Radiestesia & Geobiologia Multidimensional
UMA VISÃO QUÂNTICA INTEGRADA DA GEOBIOLOGIA MODERNA E DA R ADIESTESIA CLÁSSICA

A geobiologia contemporânea é um conjunto de conhecimentos e saberes que nos
remete ao início da civilização humana e versam sobre a interação do homem
e o planeta.
Esta definição pode parecer genérica, para um olhar superficial, mas os
estudos nas áreas do conhecimento ligados a Geobiologia vêm se acumulando
e se interligando, abrindo um vasto campo de pesquisa e gerando novos
saberes.

UM POUQUINHO DE NOSSAS HISTÓRIAS
Vamos fazer uma digressão, uma viagem no tempo, no
inicio da criação de nosso planeta, aproximadamente 4,5 bilhões
de anos, Ela era constituída por aproximadamente 80% de CO2 gás carbônico, 10% de CH4 - metano, 5% de CO - monóxido de
carbono e demais gases.
Sabe-se também que a água, substrato indispensável à
vida, chegou até aqui através dos asteroides que bombardearam
a Terra por muitos milhões de anos.
No inicio a atmosfera era hostil, com lavas vulcânicas sendo expelidas em todos os
pontos do planeta, gazes tóxicos se formavam, raios e tempestades cósmicas açoitavam a
superfície de forma impiedosa.
Bem!! O tempo foi passando a Terra foi ficando mais fria e a atmosfera mais
amigável dando origem as primeiras formas de vida, as primeiras estruturas orgânicas
denominadas PROCARIONTES cuja constituição já se tinha o DNA, aqui estamos a 3,6
bilhões de anos. Depois os dinossauros se extinguiram no período Cretáceo, há o
surgimento dos continentes e a vida segue evoluindo...
Dando um salto gigante no tempo surgem os primeiros hominídeos, agora a pouco
menos de 13 milhões de anos surge os Remapithecus; há cerca de 4 milhões de anos os
Australoptecus e aqueles que se parecem mais conosco somente, somente há 300 mil
anos. Ufa que jornada maravilhosa!!
Bem! É importante que saiba disso para entender que agora
os seres que evoluíram e habitam este planeta, passam a sofrer
todo tipo de influência do meio em que vivem, a busca de meios
para a sobrevivência, agora, dependem de um acumulo de
conhecimentos a cerca do planeta, as intempéries, os locais para se
abrigarem, os recursos básicos de sobrevivência.
Foi ai que o homem começou a entender os ciclos da vida, o
movimento dos astros, as estações e os abrigos, além das cavernas, começaram a serem
cogitados, dando surgimento às primeiras moradias e o passo seguinte foi à revolução
urbana, a que vivemos hoje.

No passado, muito diferente do que é hoje, havia um cuidado na escolha dos locais
observavam-se os ritmos do planeta havia um cuidado na escolha dos materiais usados
nas construções, dando origem aos rudimentos de como deveria ser uma moradia
saudável. Baseados em experiências e protocolos.
Assim podemos entender melhor a definição de GEOBIOLOGIA, que é a interação
do homem com o meio em que vive e mais especificamente com o planeta onde,
inexoravelmente, habitamos.

ENTRELAÇAMENTO OU EMARANHADO QUÂNTICO
O termo pode parecer complexo
para os "não iniciados" na física das
partículas ou da mecânica quântica, mas
explicando de uma maneira mais simples
quer dizer que quando dois ou mais
objetos ou situações vibracionais
estejam, de alguma forma ligados, um
deles
não
pode
ser
descritos
corretamente
sem
que
sua
contrapartida seja mencionada ou
correlacionada, mesmo estando separadas pelo ESPAÇO TEMPO . Isto significa também
dizer que a ação sobre uma delas reflete-se sobre a sua contrapartida.
A física contemporânea, com base nestes conceitos, vem desenvolvendo
tecnologias que nos remete aos conceitos de teletransporte, viagem no tempo, ação à
distância, transcomunicação, acesso a memória primitiva das moradias, etc.

MAS

O QUE ENTRELAÇAMENTO QUÂNTICO TEM A VER COM O ESTUDO DA

GEOBIOLOGIA ?
Absolutamente tudo, pois um local onde futuramente existirá uma construção para
uma moradia, escritório, ou mesmo uma fábrica, tem uma história, aquela que já vem
sendo contada há séculos.
Assim o Entrelaçamento, como descrito pela Mecânica Quântica, mantém o
paradoxo temporal devidamente alinhado e das ações "Não Locais" descritas por David
Bohn.
Do mesmo modo, quando adquirimos uma casa
ou apartamento, cuja construção é de muitos anos, as
vibrações e memórias ali estão residentes e as nossas
interações (Entrelaçamento Quântico) com esta
moradia, de algum modo irá nos influenciar.
Detectar, corrigir e ajustar é de competência de
um Perito em Geobiologia e Domoterapia1.

1

Termo, modernamente cunhado para definir as ações corretivas sobre as moradias.

A VISÃO MULTIDIMENSIONAL DA GEOBIOLOGIA
Estudar, aprender e aplicar os conceitos da Geobiologia como vinha sendo feito até
agora, deixava lacunas nas análises diagnóstica e consequentemente, nas proposituras de
soluções corretivas.
A visão do Entrelaçamento Quântico, ajustados às análises da Geobiologia, traz um
animo novo para correções que até então não nos parecia possível, sendo as mais
contundentes aquelas anomalias cuja gênese esta na Malha Temporal da habitação ou
terreno.

QUEM É O PERITO EM RADIESTESIA E GEOBIOLOGIA MULTIDIMENSIONAL?








COMO

Este profissional é hoje parte integrante, como consultor, nas organizações
que se preocupam com a alta performance de seus colaboradores e a
manutenção de bons resultados.
ATUA como colaborador em projetos de arquitetura e de construção civil,
viabilizando locais mais auspiciosas e também sugerindo alternativas que
mantém os níveis vibracionais nas dependências das casas, apartamentos,
escritórios, etc.
INTERVÉM na remoção e desestabilização de estados vibratórios residentes
na malha temporal das moradias, utilizando recursos psíquicos e também
eletroeletrônicos.
INTERAGEM com as práticas terapêuticas, quer sejam as clássicas e/ou as
vibracionais, bem como as relações interpessoais tanto no âmbito afetivo
quanto nas organizações.

FEITA
MULTIDIMENSIONAL?
É

A

FORMAÇÃO

DE

PERITO

EM

RADIESTESIA

E

GEOBIOLOGIA

Um profissional desta natureza precisa deter conhecimentos
em diversas áreas, e mais, deve desenvolver a habilidade de
interligar todos estes saberes para uma melhor análise das mais
diversas situações, tem que ter conhecimento também para propor
soluções adequadas a cada caso.
Os campos e disciplinas, aqui dispostas, dão a dimensão da
complexidade do trabalho do Radiestesista e do Geobiólogo Multidimensional, a saber:







RADIESTESIA CLÁSSICA

E DE O NDAS DE FORMA - técnicas e
conceitos de manejo com aparelhos de bio-ressonância,
pêndulos clássicos, pêndulos técnicos, dual rod, aurameter,
como meio de acesso a memória subconsciente e aos influxos
elétricos,magnético e gravitacional. Uso de pranchas e gráficos
específicos para as futuras práticas em Radiestesia Clínica e
Geobiologia
GEOLOGIA APLICADA - conceitos sobre a formação da Terra,
ocorrência geológicas, solo, relevo, clima, a Terra em suas
entranhas.
FÍSICA APLICADA - teoria quântica, eletricidade, magnetismo,
MATEMÁTICA APLICADA - geometria plana e espacial,
proporções e escalas, números e sequencias sagradas.


























COSMOLOGIA HUMANA - a história do homem sobre, a evolução das raças,
as etnias, tradições culturais e religiosas, conceitos de estruturas física,
psicoemocional e espiritual, energia vital.
CIÊNCIA DO HABITAT 1 - evolução das moradias - o surgimento das cidades,
conceito de moradia saudável, ajustamento funcional das moradias e locais
de trabalho, arquitetura e bioconstrução.
CIÊNCIA DO HABITAT 2 - fundação, materiais de construção, areia, cimento,
calcário, tijolo, ferragem, material de acabamento, madeiramento, telhado.
MANIFESTAÇÕES ENERGÉTICAS - a eletricidade e seus efeitos, o magnetismo
e seus influxos, os cuidados com a ionização e a radiações atômicas, a
gravitação e a gravidade.
FATORES DE RISCO 1 - ação do telurismo - campos elétricos espontâneos,
geomagnetismo e Redes Globais - gás radônio, poluição
ambiental, poluição eletromagnética, poluição da água,
poluição sonora, iluminação.
FATORES DE RISCO 2 - entrelaçamento quântico da malha
temporal - memórias do solo e das paredes, atividade psíquica
e/ou espiritual residente, emissão de ondas de forma, vetores
maléficos projetados por ação psíquica consciente,
biocompatibilidade. Conceitos de 4a e 5a dimensões (4D e 5D)
FATORES DE RISCO 3 - local de risco potencial - hospitais, manicômio,
presídios, matadouros, necrotérios, cemitérios, templos religiosos.
FATORES DE RISCO 4 - patologias recorrentes - radiestesia clínica
PRÁTICAS GEOBIOLÓGICAS 1 - radiestesia clássica, cabalística,
ondas de forma, uso de pêndulos técnicos - dual rod, pêndulos
e antenas.
PRÁTICAS GEOBIOLÓGICAS 2 - métodos de análise por
observação, métodos de análise usando equipamentos
eletroeletrônicos, relatórios analíticos.
MÉTODOS DE CORREÇÃO 1 - proposta corretiva ainda na planta.
MÉTODOS DE CORREÇÃO 2 - geopuntura, osciladores eletrônicos, chaminé
iônico.
MÉTODOS DE CORREÇÃO 3 - alteração na decoração, revestimento,
posicionamento do mobiliário, aromatização, iluminação, ventilação, poço
desagregador.
MÉTODOS DE CORREÇÃO 4 - atuação na malha temporal (4D) usando o
entrelaçamento quântico, uso de métodos psíquicos e/ou espirituais (5D)
além de rituais de limpeza e desimpregnação de formas astrais e
espirituais, assentamento de reequilibradores psíquicos.
MÉTODO DE C ORREÇÃO 5 - Pontos força e poços desagregadores, DEP
Totens, ambos usados para grandes ambientes e locais de muita circulação
de pessoas, tais como Centros e Lojas Comerciais, Núcleos e Templos
Espiritualistas, e até mesmo par algumas correções em residências.

Quando decidi estudar Radiestesia e posteriormente Geobiologia eu não tinha certo
a extensão e a ampla gama de aplicações que se vislumbrava e confesso que não tive em
quem me apoiar se não na teimosia e na curiosidade de saber os porquês, e mais, como
todos aqueles que me antecederam, ao longo de séculos, chegaram às conclusões e
resultados que estão amplamente documentados.

Assim o participante terá uma completa gama de recursos que serão apresentados
de forma didática, para que o aprendizado seja feito de maneira orgânica e cujos
conhecimentos sejam sedimentados por experimentação.
Os pré-requisitos para um programa desta magnitude irá exigir estudo dedicado e o
cumprimento de tarefas e experimentos fora do ambiente de classe, além, é claro de
leituras permanentes e recomendadas previamente.
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MULTIDIMENSIONAL
A ideia do programa visa oferecer, não só um conteúdo de alta relevância, mas a
oportunidade de tomar contato com profissionais das áreas aqui relacionadas, os
encontros serão com aulas ON-LINE gravadas, mais toda matéria apostilada no formato
PDF que pode ser baixada para seu computador para que possa rever o conteúdo a
qualquer tempo.
Todos os que fizerem o programa on-line poderão participar de um dos encontros
anuais em nossa sede em Florianópolis - SC. Nestas oportunidades faremos visitas aos
locais com notada nocividade e também a locais auspiciosos, faremos estudos e relatórios
a fim de se ter uma noção técnica de como deve se portar um Geobiólogo. Caso você opte
pelo programa on-line, terá a oportunidade de "participar das visitas" assistindo as
gravações dos estudos de campo.

INSCRIÇÃO
Será feita exclusivamente por reserva de vaga.
Você manifesta sua intenção em participar e eu te enviarei os detalhes da sua
inscrição.

ATENÇÃO!!
É UM PROGRAMA COMPLEXO , QUE VAI EXIGIR DE VOCÊ, DEDICAÇÃO,
CURIOSIDADE , TEIMOSIA, DISCIPLINA E EMPENHO .
Mantenha seus dados atualizados para que possamos manter nossa comunicação
efetiva.
Um abraço fraterno.
Eng. Flávio Girol

