37. TRABALHO DE GEOBIOLOGIA REALIZADO EM UMA RESIDÊNCIA E O
QUESTIONAMENTO DE DISPOR O MEU TRABALHO COM PREÇO MAIS
RAZOÁVEL PARA UM NÚMERO MAIOR DE PESSOAS QUE NÃO PODEM ARCAR
COM AS DESPESAS.
ANALISO QUE ESSA NÃO É UMA SOLUÇÃO. MAS, AS MINHAS RESPOSTAS
NÃO FORAM CONVINCENTES E O DIÁLOGO TERMINOU, MAS O MEU
TRABALHO NESSA RESIDÊNCIA CONTINUA FUNCIONANDO ATÉ 2016. SE
VÃO REALIZAR NOVAMENTE O TRABALHO NO FUTURO? NÃO SEI!
De: Denise
Enviado: Ter 14/08/12 15:12
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: Sobre o projeto da residência
Olá, Marcos
Aqui é a Denise, filha da Y. Como você está?
Como você falou para entrarmos em contato caso tivéssemos algum comentário,
estou enviando este e-mail. Não sei se aconteceu algum evento, mas o sono da
gente voltou a piorar muito faz mais ou menos uma semana. Aquele “ar limpo” que
ficou depois que você fez o projeto parece estar sumindo... Em suma, embora bem
mais leve, parece que algo voltou. Como disse, sei que estamos numa fase
astronômica mais complicada (e astrológica também), mas gostaria de saber se
não teria como você dar uma verificada no projeto para ver se está tudo ok.
Também gostaria de saber se não haveria como você criar algum tipo de
atendimento mais enxuto, pois tenho várias pessoas que se interessaram, mas não
tem condições financeiras de arcar com o projeto completo. Quem sabe um produto
mais enxuto, que você não vá medir tudo com a pessoa, ela mande a planta, você
faz as correções mais básicas e com duração menor (como um certo chamariz para
o projeto completo). É só sugestão para aumentar o volume de pessoas que
venham a conhecer o seu trabalho e investir nesta correção que é tão crucial.
Até mais e muito obrigada. Aguardo a sua resposta.
Denise
De: geomarcos@terra.com.br [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: terça-feira, 14 de agosto de 2012 20:56
Para: Denise
Assunto: Re: Olá, sobre o projeto da residência
Oi, Denise! Obrigado por me contatar.
Vamos, primeiramente, analisar o trabalho em sua residência.
Esse trabalho, que venho realizando nesses últimos dezoito anos, passando por
muitas fases na evolução do trabalho. Na verdade não é uma criação minha, eu,
simplesmente, acessei essas informações e nada mais foi que aplicar o
conhecimento de forma metodológica. Comecei a estudar os locais sagrados, e
comecei a aprofundar nos estudos de geometria de proporções harmônicas e ao
aprender radiestesia e pelo fato de eu ser geólogo, treinado em observação
sistemática da natureza e treinado a usar o método da observação, como eu digo,
pensar sem pensar, ou seja, pensar espacialmente e não pensar planarmente,
mecanicamente. Assim comecei a desenvolver gráficos, como você viu, para eu
"tirar" os segredos da natureza. Ao entrar nas igrejas com proporções harmônicas,
comecei a verificar que elas anulavam os efeitos das anomalias eletromagnéticas
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dos locais. Ao sair da igreja verificava que a energia eletromagnética nociva pairava
pelo ambiente (como zona tectônica, água subterrânea. microondas, alta tensão,
até o gás radônio, que ocorria em alguns locais, como a igreja do Largo de São
Francisco, a antiga, de 1700. Ela corta todos os efeitos das anomalias no meio
ambiente, pois no seu interior havia equilíbrio biótico).
Comecei a perceber que os locais de moradia das pessoas não eram construídos
nessas proporções e, então, comecei a aplicar uma nova técnica (no início
experimental) e comecei a aplicar a geometria na própria planta do imóvel, pois, ao
estudar muito física quântica (a filosófica e não a matematizada, pois nesse caso,
não sendo físico, nada é entendível, nem para "eles). Assim me veio a ideia de que
nós somos quânticos e não mecânicos, pois o nosso organismo, com um bilhão de
reações por minuto (como dizem alguns biólogos) não poderia ser mecânico e
automatizado e muito menos não podia atuar a terceira dimensão e sim numa
quarta dimensão, pois o todo se manifestava desde o nascimento até o último dia.
Vi, então, que ao aplicar essa técnica na planta do imóvel acontecia no local a
mudança realizada nessa planta (que para a maioria dos planares, aqueles que
pensa como tábuas, com duas variáveis de ação e inação, ou seja ou está ativo ou
está passivo, sempre utilizando a dicotomia: bem/mal, certo/errado,
positivo/negativo, ou seja pensando como uma tábua, lado vezes lado dá um plano.
Esquecem de utilizar a força fundamental que é a neutralizante para ter uma visão
espacial. Longa conversa essa....).
Fui pesquisando que as pessoas mudavam com a mudança do local. No entanto, os
planares, que pensam através dos seus cinco sentidos, aparentes e controlados
pelo Ego-personalidade julgavam o trabalho pela aparência e pela visão limitada
que tinham da realidade quântica do nosso próprio organismo que funciona em
velocidades variadas e com elevadas e baixas frequências, como um organismo
inteligente por si só, independente de nossa mente limitada pelos cinco sentidos
que nada percebe a não ser que ela tropece em si mesma.
E com o tempo verifiquei, mais recentemente, a partir de 2005, que se a pessoa
fizer um exame de sangue, ou seja, aplicar a técnica biológica de microscopia de
campo escuro, ou seja, tirar uma gota de sangue e colocar nesse microscópio e
assim verificar as condições das hemácias e do plasma do sangue (técnica aceita
por alguns biólogos e médicos que utilizam a medicina ortomolecular, não aceita
pela comunidade médica oficial corporativista, pois não se têm comprovações desse
método de medicina ortomolecular, como também eles não aceitam a homeopatia e
agora querem dominar o que é uma arte da percepção que é a acupuntura e estão
impedindo que os mestres dessa arte possam praticá-la, pois os médicos julgam
serem "eles" o dono do conhecimento).
Muito menos eles podem aceitar o meu trabalho, ainda mais realizado à distância e
ainda em um “simples papel” que é a planta do imóvel. Eles, mecanicistas, como
nós todos, em sua maioria, julgamos pelos cinco sentidos e não damos conta que
somos quânticos e transcendentais.
Aí, verifiquei que a pessoa tirava uma gota de sangue antes da realização do
trabalho na planta do local, onde se verificava que as hemácias encontravam-se
grudadas umas às outras (como eu explico suscintamente, apesar de ser prolixo,
no meu site).
E, depois de quatro meses, nova fotomicrografia era tirada, e as hemácias estavam
todas soltas. Aprofundei, nesses anos todos, a estudar a biofísica e bioquímica do
organismo dos seres humanos e comecei a ver o resultado estupendo, pois, eu
mesmo, fico abismado com os resultados, que no fundo, eu acessei e, através do
método sistemático, obtive informações que estão aí no nosso universo.
LOGO, COMO VOCÊ ESTÁ VERIFICANDO, EU NÃO COMANDO OS RESULTADOS E
POR ISSO NÃO POSSO ESTABELECER AS REGRAS DO JOGO. POR MAIS DE OITO
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ANOS EU REALIZAVA O TRABALHO E TINHA DURAÇÃO DE DOIS ANOS E QUANDO
DESCOBRI QUE PODIA APLICAR OS CRISTAIS DE QUARTZO PROGRAMADOS O
TEMPO DOBROU. NÃO TIVE QUALQUER INFLUÊNCIA NESSES RESULTADOS. NO
MÁXIMO TENTO EXPLICAR O INEXPLICÁVEL, POIS É UM ENÍGMA DA NATUREZA.
ASSIM, NÃO POSSO REALIZAR TRAB ALHOS POR ENCOMENDA.
Quanto às pessoas que gostariam de realizar o trabalho e têm dificuldades
financeiras, essas pessoas, são as mais comuns em meu trabalho. O preço parece
alto, mas se você for ver é insignificante perante os resultados, ou seja, 365 dias
vezes quatro anos e dividido por R$000,00, resultando em um valor de R$ 0,97
centavos por dia.
O que acontece com as pessoas é que elas procuram ajuda, como é comum entre
nós os homens, quando já passaram por todos os médicos e fizeram todos os
exames possíveis e nada constavam de anomalias no organismo; não sabem que,
como a radiação ionizante com emissão de gás radônio, é acumulativa, e só vai
aparecer nos aparelhos médicos quando atingirem o estado de máxima excitação
energética nos elétrons das células.
Então, as pessoas buscam os alternativos e como, no fundo, não querem entender
nada do eu faço, mesmo eu avisando que é necessário saber um pouco dessa
anomalia eletromagnética que atua na residência dessa pessoa, pelo menos dez
milhões de anos, então as pessoas só querem que resolva a sua situação, que é
dormir bem e assim elas não precisam pensar em nada.
Como elas não têm noção da periculosidade dessa radiação ionizante e como elas,
no fundo, não acreditam em nada, muito menos um trabalho à distância nos
moldes que eu realizo; mas, como elas querem “qualquer solução”, sem que elas
precisem participar, então, elas “engolem” o meu trabalho e assim aceitam a sua
realização e esperam resultados, baseados em seus cinco sentidos. Mas, como é
comum entre... os homens, eles se esquecem completamente que foi realizado o
meu trabalho á distância e quando ligo de volta, após quatro anos, elas julgam,
pela sua natureza mecanicista, que nada mudou e que no fundo se sentiram
enganadas. Elas não realizam os exames de sangue antes e nem depois (pelas
dificuldades inerentes a esse trabalho, como conhecido, etc...). Também, elas não
se interessam em realizar esse exame, mesmo que estivesse a seu alcance
imediato (já é comum acontecer essa situação). Elas querem somente a solução do
que elas julgam que é problema que é dormir bem etc...
Mesmo que eu cobrasse a metade do que eu cobro e mesmo que eu fizesse de
graça, como faço para muitas pessoas de nada adianta, elas, simplesmente, não
querem saber nada que altere o seu dia a dia e sua conduta e sua visão de mundo.
Pura ilusão, tentar ajudar as pessoas, pois elas vivem o dia a dia delas e somos,
como seres da terceira dimensão (ilusão), mecanizados e automatizados e vivemos
em função do mundo exterior.
Nesses dezoito anos (desde 1994) pouco ajudei as pessoas. Elas fazem o trabalho e
quatro anos depois não aceitam que se renove o trabalho novamente, pois já
esqueceram tudo e “esperam” ficar doentes para buscar ajuda, de
forma “desesperada”. Elas “pensam” (esse é o problema!): por que vamos fazer
esse trabalho? Vamos ficar “dependentes” desse senhor que vem aqui e fala
“coisas” que não entendemos nada? E, ainda, usa um “pêndulo”? E, ainda, faz um
trabalho na planta do imóvel que é um simples papel?”.
Cé fini! Terminou o primeiro ato da peça teatral do mundo dos seres humanos.
- Não sei se aconteceu algum evento, mas o sono da gente voltou a piorar
muito faz mais ou menos uma semana. Aquele “ar limpo” que ficou depois
que você fez o projeto parece estar sumindo... Em suma, embora bem mais
leve, parece que algo voltou.
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Denise! O local está equilibrado bioticamente por quatro anos. Acontece que a
energia que resultou esse trabalho foi ser muito elevada e de caráter magnético,
diríamos, no nível do Sol, com poucas leis atuando agora em sua residência, isso
significa que a energia está mais sutil, menos densa, portanto mais forte, pois
quanto mais sutil maior é a vibração, pois o sutil envolve o denso. Como o local
têm de 18 a 12 leis (linguagem de Gurdjieff), então esse local está com uma alta
energia magnética e o local se encontra “blindado” de forças abstratas nocivas, pois
essas são de baixa frequência e são Elétricas (no sentido de que somos Magnéticos
e as energias do meio são Elétricas, quando estão desequilibradas).
O que pode estar acontecendo:
1. Independente do organismo de vocês que está se transformando e eliminando,
aos bilhões, todas as células ionizadas, ou seja, afetadas pela radiação ionizante do
local. Essa mudança do organismo interno de vocês não é controlável pelos cinco
sentidos e está acontecendo em velocidades espantosas e em quatro meses vocês
voltarão ao normal e, é claro, não podem mais morar no local com radiação se uma
correção, daqui há quatro anos.
2. Vocês, como expliquei, não podem se sentir bem nesse local se estiverem
“carregados” de energia de baixa frequência, pois, como vocês lidam com pessoas
e elas, se estiverem carregadas com forças abstratas, pois fazem auto-magia e se
identificam com situações negativas e entram em ressonâncias com essas energias
nefastas, acabam afetando vocês, mesmo que vocês seja profissionais e saibam
lidar com essas pessoas, mas, então fiquem alertas, pois se estiverem “carregados”
e não utilizarem uma técnica precisa de limpeza energética, vocês acabam
trazendo, no seus sete campos sutis, energias estranhas e quando entram na
residência, que está blindada” para forças de baixa frequência faz vocês entrarem
em choque energético e assim sentirão mal estar e julgam que pode ter sido o
trabalho. Mas, na verdade somos nós que carregamos energias abstratas estranhas
e o choque energético é inevitável.
Por isso, quando realizamos um trabalho numa empresa, eu e o Cafarelli (ele tira
tudo que é energia negativa e eu subo o padrão energético) avisamos que vai sair
pessoas (e não dão trabalho), pois muitos não vão conseguir se adaptar às novas
frequências elevadas do local, que se transformou em um “novo local”, sem
memórias passadas e agora, como uma nave transcendental que necessita de
“pilotos” para tocar o }”novo local”, pois a energia, agora, está polarizada e
magnética, não mais difusa e elétrica como antes.
Se vocês me enviarem as fotos de vocês poderei analisar (santo de casa não faz
milagre, pois mesmo vocês sendo especialistas não pensam que algo pudesse estar
afetando vocês, como é comum entre nós todos). Assim verifico se vocês estão
precisando mudar alguma forma de conduzir o trabalho de vocês.
A técnica do Cafarelli: banho de sal grosso (umas três colheres de sopa), uma
colher de sopa de bicarbonato de sódio e uma colher de sal grosso de salamargo
em uma jarra de suco, antes de se esfregar com sabão. Jogar pelo corpo (essa
mistura permite jogar também na cabeça). Com isso tiramos as “tranqueiras”
diárias. Mas, antes, me mandem as fotos.
Quaisquer dúvidas vão me relatando. Vamos afinando o "violão" para que ele
ressoe harmonicamente.
Abraços Marcos
De: Denise
Enviado: Qua 15/08/12 10:37
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: RES: Olá, sobre o projeto da residência
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Olá, Marcos, bom dia
Gostaria de esclarecer que em nenhum momento critiquei ou questionei a
qualidade de seu trabalho. Muito pelo contrário, justamente por ter sentido a
melhora que ele promoveu que entrei em contato, uma vez que você havia dito
que, caso houvesse algum problema era para contatá-lo. Lamento pelo
inconveniente e se soou em algum momento tê-lo questionado. Não voltarei a fazêlo.
Obrigada
Denise
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Qua 15/08/12 18:59
Para: Denise
Assunto: RES: Olá, sobre o projeto da residência
Oi, Denise! Muito pelo contrário. Agradeço você ter me contatado. É que eu viajo
na maionese. Colocando como nós seres humanos vemos a realidade. Na verdade
eu estava tentando explicar um pouco mais como eu acessei esse trabalho. Como
foi a busca. É que eu tento explicar colocando como é difícil aceitarmos uma
mudança de energia de um local à distância.
Estava colocando para você que é um trabalho que eu acessei de forma
espontânea, estudando a natureza. Quis dizer que não posso dividir o trabalho de
uma forma mais simples. Antes, por oito anos, o trabalha tinha duração de dois
anos e que posteriormente, com a descoberta da possibilidade de programar os
cristais de quartzo, que o trabalho passou a uma duração de quatro anos.
E pode me contatar e me questionar e me perguntar, é um grande prazer para
mim. Se você visse o Danilo Pulga, meu filho mais novo me questionando sobre o
meu trabalho me deu grande alegria.
Em momento algum me senti que você estava questionando a qualidade do meu
trabalho. Muito pelo contrário, vocês me abriram os meus olhos sobre o significado
do trabalho.
Me alertou sobre as forças ocultas que se sentem em perigo devido a um tipo de
trabalho como esse.
Desculpe! Eu me empolgo e vou escrevendo, escrevendo, sem o devido cuidado de
estar afetando as pessoas; comporto-me como se elas estivessem entendendo o
que estou escrevendo.
Estava colocando como é difícil conscientizar as pessoas desse mundo invisível.
Que, pelo fato, de ter realizado o trabalho em cerca de umas cinco mil residências,
principalmente, e que a grande maioria das pessoas, 95%, depois de quatro anos
que realizei o trabalho não querem mais renovar o trabalho, pois elas esqueceram
que tinha sido realizado tal trabalho. Como esqueceram que realizei o trabalho,
muito por que estão dormindo bem, então, sentem, aparentemente, que nada
aconteceu.
Foi isso que eu estava tentando explicar. Que é muito difícil ajudar as pessoas, a
menos que elas se sintam que nada explica o porquê não estão dormindo e que o
colesterol, por exemplo, está alto e que a medicina oficial não consegue
diagnosticar e então, procuram um alternativo. Mas, não para entender que tipos
de anomalias têm os locais e sim para solucionar os seus problemas de dormir mal
e pronto!
Vocês que trabalham com terapias sabem como as pessoas se comportam. Ainda
mais com o meu trabalho que é invisível.
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Agradeço, sinceramente, você ter me contatado e espero, não só tê-los como
clientes, mas como amigos para trocarmos conhecimentos mútuos.
Obrigado por ter me respondido e se colocado como você interpretou o meu texto
(desvairado!).
Estamos juntos em nossa troca de conhecimentos.
Abraços Marcos
P.S. 1- Quanto ao custo do meu trabalho quis dizer que as pessoas, no fundo
podem arcar com os custos, pois podemos dividir os pagamentos em várias vezes.
A intenção era para mostrar que as pessoas acham "caro" aquilo que não
compreendem e que são capazes, às vezes, comprar um sapato de R$500,00 e não
realizar um trabalho que pode salvá-la, simplesmente por julgar de forma simplista
de que está realizando o trabalho por que é baratinho. É nesse sentido que eu
estava mostrando que é mais importante nós darmos consciência para as pessoas,
que estão morando em locais irradiados, e mostrar que o dinheiro é o menos
importante e que sempre realizamos o trabalho, independente da dificuldade
dessas pessoas. É importante ela sentir e compreender a importância dele, para, no
futuro, deixar de fazer o trabalho novamente, supondo que está bem, logo não
precisa realizar de novo o trabalho; mal sabendo que essa radiação ionizante está
atuando no local cerca de 10 milhões de anos, portanto ela não pode mais morar
num local com essa radiação gama.
Eu é que sou um sonhador esperando que as pessoas entendam esse mundo
microvibratório.
Obrigado. Marcos
P.S. 2 - Denise. Releia o texto na parte final em que eu quis destacar que a energia
estando com alta frequência magnética as pessoas que estiverem carregadas de
energias pesadas do dia a dia do trabalho, pelo fato de estar em contato com
pessoas e situações em que nos envolvemos e sem percebermos acabamos
entrando em ressonância com essas forças, então, ficamos afetados. Eu mesmo,
quando me vejo agitado e irritado, logo me analiso e verifico que estou carregado,
então, utilizo gráficos e cristais para me limpar e assim melhoro imediatamente.
Bem, eu vi o que eu escrevi. Explico demais e acabo confundindo as pessoas. Se
você reler o que eu escrevi, mas com a mente preparada a não se envolver, verá
que a minha intenção foi puramente em esclarecer as coisas. Cara prolixo que eu
sou!
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