2. QUESTÕES LEVANTADAS SOBRE O TEMA: O INÍGMA DO UNIVERSO:
DECIFRE-ME OU TE DEVORO – SOBRE TEXTO ESCRITO NO BLOG
ANTERIORMENTE: VEJA!
On Qui 31/12/09 18:03 , Eneida sent:
Oi Marcos, querido amigo e irmão de propósitos! Tenho indicado sempre você,
gosto e acredito no seu trabalho. Aliás, preciso lhe enviar os dados do meu novo
endereço para você fazer uma análise. Tem muita formiga no apto. Imagino que a
energia não deva estar muito boa (O endereço é Rua Pedroso Alvarenga, , apto Itaim Bibi ), depois combinamos sua análise. Muito obrigada por essa dica. Estou
muito interessada, nesse ano, em começar a trabalhar com foto kirlian e esses
contatos me parecem interessantes.
Marcos, parabéns pelo seu livro, vai em frente, divulgue os seus conhecimentos.
Que 2010 seja de muita abertura para você, sucesso, saúde, paz e alegrias. Cuide
da sua sensibilidade para você não sofrer.
Grande abraço
Eneida
MARCOS ALVES DE ALMEIDA < geomarcos@terra.com.br > escreveu:
Oi, Eneida!
Um bom final de ano com alegria e paz e um novo ano com muito trabalho,
prosperidade pessoal e econômica.
Lembrei-me de você quando estive no Encontro em Curitiba em Agosto passado.
Foi fantástico. Eu pensava que eu era muito fora do baralho, mas lá, vão mais
longe que imaginei. Muitos trabalhos apresentados estavam fora do contexto da
medicina convencional.
Está acontecendo uma “rebeldia” médica rompendo com o status quo médico
oficial, sem medo de perder o CRM. Agora, hoje, recebi a Revista HOMOPTIMUS n.
13. Com alguns artigos muito interessantes. Deve ser de seu conhecimento o que
os russos estão fazendo com a acupuntura. Tem um artigo “A bioeletrografia e os
novos instrumentos digitais” escrito pelo Dr. Domingos Ciochetti, que se coloca
como médico, patologista clínico e radiestesista.
Ele mostra estudos através da Imagem Bioeletrográfica dos Dez Dedos, e divide
cada dedo em órgãos, aparelhos e sistemas do corpo humano. Dr. Korotkov, da
Rússia, usou o sistema de acupuntura Su Jok modificado pelo Prof. Dr. Park, Jae
Woo, da Coréia, substituindo a acupuntura corporal. Korotkov utiliza o Programa
dos Diagramas GDVs (software) em parâmetros dos GDV-gramas recebidos das
imagens dos 10 dedos. E a programação no corpo humano lado direito e lado
esquerdo com a análise da pessoa em um diagrama circular onde forma uma figura
circundando o interior do diagrama indicando equilibrado, subativo e hiperativo, de
todos os órgãos e sistemas corporais, baseados nos dez dedos. Depois analisa as
energias dos Chakras e joga em outro diagrama vendo cada chakra se está
equilibrado, subativo ou hiperativo. Muito interessante.

É claro! Utilizei a radiestesia para verificar a utilização de nossa máquina perceptiva
e funcionou muito bem. Podem-se fazer estudos comparados. Vou entrar em
contato com o Dr. Domingos. Acredito que ele não vai ficar mudo, sem responder
ao meu e-mail, sendo radiestesista, como a maioria dos médicos que entro em
contato, como é o caso do Dr.M., biofísico que analisa as geopatias. Escrevi e ele
não respondeu meu e-mail, mas me manda informações das palestras dele. Não sei
o que acontece com os especialistas não trocam idéias e informações, suponho
ser pelo fato de eu ser radiestesista. Acabei colocando no meu site a minha carta
enviada a ele de forma não identificável e no site do António Rodrigues:
www.mindtron.net/blog.
No entanto agora fui bem aceito com a minha palestra nesse Encontro Internacional
de Medicina Integrada – realizado em Curitiba - PR, no qual fui convidado como
geobiólogo, com o tema: “Anomalias microvibratórias eletromagnéticas que afetam
a saúde – Diagnóstico e Correção”.
Já me convidaram para o 1. Encontro Internacional de Medicina Integrada de
Goiana – GO, com tudo pago. Ótimo! Poderei divulgar mais o meu conhecimento
sobre as radiações que afetam a vida.
Obrigado pela indicação de uma pessoa. Suponho que ela ficou um pouco
temerosa e não voltou a ligar marcando uma análise de sua residência.
A Revista está ótima. Caso você não conheça esse pessoal entre no
site: www.asami.com.br para saber mais e para se associar pelo e-mail
asami@asami.com.br ou pelo hotsite. A revista tem um artigo do Dr. Mark Sircus,
com dezenas de livros publicados, de origem americana. Escreve sobre o perigo da
quimioterapia e o perigo maior o domínio da medicina oficial. Corajoso. Mas quem
tem coragem de enfrentá-lo. E outros artigos médicos. Fantásticos artigos.
Estão me indicando como docente em Curso de Extensão em Medicina Integrada
em 2010, para o curso de Radiestesia Médica.
Estou escrevendo um manual de geobiologia. Estou terminado o Livro I em três
volumes, já com 291 pgs e cerca de 150 figuras, colocando metodologia científica
no assunto. Vamos destravar a porteira.
Abraços Marcos

COMENTÁRIOS DE HELGE SOBRE: O INÍGMA DO UNIVERSO: DECIFRE-ME
OU TE DEVORO!
De: Marcos
Para: Helge
2010/1/2
GRANDE HELGE E FAMÍLIA! QUE TUDO CORRA BEM NESTE ANO QUE VISLUMBRA
NO HORIZONTE, COM MUITO TRABALHO, EVOLUÇÃO PESSOAL, COM
PROPERIDADE ECONÔMICA, MUITA PAZ, TRANQUILIDADE E ALEGRIA NO
CORAÇÃO.
ANEXO UM FELIZ 2010!
ABRAÇOS MARCOS.

De: Helge
Para: Marcos
On Seg 4/01/10 11:54 , Helge sent:
Olá Amigo Marcos

O desejo é que este ano e os próximos que vierem nos permitam que cresçamos
pessoalmente, que sejamos felizes, que possamos ajudar a quem precisa e que o
mundo seja salvo da incúria dos humanos.
Abr. Helge

2010/1/4
De: Marcos
Para: Helge
Helge estou reenviando o anexo que enviei e não receberam, agora em word 97.
Abraços Marcos
De: Helge
Para : Marcos
On Seg 4/01/10 18:37 , Helge sent:
A grande esfinge do Egito também já tem uma inscrição hieroglífica que diz: Me
Decifra ou te Devoro.
Nós na realidade vivemos uma realidade irreal. Achamos que somos o que não
somos. Nem sabemos ao certo o quê e se somos. Qual é a nossa dimensão? Onde
nos inserimos? Afinal isto tem alguma importância?
Será que tudo aquilo que os nossos sábios até agora conseguiram decifrar do
universo vale lá grandes coisas?
A humanidade não seria igual a um bando enorme de gafanhotos que come tudo
que encontra pela frente e depois de tudo virar deserto morre de fome, de calor, de
sede e depois começa tudo de novo ou não?
E daí?
Como diria o nosso "sabido" presidente. Grandes merdas.
Gostei da sabedoria do Dalai Lama que se refugiou em Dharmsala na Índia. Há dois
meses estive no TIBET.
Pensei que os monges que sobraram depois da limpeza geral que os comunistas
fizeram, tivessem conservado alguma sabedoria. Volto um tanto quanto
decepcionado. Os monges deles são parecidos com os nossos.
Olha, meu caro Marcos. A humanidade age em conjunto como um bando de ratos.
Se o primeiro pula o precipício os outros vão atrás.
Talvez isto até seja necessário.
Bom neste caso as descobertas que a humanidade fez vão para o brejo. E daí.
Entretanto também existe uma esperança. Quem sabe, aparece algum iluminado e
consegue fazer o mundo ficar melhor. Seria ótimo para nós todos. Torço por esta
solução.
Abr. Helge
De: Marcos Em 04.1.10
Para: Helge
HELGE! OBRIGADO! VOCÊ JÁ ACRESCENTOU UM NOVO ASPECTO DO INÍGMA DO
UNIVERSO: DECIFRE-ME OU TE DEVORO"

VOU LHE ENVIAR OUTRA OPINIÃO DE UM AMIGO E COMO RESPONDI A ELE.
VAMOS SOMANDO AS IDÉIAS E VAMOS DECIFRANDO O INÍGMA.

COMENTÁRIOS DE FERNANDO SOBRE: O INÍGMA DO UNIVERSO: DECIFREME OU TE DEVORO
De: geomarcos@terra.com.br [mailto:geomarcos@terra.com.br]
Enviada em: domingo, 3 de janeiro de 2010 18:55
Para: Fernando
Assunto: feliz 2010!
FERNANDO QUE TUDO CORRA BEM COM TODOS VOCÊS! QUE O NOVO ANO QUE
VISLUMBRA NO HORIZONTE SEJA DE MUITA SAÚDE, PAZ, TRANQUILIDADE E
ALEGRIA NO CORAÇÃO. NOVA VIDA COM MUITO TRABALHO E PROSPERIDADE
PESSOAL E ECONÔMICA.
ANEXO UM FELIZ 2010! O INÍGMA DO UNIVERSO: DECIFRE-ME OU TE DEVORO!
ABRAÇOS MARCOS
De: Fernando
Para: Marcos
On Dom 3/01/10 23:49 , "Fernando " sent:
Marcos,
Agradeço e retribuo todos os votos de Paz, Saúde, Alegria, Tranquilidade.
Como você muito bem descreveu, que possamos transcender à multiplicidade e
sentir a Unidade que já está inteira, completa, gestáltica, inexplicável.
E, como nos ensina o Tao Te Ching, não desperdicemos tempo tentando explicar,
descrever, compreender o Tao, porque se o explicarmos, descrevermos e
compreendermos, não será o verdadeiro Tao.
E o verdadeiro Tao está dentro de nós: disponível, à espera de nossa
disponibilidade, no vazio que você descreveu...
Um grande abraço
Fernando

De: Marcos Em 04.1.10
Para: Fernando
FERNANDO! É ISSO AÍ! SÓ ESVAZIANDO O CÉREBRO QUE É POSSÍVEL VIR NOVAS
IDÉIAS CRIATIVAS.
Se todos sob o Céu (re)conhecerem o belo como belo, assim conhecerão o feio.
Se todos sob o Céu (re)conhecerem o bem como bem, assim conhecerão o mal.
Desse modo Ser e Não-ser engendram-se mutuamente.
O fácil e o difícil se completam.

O
O
O
O

longo e o curto se delimitam.
alto e o baixo se regulam.
tom e o som se harmonizam.
antes e o depois se sucedem.

Por isso o Santo-Homem pratica o Não-agir e ensina sem falar.
Todos os seres agem, e ele não lhes recusa ajuda.
Produz sem se apropriar, trabalha sem nada esperar em troca.
Realiza obras meritórias sem se apegar a elas, e, justamente por isso, suas obras
perduram.
Lao Tsé do TAO TE KING
Você vê essa dualidade que só é percebida quando esvaziamos a mente, no ponto
neutro, nesse momento eu percebo o fácil e o difícil, o escuro e o claro.
Um veículo só se movimenta para frente na ação e empurra a terra para trás na
reação. A estrada é o neutro onde ocorrem os movimentos. No entanto da própria
roda do veículo, se não tiver o eixo, imóvel, que é a força neutra não ocorreria o
movimento da ação e da reação. Nada no universo funciona com duas forças: ativa
e passiva, que gera um plano por isso é necessária a terceira força, a neutra para
que ocorra um fenômeno.
O Não-agir.
Não se apega a nada, pois ao se apegar volta ao nível do plano e sai da posição
neutra de observador.
Foi bem lembrado. Lao Tsé já sabia tudo isso há pelo menos uns 2.500 anos, como
dizem cerca de 530 a.C.
E nós na modernidade ficamos perdidos como se estivéssemos na Idade Média,
jogando lixo, perdidos no ativo e no passivo.
Foi bom nos conectarmos. Como o tempo é relativo, não importa quanto tempo
ficarmos sem nos falarmos, pois sempre recomeçamos aonde paramos.
Abraços Marcos

HELGE! ESTAMOS JUNTOS E TROCANDO SEMPRE NOVAS IDÉIAS!
ABRAÇOS MARCOS
Marcos Alves de Almeida (www.geomarcosmeioambiente.com.br)

