28. ARQUITETA QUE TEM INTERESSE EM SE ESPECIALISAR EM
GEOBIOLOGIA
On Ter 8/02/11 11:13 , "Carina" sent:
Bom dia Marcos,
Me chamo Carina, sou arquiteta e tenho profundo interesse em especializar-me em
geobiologia, pois acredito imensamente na capacidade e influencias das energias no
ambiente edificado.
Pois bem, estive no google pesquisando e aparecem inúmeros sites com material,
oferta de cursos, etc. Inclusive fiz 2 módulos do curso do Allan Lopes, mas confesso
que os achei um tanto fracos. Eu moro no Rio Grande do Sul, e por aqui não
conheço ninguém que ofereça estes cursos na área. Gostaria de saber se você teria
alguém para me indicar ou se você ofereceria cursos à distância.
Desde já agradeço pela sua colaboração
Carina
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Ter 8/02/11 22:01
Para: "Carina"
Oi, Carina! Como você viu um curso de geobiologia de verdade é difícil, por isso não
posso indicar um, pois, eu mesmo, entrei nuns 690 sites na internet sobre
geobiologia e vi que quase todos colocam um pouco de misturada de arquitetura,
materiais bioecológicos, construções e outras coisas mais; inclusive, vi que colocam
um pouco de xamanismo, alguns; outros chamam geobiologia espiritual, assim por
diante.
Na verdade apareceu essa para-ciência, não aceita pela ciência oficial, há uns 15 a
20 anos e todas as pessoas julgam que podem aprender geobiologia e que podem
"vender" esse serviço. No caso de alguns especialistas, julgam que não há
necessidade de utilizar a radiestesia como ferramenta básica e aí voam na
"maionese", com uma misturada de tudo.
Não consegui, nesses sites, ver alguma coisa que eu pudesse reconhecer como
sendo de fato geobiologia. É claro, muitos vão dizer: Ah! você é geólogo e então
"julga" que sabe "tudo" etc... De fato sou geólogo e aplico a geobiologia utilizando
conhecimentos de geologia, no entanto, muitas outras profissões podem aplicar a
geobiologia, como arquitetos, engenheiros, biólogos, médicos e os interessados
afins. No entanto é necessária a utilização da ferramenta fundamental: a
radiestesia.
É interessante você fazer cursos de radiestesia e treinar, treinar, por umas quatro
horas por dia; exagero? Não! A geobiologia trabalha, para ser, de fato, uma ciência,
ou para-ciência, já que a ciência oficial não a aceita, pois é necessário fazer algo
que nenhuma outra ciência faça. É assim que se caracteriza uma determinada
especialidade científica.
A geobiologia trabalha com o mundo invisível, nunca será aceito pela ciência oficial,
pois não têm instrumentos que consigam medir o que o geobiólogo consegue.
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Portanto, "eles", os clientes, aqueles que precisam, nos chamam, porque ninguém
consegue resolver o problema. OK?
Seja uma exímia radiestesista, para começar.
Entrou! Espero! Em meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br Entre no site
do Instituto Mahat: www.institutomahat.com.br onde você vai conhecer os
melhores instrumentos de radiestesia do Brasil, quiçá do mundo.
Entre, logo mais, no site da ABRAD – Assoc. Bras. de Radiestesia e Radiônica, ainda
em arrumação e se filie à Associação. Em Outubro/novembro vai ter mais um
congresso de radiestesia e radiônica. Va penetrando nesse mundo.
Lecionei um curso rápido de geobiologia na ANAB-Brasil - Assoc. Nacional de
Arquitetos Bioecológicos do Brasil, associados a um grupo de arquitetos Alemães e
norte Italianos. E lecionei um curso de geometria de proporções harmônicas para
eles.
Verifiquei que pouco conheciam de geometria de proporções harmônicas e de
geobiologia. O site da ANAB, não me lembro agora, mas pode entrar em contato
com a diretora do curso: smanfredi@anabbrasil.org.
Para lecionar um curso de geobiologia de fato deve demorar pelo menos 2 a 3
anos. É complexo.
Abraços Marcos
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