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GEOPATIAS NOS LOCAIS DE MORADIA.
MARCOS ALVES DE ALMEIDA (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
Sou geólogo e geobiólogo e venho trabalhando há quinze anos com insalubridades
nos locais que as pessoas moram. São cerca de três mil imóveis trabalhados e
medições de mais de dez mil pessoas.
As radiações não-ionizantes e as ionizantes ocorrem nos locais de moradias, como
não são perceptíveis pelos cinco sentidos as pessoas não se dão conta da sua
presença.
Entre todas as emissões radioativas as mais graves são as ionizantes. O gás
radônio é derivado da desintegração de rádio e/ou tório, elementos radioativos
naturais da tabela periódica que são encontrados em alguns tipos de rochas (alguns
tipos de migmatitos, granitóides, vulcânicas e uma série de rochas não estudadas
com essa finalidade).
Sabe-se, de forma empírica, que a alteração dessas rochas, com esses elementos
radioativos, vem ocorrendo nesses últimos dez milhões de anos. Esses elementos
encontram-se concentrados debilmente nos sedimentos, principalmente argilosos,
com menor poder de lixiviação, provavelmente. Esses elementos, principalmente o
rádio, concentrados em faixas irregulares no subsolo, transformam-se, por
desintegração, em gás radônio.
Como eu sou geobiólogo e radiestesista e acesso a percepção para captar essa
emissão radioativa, utilizando técnicas e métodos adequados, pois não se percebem
essas radiações com os cinco sentidos. E mesmo os instrumentos fabricados pelo
homem não são eficazes quando a quantidade de emissão radioativa é muito
pouca, débil. Nós somos um instrumento de medição biológica, relativa, pois somos
bioreceptores e bioemissores.
Utilizo a percepção para descobrir essas radiações ionizantes. Vou a locais
conhecidos com essa emissão radioativa e à semelhança analiso locais de moradias
das pessoas.
Desenvolvi uma técnica de medição sistemática dessas anomalias, tanto nos locais
de emissão como analisando as pessoas, pois estas se encontram em ressonância
com as frequências emitidas pelos locais de moradia.
PARA CONHECER MELHOR O MEU TRABALHO QUE PODE SER ÚTIL PARA SALVAR
PESSOAS AFETADAS POR RADIAÇÃO IONIZANTE, APÓS MORAREM MAIS DE DEZ
ANOS EM LOCAIS COM ESSAS ANOMALIAS NEFASTAS, ENTREM EM MEU SITE:
www.geomarcosmeioambiente.com.br/matérias.
Nesse site exponho as anomalias eletromagnéticas não-ionizantes e ionizantes.
Realizo um trabalho, não aceito pela ciência oficial, mas, no entanto, com
comprovação dos resultados, de mudança de energia do local, poderíamos dizer, de
elétrica transformando-se em magnética, reequilibrando o local e as pessoas
moradoras recebem a informação emitida e começam a melhorar rapidamente.
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Em quatro meses trocamos todas as hemácias ionizadas do sangue e as novas
encontram-se sãs. Através de microscopia de campo escuro analisam-se as
hemácias antes e depois da realização do meu trabalho de mudança de energia.
VEJA NO SITE.
SE PUDERMOS AJUDAR AS PESSOAS, QUE MORAM EM LOCAIS IRRADIADOS E NÃO
SE DÃO CONTA DISSO, DEVEMOS ABRIR O CORAÇÃO E A RAZÃO PARA TODAS AS
OPÇÕES QUE SE APRESENTAM, MESMO QUE A CIÊNCIA OFICIAL NÃO ACEITE,
POIS NÃO TÊM INSTRUMENTOS FABRICADOS PELO HOMEM QUE SEJAM CAPAZES
DE CAPTAR DÉBEIS ENERGIAS EMITIDAS PELOS LOCAIS.
NO ENTANTO ESSA DÉBIL ENERGIA, COM O PASSAR DOS ANOS, DEZ A QUINZE
ANOS, ELA É ACUMULATIVA, POIS A RADIAÇÃO GAMA EMITE ENERGIA ACIMA DE
30 ELÉTRONVOLTS (eV). ISSO SIGNIFICA QUE HÁ UMA GRANDE POTÊNCIA
ACUMULADA, APESAR DA POUQUÍSSIMA QUANTIDADE EMITIDA NESSESS LOCAIS
DE MORADIA. SÓ QUE, COM O PASSAR DO TEMPO, ESSA ENERGIA, ACUMULADA
NOS NOSSOS ELÉTRONS DE NOSSAS MOLÉCULAS DE NOSSAS CÉLULAS, AO
CHEGAREM EM SEU PONTO MÁXIMO DE EMISSÃO OCORRE, O QUE PODERÍAMOS
DIZER, A GROSSO MODO, UM SALTO QUÂNTICO OXIDANDO AS NOSSAS
MOLÉCULAS, PRINCIPALMENTE NAS NOSSAS CÉLULAS 2n (MITÓTICAS), COMO AS
HEMÁCIAS DE NOSSO SANGUE. Essas células são trocadas aproximadamente a
cada quatro meses.
Quando eu reequilibro as energias do local, as pessoas começam a melhorar
rapidamente de saúde e após esse prazo de quatro meses um novo exame através
de microscopia de campo escuro, as novas hemácias não se encontram mais
ionizadas, nem grudadas umas nas outras, ou alongadas e enrugadas. Veja no meu
site as imagens.
O meu trabalho é realizado à distância, através da planta do imóvel. Modifico na
planta e acontece no local e as pessoas recebem a informação enviada e melhoram.
Somos quânticos e não mecânicos (não é só um jogo de palavras vazias). É
verdadeira essa afirmação, pois recebemos informações à distância e mudamos
todo o nosso organismo, sem o controle de nossa mente racional, mecanicista e
determinista, pois somos mais cartesiano-newtoniano-maxwelliano e einsteinianos
e ainda não nos demos conta, em nível normal de vivência, que somos quânticos einstein-planck-bohr-heisenberg-schrödinger-pauli-dirac-salam entre outros.
Comprovo através da análise de microscopia de campo escuro das hemácias do
sangue, com análises antes e depois da realização do meu trabalho. O trabalho tem
duração de quatro anos, atualmente.
Quando as pessoas me contatam elas já passaram por todos os exames médicos,
exames de sangue normal, ressonâncias magnéticas e ainda nada constam no
organismo e nessa fase elas estão com uma série de anomalias em seu organismo:
não dormem direito, ou dormem e levantam cansadas, nervosas, com colesterol
alto, apesar de fazerem exercícios e comerem adequadamente. Nessa fase é que
nos procuram, ao buscarem uma opção alternativa.
Também tenho verificado, em jornais e revistas, pessoas com câncer em diversos
órgãos, leucemia mielóide entre outras e não sabem que moram em locais com
emissão de gás radônio. Como não posso ajudá-las, pois seria invasão de
privacidade e ao mesmo tempo ficariam chocadas e descrentes com essas
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afirmações, pois nunca imaginariam que o problema está em sua própria
residência.
No entanto, participei do: 8º ENCONTRO INTERNACIONAL DE MEDICINA
PREVENTIVA e 1º. Encontro de Biorressonância, Bioletrografia e Radiestesia da
Saúde, promovido pela ASAMI (Associação Sul-Americana de Medicina Integrativa).
Apresentei o tema: “Anomalias microvibratórias eletromagnéticas que afetam a
saúde – Diagnósticos e Correções”.
Sou sócio fundador e diretor técnico da ABRAD – Associação Brasileira de
Radiestesia e Radiônica e sócio fundador da UCIR – União Científica Internacional
de Radiestesia – em Cuba em 2001.
Obrigado. Abraços Marcos.
www.geomarcosmeioambiente.com.br/geomarcos@terra.com.br)
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