32. PROBLEMAS GEOBIOLÓGICOS EM UMA RESIDÊNCIA. ANALISADA POR
ALGUNS RADIESTESISTAS
CONCLUSÃO: DEPOIS DE MESES DE DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DEZENAS DE
FOTOS DOS LOCAIS E DAS PESSOAS O TRABALHO NÃO FOI REALIZADO,
POIS O PAI DA ANE DECIDIU QUE A MOÇA QUE UTILIZOU A VARINHA
DISSE QUE EM SEU APARTAMENTO NÃO TINHA ANOMALIAS NOCIVAS E
QUE NA RESIDÊNCIA DA ANE SÓ TINHA “VEIO D´ÁGUA”. TERMINOU
ASSIM A NOSSA HISTÓRIA.
VOCÊS VERÃO QUE É MUITO DIFÍCIL PARA AS PESSOAS ACREDITAREM QUE É
POSSÍVEL EQUILIBRAR UM LOCAL, À DISTÂNCIA, ATRAVÉS DA PLANTA DO IMÓVEL
CADA RADIESTESISTA TENTA DAR UMA SOLUÇÃO PARA OS PROBLEMAS DE
INSALUBRIDADE, NO ENTANTO, O QUE FALTA É MÉTODO DE OBSERVAÇÃO E DE
CORREÇÃO DOS LOCAIS. É NECESSÁRIO CONHECER OS TIPOS DE ANOMALIAS
QUE OS LOCAIS PODEM EMITIR.
É COMPLEXO! E AS PESSOAS PROCURAM AJUDA PARA SOLUCIONAR OS SEUS
PROBLEMAS IMEDIATOS. ELAS NÃO QUEREM ENTENDER NADA DO ASSUNTO, O
QUE É NORMAL E RAZOÁVEL ENTRE AS PESSOAS. ELAS QUEREM SOLUÇÃO NADA
MAIS!
O PORÉM DESSA FORMA DE PENSAR USUAL, NO ENTANTO, É QUE SEM
ENTENDEREM, PELO MENOS UM POUCO, DAS RADIAÇÕES DOS LOCAIS, ELAS
PODERIAM EVITAR MALES FUTUROS. MAS, O QUE ACONTECE COM AS PESSOAS É
QUE ELAS, DE REPENTE, NÃO ACREDITAM MAIS, E DEIXAM DE “PENSAR” SOBRE O
ASSUNTO OU UTILIZAM SOLUÇÕES PALIATIVAS E SUPERFICIAIS. O QUE É COMUM
ENTRE OS HOMENS!
De: Ane
Assunto: Veio d'água
Para: geomarcos@terra.com.br
Data: Domingo, 23 de Janeiro de 2011, 12:57
Marcos, meu nome é Ane. Em agosto de 2010 meu pai entrou em contato com você
sobre veio d'água conforme e-mail anexo que você enviou. Na minha casa foi
detectado esse problema. Um radiestesista analisou os cômodos através de fotos e
fez alguns gráficos para eu colocar em baixo da cama para reverter essas energias,
mas foi em vão, pois foi verificado que de nada adiantou. Venho recorrer a você
para que possa me orientar de forma que eu consiga acabar com essa força.
Aguardo retorno.
Atenciosamente Ane
E-MAIL ANEXO: Resposta sobre veio de água.doc 26 kb - agosto de 2010
O PAI DA ANE DISSE QUE UMA SENHORA TINHA UTILIZADO A VARINHA
EM “Y” E DISSE QUE NA CASA DA ANE PASSAVA UM VEIO DE ÁGUA.

De: Marcos
Para: Pai da Ane
Assunto: “Resposta sobre veio de água”,
Oi, Pai da Ane!
Devo esclarecê-lo que a ideia de veios d´água e cruzamentos de veios d´água que
passam embaixo da cama é muito antiga. É uma linguagem utilizada pelos
radiestesistas buscadores de água subterrânea. Essa linguagem empírica está
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associada com o movimento do pêndulo ou da varinha em "Y" que se movimenta
sobre o efeito de água subterrânea. No entanto, na verdade, não existem veios
d´água no subsolo, como uma mangueira cheia d´água.
Em geologia essa ideia é absurda. O que realmente acontece são rupturas nas
rochas na forma de fraturas, falhas e quebras nas rochas devido aos esforços
tectônicos que afetaram a crosta terrestre em várias épocas. Sendo que algumas
dessas fraturas, as denominadas fraturas de extensão, podem acumular água
subterrânea. É um pouco complexo o assunto e o seu interesse real é sanar uma
possível emissão de energia nociva vinda da terra. Caso queira saber um pouco do
assunto entre em meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br/matériascomplementares onde relato
algumas idéias da busca de água subterrânea.
Outros tipos de anomalias que podem afetar profundamente os seres vivos eu
relato em meu site em matérias.
Para iniciarmos uma análise geobiológica em sua residência envie fotos: uma foto
de fora da residência e outras (não mais que duas ou três), da sala e do seu
quarto. Com essas fotos poderei dar um diagnóstico do problema, caso existir de
fato.
Envie também os nomes completos e datas de nascimentos dos moradores,
também, se possível, as fotos de cada um.
Com esses dados direi se serão necessárias uma ação de mudança de energia do
local.
Eu trabalho com a mudança de energia do local através da planta do imóvel com
todos os dados (nome da rua, número, bairro, cidade, estado e norte magnético
com uma setinha escrita NM) com duração de quatro anos. Mas antes dessa fase
mande as fotos.
Abraços Marcos
PASSARAM ALGUNS MESES ATÉ QUE UM DIA O PAI DA ANE ME CONTATOU
NOVAMENTE
RELATANDO
AS
SUAS
CONSULTAS
COM
OUTROS
RADIESTESISTAS
De: Pai de Ane
Para: Marcos
Marcos boa noite.
Quanto ao seu e-mail anexo: “Resposta sobre veio de água”, somente não dei
o retorno, pois além de não conseguir abrir o site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br/matériascomplementares, eu já estava em
contato com o P. A. que estava me dando a devida assessoria.
Acontece que apesar de todo seu empenho a solução dada por ele não foi
devidamente satisfatória.
Segue abaixo descrição do passo a passo para seu conhecimento:
1. Tentei a placa luxor sem êxito – ver anexo: “I. agradeço antecipadamente o
seu apoio”, sem que ela me desse retorno.
2. Tentei a solução do P. A., também sem sucesso – ver anexo: “Recomendação do
P. A. - Quarto da Ane”.
3. Anexo: “Medição com a freira” – demonstração de que a solução foi ineficaz.
A solução final do P. foi mudar de quarto, pois os gráficos, segundo ele, se
saturaram de um dia para o outro.
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4. Enviei um e-mail – “anexo: Kenco Patto”, e o P. A. deu a seguinte
resposta:
Assunto: Lençol isolante
“Caro Pai da Ane, desconheço esse "lençol isolante", devo lhe confessar
que a geobiologia (saúde dos imóveis) não é minha especialidade, dedicome mais a "bioenergia" (Energia em vertebrados) aqui no Rio tem uma
geobiologista muito boa, que conheço pelos seus escritos e participação
em fóruns de Radiestesia , é a L”.
Porém antes de entrar em contato com a Ane estou solicitando o seu parecer.
Segue ainda os anexos: Página 5, Página 259 e Página 268.
No total estou encaminhando-lhe 8 anexos e espero não estar complicando muito.
Qualquer dúvida meu telefone é: xxxxx e, por favor, ligue a cobrar.
Caso queira responda este e-mail informando seu telefone, dia e horário para
comunicar que eu lhe retornarei para conversamos pessoalmente.
Um forte abraço com agradecimento antecipado, Pai da Ane.
Em tempo: Estou enviando em outro e-mail fotos, para não carregar de anexos, do
quarto, da Ane (minha filha) e do Dal (meu genro) visto que as ondas negativas /
nocivas estão na casa onde eles residem há um ano e sete meses – casaram em 2
de maio de 2009.
PAI DA ANE ENVIOU O ANEXO DAS RECOMENDAÇÕES DE P. A.:
Prezado Pai da Ane, pedi o endereço do imóvel da Ane com o objetivo de ver sua
taxa e frequência vibratória como um todo, para saber se o problema do quarto
afeta a casa toda. Fiz vários testes com gráficos de uso comum e um exclusivo que
uso que é a Pirâmide Tripla com Grelha de letras. Mas as fotos são um bom
testemunho.
O quarto antes do teste tinha 6,5 Hz de frequência e 35 000 Â – (negativo) de taxa
vibratória. O ideal é um imóvel ter acima de nove mil angstroms e acima de 13 Hz
de frequência vibratória. Sua filha está com 8,7 Hz de frequência e o marido com
9,0 Hz, o mínimo saudável é 13 Hz. Isso mostra que a nocividade telúrica do
quarto, está atingindo-os plenamente.
Existe realmente um veio d’água sob esse quarto e um vácuo ionizante de rochas,
(por causa do movimento sísmico do subsolo, que está sempre em movimento).
Ambos as fontes de más energias telúricas são potencializadas pelo espelho do
quarto; espelho fica bem em quartos de motel, que é de alta rotatividade e não dá
tempo de incomodar ninguém. Para os chineses o sono representa a morte e
dormir com imagem projetada num espelho não é nada bom. Espelhos potencializa
tanto boa quanto má energia.
Pela janela do quarto se vê um prédio em forma côncava que projeta energia de
forma, isso é, más energias. A solução é por espelhos pequenos multifacetados ou
planos no batente da janela pelo lado de fora para repelir essa energia. Pode-se
também usar cortina de pano, venezianas , tiras, etc. A tampa do vaso sanitário
deve estar sempre abaixada e a porta do banheiro sempre fechada, banheiros são
ladrões de energias. A energia que chega pela janela é responsável somente por
5% do total do problema. O espelho do quarto potencializa essa energia telúrica e
de forma.
Quando um local tem energias negativas, ela suga as boas energias vindas do
Cosmo e das pessoas que vivem no local.
Fiz testes com o Gráfico da Pirâmide Tripla, que considero o mais poderoso dos
gráficos existentes, são raros os radiestesista que o conhecem, ele foi feito por
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Ettiénne Guillé, que curava até câncer com esse gráfico associado com outras
técnicas. A energia do local que era 35000 – foi para 6300 +, O ideal é estar acima
de 9000+, daí testei a Pirâmide com quatro placas Keiti e a energia foi a 12000+ o
que é excelente.
CURA

-Imprima duas cópias desse gráfico
Ponha esse com dupla face e os outros em uma pasta arquivo em L, A4 plástico
transparente, ou outro tipo de proteção. Ponha-o no meio da cama no estrado, se
direcioná-lo para o Norte é melhor. Se não tiver bússola fique de frente para o local
que nasce o sol, estique seu braço esquerdo que estará apontando para o norte
geográfico (não precisa ser exato, o gráfico faz efeito em qualquer ponto cardeal)

Imprima 4 cópias desse gráfico Placa Keiti duplicado
Dobre-o ao meio dividindo as duas placas e coloque-os numa pasta arquivo em L A
4 ou papel contact, deve ficar uma face para baixo e outra para cima, coloque cada
gráfico duplicado em cada canto da cama, a placa Keiti não precisa de orientação

geográfica. Vai ficar mais ou menos assim:
Esse exemplo é ilusutrativo, é claro que os gráficos não ficarão visiveis já que serao
colocados abaixo do colchão, isso serve só para orientaçao.
Pai da Ane, proceda conforme a orientaçao acima e avise-me no dia seguinte para
proceder novas medições. Caso não esteja conforme os testes, farei novos até
neutralizar o problema.
Muito obrigado pela preferencia. Um grande abraço.
From: Pai da Ane
Sent: Monday, November 29, 2010 2:49 PM
To: P. A. (Radiestesista)
Subject: Informação
P. A.,
Espero que tudo esteja correndo bem com você e sua mãe.
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A minha esposa trouxe emprestado um livro que versa sobre estas ondas negativas
e acredito que possa existir uma solução paliativa / provisória.
Em tempo: lógico que como leigo apenas foliei o livro, pois se for aprofundar-me no
assunto vou ser seu concorrente (rs...rs...rs... – brincadeira).
Anexo estou enviando para seu conhecimento páginas do livro, sendo:


Página 5: informação sobre o livro;



Pagina 259: lençol isolante que protege contra as O.N. que emanam do subsolo;
Procurei no anexo do livro o endereço do Spatio-drap para solicitar melhores
informações, porém não consegui localizar.
Como durmo num “Kenko Patto” desde 1990, caso não encontre o tal lençol, posso
trocar com a minha filha o colchão comum pelo Colchão Magnético Kenko
Patto na expectativa de que poderia contribuir positivamente até uma solução
definitiva.
Gostaria de saber sua opinião sobre este tipo de colchão visto que
comercialmente é tido como:



Platina Photon ( infravermelho longo ) utilizada nos colchões Kenko Patto cria um
campo eletromagnético que restabelece a circulação geral e tem efeito na dor,
estimula o metabolismo, repara as lesões celulares e auxilia na cicatrização das
mesmas (copiei do site informado abaixo).
Entrei no site: http://www.kenkopremium.com.br/videos.html e estou
enviando-lhe para seu conhecimento por vídeo (se for o caso), porém gostaria que
você com a sua competência / autoridade sobre o assunto me posicionasse a
respeito e espero te importunar pela última vez neste assunto.
No livro, página 268 esclarece que as camas não devem conter nenhum elemento
feito de metal.
Este colchão contém imãs com campo magnético. Ele é também prejudicial.?
Abs, Pai da Ane.
O PAI DA ANE CONSULTA UMA RADIESTESISTA SOBRE O VEIO DE ÁGUA:
Isabel agradeço antecipadamente o seu apoio.
A senhora que possui o poder da Radiestesia somente hoje esteve disponível para
testar a placa de luxor no local do veio d´água.
Eu fiz o seguinte: copiei pela internet – seguem anexos os gráficos de luxor
testados, porém sem o resultado desejado, ou seja: mesmo em cima do desenho
retratado no papel, as energias telúricas não foram bloqueadas.
Segundo o site:
http://www.lojaviasol.com.br/viasol/exibe_produto_individual.php?cod=373197&&c
od_depto=20&&todos_subdeptos=ver
descreve o seguinte: Este gráfico tem o poder de minimizar a influência negativa do
subsolo que causam diversas doenças.
Modo de usar:
Coloque o gráfico no chão em um local que está emanando energias telúricas,
principalmente onde as pessoas fiquem por muitas horas, por exemplo, a cama
(não menciona placa de material metálico e sim gráfico - desenho)
Tive informação de leigos que eu deveria ter feito o gráfico (desenho) em cima de
uma placa de cobre ou de bronze.
O site: http://www.quebarato.com.br/placa-luxor-cobre-pequena__256e95.html
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Disponibiliza placa de cobre.
Isabel gostaria que você me orientasse como proceder, visto que: o ideal é
colocar uma placa de luxor debaixo da cama para bloqueio desta energia.
Desculpe-me estar “usando” a senhora, porém é a pessoa que me inspirou
confiança.
Agradecido, Pai da Ane.
Medição da Freira:

CONTINUANDO A CONVERSA MINHA COM A ANE, EM 03.2.11:
De: "geomarcos@terra.com.br"
Para: Ane
Enviadas: Quinta-feira, 3 de Fevereiro de 2011 18:46:29
Assunto: Re: Enc: Veio d'água
Oi, Ane! Esperei um pouco o seu pai conhecer mais sobre a radiestesia e
geobiologia antes de contatá-la. No entanto eu vi, pelos relatos dele e das
consultas que ele fez que a situação está difícil. Vi solidariedade das pessoas
radiestesistas tentarem ajudar, no entanto não é possível, pelos métodos adotados,
solucionar o problema.
Na verdade pensam em veio d´água como se esse fosse o problema, mas na
verdade o local de fato tem água subterrânea em movimento, pois o terreno é
inclinado, logo a água vai do local mais alto para o mais baixo.
Tem zona tectônica (quebra das rochas). Mas o mal maior e não conhecido pela
grande maioria das pessoas é a presença de radiação ionizante: gás radônio. Esse
gás insípido, inodoro e invisível, é uma emissão radioativa gama, eletromagnética,
que destrói as células.
Como não têm instrumentos que meçam essa radioatividade pensam que não
existe. Os geobiólogos e radiestesistas não conhecem essa radiação. Não adianta
colocar nada, gráficos etc. no local, pois essa radiação passa por tudo, por paredes,
pelas pessoas, nada a segura. É uma radiação com comprimento de onda muito,
muito pequeno e vibra quintilhões de vezes por segundo ou mais.
Eu falo sozinho sobre essa radiação no Ocidente, ninguém sequer sabe que existe
(veja no meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br).
Eu trabalho com essa radiação há dezesseis anos. Já realizei a mudança de energia
em cerca de quatro mil casas, comércios, indústrias etc..
Eu mudo a energia do local através da planta do imóvel, que deve conter o nome
da rua, número, bairro, cidade, estado, quiçá, País. É necessário constar o norte
magnético (sem erros) na planta do imóvel. A planta do imóvel deve conter todos
os cômodos e o terreno, em copia xerox sem emendas.
As fotos que recebi, pelo jeito, é do seu marido? E a moça tristinha é você? E o seu
pai não mora aí? É isso?
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Aonde você mora? Pela foto, eu vi que vocês estão muito afetados pela radiação
ionizante e tudo indica que vocês moravam antes em local irradiado. É uma
tendência do organismo, devido às endorfinas, procurar um local igual.
Vocês estão morando em local com gás radônio, provavelmente, há mais de dez
anos. Como é uma radiação que atua nos elétrons dos átomos das moléculas de
nossas células, eles (os elétrons) acumulam energia e quando atinge o máximo de
energia acumulada começa a aparecer no macro, pois as pessoas não dormem,
aumenta o colesterol, têm dores de cabeça, etc... a situação fica complicada.
Vocês estão afetados em nível de periculosidade máxima. Ou seja: todas as
pessoas que me procuram encontram-se nessa situação. Não fiquem preocupados,
mas não há outro modo de resolver o problema: ou vocês fazem o trabalho de
mudança de energia do local: o trabalho que realizo tem duração de quatro anos e
é preciso realizar o trabalho permanentemente, a cada quatro anos, ou mudar do
local. Mas, antes de mudar, mande as fotos do novo local para não irem para a
mesma radiação. As pessoas que moram nos locais irradiados mudam-se para
locais iguais.
Explico no meu site sobre o trabalho.
Prepare a planta do imóvel. Para colocar o norte magnético na planta siga as
regras: coloque a planta em uma mesa de madeira, sem metais, paralelamente à
casa, ou seja sala real com a sala da planta na mesma posição. Coloque a bússola e
marque com uma régua, fora da planta em um canto, a lápis, uma setinha escrita,
na ponta, NM (norte magnético). Não pode ter erros. OK?
Abraços Marcos
P.S. Quando eu mudar a energia, após quatro meses a pessoa volta ao normal,
como nasceu trocando as células ionizadas, no entanto as células cerebrais nós não
trocamos e a energia acumulada fica lá, mas não atua. Por isso a pessoa não pode
mais morar em local dom gás radônio). É complexo? Sim´! É verdade!)
www.geomarcosmeioambiente.com.br
On Sex 4/02/11 12:28 , Ane sent:
Ei, Marcos!
Que bom que você me respondeu. Realmente é muito complexo. Meu pai não mora
comigo; mora meu enteado, meu marido e eu. Acredito que não exista a planta
dessa casa. Meu marido comprou em 2007 e fizemos algumas reformas. Tenho que
fazer uma planta?
Moro em Belo Horizonte - MG, na Rua xxxx nº yyy - Bairro Fernão Dias.
Na minha casa não possuo mesa totalmente de madeira, tenho uma de granito e
uma de madeira com vidro. Qual posso utilizar? Muito obrigada pela sua
atenção. Ane
De: "geomarcos@terra.com.br" <geomarcos@terra.com.br>
Para: Ane
Enviadas: Domingo, 6 de Fevereiro de 2011 1:06:19
Assunto: Res: Enc: Veio d'água/entrevista no Youtube sobre geobiologia
de Marcos
Ane!
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Se você morasse em S. Paulo e imediações eu iria visitá-la. Pode ser mesa de
granito ou de vidro. É que a bússola é atraída por metal o que alteraria a direção
exata do imóvel.
Vou enviar uma entrevista, que meu filho postou no Youtube hoje para você
conhecer um pouco sobre geobiologia.
Você precisa fazer uma planta em escala com valores marcados ou escala gráfica
do terreno e da casa: garagem, térreo e 1o. pavimento. Ou pedir para um arquiteto
ou engenheiro treinado em fazer plantas com exatidão.
Abraços Marcos
Estou enviando o link de uma entrevista na Radio Câmara de Osasco sobre
geobiologia. Meu filho a dividiu em 8 partes, assim aqueles que não "aguentarem"
podem parar no 1/8 e no mês seguinte seguir o 2/8 e para os que tiverem coragem
vão até o fim e aqueles que acharem estranho, deletar logo de cara. Boa sorte.
Abraços Marcos
http://www.youtube.com/watch?v=a4K0mdwRwXc
To: Marcos Alves de Almeida geomarcos#@terra.com.br
www.geomarcosmeioambiente.com.br
PAI DA ANE ABRINDO UMA DISCUSSÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DO MEU
TRABALHO DE GEOBIOLOGIA
On Sex 25/03/11 16:04 , Pai de Ane sent:
Marcos, bom dia.
Depois de longo e tenebroso inverno estou entrando em contato, e encaminhando
cópia anexa do e-mail da Ane para seu conhecimento, se for o caso.
Conforme sugestão: “veja no meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br”.
Visitei o site para os devidos conhecimentos.
Você observou, no seu E-mail, pela foto da “moça tristinha”: “tudo indica que vocês
moravam antes em local irradiado. É uma tendência do organismo, devido às
endorfinas...”.
Foi uma Madre (irmã de caridade) que detectou forças telúricas com a forquilha /
pêndulo na residência da Ane e nada detectou no apto onde resido e onde morava
a minha filha antes da casar.
Minha suspeita é que ela dormia num colchão “Kenko Patto”, desde 1990, visto
que comercialmente é tido como:


Platina Photon (infravermelho longo) utilizada nos colchões Kenko Patto cria um
campo eletromagnético que restabelece a circulação geral e tem efeito na dor,
estimula o metabolismo, repara as lesões celulares e auxilia na cicatrização das
mesmas (copiei do site http://www.kenkopremium.com.br/videos.html).
A minha esposa e eu dormimos também num colchão Kenko Patto.
Seria este colchão maléfico?
Segue algumas questões de ordem prática:
Pelo PP – princípio de precaução/prevenção: estou enviando-lhe quatro (4)
fotos sendo: da esposa; de outra filha que comigo reside e dorme num colchão de
espuma normal; do colchão Kenko Patto onde Ane dormia; e minha foto na cama
Kenko Patto onde dormimos.
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1. O trabalho que você realiza tem duração de quatro (4) anos sendo necessário
realizar um trabalho permanente. Gostaria de saber como seria a manutenção
deste trabalho permanente, visto que você é o único especialista
neste procedimento no Ocidente.
2. Após a transformação da energia elétrica em magnética, qual o procedimento que
devo fazer para comprovação da eliminação das forças telúricas? Seria o caso de
levar a Madre para novos testes?
3. Qual o exame clínico que você sugere fazer antes da sua intervenção e após 4
meses para comprovarmos efetivamente a substituição das células ionizadas por
células sadias?
4. Finalmente gostaria de saber seus honorários visando tal procedimento.
Um grande abraço,
Atenciosamente, Pai da Ane
From: geomarcos@terra.com.br
To: Pai da Ane
Sent: Seg 28/03/11 21:26
Subject: Fwd: Re: Forças telúricas na casa da Ane
Oi, Pai da Ane!
Vamos dar um pouco de alegria nessas meninas, a Ane e a sua outra filha, também
um pouco tristinha.
De fato! O local do apartamento em que vocês moram está sofrendo os efeitos da
radiação gama, ionizante, que atua, inexoravelmente, no local, com emissão de gás
radônio. Vocês todos estão afetados por essa radiação, e pelo que você me contou,
pelo menos desde 1990.
Quanto ao colchão Kenko Patto nada constou que ele pudesse fazer algum efeito
negativo. Esse colchão é magnético, mas pouca importância tem, principalmente
perante uma radiação gama que passa por tudo como se não existisse nada que a
impeça de passar (após a mudança de energia do local o colchão passa a emitir
beneficamente).
Essa radiação ionizante passa pelas paredes, e em apartamentos, pior, pelos
estacionamentos fechados, essa radiação fica polarizada (orientada) e vai se
acumulando e passando por todos os andares. Ela passa por nós como se nós não
existíssemos, e atua em nossos elétrons dos átomos das moléculas de nossas
células, como explico em meu site.
A freira que analisou o seu apartamento utiliza a radiestesia como meio de perceber
a realidade, por isso ela espera que a varinha, ou o dualrod ou pêndulo, movimente
e então ela pode concluir baseado no seu conhecimento sobre a realidade.
Normalmente as pessoas sabem de "cruzamentos de veios d´água, "veio d´água" e
imaginam que elas causam grandes danos na saúde. Na verdade essas emissões
não ionizantes, como água subterrânea em movimento, zona tectônica,
microondas, alta tensão e outras emissões devido às construções, etc. não têm
energia suficiente para emitir uma radiação que possa destruir as células. Elas, sim,
estressam as células de nosso organismo. Enquanto que a radiação ionizante tem
energia, em elétronVolt, capaz de destruir células, mesmo que em pequena
quantidade de emissão, como é o caso das emissões em locais de moradia, com o
passar dos anos, após dez anos a vinte anos as pessoas começam a pedir ajuda.
É claro que se fosse uma emissão de uma usina nuclear (Fukushima) a destruição
das células é extremamente rápida pela quantidade de energia emitida. No entanto,
nas residências, esse efeito é lento e como a quantidade é muito pequena, só
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aparecem os sintomas de desequilíbrio, após dez, quinze a vinte anos, expostos à
radioatividade.
Como essa radiação é acumulativa em nossos elétrons, só aparece o efeito
devastador quando chega no nível máximo de acúmulo de energia radioativa nos
elétrons, ocorrendo o fenômeno de emissão de um fóton, através de um salto
quântico de um orbital atômico para outro, como poderíamos explicar de forma
simples. E quando chega à essa situação, mais de trezentas bilhões de células são
afetadas e ocorre a doença que aparece nos aparelhos médicos. Somente nessa
fase é que a ciência oficial se dá conta que a pessoa está com câncer ou leucemia
mielóide, etc... Aí já é tarde.
Eu estudo milhares de pessoas no mundo inteiro que estão doentes, com câncer,
com esclerose múltipla (afetadas no cérebro), com sepse (infecção generalizada hemácias quebradas, com as hemes expondo o ferro das hemoglobinas, que
contaminam o organismo), etc...
Eu analiso uma pessoa com cerca de quarenta gráficos, relacionados com o meio
ambiente, com a microbiologia, micro biofísica e micro bioquímica do organismo
das pessoas afetadas por essa radiação. Eu estudo o organismo humano mais para
o meu próprio desenvolvimento pessoal e entendimento dessa radiação afetando os
seres humanos.
A freira, que utilizou a varinha e o pêndulo, não conhecendo essa radiação
interpreta os fenômenos baseados em seu próprio conhecimento empírico da
realidade, que se resume em água subterrânea, na maioria das vezes.
No meu caso, eu tento conhecer cada tipo de energia emitida pelo meio ambiente,
são poucas, as citadas no início deste texto, mas é necessário conhecê-las a fundo.
Como sou geólogo de campo, então, esse conhecimento é um complemento aos
meus conhecimentos geológicos.
Quanto ao trabalho que tem duração de quatro anos? É o que eu consegui acessar
nesse momento. Antes, durante oito anos, duravam dois anos. Consegui acessar
novas informações e o trabalho passou a ter uma duração de quatro anos. Descobri
que, ao passar as informações do local para cristais de quartzo, o tempo aumentou
de dois anos para quatro anos.
Passei muito tempo tentando entender esses resultados. É o enigma da natureza,
pois somos quânticos e não mecânicos, o que mostra que todos nós (seres vivos e
inanimados) estamos interligados.
No entanto, tem um limite de duração o meu trabalho, como todos os trabalhos na
Terra, pois tudo satura. Quando eu quis dizer que é necessário refazer o trabalho
comigo, a cada quatro anos, não é para vocês, como todos imaginam, ficarem
dependentes desse tipo de trabalho, pois o local é que é o emissor da
radioatividade, portanto as pessoas estão dependentes da radiação ionizante
desses locais, que atua há, pelo menos, dez milhões de anos, com a emissão de
rádio e/ou tório (elementos radioativos naturais da Tabela Periódica) que sofrem
desintegração atômica se transformando em gás radônio e este em polônio (devido
à alteração das rochas existentes no local, alguns tipos de rochas). Essa emissão
radioativa que vem da alteração das rochas é uma radiação eletromagnética
denominada de radiação gama, portanto o gás radônio que se transforma em
polônio continua no local, independente de abrir janelas ou não; diferente de
radiação ionizante emitida por Urânio que emite radiação alfa e/ou beta, que se
transforma em gás radônio. Este, sim, é um gás que, ao abrir as janelas e arejar o
local ele diminui a sua intensidade.
Nesse caso é necessário sempre refazer o trabalho a cada quatro anos. E se caso
eu não puder mais realizar o trabalho, como sabemos, é necessário mudar do local.
Não tem meio termo ou algo paliativo. Não se iludam. Estou escrevendo um manual
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técnico em dois volumes (o primeiro já está quase pronto) para repassar esse
conhecimento.
A grande maioria dos radiestesistas, diria, no Ocidente (nada sabemos do Oriente),
não conhecem bem essa radiação ou atribuem a ela algum valor em suas
interpretações radiestésicas. No meu caso é que estudei geocronologia de rochas e
estudo os minerais que a emitem como techblenda, uraninita e outros.
De fato não adianta, absolutamente, colocar gráficos nos locais com essa radiação
ionizante, pois não funcionam. Dá para imaginar uma radiação, com comprimentos
de ondas de biliardésimos de milímetro (dividir o milímetro em um bilhão de
partes: uma, dessas partes, é o tamanho do comprimento de onda) e vibrando
cerca de quintilhões de ciclos por segundo, ser neutralizada por gráficos que têm
condições, no máximo, segurar uma água subterrânea.
Vocês todos estão muito afetados por essa radiação.
Quanto ao exame clínico: análise de sangue por microscopia de campo escuro. Uma
gota de sangue é colocada nesse microscópio e fotografada por um computador e o
resultado mostrado indica a radiação: hemácias grudadas e retorcidas umas às
outras e muitas quebradas. Antes da realização do meu trabalho. Quatro meses
depois, quando trocamos todas as células mitóticas, bilhões de células, as novas
não estarão mais ionizadas, e ao realizar novo exame de microscopia de campo
escuro, todas as hemácias (as visíveis) e todas as células do nosso organismo
(excluindo as cerebrais que não trocamos), estarão soltas (as hemácias) e
arredondadas e sem ionização mais.
O organismo da pessoa se recupera (no entanto, como frisei, não se pode mais
morar em local com essa radiação porque as células cerebrais, que não são
trocadas, acumularam energia no tempo exposto, durante esses anos todos, e
portanto, como não são eliminadas, elas ficam com a energia em seus elétrons,
mas não se manifestam, pois, ainda, não atingiram o ponto máximo, o máximo de
energia para dar um salto quântico e emitir um fóton, onde bilhões de células
cerebrais são afetadas.
Difícil entender, eu compreendo, mas não posso simplificar e dizer que tudo está
bem. Não é verdade! Todos estão expostos e em alta periculosidade. Venho
estudando esse efeito biofísico e em consequência os efeitos bioquímicos há muitos
anos.
O custo: mantenho o mesmo preço que no tempo de dois anos: Residência e
Apartamento padrão: R$ 000,00/cada. É muito? O equivalente a um real por dia,
nesses quatro anos!
Não se preocupe com o dinheiro: ele vai e volta, mas a saúde vai e não volta
mais...
Abraços Marcos
Enviar as plantas do apartamento e da residência: xerox da planta em escala (sem
emendas) com nome da rua, número, bairro, cidade, estado, CEP e com uma
setinha indicando o Norte Magnético (na posição exata).
E no caso do apartamento: planta com escala, xerox sem emendas em A3, com o
nome da rua, número, número do apartamento, andar, bairro, cidade, estado,
CEP e o norte magnético.
Já realizo este tipo de trabalho desde 1994, com cerca de quatro mil imóveis
(residências, escritórios, fábricas, consultórios, sítios, chácaras, etc...) e venho
medindo pessoas à distância e in loco, cerca de umas quinze mil pessoas que me
escrevem do Brasil todo, além por enquanto, da Argentina e de Portugal.
Todos ficam vacilantes em "acreditar" ou "aceitar" que é "possível" alguém realizar
um trabalho à distância, principalmente, em um papel (a planta do local passa a ser
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um simples papel em nossa mente mecanicista, morto). E ficam atônitos quando
digo que já mudei a energia do local e agora elas devem deixar de se preocupar;
elas ficam esperando que vão sentir alguma coisa de imediato e não entendem que
não é perceptível pelos cinco sentidos, tanto o "inimigo" radioativo como a
correção, mas o nosso organismo começa a mudar imediatamente e começa a se
equilibrar sozinho, sem a nossa "intervenção" mental com as nossas manias,
crenças, idiossincrasias, racionalidades e “emocionalidades” sem entender que é
necessário rigoroso método de observação sistemática e estudo constante para se
acessar essas informações invisíveis, tendo como instrumento de medição a
radiestesia.
Abraços Marcos
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