2. PERGUNTA SOBRE CURSO DE RADIESTESIA
On Qui 31/12/09 11:20 , webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br
sent:
Há uma nova Mensagem de RENATO
NOME: RENATO
CIDADE: SAO CAETANO DO SUL
UF: SAO PAULO
MENSAGEM: CARO SR. MARCOS!
TENHO FORMAÇÃO EM RADIESTESIA E RADIÔNICA POR OUTRO INSTITUTO,
PORÉM QUERO ME APROFUNDAR NO ESTUDO PARA PODER APLICAR, ALGO QUE
AINDA NAO FAÇO POR NAO ME SENTIR SEGURO. GOSTARIA DE INFORMAÇÕES DE
CURSOS, DATAS E VALORES ! ATENCIOSAMENTE, RENATO
De: Marcos
Para: Renato
Oi, Renato! Para você se sentir seguro é necessário você confiar em você mesmo.
Adote um sistema metodológico de observar as coisas da natureza.
Por exemplo, você pode utilizar a régua Bovis e aos poucos comparar com outros
gráficos as suas observações. Pegue uma fruta, uma maçã fresquinha coloque na
régua e verá um valor equivalente de 6.500 a 7.000Ä. Uma semana depois meça
novamente: verá que houve uma modificação: a maça passa a medir 6.000Ä, por
exemplo. Mais uma semana e ela, agora começa a acelerar a sua transformação,
quase que logaritmicamente, e passa para 5.500Ä, nesse momento começam a
aparecer algumas manchas, começa a ficar amolecida e mais uma semana ela,
então passa a ficar abaixo do limite da vida: 4.850Ä e abaixo desses valores ela já
está morta totalmente e nada mais emite. Esses valores que eu estou
exemplificando não são, obrigatoriamente, o que você vai observar. Não decore as
coisas, é isso que dá insegurança. Não saber medir e anotar as observações. Esse
tipo de radiestesia adivinatória não funciona em observações técnicas sistemáticas.
O "pêndulo" dizer sim ou dizer não, não tem nenhum significado, pêndulos não
pensam, o nosso lado perceptivo não pensa e o nosso lado mental racional pensa
mas não percebe. É necessário utilizar os dois em conjunto. Quando estiver
pendulando deve ter um objetivo claro do que você está buscando.
Fazer um curso atrás do outro não adianta. Leia os livros de António Rodrigues e
pratique, pratique, todos os dias, no mínimo três horas para começar, os 365 dias
do ano. Vai chegar um ponto em que você se torna uma extensão do pêndulo. Nem
pensa mais nele, como uma caneta em sua mão ao escrever o que você tem em
mente. Pêndulos são instrumentos de medição e não de adivinação.
Mas.... no Instituto Mahat tem cursos de radiestesia ministrados pela Cida
Guerreiro e pelo António Rodrigues. São especialistas em radiestesia e radiônica;
www.institutomahat.com.br Fone: (11)2955-8460. Agende o seu nome para o
próximo curso.
Abraços Marcos (www.geomarcosmeioambiente.com.br).
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