7. PERGUNTA SOBRE LEVANTAMENTO GEOBIOLÓGICO EM UMA
RESIDÊNCIA EM SABARÁ (MG)
On Sex 18/12/09 17:13 , ralph sent:
Qual é o preço para levantamento geobiológico em uma residência em Sabará (
MG)
Ralph
De: Marcos
Para: Ralph
2009/12/21
Oi, Ralph!
A análise geobiológica pode ser feita através de uma foto de sua residência, ou
melhor, uma de fora e outra do interior.
Uma foto individual de cada um. Eu analiso pelas fotos se têm problemas
geobiológicos no local de sua moradia.
Caso tenham problemas reais, posteriormente, eu darei as instruções, como por
exemplo: uma cópia da planta do local completa, com endereço na posição certa,
nome da rua, numero, bairro, cidade,CEP. Deve ter o norte magnético (uma seta
escrito NM) na posição correta. Isso tudo depois caso necessite de trabalho.
Entre em meu site para saber mais detalhes desses tipos de anomalias
microvibratórias anômalas que afetam os seres vivos, principalmente os mamíferos
e mais os humanos.
www.geomarcosmeioambiente.com.br leia em matérias e em matérias
complementares.
Abraços Marcos.
On Qui 24/12/09 07:48 , ralph sent:
Não é necessário vir ao local?
Qual é a forma de pagamento?
Ralph
De: Marcos
Para: Ralph
Ralph!
O trabalho só pode ser realizado à distância. Pelo cúmulo que pareça! Qualquer
coisa material que você colocar em um local com radiação de nada adianta. Satura
em pouco tempo. Mesmo que você coloque uma chapa de chumbo ou qualquer
coisa criada pelo homem (na atualidade) satura com o passar do tempo. Não mais
que alguns dias e no máximo em um mês.
Entenda! Se por acaso tiver gás radônio onde você mora: ele passa por tudo e nada
segura. Imagine ele está atuando no local há cerca de 10 milhões de anos, quando
as rochas se alteraram e concentraram, anomalamente, os elementos radioativos
ionizantes Radio e/ou Tório. Leia no meu site: eu explico lá as consequências dessa
visão.
Essa visão de que as coisas têm que ser locais é ilusória. Tudo satura. O que faço?
Então! Eu mudo a energia bioelétrica (os campos elétricos afetando um organismo
biológico indiretamente) para biomagnético (a nossa energia é biomagnética).
A elétrica desagrega os seres vivos e a magnética agrega. Nós tendemos à
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organização e o meio tende a nos desagregar. Tudo isso por que o meio vibra com
frequências muito elevadas fora do padrão dos seres vivos, principalmente os
mamíferos em uma escala de resistência ao meio. Os mamíferos são mais frágeis e
tendem a sair dos locais irradiados (não nós que utilizamos crenças e descrenças).
O que faço não é nada esotérico ou exotérico ou qualquer coisa que caia em
misticismo. O que faço é adequar um local para as condições de equilíbrio biótico,
através da planta do imóvel. Quando mudo a energia na planta acontece
simultaneamente no local. Não importa que esse local seja na China, na Patagônia
ou no Polo Norte. Por quê?
Por que nós somos quânticos e não mecânicos. Recebemos informações à distância,
não-locais, pois a nossa mente consciente não é mecânica. O nosso organismo,
cada célula, é inteligente; cada ser vivo recebe a informação à distância, Inclusive
os seres inanimados.
Nada pode ser pensado com a mente mecanicista, cotidiana, comum. Os
acontecimentos ocorrem em nosso organismo que recebe a informação à distância
e começa a melhorar imediatamente. No caso do gás radônio atuando sob a
moradia, após morar sob a sua influência há mais de dez anos, então, para a
melhora das pessoas moradoras do local, é necessário esperar passar quatro
meses, após o trabalho realizado, para que ocorra a mudança em nossas células.
Pois, trocamos todas as nossas células mitóticas (2n), mais de vinte bilhões de
células, através do nosso organismo que as elimina pela urina, pele, etc.
Por quê? As células ionizadas são eliminadas e as novas que se formam estarão
sadias. Veja em matérias em meu site. Lá, eu mostro as fotomicrografias das
hemácias, antes e depois da realização do meu trabalho na planta do imóvel. E o
trabalho, atualmente, tem duração de quatro anos.
Mande as fotos. Eu analiso e caso necessite um tratamento, aí sim, vamos precisar
da planta e eu instruo você de todas as normas que deve seguir com a planta do
imóvel e a forma de pagamento.
Abraços Marcos (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
De: Marcos
Para: Ralph
2009/12/23 geomarcos@terra.com.br
Ralph!
Essa análise pelas fotos eu não cobro. Verifico se há necessidade ou não de se
realizar um trabalho. O meu trabalho dura quatro anos.
As pessoas começam a melhorar de humor. Dormem bem e sonham. O organismo
fica em paz sem os inimigos que entram em ressonância com nossas moléculas e
nos alteram. Alguns tipos de anomalias são graves.
Abraços Marcos.
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