1. SOBRE A FORMA DE ATUAR NO NOVO ANO 2010: GEOBIOLOGIA E
BIOARQUITETURA
Em 03/01/2010, às 19:50, geomarcos@terra.com.br escreveu:
MARCELO E FRANK E FAMILIARES! QUE TUDO CORRA BEM ESTE NOVO ANO QUE
VISLUMBRA NO HORIZONTE, COM MUITA SAÚDE E ALEGRIA NO CORAÇÃO, PAZ E
TRANQUILIDADE, MUITO TRABALHO E NOVOS CLIENTES E AMIGOS, COM MUITA
PROSPERIDADE PESSOAL E ECONÔMICA.
ANEXO UM FELIZ 2010!
On Seg 4/01/10 10:42 , Marcelo:
Oi Marcos
Como vc esta?
Quando vamos nos encontrar?
Quem sabe nao tomamos um café esta semana.
Eu ja estou em Sao Paulo...
Acredito que nós (humanidade), estamos bem dessincronizados em relação
ao Tempo.
Mas acredito que o carinho sincero é o que vale nesta época.
Então um super 2010 pra vc!
com carinho
Marcelo
04/01/2010 15h27min - Por: Marcos Alves de Almeida
De: Marcos (www.geomarcosmeioambiente.com.br)
Para: Marcelo (www.revistagea.blogspot.com)
Obrigado! Marcelo!
Estaremos juntos este ano abrindo as portas da percepção e do dinheiro, que são
as mesmas, é só encontrá-las e ter coragem de abri-las, na certeza total.
Esse ano vou agir de dentro para fora, não vou esperar os clientes, vou, além
disso, mostrar claramente a necessidade de uma mudança de energia dos locais de
moradia e de trabalho.
O mesmo desejo para vocês: sair das entranhas, do acumular conhecimento, e ficar
na espera, como eu até hoje, esperando que os acontecimentos atuem em nosso
favor.
Nada disso. As portas estão abertas, cabe a nós descobrí-las e decifrá-las, mas
para isso precisamos acreditar em nosso "taco" na nossa certeza de ser, os clientes
são leigos e não entendem o significado de nosso trabalho, que tem a finalidade
precípua em ajudá-los a viverem melhor, pois são pessoas comuns, que vivem o
seu dia a dia, interessadas somente no que fazem, na sobrevivência e em ganhar
dinheiro, como todos nós fazemos nesse planeta Terra.
Vão, na passagem de ano, após economizarem o ano todo um dinheiro (tão
valorizado por nós), ficar numa pousada à beira da encosta, com muito verde e ar
puro. Não entendem que aquela encosta vem acumulando água e se soltando nos
últimos 10 a vinte mil anos, e que as encostas da serra do mar sofrem
deslizamentos normalmente, isso eu já estudava há vinte anos atrás no IPT, pois
trabalhava com geologia geral e de engenharia. Estudávamos, estatisticamente, os
escorregamentos. Avisávamos o tempo todo, a todos e em todos os tempos, as
autoridades, os prefeitos e enfim, mostrávamos o perigo das encostas, etc.
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Ninguém se dá conta, não acreditam, até acontecer uma tragédia. A natureza atua
normalmente na busca de equilíbrio permanente, a lei da gravidade é uma lei
fundamental na natureza, como também a temperatura e a pressão, como
fundamentais para tudo existir.
O mesmo acontece com as energias eletromagnéticas microvibratórias, elas atuam
lentamente, pois são muito fortes energeticamente, mas em quantidades ínfimas,
que só com o tempo elas se manifestam e se manifestam do dia para a noite, como
se acontecesse naquele momento, não imaginam que ela é acumulativa,
principalmente, as radiações ionizantes, como o gás radônio, como consequência da
desintegração do rádio e/ou tório, elementos radioativos naturais da Tabela
Periódica, que acumulam em alguns tipos de rochas que vêm se alterando, nesses
últimos dez milhões de anos. E quando aparecem, após acumularem nos elétrons
de nossos átomos de nossas moléculas de nossas células e comparativamente,
como em uma encosta que desaba de repente, aparece no organismo da pessoa no
dia seguinte, e na véspera nada constava diretamente ainda.
É a mesma coisa em nosso trabalho. Eu vejo a Revista GEA GLOBAL-ECOLOGIAARQUITETURA publicada por vocês, extremamente bem elaborada, complexa e
interessante levando em conta as energias, a água, a agricultura, o lixo, a
geobiologia, consumo e tecnologia, além da arte e design. O mesmo acontece com
o trabalho de vocês, de vanguarda, aproveitando todos os materiais, como bambu,
tijolo de demolição, madeira com garantia de origem, placas de aquecimento solar,
paisagismo e infindáveis materiais e idéias harmônicas, integradas com um único
fim a vida melhor para os seres humanos, para os animais e vegetais, com projetos
abrangentes e idealizados através de muito estudo e dedicação; deveriam, os
clientes, fazerem fila para terem esse privilégio de serem seus clientes.
Acontece que ficamos inseguros e não nos impomos com segurança, essa
segurança que vem de dentro para fora, e colocarmos claramente a todos que
sabemos exatamente o que estamos fazendo. Se duvidarem então percorram todos
os sites da internet, nacionais e internacionais, e comparem com o nosso trabalho e
verifiquem por si sós a veracidade das nossas idéias que nascem de um sentimento
humano e holístico de melhora de vida de todos os seres vivos, sem exceção,
preservando a natureza e aos humanos, integrando-os em uma arquitetura
abrangente e em proporções harmoniosas que as tornam seres vivos como os seres
vivos, que se entrelaçam em uma totalidade, sendo um (o local de moradia) a
extensão do outro (nós, seres vivos).
Um grande abraço a Você e ao Frank e que continuem com os seus projetos, no
entanto, é necessário sair para o combate e a luta pela implantação de novas idéias
que fazem parte da essência de vocês. Acreditem totalmente em vocês, mas não
somente como uma crença que é igual a uma descrença, mas como uma força
interior que emana da intuição, da percepção e da compreensão do mundo em que
vivemos.
Coloquem as suas idéias como únicas sem medo de expô-las, com total convicção
de que, como vocês sabem interiormente, que elas são expansivas e abrangentes,
expô-las como um guerreiro samurai, que em seu treino de luta diária, se
aperfeiçoa realizando atos de total interação com a natureza, como pinturas,
cerimônias do chá, esvaziando a mente de tudo e de todos. Só assim ele sabe
exatamente, por antecipação todas as intenções do adversário, e sabe que já
venceu a luta muito antes dela começas.
E o adversário, também já sabe que vai morrer devido a postura postura do
samurai à sua frente, à sua envergadura, à sua sutileza e à sua sabedoria, ao
segurar a espada, ao se movimentar.
Os seus atos de total segurança interna, saindo das entranhas, o adversário, se for
sábio, compreende que não é possível vencê-lo. Por honra continua a luta se
sentindo que o samurai não o desprezou sequer lutando com ele, o que seria uma
desonra maior. Ele sente que vai morrer, mas que vai entrar para eternidade como
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um lutador e homem de coragem e honradez. Só um descuido da natureza poderia
mudar o seu destino.
Nós, como guerreiros, sabemos exatamente o que fazemos; neste ano não vamos
ficar sentados esperando clientes, mas muito pelo contrário, vamos mostrar a todas
as pessoas, clientes, amigos e interessados que eles têm muita sorte de nos ter
encontrado e esclarecer a eles que mesmo que eles não conheçam esse tipo de
trabalho que realizamos, essas energias nefastas corrigidas, o meio ambiente
equilibrado e as bioconstruções harmônicas, que fazem parte dos nossos trabalhos,
refletem em sua vida do dia a dia, na sua alegria de viver, de dormir intensamente
e abrir as portas da percepção para a vida, para ganhar dinheiro e para curtir tudo
o que é de bom.
E que essas energias eletromagnéticas microvibrátorias nocivas, desarmonizam,
lentamente, a sua vida em todos os aspectos, pessoais, econômicos, de saúde
mental, espiritual e corporal. Minam o meio ambiente e as bioconstruções.
Não imaginam que somos seres magnéticos e que os campos elétricos
desarmônicos os tornam menos dotados de percepção, seus campos de energia
ficam enevoados, caem no mecanicismo materialista newtoniano-cartesiano, e
pensam que só existe o que eles acreditam que existe, não se dando conta que a
mente egocêntrica deles, nossa, não controla nada na natureza, muito menos a si
próprios, graças a Deus, senão já estaríamos mortos.
COM ESSA CERTEZA DE NOSSO TRABALHO AS PORTAS SE ABREM, NÃO FICANDO
À REBOQUE DAS OPINIÕES DAS PESSOAS NORMAIS E COMUNS, NO SENTIDO DE
NÃO TEREM O CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA COMPREENDEREM O
SIGNIFICADO PROFUNDO DE NOSSO TRABALHO E POR ISSO PRECISAMOS SAIR
NA OFENSIVA E NA DIVULGAÇÃO A QUALQUER CUSTO, PARA ESCLARECER A
TODOS QUE NÓS UM ÚNICO INTUITO: PRESERVAR A VIDA HUMANA E DE TODOS
OS SERES VIVOS NO PLANETA TERRA.
NOVO ANO 2010! NOVA VIDA! NOVA POSTURA! A POSTURA DE UM GUERREIRO
QUE LUTA EM PROL DA ESSÊNCIA DOS SERES HUMANOS.
ABRAÇÃO MARCÃO (www.geocosmomeioambiente.com.br)
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