22. PERGUNTA DE CATARINA PARA A ABRAD SOBRE MORADIA EM LOCAL
COM RADIAÇÕES NOCIVAS
De: ps.kurihara@uol.com.br
Assunto: Email do site Abrad
Enviada: 03/01/2010 22:16
Abrad

Nome : Catarina
Mensagem : Gostaria de saber aonde encontro um profissional competente, que
faça uma avaliação séria e não queira apenas se aproveitar do sofrimento das
pessoas para vender cursos e/ou soluções "mágicas". Obrigada pela atenção.
From: geomarcos@terra.com.br
To: ps.kurihara@uol.com.br ; cat.m@ig.com.br
Sent: Tuesday, January 12, 2010 12:39 PM
Subject: Re: Fwd: Email do site Abrad/ dúvidas

Oi, Catarina!
O que está acontecendo com você? Por que está tão incrédula? Que tipo de
avaliação séria você quer? É sobre a moradia sua? O que acontece com você e sua
família?
Para ter algumas informações sobre as anomalias nocivas dos locais de moradia
entre no meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br, lá eu coloco algumas
informações sobre geobiologia e anomalias microvibratórias, invisíveis, que afetam
as pessoas com o passar do tempo.
As pessoas começam a sentir enxaquecas e dores de cabeça, não dormem direito,
fazem exames médicos e nada constam, fazem ressonâncias magnéticas, exames
clínicos diversos e nada aparecem nos aparelhos médicos e nos exames diversos.
Mas a pessoa continua com problemas e a medicina não pode ajudá-las, pois não
aparecem problemas nos aparelhos. Esses aparelhos só vão detectar problemas
quando estiver muito grave a ponto de aparecer nos aparelhos médicos.
A radiestesia ajuda a perceber problemas nas pessoas antes de aparecerem nos
exames médicos.
Se informe mais. Acesse as informações na internet. Adquira mais conhecimento,
assim você não vai ficar a mercê de pessoas e de cursos. É necessário adquirirmos
mais informações para sabermos distinguir o joio do trigo.
No meu site tem artigos em matérias. Leia o artigo que eu dividi em 16 atos. Leia
devagar e sem pressa. Não se preocupe em entender tudo. Vá lendo e aos poucos
você vai adquirindo um senso crítico. Pode me fazer perguntas de esclarecimento.
Saiba mais para você poder fazer perguntas que de fato lhe ajudem a resolver as
suas dúvidas.

1

Entre no site do Antônio: www.mindtron.net/forum . Lá você pode fazer perguntas
ao António. Entre no site do mahat: www.institutomahat.com.br.
Se informe com a ABRAD.
Abraços Marcos (email: geomarcos@terra.com.br)

On Qua 20/01/10 11:50 , "Catarina" sent:
Olá Marcos, obrigada pela atenção em responder ao meu email. Em relação a
pergunta que me fez eu acho que a resposta é uma só, conhece a frase: "Que gato
escaldado tem medo até de água fria." ??? Eu acho que é mais ou menos isso.
Depois de buscar tantas respostas e na grande maioria das vezes não ter nenhuma,
gerou isso. O meu problema, ainda não consegui descobrir o que é; se é na minha
casa, comigo, com o meu marido ou com a minha filha. Mas que trouxe grandes
problemas para minha saúde (hoje identificado como Doença de Lyme Simile, em
estágio avançado), e um grande caos financeiro.
No último dia 12/01, o Sérgio Areias entrou em contato comigo. Conversamos por
telefone e ele achou melhor eu passar com ele para uma avaliação. Mas antes
preciso estudar a possibilidade financeira para isso, porque estou passando por um
momento muito difícil nesta área. Mas o que mais importa, é saber que existem
profissionais sérios como vocês. Muito obrigada pela indicação das matérias. Já
estou lendo os artigos e aprendendo muito com eles.
Abraços e muito obrigada pela atenção.
Catarina
From: geomarcos@terra.com.br
To: Catarina
Cc: ps.kurihara@uol.com.br
Sent: Wednesday, January 27, 2010 10:56 PM
Subject: Re: Fwd: Email do site Abrad/ dúvidas

Oi, Catarina! Mande uma foto de sua residência: uma de fora e outra de dentro e se
for prédio de apartamento: uma do prédio e outra de dentro. Tire uma foto sua e
coloque nome e data de nascimento. Vamos verificar se têm anomalias
microvibratórias nocivas aí no local. Quanto tempo mora nesse local. Dê o endereço
completo.
Assim posso diagnosticar se o local tem influência no que está acontecendo com
você.
Abraços Marcos

On Qua 17/02/10 22:07 , "Catarina" sent:

Oi, Marcos. Bom Dia!! Desculpe só estar respondendo ao seu email agora, é
porque eu tive problemas com a minha caixa e só consegui vê-los hoje (problemas
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do mundo moderno) Estou lhe enviando uma foto minha, meu nome é Catarina de
X. Y.., nasci dia xx/0x/1973. Só não vou enviar a foto do apartamento, pois
acredito que até o início do próximo mês, vou me mudar, depois de 10 anos
morando aqui, decidimos que isto é melhor.Mas muito obrigada pela sua atenção e
pela sua ajuda.
Abraços Catarina.

On Sáb 20/02/10 18:09 , geomarcos@terra.com.br sent:

Catarina! Terça-feira próxima irei analisar a sua foto. Lá, na FEI, onde eu leciono e
lá eu tiro cópia. Quanto a mudar de apartamento tem um detalhe: Se você mora
em um local com radiação ionizante (gás radônio), principalmente, quando você
escolhe um novo local de moradia acaba indo para um local igual. Tem umas
endorfinas em nosso organismo que nos conduz para um local de mesma
frequência. "Quem mora no inferno só gosta do inferno e detesta o paraíso!”. É
comum entre meus clientes, cerca de mil pessoas, que se mudaram, depois de
longos anos em local irradiado e foram para local idêntico. Mera ilusão que "nós"
mandamos em nosso organismo. Bem! Fique tranquila. Vou analisar a sua foto e
por ela vou saber o que tem de anomalias no seu local de moradia atual.
Como você mandou também o seu nome completo e data de nascimento vou
analisá-la hoje e envio os resultados e terça eu confirmo.
Abraços Marcos

De: Marcos 20.2.10
Para: Catarina
Oi, Catarina! Já avaliei a sua situação através do seu nome e data de nascimento.
Não há necessidade de confirmar com a foto. Está bem claro o problema que lhe
aflige.
Exatamente o que eu desconfiava confirmou. Você mora em local com radiação
eletromagnética ionizante, ou seja: presença de gás radônio em sua residência.
Encontrei, também, água subterrânea em movimento e zona tectônica (quebra de
rochas). A presença de torres de microondas em seu local residencial não a afetou
suficientemente, local com poucas torres (ERBs - Estações Radio Bases).
O PROBLEMA FUNDAMENTAL QUE AFETOU A SUA SAÚDE É O GÁS RADÔNIO. É UM
GÁS INODORO, INSÍPIDO E INVISÍVEL, NO ENTANTO TEM MUITA FORÇA DE
DESTRUIÇÃO COM ENERGIA VIBRACIONAL MUITO ALTA, APESAR DA QUANTIDADE
DE EMISSÃO SER MUITO POUCA, DÉBIL, NO ENTANTO COM O PASSAR DOS ANOS,
NO SEU CASO VOCÊ MORA NESSA RESIDÊNCIA HÁ CERCA DE DEZ ANOS. EU
AINDA SUPONHO QUE VOCÊ JÁ MORAVA ANTERIORMENTE EM LOCAL COM GÁS
RADÔNIO E MUDOU-SE PARA UM LOCAL IDÊNTICO.
NÃO MUDE DE RESIDÊNCIA NESTE MOMENTO, POIS VOCÊ VAI PARA UM LOCAL
IGUAL. HÁ UMA TENDÊNCIA DAS PESSOAS IREM MORAR EM LOCAIS COM AS
MESMAS EMISSÕES RADIOATIVAS, COMO DISSE ANTES.
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EU CONSIGO, COMO TODOS OS SERES HUMANOS COM TREINO METODOLÓGICO,
CAPTAR AS ANOMALIAS MICROVIBRATÓRIAS ANÔMALAS QUE ESTÃO AFETANDO A
PESSOA E QUE SÃO DE FATO RESSONÂNCIAS DOS LOCAIS QUE MORAM.
NÃO SE PREOCUPE SE ALGUÉM DISSER QUE ISSO NÃO É VERDADE, QUE ISSO É
LOUCURA, ETC... POIS O LEIGO NÃO CONSEGUE ENTENDER QUE SEJA POSSÍVEL
ESSE TIPO DE AVALIAÇÃO. É PRECISO, COMO INDIQUEI PARA VOCÊ, ESTUDAR E
SABER MAIS SOBRE A COMPLEXIDADE DA NATUREZA EM RELAÇÃO A NÓS SERES
HUMANOS, BEM COMO A TODOS OS SERES VIVOS DA TERRA.
NÃO PERCA TEMPO EM ACREDITAR OU NÃO ACREDITAR OU CONSULTAR UM
LEIGO.
A SITUAÇÃO É DE GRAVIDADE. REALIZEI TRABALHOS EM CERCA DE TRÊS MIL
IMÓVEIS E MEDI MAIS DE DEZ MIL PESSOAS EM QUINZE ANOS DE ATIVIDADE
ININTERRUPTAS,
EU SEI EXATAMENTE O QUE ESTOU FALANDO.
Vamos recomeçar: se você mora em S. Paulo (SP) eu irei realizar uma análise
diretamente em sua família e no local atual de moradia. É importante analisar uma
foto do seu antigo local de moradia. Também é necessário saber sobre a nova
residência que você pretende ir.
Caso você queira que eu faça uma análise de sua possível nova residência poderei
realizá-la através da foto. Pode me enviar a foto do local.
Abraços Marcos

On Sáb 20/02/10 22:54 , "Catarina" sent:
Olá Marcos, Boa Noite!!
Obrigada pela avaliação. O que você disse sobre a antiga moradia, me fez lembrar
que há uns 16 anos atrás conheci o Dr. José Barbosa Marcondes que me parou, nos
corredores da UD e pediu que eu desenhasse a planta da casa aonde a criança
tinha sido gerada (se referiu à minha filha que estava dormindo coberta no
carrinho), após uma rápida avaliação disse que a minha filha havia nascido "assim"
(palavras dele ) devido ao local aonde eu morava, o que ele não sabia era que ela é
portadora da Síndrome de Down. Perguntou-me há quanto tempo eu morava lá, eu
expliquei que eu tinha nascido lá e que fazia um ano que havia me mudado para o
outro lado da rua.
Nos orientou que saíssemos de lá o quanto antes, pois nos disse que havia emissão
de ondas nocivas de tamanhos nunca visto por ele.
Infelizmente morei nesse lugar por mais seis anos.
Nesse tempo passei a ter problemas neurológicos (crises convulsivas de difícil
controle). Quando então me mudei para este apartamento que estou até hoje e
como já era de se esperar os problemas não só continuaram como pioraram, foi
quando tive uma desmielinização na coluna, identificada em uma ressonância, mas
em menos de um mês isso regrediu por completo (os médicos não entenderam isto
até hoje). Desde então realizo diversas ressonâncias ao ano para controle.
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Exatamente como você disse saí de um inferno e fui para outro inferno. Seguem os
endereços das casas:
Nasci na Rua Rio Hxxxxxi , nº396 -Jardim Xxxxxx - São Paulo, SP.
Me mudei para a Rua Exxxx nº144 -Jardim Xxxxxx - São Paulo, SP.
Hoje moro na Rua das Xxxxxx, nº2186 apto101M - Bairro Xxxxxxx, Santo André,
SP (a uns 150m ,na rua paralela de cima, têm Torres de Linha de Alta Tensão que
cortam o bairro todo ). Acho que você nunca viu tanta confusão juntas, né?? Mas
ainda não tenho um novo endereço, pois estou à procura de algo que se encaixe
no meu orçamento!!!! ABRAÇOS!!!
De: Marcos 27.2.10
Para: Catarina
Oi, Catarina!
Só hoje tive paz e condições para responder o seu email.
Interessante! O Dr. Marcondes é um grande radiestesista e foi quem me inspirou a
começar a estudar radiestesia. Veja em meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br/umcursodegeobiologia1 e verá que eu
comecei os estudos vendo um programa do Goulart de Andrade entrevistando o Dr.
Marcondes.
Analisei as suas casas antigas, onde você morou a sua infância e adolescência e de
fato esses locais têm anomalias nocivas: os dois locais têm gás radônio, uma
emissão radioativa ionizante que acumula lentamente em nosso organismo
ocasionando danos em nível molecular e celular com o passar do tempo, uma ou
duas dezenas de anos. Tanto na rua Rio Xxxxxx como na rua Xxxxx estão em uma
faixa de radiação ionizante .
Analisei o seu Apartamento na Rua das Xxxxxx e penso que você mora na altura e
entre as ruas Xxxxx e Xxxxxxx. Tenho um cliente na rua de detrás: Rua Xxxxx de
Xxxxx. Nesses locais têm uma ampla faixa de radiação ionizante, com gás radônio.
Você viu que é muita coincidência eu já ter um cliente ao lado de seu apartamento,
sendo S. Paulo tão grande.
Por isso é necessário cuidado ao mudar de endereço, pois as pessoas com essas
vibrações se mudam para locais iguais.
Antes de mudar me mande as fotos do novo local.
Abraços Marcos
06/02/2011 20h44min - Por: Marcos Alves de Almeida
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