7. UTILIZAÇÃO DA RÉPLICA DA PIRÂMIDE DE KEOPS SEM O DEVIDO
CONHECIMENTO
On Seg 13/06/11 15:23 , Anna sent:
Olá, Marcos! Boa tarde!
Há alguns meses me coloquei na pirâmide na parte "câmera real", e minha foto
ficou por uma semana dentro da pirâmide, por esquecimento da minha parte.
Após esse momento percebi uma leve dificuldade para dormir, e depois de meses,
por outros motivos, minha insônia se agravou e tenho dormido 3 horas por noite.
Seria possível receber alguma orientação sobre este caso?
Fico no aguardo.
Grata
Anna
De: geomarcos@terra.com.br
Enviado: Ter 14/06/11 10:25
Para: Anna
Assunto: Re: Dúvida - Energia Verde Negativa
Oi, Ana! A pirâmide de Keops emite energia que deve ser conhecida, pois o que
você fez foi colocar a sua foto no ponto máximo de energia, o ponto de encontro
das bissetrizes da pirâmide, ou seja, a 1/3 da altura da pirâmide, próxima da base.
A pirâmide consegue, como você já conhece, desidratar uma carne, por exemplo,
quando colocada por um determinado tempo em seu interior, nesse ponto. A carne
fica "defumada". Portanto não se pode utilizar a pirâmide sem um rigoroso controle
e por isso é necessário o conhecimento de radiestesia para saber que tempo se
pode "ficar" no interior de uma pirâmide.
Para sabermos se de fato foi a pirâmide que está causando essa insônia e
dificuldades para dormir é necessária uma análise geobiológica do local de sua
moradia. Se, por exemplo, no local de sua moradia, houver a emissão radioativa
ionizante, com emissão do gás radônio, então, a utilização da pirâmide pode
acentuar e potencializar a emissão radioativa anômala do gás radônio.
Outra possibilidade é que a pirâmide, em si, nada causou, em tão pouco tempo de
exposição, que seja uma semana!
Por isso é melhor você me enviar umas fotos de sua residência: uma foto de fora e
algumas de dentro da casa (umas três) e uma foto sua e seu nome completo e data
de nascimento. Com esse material posso analisar e dar um diagnóstico e orientar o
encaminhamento da próxima etapa.
Acho que você já conhece o meu site: www.geomarcos@terra.com.br. Também
tem o site do Instituto Mahat, fabricante de material técnico radiestésico e onde
são realizados cursos de radiestesia com o Radiestesista António Rodrigues e a
radiestesista Aparecida Guerreiro, expertos na arte da percepção.
Pode ver livros e cursos no site do Mahat: www.institutomahat.com.br e na
ABRAD - Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, que vai realizar o oitavo
congresso de radiestesia e radiônica:www.abrad.com.br e entrar em contato com o
Paulo Seije: paulo@abrad.com.br.
Abraços Marcos

