8. PERGUNTA DE NEUZA SOBRE ÁGUA ENERGIZADA - ABRAD

On Ter 26/01/10 18:29 , ps.kurihara@uol.com.br sent:
Marcos.
Encaminho mensagem abaixo.
Abraços.
Paulo.
Mensagem original
De: neuza
Para: ps.kurihara@uol.com.br
Assunto: Email do site Abrad
Enviada: 25/01/2010 22:31
Abrad
Mensagem do Site
Nome : Neuza
Mensagem : Como energizar água? Quero água energizada para colocar em
plantação de laranja e outros. Podes me enviar uma orientação? Comprei uma
pirâmide de cobre, está certo? Ela tem mais ou menos uns 30 cm. Preciso muito
saber, por favor, me ensine e obrigada.
De: Marcos
Para: Neuza
Oi, Neuza!
Você é radiestesista? Você sabe trabalhar com pirâmides? É importante ter uma
base de conhecimentos dessas técnicas. Não se tem uma fórmula decorada: e
pronto! Você vai lá e agora as plantas com uma água “energizada” e espera que
tudo se resolva sozinho. Se você não souber por que você quer aguar as plantas
com água energizada e o que você entender por água energizada deve ficar claro e
preciso.
Você espera que as plantas recebam essa informação livremente e comecem a
produzir mais laranjas e as pragas não vão atuar nas laranjeiras e vão se afastar?
Você entende que água energizada não funciona diretamente nem com pessoas,
pois cada ser humano tem um nível de percepção e evolução pessoal para poder
absorver as informações vibracionais que a água está emitindo. Por exemplo: você
compra uma garrafa de vinho Chapinha de dois reais, por ex., e um vinho de
especial de uma safra especial, esses vinhos que não temos nem sequer dinheiro
para comprar, por ex. de R$200,00. Ofereça esses vinhos para uma adolescente ou
para uma pessoa que você sabe que ela é simples e veja qual vinho ela vai gostar
mais? É claro não identifique as garrafas, coloque-as em taças e veja. O
adolescente vai detestar o vinho seco especial e vai adorar o vinho Chapinha e é
provável que essa pessoa simples também. Enquanto que se você oferecer esse
vinho especial para o gourmet, ele vai adorar e degustar.
Bem! As plantas não absorvem água energizada e as distingue de uma água
comum. É preciso saber o que se está fazendo e com que finalidade.
Para saber no que eu trabalho entre no meu site:
www.geomarcosmeioambiente.com.br e para perguntas específicas entre no site do
António Rodrigues: www.mindtron.net/fórum.
É necessário, quando se trabalha com o mundo sutil, alta precisão de observação e
tratamentos metodológicos experimentais sob controle rigoroso, como medir antes
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e depois das aplicações de algo tangível e concreto.
Abraços Marcos
Marcos Alves de Almeida (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
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