36. DÚVIDAS NA ESCOLHA DE UMA NOVA RESIDÊNCIA. DECIDIR É
DIFÍCIL. UMA LUTA DA CONVENIÊNCIA COM O CORAÇÃO

AQUI TEM UM FATO INUSITADO. QUE PASSA DESPERCEBIDO PELA MAIORIA DAS
PESSOAS, NÃO TREINADAS NA ARTE DA GEOBIOLOGIA E DA RADIESTESIA.
TUDO BEM! PARECE ROTINA. MAS, PENSEM BEM?
A MOÇA ME ENVIOU UMA FOTO SUA PARA UMA ANÁLISE RADIESTÉSICA À
DISTÂNCIA, PARA VERIFICAR SE TINHA ANOMALIAS ELETROMAGNÉTICAS EM SUA
RESIDÊNCIA, JÁ QUE CONSEGUIMOS CAPTAR AS ENERGIAS QUE ENTRARAM EM
RESSONÂNCIA COM ELA POR MORAR EM LOCAL COM RADIAÇOES NOCIVAS.
ELA ME ENVIOU UMA FOTO ANTIGA, DE SEIS ANOS ATRÁS QUANDO PASSEAVA NO
MÉXICO, EM TEOTIHUACÁN, POUSANDO EM UMA PIRÂMIDE.
VERIFIQUEI A FOTO E NADA CONSTEI DE ANOMALIAS NOCIVAS. MAS, QUANDO
ANALISEI A FOTO ATUALIZADA CONSTATEI A PRESENÇA DE RADIAÇÃO
IONIZANTE, COM EMISSÃO DE GÁS RADÔNIO. ISSO SIGNIFICA QUE QUANDO
ATUALIZEI A FOTO, QUE, ANTES, ESTAVA ATÔMICAMENTE, GRAVADA NA FOTO
QUE A MOÇA ESTAVA SEM ANOMALIAS NOCIVAS E QUE COM A ATUALIZAÇÃO
HOUVE UMA MUDANÇA ATÔMICA E A FOTO AGORA SE TORNOU ATUALIZADA.
O QUE ERA PASSADO SE TORNOU PRESENTE! IMAGINEM SE UNS FÍSICOS
QUÂNTICOS FICAREM SABENDO DESSE FEITO. PARA ELES, SERIA INUSITADO E
IMPOSSÍVEL ISSO ACONTECER, POIS ELES “JULGAM” QUE O MUNDO QUÂNTICO
NÃO PODE ACONTECER (AINDA DESSA FORMA TÃO EVIDENTE) NO MUNDO
MACRO.
ELES NÃO SEQUER IRIAM QUESTIONAR A POSSIBILIDADE DE ALGO ASSIM
ACONTECER, POIS, NO FUNDO, SÃO FÍSICOS QUÃNTICOS SOMENTE NO
LABORATÓRIO DELES, MAS QUANDO VÃO PARA CASA VOLTAM A SER
MECANICISTAS DETERMINISTAS NEWTONIANOS-CARTESIANOS.
AINDA BEM QUE ESTÁ BEM “GUARDADO” AQUI, POIS ELES, NUNCA VÃO ENTRAR
NESTE MUNDO DA PERCEPÇÃO, DA INTUIÇÃO E DA COMPREENSÃO QUÂNTICA E
CÓSMICA, COMO EM UM TODO INDIVISÍVEL!
On Qua 27/07/11 20:44 , Cristine sent:
Oi Marcos, boa noite!
Conforme falamos, seguem as fotos, a minha e da fachada das duas casas que lhe
falei.
Infelizmente não tenho do terreno no Genesis. Tinha, mas deletei...
Meu nome completo é Cristine Soares Iaki e minha data de nascimento é
31/05/1975.
Aguardo, ansiosamente, seus comentários!
Abraço,
Cristine

1

Em 27/07/2011 23:29, geomarcos@terra.com.br escreveu:
Oi, Cristine!
Como é caro esse McDonald! Gosto do meu filho. Um lanchinho equivale a um
almoço no Juca Alemão: um einsbein (?).
Na Foto de Teotihuacán você estava sem anomalias eletromagnéticas. Perfeita! Em
equilíbrio energético.
Atualizei a foto para captar a energia atual. Aí, sim, constatei a presença de
radiação ionizante em você.
Essa casa atual é que a está te afetando. Ela tem gás radônio e zona tectônica
(quebra das rochas). Mas você está pouco afetada. Não se assuste, mas,
realmente, mude daí.
O Vegatest, de fato, captou geopatogenia em você.
Quanto às casas:
Casa 1 - Mitsubishi preto - não é boa, tem quebra de rochas no substrato rochoso.
Casa 2 - Hiundai (?) branco - perfeita! Não têm anomalias eletromagnéticas. Casa
equilibrada. Se gostou pode alugar.
Se não gostou pode me enviar as fotos dos outros locais que você gostou.
Abraços Marcos.

On Qui 28/07/11 19:26 , Cristine sent:
Oi Marcos, tudo bem?
O pior é o preço do Mac versus qualidade: ZERO! Mas as pessoas atualmente não
estão muito preocupadas com o que elas ingerem. Brinco que o capim está
comendo a cabra e o rabo abanando o cachorro... É dureza!
Que bom que estava em perfeito equilíbrio energético na foto que te mandei.
Naquela época tinha acabado de concluir uma formação em terapia transpessoal,
pura energia, e estava grávida de 3 meses.
A propósito, quero engravidar novamente, mas por ora é melhor esperar até que as
coisas fiquem mais tranquilas e equilibradas.
Mas vamos às fotos. Estou encaminhando a foto de dentro da casa que você disse
que não é boa por causa da quebra de rochas.
Pergunta: e se ela for a nossa escolha e não tivermos como te disponibilizar a
planta como podemos resolver?
Os proprietários moram na Suíça e parece que são bem chatos, então não sei se
conseguirei este tipo de documento.
Também encaminho a foto da casa atual em que moramos, do terreno e do meu
filho com o meu marido.
Aguardo seus comentários, mais uma vez, ansiosamente! Realmente seu trabalho é
incrível, parabéns!
Abraço,
Cristine
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Em 29/07/2011 15:05, geomarcos@terra.com.br escreveu:
Cristine! Recebi e já vou analisar. Dou uma resposta mais a noite. Respire. Estou
na FEI onde leciono.
Quanto à planta. Nós mesmos vamos construí-la. Eu vou lá, na Mitsubishi, e
fazemos a planta. OK?
Logo eu analiso, com calma (sem ansiedade!) e dou um resultado.
Abraços Marcos
De: Cristine
Enviado: Sáb 30/07/11 20:23
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: Re: Fotos Cristine
Oi Marcos,
Você quer me matar de curiosidade e ansiedade! Ou a coisa está tão feia que você
nem respondeu... Espero que não seja o caso.
Fizemos uma proposta para alugar a casa que "não tem energia muito boa", por ser
a melhor opção para a gente (custo x dispõe de itens que a outra não tem).
O duro é que pelo meu racional, eu fico com ela, mas se fosse pelo meu coração,
eu ficaria com a que você falou que é equilibrada.
É complicado, pois não estou completamente segura de minha decisão. Adoraria
que você me desse um norte! Gostaria de ficar realmente tranquila em relação
a escolha dessa casa, ou seja, que dá para fazer um trabalho legal energético, onde
as coisas não se perderão e não ficarão estagnadas, que em parte foi o que senti /
sinto na casa onde moramos atualmente.
Bom, é isso. O que me resta é aguardar, né? Tá bom então, rsrs.
Abraço,
Cristine
Em 01/08/2011 14:38, geomarcos@terra.com.br escreveu:
Oi, Cristine!
Até que enfim! Né? Cristine!
Nós, os homens! Não conseguimos acompanhar as mulheres. Nós pensamos uma
coisa por vez. Mas vamos aos diagnósticos dos locais e da sua família:
- A sua residência, de fato, confirmando, contém zona tectônica (quebra de
rochas), água subterrânea e radiação ionizante, com emissão de gás radônio.
Essa última radiação é causadora de tudo o que vocês estão sentindo. É uma
radiação, tipo radiação gama, e que obriga, lentamente, o nosso organismo entrar
em ressonância com a frequência dessa emissão.
O que você está sentindo, sobre esse local que vocês moram vai além, somente, do
tamanho do local. A sua percepção, apesar de não saber tecnicamente, a induz a
sair desse local. Anteriormente vocês não moravam nesse tipo de radiação. Foram
para essa residência, provavelmente, pelas circunstâncias exteriores que nos
conduzem a "errarmos", pela conveniência, pelos custos, que se sobrepõem sobre a
nossa percepção, que diz que não é um bom local, mas...perante as
circunstâncias......etc....
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- A foto com o seu filho e seu marido confirma a radiação ionizante que está
impregnando a todos vocês, como o que verifiquei em sua foto atualizada
energeticamente.
Todos estão afetados pela zona tectônica e pela radiação ionizante. A água
subterrânea só vai aparecer, no que se refere à radiação, que é não ionizante
(estressa as células, mas não as destrói); demora uns dez anos para começar a
afetar as pessoas. A água subterrânea é a mais leve, depois vem a zona tectônica.
Quanto ao gás radônio esse é grave, pois destrói as células.
- Quanto ao terreno de vocês: é ótimo, sem quaisquer anomalias eletromagnéticas
de qualquer espécie. O Local é equilibrado, sem quebra de rochas e sem água
subterrânea e sem, é claro, de radiação ionizante. Pode construir com tranquilidade
e segurança total. Eu garanto.
- Quanto à Mitsubishi, tem zona tectônica, como afirmei anteriormente. Quanto às
forças abstratas: não constatei qualquer presença de magia, forças nefastas,
necromancia, etc. O Local está limpo dessas forças.
Quando eu subir o padrão energético do local, então, quaisquer memórias
pensamentos, pré-existentes, desaparecerão completamente, pois coloco energia
que equivale a um local sagrado, com geometria de proporções harmônicas, como
a Igreja São Bento, Sé e São Francisco: Violeta Magnético (não se refere às cores,
mas às energias).
Fique tranquila, não há necessidade de você sair correndo pelo fato de ter
anomalias em sua casa atual. Vocês estão longe de estarem em um grau de
periculosidade alta, que precisaria estar morando nessa radiação ionizante, pelo
menos dez anos. Uns dias ou alguns meses não vão alterar a saúde de vocês. OK?
Sem ansiedades, nervosismos, pensamentos negativos, achismos, e agir
apressadamente. Sejamos conscientes, equilibrados, em não fantasiar coisas
imaginárias, com calma, sem falar (no ouvido do marido, todas essas
"preocupações inexistentes". Deixá-lo calmo, pois como eu disse: não conseguimos
pensar mais que uma coisa por vez!).
Abraços Marcos
Qualquer coisa me ligue! 9762-9991
De: Cristine
Enviado: Seg 1/08/11 18:34
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: Re: Fotos Cristine
Oi Marcos,
Nossa! Você não tem ideia do quanto eu estava esperando este e-mail... (ou tem,
rsrsrs).
É claro que não precisamos sair correndo da casa onde estamos, mas o fato é que
eu não aguento mais ficar aqui, realmente quero e preciso mudar.
Meu coração ficaria com a casa que você disse que é equilibrada energeticamente...
Mas se você pode subir o padrão energético da que tem quebra de rochas, fico mais
tranquila, pois já fizemos uma proposta para locar a mesma.
É complicado, infelizmente a conveniência acaba contando (não me critique por
isso, ok?).
Bom, se nada mudar, entro em contato assim que estiver com a chave da casa, ok?
Um abraço e muito obrigada, Cristine
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Cristine
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Qui 4/08/11 00:08
Para: Cristine
Assunto: Re: Fotos Cristine
Cristine! Boa sorte! Pelo menos o seu terreno é ótimo (para o futuro!).
Abraços Marcos
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