25. PERGUNTA SOBRE APLICAÇÃO DA GEOBIOLOGIA: EXPLICAÇÕES DO
POR QUÊ? DAS DIFICULDADES DE SE ALUGAR UM IMÓVEL!
De Beth
Cco:
geomarcos@terra.com.br;
Assunto:
RES: dúvidas
On Qua 19/08/09 17:20 , beth sent:

Recentemente escrevi um e-mail para saber mais sobre seu trabalho, custos etc.
Disse então naquele e-mail que tenho uma casa na zona leste de São Paulo, para
onde meus pais foram por volta de 1960 e lá morreram (ele em 1996 e ela em
1999). Desde então, eu e minha irmã não conseguimos vender nem alugar a casa
(são dois sobradinhos com salões comerciais embaixo), isso tem nos dado muito
prejuízo e não há explicação lógica para que não consigamos fazer negócio. Nesse
tempo todo é claro que a casa está se deteriorando. Cansamos já de arrumar,
pintar. Poderia me dar uma sugestão do que fazer?
Obrigada, Beth.
De: geomarcos@terra.com.
Enviada em: quarta-feira, 19 de agosto de 2009 20:09
Para: Beth
Assunto: Re: dúvidas
Oi, Beth! Para você ter uma ideia: existem três forças que atuam na nossa vida, na
vida dos seres vivos: energias físicas, vitais e abstratas. Devem-se analisar cada
uma delas separadamente, pois cada uma tem a sua própria técnica de observação.
No caso das forças físicas você pode conhecê-las no meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br/matérias. As vitais referem-se às anomalias
relacionadas com os seres vivos. Os seres vivos sofrem os efeitos do meio, mais
ainda os humanos. As forças abstratas estão relacionadas com as energias sutis,
relacionadas com memórias pensamento, inclusive com pessoas e entidades
desencarnadas ligadas no local. Portanto as energias são complexas. Nós, seres
humanos, somos sensíveis às energias microvibratórias e muitas vezes, no geral,
sempre, sentimos as energias dos locais e reagimos aos seus efeitos. Em locais que
a energia é nefasta, as pessoas que estão em outro patamar, vivendo em locais
com energias equilibradas, vai visitar um local desequilibrado: gosta, acha
maravilhoso, mas não volta mais, pois tem um abismo energético. Como se a
pessoa estivesse no décimo andar e fosse visitar um porão. Como elas não têm
consciência racional não conseguem explicar porque não voltaram mais ao local.
Essa complexidade não é entendida pelas pessoas normais, que vivem o cotidiano
sem aprofundar mais no mundo invisível.
Para analisar o local, no caso: é necessário eu ir lá para verificar se existem
anomalias físicas e abstratas. Caso existam forças abstratas é necessário fazer uma
limpeza energética para tirar todas as memórias anteriores. E posteriormente, se
tiver energias físicas, desequilibrantes, então eu reorganizo a energia desse local,
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através da planta do imóvel, por quatro anos, aí, sim! A energia sobe para níveis
especiais, diria, violeta magnético, com medidas em Bovis de 9.000Ä.
O imóvel se transforma como se fosse um local sagrado. Nesse sentido, todas as
pessoas que realmente quiserem comprar, poderão fechar negócio, pois não têm
mais forças abstratas que repelem as pessoas e sem energias físicas que causam
doenças nas pessoas. Elas percebem, sem saberem que estão percebendo, pois
somos quânticos e não mecânicos, nós transcendemos a nós mesmos.
Os Custos: A visita no local, onde farei todas as medições e diagnósticos, eu cobro
R$350,00 (inclusive meço, também, vocês, as irmãs). Se caso houver problemas
abstratos, por exemplo, seus pais ainda estarem lá e não querem "intrusos" no
local, é possível essa hipótese. Ou não ter essas informações e sem energias
abstratas, mas somente energias físicas desequilibradas, então, eu realizarei o
trabalho de mudança de energia na planta.
Melhor eu ir fazer a visita e assim avaliar e dar um diagnóstico. Assim poderemos
mostrar os caminhos a serem tomados.
Abraços marcos (11) 9762-9991 / (11)3691-9483.
On Sex 21/08/09 14:24 , Beth sent:
Muito obrigada pela resposta e cada vez mais aumenta meu interesse. Algumas
dúvidas: só sua consulta/visita custa R$350,00. Caso precise uma limpeza
energética, é preciso o quê? Comprar material, ou seja, quanto a mais vou gastar?
E no caso da energia física, nesse caso precisa também gastar com placas,
gráficos? Geralmente um trabalho desses, completo, exige quanto em termos de
dinheiro? Desculpe-me essas perguntas, mas é que vou bancar tudo sozinha e não
quero fazer uma consulta e depois não ter dinheiro (ou custar muito caro) para dar
continuidade ao processo. Quero fazê-lo do começo ao fim para obter resultados.
Aliás, em quanto tempo vejo resultados?
Quais os dias em que você pode ir? Eu só tenho os sábados e domingos, é possível?
No caso da análise das pessoas, bastamos eu e minha irmã? Minha família
diretamente ligada a essa casa se constitui de: eu, meus dois filhos (sou separada),
minha irmã, o marido dela e meus dois sobrinhos. Como está sua agenda
atualmente?
Aguardo retorno e muito obrigada. Beth.
RESPOSTA ÀS INDAGAÇÕES DE BETH
De: Marcos
Para: Beth
Oi, Beth!
O trabalho com a radiestesia é realizado à distância. Não há necessidade de
gráficos ou qualquer outro tipo de solução. Necessito da planta do imóvel do local,
com norte magnético, nome da rua, número, bairro, cidade, estado. O norte
magnético eu mesmo coloco no dia da visita, caso já não esteja na planta
arquitetônica. Se caso estiver em mãos a planta do imóvel tire uma cópia Xerox
sem emendas. Depois eu a amplio de acordo com a técnica metodológica.
O trabalho é realizado na planta do imóvel, onde interponho ondas de formas com
interceptores geométricos que modificam as frequências em elétrico (destruidoras
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de nosso organismo) em magnética (vibrações semelhantes aos seres vivos, pois
somos magnetoelétricos e não eletromagnéticos. Entenderam!).
Somos seres vivos que buscamos a integração para vivermos enquanto que o meio
é desintegrador, tendendo a nos destruir, pois as frequências e comprimentos de
ondas, quando em desarmonia, que o meio emite estão, muitas vezes, em
desarmonia com as nossas próprias frequências e comprimentos de ondas.
Tendemos à organização e o meio tenta nos desagregar. A vida resiste a essa
imposição de forças externas até um determinado limite, onde, ao ultrapassar as
nossas resistências, para nos mantermos equilibrados, somos vencidos, pois o meio
é constante, às vezes, como o gás radônio, por milhões de anos atuando no local,
sem nos darmos conta. Essas emissões radioativas ionizantes atuam no silêncio,
pois são inodoros, insípidos e invisíveis, os nossos cinco sentidos não percebem não
se dão conta, de que o nosso organismo biológico, realiza mais de 100 bilhões de
reações por minuto, desde o nascimento até o último dia, e esse organismo não
pode sofrer efeitos exteriores, que vibram em ressonâncias muito mais elevadas
que as nossas, desorganizando, desarticulando o funcionamento da nossa
fantástica máquina que faz de tudo para não ser destruída.
Quando eu for visitá-las eu medirei as pessoas presentes e as ausentes medem-se
através de foto ou pelo nome e data de nascimento. Como somos todos
interligados, pois somos quânticos, pertencemos ao holomovimento, então, não há
necessidade das pessoas estarem presentes para se captar as suas emissões
biológicas. Não há espaço tempo que nos separe, somos interligados
cosmicamente.
Bem! Voltamos à realidade do dia a dia: o meu trabalho é realizado na planta do
imóvel e simultaneamente acontece no local. Atualmente o meu trabalho tem
duração de quatro anos (veja no meu site melhores explicações). Não sou eu que
crio esse trabalho, simplesmente eu acessei as informações, que são acessíveis a
todos, sem exceção. É necessário técnica e método de observação sistemática para
se acessar.
Vamos fazer a visita e analisar. Não se preocupe com o dinheiro, o mesmo que
colocar o carro na frente dos bois. Com essa análise preliminar você vai ver um
rumo, um diagnóstico, vai clarear a mente, vai abrir novos horizontes. A realização
do trabalho de mudança de energia só vai acontecer se realmente for necessário.
Nós vamos realizar a medição e dar um diagnóstico.
Não se preocupem com o dinheiro que vai e volta sem parar, e no fim cai nas mãos
dos bancos!
Leia um pouco os meus artigos no meu site. Comecem a perceber quais são as
ondas eletromagnéticas que atuam no meio ambiente. Fomos condicionados, por
quatrocentos anos, a não perceber qualquer energia invisível que não consigamos
ver, sentir, apalpar, ouvir, degustar, por isso não aceitamos que algo seja possível
existir, inclusive, sem o nosso controle. Somos assim. Ver para crer. Só que o gás
radônio atua no local de moradias, cerca de dez milhões de anos, e não é possível
senti-lo, mas o nosso organismo, sim, percebe essa força invisível tentando destruir
o nosso equilíbrio biótico.
Não se preocupem. Se for necessário vamos realizar o trabalho. Importante é o
esclarecimento. Vocês saírem da incerteza, da dúvida. O diagnóstico correto é
essencial. Abre os nossos horizontes. Tudo fica iluminado.
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Aí! Vem a alegria! Pela compreensão, pelo esclarecimento. O caminho está
delineado.
Quanto ao tempo? Não se preocupem. Não se controla mecanicamente o universo.
Depois que todo o trabalho realizado estiver funcionando, o importante é oferecer
às pessoas o imóvel, através das imobiliárias, etc. Se não for alugado em um
determinado prazo devemos entender a mensagem do por quê? Apesar do
trabalho, ainda não se ter conseguido os resultados esperados devemos tentar
descobrir as causas e os efeitos, pois o próprio local irá nos “contar” o que está
acontecendo, através das medições sistemáticas.
Nada é automático e determinístico. Aí! Vamos analisar novamente e tentar
descobrir os impedimentos novos; há razões que ultrapassam a nossa compreensão
superficial da realidade cósmica.
Abraços Marcos (me liguem (11)9762-9991).
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