Parque Linear do Canivete
Implantação de 02 Lithopunturas (realizada em 2019)
“acupuntura na terra com rocha natural”
Área: 46.000m²
Latitude: 23° 26’ 4” S
Longitude: 46°42'03.0"W
Frequência anterior 176Hz e Biótico -39
Influência local = eletricidade
Após a Lithopuntura 9Hz e +17
BIÓTICO

FREQUÊNCIA (Hz)

Enfermidade (insalubre) para o ser humano -0,01 à -49,99
Neutro (salubre) para o ser humano 0,00
Saudável (salubre) para o ser humano 0,00 à +50

Enfermidade (insalubre) para o ser humano abaixo de 7Hz
Neutro (salubre) para o ser humano) acima de 13Hz
Saudável (salubre) para o ser humano entre 7 à 13 Hz

PROPÓSITO:
A biologia da construção é tratar a enfermidade do espaço Pq. Linear do Canivete, também
atribuída ao “Stress Geopatic Local” (causa e efeito), para harmonizar o comportamento
físico/psíquico, adequar a qualidade de ressonância dentro do espaço e promover qualidade
de vida e bem estar aos seus ocupantes, neste caso pode 02 lithopunturas.
As influências mensuráveis Geofísicas e Biológicas incluem:
- Campos bio-elétricos do solo e magnéticos e suas frequências;
- Ondas de alta frequência e radiação Wifi etc;
- Verificar as distorções do campo gama e seus efeitos geológicos existentes;
- Detectar e Medição do Stress Geopatic e Gás Radônio existente ou não no local;
- A ocorrência de patologias e deformação em árvores ou vegetação;
- Ocorrência exagerada de insetos (formigas e cupins etc...).
“A análise a possíveis fatores de contaminação geoambiental - campos e radiações naturais
provenientes das correntes de água subterrâneas, falhas geológicas, redes geomagnéticas e
outras alterações; contaminação eletromagnética de baixa e alta frequência, níveis de
radioatividade ambiental e gás radônio, etc. Esta análise inclui a medição e estudo de todas
as magnitudes físicas que podem dar lugar à denominada contaminação invisível, seja de
origem natural ou artificial”.

Área de plantio e ação Verdejando 2019

Lithopunturas

02 Rochas para uso de lithopuntura no Pq. Linear do Canivete
Lithopuntura - técnica de "Acupuntura na terra com rocha natural", "Cura da Terra", “lithos”,
grego para rocha e “punctura”, em latim no ponto. Lithopuntura basicamente significa
posicionar pilares de rochas em pontos de acupuntura de um lugar ou uma paisagem
devidamente sintonizada, atuará como uma antena, com um raio que varia de MUITOS metros
ou alguns quilômetros, harmonizar ou adequar as energias do céu e da terra e criando um
ambiente estável e “saudável”, harmônico e energeticamente equilibrado. Isso possibilita o
pleno desenvolvimento das funções vitais, criativas de usos ecológicos, cotidiano das pessoas
que ali usufruir com saúde.
Causas nos seres humanos:
Depressão, Dores de Cabeça, Distúbios do Sono, Brigas/Discussões, Obstrução a Prosperidade, Organísmo não
absorvem Vitaminas, Nervosísmo,bloqueio Criativo, Estagnação e Dificuldade na Atividade Profissional, Stress
Dificuldade de Concentração, Deposito de Calcio no Sistema Circulatório, Retenção de Líquidos.

OMS-(Organização-Mundial-de-Saúde)
Diminuir as BRI's (Doenças Provocadas pela Edificação ou espaço local) constata em 1982 eram
30%, 2016 60% dos edifícios novos ou reformados em todo o mundo podem ser objeto de SBS
(síndrome do edifício enfermo) ou BRI (sintomas de doenças diagnosticável e identificadas que
pode ser atribuída diretamente à construção e local).
Os espaços enfermos é ocasionado pela refração geopatogênico do terreno, equipamentos
eletroeletrônicos e ondas de radio de torres que são localizados no local ou entorno.
A condição médica onde indivíduos adoecem sem razão aparente no habitar ou trabalhar, e
que os sintomas se agravam com aumento de sua permanência, esta condição leva a uma
severa diminuição da capacidade de imunológica, estresse, ansiedade e perda de
produtividade.
PROJETO PARQUE LINEAR

Lithopunturaplb 01

#Lithopunturaplb 02

Implantação Lithopuntura 01 e 02

Ações ONU e Agenda 2030
Na pratica, tratar os espaços pode se transformar em "Habitações Saudáveis".
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perito judiciário em arquitetura, geofísico e geomancer.
arqweltonsantos@hotmail.com
www.geo-eco-bioenergia.com
(11)95370 8658 whatsAap
https://www.act4sdgs.org/partner/lithopunturas

