1. PERGUNTA INTERESSANTE SOBRE PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
COM GARANTIA DE ENCONTRÁ-LA COM CERTEZA!
Marcos Alves de Almeida – www.geomarcosmeioambiente.com.br
PERGUNTA INTERESSANTE SOBRE PESQUISA DE ÁGUA SUBTERRÂNEA EM UM
CONDOMÍNIO. O COMUM ENTRE AS PESSOAS É QUE ELAS QUEREM UMA
GARANTIA NA PESQUISA, POIS JULGAM QUE ESTÃO INVESTINDO O SEU DINHEIRO
E QUEREM UM RETORNO COM CERTEZA.
De: "Fabio”
Para: geomarcos@terra.com.br
Data: Sat, 25 Apr 2009 00:09:14 -0300
Assunto: Prospecção Aguas
> > Ola Marcos
>>
> > Estamos montando um grupo comunitário no interior
> > de minha cidade, Tangará/SC o qual está enfrentando
> > problemas de abastecimento de água, onde pretendemos
> > perfurar um poço artesiano que abastecerá 9 famílias
> > num total de 30 beneficiários, são todos de baixa renda
> > e vão financiar a construção junto ao banco.
> > Um dos medos é a possibilidade de vir a dar poço seco.
> > Gostaria de saber se você efetua trabalho de prospecção
> > de água subterrânea e ou tem algum material que oriente
> > tal atividade.
> > Na nossa região existe algumas pessoas que efetuam a locação
> > do poço através de uma forquilha, mas tenho observado que
> > a chance de acerto não é tão aceitável.
> > Aguardo retorno.
> > Att
> > Fabio
From: geomarcos
To: fabio
Sent: Sunday, April 26, 2009 2:42 PM
Subject: Re:Prospecção Aguas
>
> Oi, Fábio!
> Esse medo de não acertar é comum entre as pessoas. Elas imaginam a realidade
como algo fantasioso. Tenho um tanto de dinheiro e quero que alguem me "dê" a
certeza de que vai encontrar a água que nós precisamos e assim não "perdemos
dinheiro". O dinheiro é o deus das pessoas. Só que quem leva o dinheiro nosso são
os bancos cobrando 16% ao mês. Nunca, é claro vamos ter dinheiro e eles (os
verdadeiros "deuses") levam tudo, em nossa adoração ao dinheiro.
> Dizemos: Quero que alguma pessoa faça o "milagre" de dar a certeza de que vai
ter água e assim não vamos gastar o nosso dinheirinho precioso.
> Bem! Se vocês encontrarem alguém na face da Terra ou qualquer instrumento
fabricado pelo homem que dê certeza que vai encontrar água podem chamá-lo de
"deus", pois só Deus é capaz de garantir com certeza que vai ter água em seu
terreno.
> Entenda! É uma infantilidade das pessoas leigas sempre querer "levar vantagem
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em tudo".
> Entre no meu site: www.geomarcosmeioambiente/matérias
complementares/geohidrologia e veja a bibliografia. Você verá que utilizam-se
técnicas metodológicas para se acessar uma informação que ocorre a 100, 200 a
400 metros de profundidade. É necessário saber que tipo de rocha que existe na
região; se são rochas sedimentares, ígneas ou metamórficas. Cada tipo de rocha
tem técnicas diferentes para se analisar. Mesmo assim não se consegue perceber
"água" propriamente dita, mas sim os locais que elas se alojam, ou através de água
em movimento que reage com os sais minerais emitindo um débil campo elétrico
que os radiestesistas conseguem captar.
> Outra situação é que nem sempre tem fraturas, exatamente, no terreno das
pessoas, que, aliás, julgam que sempre "existe" água onde elas gostariam que
tivesse. Pura fantasia. Essas fraturas podem ter quatrocentos milhões de anos. Elas
estão lá e não se pode "puxá-la" para "onde" queremos.
> Procure vários radiestesistas, mesmo esses de varinha, que vocês julgam que
não dão certeza. Não dão mesmo! Não são "deuses". E se alguém disser que
garante, ai vocês querendo que seja o que vocês esperam escutar: alguém que
garante com certeza (não passa de puro infantilismo!) então, vou avisando não se
iludam.
> Entendam mais o que é a radiestesia e percepção humana.
> Procurem, para diminuir a incerteza, vários radiestesista e vejam se "eles"
conseguem indicar um local, com coincidências de observação.
> Não pressione o radiestesista ou exigindo que vocês precisam de tanto de água,
logo ele "tem de encontrar o que vocês gostariam, com a mente mecanicista,
comum entre os homens".
> Não somos homens máquinas. Para acessar a sutileza da natureza tem que
acessar a parte essencial do ser: a percepção, e esta não pode ser controlada por
vontades estereotipadas e fantasiosas.
> Correm risco mesmo! Não há a menor dúvida. Inclusive vocês gastarem o seu
dinheirinho e não encontrar nada, pois não se percebe água propriamente dita, mas
sutilezas que a acompanham, como o local que ela percorre, como uma fratura de
longa extensão, capaz de acumular muita água ou nada. Acordem!
> Abraços Marcos
De: "Fabio
Para: "geomarcos" geomarcos@terra.com.br
Cópia:
Data: Sun, 26 Apr 2009 18:40:19 -0300
Assunto: Re: Re:Prospecção Aguas
> Olá Marcos
>
> Sábias palavras, era tudo o que eu precisava ouvir para melhor preparar o grupo.
> Como eu já tinha orientado, existem estudos mas ninguém pode garantir com
100% de certeza.
> A única forma de descobrir é fazendo a perfuração.
> O pessoal que deixe de ter um pouco de medo e passe a pensar positivo e que
emane energia boa para que os possíveis radiestesistas consigam fazer um trabalho
tranquilo.
> e se for para eles ter água, com certeza terão...
> Vou ler o material do seu site, muitíssimo interessante.
> Muito obrigado, e sucesso!
> Fabio
De: Marcos
Para: Fabio
Ótimo! Fábio!
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Gostei de ver que você tem estrutura psicológica para enfrentar os problemas da
vida. Parabéns!
Voltaremos a nos falar. Muito prazer em conhecê-lo.
Abraços Marcos.
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