38. PERGUNTA SOBRE LOCAL DE TRABALHO COM PROBLEMAS
GEOBIOLÓGICOS. NA VERDADE O LOCAL DE TRABALHO E RESIDÊNCIA
ESTÃO EQUILIBRADOS BIOTICAMENTE, MAS O RAPAZ É QUE ESTÁ COM
PROBLEMAS ESPIRITUAIS.
On Seg 20/08/12 15:50 , M. sent:
Tudo bem Marcos,
Meu nome é M. Trabalho com desenvolvimento de sistemas na UERN - Mossoró.
Recentemente eu tive que mudar de sala devido ao excesso de ruído e eletrônicos
de alta potência na sala de Processamento de Dados.
Recuperei a saúde na nova sala, mas ainda tenho a sensação de que falta algo. De
que o ambiente de trabalho (sala) ainda influencia de forma negativa no meu
corpo. Apesar de não ser de uma forma tão intensa quanto na outra sala. Estou
tentando aprender como detectar se realmente o ambiente está insalubre ou não.
Gostaria de tirar umas dúvidas com você:
1.
Sua análise de geobiologia é feita sempre em loco (você está presente
fisicamente no local)? Ou você também faz análises através de fotos + radiestesia?
2.
Caso seja possível análise geobiológica através de fotos. Quanto custaria
(orçamento) para você fazer uma análise da sala em que eu trabalho?
3.
Você conhece algum profissional que faça análise geobiológica de ambientes
que more no Rio Grande do Norte?
Aguardo seu contato.
Um abraço
2012/8/20 <geomarcos@terra.com.br>
Oi, M.!
Sim! Eu realizo análises geobiológicas à distância. Aliás, como nós somos quânticos
e não mecânicos, tudo ocorre à distância, não local. O que você fizer no local,
diretamente, não funciona.
Bem! É uma longa história; começa lá por 1.900 com a constante de Planck e se
torna muito importante, lá pela década de 20 a 30 do século passado.
Claro! Mande a foto de sua sala. Mas, também, mande uma foto sua para analisar,
através de você, o que tem em sua residência de anomalias eletromagnéticas
nocivas ou não. Mande com nome e data de nascimento.
Não cobro nesta fase. Só se precisar realizar, de fato, um trabalho de geobiologia,
principalmente, onde você mora. Quanto à sala de trabalho, ainda mais que você
acabou de mudar! Não podemos interferir no mundo macro, onde nós sentimos
pelos cinco sentidos. Barulho! E outros que nós percebemos. Eu trabalho no mundo
invisível, naquele que não percebemos o quanto ele está atuando, na surdina, na
calada da noite, enquanto estamos dormindo, sem perceber nada. Esse inimigo é
que é o perigoso.
Mande as fotos. Abraços Marcos
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Não é fácil encontrar alguém que trabalhe com esse mundo microvibratório
invisível, no Ocidente (no Oriente, não sabemos nada!).
On Ter 21/08/12 09:43 , M. sent:
Tudo bem Marcos,
Coloquei em anexo duas fotos: a minha foto e a da minha mesa de trabalho.
Gostaria que você fizesse uma análise e indicasse se há alguma desarmonia.
Caso você precise uma foto da minha residência me avise.
Obrigado pelas explicações foram muito didáticas.
Aguardo seu contato.
Um abraço.
2012/8/21 <geomarcos@terra.com.br>
M.!
Não tem anomalias eletromagnéticas nocivas em sua sala de trabalho. E você não
apresenta anomalias eletromagnéticas nocivas. Onde você mora é equilibrado
energeticamente, caso contrário você teria as vibrações do local atuando no seu
organismo.
O que acontece é que você está afetado espiritualmente, pois você se envolve com
os acontecimentos, com pessoas e situações, não de forma normal, encarando
como parte de nossa vida cotidiana. Pelo fato de você se confrontar com essas
situações, então, você entra em vibração com essas pessoas e situações e o seu
campo energético áurico fica tomado e assim, você fica como que tivesse míope e
enxergando com que em uma neblina e assim fica à mercê do mundo exterior. É
necessário voltar-se mais para dentro de si mesmo para não sofrer os efeitos
externos. Devemos meditar diariamente, cinco minutos antes de dormir, já na
cama e avaliar a nossa conduta durante o dia que passou e de manhã cedo, cinco
minutos, ao sentar na cama, antes de sair "correndo" se prontificar a passar esse
novo dia com alegria e paz no coração. Pequenos atos de meditação diária
começam a surtir os efeitos e o liberta das influências exteriores. Não se pode
envolver-se com os acontecimentos exteriores. Não se pode julgar e justificar os
nossos próprios atos o tempo todo. Observar mais, esvaziar a mente. Quando
estiver "esquentado", sair do local de atrito, e dar uma respirada ao ar livre e voltar
de novo: verá que você muda a sua interpretação e esvazia a mente". Devemos ter
consciência de que tudo ocorre em nosso interior. O mundo não é culpado de
nossas ações.
Eu mesmo, agora, tenho que ir ao Banco fazer empréstimo, pois não tenho dinheiro
nem para comprar um pão e ainda estão estouradas todas as contas. Como sou
autônomo fico à espera de trabalhos, como, quase ninguém me indica, então, as
contas estouram e nem por isso fico preocupado, pois já vão me mandar para o
SERASA etc..., cortar telefones e Sky. E daí! No fundo tudo está acontecendo no
meu interior e se eu não me envolver comigo mesmo e ficar alheio aos problemas
imediatos, as coisas melhoram sozinhas. Nada posso fazer para modificar o mundo,
portanto vou vivendo.
Vamos conversando!
Abraços Marcos
Sugestões: uma jarra de suco, antes de se esfregar e se lavar, já embaixo do
chuveiro, colocar três colheres de sopa de sal grosso, uma colher de bicarbonato de
sódio e uma de salamargo. Encha a jarra com os produtos de água até o topo e
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jogue no corpo todo (essa mistura pode-se jogar também na cabeça). Fazendo essa
limpeza energética duas vezes por semana e meditações antes e depois de dormir,
as coisas e os acontecimentos começam a mudar.
É preciso técnica e método para se viver em paz e em equilíbrio.
Abraços marcos

On Ter 21/08/12 16:23 , M. sent:
Marcos. Muito obrigado pelos esclarecimentos! Vou adicionar esse banho na minha
rotina.
Tenho feito alguns pranayamas da yoga para me desintoxicar de alguma carga
energética.
Uso também uma técnica de geometria sagrada, visitando templos ou igrejas para
harmonizar com vibrações positivas.
Vou seguir sua dica da meditação diária, isso realmente vai me fazer bem.
Estive muito pior, meses atrás. Estou subindo passo a passo uma escadinha para
me desligar um pouco do excesso de responsabilidade que eu tinha.
Muito obrigado e tudo de bom pra você!
A gente continua conversando...
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Qui 23/08/12 15:22
Para: M.
Assunto: Re> Sobre Geobiologia
No meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br falo, em matérias
complementares, um pouco de geometria de proporções harmônicas e a sua
importância.
Abraços Marcos
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