9. PERGUNTA DE JAIME SOBRE UM CURSO DE GEOBIOLOGIA PARA
RADIESTESISTAS COM PRÁTICA
Marcos Alves de Almeida
On Dom 17/01/10 16:14 , webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br
sent:
Há uma nova Mensagem de Jaime
NOME: Jaime
CIDADE: São Paulo
UF: SP
MENSAGEM: Olá Marcos como vai? Espero que esteja muito bem. Marcos estive
com você no Congresso de Radiestesia da ABRAD e gostaria de saber quando vai
ministrar o curso de geobiologia para quem já pratica a radiestesia. Um grande
Abraço de Luz.
Atenciosamente Jaime
De: Marcos
Para: Jaime
Oi, Jaime! Você falou tudo. Montar um curso para radiestesistas profissionais.
Todos os cursos que lecionei tanto no Instituto Mahat como na ABRAD foram muito
difíceis, pois a maioria das pessoas não eram radiestesistas com muito treino. E
sempre que queria avançar no conhecimento verificava que as pessoas tinham
pouca familiaridade com o pêndulo e os instrumentos básicos, como utilização da
régua Bovis, pêndulos tipo Equatorial Unidade ou o Universal. E pouca familiaridade
com Ondas de Formas.
Os cursos que nós montamos têm sido lá no Mahat: www.institutomahat.com.br.
Ligue lá no Mahat: (11)2955-8460. Deixe reservado o seu nome e se somar um
número razoável de umas quinze pessoas, digo quinze por que se a metade desistir
durante o curso, ainda dá para tocar.
Estou escrevendo um Manual técnico em três volumes. O primeiro: o que fazer, já
está semi-pronto com quase trezentas páginas e umas 150 figuras (teoria com
prática) e o 2. Já iniciado: Prática com teoria: como fazer? e o 3. Como modificar
as energias dos locais.
Aí sim! Com os livros dá para dar um verdadeiro curso. Aí é claro vou "exigir" que o
aluno leia tais capítulos para a... próxima aula.
Vamos sim retomar um curso.
Como a Cida diz: "quem vai querer assistir o seu curso, se você no primeiro dia de
aula chama todo mundo de "burro" e quer aniquilar o ego das pessoas... Ela diz,
ainda: “ que os nossos alunos não são iguais aos seus alunos da FEI, onde eles são
obrigados a te “aguentar”. Digo: ”é verdade, Cida, eles são obrigados senão
eu...reprovo eles. Brincadeira. É que no primeiro dia de aula dou uma aula trote:
“mostro para eles que eles não sabem nada...nada”. Brinco com eles: “Que eles
não têm visão espacial, etc.” . Para tirar um pouco da arrogância dos jovens que
julgam que sabem tudo....mal saíram dos cueiros....
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Mas, depois, mostro para eles que eu também não sei nada....
Eu respondo: "Cida, é um trote, pois é preciso que as pessoas mudem a forma de
pensar para acessar o conhecimento, por isso eu logo de cara brinco que: "ninguém
sabe nada! E que durante o curso eu digo para que esqueçam tudo o que vocês
sabem...." Ah! Ah! Ah! Ela fica fula da vida.
Abraços Marcos (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
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