27. PERGUNTA DE ISABEL, DO PORTO – PORTUGAL, SOBRE RADIESTESIA À
DISTÂNCIA
On Qua 2/02/11 23:30 , Isabel sent:
Caro Marcos,
Sou portuguesa e moro em Portugal, mais propriamente no Porto.
Tenho neste momento a necessidade de consultar um especialista em
radiestesia/radiônica, por questões pessoais e profissionais.
Conheci em 2009 o presidente da Associação Cultural Radiestesia Lusitaniae, José
Alexandre Cotta que era uma pessoa muitíssimo capaz de realizar este tipo de
pesquisas. No entanto quando tentei contacta-lo de novo, ele já tinha falecido.
Tenho procurado na Net por especialistas sobre radiestesia, mas sou sincera fico na
dúvida se de facto serão pessoas conhecedoras a sério destas matérias, ou tentam
fazer o seu melhor.
Cheguei ao seu conhecimento numa destas buscas, e encontro credibilidade. Por
isso gostaria de saber de que forma poderei consultar alguém, se há distância ou se
haverá alguém em Portugal que me poderá indicar.
Desde já agradeço a sua atenção.
Com os meus cumprimentos
Isabel Curval
Em 3 de fevereiro de 2011 10:09, <geomarcos@terra.com.br> escreveu:
Oi, Isabel! A geobiologia é a ciência (melhor dizendo, a paraciência, pois não é
aceita pela ciência oficial) que tem a capacidade de captar anomalias
microvibratórias à distância. Eu trabalho com geobiologia e a radiestesia é a
ferramenta para se acessar as informações não acessíveis pelos cinco sentidos.
Venho trabalhando nesses últimos dezesseis anos, com diagnóstico e mudanças de
energia dos locais que as pessoas moram, com trabalhos em residências,
comércios, indústrias, etc.., em cerca de uns 4.000 mil imóveis e medições em
pessoas cerca de umas 15.000 pessoas. Esse trabalho é realizado na planta do
imóvel e acontece no local, com comprovação.
Para você saber um pouco mais do meu trabalho entre em meu
site: www.geomarcosmeioambiente.com.br/matérias e no site do António
Rodrigues (também português): www.mindtron.net/blog. Nesse site eu respondo a
perguntas de pessoas e no fórum o António responde a questões mais imediatas.
Sobre instrumentos de radiestesia você pode acessar o site do João Oreste Cafarelli
e Cida Guerreiro: www.institutomahat.com.br. Também você pode contatar a
ABRAD Associação Brasileira de radiestesia e Radiônica: www.abrad.com.br.
Para sabermos o que está acontecendo com você é necessário você me enviar uma
foto de sua residência ou apartamento: uma de fora (se for residência ou do
prédio) e umas duas ou três fotos do interior. Uma foto sua com nome e data de
nascimento. A técnica metodológica é esta: o próprio local conta a sua própria
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história e o mesmo com as pessoas. OK?
A partir desses dados poderemos começar a tomar contato com possíveis
problemas.
Abraços Marcos
On Sex 4/02/11 22:30 , Isabel sent:
Olá Marcos,
Muito obrigada pelo seu mail. Estou a dar os primeiros passos na radiestesia, e
como tal sei que levará tempo até que me possa sentir segura das respostas.
Já consultei os sites que me sugere e tomei conhecimento com muitas informações
que não fazia a menor ideia. Os seus artigos são muito claros e esclarecedores e
desmitificam muitas ideias que circulam relativas à radiestesia.
Fico muito grata pela sua ajuda e estou a preparar algumas fotos para lhe enviar.
Eu posso até estar errada, mas tenho a sensação que algo está mal, que as peças
do puzzle não encaixam.
Vou continuar a consulta pelas várias matérias da radiestesia, porque apenas
conceitos básicos não me satisfazem.
Tentarei amanhã ou depois, enviar-lhe as informações.
Mais uma vez, obrigada pelas informações e pela ajuda.
Abraços Isabel
De: Marcos
Para: Isabel
Isabel! Tudo bem! Esperamos as fotos. Abraços Marcos
On Qua 9/02/11 22:52 , Isabel sent:
Marcos,
As restantes fotos que tinha para enviar.
Abraços Isabel
De: Isabel
Enviado: Qua 9/02/11 22:45
Re: geobiologia/radiestesia - Portugal/Brasil em conexão

Para: geomarcos@terra.com.br
Marcos,
Não sei se recebeu a minha resposta com as fotos, porque já a enviei há uns dias,
mas fico na dúvida, pois recebi de volta mensagens do Email. Talvez as fotos
fiquem um pouco pesadas e não passem todas duma vez. Por isso envio metade
das fotos neste Email e o resto num Email a seguir.
Obrigada pelo link da entrevista. Achei fenomenal. Esclarecedora e nada cansativa,
porque todo o seu discurso é compreensível, coerente e actual. Visualizar apenas
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algumas partes não é suficiente, pois todas são importantes para compreendermos
no geral a ideia que nos pretende transmitir. Do muito que aprendi, uma parte
importante foi o falar pelo telemovel dentro do carro. De facto não fazia a menor
ideia do risco para a saúde, o que está implícito. E como tão bem diz, a quem eu
falo de radiestesia apenas uma percentagem mínima de pessoas acreditam, pois na
maioria atribuem este tipo de trabalho a artes esotéricas de adivinhação e nunca
uma mediação real.
Uma vez mais obrigada e parabéns pela sua entrevista.
Entretanto envio algumas fotos da minha residência. É uma moradia geminada
(tem uma casa colada pelo lado direito) onde habito apenas no rés-de-chão.
Compramos a casa em 1993 e vim morar para cá quando casei em 1994. Vivo com
o meu marido e 2 filhas.
O meu nome é Maria Isabel e nasci em 13.06.1967.
Tenho desde sempre trabalhado no sector do turismo, mas neste momento devido
à falência da empresa onde trabalhava, estou desempregada. Divido o meu tempo
entre a casa o armazém do meu marido e uma loja que temos no centro da cidade
de Vila Nova de Gaia.
Mas também os negócios não têm ajudado a levantar o astral.
Obrigada Marcos pela ajuda e pelo seu tempo.
Abraços Isabel
De: geomarcos@terra.com.br

Enviado: Seg 14/02/11 01:05
Re: geobiologia/radiestesia - Portugal/Brasil em conexão
Oi, Isabel! De fato o local de comércio e sua residência têm anomalias
eletromagnéticas ionizantes. Tem emissão de gás radônio que afeta a saúde da
família e os negócios.
Captei, também, que no local de trabalho e na residência têm forças espirituais de
baixa frequência, o que afetaria tanto o comércio como vocês moradores. Além
disso captei pela foto que você está afetada por forças abstratas.
Quando o local têm forças abstratas não posso realizar o trabalho de mudança de
energia desse local.
Essas forças causam uma dificuldade, pois desviam os objetivos, confundindo e
desorientando o rumo certo.
Para você começar a mudar as coisas é necessário um tratamento abstrato,
primeiramente de você e posteriormente do local. Não sabemos quem possa
realizar esse trabalho de limpeza energética de locais aí em Portugal em sua região
de residência. É necessário realizar esse trabalho.
Quanto a você precisa ser tratada energeticamente por um especialista nessa área.
Eu só posso indicar a Cida Guerreiro do Instituto Mahat:
www.institutomahat.com.br - Fone: (11)2955-8460 (São Paulo).
Entre em contato com ela ou localize pessoas especialistas, aí na região.
Posteriormente a esse trabalho poderei medir novamente as fotos e verificar se
houve modificações e eliminação das forças abstratas. Novas fotos que você enviar
me permitirá verificar se foi sanado o problema.
Abraços Marcos
De: Isabel
Enviado: Ter 15/02/11 01:00
Para: geomarcos@terra.com.br
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Re: geobiologia/radiestesia - Portugal/Brasil em conexão
Olá Marcos,
Muito obrigada pelas informações. Nem sei o que dizer. Fico preocupada com o que
possa estar a acontecer comigo e com os espaços aos quais estou ligada, mas pela
minha natureza persistente, só descansarei quando estes problemas ficarem
resolvidos.
Nunca imaginei que tais anomalias pudessem ocorrer comigo, pois sempre me
considerei uma pessoa forte e equilibrada. Mas ultimamente há qualquer coisa
errada e isso eu persinto.
Seguindo a sua sugestão, já enviei um Email para o Instituto Mahat a fim de saber
qual a melhor forma para contactar a Cida Guerreiro. Aguardo agora a resposta.
Por aqui deve haver especialistas "sérios" nesta área de actuação, mas são tantos e
tantos os que hoje em dia aparecem em cena, que vou ficando na dúvida sobre
muitas destas pessoas. Apenas quando alguém credível nos indica um nome, então
sim penso estar com uma pessoa pela verdade. Não sei se me pode compreender.
Obrigada uma vez mais. Até breve.
Abraços Isabel.
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