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Arquitectura i salut (I)
Et costa dormir? T'aixeques cansat, amb mal de cap i
amb la sensació de no haver descansat bé? Tens alguna
malaltia crònica que ningú et sap dir perquè la tens?

Pot ser el teu llit està proper a una font de conta-
minació electromagnètica artificial  o pot ser estàs
situat al damunt d'una font d'energia natural de la terra
o Geopatia.

El nostre organisme i els seus processos biològics
funcionen gràcies a fenòmens elèctrics. Aquests pro-
cessos es poden veure alterats per la influència de les
geopaties. Estar exposat a elles durant un temps pro-
longat, sobretot a les nits (que és quan el nostre cos es
regenera), provoca estrés cel•lular (de fet les cèl•lules
interaccionen entre elles amb impulsos elèctrics de
molt baixa freqüència) i minva la capacitat de regene-
ració del nostre cos, augmentant la predisposició de les
persones més sensibles a patir insomni, fatiga, depres-
sió, i en casos extrems i de exposició perllongada,  leu-
cèmia, càncers, malalties cròniques, etc ...

La geobiologia
És la ciència que estudia la relació entre les energies
procedents de la terra i els éssers que hi habiten. El
planeta terra està envoltat per una sèrie de xarxes
magnètiques. Part d'aquesta energia és absorbida i
remesa un altre cop a l'atmosfera, creant punts on
aquestes radiacions són més intenses.

Les geopaties
Les geopaties o zones geopatògenes són llocs alterats
on es detecten diferències significatives d'emissió de
radiacions energètiques i electromagnètiques, que són
les que afecten la salut física i psíquica de les persones.
Aquestes radiacions afecten el sistema immunitari i
també incideixen el sistema endocrí i hormonal.
L'ambient ionitzat que es produeix afavoreix l'aparició
de radicals lliures que deterioren la membrana
cel•lular.

Tipus de geopatia
- Naturals:
- Corrents d'aigües subterrànies

- Xarxes geomagnètiques
- Falles geològiques
- Xemeneies tel•lúriques
- Radioactivitat natural
- Artificials:
Camps elèctrics i electromagnètics produïts per:
- Línees d'alta tensió
- Transformadors
- Telefonia sense fils
- Instal•lacions domèstiques
-Camps electrostàtics

La radiestèsia
Durant milers d'anys l'ésser humà ha viscut en com-
pleta harmonia amb la natura i ha sabut on trobar els
bons llocs per viure i sobretot per dormir. Les perso-
nes tenim la capacitat de detectar les geopaties gràcies
a la nostra sensibilitat natural a les radiacions electro-
magnètiques. N'hi ha que tenen més sensibilitats que
d'altres, però també es pot arribar a desenvolupar. Són
els anomenats Zahoríns o radiestessistes (trobadors
d'aigua).

L'estudi geobiològic
Serveix per detectar totes aquestes patologies a l'hora
d'ubicar una vivenda o de distribuir i orientar les habi-
tacions dins aquesta. Per fer-ho es combinen tècniques
sensorials de radiestèsia amb la utilització d'aparells
més complexes com el magnòmetre de protons, el
geiger, el mesurador d'ions o el voltímetre.

Consta d'una part gràfica i d'una memòria explica-
tiva. Amb aquesta informació podem detectar els
"llocs dolents" d'una vivenda, ja siguin naturals o arti-
ficials,  i prendre les mesures adequades per minimit-
zar la seva influència. Molts cops és tan senzill com
canviar el llit de posició o d'orientació dins l'habitació.

Referències: 
-"El gran libro de la casa sana" de Mariano Bueno
-"Geobiologia i salut" de Sebastià Sansó
(Radiestessista)
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