20. PERGUNTA DE ADRIANA O. SOBRE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO DE
GEOBIOLOGIA À DISTÂNCIA E COMO TER CERTEZA QUE DE FATO FOI
REALIZADO ESSE TIPO DE TRABALHO?
On Sáb 8/01/11 16:19 , webmaster#geomarcosmeioambiente.com.br sent:
Há uma nova Mensagem de Adriana
NOME: Adriana Oliveira
CIDADE: Betim UF: MG
MENSAGEM:
Boa tarde, Marcos. Por favor, estou procurando informações sobre a radiestesia. No
atendimento à distância, como o cliente pode ter a certeza do trabalho realizado? É
visível? Também, gostaria de saber o preço de uma sessão. Muito obrigada,
Adriana.

De: Marcos 19:31 hs 08.01.11
Para: Adriana
Oi, Adriana!
De fato é muito difícil as pessoas entenderem o que acontece com o mundo
invisível. Nós somos afetados por diversos tipos de energias que não conseguimos
perceber, nem as boas e nem as ruins. Ainda bem! Imagine se você levanta cedo e
percebe as ondas de radio batendo em você, ou a Alta Tensão perto da casa da
pessoa, ou ir na Av. Paulista com torres de microondas que interferem até nos
celulares e nos aparelhos eletrônicos. Não percebemos nada. O nosso organismo
absorve essas informações e tenta reequilibrar o organismo para não sofrer os
efeitos nefastos dessas anomalias eletromagnéticas nocivas.
Pior de tudo é a emissão da radiação eletromagnética ionizante, com emissão de
gás radônio. Não percebemos nada da sua presença, pois a sua emissão é inodora,
insípida e invisível, no entanto atua em nosso organismo ionizando os nossos
elétrons de nossos átomos de nossas moléculas de nossas células. Essa radiação
afeta profundamente todo o organismo da pessoa. Como a quantidade é muito
pequena, débil, essa radiação vai acumulando no nosso organismo lentamente e
quando damos conta, após, quinze a vinte anos, de algo está acontecendo: não
dormimos direito, temos enxaquecas e dores de cabeça, chega a um ponto que
começamos a ter formigamento nas mãos e nos pés, dores nas juntas, sem dormir
direito, sem sonhar, levantamos cansados..
Aí nos damos conta e procuramos um caminho alternativo, já que não aparecem
nos exames médicos e nas ressonâncias magnéticas, etc. Nada aparece, pois ainda
está atuando em nosso organismo mas não aparece, ainda, no macro, onde começa
a aparecer nos aparelhos médicos. Quando aparece em nível macro aí sim a
situação já começa a ficar perigosa. Entendeu?
Esse mundo microvibratório não pode ser percebido pelos cinco sentidos. Não
percebemos nem o bom e nem o ruim. Fazemos conjecturas e tentamos controlar o
mundo, julgando e analisando através dos achismos, etc. Ficamos perdidos e
fragmentados. Sem entender nada. Sem confiar em ninguém. Pudera! Só existem
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espertalhões por aí.
O que eu posso te aconselhar é olhar no meu site no artigo em Matérias, onde você
vai ver a atuação dessas anomalias eletromagnéticas. É necessário saber um pouco
desse mundo invisível, pois não temos meios para saber se estamos sendo afetados
ou não, a não ser através de constatações de descontentamentos esparsos emitidos
pela família.
Primeiramente você me envia as fotos de sua residência: uma de fora e outras
duas ou três dos cômodos da casa e as fotos de vocês da família com nome e data
de nascimento.
Faço uma análise preliminar para saber se de fato têm anomalias que possam estar
afetando vocês.
Nesta fase não têm custos. Se caso tiver anomalias aí sim veremos o que fazer.
Eu explico enfaticamente no meu site.
A mudança que eu realizo nas residências, em qualquer parte do globo terrestre, é
através da planta do imóvel: casa e terreno em escala, com nome da rua, numero,
bairro, cidade, estado, quiçá país, caso não seja no Brasil..
Realizo a mudança na planta do imóvel e as pessoas recebem a informação e
começam a melhorar. Após quatro meses voltam ao normal novamente. É uma
longa história. São dezesseis anos de trabalho, com mais de quatro mil casas,
apartamentos, fábricas, comércios, sítios, etc...
AS PESSOAS ACEITAM ESSE TIPO DE TRABALHO? CLARO QUE NÃO! ELAS SÓ ME
CHAMAM PORQUE PASSARAM POR TODO TIPO DE ANÁLISE E POR MÉDICOS ETC...
O QUE AS PESSOAS QUEREM É MELHORAR, NÃO ESTÃO MUITO INTERESSADAS EM
SABER SOBRE COMO MUDAR OU SE DE FATO É REAL O QUE FOI FEITO EM SUA
RESIDÊNCIA. NESSA FASE ELAS NÃO SE PREOCUPAM EM ACREDITAR OU
DESACREDITAR, ELAS QUEREM É UMA SOLUÇÃO E PRONTO.
ESSE É O NOSSO PARADOXO: QUEREMOS SOLUÇÕES E MELHORIA IMEDIATA E
LOGO, COM O PASSAR DO TEMPO, ELAS SE ESQUECEM COMPLETAMENTE O TIPO
DE TRABALHO QUE FOI REALIZADO, TODOS MELHORARAM E POR ISSO NINGUEM
LEMBRA MAIS. NO ENTANTO, COMO O MEU TRABALHO TEM DURAÇÃO DE QUATRO
ANOS, QUANDO LIGO DE NOVO PARA ELAS: SABE O QUE ME DIZEM - NO
MOMENTO NÃO ESTAMOS MAIS INTERESSADOS EM REALIZAR O TRABALHO.
OBRIGADO.
ISSO ACONTECE PORQUE, NO FUNDO, ELAS NÃO ACREDITARAM EM NADA, E
COMO MELHORARAM NÃO SE INTERESSAM MAIS EM VOLTAR A FAZER O
TRABALHO, COMO É COMUM ENTRE OS HOMENS.
MAS SE CASO TENHA GÁS RADÔNIO ONDE ELAS MORAM, ELAS TERÃO QUE
REALIZAR O TRABALHO SEMPRE, OU ENTÃO MUDAR DE LOCAL O MAIS
RAPIDAMENTE POSSÍVEL, MAS ANTES DE MUDAR ME CONSULTE, POIS AS
PESSOAS QUE MORAM NO GÁS RADÔNIO MUDAM SÓ PARA LOCAIS COM
RADÔNIO.
LEIA MAIS NO MEU SITE. ATUALMENTE SÓ EU FALO DESSE TIPO DE RADIAÇÃO
IONIZANTE, TANTO NO BRASIL COMO NO OCIDENTE.
MAS ANTES ME MANDE AS FOTOS.
ABRAÇOS MARCOS
26/12/2010 19h05min - Por: Marcos Alves de Almeida
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