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GEOBILOGIA 
 
L´ésser humà ha nascut i  evolucionat en el medi terrestre, però a l´igual 
que la mateixa Terra, està influenciat per l´energia que arriba del Cosmos- 
Terra (en especial del Sol i la Lluna). Aquest medi Cosmos-Terra és  
fonamentalment energia electromagnètica i és la que ha permès el 
desenvolupament de tota classe de vida sobre el nostre planeta. 
 
La geobiologia és la ciència que estudia la relació entre  GEA, terra (les 
energies procedents de la terra ) i BIOS, vida (els éssers vius que                
l´habiten). És coneguda també com a medicina de l´hàbitat. 
 
El planeta terra està envoltat per una sèrie de xarxes magnètiques. La 
radiació electromagnètica còsmica és parcialment filtrada i desviada per 
l´atmosfera terrestre, però una part important penetra fins a la superfície 
de la terra sent absorbida i remesa per aquesta. Aquesta remissió junt amb 
les radiacions pròpiament terrestres, formen la component tel-lúrica de les 
radiacions que ens envolten. 
 
Les geopaties o zones geopatògenes són llocs alterats a on es detecten  
diferèrencies significatives d´emissió de radiacions energètiques i electro- 
magnètiques que afecten  la salut física i psiquica de les persones ( i en 
general a la salut de tot ser viu). 
 
Les radiacions presents a una Geopatia perjudiquen els processos bioquímics  
i energètics del cos humà, afectant primordialment a les cèl-lules del 
sistema immunitari i incidint també sobre el sistema endocri i hormonal. 
L´ambient ionitzat produït per les radiacions afavoreix l´aparició de  
radicals lliures que danyen la membrana cel-lular. 
 
Com a conseqüència es produeix un menor to vital que afavoreix el 
desequilibri fisic i psíquic. Segons els temps de exposició, grau de 
sensibilitat de cada organisme, inensitat de les radiacions i altres factors, 
poden desenvolupar diferentes malalties.  
 
Durant milers d´anys l´ésser humà ha viscut en completa harmonia amb la 
naturalesa, sabent que tots els llocs no son  bons per viure, i molt menys per 
dormir. Totes les civilitzacions i cultures han deixat constància i exemples  
d´aquest saber. 
 
 
 



                                           
Els llocs més importants a considerar en un habitatge són els de mes 
permanència, dormitoris, llocs de treball, o llocs d´estudi. Els efectes 
de les radiacions sobre l´esser humà es van desenvolupant al llarg del 
temps, normalment poden transcórrer anys fins que apareguin els primers 
simptomes. 
 
TIPUS DE  GEOPATIES: 
 
La mateixa paraula geopatia ens indica clarament el seu significat: 
GEO: Terra 
PATIA: Malaltia 
Per tant estem parlant  de malalties que tenen el seu origen a la terra i el 
seu entorn tant natural com artificial. 
 
LES GEOPATIES  D’ORÍGEN   NATURAL: 
 
Corrents d’aigües subterrànies. 
Xarxes geomacnètiques Hartmann i Curry. 
Fissures  o  falles geològiques. 
Xemeneies cosmotel.lúriques. 
Radioactivitat natural. 
Gas radó. 
 
 

LES GEOPATIAS  D’ORÍGEN  ARTIFICIAL: 
 
* Per camps electromagnètics. 
     - Línies d’alta tensió. 
     - Transformadors. 
     - Telefonia sense fils. 
     - Instal·lacions domèstiques. 
 
*Per camps elèctrics. 
    -  Instal·lacions domèstiques. 
    -  Camps electrostàtics. 
 
 
 
 
 



 
DESCRIPCIÓ ORIENTATIVA DE LES GEOPATIES:  
 
 
CORRENTS D’AIGUA: 
 
Son produides per aigua en moviment. Provoquen una radiació en la vertical 
de la corrent. De les geopaties naturals són les més nocives, es troben en 
mes dún 80% de tots  els estudis realitzats  sobre malalties degeneratives. 
També influeixen en les malalties cròniques. La seva radiacó afecta a les 
defenses i com a consequència de l´alteracio del sistema de regulació que té 
la persona, afavoreix l´aparició de diverses disfuncions i darrera elles les 
malalties. 
 
XARXA  HARTMAN: 
 
La xarxa geomagnètica la formen parets d´energia que brollen del subsòl 
(de baix  terra). Aquestes línees segueixen traçats paral.lels en direcció 
Nord-sud i est-oest. La seva densitat per superficie, intensitat i amplada, 
Varien en funcio de factors estacionals. La radiació que emeten les linees té 
Una amplada d´uns 20 cms. El seu efecte sobre la salut, no es determinant 
per si mateixes,però poden ocasionar transtors greus quan afecten a un 
òrgan debilitat. O quan coincideixen sobre altres geopaties. 
 
XARXA  CURRY: 
 
Es troba orientada NE-SO i NO-SE. Les seves línees tenen una amplada       
d´uns 40 cms  i la seva separació varia entre 8,12 i 16 mts. 
La seva radiació es de baixa intensitat energètica , exceptuant  al punt on 
es creuen generant una radiació de tipus yang, superior a la xarxa Hartman, 
per tant és més patògena. 
 
 
FALLA  O FISSURES  GEOLÒGIQUES 
 
Fissures al interiorde la terra que desprenen radiacións tel.lúriques o   
gasos tòxics o fins i tot radioactius creant en la seva vertical unes 
condicions altament perjudicials per la vida i la salut. 
 
 
 



 
 
XEMENEIES COSMOTEL.LURIQUES 
 
Tal com indica el seu nom podem inmaginar-nos una xemeneia com si fos un 
cilindre invisible que s´eleva verticalment, travesant tots els pisos d´un 
edifici. Les xemeneies es poden trobar repartides de forma anàrquica per 
tot arreu. L´acció duna xemeneia sobre l´home es molt varible depenent 
de  l´intensitat,  pot debilitar l´orgnisme. 
 
 
 
 
 
CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA: 
 
Generada per l´acció de generadors i aparells elèctrics, i per la perdua de 
conduccions mal aïlades, sobresaturades o d´alt voltatge (línees d´alta 
tensió). Afecten al sistema nerviós i produeixen disfuncions al sistema 
inmunològic. 
 
 
 
SÍMPTOMES DE LES GEOPATIES: 
 
-Insomni. 
-Esgotament al llevar-se. 
-Mals de cap i d’esquena. 
-Dolors reumàtics. 
-Esgotament crònic. 
-Problemes circultoris. 
-Problemes cardíacs. 
-Nerviosisme i irritabilidad. 
-Estat d’ànim depressiu. 
-Al.lèrgies. 
-Alteracions de la pressió sanguinía i del ritme cardiac. 
 
 
 
 
 



LES GEOPATIES PRODUEIXEN: 
 
 
-Pèrdua de minerals, vitamines i oligoelements. 
-Dificulten l’eliminació de toxinas i aquestes s’acumulen en els -teixits i els 
destrueixen. 
-Afavoreixen les candidíasi i parasitòsi intestial. 
-Progresivament, es va reduint l´eficàcia del sistema inmunològic i, per tant, 
 l´organisme es sensibilitza a l´agent geopatògen. 
-Amb un temps d’exposició a partir dels 12 anys i una combinació de factors 
geopàtics determinats pot arribar a desenvolupar malalties greus 
degeneratives irreversibles,com a cancer, esclerosis múltiple, leucèmia .... 
 
 
DETECCIÓ DE GEOPATIES,  LA  RADIESTESIA. 
 
L´home té la capacitat de detectar les geopaties grácies a la seva 
sensibilitat natural a les radiacions electromagnétiques. Hi ha persones amb 
major sensibilitat (s´estima que un 20% de la població),peró tots som 
capaços de detectar-les amb major o menor mesura, i inclús es pot 
desenvolupar aquesta sensibilitat. 
Els qui practiquen aquesta habilitat natural han estat coneguts com a 
zahorí, rabdomans o radiestessistes. Radioestèsia és tal vegada el terme 
que millor defineix aquesta pràctica, i que es tracta de la detecció de 
radiacions electromagnètiques. S´ha pogut coprovar l´eficàcia de la 
radioestèsia, a traves d´experiments pràctics i aparells com els del fisic 
Yves Rocard en els anys 50-60 del segle passat amb la comparació amb el 
magnòmetre de protons publicats en el seu llibre “la señal del zahori”. 
 
S`utilitza habitualment la radioestèsia com a mètode principal de detecció 
de geopaties per ser el mètode més fàcil, economic i ràpid fins ara conegut. 
Si es vol fer un estudi amb aparells s´ha de recórrer a varis combinats 
(magnòmetre de protons, geiger, mesurador d´ions, voltimetre). En aquest 
cas la presa de dades resulta laboriosa i cara. 
 
 
 
 
 
 
 



TAMBÉ A TENIR EN COMPTE: 
 
 
ELS MATERIALS 
 
És evident que els materials emprats en la construcció no han de desprende 
substàncies per la nostra salut com:  formalehid, components orgànics 
volàtils, asbest, radó .... 
 
  
LES HUMITATS DOMÈSTIQUES I LES AL-LÈRGIES 
 
Gran part de la població està esdevenint al-lèrgica. Agrans ciutats com 
Madrid gairebé un 25% de lapoblacio pateix un transtor típic al-lèrgic. 
algunes al-lèrgies són produïdes per exposició a productes quimics, pero 
n´hi ha moltes que tenen el seu origen en formes biògenes; aquestes es 
produeixen especialment quan tenim humitats a casa nostra. Cal evitar 
les taques d´humitat ja siguin d´infiltració o de condensació. 
Algunes al-lèrgies tenen a veure amb les plantes. Per això s´ha de tenir 
cura dels vegetals que posem a casa nostra. 
 
 
L´ÚS DOMÈSTIC DE PRODUCTES QUÍMICS 
 
La indústria posa al nostre abast productes químics de neteja, de 
desinfecció, de cosmètica, de bricolatge ....Posiblement el fet de que sigui 
tan fàcil aconseguir-los,fa que baixem la guàrdia i no ens adonem de lo 
realment perillosos que són per a la nostra salut alguns d´ells. 
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