês podem discutir
em grupo e à medida que vão lendo vão tendo dúvidas e assim poderei ajudar e
tirar as dúvidas. Pensando bem, esse conhecimento é adquirido de forma
autodidata.
Vamos estudar um curso à distância. Marcos
O livro do Mariano Bueno : "O grande livro da casa saudável" é uma boa
introdução. O livro do António Rodrigues (no qual participo): "Radiestesia prática e
avançada" é um livro abrangente sobre radiestesia. Veja no: www.mindtron.net e
quanto aos instrumentos de radiestesia veja no Mahat :
www.institutomahat.com.br .
On Sex 12/11/10 13:49 , jose carlos
Ok, Marcos! Tenho os livros que vc citou e conheço o site do instituto Mahat,
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inclusive já comprei alguns livros deles, um foi - ondas de vida ondas de morte.
Gostaria sim de tirar dúvidas com você. Uma delas é: O que é energia? No livro do
António Rodrigues ele fala que energia significa atividade.
Pq fica gravada informações no ambiente de pessoas já falecidas (fica a energia, a
atividade ou ação da informação da pessoa no ambiente). Como a geobiologia
explica isso? Junto com tudo isso estou lendo Parapsicologia - o poder da mente e
os mistérios da vida.
O que vc me indicaria sobre Física quântica?
Grato.
De: Marcos 15.11.10
Para: José Carlos
Oi, José Carlos!
Vamos com calma! Energia é a capacidade de realizar trabalho, a forma mais
simples definida pelos especialistas em termodinâmica. Também podemos dizer que
Energia pode ser definida como a capacidade de produzir um efeito. Energia pode
ser acumulada num sistema e pode ser transferida, como p. ex. calor de um
sistema passando para outro sistema. Podemos dizer que as Energias são de dois
tipos: Energia cinética, associada com o movimento e Energia potencial, que está
relacionada com uma força atrativa ou repulsiva sobre ele. Por exemplo: uma pedra
sendo segurada no décimo andar de um prédio. Ela tem o potencial, devido à
atração gravitacional e relacionada com a altura que se encontra (h). Se soltarmos
a pedra ela realizará um movimento cinético.
As energias, como você sabe, podem ser: elétrica, solar, eólica, atômica, nuclear,
cósmica, química, física, bioquímica, biofísica e uma infinidade de formas de
energias que se transformam umas nas outras e que nunca se perdem, sempre se
transformam mantendo a mesma quantidade.
Bem! Existem as energias microvibratórias e podemos dizer que existem as
energias: físicas (citadas acima), vitais (as bio) e espirituais (as sutis, não
perceptíveis pela mente normal racional).
Você que leu Jean De La Foye pode verificar essa verdade. Ele faz experiências
indicando como cada tipo de energia se manifesta como onda de forma; as físicas,
as vitais e as espirituais.
A geobiologia trabalha com as energias físicas microvibratórias. A homeopatia
trabalha com as energias vitais e os especialistas em energias sutis, abstratas ou
espirituais, como o Cafarelli do Instituto Mahat. Para perceber essas energias
espirituais é interessante participar, um dia, de um curso de Auto defesa psíquica
ministrado pelo Cafarelli.
Portanto: quando vou analisar um local verifico se há forças abstratas. Quando há
forças abstratas, memórias pensamentos, entidades, etc. Descubro a presença
delas e aviso a pessoa, dona do imóvel, para fazer uma limpeza energética com o
Cafarelli, antes de eu subir o padrão energético do local, com o reequilíbrio
geobiológico, através da planta do imóvel.
Quanto à leitura de física quântica: "O Universo autoconsciente - como a
consciência cria o mundo material" de Amit Goswami - Editora Rosa dos Tempos. 2001.
Abraços Marcos
11/11/2010 12h39min - Por: Marcos Alves de Almeida
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