6. PERGUNTA SOBRE GEOBIOLOGIA NO LOCAL DE TRABALHO
On Seg 11/01/10 14:21 , ps.kurihara@uol.com.br sent:
Encaminhando.
Assunto: Email do site Abrad
Enviada: 05/01/2010 15:26
Abrad
Mensagem do Site
Nome : Warlei
Mensagem : Boa tarde. Gostaria de saber o valor de uma visita (ou consulta) com
um profissional, para ambiente de trabalho. Como funciona, o que é avaliado, etc.
Aguardo retorno. Warlei.
De: Marcos
Para: Warlei
WARLEI!
Para a avaliação de um local de trabalho a consulta é de R$350,00. Avaliamos o
local. Vamos dar um diagnóstico do que ocorre no local. As anomalias
microvibratórias eletromagnéticas atuam lentamente e acabam minando a saúde
física, mental e espiritual das pessoas, que passam de 8 a10 hs nos locais de
trabalho.
Por quê? Elas não são perceptíveis pelos cinco sentidos, no entanto o nosso
organismo sofre com os seus efeitos nefastos, pois o nosso organismo funciona,
sem o nosso controle ou domínio, com as reações que mantém a vida: são cerca de
um bilhão de reações por segundo, desde o nascimento até o último dia. Quando
existem "inimigos" invisíveis nos locais de moradia (o sono é essencial para uma
vida saudável) e no trabalho (a harmonia do trabalho reflete no comportamento
dos funcionários que refletem nos clientes, que sem saberem de qualquer
existência dessas anomalias nefastas, percebem a frequência emitida pelos
funcionários e acabam "esquecendo a empresa", pois acaba existindo um abismo
energético entre o que vocês estão "falando" e com o que ele "recebe" de
informação).
Na verdade se as vibrações de vocês não estiverem coerentes com as vibrações do
cliente, os dois não se encontram, um não escuta o outro. Nós "sabemos" tudo isso
sem saber conscientemente. É como alguém falando do primeiro andar para uma
pessoa do décimo andar; o que um vê do primeiro andar é completamente
diferente de quem está no décimo andar. Falam de visões e pontos de vista
diferentes. Pense no assunto!
Entre no meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br e em matérias escrevo
sobre essas anomalias microvibratórias anômalas ao nosso organismo. Se informe
mais para você tomar consciência do mundo invisível, que com o passar do tempo
afeta o nosso organismo e nossa saúde física, mental e espiritual, como disse
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inicialmente.
Não pense que o que não se vê não nos afeta. Não podemos controlar tudo. A
crença e a descrença não têm bases para o entendimento profundo da natureza. É
preciso conhecimento e método para se avaliar corretamente os locais.
Abraços Marcos (geomarcos@terra.com.br).
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