2. PERGUNTA SOBRE A UTILIZAÇÃO DO DISCO EQUATORIAL DE JEAN DE
LA FOYE COM TRÊS AGULHAS
Marcos Alves de Almeida (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
É IMPORTANTE, PARA ENTENDER AS EXPLICAÇÕES, ESTAR COM O DISCO
EQUATORIAL EM MÃOS
On Qui 28/05/09 16:19 , webmaster@geomarcosmeioambiente.com.br sent:
Há uma nova Mensagem de Florêncio
NOME: Florêncio
CIDADE: / PR
UF: Paraná
MENSAGEM: Boa tarde! Adquiri um disco equatorial com três agulhas do Instituto
Mahat. O folheto que acompanha o aparelho deixa dúvidas, portanto, necessito de
maiores detalhes para o devido uso do equipamento com as três agulhas. Grato,
Florêncio.
De: Marcos
Para: Florêncio
Oi, Florêncio!
O Disco equatorial de Jean de La Foye é fantástico para emitir ondas magnéticas
para alguma pessoa.
A ideia das três agulhas foram sugestões minhas, para se entender melhor o
processo de funcionamento das ondas de formas. Entenda (você já deve ter lido à
exaustão o livro de Jean de La Foye, né!: “Ondas de Vida Ondas de Morte” , que
tem lá no Instituto Mahat, numa tradução especial de António Rodrigues). Mas
vamos lá:
Você coloca um testemunho de alguém no sul do disco, pois a energia flui de norte
para sul. Primeiramente você, com o pêndulo na mão, em cima do testemunho, no
sul, e com a outra mão você vai movimentando uma das agulhas no lado elétrico
(leste) e quando chegar (o que é mais comum em seres humanos) nos valores
acima do V- elétrico (90o), movimentando lentamente, você vai passando pelo
Branco (75o), UV (60o), Vi (45o), I (30o), Az (15o) até o V+ elétrico (a norte) (0o).
Vamos supor que se a pessoa estiver em desequilíbrio energético quando você
chegar com a agulha (por ex.) sobre o Az (Azul) o pêndulo começa a girar no
sentido horário (sempre vai girar no sentido horário) e lentamente você observa o
ponto de máxima movimentação do pêndulo (tente algumas vezes para perceber o
ponto de máxima vibração - eu tenho um gráfico direita-esquerda/para cima-para
baixo).
Bem! Descobrindo esse ponto fixe a agulha (use uma fita crepe - até terminar as
operações). Nesse caso você descobriu que a pessoa está emitindo uma vibração
Az em elétrico, significando que ela está afetada por alguma anomalia
eletromagnética, Ok!.
Agora você vai utilizar outra agulha, só que agora você começar a girá-la (com o
pêndulo, lógico, em cima do testemunho) a partir do V+ elétrico, a norte (0o) e vai
girando no quadrante magnético, a oeste. Quando passar com a agulha, do Vmagnético (270o), movimentando lentamente pelas emissões em B (255 o), UV
(240o), Vi (225o), I (210o) e quando você estiver se aproximando do Az (azul
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magnético) (195o) o pêndulo começa a girar e da mesma maneira consiga
determinar um ponto (não é obrigatória que seja exatamente o oposto do elétrico)
Ok!. Quando determinar esse ponto fixe a agulha (ainda provisoriamente com uma
fita crepe). Pronto! Você anulou o efeito elétrico, com o oposto magnético (como
somos magnetoelétricos recebemos a informação).
Agora para emitir em magnético utilizo a terceira agulha: do mesmo modo (com as
outras duas agulhas já fixadas). Vou movimentando a agulha a partir do V+
elétrico, indo para o mesmo lado magnético (a oeste), agora lentamente, passamos
pelo Am (amarelo magnético) (345o), L (330o), Vm (315o), IV (300o) e quando
estivermos passando a agulha entre IV e o Preto (285o) o pêndulo começa a girar
(é a minha experiência, tá ok!) e quando ele estiver no ponto de máxima vibração
você fixa essa agulha (agora sim você parafusa as três agulhas (não precisando
mais das fitas crepes provisórias).
Você vai ver que a terceira agulha se encontra quase perpendicular às duas agulhas
anteriores. Você conseguiu montar o aparelho: está emitindo em magnético.
Com essa terceira agulha você emite em magnético. Você não anula somente o
elétrico com o magnético (neutralizando, somente, a emissão em elétrico). Você
agora emite (com a terceira agulha) em magnético.
Pendule num relógio em gráfico e veja quanto tempo é necessária a emissão
programada.
Vamos supor que foram necessários três dias no emissor (Disco equatorial).
Quando passar os três dias você vai ver que o pêndulo não gira mais, significando
que o efeito foi alcançado.
Só que agora você vai fazer tudo de novo e verificar que a nova emissão mudou a
posição das agulhas: agora a agulha, por ex., vai se aproximar do V+ elétrico, a
Norte (0o) (pois a pessoa está melhorando) e a mesma coisa vai acontecer com a
agulha no magnético, que vai aproximar-se do V+ magnético, a Sul (180o) e a
terceira agulha vai se aproximar do V- (em 270o) magnético.
Pronto! Terminou a pesquisa.

Abraços Marcos (fone: 11-9762-9991) (geomarcos@terra.com.br).
MARCOS ALVES DE ALMEIDA (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
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