29. ANÁLISE DE RESIDÊNCIA PARA COMPRA. COMPLEXA PROBLEMÁTICA
ENTRE LOCAIS E PESSOAS
On Qui 10/02/11 17:11 , "Ivana sent:
Oi Marcos,
Conforme te disse gostei muito desta casa, mas gostaria de ouvir tua
opinião.
Atualmente eu moro a 20 km da cidade de Curitiba e estou meio cansada de
viver na estrada em função da minha filha adolescente.
Assim estou olhando coisas na cidade. Esta foi uma casa que me deu boa
impressão, mas a vizinhança deixou um pouco a desejar. Existe uma mata atrás
da casa (fora do condomínio) que pode facilmente abrigar marginais, o que
me preocupa bastante.
Depois que v. olhar esta, eu te envio as fotos da minha casa atual.
Um forte abraço e obrigada por enquanto.
Ivana
Ivana
Data de nascimento: 22 de março de 1959.
Em anexo vai uma foto minha também, de dezembro último!
De: geomarcos@terra.com.br [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011 01:16
Para: Ivana Costa Nasser
Assunto: Re: Fotos da casa que eu quero comprar
Oi, Ivana! Olhei as fotos da residência e nada constei de anomalias
eletromagnéticas nocivas. O local é ótimo para se morar. A casa está bem
localizada. Não têm água subterrânea, nem zona tectônica, e quaisquer outras
anomalias. Boa Sorte. Abraços Marcos
Você está bem, captei um pouco de presença de Torres de Microondas em sua atual
residência. Captei por você que vibra nessa frequência. Ou pode ser outra coisa
como presença de alguma alta tensão. Enfim mande a foto de sua atual residência.
Abraços Marcos
On Seg 14/02/11 11:50 , "Ivana Costa Nasser" ivananasser@gmail.com
sent:
Oi Marcos, obrigada por enquanto. Mas teve uma revolução aqui. Meu marido não
gostou da casa. Achou cara e mal cuidada.
A minha casa atual está em anexo. Me sinto presa, acorrentada, quero me mudar
mas não consigo. Neste fim de semana foi a maior pauleira. Ele não quer se
mudar. E eu quero. Ufa! Aguardo notícias.
Abraços
Ivana
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De: geomarcos@terra.com.br [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011 19:26
Para: Ivana
Assunto: RES: Fotos da casa que eu quero comprar
Oi, Ivana! Fique calma. Seu marido olhou com outros olhos e analisou friamente o
problema, sem envolvimentos emocionais. OK?
Aliás, veja a definição de esposa, pesquisa realizada na Inglaterra, para a melhor
resposta:
Uma revista inglesa promoveu um concurso para premiar a melhor
definição de 'esposa'.

Segue texto ganhador, simplesmente um primor!
“Esposa é aquela pessoa amiga e companheira, que está
sempre ali, ao seu lado, para ajudá-lo a resolver os grandes
problemas que você não teria se fosse solteiro”.
Abraços Marcos
Não veio o anexo!
De: geomarcos@terra.com.br [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011 19:31
Para: Ivana
Assunto: RES: Fotos da casa que eu quero comprar
Oi, Ivana! Recebi sim o anexo. Já tirei cópia aqui na lanhouse. Logo dou notícias. O
que importa é mudar a vida e não o local (como diria Geraldo Vandré).
From: "Ivana
To: geomarcos@terra.com.br
Sent: Ter 15/02/11 09:20
Subject: Fwd: RES: Fotos da casa que eu quero comprar
É isso... agora vamos falar de dindin... quanto te devo?
Abraços.
Ivana
De: geomarcos@terra.com.br [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de fevereiro de 2011 13:37
Assunto: Fwd: RES: Fotos da casa que eu quero comprar
Oi, Ivana! Din don! Nada!
A sua atual residência não têm anomalias eletromagnéticas e está bem equilibrada.
Mas, você, está afetada por forças abstratas. Em nível espiritual os seus campos
sutis não estão funcionando plenamente. Você percebe essas anomalias que a
estão afetando? Por isso, de certa forma você “gostou" da casa que você pretendia
comprar. Essa casa não tem anomalias física, como disse, mas ao analisá-la no que
se refere às anomalias abstratas e/ou espirituais, verifiquei que existem memórias
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pensamentos negativos e nocivos nessa residência, associado com os antigos
moradores.
O que aconteceu então? Uma hipótese. O seu marido ao entrar nessa casa "sentiu"
essas forças abstratas e "interpretou" como sendo "mal cuidada" e "cara". Pôs
empecilhos, pois, provavelmente ele não está com impregnações abstratas no seu
campo áurico e como você está com essas impregnações, vistas (percebidas) por
mim em sua foto, você teria a tendência de gostar mais da casa com memórias
abstratas. Acaba ocorrendo, sem a gente saber, uma atração, os iguais se atraem.
Avalie e verifique o que está acontecendo com você.
Em suma, não têm quaisquer problemas físicos em sua residência atual. OK? Não
precisa concordar com nada do que eu falei.
Abraços Marcos
De: Ivana
Enviado: 18/2/11 16:05
Para: <geomarcos@terra.com.br>
Assunto: Fotos da casa que eu quero comprar
Marquíssimo!
Vc. é fera mesmo. Marciano é absolutamente "sensitivo". Eu também me sinto
desequilibrada sim. Lógico. Coisas minhas, coisas que capto, apesar de fazer
exercício regularmente, de procurar usar o máximo os instrumentos da
Tradição. Tenho que fazer uns banhos de sal grosso prá limpar. Mas também senti
algo estranho na casa. Eu não sabia exatamente o que era. Me deu muito medo o
lugar. Por isso fiquei em dúvida e resolvi ir atrás de ti.
Que bom que a minha casa está bem equilibrada. Funciona uma halka lá!
A minha motivação de mudança é pela quilometragem diária que faço - to igual
motorista de táxi: em média 200 km por dia e chega no fim do dia estou
absolutamente esgotada (a casa fica no meio do mato, quase - tudo está longe de
lá - o colégio da minha filha, o meu trabalho, a yoga, o ballet, o supermercado,
ufa.. tudo...). Sem energia. Mas adoro o lugar. Fico de coração partido de ter que
sair de lá. Então a ideia era comprar uma casa mais barata (via financiamento) e
alugar a nossa.
No sábado vou visitar mais duas. E se eu gostar te mando fotos para análise....
Abraços
Ivana
On Sex 18/02/11 16:07 , "Ivana sent:
Quando v. fale que meu campo áurico está deficiente, te pergunto: tem a ver com
exposição à energia eletromagnética? Trabalho na frente do computador o dia
inteiro, fechada em uma sala com ar condicionado. Pode ser ou é espiritual
messssssmmoooo??!
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Seg 21/02/11 00:57
Para: Ivana
Oi, Ivana! Não é o computador que a está afetando. Entenda: existem três campos
de energias - física, vital e espiritual ou abstrata ou outras denominações. Estas
últimas são energias sutis que nos afetam, principalmente quando nos
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identificamos com situações, pessoas e locais, de forma que nos envolvemos com
energias alheias e por ressonância acabamos absorvendo essas energias e
acabamos agindo em função dessas forças intrusas. Seria interessante você
verificar o que está acontecendo.
Também tente relembrar situações em que você se envolveu e ficou nervosa e agiu
emocionalmente de forma desgastante. Algo ou alguém que "provocou" e mexeu
com o seu estado de equilíbrio e ao se envolver negativamente com essa (s)
pessoa (s) ou situações você acabou absorvendo essas energias. Não sei se
compliquei muito. Você precisa estar atenta às situações exteriores.
Você pode entrar em contato com a Cida Guerreiro, em S. Paulo, ou com alguém
especialista nesse campo de atuação. A Cida estava ligada ao Instituto Mahat, mas
atua agora em outro prédio. Nesse momento não tenho o telefone dela, mas pode
ligar para (11)2955-8460 e falar com a secretária Rosangela e conseguir o telefone
da Cida. Desculpe não ter o telefone novo dela.
Bem é espiritual messsssmmooooo!
Abraços Marcos
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