6. PERGUNTAS E RESPOSTAS E INDICAÇÕES DE POSSÍVEIS SOLUÇÕES E
AÇÕES DIVERSAS: GEOBIOLÓGICAS, PSICOLÓGICAS E ABSTRATAS.
NÓS, SERES HUMANOS, SOMOS COMPLEXOS E IMAGINAMOS QUE A NOSSA
SITUAÇÃO É, SEMPRE, A PIOR DE TODAS QUE VIVENCIAMOS.
COMO OS ASPECTOS PSICOLÓGICOS E ABSTRATOS SÃO MAIS IMPORTANTES
VAMOS COLOCAR ESTE TEMA EM: ASSUNTOS DIVERSOS
De: Ceci
Enviado: Qui 11/07/13 14:59
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: indicação de R.
Prezado Marcos,
Sou paciente do R. há muito tempo. Faz apenas alguns dias ele me falou do seu
trabalho e disse acreditar ser interessante para eu contatá-lo. Bem, R. explicou-me
sucintamente a natureza do trabalho, por isso gostaria que, se possível, desse
maiores explicações. Sou advogada, tenho um escritório em Belo Horizonte/MG em
sociedade com meu marido, trabalhamos na área criminal. Tanto ele quanto eu
temos nos sentido muito cansados, com a energia muito baixa. Até mesmo a
produtividade está comprometida porque temos de despender enorme força para
realizar uma tarefa simples. Atualmente moramos num apartamento, mas
compramos uma casa e estamos reformando ela. Devemos nos mudar em outubro.
Questiono se seria viável solicitar o trabalho para a casa nova? Se sim, gostaria que
me orientasse quanto às informações necessárias para que seja feito o trabalho
para o escritório e para a casa.
Att
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Qui 11/07/13 22:36
Para: Ceci
Cc: R.

Assunto: indicação de R
Oi, Ceci!
Devemos analisar tudo isso com calma. Vamos por parte: primeiramente você tire
fotos individuais de cada um de vocês, com nome completo e data de nascimento
(de todos da família).
Me envie fotos do apartamento, onde mora atualmente (umas três fotos - uma do
prédio do lado de fora e umas duas de dentro, dos quartos, principalmente (não há
necessidade de mandar muitas fotos). Me envia as fotos da nova casa que irão
morar e fotos do escritório.
O trabalho é realizado à distância, através das plantas dos imóveis, pois de nada
adiantaria qualquer ação direta no local; as anomalias eletromagnéticas saturam,
com o tempo, qualquer tipo de proteção direta no local. Como a ação é quântica,
não local, então o trabalho funciona.

Quando mudo a energia, pela planta do imóvel, o trabalho tem duração de quatro
anos e é necessário realizar novo trabalho, pois as anomalias, vindas da Terra, são
de longa data.
Pode obter mais informações em meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br.
Não precisa entender; é só ter uma noção desses campos eletromagnéticos (tem
um artigo, longo, em 16 atos, mas é simples de se entender, se caso necessitar
conhecer melhor este mundo microvibratório). OK?
Aguardo as fotos.
Abraços Marcos
De: Ceci
Enviado: Dom 14/07/13 14:24
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: indicação de R.
Prezado Marcos,
Segue fotos da casa, apartamento e escritório.
Enviarei em seguida as fotos de F., minha e de minha irmã que mora conosco.
Att
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Dom 14/07/13 15:50
Para: Ceci
Cc: R.

Assunto: indicação de R
Oi, Ceci! Vocês estão todos equilibrados bioticamente, nada consta de anomalias
eletromagnéticas em vocês. Os locais, tanto a nova residência em
construção/reforma como o apartamento nada consta, também de anomalias
eletromagnéticas nocivas. Podem ficar tranquilos, pois vocês estarão bem no
futuro, como estão no presente.
Prazer em conhecê-los!
Abraços Marcos
De: Ceci
Enviado: Dom 14/07/13 17:25
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: indicação de R.
Marcos, e quanto ao escritório, você conseguiu fazer a análise?
Pergunto: uma vez que há equilíbrio não tem necessidade do trabalho ou ainda há?
Ainda hoje vou enviar fotos da casa dos meus pais (é uma propriedade rural, o
plantio principal é o café) para sua análise, se possível.
Aguardo retorno
De: Ceci
Enviado: Dom 14/07/13 17:37
Para: geomarcos@terra.com.br
Assunto: indicação de R.

Marcos! Desculpe, mas preciso perguntar: O que está a acontecer comigo e com F.
então?
Só sentimos vontade de dormir, o trabalho não rende. Eu principalmente ando
extremamente irritada, não durmo bem.
Hoje, por exemplo, acordei às 11 hs da manhã e senti como se não tivesse
dormido. O topo da minha cabeça arde feito uma brasa, até a testa arde. Bem, se
tiver alguma explicação possível que possa me dar, faça-o, por favor.
De: "geomarcos@terra.com.br"
Para: Ceci
Enviadas: Domingo, 14 de Julho de 2013 18:46
Assunto: Re: Sem Assunto
Oi, Ceci!
Vocês, os dois, estão espiritualmente afetados. Os corpos sutis estão afetados (falo
desses corpos sutis no meu site: www.geomarcosmeioambiente.com.br - em
matérias, logo após as perguntas de Danilo Pulga).
Mas, vocês não estão magiados ou com entidades. Também vi nos imóveis se tinha
forças abstratas atuando, mas nada encontrei. Vocês também não estão magiados.
Estão espiritualmente afetados. Precisam mudar a forma de pensar. Alguma coisa
está acontecendo, interiormente, a cada um de vocês que está levando a essa
situação.
Para começar podem tomar um banho de: umas três colheres de sopa de sal
grosso mais uma colher de sopa de salamargo e mais uma colher de sopa de
bicarbonato de sódio.
Pegue uma jarra, daquelas de suco, e antes de se esfregar com sabão, encha a
jarra com os ingredientes com água e jogue em todo o corpo, até na cabeça (a
mistura permite - pode se informar com o Cafarelli - Instituto Mahat - (11)29558460 - www.institutomahat.com.br - como pode falar com ele diretamente sobre o
seu estado psicológico e abstrato - é um especialista nessa área).
Vá jogando a água da jarra até acabar, se sobrar sal passe no corpo e tome o
banho normal. Esse banho melhora o seu campo sutil e se conseguir umas duas
vezes por semana, por um tempo, será ótimo e depois pode espaçar.
Podemos ir conversando e tentar descobrir o que está acontecendo no seu interior,
principalmente, que a leva a ficar nesse estado psicológico instável.
Abraços Marcos
Fica claro que não é o ambiente que está afetando vocês! OK?
On Dom 14/07/13 19:13 , Ceci sent:
O que pode conduzir a uma desordem do corpo sutil? Isso pode ser
revertido/consertado?
O banho pode ser tomado a qualquer hora ou é preferível tomá-lo pela manhã?
De: "geomarcos@terra.com.br"
Para: Ceci

Enviadas: Dom 14/07/13 22:24
Assunto: Re: Sem Assunto
Oi, Ceci!
Bem vinda ao mundo da percepção! Agora você está começando a abrir as portas
da percepção. Começando a perceber que nós somos muito mais que um corpo,
uma emoção, uma razão, pois somos animados pelo Universo, já que fazemos
parte dele.
Esses corpos sutis interagem com o Universo e se eles não funcionarem e ficarem
travados, o reflexo vai ser em nossa vida cotidiana. Você quer soluções de forma
imediata. Saber a causa e solucionar o possível problema e pronto.
Você coloca como se fossemos uma máquina que é só apertar e ajustar alguns
"parafusos" e voltamos a funcionar alegremente e feliz da vida e assim não
precisamos nos preocupar que esses "mundos" sutis e vivermos felizes para
sempre.
É claro que para consertar essa "máquina" que somos nós é preciso sutileza e
envolvimento consciente com a nossa vida. Tomar consciência de cada ato nosso
no dia a dia. Observar mais. Perceber mais o que nos envolve, parar um pouco, e
nos envolver com a natureza que nos rodeia e interage conosco, como a própria
Terra, a Lua, o Sol e as Estrelas, a Vegetação, Os animais, como as Aves, o som do
canto dos passarinhos, o movimento do mar, o vento que nos fazem lembrar dos
nossos momentos passados. Interagir com tudo isso, diariamente e
permanentemente.
Mudar os nossos hábitos mecânicos e automatizados. Nos observarmos mais. Não
sermos tão racionalistas ou emocionais, de forma cotidiana, rotineira e sem
criatividade. Nos envolver com o trabalho, mas não deixá-lo nos dominar.
O banho é natural, na hora de dormir, no nosso banho diário normal. Sem
preocupações ou ficar esperando resultados como quem arruma o carro e espera
que ele não falhe. Faça de forma espontânea. Faça uma intenção. Esvazie a mente
de coisas diárias e habituais. Abra as portas da criança dentro de você mesma.
Comece a renascer diariamente.
Abraços
Marcos
De: Ceci
Enviado: Dom 14/07/13 22:35
Para: <geomarcos@terra.com.br>
Assunto: casa dos meus pais – fotos
Anexos: Fazenda.rar 1627 kb
Marcos! Seguem algumas fotos da casa de meus pais. Enviei fotos de todos os
quartos e umas fotos com visão da casa e armazém de café que mostram uma rede
elétrica que corta o local. Nas fotos identifiquei a data de nascimento dos meus pais
e dos meus irmãos que moram também na casa. Faço apenas uma observação: a
data de nascimento de minha mãe, segundo ela, é dia 31 de maio de 1932, mas no
registro de nascimento consta a data 27/08/1932.
Att
De: geomarcos@terra.com.br

Enviado: Dom 14/07/13 23:16
Para: Ceci
Assunto: Re: casa dos meus pais - fotos
Ceci! Verifiquei as fotos de todos:
A Dna. D. está bem. Verifiquei que a cama, provável, que ela dorme, próxima à
parede não têm anomalias, mas parte do quarto dela está afetada por Zona
Tectônica.
Sua mãe tem problemas espirituais, devem ser pequenas preocupações diárias.
O Sr. S.! Está bem! Não têm problemas físicos e também não tem problemas
espirituais. O quarto que ele dorme não tem Zona Tectônica (quebra de rochas).
O S.F. dorme em um quarto com Zona Tectônica e se encontra afetado
espiritualmente.
O D. dorme em um quarto sem Zona Tectônica, mas também está afetado
espiritualmente.
O R. está afetado por Zona Tectônica, pois o seu quarto se encontra sobre essa
anomalia.
O quarto de hóspede não está afetado.
O que denomino de Zona Tectônica é a quebra das rochas no substrato rochoso e
elas afetam o sono diário das pessoas, que não conseguem dormir no nível celular.
Dorme-se em nível macro, pois o organismo, como uma máquina, como o coração,
estômago, etc. Precisa diminuir de atividade, no entanto a nossa atividade celular
cerebral não consegue diminuir a sua atuação, pois entra em ressonância com essa
emissão radioativa, com frequências muito elevadas e interferem no nosso sono
diário e com o passar do tempo pode ocasionar problemas de saúde.
Seria necessária uma correção energética na residência. Para isso é necessária uma
cópia, pode ser xerox, da planta da residência, na escala correta, com o norte
magnético marcado (uma setinha com NM).
Deve ser localizada, com os dados residenciais normais, como nome do local, se
tiver rua ou estrada e número, e CEP. Se caso não for possível marcar o norte
magnético, então enviar uma imagem do Google Earth com a imagem, de cima da
residência.
O trabalho corrige a distorção por um período de quatro (4) anos. E, depois, é
necessário realizar novo trabalho.
Para entender um pouco do meu trabalho entre em meu
site: www.geomarcosmeioambiente.com.br.
Abraços Marcos
De: Ceci
Enviado: Dom 14/07/13 23:41
Para: <geomarcos@terra.com.br>
Assunto: casa dos meus pais – fotos
Marcos,
Minha mãe está passando por fortes problemas. Ela não está dormindo sozinha; há
uns quatro anos ela começou a ter fortes crises: ouvindo vozes, falando sozinha.
Nos últimos meses o comportamento dela piorou muito (minha mãe nunca xingou
na vida e agora ela passa à noite toda xingando, mandando alguém embora que ela

diz estar vendo e/ou ouvindo, passou a implicar com a empregada da casa a tal
ponto de fazer ofensas horríveis e ela acabou indo embora).
Ela está sofrendo muito. Tem momento que ela até muda a fisionomia de tanta
raiva que parece se apoderar dela. Noutros momentos ela fica extremamente
abatida. Meus irmãos estão já em estado de desespero. A família toda. Não
sabemos mais o que fazer.
Gostaria, se possível, que analisasse isso.
Explico que minha mãe não dorme no quarto do papai faz uns 04 ou 05 anos. A
cama dela está a esquerda na foto que mandei.
Os meus irmãos, R. e S. F., dormem no mesmo quarto (o R. na cama da esquerda
e o S. F.na cama da direita na foto).
Como um pode estar em zona tectônica e outro não? Quando tirei a foto o meu
sobrinho A. estava na cama do Sebastião.
Acho que não temos a planta da casa. Vou verificar se consigo e envio o mais
rápido possível.
Att
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Seg 15/07/13 13:53
Para: Ceci
Assunto: Re: casa dos meus pais - fotos
Quanto à sua mãe, se torna difícil resolver, já que ela precisaria um tipo de
tratamento psicológico e pelo visto não são remédios que irão apaziguar o seu
coração.
Precisaria conversar com alguém especializado para se ter um diagnóstico de sua
situação. Nesse momento eu não aconselharia a indicação de um psiquiatra, pois
como médico irá receitar remédios e muitas vezes esses remédios só inibem mais
as frustrações, mágoas e situações não resolvidas, tanto no passado, como no
presente. Não podemos utilizar paliativos. É necessário que ela se sinta esclarecida
da sua própria situação.
Pode ser que o S. F. e o D. se envolvam emocionalmente com a problemática da
mãe. O que não deve acontecer, pois a problemática dela está no seu próprio
interior, guardado dentre de si, portanto não se deve envolver e ficar irritado,
simplesmente escutá-la e não entrar em atrito e em explicações sem um método
adequado da forma de se tratar alguém afetado assim.
Abraços Marcos

De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Seg 15/07/13 13:53
Para: Ceci
Assunto: Re: casa dos meus pais - fotos
Oi, Ceci! Eu que fiz confusão com os nomes, pois confundi que o D. fosse um e o R.
outro, pois vi na cama aquele rapaz, o A., que supus que fosse o R..
Veja: A Dna. D. está bem. Verifiquei que a cama, provável, que ela dorme, próxima
à parede não têm anomalias, mas parte do quarto dela está afetado por Zona

Tectônica. Sua mãe tem problemas espirituais, devem ser pequenas preocupações
diárias.
- De fato a Dna. D. não está afetada por Zona Tectônica, pois a sua
cama não está afetada.
O Sr. S.! Está bem! Não têm problemas físicos e também não tem problemas
espirituais. O quarto que ele dorme não tem Zona Tectônica (quebra de rochas).
- De fato, o Sr. S. dorme num quarto sem Zona Tectônica.
O S. F. dorme em um quarto com Zona Tectônica e se encontra afetado
espiritualmente.
- A cama do S. F., onde se encontra o seu sobrinho A., tem Zona Tectônica
e constatei, então que o A. não é o que imaginei ser o R.. Nesse sentido o
A. dorme em local com Zona Tectônica. Entendeu a minha confusão?
Mesmo que ele, o A., não more nessa casa.
Deve-se entender que as pessoas entram em ressonância com essas frequências e
emitem a frequência da anomalia. Em qualquer parte do Globo Terrestre que elas
morarem, se eu medir uma foto delas, cada uma independentemente, eu saberei
onde elas dormem.
Poderei afirmar que elas estão, por exemplo, sob influência de água subterrânea,
ou zona tectônica (que é complexa a explicação por isso dou esse nome genérico para saber entrar no meu site, em matérias complementares, sobre hidrogeologia e
verá o que estou falando).
Além disso, consigo verificar se a residência delas está afetada por Torres de MicroOndas, se existirem Torres (ERBs) na região de sua moradia e o pior, se moram em
local que tem radiação ionizante, com emissão de gás radônio, a mais grave de
todas as anomalias, pois destroem as células das pessoas.
No caso da sua família o local tem presença de Zona Tectônica que não tem poder
de destruir células, mas atrapalha o sono diário e afeta, em consequência, a psique
da pessoa.
O D. dorme em um quarto sem Zona Tectônica, mas também está afetado
espiritualmente.
- Acontece que, de fato, o D., não está afetado por Zona Tectônica e
verificando a sua cama, ela não se encontra sobre essa Zona.
O R. está afetado por Zona Tectônica, pois o seu quarto se encontra sobre essa
anomalia.
- O R., que é, na verdade o A., está afetado por Zona Tectônica, pois supus
que esse fosse o seu quarto, já que estava na cama, que é a do S. F. e que
tem Zona Tectônica.
O quarto de hóspede não está afetado.
Zona Tectônica, no local, corresponde a uma Fratura, como um plano em pé (ou
melhor: imagine um livro em pé e olhando de cima vai ver uma linha). Esse tipo de
fratura corta a casa pelo meio. Como não tenho a planta da casa ou uma imagem
do Google Earth, com uma visão da casa e adjacências para eu analisar e verificar
como ela se comporta. Essa fratura tem uma geometria e, realmente, corta a casa
e afeta alguns e não afeta outros, mesmo que estejam próximos um do outro.
Quanto à sua mãe, se torna difícil resolver, já que ela precisaria um tipo de
tratamento psicológico e pelo visto, não são remédios que irão apaziguar o seu
coração.
Precisaria conversar com alguém especializado para se ter um diagnóstico de sua
situação. Nesse momento eu não aconselharia a indicação de um psiquiatra, pois

como o médico irá receitar remédios e muitas vezes esses remédios só inibem mais
as frustrações, mágoas e situações não resolvidas, tanto no passado, como no
presente. Não podemos utilizar paliativos. É necessário que ela se sinta esclarecida
da sua própria situação.
Pode ser que o S. F. e o D. se envolvam emocionalmente com a problemática da
mãe. O que não deve acontecer, pois a problemática dela está no seu próprio
interior, guardado dentre de si, portanto não todos não devem se envolver e
ficarem irritados, simplesmente escutá-la e não entrar em atrito e em explicações
sem um método adequado da forma de se tratar alguém afetado assim.
Abraços Marcos
De: Ceci
Enviado: Qui 18/07/13 23:59
Para: <geomarcos@terra.com.br>cos, boa noite!
Assunto: Re: RENASCIMENTO
Essa é uma de conteúdo confidencial.
Tenho tentado renascer desde que tomei consciência de mim. Mas minha
consciência sobre meu eu e minha própria existência às vezes é questionada por
mim mesma.
Desde criança perguntava por que eu havia nascido, por que teria que passar pela
experiência da morte, por que da solidão, por que eu tinha tanta tristeza e tanto
sentimento pelo outro, por que o feio me entristecia e, principalmente, será que eu
de fato existia?
Tantos eram os questionamentos para os quais eu não tinha resposta, mas tinha
medo, que me via obrigada a fugir da "realidade" criando histórias na minha mente,
principalmente na hora de dormir.
É! Sempre tive pânico e não sei porquê. Onde está a cura, a porta da minha
liberdade dos medos e desânimos?
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Dom 21/07/13 17:31
Para: Ceci
Assunto: Re: RENASCIMENTO

Oi, Ceci! Ontem, já noite passada, escrevi um milhão de coisas e quando enviei,
apertei algum lugar errado e tudo foi para o além. Mas vamos começar tudo de
novo.
Vamos analisar as suas questões:
Tenho tentado renascer desde que tomei consciência de mim. Mas minha
consciência sobre meu eu e minha própria existência às vezes é
questionada por mim mesma.
- A nossa existência tem uma razão de ser, pois estamos aqui para uma realização
pessoal. As dificuldades fazem parte da nossa existência. Seria impossível a nossa
evolução pessoal se não tivessem dificuldades e entraves, pois precisaríamos crialas.
É a forma que encaramos o mundo que é o problema. Se não temos dinheiro então
julgamos que não podemos fazer nada e não podemos viajar, etc. Aqueles que têm
muito dinheiro, mas não estão à busca de si mesmo, estão vivendo por acidente,

de acordo com os acontecimentos, como uma onda que sobe e desce, e
acompanhamos esse movimento mecanizado e sem vida. Também estão
reclamando e se lamentando e se estão em Paris, andam com os mesmos
pensamentos, e se tiverem no Havaí agirão da mesma forma, entediados. Então
não é o que oferece o mundo exterior que nos ilumina e nos ajuda a nos
desenvolver e sair de si mesmo e transcender em uma nova visão da realidade,
tanto interior a nós mesmos como ao exterior, ao mundo que compõem a nossa
existência.
Precisamos entender que tudo está ocorrendo dentro de nós e a forma como
olhamos o mundo é totalmente pessoal e é como agiremos e sentiremos. Nós
criamos a nossa própria realidade.
Acabei de lembrar-me de uma história, dessas das mil e uma noites: um grande
califa, nos tempos áureos de Bagdá, lá pelo ano de 1.200 d. C., com um palácio
real imenso e todos o colocando no pedestal, com quatrocentas mulheres à sua
disposição, no entanto se sentia num vazio, solitário, e já entediado com a vida na
corte e as badalações das pessoas e assim pediu para o seu conselheiro que
buscasse o mestre dos mestres que vivia nessa cidade, em um canto isolado e
longe de todas as badalações.
O mestre, então, veio ao encontro do califa e assim o califa pode relatar tudo o que
estava sentindo. Imediatamente, o mestre Nasrudin pediu uma bacia cheia de
água. Pediu ao califa que enfiasse o rosto, por alguns segundos, na água da bacia.
Assim que o califa enfiou seu rosto na água, ele se viu em um navio, em um mar
revolto, e dentro de uma tempestade criando ondas gigantes. O barco não resistiu,
pois foi atirado em umas pedras de uma grande ilha e se espedaçou todo. O califa
acabou sendo arrastado, pelas ondas, pois foi arremessado para uma praia, onde
ficou inconsciente e muito machucado. Passou uma moça e quando viu o homem
todo machucado buscou a família para transportá-lo até a sua casa, humilde, de
pescadores desse local.
Quando ele conseguiu, aos poucos, após um mês encamado, voltou ao seu estado
de saúde e nesse interim se apaixonou pela moça que o salvou. Casaram-se e
tiveram sete filhos e ele começou a trabalhar como pescador e com muitas
dificuldades, comum à maioria dos homens, conseguia suprir a nova família e assim
vivia muito feliz e satisfeito com a sua existência. Anos se passaram, quase uma
vida toda de satisfação, aparecendo os netos trazendo mais alegrias.
De repente, após aqueles segundos que colocou a sua cabeça na bacia com água,
voltou novamente e se viu, de novo, na situação verdadeira, como o grande califa
de Bagdá, e toda a sua corte à sua volta, na expectativa do que ocorreu com o seu
chefe supremo. Ficou chocado e abismado. Pediu para o mestre Nasrudin levá-lo de
volta à sua existência, que transcorreu toda a sua vida, apenas naqueles segundos,
pois nunca tinha sido tão feliz e assim pode entender que a alegria, o amor, a
ternura, o prazer, a satisfação, as dificuldades, e tudo o mais que nos permeia no
dia a dia deve ser encarado com todo o carinho e valorizar a nossa existência e
transformá-la, cada dia, como o único dia de nossa existência, como se fossemos
desaparecer no dia seguinte; dessa forma vivemos intensamente aquele dia como
se fosse o último, valorizando cada segundo e observando tudo com o maior
carinho.
Desde criança perguntava por que eu havia nascido, por que teria que
passar pela experiência da morte, por que da solidão, por que eu tinha
tanta tristeza e tanto sentimento pelo outro, por que o feio me entristecia
e, principalmente, será que eu de fato existia?
- Muito interessante esses questionamentos, você agia como uma criança precoce e
se viu diante de um mundo novo e cheio de dificuldades, o qual criava fantasias de
medo, solidão e tristeza, como se você tivesse uma alma muito antiga, que já viveu

outras realidades e que trouxeram essas informações no seu âmago. Ou, menos
complicada, a sensação que toda criança sente, mas não consegue verbalizar, como
você conseguiu, e por isso elas não se dão conta de tudo o que está acontecendo à
sua volta.
Dessa forma guardam, no seu interior, essas frustrações, medos, tristezas e essas
informações ficam gravadas em seu inconsciente e atrapalham toda a sua vida
futura, à medida que elas não tomam consciência que algo aconteceu em sua
infância. E que foram guardadas no subconsciente.
Por isso não procuram desvendar, através, por exemplo, de uma terapia (com
gente competente), para voltar à essa época remota, da infância, e guardada
profundamente nas entranhas do subconsciente e iluminá-las e esclarecer o quanto
elas afetam o seu dia a dia, como adulto, que não se deu conta dessas informações
atuantes, que conduzem a sua vida de forma aleatória; têm medos que não
compreende, pois na infância sofreu algum trauma que ficou guardado no
inconsciente e que afeta diariamente a pessoa.
Você se sentia como que tivesse uma carapaça e quisesse se livrar dela e não
conseguindo esse intento ficou com essas informações tolhidas e que afetam o seu
dia a dia como adulta, nos dias de hoje.
Recomece tudo de novo. É muito simples, levante de manhã cedo e se imagine que
saiu do útero naquele momento e olhe o mundo com estupefação e profunda
alegria de estar nascendo, com regozijo e com o coração aberto. E tente perceber
essa nova sensação. Não precisa pensar nada, muito pelo contrário, absorva o que
está vendo, o que está respirando, o odor das plantas e tudo que está em volta, o
vento passando por você. E, depois retome o seu dia-a-dia normal.
Comece, antes de dormir, a fazer uma tentativa de lembrar o seu dia. Tudo que
passou no dia e deixe armazenada essa informação. Não julgue a si própria, não
force a mente a lembrar de qualquer maneira. Com o tempo, nos cinco minutos
antes de se deitar para dormir, sentada na cama, faça essa lembrança e com o
passar do tempo, chega a se lembrar de toda a manhã, até ao meio dia e você já
faz essa lembrança da parte da manhã e com o tempo você vai se lembrar do dia
todo.
Você começa, não a se lembrar antes de dormir, mas no próprio transcorrer do dia,
a começar a se observar no próprio ato, deixando de agir automaticamente e em
estado hipnótico, correndo e andando e falando o que vem na cabeça e se
movimentando sem uma razão e assim você começa a controlar a sua própria vida,
de dentro para fora e não sob influência de alguém ou de quem quer que seja.
Tantos eram os questionamentos para os quais eu não tinha respostas,
mas tinha medo, que me via obrigada a fugir da "realidade" criando
histórias na minha mente, principalmente na hora de dormir. É, sempre
tive pânico e não sei por quê. Onde está a cura, a porta da minha liberdade
dos medos e desânimos?
- A cura está dentro de você mesma e não fora como possa supor. Realizando a
lembrança de si e lendo alguns livros, para manter viva a memória na busca de si
mesma.
Eu li, há uns cinquenta anos, uns clássico do meu tempo, mas que são muito
interessantes, pois mostram a busca incessante dos seres viventes na Terra:
“Fernão Capelo Gaivota” e “Ilusões” de Richard Bach e um mais antigo ainda:
“Sidharta” de Hermann Hesse. Assim por diante.
Esse pânico pode ser algo que você vivenciou na sua infância e não tem mais a
memória dessa situação vivida.

Precisamos reformular e nos esclarecer que não há razão para pânico e se
precisarmos buscar essas informações com um terapeuta e se tivermos empatia
com o profissional, então, devemos buscar essa possibilidade, entre muitas outras.
Vamos conversando.
Abraços Marcos

On Dom 21/07/13 22:50 , Ceci sent:
Marcos! Tenho vivido em meio a uma roda de medos. O desânimo com o mundo é
tão grande, a descrença no caráter, na honradez, na decência é quase que total em
alguns momentos. Hoje mesmo tenho sentido muito medo, como se alguma coisa
estivesse à espreita. Isso se deve ao meu trabalho (o medo de hoje). Sou
advogada, como sabe, e apesar de gostar do que faço não gosto do universo
perverso e corrupto que existe no meio em que eu trabalho. Não desejo ser como
essas pessoas que vendem a dignidade por um punhado de dinheiro ou de favores.
Também sinto medo de ser prejudicada justamente pela minha escolha, de ser
segundo meus princípios. Às vezes penso em abandonar tudo e ir para não sei
aonde. Mas isso não me faria mais feliz, apenas seria uma fuga para não ter de
enfrentar o lado sombrio do medo. O pânico continuaria. Entretanto, nalguns
momentos penso em abandonar tudo e depois ver se o pânico vai passar ou não.
Sinto-me só. Não quero ser só. Tanto desejo saber de mim. Onde me acho?
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Sex 26/07/13 23:07
Para: Ceci
Assunto: Re: RENASCIMENTO

Marcos! Tenho vivido em meio a uma roda de medos.
O desânimo com o mundo é tão grande;
a descrença no caráter, na honradez, na decência é
quase que total em alguns momentos.
Hoje mesmo tenho sentido muito medo,
como se alguma coisa estivesse à espreita. Isso se
deve ao meu trabalho (o medo de hoje).
Sou advogada, como sabe, e apesar de gostar do que
faço
não gosto do universo perverso e corrupto que existe
no meio em que eu trabalho.
Não desejo ser como essas pessoas que vendem a
dignidade por um punhado de dinheiro ou de favores.
Também sinto medo de ser prejudicada justamente
pela minha escolha,
de ser segundo meus princípios.
Às vezes penso em abandonar tudo
e ir para não sei aonde.

Mas isso não me faria mais feliz,
apenas seria uma fuga para não ter de enfrentar o
lado sombrio do medo.
O pânico continuaria. Entretanto, nalguns
momentos penso em abandonar tudo e depois ver se o
pânico vai passar ou não.
Sinto-me só. Não quero ser só. Tanto desejo saber de
mim.
Onde me acho?
- Você está vendo que existe muita confusão em sua forma
de pensar, pois você é, essencialmente, emocional (de
forma trágica romântica) e é mental (de forma sonhadora)
e falta desenvolver o seu lado de ação (de forma
empreendedora).
Somos seres que, para nos desenvolvermos na totalidade,
precisamos agir de forma mental, emocional e na ação.
Essa tríade deve se completar e se interagir mutuamente,
três lados de nosso Ser. Mas, devido à nossa criação,
principalmente na puberdade, o nosso Ego-personalidade
passa a nos dominar totalmente e assim ficamos divididos e
de forma dualística.
Uns são emocionais-mentais (falta a ação); outros são
mentais-emocionais (também falta a ação – mas de forma
diferente do anterior) e outros são de ação-mentais e tem
dificuldades de lidar com a emoção. Como se fôssemos
máquinas incompletas e por esse motivo não conseguimos
entender a realidade em que vivemos.
Existem uns livros sobre o Eneagrama da personalidade
(baseado em conhecimentos ocultos), como o livro: “Qual
é o meu tipo? Eneagrama – Um estudo dos 9 tipos da
personalidade humana” de Hurley & Dobson – 1994 –
Ed. Mercuryo. E outro livro da dupla: “Meu eu melhor –
Usando o Eneagrama para liberar o poder do Eu
interior” - Dobson e Hurley – 1995 – Ed. Mercuryo. Nesses
livros você vai se ver na totalidade. É só ler o que você
escreveu.

Eu poderia dissertar muitas considerações sobre a sua
forma de pensar, mas geraria mais confusão, já que você
não está tendo um método adequado para se autoobservar. Para evoluirmos precisamos de um método
sistemático de observação de si mesmo.
Vamos conversando.
Abraços Marcos
On Seg 22/07/13 14:48 , Ceci sent:
Marcos! Segue a planta da causa dos meus pais.
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Dom 4/08/13 23:24
Para: Ceci
Assunto: Re: planta da casa dos meus pais

Oi, Ceci! Tudo bem?
Já reequilibrei a residência dos seus pais. Tem duração de 4 anos, até 04/8/2017. Fique
tranquila que agora tudo está equilibrado lá. Vá acompanhando sutilmente. Não
explique muito para o pessoal, pois como você sabe é difícil a compreensão desse tipo
de trabalho à distância.
Mesmo você, se tiver dúvidas estou a inteira disposição para explicar. OK?
Obrigado! E que tudo corra bem!
Podemos ir nos falando.
Abraços Marcos
On Seg 5/08/13 15:24 , Ceci sent:
Marcos! Liguei hoje para o Cafarelli e falei sobre a minha mãe. Ele conversou
bastante comigo, explicou-me algumas coisas e disse que me enviará um E-mail.
Se você pensar ser interessante conversar com ele sobre algum aspecto que você
considere importante, eu peço que o faço.
Att
De: <geomarcos@terra.com.br>
Para: Ceci
Enviadas: Segunda-feira, 5 de Agosto de 2013 19:35
Assunto: Re: Sem Assunto

Oi, Ceci! Vou entrar em contato com o Cafarelli.
Marcos

On Seg 5/08/13 20:55 , Ceci sent:

Obrigada Marcos, verifique se ele anotou o meu E-mail corretamente.

De: Marcos – em 07.8.13
Para: Ceci
ANÁLISE DE DNA. D. - PELO ENEAGRAMA
Oi, Ceci! Fiz uma análise radiestésica de sua mãe: Dna. D. - nascida em xx/xx/xx
ou xx/xx/xx.
Dna D. é uma pessoa Emocional - sendo do Tipo Prestimosa (no Eneagrama). É
uma pessoa que se empenha em servir as pessoas, sempre, é claro, ao seu modo,
pois sendo orgulhosa defende a sua forma de ser e agir tentando colocar as suas
formas de ser a todos que a rodeiam. Sendo emocional, não pensa da forma que
gere um bom senso e um equilíbrio entre todos da família. Como o Emocional vive
muito o presente (mesmo coisas do passado ela recorda como sendo hoje e fica
chateada com o que aconteceu há muito tempo, e se emociona e fica irritada como
se tivesse acontecido hoje). Coloca as suas emoções e quer que todos sigam as
suas opiniões, pois julga que é o que todos precisam.
Em geral o Emocional age de forma a agradar os outros, mas exige afeição e
aprovação. Busca ser amado e apreciado, tornando-se indispensável a outra ou a
outras pessoas.
Empenha-se em satisfazer as necessidades alheias. É manipuladora e têm muitos
“Eus” – mostrando um “Eu” diferente a cada amigo, pois tenta agradar cada pessoa
de acordo com o modo dela de ser, pois tenta se adaptar a cada tipo de pessoa, no
fundo para entendê-las e poder manipulá-las de acordo com a sua forma emocional
de ser; essa é a forma de ser querida por todos, de modo que fica tentando se
adaptar a pessoas diferentes de modos diferentes.
Nessa visão de mundo, a atenção se concentra externamente em formas de
agradar aos outros. O Emocional-Prestimoso tem a tendência a acreditar que as
outras pessoas são dependentes do que ele decide dar ou reter.
Em suma: O Emocional interpreta a vida por meio dos sentimentos e emoções
pessoais. Procura aprovação e anseia por atenção e encontra a sua identidade
através dos outros.
De alguma forma a Dna. D. se viu carente de todos os afetos que se dedicam a ela
e tenta receber atenção através de ficar em um estado emocional de solidão e
insatisfação pessoal. Dessa forma não consegue ter alegria no coração.
Estudando, através da sua foto, a emissão do seu estado de espírito, apliquei uma
técnica de energia à distância e descobri um Floral de Bach (FLORAIS DO DR.
EDWARD BACH).
Para descobrir qual o floral adequado, entre os 38 florais de Bach, utilizo a
ferramenta do Dr. Bach que se baseia em doze virtudes e em doze falhas. Com
esses dados conseguimos acessar a emissão de energia e descobrir o floral
adequado. Utilizando gráfico emissor e radiestesia.
VIRTUDES
1. AMOR: 70%

FALHAS
1. CONTROLAR OS OUTROS: 70%

2. COMPAIXÃO: 70%

2. MEDO: 70%

3. PAZ: 30%

3. INQUIETUDE: 70%

4. FIRMEZA: 20%

4. INDECISÃO: 80%

5. PRESTATIVIDADE: 10%

5. INDIFERENÇA: 70%

6. FORÇA: 20%

6. FRAQUEZA DE CARÁTER: 20%

7. COMPREESÃO: 20%

7. DÚVIDA: 70%

8. TOLERÂNCIA: 20%

8. EXCESSO DE ENTUSIAMO: 10%

9. SABEDORIA: 30%

9. IGNORÂNCIA: 30%

10. PERDÃO: 20%

10. IMPACIÊNCIA: 70%

11. CORAGEM: 20%

11. TERROR: 30%

12. ALEGRIA: 10%

12. TRISTEZA: 80%

O FLORAL CAPTADO PELO EMISSOR DE FLORAIS E UTILIZANDO A
RADIESTESIA COMO INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO INDICOU O FLORAL:
VINE – EM 100%.
CARACTERÍSTICAS DO FLORAL VINE (VIDEIRA – Vitis vinífera):
“PARA AQUELAS PESSOAS MUITO CAPAZES, CONSCIENTES DE SUA
PRÓPRIA CAPACIDADE, CONFIANTES NO SUCESSO. SÃO TÃO SEGURAS DE
SI QUE ACHAM QUE SERIA UM BENEFÍCIO PARA OS OUTROS SE FIZESSEM
AS COISAS DA MANEIRA COMO ELAS FAZEM OU DO MODO QUE ACHAM
CORRETO. MESMO NA DOENÇA, FICAM DANDO INSTRUÇÕES AOS QUE
DELAS CUIDAM. SÃO DE GRANDE VALOR NAS EMERGÊNCIAS” (“A terapia
floral – Escritos selecionados de Edward Bach” - Editora Ground – 1991 –
p. 155).
Agora faça as associações do tipo de Dna. D. e do floral que estou sugerindo para
ela tomar. Duas formas diferentes de analisar e que coincidem os resultados.
Veja a comparação das doze virtudes e dos doze pontos de fragilidade. Você está
vendo que ela tem força de caráter, pois está indicando valor baixo de 20%, no
entanto está totalmente à mercê de si mesma; não entendendo tudo o que está
acontecendo com ela própria.
Como diz o Dr. Bach: a doença é uma forma de nos avisar que estamos em
discordância entre o nosso Ego-personalidade e a nossa Essência (que ele traduz
como Alma). O nosso ser superior está tentando fazer com que escutássemos o que
ele tem a dizer para nos orientar no dia a dia e resistimos a qualquer mudança,
apegados à nossa forma de ser egocêntrica.
Deve tomar o Floral VINE uma vez por dia quinze gotas diretamente na boca ou em
uma colher de sopa. O processo é lento, mas eficaz e não se deve ter pressa, pois o
renascer acontece quando começarmos a nos entender; isso ocorre de forma
natural e espontânea.
Também é necessário um acompanhamento terapêutico, o que, nesta fase, está
difícil de ela aceitar. Após, tomar o floral por um tempo, fazemos nova análise da
Psique dela e veremos como continuar o tratamento.
Outros aspectos relevantes podem ser observados pelo Cafarelli. Estou enviando
uma cópia a ele dessas minhas observações.
Vamos conversando.
Abraços Marcos
Meu celular: (11)99762-9991

De: Ceci

Enviada em: sábado, 14 de setembro de 2013 20:42
Para: mahat@institutomahat.com.br; MARCOS ALVES DE ALMEIDA
Assunto: mamãe
Cafarelli e Marcos,
Mamãe está muito nervosa hoje, principalmente agora a noite. Está xingando,
mandado sair do ouvido dela, muito alterada. Precisamos efetivamente de ajuda
urgente.
Minha irmã conversou com uma profissional indicada pelo psicanalista que
constatou ser o fato realmente de origem espiritual. Segundo ela, mamãe estaria
sendo obsidiada por 8 entidades, uma delas a mãe de mamãe e outra um ex-colono
do avô de mamãe. Ainda segundo ela uma entidade estaria atuando diretamente na
psique de mamãe e as demais no físico.
Pelo amor de Deus, Cafarelli e Marcos, por favor, venham até Belo Horizonte.
Cafarelli, na segunda ligarei à noite para o senhor.
Att
De: CAFARELLI - INSTITUTO MAHAT <j.cafarelli@uol.com.br>
Para: Ceci
Enviadas: Sexta-feira, 16 de Agosto de 2013 20:03
Assunto: orientação p/ tratamento
Olá Ceci, tudo bem?
Hoje é Sexta feira e você não me deu retorno...
Aconteceu alguma “coisa”?
Aguardo notícias...
Abraços
Cafarelli
De: CAFARELLI - INSTITUTO MAHAT <j.cafarelli@uol.com.br>
Para: Ceci
Enviadas: Terça-feira, 27 de Agosto de 2013 9:45
Assunto: RES: orientação p/ tratamento
Olá Ceci, este incenso é bem forte e produz efeitos de “relaxamento”, é muito
importante que se tome o banho de sais em seguida. Após a limpeza. Não se deve
esquecer! O que está acontecendo com sua mãe que representa “pioras”?
Pode ligar para mim !!!
Abraços...
De: Ceci
Enviada em: terça-feira, 27 de agosto de 2013 13:30
Para: CAFARELLI - INSTITUTO MAHAT
Assunto: Re: orientação p/ tratamento
Cafarelli,
Minha mãe não apresentou melhoras. Ao contrário, ela só está piorando (às vezes,
essa é a sensação). No domingo fizemos o incensamento. Apenas sei dizer que não
só eu, mas também outras pessoas da família ficaram muito cansadas. Até o dia de
hoje me sinto aérea e sem forças.

Ontem meu esposo conversou longamente com o Marcos.
Se o senhor permitir ligarei para conversarmos e saber da possibilidade do senhor
vir atender minha mãe aqui.
Att
De: Ceci
Enviado: Qua 28/08/13 17:00
Para: CAFARELLI - INSTITUTO MAHAT j.cafarelli@uol.com.br
Cc : <geomarcos@terra.com.br>
Assunto: Re: RES: orientação p/ tratamento

Cafarelli e Marcos,
Liguei hoje para a casa de meus pais e conversei com meu irmão para que ele me
relatasse como mamãe se comportou de domingo até hoje.
Segundo ele o estado de mamãe permanece, na maioria das vezes, inalterado, ou
seja, na mesma situação que eu já havia relatado aos senhores.
Meu irmão disse que, em alguns momentos, mamãe está mais tranquila ou
conversando com "pessoa ou pessoas" que não a irritam. Ainda, segundo ele, ela
dormiu apenas uma noite bem de domingo para cá.
Vocês podem ver que, na foto de mamãe, ela está com um terço no pescoço. Ela
insiste em usá-lo no pescoço porque diz que é para se defender. Dos filhos eu sou a
única que consegue convencê-la a tirar o terço do pescoço (mas só se eu estiver
lá).
Também envio foto do papai. Todas as duas foram retiradas hoje.
Att
De: Ceci
Enviado: Qui 29/08/13 20:41
Para: <j.cafarelli@uol.com.br>, "geomarcos@terra.com.br
Assunto: Sem assunto
Cafarelli,
O Sr. conversou com Marcos sobre a possibilidade de virem à Belo Horizonte para
conversar / atender mamãe?
Ela está em minha casa hoje, veio para uma consulta com um terapeuta que
trabalha com hipnose. Ele conversou comigo e disse afastar a hipótese de demência
ou qualquer outra doença psiquiátrica. Segundo ele o caso é sim de natureza
espiritual.
Ela aparenta estar melhor hoje, mais disposta. O semblante está mais ameno, mais
leve. Apesar disso, continua falando (em menor intensidade e com menos "raiva"),
expulsando "as vozes". Hoje durante o almoço ela disse assim, em tom de
reprimenda e para afastar mesmo, "estou almoçando agora".
Aguardo retorno.
Abs

De: Ceci
Enviado: Dom 1/09/13 15:57
Para: <j.cafarelli@uol.com.br>, "Mahat@institutomahat.com.br
Cc : " geomarcos@terra.com.br

Assunto: comportamento de mamãe sábado a noite
Cafarelli,
Falei agora, a pouco, com meu irmão que me relatou o seguinte comportamento de
mamãe na noite de ontem: mamãe estava agitada à noite e falando com pessoas e
expulsando (com xingamentos), entre elas o frei A.
Em determinado momento iniciou um processo de repetição das mesmas palavras
como: "ladrão de café", "ladrão de café", etc., "ladrão", ladrão", etc., e outras,
como "demônio", "peladão", "vagabunda".
Ela repetia a sequência muito rápida, quase incompreensível nalguns momentos. A
voz dela também se alterava, ficando mais grave, aproximando-se da voz de um
homem.
Meu irmão também relatou que durante esse processo ele sentiu uma mão
passando sobre o ombro dele e dirigindo-se até o centro da coluna. Momento em
que ele se levantou, já nervoso com a situação, falou com mamãe para que ela não
repetisse mais palavra alguma e que as pessoas com quem ela falava já não
estavam mais no quarto.
Que ela, pelo amor de Deus, dormisse. Segundo ele depois disso ela se acalmou
um pouco, falou mais algumas coisas e dormiu.
Hoje ela passou o dia mais calma.
Pedimos que o senhor estude com Marcos a viabilidade de virem aqui.
Att
On Dom 1/09/13 19:59 , Ceci br sent:
Marcos! Enviei um E-mail para você e para o Cafarelli perguntando da possibilidade
de virem aqui.
Li e reli sua carta, estamos tentando seguir as orientações, mas encontramos
dificuldades em função da ausência de conhecimento sobre o assunto.
Todos os dias a família faz orações com a mamãe, quando ela aceita, e pedimos
muito a proteção de Deus para resolver a situação.
Precisamos de auxílio.
Por favor, se puder nos orientar que o faça.
Estou copiando no email o R. que acompanha o caso pelo que eu relato a ele.
Contei ao Cafarelli ontem por telefone que, ainda ontem, ouvi minha mãe com uma
voz aguda que não era ela, absolutamente; falando de uma forma que não
consegui repetir e também nem quero, fui então ao quarto em que ela estava, todo
meu corpo ficou quente e daí comecei a gritar em voz forte "saia do corpo da minha
mãe", "saia do corpo da minha mãe", "saia já dessa casa agora", tive que fazer
tanta força para isso porque a voz não queria sair, parecia que eu estava naquele
estado que se quer acordar mas não se consegue mexer o corpo, fica-se paralisado.
Quando mamãe voltou ao normal ela disse "bem feito". Levei ela imediatamente
para o banho e joguei aquele banho de sais.
Depois que dei banho na mamãe também tomei o banho de sais. Minha cabeça está
dormente em alguns pontos até agora. por que isso?
Marcos! Nos ajude se puder, por favor.

De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Seg 2/09/13 18:09
Para: Ceci
Cc : j.cafarelli@uol.com.br
Assunto: Re: orientação
Oi, Ceci!
Li o E-mail anterior e como já conversei, hoje, com o Cafarelli, que me relatou
todos os novos acontecimentos, inclusive que conversou diretamente com a Dna.
D., então, devemos mudar a forma de observação.
Não vejo a necessidade de minha presença diretamente aí, pois ela está começando
a se sentir compreendida ao falar diretamente com o Cafarelli, pois ele percebeu a
lucidez de sua mãe.
O que ela precisa é compreender que o que ela está acessando existe realmente e,
pelo fato dela ser muito sensível, inclusive, sensitiva, está podendo "conversar"
diretamente com essas entidades de seres desencarnados e que não estão
conseguindo continuar a sua jornada no mundo extra-físico.
Como eles estão presos a situações vividas na Terra e que não foram resolvidas e
como estão interligadas com a sua mãe, então, eles a estão assediando e tentando
resolver os seus próprios carmas mal resolvidos. Como sua mãe tem essa
sensitividade muito desenvolvida fez com que ela entrasse em conexão com esse
mundo paralelo.
Vocês têm que entender que é muito bom que ela esteja passando por essa
experiência em vida, tomando consciência de situações mal resolvidas no passado.
Se ela conseguir abrir a mente e, com a ajuda do Cafarelli orientando-a e ela
compreendendo a ação que deve tomar, inclusive, abrir o coração e perdoar atos
passados, que infligiram a ela, exercidos pelas pessoas que a estão "atormentando"
nesse momento.
Se ela conversar e esclarecer essas entidades espirituais, que agora é a forma que
estão e que não pertencem mais à nossa dimensão vivida na Terra, então a Dna. D.
irá dar um gigantesco passo em sua evolução pessoal. Aumentar a sua
compreensão da complexidade da nossa existência e que muitos percalços vividos
por nós e que sofremos nas mãos de outras pessoas, que nos exploraram e nos
humilharam e muitas outras formas maledicentes que nos causaram, no passado.
E se ela compreender que nós estamos na Terra exatamente para evoluirmos e
sairmos do nosso estado de estagnação mental, emocional e espiritual e se ela
perceber que todas essas pessoas, com todas as suas "ruindades" a ajudaram na
sua evolução pessoal e que elas participaram dessas cenas justamente para mexer
com as nossas entranhas, com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos e
egoísmos e arrogâncias.
Se caso não tivessem essas pessoas e situações que vivemos e que nos afetam
profundamente seriam necessárias criá-las, pois sem dificuldades e confrontações
não podemos evoluir, pois ficamos presos dentro de nossa própria redoma.
Vocês todos, da família, devem compreender que essa situação se estendeu e
envolveu a todos vocês por, puramente, uma oportunidade de vocês se
desenvolverem e começarem a refletir.
E mudar muitos conceitos pré-estabelecidos e pré-conceituados que nos incutiram
durante a nossa existência e sair das influências exteriores e voltarmos para dentro

de nós mesmos e abrirmos a nossa mente a novas formas de pensamentos, que no
fundo, estão no nosso próprio interior.
Pois, precisamos abrir as portas para a nossa Essência, que vem de dentro do
nosso próprio Ser e que é o verdadeiro motivo de nossa existência na Terra. Ou
seja, evoluirmos e sairmos da influência do mundo exterior dominado pelo nosso
Ego-personalidade que sofre influências do meio exterior e que não aceita o
desconhecido e fora do seu controle.
Como é de fundamental importância a existência de nosso Ego-personalidade, pois
é a forma de nos expressarmos no mundo cotidiano. No entanto, essa nossa parte
dominadora, que vem desde a puberdade e é a forma de conectarmos o mundo
exterior e que acreditamos que somos somente ela, incutido pela nossa sociedade e
da cultura dessa sociedade.
Se nós compreendermos que somos muito mais e que a abertura para o
entendimento do nosso Ser nos estimule a abrir essa porta, então, ficaremos
calmos e observaremos mais, não julgaremos de forma simples e cotidiana, não
teremos mais emoções desencontradas, não buscaremos mais, no mundo exterior,
a razão de nossa existência.
Assim, quando compreendermos que estamos na Terra para a nossa Evolução
Pessoal e Transpessoal, então, não teremos mais medos e poderemos escutar o
verdadeiro Ser Superior que tenta nos conectar e o impedimos com barreiras
mentais racionais e emocionais e com justificativas sem critérios e sem conteúdo
profundo.
Pararemos os nossos julgamentos mentais e escutaremos mais, com os ouvidos da
percepção, falaremos somente o necessário com a mente livre de pré-conceitos e
daremos o nosso amor, não de forma emocional e descontrolada, mas com o
verdadeiro amor que permeia o mundo do nosso Ser interior e que, este, tenta nos
passar e não conseguimos absorver essas informações sutis.
Tudo está caminhando e vão se resolver lentamente e adequadamente.
Vamos mantendo a nossa conexão.
Abraços Marcos
On Sáb 14/09/13 20:42 , Ceci sent:
Cafarelli e Marcos,
Mamãe está muito nervosa hoje, principalmente agora a noite. Está xingando,
mandado sair do ouvido dela, muito alterada. Precisamos efetivamente de ajuda
urgente.
Minha irmã conversou com uma profissional indicada pelo psicanalista que
constatou ser o fato realmente de origem espiritual. Segundo ela mamãe estaria
sendo obsidiada por oito entidades, uma delas a mãe de mamãe e outra um excolono do avô de mamãe. Ainda segundo ela uma entidade estaria atuando
diretamente na psique de mamãe e as demais no físico.
Pelo amor de Deus, Cafarelli e Marcos, por favor, venham até Belo Horizonte.
Cafarelli, na segunda ligarei a noite para o senhor.
Att
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Dom 15/09/13 00:40

Para: Ceci
Cc : <j.cafarelli@uol.com.br>
Assunto: Re: mamãe
Oi, Ceci!
Parece que toda a conversa que você tem tido com o Cafarelli não tem ajudado
muito você compreender o que está acontecendo.
Você, ainda, está arraigada e apegada ao seu modo de ver a realidade, já arraigado
em seu interior. Você fica "assustada" com o que está acontecendo com sua mãe e
entra em desespero; o mesmo está acontecendo com a sua irmã, que, agora, está
buscando, em todo lugar, alguém que "ajude" a sua mãe a sair desse "enrosco".
Na verdade, como ela, a Dna. D., é uma sensitiva, está abrindo as portas para que
aconteça essa situação dela se conectar com entidades desencarnadas. Mas, vocês
não podem se envolver dessa forma amedrontada e sem critérios, pois isso
prejudica o trabalho que o Cafarelli está realizando.
Vocês colocam a carroça na frente dos bois e atropelam e atrapalham a evolução
dos acontecimentos.
Vocês devem continuar recebendo instruções do Cafarelli e incentivando a Dna. D.
a conversar mais vezes com ele.
O seu irmão, que está compenetrado e mais consciente da realidade que todos
estão vivendo. E, ele, vem compreendendo o que está acontecendo com a Dna. D.
e participando de diálogo direto com o Cafarelli, deixe-o no comando da situação.
Você, neste momento, está muito frágil e age emocionalmente e transmite essa
insegurança para a sua mãe.
Enquanto você não se fortalecer e adquirir a maturidade adequada para lidar com
essa situação deve deixar que o seu irmão conduza a situação.
Devem parar de ficar perguntando para todo mundo, sensitivos em geral, etc...,
pois cada um irá dizer que tem uma multidão conversando com a sua mãe.
Parem de fazer um drama em cima da situação, que está caminhando de forma
adequada e bem, até o momento.
E a Dna. D. deve, mesmo, mandar essas entidades sair de perto. Agora que ela
está mais confiante em si mesma, deixem que ela assuma a direção do processo e
caminhe com as suas próprias pernas.
Ela está adquirindo confiança em si mesma e está perdendo o medo de parecer-se
como uma doida ou demente, como vocês imaginavam que ela fosse.
Vamos dar total apoio para ela continuar expulsando essas entidades invasoras,
pois ela está adquirindo, cada dia mais, força para dominar a situação.
Não importa que tenha oito ou dez ou vinte entidades que a estão importunando,
pois vocês devem esperar que ela adquira mais poder pessoal.
Deem apoio e não interfiram na ação dela.
Não há qualquer necessidade de se ir aí, pois o que importa é a orientação
metodológica de como ela deve agir e é muito melhor que seja à distância, sem
afobação e pressa, pois o processo vai ser longo, pois ninguém resolve problemas,
que vem de longa data, associados com o passado dela, se resolvam de um modo
rápido e sem dor.
Deve-se entender que é necessário adquirir a consciência, com lucidez, do que se
está vivendo. Não se pode fazer uma lavagem cerebral nela e fazê-la esquecer,

como se essa ação a tornassem feliz e contente, de repente e assim: "todos viverão
felizes para sempre".
Vamos conversando
Abraços Marcos
On Seg 16/09/13 12:00 , Ceci sent:
Marcos e Cafarelli vou responder ponto a ponto:
"Oi, Ceci! Parece que toda a conversa que você tem tido com o Cafarelli
não tem ajudado muito você compreender o que está acontecendo. Você,
ainda, está arraigada e apegada ao seu modo de ver a realidade, já
arraigado em seu interior. Você fica "assustada" com o que está
acontecendo com sua mãe e entra em desespero”.
- Quem está convivendo com a mãe que não sabe mais fazer a própria
higiene, que está desleixada, não escova os dentes, a casa se ficar por
conta dela fica inabitável somos nós. Quem tem que ficar a noite toda sem
dormir ou dormindo mal ouvindo ela dizer: sai daí sua piranha, seu diabo e
outros nomes que me recuso a repetir somos nós. então não fale nada
sobre entrar em desespero. DUVIDO QUE ALGUÉM CONSIDERE ISSO
NORMAL.
“O mesmo está acontecendo com a sua irmã, que, agora, está buscando,
em todo lugar, alguém que "ajude" a sua mãe a sair desse "enrosco". Na
verdade, como ela, a Dna. D., é uma sensitiva, está abrindo as portas para
que aconteça essa situação dela se conectar com entidades
desencarnadas. Mas, vocês não podem se envolver dessa forma
amedrontada e sem critérios, pois isso prejudica o trabalho que o Cafarelli
está realizando . Vocês colocam a carroça na frente dos bois e atropelam e
atrapalham a evolução dos acontecimentos.
Vocês devem continuar recebendo instruções do Cafarelli e incentivando a
Dna. D. a conversar mais vezes com ele”.
- É O QUE TEMOS FEITO.
“O seu irmão, que está compenetrado e mais consciente da realidade que
todos estão vivendo e compreendendo o que está acontecendo com a Dna.
Delvira e participando de diálogo direto com o Cafarelli, deixe-o no
comando da situação”.
- MEU IRMÃO ESTÁ EM IGUAL SITUAÇÃO DE DESCONFORTO. NÃO HÁ
NINGUÉM CONSIDERANDO A SITUAÇÃO NORMAL. ACHO QUE CAFARELLI JÁ
PERCEBEU ISSO.
“Você, neste momento, está muito frágil e age emocionalmente e
transmite essa insegurança para a sua mãe”.
- SE HÁ UMA COISA QUE EU NÃO TRANSMITO A OUTROS É INSEGURANÇA.
ISSO SÓ TRANSMITO A MIM MESMA.
“Enquanto você não se fortalecer e adquirir a maturidade”.
- O QUE O SR CHAMA DE ADQUIRIR MATURIDADE?
“adequada para lidar com essa situação deve deixar que o seu irmão
conduza a situação”.
“Devem parar de ficar perguntando para todo mundo, sensitivos em geral,
etc..., pois cada um irá dizer que tem uma multidão conversando com a sua
mãe”.

- É ÓBVIO QUE PROCURAMOS AJUDA PARA A MAMÃE, SE A FOSSE A SUA O
QUE IRIA FAZER, NADA??!!.
“Parem de fazer um drama em cima da situação, que está caminhando de
forma adequada e bem conduzida até o momento”.
E a Dna. D. deve, mesmo, mandar essas entidades sair de perto. Agora que
ela está mais confiante em si mesma, deixem que ela assuma a direção do
processo e caminhe com as suas próprias pernas. Ela está adquirindo
confiança em si mesma e está perdendo o medo de parecer-se como uma
doida ou demente, como vocês imaginavam que ela fosse”.
- NÃO SEI SE É BEM ASSIM, EFETIVAMENTE NÃO SEI.
“Vamos dar total apoio para ela continuar expulsando essas entidades
invasoras, pois ela está adquirindo, cada dia mais, força para dominar a
situação. Não importa que tenha oito ou dez ou vinte entidades que a estão
importunando, pois vocês devem esperar que ela adquira mais poder
pessoal”.
“Deem apoio e não interfiram na ação dela”.
“Não há qualquer necessidade de se ir aí, pois o que importa é a orientação
metodológica”.
- ISSO NÃO É UMA TESE DE DOUTORADO, É UMA VIDA!
“de como ela deve agir e é muito melhor que seja à distância, sem
afobação e pressa, pois o processo vai ser longo, pois ninguém resolve
problemas, que vem de longa data, associados com o passado dela, se
resolvam de um modo rápido e sem dor. Deve-se entender que é
necessário adquirir a consciência, com lucidez, do que se está vivendo. Não
se pode fazer uma lavagem cerebral nela e fazê-la esquecer, como se essa
ação a tornassem feliz e contente, de repente e assim: "todos viverão
felizes para sempre".
“Vamos conversando”
Abraços Marcos"
- Peço desculpas se em algum momento fui grosseira, mas a situação está
causando severos transtornos físicos na mamãe, poie ela não dorme, não
se arruma, não toma banho direito, etc. Mas isso é apenas uma pequena
parte.
Claro que precisamos compreender a situação. Mas não só compreender e
aceitar, compreender e resolver.
Att
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Seg 16/09/13 20:15
Para: Ceci
Cc : <j.cafarelli@uol.com.br>
Assunto: Re: Sem Assunto
Oi, Ceci!
Gostei muito das suas observações e a forma como você colocou para fora toda
essa emoção contida.
É assim mesmo! Devemos nos manifestar na totalidade dos nossos sentimentos e
estados mentais.

Agora você está vendo que a Dna. D. está se manifestando de dentro para fora.
Você vai entender mais o que falamos, pois você colocou "algo" de dentro para
fora, o que vinha atormentando o seu coração.
Esse é o estado dos seres humanos que são humanos e não são máquinas
automatizadas. Você, ainda está arraigada com os seus "antigos" pensamentos e
pré-conceitos, mas já está rompendo com toda essa criação que nos impuseram,
desde o nascimento, tanto pelos nossos familiares como pela escola e pela
sociedade que nos conduz para sermos "maquininhas" bonitinhas que não têm
conteúdo e um verdadeiro estado interior. Somos seres exteriorizados e vivemos
buscando fora apoio para suprir as nossas carências profundas não resolvidas.
- “quem está convivendo com a mãe que não sabe mais fazer a própria
higiene, que está desleixada, não escova os dentes, a casa se ficar por
conta dela fica inabitável somos nós. Quem tem que ficar a noite toda sem
dormir ou dormindo mal ouvindo ela dizer: sai daí sua piranha, seu diabo e
outros nomes que me recuso a repetir somos nós. então não fale nada
sobre entrar em desespero. DUVIDO QUE ALGUÉM CONSIDERE ISSO
NORMAL”;
É claro que a Dna. D. está passando por um processo difícil e, sem ela ter
consciência da sua capacidade perceptiva–sensitiva; ela não estava conseguindo
lidar com essa situação, pois como você mesma sabe ela tem essa percepção desde
criança, como ela disse, desde quando tinha cinco anos.
Imaginem! Como ela vinha sofrendo a vida toda ao perceber entidades e seres
desencarnados que a atormentavam desde essa tenra idade. Mas, ela suportou em
silêncio, pois não podia se manifestar para os familiares e para as pessoas que a
rodeavam, pois iriam considerá-la “louca”.
Tinha que guardar para si mesma toda essa dor de ver seres que ela não
compreendia. As pessoas que a rodeavam, com toda a sua moralidade e
religiosidade iriam exorcizá-la e, com certeza, iriam interná-la em algum hospital
psiquiátrico. Todos se sentiriam atormentados e irritados e entrariam em
desespero, pois ficar a noite toda sem dormir ou dormindo mal, ninguém
“gostaria”, ainda por cima escutar coisas que não gostamos e que nos atormentam
como: palavras indecorosas e ouvindo: sai daí sua piranha, seu diabo e
outros nomes que “elas” (as pessoas de sua infância) se recusariam a repetir.
E como essa pessoa sensitiva, desde quando ela era menininha, não tendo a menor
estrutura psicológica para entender a situação que estava vivendo e se sentindo
isolada e incompreendida guardou, em seu coração, toda essa carga pesada.
Tudo isso, que ela sentia era tido como loucura, como você está vendo, até nos
dias de hoje as pessoas não estão preparadas para enfrentar esse tipo de situação,
pois a incomodam muito, principalmente em mexer com a nossa psique que não
pode admitir que de fato pudesse ser real o que essas pessoas sensitivas percebem
Pois, ninguém, que vive no mundo cotidiano e é envolvida com o dia a dia (que, de
fato, somos obrigados a vivenciá-lo, querendo ou não), consegue sentir esse
mundo sutil (extra-físico) e essas pessoas, se sentem sem condições de lidar com
algo “desconhecido” para elas (mais que normal não estarmos preparados para
uma situação como essa, pois a nossa sociedade não nos conscientizou dessa pararealidade), então, não podemos considerar, esse tipo de problema como normal e
ainda: DUVIDO QUE ALGUÉM CONSIDERE ISSO NORMAL.
Isso não é isso, mas uma situação que se deve ter a maturidade para compreender
e começar a mudar a forma de pensar, diminuindo o que “julgamos” como
desesperador: então não fale nada sobre entrar em desespero.
Sim! É exatamente isso: não entrar em desespero. Encarar como uma situação em
que precisamos participar, como disse anteriormente, como se fosse uma peça

teatral. É claro que vocês estão sofrendo e em “desespero”, pois essa situação já
remonta há alguns anos e até o momento ninguém conseguia saber o que estava
acontecendo com a Dna. D.. Agora sabemos e para resolvermos (juntos)
precisamos ter a compreensão e a maturidade para lidar com essa situação.
O seu irmão, que está em contato direto com ela, já está compreendendo a forma
de agir e não está mais achando “anormal” a percepção de Dna. D.. Ele está
conversando com ela e incentivando-a a levar adiante a empreitada de “expulsar”
essas entidades perturbadoras (muito mais para ela do que para vocês).
E esse desconforto que vocês estão passando faz parte, quer vocês compreendam
ou não, de um plano superior, que está permitindo que vocês vivenciem essa
situação.
Como vocês são descendentes de Dna. D., então, vocês irão sofrer as
consequências do passado. Isso é inevitável. Ainda bem que vocês estão tendo
essa oportunidade, única, de amadurecer os seus corações, suas psiques e abrir as
portas da percepção e compreensão de uma realidade paralela.
O amadurecimento não vem sem sofrimento, pois a inconsciência não leva à
consciência e muito menos à compreensão de si mesmo.
O que ela está passando e passou a vida toda, sendo sensitiva, está, agora,
repassando para vocês.
Esse desconforto é necessário para o aprendizado, pois somente em escolas
mecanicistas que passam “água-com-açúcar” para as pessoas é que não se tem
esse sofrimento, pois vem tudo enlatado. Sim! Eu entendo que isso não “explica” a
situação que vocês estão vivendo.
- MEU IRMÃO ESTÁ EM IGUAL SITUAÇÃO DE DESCONFORTO. NÃO HÁ
NINGUÉM CONSIDERANDO A SITUAÇÃO NORMAL. ACHO QUE O CAFARELLI
JÁ PERCEBEU ISSO.
É claro que a Dna. D. está enfrentando uma situação difícil, sendo assim: ela não
dorme, não se arruma, não toma banho direito, etc.
E como ela vem guardando todo esse sofrimento interior, sem poder demonstrar ou
expressar-se para as pessoas, guardando tudo para si mesma, sendo
incompreendida e “mal interpretada”, e que agora, perante a nova situação de
compreensão de tudo que vivenciou no passado e que continua no presente,
atormentando-a, pode sofrer transtornos que se refletem no seu corpo, mas a sua
alma e seu Ser Superior estão sendo recuperados.
- mas a situação está causando severos transtornos físicos na mamãe,
pois Mas isso é apenas uma pequena parte).
“Você, neste momento, está muito frágil e age emocionalmente e
transmite essa insegurança para a sua mãe”.
- SE HÁ UMA COISA QUE EU NÃO TRANSMITO A OUTROS É
INSEGURANÇA. ISSO SÓ TRANSMITO A MIM MESMA.
Você mesma pode argumentar a respeito dessas minhas considerações. Como você
disse:
- Claro que precisamos compreender a situação. Mas não só compreender e
aceitar, compreender e resolver.
Mas, para resolver precisamos compreender e compreender não ocorre com a
incompreensão.
Obrigado pela forma espontânea de se colocar. Esse “aparente” desespero irá
desaparecer à medida que você “amadurecer” e “entender” o que está acontecendo

no interior do mundo paralelo que está, permanentemente, presente e que não
conseguimos visualizar com os nossos “precários” cinco sentidos.
Vamos conversando.
Abraços Marcos
P.S. Deve entender que não vai ter uma solução rápida, pois é um processo de
amadurecimento e compreensão, portanto, enquanto vocês não mudarem a
conduta e mudarem a forma de ver essa nova (antiga) realidade então, os Seres
Superiores de vocês "não permitirão" soluções que aliviem a situação.
De nada adiantaria irmos aí e o que podemos fazer? E quem poderia intervir e
"resolver" "isso"!
DEPOIS DED UMA LONGA DATA!
De: Ceci
Enviado: Qua 2/10/13 11:58
Para: MARCOS ALVES DE ALMEIDA geomarcos@terra.com.br
Assunto: Fwd: FW: foto
Marcos!
Segue algumas fotos da propriedade de meus pais. Nós estamos com dificuldades
de localizar água potável para consumo. Você pode nos auxiliar nisso?
On Qua 2/10/13 11:58 , Ceci sent:
Seguem mais fotos.
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Qui 3/10/13 19:57
Para: Ceci
Assunto: Re: Fwd: mais fotos fazenda
Oi, Ceci!
Precisa mandar uma imagem do Google Earth de cima da fazenda, na vertical.
Seria ideal o mapa geológico da região.
Eu poderia ver isso, mas preciso da localização da fazenda em relação ao Mapa
Topográfico Regional da Região.
Abraços Marcos
On Qui 10/10/13 15:01 , Ceci sent:
Marcos e Cafarelli,
Segue foto da mamãe retirada no domingo passado (dia 06/10/2013).
Ele ainda está tomando do floral Vine.
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Sáb 12/10/13 17:28
Para: Ceci
Cc: j.cafarelli@uol.com.br
Assunto: Re: Fwd: florais para Dna. D.

Oi, Ceci! Tudo bem?
Dna. D. mudou completamente. Houve uma reviravolta em seu interior. Vamos
mudar o Floral, pois antes era o Vine (Preocupação excessiva com o bem estar dos
outros). Agora ela passou para o Centaury (mais sutil - Onda de Forma Amarela Bovis 7.000Ä. Sensibilidade às influências e opiniões).
Quanto às doze virtudes e às doze falhas: inverteu tudo (enquanto as falhas
passaram todas para 10% e controlar os outros para 20%). E as virtudes passaram
todas para 50 a 60% (veja as porcentagens das vezes anteriores). Houve uma
evolução em seu interior. Vamos com paciência e perseverança.
Centaury - 15 gotas após as refeições.
Abraços Marcos
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Sáb 12/10/13 17:31
Para: Ceci
Assunto: Re: Fwd: mais fotos fazenda
Oi, Ceci!
De fato têm possibilidades de ter água subterrânea, mas à grande profundidade.
Ainda é necessário eu saber a geologia e a geologia estrutural do local. Precisaria
verificar se o seu irmão encontra o Mapa Geológico que abranja a região do sítio.
Deve situar o sítio no trecho do mapa geológico onde se encontra o sítio.
Abraços Marcos

