1. PERGUNTAS SOBRE CHAKRAS E CORPOS SUTIS
MARCOS ALVES DE ALMEIDA www.geomarcosmeioambiente.com.br
De: "Marisa
Para: geomarcos@terra.com.br
Data: Mon, 8 Jun 2009 14:10:24 -0300
Assunto: chacras
Marcos estava comentando com a Cláudia sobre o livro mãos de luz, e ela falou que
você também gosta muito deste livro.
Você costuma dar algum curso sobre chacras?
Eu fiz durante 2 anos um curso de massagem chinesa chamadaTui Na, e a base do
curso são os meridianos e a energia que corre por eles, e como faço massagem nas
minhas clientes, gostaria de saber um pouco mais sobre os chacras.
Você, por ser radiestesista, deve ter este conhecimento. Será que dá para passar
um pouquinho para mim? ou é difícil?
> > Bj
Marisa
RESPONDENDO A PERGUNTA SOBRE CHAKRAS:
De: Marcos
Para: Marisa
> Oi, Marisa!
> Esse livro Mãos de Luz é muito interessante. A autora é física e trabalhou na
NASA. Bem! É um livro de iniciação aos campos de energias sutis.
> O importante é entender os corpos sutis: Etérico, Emocional, Mental, Astral.
Esses campos são considerados como os nossos centros inferiores, que comandam
o nosso dia a dia. Os três últimos campos ela os denomina de Etérico Padrão
(quinta camada), o Corpo Celestial (sexta camada) e o Corpo Ketérico Padrão ou
Corpo Causal (sétima camada ou sétimo nível), considerados como sendo o nosso
nível superior, espirituais, que se conectam com o universo.
> Cada nível tem sete chacras e eles funcionam interdependentes.
> Então estudar os chakras é estudá-los em cada nível.
> Outros livros interessantes e que complementam esses estudos são os livros de
Richard Gerber: Medicina Vibracional (Cultrix) e Um Guia Prático de Medicina
Vibracional (Cultrix).
> Provavelmente você sabe mais do que eu sobre energias corporais.
> É interessante você estudar e praticar (esta você já exerce).
> Eu aplico as técnicas com os chakras e corpos sutis através de testemunhos de
pessoas. Envio energias, via radiônica, para as pessoas, à distância. Não trabalho
diretamente com as pessoas, mas com o seu testemunho (cabelo, foto, nome e
data de nascimento).
> A importância da radiestesia, no seu caso, seria você analisar a pessoa antes de
fazer a massagem energética e depois fazer nova análise para verificar os
resultados.
> Como você não sabe dessa técnica muitas vezes pode estar se expondo às
energias que as pessoas emitem e muitas vezes podem passar para você a
problemática delas.
> Saber sobre chakras tudo bem! Através dos livros. No entanto essas energias
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não são captáveis pelos cinco sentidos, pois eles não são capazes de perceber
energias sutis.
> A radiestesia é o instrumento (que somos nós mesmos) de perceber essas
energias. Muitas pessoas percebem sem a radiestesia, é claro, no entanto elas não
são tão técnicas, pois a radiestesia permite qualificar, quantificar e diagnosticar
essas anomalias, desde que se saiba o que se está fazendo.
> A radiestesia não funciona por si só, quer dizer, não é só pendular que se obtem
resultados. É necessário saber o que se está fazendo.
> Para analisar os chakras das pessoas é necessário um instrumento de medição,
por isso é que falo da radiestesia. Caso contrário não adianta estudar teóricamente
se não se pode medir o que se estudou.
> Qualquer dúvida fale comigo.
> Abraços Marcos
NOVAS QUESTÕES DA MARISA:
> AH! interessante!
> Mas quando você diz em medir os chakras, é através da radiestesia?
>
> Eu gostaria de saber melhor o que cada chakra comanda, assim quando trabalhar
as empostações de mãos eu dirijo meu pensamento para o que quero passar para a
pessoa, ou melhor, dirijo minha intenção. Marisa.
RESPONDENDO UM POUCO MAIS SOBRE CHAKRAS E CORPOS SUTIS:
From: geomarcos
To: Marisa
Sent: Tuesday, June 09, 2009 9:55 PM
Subject: Re: Re:chacras
Oi! Marisa.
Muitas vezes os chakras estão sem forças para emitir uma energial. Cada chakra
emite uma frequência que demonstra estar em equilíbrio, nem subativo ou
superativo. E as frequências mudam em cada corpo sutil.
Somente é que você não pode estabelecer, à priori, as energias que estão emitindo.
É necessário você analisar cada pessoa, em em cada ocasião, pois tudo pode
mudar, nada é fixo, ou pré-estabelecido, tudo está em movimento contínuo, nada
parado, em cada momento tudo muda, com as mudanças de estados de ânimos,
situações que a pessoa está vivendo, alegrias, tristezas, energias eletromagnéticas
que estão afetando a pessoa, assim por diante.
Com a radiestesia você vai aprendendo com você mesma. A cada medição você
anota. Utilize uma sistemática de observação, como: verificar se todos os chakras
estão girando no sentido horário, em cada corpo sutil. Para isso você precisa de
uma prancha com os corpos sutis (tire uma cópia coloria dos sete corpos sutis do
livro da Ann Brenan (?) e plastifique. Assim você, ao estar em frente à cliente,
coloque as mãos nela, por ex. e outra no corpo sutil
etérico. Pense algo positivo ou a sua intenção com clareza de idéias. Depois analise
o corpo sutil emocional e sinta o que ela está enviando de mensagem. Não pense,
não imagine com a mente normal, racional, mecanicista, determinista, pense com a
sutileza. Mande uma energia de luz branca, por ex., para ela. Faça, sugestão, que
ela feche os seu olhos e esvazie a mente e assim você com a sua energia
consciente envia um bem estar à ela. Assim quando você começar a massagem ela
já esvaziou todas as suas emoções e pensamentos do dia a dia, dê alguns minutos
antes de massageá-la (?).
Também, antes da cliente entrar no sua sala de massagens, coloque em voz alta
que a pessoa vai estar com paz e tranquilidade e que você vai querer que ela tenha
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um bom dia, com alegria no coração, etc...
E antes de entrar outra cliente, dê uma arejada na sala, passe algum produto, um
perfume energético, por ex., para tirar as energia da cliente anterior. Você faça
uma ablução, ou sejam lave as mãos, rosto, jogando "fora" as energias da cliente
anterior. Faça uma meditação, por alguns minutos, esvaziando a própria mente.
Assim a nova cliente não vai absorver informações da cliente que saiu e ao mesmo
tempo você se renovou e se "livrou" das informações da anterior.
É claro antes de ir embora, areje tudo, e você se liberte de todas elas e saia para
um entardecer alegre, esquecendo de tudo que se passou anteriormente.
Abraços Marcos.
Legal! Marcos,
Algumas destas coisas eu já faço, um pouco de intuição e um pouco que aprendi
com minha prof. de Tui Na.
Vou ler com mais calma suas orientações, e tentar usá-las.
Depois te conto no que deu.
Muito obrigada,
Bj
Marisa
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