34. ANÁLISE GEOBIOLÓGICA EM RESIDÊNCIA À DISTÂNCIA. UM ANO
DEPOIS NOVA CONSULTA E UM NOVO MOTIVO ESTAVA ACONTECENDO:
PROBLEMAS ESPIRITUAIS
On Qui 19/08/10 15:04 , neila sent:
Marcos! Entrei no seu site e me interesso pelas influências de energia nocivas à
saúde em locais de moradia. Estou mudando de residência por motivo de localidade
e poluição sonora prejudicial à minha saúde, pois meu quarto fica de frente para a
rua e tenho que dormir com tampões no ouvido todas as noites. A casa que
queremos comprar fica na Rua xxxxxxxx, nº xxx, Bairro xxxxxxxx, CuritibaParaná. Estou enviando as fotos em anexo. Gostaria de saber se a casa tem
influências nocivas à saúde. Grata, aguardo contato.
From: geomarcos#terra.com.br
To: neila
Date: Fri, 27 Aug 2010 20:58:21 +0000
Subject: Re: análise de uma casa à distância
Oi, Neila!
Analisei a residência: não constatei qualquer tipo de anomalia nociva. Local
perfeito. Não há necessidade de qualquer tipo de trabalho corretivo.
PODE COMPRAR COM CERTEZA TOTAL.
ABRAÇOS MARCOS
On Sáb 28/08/10 19:21 , neila sent:
Marcos! Agradeço profundamente a sua ajuda, que além de tudo me tirou um
enorme peso e preocupação em relação à compra dessa casa.
Agora farei o negócio com muita tranquilidade, graças à sua boa vontade em ajudar
os outros. Parabéns pelo seu trabalho e continue nessa estrada, pesquisando e
divulgando as energias nocivas à saúde do ser humano. Não desista nunca, pois
são poucas pessoas que têm a coragem de enfrentar os céticos e colocar a cara
para bater, com humildade e sabedoria.
Abraços, Neila
From: geomarcos@terra.com.br
To: neila
Date: Wed, 8 Sep 2010 04:01:46 +0000
Subject: RE: análise de uma casa à distância

Neila! Obrigado!
Você tem percepção e conseguiu intuir que o local era bom de se morar, mesmo que as
suas dúvidas, no nível racional e emocional, tenham levado você a me perguntar sobre o
local.
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Aprimore a sua percepção e intuição e desenvolva a compreensão desse mundo sutil
que está à nossa vista e não conseguimos "ver".
Boa sorte na nova casa.
Qualquer dúvida me contate.
Abraços. Marcos
UM ANO DEPOIS...

On Dom 27/11/11 18:59 , neila sent:
Marcos! Um ano atrás pedi sua orientação em relação à minha casa que eu estava
comprando, e segundo a sua resposta abaixo, você disse que o local era bom.
Após um ano, venho sentindo sintomas visuais, ansiedade e cansaço.
Queria saber se é alguma influência nociva da minha casa, ou se é só stress do
cotidiano. Obrigada
Neila
From: geomarcos#terra.com.br
To: neila.cavalcante#hotmail.com
Date: Sun, 27 Nov 2011 23:44:40 +0000
Subject: Re: análise de uma casa à distância
Oi, Neila! Não! A casa não tem anomalias eletromagnéticas nocivas. O local é
equilibrado. Lembro-me bem!
Agora! Você me envie a sua foto, nome completo e data de nascimento. Vou
verificar se você está vulnerável espiritualmente e entrou em ressonância com
alguma frequência desequilibrante.
É comum nós "praticarmos" a auto-magia. Criamos os problemas que acabam
interferindo em nossos campos sutis. Nós temos a tendência (nosso egopersonalidade) expressar negativamente.
Vivemos expressando negatividades em vários níveis: emocional, mental,
instintivamente, sexualmente e mecanicamente. Muitas vezes é a emoção que
"toma" conta de nós e se expressa de forma negativa (Não sei o que está
acontecendo comigo? Acho (achismos) que foi fulano que me enviou alguma coisa e
por "isso" é que estou mal. Sicrano, então, vive falando "mal" de mim....etc... e
tal...).
Nós não esvaziamos a mente e observamos e assim conseguiremos entender de
dentro para fora um determinado fenômeno, pois na Terra os acontecimentos não
ocorrem como "gostaríamos" que acontecesse, mas as complexidades dos
acontecimentos se somam e se multiplicam e mudam, nada é fixo e morto (como
gostaríamos que fosse....assim por diante).
Não devemos ficar julgando todos e tudo o tempo todo.
Devemos observar, perceber, intuir e assim compreender e entrar em ressonância
com o positivo, pois muitas vezes alguma coisa que não está dando certo tem uma
razão de ser.
Precisamos aprender com isso e indagar: por quê esse caminho não está certo. No
fundo é para nos proteger que algo não dá certo como gostaríamos (nosso egopersonalidade) que fosse.
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Mande as fotos. Veremos. Abraços Marcos
On Seg 28/11/11 14:29 , neila sent:
Marcos:
Que bom que o problema não é na minha casa, pois eu zelo muito o local que eu
moro, acho que as influências negativas do subsolo prejudicam demais a saúde da
pessoa, por isso que eu me preocupo bastante. Ainda bem que comprei uma casa
saudável!!!!!!
Estou enviando em anexo uma foto minha, tirada há 1 ano. Meu nome completo é
Neila, nascida em xx/xx/19xx. Conto com sua ajuda em fazer a minha medição.
Agradeço suas orientações e a generosidade sua de compartilhar seu conhecimento
comigo.
Obrigada, Neila
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Ter 29/11/11 15:20
Para: neila
Oi, Neila! De fato você está espiritualmente afetada. Não é nada grave. É que você
abre a guarda e entra em ressonância com negatividades diárias. Não se pode
identificar, emocionalmente, com os problemas diários.
Seria interessante você, antes de se ensaboar no banho, colocar em uma jarra de
suco umas quatro porções de sal grosso e uma colher de sopa de bicarbonato de
sódio e salamargo (vendidos em farmácia). Essa mistura pode ser jogada no corpo
todo, inclusive na cabeça. Para maiores informações pode entrar em contato com o
Sr. João Oreste Cafarelli (11-2955-8460 - à tarde e/ou noite. Ele, inclusive, lhe
orienta diretamente por telefone para você se proteger "de si mesma" e dos
circundantes).
O Cafarelli é especialista nessa área de forças
abstratas. www.institutomahat.com.br - João Cafarelli <j.cafarelli#uol.com.br>.
Outro aspecto: ver se tem uma igreja perto de sua casa. Mande-me a foto dela
para eu ver se ela foi construída com geometria de proporções harmônicas. Seria
interessante, uma vez por semana, ficar no seu interior por meia hora. No entanto,
não é para rezar, mas para meditar, esvaziando a mente.
Abraços Marcos
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