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Resum 
 
Nosaltres, els tècnics de la construcció, som possiblement els professionals millor qualificats 
per poder donar resposta a les necessitats dels ciutadans que, cada dia més, es preocupen 
per la seva qualitat de vida dins els edificis dels que fan ús, i que nosaltres mateixos 
construïm. 
La Geobiologia és la ciència que estudia la qualitat de l’espai vital dels organismes vius.  
 
Dins aquest treball s’exposa d’una manera ordenada i clara tot allò englobat dins el món de 
la Geobiologia, segons els coneixements existents fins a aquest any 2.012, especialment en 
allò que està relacionat amb la nostra activitat com a professionals tècnics de la construcció. 
 
Així, dins aquestes pàgines, entre d’altres, es pot trobar informació sobre: 
 
- Quines són les bases principals de la Geobiologia. 

- Què són les geopaties. 

- Què es el nivell vibratori o energètic d’un espai. 

- Què, i quines, són les Ones Nocives que ens poden afectar segons la Geobiologia. 

- Què són les energies tel·lúriques i com es poden localitzar i identificar. 

- Què es la Radiestèsia, com funciona, eines de treball, metodologia... 

- Com mesurar el nivell vibratori d’un espai (Unitats Bovis) 

- Enumeració i descripció de les principals formes de compensació, eliminació i/o 

neutralització de les Ones Nocives. 

- En què consisteix i com ens afecta la ionització de l’aire. 

- Introducció a les Ones de Forma o Emissions de Forma. 

- Anàlisis pràctics en relació als camps magnètics i a la radiactivitat (radiació gamma) 

existent sobre les diferents geopaties d’un terreny.  

- Casos pràctics d’estudis geobiològics en diferents tipus d’immobles. 

- Com podem intervenir els arquitectes tècnics i/o enginyers d’edificació dins el món de la 

Geobiologia.  
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1. Introducció 
 
Des de fa uns anys ha augmentat de manera important l'interès pel medi ambient. Cada dia 
hi ha una major consciència ecològica que ens ha permès entendre que un dels elements 
que influeixen directament sobre la nostra salut física i mental és el nostre entorn mes 
immediat, aquell on passem gran part del temps: la casa, l’oficina,... 
En tots aquests llocs la qualitat de vida és sovint escassa: la il·luminació, l’aire que es respira, 
els materials utilitzats, els sorolls, els colors i fins i tot la pròpia forma de l’espai en qüestió 
creen amb freqüència un entorn nociu que sovint no respecta les exigències més elementals. 
 
A tota Europa s’ha anat desenvolupat en els últims anys una branca de l’ecologia que 
podríem denominar bioarquitectura o arquitectura ecològica, la qual afirma que la nostra 
manera actual de viure, i fins i tot la nostra pròpia llar, provoquen amb freqüència trastorns i 
malestars que obeeixen a un conjunt de circumstàncies provocades, entre d’altres, per 
l’emplaçament i els materials de cada immoble. Potser l’interès per les cultures no 
occidentals ens ha anat conferint una major perspectiva, gràcies a la qual el nostre horitzó 
s’ha ampliat i les nostres exigències en la qualitat de vida han augmentat. 
 
Sembla que cada cop més aflora una nova consciència del benestar, i que cada dia és més 
elevat el nombre de persones que es preocupen per la possibilitat que els edificis dels que 
fan ús puguin provocar efectes perjudicials per a la seva salut. Molt probablement tothom a 
sentit a parlar avui dia dels anomenats ‘edificis malalts’, que en realitat potser hauríem 
d’anomenar ‘edificis que ens fan posar malats’. 
 
Des de fa temps es parla d’una nova ciència que anomenem GEOBIOLOGIA (en grec, geo 
significa «terra»), que estudia la influència de certs fenòmens terrestres sobre els éssers vius 
i les possibles relacions entre les característiques geobiològiques d’un lloc i els organismes 
vius que creixen o s’hi troben sobre d’ell. 
 
Aquest fet ens proporciona a nosaltres, els tècnics de la construcció, una interessant línia de 
treball, i és per aquest motiu que s’ha considerat oportú mostrar i analitzar en aquest treball 
de quina forma els tècnics i professionals de la construcció podem actuar en aquest aspecte, 
i més concretament analitzar aquells punts de la GEOBIOLOGIA que juntament amb els 
nostres coneixements tècnics poden donar solució a les necessitats de totes aquestes 
persones que, cada dia més, busquen un major benestar dins dels edificis. 
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2. Nota prèvia 
 
Podríem dir que la GEOBIOLOGIA és la ciència que s’ocupa de l’estudi de la qualitat de 
l’espai vital d’un organisme viu. Quan aquest espai és un edifici i l’organisme viu és una 
persona, resulta que nosaltres, els tècnics i professionals de la construcció som part 
d’aquesta ciència. Com a responsables de la construcció d’aquests edificis dels quals faran 
ús les persones, podem intervenir per millorar la seva qualitat de vida si apliquem tots els 
aspectes d’aquesta ciència a cada edifici que creem. 
 
La majoria de la població passa la major part de la seva vida dins d’edificis, gairebé un 90% 
del temps; la majoria de les persones passem un terç d’ella al llit i un altre terç al nostre lloc 
de treball. Seria per tant molt important que aquests dos llocs no fossin, per qüestions 
geobiològiques, perjudicials per a cadascun de nosaltres.  
 
Qualsevol de nosaltres, com a tècnics, pot plantejar una línia de treball enfocada a donar 
servei a totes aquelles persones interessades i preocupades per com poden afectar els 
edificis, i més concretament el lloc en el que es troben ubicats, a la seva qualitat de vida. En 
aquests casos caldrà conèixer les bases de la Geobiologia aplicada a la construcció i 
configuració del edificis. 
 
Aquest treball pretén, per tant, mostrar i analitzar aquells punts de la Geobiologia dels que 
hauríem de ser coneixedors com a professionals de la construcció, per poder exercir una 
feina tècnica que sigui capaç de donar respostes i solucions a totes aquelles persones 
preocupades pel que podríem anomenar ‘salut del hàbitat’. 
 
En cap cas es pretén justificar o afirmar que tots els aspectes que engloben en món de la 
Geobiologia són certs, o que no ho són. Es pretén, tant sols, mostrar i analitzar tot allò que 
es diu dins d’aquesta ciència, i intentar poder obrir un camp de treball dins la nostra professió 
que inclogui aquets factors, donat que sembla ser que cada dia hi ha una demanda més alta 
al respecte. 
 
Es trobaran, per tant, en aquestes pàgines, conceptes i definicions que no són més que els 
coneixements o nocions que es poden adquirir amb l’estudi de la poca informació i 
bibliografia existent avui dia al respecte. Allà a on sigui possible s’intentarà comprovar, dins 
les possibilitats que ens ofereix la ciència actual, tot allò que s’exposa dins del món de la 
Geobiologia. Hi ha aspectes que sense dubte poden resultar ‘conflictius’ pel que fa als 
nostres coneixements científics i creences actuals, però caldria entendre que per tractar-se 
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d’un tema important, que cada dia preocupa a més gent, no l’hauríem d’obviar pel fet que hi 
hagin aspectes del mateix que a certa gent els pugui semblar poc científics. 
 
S’intentarà, per tant, que tot el que s’exposa en aquestes pàgines pugui acabar convertint-se 
en una mena de guia pràctica per a qualsevol de nosaltres que, com a tècnic que vulgui 
dirigir el seu camí professional cap el món de la Geobiologia, pugui trobar en ella una 
exposició ordenada i prou clara dels coneixements que avui dia s’entenen com a ‘vàlids’ dins 
d’aquest camp. 
 
En cap cas es pretén determinar com a totalment cert i irrefutable cap argument aquí 
exposat. Només es detallen d’una manera ordenada els coneixements actualment existents 
al respecte d’aquesta ciència en relació amb el nostre camp professional, així com dels 
estudis, pràctiques i anàlisis efectuats personalment al respecte.  
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3. Anàlisi previ i conceptes bàsics 
 
Qualsevol tècnic que s’iniciï en l’estudi i coneixement de la Geobiologia aplicada al nostre 
camp de treball trobarà, des d’un bon començament, nombrosos dubtes i conceptes poc 
comuns en el nostre entorn laboral més habitual. Molts d’aquests conceptes s’aniran aclarint 
amb l’estudi i la pràctica, i altres possiblement no acabin de quedar clarament definits mai, 
però haurem de ser capaços, almenys, d’entendre quins són els motius pels quals no 
queden del tot clars. 
 
Conforme s’avanci en aquest treball es podrà comprovar l’existència de certs aspectes que 
poden resultar confosos o difícils d’entendre; per aquest motiu es creu necessari analitzar 
certs conceptes previs primordials i necessaris de conèixer per a la comprensió del conjunt 
global d’aquest treball envers la Geobiologia aplicada a la salut de l’hàbitat. 
 
Amb tota probabilitat seran necessàries moltes hores de dedicació i pràctica per poder 
arribar a exercir treballs professionals d’alta qualitat relacionats amb l’aplicació dels aspectes 
geobiològics dins el nostre món laboral. Els conceptes que s’analitzen a continuació poden 
ser d’utilitat per facilitar l’enteniment de la resta de matèria d’aquest estudi; es tracta d’una 
sèrie d’indicacions o conceptes previs que caldrà conèixer amb antelació per entendre bona 
part del món que engloba la Geobiologia.  
 
Amb aquests anàlisis i explicacions prèvies, qualsevol tècnic que pugui estar interessat en 
iniciar l’estudi dels aspectes de la Geobiologia que podríem aplicar al nostre món laboral, 
podrà estalviar cert temps en la comprensió d’altres aspectes que l’autoformació no facilita i 
que, normalment, suposen invertir molt de temps per arribar a entendre. 
 
Així direm que com a primers aspectes bàsics haurem de ser coneixedors dels següents 
conceptes: 
 
1) Bases de la Geobiologia 
2) Les vibracions 
3) Les geopaties 
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3.1. Bases de la Geobiologia 
 
La Geobiologia es basa en el fet que el lloc on viu una persona influeix en la seva salut. 
Aquest aspecte, que no sembla obvi per a tothom, l’hauríem de tenir com a premissa si 
enfoquem el nostre treball cap aquesta ciència. Si bé ja som conscients de la importància de 
molts aspectes constructius en relació amb la salut de les persones, com pot ser la 
composició dels materials de construcció i del mobiliari, la necessitat d’una correcta previsió 
de ventilació per mantenir els graus d’humitat i salubritat correctes de l’aire que respirem, 
l’orientació dels edificis, l’aprofitament de l’energia natural, etc..., haurem de ser també 
conscients i coneixedors dels aspectes de l’entorn natural que la Geobiologia determina com 
a influents en la salut de les persones que fan ús dels edificis.  
 
L’estudi de la qualitat dels edificis en relació a la salut de les persones engloba dos punts 
principals; per un costat el terme ‘salut’, que ens porta ràpidament a pensar en els 
professionals de la medicina, i per un altre costat els edificis, que ens porten a pensar en 
l’arquitectura, en el seu disseny i en la seva construcció. No obstant, molts de nosaltres, els 
tècnics de la construcció, no estem conscienciats de la importància d’una construcció, no 
només eficaç a nivell de seguretat, disseny, funcionalitat, eficiència energètica, costos,..., si 
no a nivell d’impacte en la salut de les persones que acabaran fent ús d’aquests edificis. 
 
Avui dia és encara un fet normal que la gent no tingui coneixement o no hagi sentit a parlar 
de la Geobiologia. Bona part de les persones que acaben interessant-se per aquest tema no 
ho fan fins el moment en que pateixen problemes de salut que la medicina no sap 
diagnosticar i solucionar. Sembla que és normal descobrir aquesta ciència només quan, 
davant un problema més o menys greu de salut, la medicina tradicional o alternativa comú 
no els dona una explicació raonable ni una solució acceptable. És en aquest punt a on, en 
sentir a parlar de la Geobiologia, molta gent pensa... per què no?, potser el meu habitatge o 
el meu lloc de treball està influint en la meu benestar... Potser hi ha aspectes nocius del meu 
habitatge que influeixen en la meva salut... 
 
Podríem dir que la Geobiologia estudia i analitza l’efecte de les O.N. (Ones nocives) 
sobre les persones. Aquestes ones nocives, que és com les anomena aquesta ciència, 
serien tots aquells aspectes o fenòmens naturals 1  del nostre entorn que poden influir 
negativament en la salut de les persones. 
 

                                                 
1  En aquest estudi de la Geobiologia aplicada al nostre món laboral s’analitzen els aspectes o fenòmens ‘naturals’ del nostre 

entorn que influeixen en la salut de les persones, essent coneixedors de l’existència d’altres aspectes ‘no naturals’ o artificials 
que també poden ser perjudicials.  
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La Geobiologia anomena Ones Nocives (O.N.) a les ones generades per anomalies del 
subsòl, per corrents tel·lúrics o per altres causes diverses, que semblen tenir una influència 
directa sobre els ritmes vibratoris de les cèl·lules (veure el següent apartat 3.2 respecte a les 
vibracions), en els quals causen desequilibris que podrien ser perjudicials per a la salut. 
 
Segons la Geobiologia, aquestes ones, imperceptibles per mitjà dels cinc sentits ‘reconeguts’, 
semblen tenir un evident efecte sobre la salut i la vitalitat de les persones afectades. 
Hi ha estudis2 que determinen que almenys el 50% de les persones malaltes ho podrien 
estar per acció de les O.N., dels que s’extreu una mitja de: 

 
Percentatge total de persones malaltes al món...................... 100% 
Malalties originades només per l’acció de les O.N. .................. 46% 
Malalties originades per l’acció de les O.N. i altres causes...... 10% 
Malalties originades per altres causes (sense O.N.) ................ 44% 

 
Es diu per tant, segons aquestes dades, que hauria de ser un fet important que els 
diagnòstics mèdics s’iniciessin per un examen de la casa habitada pel malalt i, igualment, pel 
seu lloc de treball. Aquest examen previ és el que nosaltres, els tècnics de la construcció, 
podríem efectuar possiblement amb més garanties que qualsevol altre professional, donats 
els coneixements propis de la nostra professió pel que fa a la construcció dels edificis a 
analitzar. 
 
Dins l’apartat 4 es troba una descripció detallada i ordenada de totes les O.N. que segons la 
Geobiologia poden ser causa de problemes per a la salut de les persones. 
 
 
 

3.2. Les vibracions 
 
La Geobiologia estableix com a una de les seves bases principals el fet que tot en aquest 
món és vibració, i insisteix: tot, absolutament tot vibra. Ha de ser, per tant, aquesta la base 
de la recerca dins de qualsevol estudi geobiològic que es realitzi per part nostra. 
 
La base d’aquesta afirmació es basa en coneixements científicament acceptats de la física 
quàntica, segons la qual tota la matèria està composta d’àtoms, que venen a ser protons, 
neutrons i electrons que es mouen constantment a diferents velocitats, depenent de la 
densitat de cada matèria, i que aquest constant moviment crea vibració. D’aquesta manera 

                                                 
2  Tu Casa Es Tu Salud [Jacques La Maya], pàgs. 35-36. 
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es podria dir que fins i tot les pedres més massisses i pesades s’estan movent, encara que 
l’ull humà no sigui capaç de distingir-ho; vibren a nivell molt baix (o tenen molt baixa vibració), 
però vibren. Per una altra banda tindríem, per exemple, la llum, que es mou en canvi a una 
gran velocitat, i la qual té, per tant, una vibració molt ràpida. 
La física quàntica estableix que el moviment constant dels àtoms (la vibració) suposa la 
creació d’energia, i que, per tant, tot en aquest món és energia. La llum seria una font de 
molta energia, i les pedres, com és evident, generen molt poca energia (però generen...). 
 
Aquests conceptes físics de vibració i energia són també la base fonamental de la 
Geobiologia, la qual arriba ‘més enllà’ i considera, per exemple, que fins i tot les paraules i 
els sentiments serien també vibració. Per intentar justificar aquesta afirmació, la Geobiologia 
argumenta fets com que, per exemple, si arribem a un lloc a on recentment hi ha hagut una 
forta discussió i tenim la sensació que l’aire (l’ambient) està carregat, és pel fet que les 
paraules i els sentiments negatius queden durant un període de temps vibrant en aquell lloc.  
 
Científicament es diu que només existirien dues emocions bàsiques, l’amor i la por. La resta 
d’emocions serien combinacions en diferents proporcions d’aquests dos extrems. En aquest 
sentit tindríem, doncs, una vibració alta o positiva en el cas de l’amor i una vibració baixa o 
negativa en el cas de la por. La resta serien combinacions en major o menor proporció 
d’aquestes dues principals. 
 
També ens diu que tot això no ens hauria de semblar pas tan il·lògic si pensem en el fet que 
simplement amb qualsevol emoció es generen reaccions al cos, com l’augment de la 
velocitat de bateig del cor, tremolor muscular, augment o disminució a la temperatura 
corporal, etc... i que seria possible, per tant, que la ‘vibració’ de les emocions vagin 
desencadenant noves vibracions com per iniciar tots aquests canvis físicament detectables. 
 
Arribant a l’extrem, la Geobiologia considera que fins i tot els pensaments generarien una 
freqüència vibratòria, i que, de fet, l’acte de pensar activa neurones del cervell que, com ja 
hem dit, estan formades per àtoms que vibren i generen energia constantment. 
 
Tota vibració es produeix amb una freqüència determinada. D’una manera senzilla 
podríem dir que aquesta freqüència és el nombre de vibracions per segon. 
D’aquesta manera tindríem la més baixa de les freqüències de vibració, que possiblement 
correspondria a l’expansió i contracció de l’Univers desprès del Big-Bang. En aquest sentit, 
aquesta vibració no hauria arribat encara al punt mig de la seva freqüència, el qual arribaria 
en el moment en que l’Univers es comencés a contraure. A partir d’aquesta vibració tenim 
infinitats de freqüències possibles, des de les més baixes fins a vibracions amb freqüències 
extremadament altes. 
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Segons tot això, el món físic (el món dels objectes i la matèria) està fet d’informació 
continguda en una energia que vibra a diferents freqüències. 
Físicament es diu que la raó per la qual no veiem el món com una enorme xarxa d’energia és 
perquè vibra massa ràpid i els nostres sentits, que funcionen lentament, només poden 
registrar part d’aquesta energia i activitat; així, tot aquests conjunts d’informació els 
‘convertim’ en una cadira, en un cos de persona, en l’aigua, o en qualsevol altre objecte físic 
del ‘nostre’ univers visible. 
Vindria a ser una cosa similar al que passa quan veiem una pel·lícula; com sabem, la 
pel·lícula està formada per fotogrames individuals separats per franges; no obstant això, 
quan la veiem, passa tan ràpid que els nostres sentits no perceben aquesta discontinuïtat3. 
 
Si poguessin veure el nostre cos físic des del punt de vista d’un investigador de física 
quàntica, ens adonaríem que està format per àtoms, i que els àtoms estan disposats a través 
d’espais buits, apareixent, desintegrant-se, desapareixent constantment. Aquestes partícules 
es diu que no són objectes materials, encara que semblin ser-ho, i que en realitat es tracta 
de fluctuacions d’energia en el camp energètic. 
Si poguéssim fer una mena de zoom enorme per veure el nostre cos tal qual és, el veuríem 
tan buit com veiem per l’exemple l’univers. Cada àtom vindria a ser com un sistema solar 
complert. 
Quan toquem un objecte, ho notem o sentim sòlid, com si hi hagués un límit definit entre 
aquest i nosaltres. Els físics dirien que percebem la solidesa d’aquest límit com la sensació 
que obtenim quan uns àtoms xoquen contra altres àtoms. Aquesta és la nostra interpretació 
de la solidesa, donada la sensibilitat (o relativa insensibilitat) dels nostres sentits coneguts. 
Amb cada trobada o contacte intercanviem informació i energia, i quan ens separem sembla 
ser que ens ‘transformem’ una mica.  
 
Fins a aquest punt caldria recordar, doncs, que tot, absolutament tot, vibra a una 
determinada freqüència, i que qualsevol vibració està íntimament relacionada amb la 
resta de vibracions del seu entorn. 
 
Dins el món de la Geobiologia s’estableix que és de vital importància tenir una 
referència en relació a la vibració natural i òptima de qualsevol persona, per poder 
establir quines altres vibracions de l’entorn poden afectar-la d’una manera o altra, 
positiva o negativament. 

                                                 
3  Conforme s’avanci en aquest treball es podrà veure com la geobiologia considera que, en realitat sí que els nostres sentits 

perceben aquesta discontinuïtat, però que és més fàcil ‘obviar-la’ per donar un sentit més coherent a la nostra realitat física 
coneguda. És a dir, els nostres sentits sí que perceben aquesta discontinuïtat, però la ‘codifiquen’ ràpidament mostrant una 
realitat d’imatge contínua que és la que ens resulta coherent segons la nostra realitat física coneguda.  
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Cada cèl·lula del nostre cos té una freqüència determinada; cada grup de cèl·lules amb 
la mateixa freqüència generen una nova freqüència que està en harmonia amb 
l’original. Les cèl·lules s’agrupen formant òrgans i teixits que igualment vibren en 
freqüències harmòniques, per generar finalment una freqüència tonal (global) de tot el 
nostre cos. 
 
Les vibracions vitals es mesuren per la seva longitud d’ona, en Àngstroms (Å), una unitat que 
equival a dividir un mil·límetre en 10.000 parts. Dins el món de la Geobiologia es considera 
que en una persona el límit entre la malaltia i la salut es troba en els 6.500 Àngstroms (Å), i 
que quant més augmenta aquest valor millor és la seva salut, i que en canvi, quant més 
disminueix més feble se sentirà, més en baixa forma, més malalta, i, a un cert nivell, arribaria 
al punt extrem de la ‘no vibració’ que és el que tothom coneixem com la ‘mort’. 
 
De tot això exposat podem extreure el concepte bàsic de ‘vibració’ dins del món geobiològic i 
caldria recordar que: Una persona saludable hauria de presentar un índex vibratori a 
partir de 6.500 Å. Direm que la seva salut és bona si aquest índex es troba entre 6.500 i 
8.000 Å. Direm que un persona no té bona salut si el seu índex vibratori està per sota 
de 6.500 Å, essent pitjor com més baix és aquest valor. 

 
La Geobiologia estableix que estem constantment afectats pel que més endavant detallarem 
com a Ones Nocives (O.N.), i, per altra banda, també ens poden afectar certes Ones 
Benèfiques (aparentment molt menys sovint). Partint d’aquesta base, caldria considerar que 
si les ones o radiacions que ens afecten tenen, per exemple, un índex vibratori de 2.000 Å, 
ens debilitarien o farien empitjorar la nostra salut. Quant més baix fos l’índex vibratori de la 
O.N. que ens afectés i més gran és el temps d’exposició, més gran seria el dany que 
podríem patir. Per altra banda, si estiguéssim afectats per ones benèfiques amb, per 
exemple, un índex vibratori de 22.000 Å, d’entrada potser podria ser beneficiós, ens podria 
‘carregar’ en positiu, però sembla ser que en aquest cas també seria important el temps 
d’exposició, ja que una exposició llarga ens podria allunyar dels nivells mitjos saludables, 
que recordem que segons aquesta ciència s’estableixen entre 6.500 Å i 8.000 Å. 
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3.3. Les geopaties 
 
L’últim concepte previ i bàsic del que caldria tenir coneixement dins d’aquest món de la 
Geobiologia és el de geopatía. Trobarem diverses definicions sobre aquest concepte, però 
per tal de fer-ho fàcil d’entendre podríem dir que una geopatía és qualsevol punt del terreny 
a on el nivell vibratori és baix i podria ser perjudicial per a la salut de les persones que s’hi 
trobin sobre d’ell. 
És a dir, si treballem sobre els aspectes geobiològics d’un espai, direm que existeix una 
geopatía a qualsevol punt a on el nivell vibratori sigui inferior al nivell vibratori òptim d’una 
persona sana. Recordem que aquet nivell òptim estaria entre 6.500 i 8.000 Àngstroms (Å) i 
que, per tant, a qualsevol punt a on aquest nivell sigui inferior haurem d’indicar que es tracta 
d’una zona geopàtica o punt geopàtic. La Geobiologia és la ciència encarregada de 
localitzar i analitzar aquests punts del terreny i el seu nivell vibratori. 
 
Sembla ser que quan es produeixen alteracions o modificacions dels camps magnètics 
terrestres, la nostra salut es veu afectada, bé sigui justament per la variació d’aquest camp 
magnètic o bé sigui aquest l’indicador de que ‘alguna altra cosa’ passa en aquell punt, que 
podria ser perjudicial. 
La Terra genera un important camp magnètic natural (aquell que, per exemple, orienta els 
imans). Aquest camp magnètic terrestre sembla tenir el seu origen en el nucli; els estudis 
geofísics actuals indiquen que el nucli de la Terra tindria dues capes: una interna sòlida, i 
una altra externa, líquida; ambdues capes estarien formades principalment per ferro i níquel, 
i es creu que giren en sentits oposats, una capa sobre l’altra. Al rotar d’aquesta manera, i a 
causa de l’alta concentració de ferro, es generaria un camp magnètic similar al que produeix 
una dinamo4. 
 
El pol nord magnètic es troba a uns 1.800 quilòmetres del pol nord geogràfic. En 
conseqüència, una brúixola no apunta exactament cap al nord geogràfic; la diferència es 
denomina declinació magnètica i depèn del lloc d’observació. Els pols sud geogràfic i 
magnètic tampoc són coincidents. 
 
La Terra rep contínuament radiació procedent del Sol, formada per radiació electromagnètica 
i per partícules elementals amb alta energia. Els rajos còsmics (un 87% són protons) en 
xocar amb àtoms de l’atmosfera poden produir reaccions nuclears de les quals resulten gran 
varietat de partícules i radiacions secundàries. La radiació arriba a tota la Terra i la quantitat 
s’incrementa amb l’altura, en un 20% per cada Km. Els pols reben un flux major que les 

                                                 
4  Una dinamo és una màquina que transforma energia mecànica en energia elèctrica; és a dir, permet obtenir electricitat a 

partir d'un moviment. L’exemple que tothom coneix és el de la llum que es pot generar amb el gir de la roda d’una bicicleta. 
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zones equatorials a causa del camp magnètic terrestre (s’estima, per exemple, que a Irlanda 
es té un 10% més de radiació que a Grècia). 
 
La pressió exercida pel vent solar comprimeix el 
camp magnètic terrestre i ho deforma, fent que 
adopti una forma similar a la d’un cometa: la part 
directament enfrontada al Sol es comprimeix fins 
a uns 10 radis terrestres, mentre que la part 
oposada al Sol s’allarga, formant una cua que 
s’estén a més de 1.000 radis terrestres. 
 
El nostre camp magnètic té un interès immediat per a la vida, ja que actua com un escut 
protector enfront de les radiacions còsmiques. Aquestes radiacions, altament ionitzants5, 
arriben a la Terra i ‘xoquen’ amb el camp magnètic, que desvia la major part d’aquestes cap 
a l’exterior del planeta. 
Dins del món de la Geobiologia s’afirma que juntament al camp magnètic terrestre conegut 
existeixen a tota la superfície de la Terra altres camps magnètics en forma de xarxes 
reticulars més o menys regulars que conformen unes de les principals energies tel·lúriques6 
que analitza aquesta ciència; les principals d’aquestes xarxes, que vindrien a ser una mena 
de murs verticals que provenen de l’interior de la Terra i s’eleven varis kilòmetres sobre la 
seva superfície, són les anomenades ‘xarxa Hartmann’ i ‘xarxa Curry’. Si bé es dedicarà més 
endavant un apartat propi per a la seva explicació, podríem avançar que aquestes xarxes de 
‘murs invisibles’ d’energia podrien ser en realitat una retícula de línies de força del propi 
camp electromagnètic terrestre. 
 

Altres teories, en canvi, s’inclinen cap al fet 
de que aquestes xarxes podrien tractar-se 
en realitat d’alguna mena de radiació 
emesa pels efectes físics que es deuen 
produir a l’interior de la Terra amb el ferro 
(Hartmann) i el níquel (Curry). En 
qualsevol cas, l’origen incert d’aquestes 
xarxes o murs invisibles d’energia, no 
hauria de ser un aspecte que alteri el 

nostre estudi o treball, que es deurà enfocar en ser capaços de localitzar-les el més 
exactament possible, sigui quin sigui el seu origen, ja que el fet principal és que semblen ser 
perjudicials si ens exposem durant llargs períodes de temps a elles. 

                                                 
5 Veure apartat 8.3. Radiacions ionitzants. 
6 Veure apartat 5. Energies tel·lúriques. 
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Se sap científicament que no és possible eliminar els camps magnètics estables, però la 
Geobiologia estableix que és possible detectar les anomalies magnètiques que causen les 
línies Hartmann, les corrents d’aigua subterrània, les falles geològiques i la resta de les que 
anomena ‘geopaties’. Totes elles sembla ser que suposen punts magnètics conflictius a on 
hauríem d’evitar passar molt de temps. Tots aquests aspectes es detallaran més endavant i 
es podrà veure com podríem intervenir en cada cas. 
 
 
 

3.4. Primeres conclusions 
 
S’ha vist fins ara els principals conceptes bàsics que formen part del món de la Geobiologia i 
fins a aquest punt podríem extreure un primer resum basat en el fet que les persones sembla 
ser que tenen un nivell vibratori òptim d’entre 6.500 i 8.000 Àngstroms (Å); que aparentment 
existeixen punts o zones del terreny que, per causes diverses (xarxa Hartmann, corrents 
d’aigua subterrània, etc...) són zones a on el nivell vibratori és baix (geopaties) i podria 
afectar a la salut de les persones que s’hi trobin sobre d’elles; i que la Geobiologia és la 
ciència que estudia la manera de localitzar i analitzar aquestes zones geopàtiques per tal de 
poder actuar al respecte. 
 
Arribats aquí podríem entendre que nosaltres, com a tècnics de la construcció, 
podríem ser uns professionals altament qualificats que, amb l’aplicació dels nostres 
coneixements tècnics ja adquirits, juntament amb els aspectes que engloba la 
Geobiologia, podríem ser capaços de localitzar les zones nocives del terreny, i adaptar 
les nostres construccions per tal d’evitar tots aquests punts anomenats geopàtics. 
D’aquesta manera podríem donar resposta a tota aquella gent que, com s’ha dit al 
principi, cada cop es preocupa més pel seu benestar i la seva salut, i més 
concretament per com pot afectar ‘el lloc’ i les edificacions a aquests aspectes. 
 
Sembla una línea de treball prou interessant com per analitzar-la, i aquesta vindria a ser la 
finalitat principal d’aquest projecte. 
 
Per realitzar un treball professional dins aquest món és important ser coneixedor de tots els 
aspectes que la Geobiologia considera nocius per a la salut, i determinar sobre quins d’ells 
estem capacitats per poder actuar. Sembla per tant imprescindible descriure més 
detalladament tots els aspectes que la Geobiologia considera nocius per a les persones que 
s’hi exposen a ells, i que, en conjunt, aquesta ciència anomena Ones Nocives o Radiacions 
Nocives. 
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4. Ones nocives (Radiacions nocives) 
 
Segons la Geobiologia, les ones nocives (O.N.) són les ones generades per anomalies del 
subsòl, per corrents tel·lúrics o per altres causes diverses, que poden tenir una influència 
directa sobre els ritmes vibratoris de les cèl·lules, i que podrien ser motiu de desequilibris en 
les mateixes, i per tant, perjudicials per a la salut. 
 
Per aclarir quines serien aquestes ones, d’on provenen i com ens podrien afectar, 
s’exposaran classificades en set tipologies principals. Aquesta classificació no s’ha de 
considerar definitiva ni invariable, però pot ser una forma més o menys ordenada per 
conèixer els diferents grups dels teòrics ‘enemics’ que hauríem de ser capaços de saber 
reconèixer, localitzar, mesurar i intentar evitar. 
 
Aquests 7 grups principals de classificació serien: 
 
1) O.N. independents de l’home 
2) Murs etèrics verticals 
3) Activitats humanes del passat 
4) Activitats humanes tècniques 
5) Els edificis 
6) O.N. originades per mobles i objectes 
7) O.N. abstractes 
 
La Geobiologia detalla o defineix cada un d’aquests grups de la següent manera: 
 
 
 

4.1. Ones nocives independents de l’home 
 
Aquest grup inclouria totes aquelles fonts de molèsties que no són el resultat directe de 
qualsevol treball humà de tipus tècnic, és a dir, les corrents d’aigua (sobre tot les 
subterrànies, encara que també a l’aire lliure), les falles geològiques, els jaciments minerals, 
els antics terrenys pantanosos, les pertorbacions magnètiques locals, els tronc d’arbres 
soterrats en estat de putrefacció, les coves naturals, els manantials naturals (a la vertical del 
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jaciment), els filons metàl·lics7, etc... és a dir, tot allò que circula, tot allò que roman estancat, 
tot allò que forma buits o cavitats, tot allò que origina un fregament (com les corrents d’aigua), 
i tot allò que introdueix qualsevol tipus de disparitat, asimetria o discontinuïtat en el terreny. 
 
 
 

4.2. Murs etèrics verticals 
 
Aquí s’inclourien, principalment, les xarxes Hartmann i Curry, així com les anomenades 
xemeneies i vòrtex cosmotel·lúrics, entre d’altres. El món de la Geobiologia estableix que 
aquestes radiacions estan a tot arreu de la superfície del nostre planeta.  
 
Aquest aspecte del tel·lurisme patològic es considera tan important dins d’aquesta ciència 
que serà àmpliament analitzat dins d’un apartat específic en aquest treball (Apt.5), per la 
qual cosa no s’entra ara en detall. 
 
 
 

4.3. Activitats humanes del passat 
 
Aquest grup estaria format principalment per excavacions en el subsòl. Els casos més 
freqüents d’O.N. d’aquest tipus serien les ocasionades per galeries subterrànies, línies de 
metro, fosses sèptiques inutilitzades, claveguerams en funcionament, pous antics (coberts o 
no), arrels d’arbres tallats per l’home que es podreixen en el sòl, pedreres antigues en forma 
de subterranis, cementiris abandonats, cisternes de decantació, dipòsits d’aigua usada, etc.  
 
Es diu que les cavitats tancades sense circulació d’aire són poderoses fonts d’ionització8.  
 
Es podrien incloure també en aquest grup els líquids en moviment, com les canonades 
d’evacuació de l’agües negres, els dipòsits d’aigua, etc., es a dir, tot el que es mogui i 
produeixi fregament. 
  
Un pou que ha estat emplenat conserva la seva forma antiga. Allà queda un cilindre extern i 
un intern. La Geobiologia estableix que aquests fets, com molts altres, són un punt d’emissió 

                                                 
7  Els filons metàl·lics són faixes de terra o pedra interposades entre masses de diferent naturalesa. També defineixen als 

conductes naturals per on circula l'aigua subterrània, així com a cadascuna de les llistes o ratlles de diferents colors que 
tenen certes pedres o fustes. 

8 Veure apartat 7.1. Ionització de l’aire. 
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de les que anomena Ones de Forma (O.F.)9, les quals considera com a importantment 
nocives per a la salut. Tota excavació, tant vertical com horitzontal, sembla ser, per tant, que 
caldria considerar-la com una pertorbació de l’ambient, igual que qualsevol galeria o túnel.  
 
Segons tot això exposat, la Geobiologia determina que cal desconfiar de totes les cavitats 
tancades: xemeneies taponades, nínxols murals tancats, antics passatges entre dues cases, 
coves tancades, etc... ja que, aparentment l’aire tancat s’ionitza i irradia una acció nociva 
durant molts anys. 
 
 
 

4.4. Activitats humanes tècniques 
 
Aquí quedarien incloses les O.N. originades per aparells o per estructures de tipus elèctric, 
electrònic o nuclear. El seu nombre és cada dia més elevat, per la qual cosa s’exposen aquí 
només les més importants. 
 
 

4.4.1. Les tres fonts principals 
 
Electricitat.- Primer de tot les línies d’alta tensió, els trens elèctrics, les instal·lacions 
canalitzades en tubs de plàstic, les preses de corrent obertes, les preses de terra 
defectuoses, els cotxes (per la part elèctrica), els aparells de rajos X, certs electrodomèstics 
(sobretot els forns microones),... és a dir, tot allò que origina un camp electromagnètic. 
 
Electrònica.- Aparells de televisió, antenes (de TV), radars, caixes registradores, ordinadors, 
memòries d’algunes màquines calculadores, i en general tots els aparells que contenen 
circuits electrònics, (alarmes, etc.). 
 
Energia nuclear.- No sembla necessari que la Geobiologia consideri que la energia nuclear 
és nociva. Avui dia tots som coneixedors que en aquest sentit tot sembla ser nociu sense 
excepció. 
 
Segons la Geobiologia, tot corrent elèctric (portador d’energia) i tot aparell electrònic estan 
acompanyats per una Ona de Forma. Aquesta O.F. constituiria una mena d’emissió 
microvibratoria que resultaria estar al mateix nivell (tant en intensitat com en freqüència) que 

                                                 
9  Veure apartat 8.4. Ones de Forma. 
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el metabolisme electrònic de la nostra vida cel·lular i que, per tant, tot allò que sigui elèctric 
ens influencia, sigui per bé o sigui per mal. 
 
 

4.4.2. La pol·lució elèctrica domèstica 
 
Sembla ser que tots els conductors i aparells elèctrics són susceptibles d’ionitzar l’aire 
ambiental generant, a més, Ones de Forma fins al punt que per exemple, un simple cable 
elèctric proper al llit podria ser motiu suficient per originar insomnis i maldecaps.  
 
També sembla que caldria tenir en consideració els efectes que pot tenir el corrent existent 
en les línies fèrries electrificades, i en les línies d’alta tensió. 
 
Es diu que dormir a un llit situat just a la vertical d’un aparell de TV en funcionament pot 
provocar malestar i fins i tot vòmits, i que si es desconnecta la TV i l’antena aquests 
símptomes desapareixen. 
 
També es diu que a la vertical de la graella d’una antena de TV es forma un camp de gran 
concentració d’O.N., fet que ens hauria de fer pensar en fugir d’aquesta vertical. 
 
Respecte als comptadors elèctrics, ja s’ha iniciat en molt països, i ara també al nostre, la 
substitució dels comptadors tradicionals per altres models més perfeccionats que incorporen 
una pantalla de cristall líquid, on constantment l’abonat es pot informar del seu consum, dels 
termes del seu contracte, etc., no sent ja necessària la presència de l’empleat de la 
companyia a cada casa per conèixer la lectura del consum. Tot això, que és perfecte per a la 
majoria de nosaltres des del punt de vista funcional, la Geobiologia el determina com a 
nefast des del punt de vista de les Ones Nocives, argumentant que el comptador, que ja per 
si mateix seria bastant nociu, es veu ara reforçat amb un dispositiu de cristall líquid que 
podria ser altament pol·lucionant. 
 
La radioactivitat en estat pur és rara en una casa, no obstant això sembla que seria 
necessari desfer-se de tots els aparells que incloguin cristall líquid: rellotges, calculadores, 
despertadors, jocs infantils, etc... ja que, aparentment, poden ser nocius, especialment 
aquells en què les xifres es destaquen en negre sobre un fons gris daurat i que no són 
lluminosos en la nit, doncs es diu que emetrien radiacions en sintonia amb el nostre ADN (fet 
que podria originar malalties importants). 
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També sembla que és important anar amb cura amb tot allò relacionat amb l’electricitat 
estàtica, amb objectes de plàstic o recoberts de plàstic, moquetes sintètiques no tractades 
antiestàticament, amb els ‘óssos’ de peluix, els papers metal·litzats, etc.  
 
 

4.4.3. Les línies d’alta tensió 
 
És important recordar, primer de tot, que la possible nocivitat d’un corrent elèctric 
augmentaria amb el seu voltatge. 
 
Sembla ser que les línies d’alta tensió produeixen en els eixams d’abelles un espectacular 
augment en la producció de mel, ja que les abelles romanen en un estat de sobreexcitació, 
sense repòs. També es diu que les persones que viuen sota aquestes línies poden ser 
freqüentment agressives, doncs viurien en un estat de permanent tensió nerviosa, i que les 
plantes tampoc resisteixen l’acció antibiòtica d’aquest camp electromagnètic, essent 
raquítiques i febles comparades amb la resta. 
Segons els estudis realitzats, la distància a la qual les línies d’alta tensió deixen de tenir 
efectes nocius oscil·la entre els 150 i els 700 metres. Les zones cobertes amb línies 
convergents o paral·leles (sortides de centrals o transformadors) semblen ser totalment 
inhabitables i incultivables, doncs en elles tots els processos vitals es veurien pertorbats. 
 
Cal fer menció també de les nocives influències indirectes que semblen provocar les línies 
fèrries electrificades. En aquest sentit es diu que la via crea també una O.F. que modifica els 
llocs pels quals transcorre. Les companyies d’electricitat en les seves instruccions tècniques 
precisen certes limitacions, evitant per exemple la instal·lació de línies paral·leles o properes 
a línies de telecomunicació o de senyalització, doncs es poden produir interferències, i per 
tant accidents; també vigilen el fet d’evitar la proximitat dels oleoductes10. 
 
En resum, les pertorbacions que podria crear una línia d’alta tensió, tant des del punt de vista 
tècnic com biològic, serien de tres tipus: 
 
1. Efecte electromagnètic. Sempre que hi ha un flux de corrent a través d’un conductor 
existeix un camp magnètic entorn d'ell, i el sentit de gir d’aquest camp depèn del sentit de 
desplaçament del corrent elèctric. Quan el corrent circula d’esquerra a dreta, el sentit del 
camp magnètic és contrari a les agulles del rellotge. Si el sentit del flux del corrent s’inverteix, 
el sentit del camp magnètic també s’inverteix. 

                                                 
10  Canonada, normalment soterrada, destinada a conduir el petroli a llarga distància. 
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El camp magnètic produït per un corrent elèctric, sempre forma angle recte amb el corrent 
que ho produeix. El camp magnètic té 
direcció i intensitat, i les seves línies de 
força estan concentrades prop del 
conductor, disminuint a mesura que la 
distància al conductor augmenta. 
 
Aquest efecte és el que origina, per exemple, sorolls en els nostres equips de so 
(interferències). 
 
2. Efecte electrostàtic. Origina càrregues immòbils igual que passa en un condensador11. 
En aquest cas, el condensador és la línia, el sòl forma l’armadura i l’aire és el dielèctric. Així 
tenim “corrents de càrrega” en tots els objectes propers: sòl, plantes, roques, persones, etc. 
Els objectes metàl·lics acumularan un potencial estàtic que dependrà de la seva massa i de 
la intensitat del camp (recordem les descàrregues que rebem a la mà quan toquem la porta 
del cotxe). Es diu que l’existència d’aquest camp es pot demostrar fàcilment si passegem 
sota una línia d’alta tensió amb una bombeta fluorescent a la mà, ja que aquesta s’encendrà 
sense necessitat de pila, cables ni cap altre dispositiu. Amb motiu d’accidents tècnics greus 
(com per exemple caiguda de rajos) tots aquests problemes podrien ampliar la seva 
intensitat. 
 
3. L’efecte corona. És motivat per la ionització de l’aire 12 , que es converteix així en 
conductor. D’aquesta manera es produeixen descàrregues acompanyades de soroll i de 
llums violàcies. Es perd potencial i la pol·lució atmosfèrica és notable, doncs s’origina ozó i 
òxids de nitrogen (gasos nocius i irritants), també sorolls molestos (crepitació) que arriben de 
vegades fins als 50 decibels, s’originen ‘paràsits’ a la ràdio i televisió arribant fins i tot a 
impossibilitar totalment la recepció. 
 
 
 
 
 

                                                 
11  Un condensador és un element d’un circuit elèctric, capaç d’acumular i conservar càrregues elèctriques de signes contraris. 

Està format generalment per 2 superfícies conductores (armadures) separades per un aïllant (dielèctric). La quantitat de 
càrregues elèctriques acumulables és proporcional a la superfície de les armadures i inversament proporcional a la distància 
o separació entre elles. 
Un condensador no permet el pas del corrent continu, però actua com a conductor en sèrie en els circuits de corrent altern. 
Per aquest motiu els condensadors s’utilitzen per absorbir descàrregues elèctriques, per seleccionar els corrents alterns 
entre les contínues, per filtrar certes freqüències en els corrents alterns i com a elements harmònics en els circuits oscil·lants. 

12 Veure apartat 8.1 (Ionització de l’aire) 
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4.4.4. L’energia nuclear 
 
Tots sabem que l’energia nuclear és actualment una important font d’obtenció d’energia 
elèctrica, tèrmica i mecànica, però també constitueix una de les fonts de problemes més 
poderoses i amenaçadores. 
 
La radioactivitat de les centrals nuclears i dels laboratoris que treballen en el mateix sentit 
desintegrador té una virulència que arriba a afectar i variar la ‘naturalesa’ de les coses, dels 
animals i de les persones. Ataca a la genètica dels éssers vius, creant un mitjà altament 
desfavorable per al desenvolupament normal de la vida. 
 
Dels anàlisis realitzats se sap que un lloc contaminat amb energia nuclear ho seguirà estant 
durant segles. Podrem ser més conscients de la perillositat real de l’acció de la radioactivitat 
sobre els éssers vius si busquem informació al respecte d’alguns accidents nuclears com: 
l’accident de la central de Harrisburg (USA); les explosions experimentals de les bombes 
atòmiques i d’hidrogen; Chernobil; la fuga radioactiva a la central militar de Windscale 
(Anglaterra) provocada per un incendi l’any 1957; els secrets de la Hague, on se sap que 
existeix un enorme magatzem radioactiu internacional; etc.... 
 
 

4.4.5. Les microones 
 
Actualment estem envoltats per microones. Tècnicament hi ha microones quan la freqüència 
d’una radiació electromagnètica és molt elevada. Les microones s’utilitzen en satèl·lits que 
emeten ones de radi, en radars, en forns M.O., en emissions de radio, enllaços telefònics 
sense cables, etc. 
Cada cop hi ha més indicis de que les microones són 
nocives per als éssers vius. A mode d’exemple es pot 
citar el cas del potent emissor existent a Mont Gibloux 
(Suïssa), el qual llança els seus feixos d’ones cap a 18 
estacions receptores. Alguns analistes indiquen que és 
fàcilment constatable el fet que els arbres (pins) 
existents en el ‘camí’ d’aquestes ones, perden les 
seves agulles i es van assecant cada cop més.  
 
Per un altre costat tindríem els ultrasons i els infrasons. Es tracta de vibracions sonores de 
freqüència massa elevada (superior a 20 kHz) o massa baixa (inferior a 20 Hz) per ser 
percebudes per l’oïda humana. La Geobiologia parla d’aquestes freqüències inaudibles com 
a molèsties de tipus mecànic i no com a O.N. pròpiament. Són produïdes inconscientment en 
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molts tipus d’indústries i voluntàriament per certs dispositius i aparells (per espantar als 
ratolins i altres plagues, per exemple). Si analitzéssim geobiològicament aquest aspecte 
hauríem de dir que és cert que per exemple els ratolins desapareixen, però que 
probablement les persones que hi ha en aquell lloc pateixen els efectes nocius d’aquests 
sons. 
 
 

4.4.6. Altres fonts d’ones nocives 
 
Geobiològicament es consideren com a altres fonts d’O.N.: 
 
· Les piles usades: En cadascuna d’elles hi ha liti (o mercuri) suficient per pol·lucionar 

totalment un metre cúbic de terra (sobretot en les piles de rellotge o de càmeres 
fotogràfiques). 

 
· Les fàbriques de productes químics. Són coneguts els riscos existents en aquest sentit, i 

que qualsevol accident en aquestes fàbriques pot tenir conseqüències terribles.  
 
· La llum artificial: Aparentment tots els llums de corrent altern (sobretot les fluorescents) 

tendeixen a deteriorar la vista. 
 
· Aliments irradiats: S’irradien per perllongar la seva conservació i per destruir els bacteris (i 

insectes). El que seria nociu en aquest cas és que tals radiacions ionitzants alteren la 
qualitat d’aquests aliments i pol·lucionen els llocs on aquests són emmagatzemats. 

 
· L’orifici en la capa d’ozó. Ja se sap que la utilització incontrolada de certs compostos 

químics en els aerosols i en la industria dels refrigeradors i de l’aire condicionat està 
destruint cada vegada més la capa d’ozó que protegeix (o protegia) la Terra dels rajos 
solars ultraviolats. Com a conseqüència sembla haver augmentat el nombre de càncers de 
pell, per no parlar de les pertorbacions climàtiques o l’elevació continuada del nivell dels 
oceans. 
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4.5. Els edificis 
 
Des d’un punt de vista geobiològic sembla que quan analitzem les O.N. als edificis haurem 
de diferenciar diverses fonts de nocivitat invisible que amb freqüència sumen els seus 
efectes. Bàsicament serien: la forma, la seva disposició geomètrica, els materials, i els 
elements de confort que contenen. Es diu que els majors culpables en aquests casos 
semblen ser el formigó armat, les plaques metàl·liques, les xapes ondulades, els materials 
plàstics, la calefacció en el sòl, les canonades, les canalitzacions elèctriques i les moquetes 
aïllants. 
 
Detallem el que considera la Geobiologia al respecte: 
 
 

4.5.1. L’emplaçament 
 
Diuen que els xinesos, 4000 anys abans de Crist, coneixien ja les qualitats que havia de 
reunir un habitatge sa, i que els seus emperadors encarregaven a especialistes la 
localització del lloc adequat per construir els seus palaus tenint en consideració l’orientació 
dels seus murs en relació amb el camp magnètic natural. 
També diuen que els romans, per detectar les O.N. d’un terreny, feien pasturar un petit ramat 
d’ovelles durant un any a la zona que es volia examinar; passat aquest temps les 
sacrificaven i examinaven el fetge dels animals per veure si aquests estaven sans o malalts; 
en cas de resultar malalts, el terreny en qüestió era declarat insà. 
Els professionals de la Geobiologia es queixen del fet que avui dia es construeix en 
qualsevol lloc, de qualsevol forma, amb qualsevol orientació i ignorant, en molts casos, la 
possible influència de tots aquests aspectes sobre l’ésser humà. 
 
 

4.5.2. Els materials 
 
La Geobiologia estableix que bona part de les malalties originades per les O.N. són 
ocasionades pels materials de construcció utilitzats avui dia. Referent a les resines 
sintètiques (plàstics) la seva nocivitat seria proporcional, no al seu pes, sinó a la seva 
superfície d’irradiació. Podríem pensar que, evidentment el plàstic no és un material natural, i 
que per tant pot ser lògic que un habitatge construït totalment de plàstic no seria un lloc gaire 
saludable per viure. 
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Se sap que tota construcció de formigó i acer actua com una caixa de Faraday13. Dins de 
qualsevol edifici amb falta de finestres i una climatització artificial es pot generar un ambient 
certament nociu des del punt de vista biòtic, ja que s’evita l’arribada de les influències 
còsmiques benèfiques (com les radiacions solars naturals) i a més pateix la irritació produïda 
per tots els materials nocius de l’interior. Cada cop més es reclama una construcció 
sostenible amb els materials ‘de tota la vida’ (pedra, fusta,…); en aquest sentit podríem dir 
que actualment només ha sobreviscut el bloc de maó ceràmic, neutre i que sembla no 
suposar mai cap mal en aquest sentit. 
 
Dins els aspectes geobiològics també diríem que altres fons nocives serien els revestiments 
de sòls, les cortines i els coixins de goma escuma (cautxú i poliuretà), així com les pintures 
sintètiques, ja que aquests materials es carreguen d’electricitat estàtica d’una manera molt 
considerable, i provoquen contínuament descàrregues. Aquests corrents elèctrics semblen 
variar la qualitat iònica de l’aire, fet que podria suposar un efecte nociu sobre el sistema 
nerviós de les persones, especialment en les més sensibles. 
 
Sembla ser que hi ha anàlisis i proves que demostrarien que: 
 
· En un lloc neutre o neutralitzat, el diagrama de les resistències de l’organisme manté les 

mateixes característiques durant hores. 
 
· Si el mateix subjecte és col·locat dins d’una caixa de Faraday o en una casa afectada 

importantment per O.N., el canvi es veu immediatament reflectit en aquest diagrama. 
 
· Tot el que sigui formigó armat seria, des d’un punt de vista geobiològic, electropol·lucio-

nant; aquesta pol·lució s’uniria a la resta que ja s’ha indicat. 
 
Per tant, podríem resumir que, geobiològicament, un edifici ‘totalment’ nociu estaria situat 
sobre un terreny amb O.N., a més es trobaria mal orientat (sense Sol i exposat als vents 
freds i humits), el seu camp elèctric seria anormal o pertorbat (línies d’alta tensió a prop d’ell), 
el soterrani seria humit, les habitacions estarien distribuïdes il·lògicament, la seva estructura 
seria metàl·lica (fet que el transformaria en una caixa de Faraday, creant un camp elèctric 
intern antinatural); la seva atmosfera seria estancada, carregada de gas carbònic i pobre en 
anions oxigenats, etc. 
 
 

                                                 
13 Podríem dir que una caixa de Faraday és un espai tancat (caixa) que davant una càrrega elèctrica exterior, manté neutra la 

seva càrrega a l'interior. És el que passa dins un cotxe, un avió o un ascensor, per exemple. En general, una caixa de 
Faraday serveix per aïllar el seu contingut de corrents elèctrics externs. 
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4.5.3. Les formes 
 
Es diu que les formes dels edificis i la seva distribució també tenen 
la seva importància, i que en aquest sentit tot tindria a veure amb el 
que anomenen Ones de Forma (O.F.)14. 
La Geobiologia afirma que tot influeix d’una manera ‘silenciosa’, en 
un sentit o un altre, i que certes formes estranyes o asimètriques 
podrien jugar un paper nefast; així, per exemple, es diu que els 
sostres en forma de semiesfera són catastròfics en el seu punt 
central i que, en canvi, un sostre piramidal podria ser altament 
benèfic. 
 
 

4.5.4. Algunes instal·lacions 
 
Continuant amb el que geobiològicament s’anomenen Ones de Forma, es diu que la gran 
quantitat de canonades i canalitzacions que formen el que es podria comparar amb el 
sistema vascular d’una casa, emeten constantment Ones de Forma, tant l’estructura tubular 
estàtica, com els líquids o els corrents que circulen pel seu interior, i que les emissions dels 
uns i els altres interfereixen entre si multiplicant la seva nocivitat. Diuen que caldria fer 
especial atenció als sistemes de calefacció a través del sòl, ja que aquests semblen provocar 
efectes nocius sobre les cames i la resta de la part inferior del cos.  
 
 
 

4.6. Ones Nocives originades per mobles i objectes 
 
La Geobiologia considera que existeix tota una sèrie d’objectes i tipus de mobles que poden 
ser origen de problemes, i que rarament els que desconeixem el tema sospitem que ho 
poden ser. De la mateixa manera es considera que alguns objectes ‘semblants’ poden ser, al 
contrari, elements de radiacions saludables i d’influències benèfiques. Entre molts d’aquests 
objectes es diu que caldria vigilar i analitzar els mobles (de qualsevol estil i ús), joies, 
antiguitats, estàtues, quadres, objectes d’art (antics i moderns), dibuixos, màscares africanes, 
algunes robes de fibra sintètica i alguns instruments musicals (no tots), collarets, anells, 
talismans, amulets, etc. Geobiològicament sembla que qualsevol objecte mòbil que es 
compri, es doni, es regali o es canviï resulta neutre o actiu en un o un altre sentit. 

                                                 
14 Veure apartat 8.4. Ones de Forma. 
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Segons doncs aquesta ciència, quasi qualsevol cosa sembla que ens pugui afectar i que de 
fet sembla que estem totalment envoltats de fonts d'O.N. per tot arreu. Però també diu que 
no tot irradia negativament i no tothom és vulnerable. Molts objectes podrien ser benèfics i 
molts altres no tindrien una influència determinada. També s’indica que moltes de les 
emissions originades per les formes es neutralitzen entre elles, i que no són freqüents 
les malalties greus com a conseqüència d’aquest tipus de radiacions. 
 
La finalitat d’aquest treball no pretén aprofundir en l’estudi concret d’aquest grup, així com 
del següent, per no tractar-se d’aspectes sobre els quals puguem actuar directament com a 
professionals de la construcció, ja que es tracta d’ones nocives que estarien provocades per 
objectes que podríem anomenar de tipus ‘decoratiu’ o ‘personal’, i que difícilment es poden 
tenir en consideració en el món de la construcció o la distribució d’espais. Tal com hem dit, la 
Geobiologia considera que les O.N. que irradien aquests objectes poden tenir el seu origen 
en la forma, en els materials amb el que estan fets, o simplement per la voluntat 
malintencionada del fabricant, que hagi volgut perjudicar als futurs posseïdors de l’objecte. 
Seria precís un estudi específic i detallat envers les Ones de Forma, que entenem que queda 
fora del què es pretén en aquest treball. 
Tot i així, donat que podríem considerar que una part dels nostre grup de professionals es 
dediquen al món de la decoració i l’interiorisme, sí que podria ser útil conèixer una part del 
que la Geobiologia diu que caldria tenir en consideració per intentar evitar certs elements 
que aparentment poden ser perjudicials per a les persones que s’hi trobin al seu entorn. 
 
S’exposen, per tant, a continuació, i d’una manera breu, certs casos que, si com a 
professionals volem aplicar els coneixements geobiològics, es podrien mirar de tenir en 
consideració: 
 
 

4.6.1. Mobles: formes, materials, situació, orientació,... 
 
La Geobiologia, pel que fa a la possible nocivitat que pot provocar o produir el mobiliari en 
general, estableix que caldria evitar els mobles metàl·lics, ja que generen inducció 
electromagnètica, els de materials plàstics (electricitat estàtica), i els que posseeixen angles 
massa vius (rectes o aguts), doncs aquests angles sembla ser que projecten emissions de 
forma15 seguint la seva línia bisectriu. Es diu que sempre caldria situar-los al llarg de les 
parets i no a les cantonades, ja que aparentment els situats als racons poden emetre pels 
seus angles radiació nociva que després seria reflectida per les parets originant una espècie 
de ‘cascada’ a l'interior de qualsevol sala. 

                                                 
15 Veure apartat 8.4. Ones de Forma. 
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Sembla ser que és aconsellable orientar els llits amb el cap al nord a l’hemisferi nord, i 
orientat al sud a l’hemisferi sud, és a dir, que caldria orientar el llit amb els peus cap a 
l’equador. Un altre aspecte que sembla que hauríem de considerar és evitar que el llit estigui 
paral·lel a conduccions elèctriques, d’aigua o de calefacció, ni a prop d’un radiador o de 
xemeneies alimentades per gasoil. 
Finalment es diu que quan a casa es realitzen treballs de tipus intel·lectual, la taula no hauria 
d’estar davant de la xemeneia i no hauria d’haver-hi canelobres ni altres objectes anàlegs als 
seus extrems; tot això pel tema de les emissions d’ones de forma. 
 
Tots aquests aspectes, així com d’altres que es veuran més endavant, no hi ha dubte 
que des del nostre punt de vista tècnic ens poden resultar ‘inútils’ o poc creïbles, però 
recordem que la finalitat d’aquest treball és, entre d’altres, mostrar els aspectes que la 
Geobiologia considera que poden resultar nocius per a les persones quan fan ús dels 
edificis que nosaltres construïm. Si estiguéssim interessats en obrir una nova línia de 
treball basada en aquesta ciència, hem de ser coneixedors de tots aquests aspectes, 
encara que d’entrada ens puguin resultar temes ‘poc científics’. 
 
 

4.6.2. Elements decoratius ‘perversos’ 
 
Geobiològicament es diu que, excepte casos molt particulars, les obres d’art no són 
emissores d'O.N. com a conseqüència de la voluntat dels seus creadors, però que sí poden 
ser-ho per causa de la seva forma, els seus colors, la seva fabricació, o fins i tot pels 
elements psíquics amb els quals han estat impregnades de manera inconscient, com podria 
ser en certs casos d’obres d’artistes desequilibrats, delirants, sense intencions pures o 
altruistes. Sembla ser que aquest tipus d’obres podrien exercir una acció despolaritzant, i 
que poden arribar a afectar el camp vital de la persona que ha adquirit l’obra, per la qual 
cosa caldria tenir en consideració la nocivitat que sembla que poden irradiar tot tipus de 
representacions diabòliques i infernals; en aquest sentit l’art abstracte seria molt més 
perjudicial que el figuratiu. 
 
L’ambient d’un habitatge pot ser modificat per coses molt senzilles, simplement variant 
l’emplaçament d’un moble, d’un quadre o d’un mirall. Des del punt de vista geobiològic 
qualsevol petit canvi podria suposar una variació important pel que fa a la emissió d’ones 
nocives, però també sembla ser que, afortunadament, tot aquest tipus d’influències 
individuals solen neutralitzar-se sovint entre elles mateixes. 
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4.6.3. Les joies 
 
Les joies de preu elevat solen porten incorporades pedres precioses; des del 
punt de vista geobiològic s’indica que molt més que els metalls, aquestes 
pedres són receptacles d’energia i que, a més, van acumulant força amb el pas 
dels segles. Es diu que la seva influència pot ser dolenta o beneficiosa, i que en 

els casos en que siguin perjudicials, podria ser que la seva història (que bàsicament 
consistiria a passar d’un propietari a un altre) estigués plena de fets sagnants, d’assassinats, 
etc., i que poden produir malestars sense causa aparent, aprimament, llanguiment, etc. Per 
altra banda es diu que quan les pedres fossin benèfiques es poden observar els efectes 
contraris: absència de pena o dolor en el moment de la mort, benestar general, etc. 
 
 

4.6.4. Les màscares africanes 
 
La Geobiologia és estricte amb aquest tema i assegura que no som conscients al 
que ens exposem situant figures d’aquest tipus a qualsevol paret de la nostra casa, 
i que no són estranys els casos d’habitatges a on, com a conseqüència de figures 
d’aquestes, els seus habitants pateixen malsons, accidents domèstics o altres tipus 
d’afectacions, i que fins i tot poden afectar al fet que cada cop ens visitin menys els 
amics (sense raó aparent), o arribar a tenir una sensació de tristesa general dins 
de casa nostra.  
 
 

4.6.5. Els teixits i la roba 
 
Dins qualsevol immoble trobem molts elements de tipus tèxtil, no només la roba pròpia de les 
persones, sinó cortines, catifes, llençols, mantes, tovalloles, i un llarg etcètera. Si analitzem 
aquests elements des del punt de vista geobiològic hauríem de saber que algunes robes 
fetes de fibres sintètiques són per la seva pròpia naturalesa nocives, i que la solució seria 
tornar a les fibres naturals: el cotó, la llana, el lli, etc. 
 
De tantes coses que semblen que poden afectar a qualsevol persona des del punt de vista 
d’aquesta ciència, són curiosos aspectes com el fet que, aparentment, caldria vigilar amb la 
roba de ‘segona mà’ i altres tipus d’objectes (com poden ser instruments musicals antics,...) 
ja que sembla ser que aquests objectes podrien estar ‘impregnats’ d'O.N. emeses per un 
malalt greu (propietari anterior); no es tractaria en absolut de microbis, ni bactèries, ni coses 
així, sinó més aviat del que la Geobiologia anomena ‘l’aura’ del subjecte malalt que va ser 
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propietari anterior. Sembla ser que al llarg de la seva història aquests objectes es podrien 
anar ‘carregant’ i que de vegades emeten influències negatives, ja sigui a tothom que pugui 
ser el nou propietari o només per a certa persona en particular. 
 
És evident que no tots els productes sintètics seran forçosament nocius, però des del punt 
de vista que tractem sembla que seria millor prendre precaucions amb ells. 
 
 

4.6.6. Força irradiant dels objectes inerts 
 
Aquí s’inclourien els objectes mòbils i individualitzats que segons la Geobiologia poden 
generar O.N. o O.B. En aquests casos és evident que seria molt més fàcil desprendre’s d’ells 
(o aconseguir-los) que aconseguir un terreny o una casa sana. 
Des del punt de vista de la possible emissió d’ones nocives, podríem dividir tots els objectes 
que ens envolten en tres categories: benèfics, perjudicials i neutres, i aquestes qualitats 
podrien ser de caràcter extrínsec o intrínsec, i d’origen accidental o essencial. La seva 
nocivitat o la seva influència benèfica sembla que són relatives i que poden variar segons els 
llocs, les èpoques o les persones afectades. Així es diu que alguns objectes podrien fins i tot 
ser nocius per a una persona i benèfics per a una altra. 
Els objectes influenciants de caràcter intrínsec, ho serien per la seva naturalesa o per la seva 
forma; així, per exemple, sembla ser que una piràmide de cartró o una esfera podria crear un 
camp de forma simplement per la seva presència.  
 
 

4.6.7. Altres fonts d'O.N. als edificis 
 
En la següent llista s’indiquen aquells objectes que, segons la Geobiologia, tindrien la 
possibilitat de convertir-se en emissors d'O.N. Alguns d’ells ja s’han citat però potser val la 
pena repassar-los. 
 
Com s’ha dit abans, aquells tècnics de la construcció que es dediquin al món de l’interiorisme 
i vulguin incloure en la seva línia de treball els aspectes que analitza el món de la 
Geobiologia, podrien o haurien de tenir en consideració, entre molts altres, tots aquests 
aspectes. Entre parèntesi s’indica l’origen que geobiològicament s’atribueix a la seva 
possible nocivitat. 
 
· Adorns, estàtues, quadres, objectes d’art, imatges, gravats, màscares, dibuixos fets per 

psicòpates (causes: formes, colors, materials i psicologia possiblement negativa de l’autor). 
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· Ràdios, aparells de televisió, electrodomèstics, comptador de la llum, frigorífics, 
congeladors i similars, forns microones, (O.N. / radiacions electròniques no ionitzants). 

 
· Cavitats tancades de tot tipus com xemeneies taponades en els dos extrems, matalassos 

d’aire mai desinflats, soterranis hermèticament tancats sense airejar, etc. (l’aire tancat 
s’ionitza i irradiaria perjudicialment). 

 
· Despertadors fosforescents, radiodespertadors, aparells amb cristall líquid (sembla ser que 

emeten radiacions ionitzants nocives). 
 
· Miralls i llunes (sembla que podrien reflectir les radiacions rebudes, canviant la seva 

polaritat, és a dir, que podrien convertir el ‘bé’ en ‘mal’). Geobiològicament també es diu 
que reflecteixen i augmenten les emissions tel·lúriques (xarxes Hartmann i Curry, per 
exemple). 

 
· Mobiliari en general, com el de cuina (els adhesius plàstics utilitzats per enganxar els 

taulers emetrien radiacions negatives durant molt temps, com tot allò que sigui sintètic). 
 
· Preses de corrent obertes (endolls que no s’estan utilitzant), doncs sembla ser que irradien 

el ‘component nociu’ de la xarxa de 50 Hz (Es pot generar en elles una resistència molt 
elevada). 

 
· Calderes, col·lectors, cotxes al garatge (sobretot si estan en la vertical del llit), caixes for-

tes, (masses metàl·liques que podrien deformar el camp magnètic terrestre irradiant la 
seva potència “metàl·lica” a l’ambient que els envolta). 

 
· Mobles amb angles vius (sense arrodonir), tant si són metàl·lics com de fusta (sembla ser 

que poden emetre Ones de Forma molt nocives). 
 
· Portes clavetejades, reixes i estructures metàl·liques diverses (podrien emetre O.F. diver-

ses, a més de la radiació pròpia del metall). 
 
· Moquetes, catifes, revestiments de sòls i qualsevol objecte amb elements tèxtils no 

naturals (pertorben el camp electrostàtic, i generen ions positius). 
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4.7. Ones nocives abstractes 
 
En aquest grup quedarien recollides totes aquelles altres fonts d'O.N. que no es poden 
incloure a les classificacions anteriors i que si bé no formen part dels aspectes geobiològics 
que s’analitzen en profunditat en aquest treball, val la pena citar per poder, si més no, tenir 
coneixement d’elles. 
 
Direm doncs que la Geobiologia considera com a altres possibles fonts d’O.N. els 
compensadors mal regulats16, les cases alquímiques17, les antigues encomanes templàries18, 
els edificis o llocs masònics19, els antics temples satànics, els llocs on s’han portat a terme 
misses negres, els animals i les plantes vehiculars de càrregues malèfiques, les 
malediccions, la bruixeria, el vampirisme, la ‘memòria de les parets’, etc.  

 
Si hem de realitzar qualsevol treball dins la nostra professió a on apliquem els aspectes de la 
Geobiologia relacionats amb les nostres competències, poca cosa tenim a fer amb tots 
aquests aspectes, però sempre és interessant ser coneixedors de la seva existència segons 
la ciència que volem aplicar; és a dir, hauríem de conèixer tot allò que la Geobiologia 
considera que pot ser nociu, per determinar tots aquells punts o aspectes en els quals 
nosaltres podem intervenir. 
                                                 
16  Veure apartat 7 (Compensació i/o neutralització de les O.N.) 
17  Alquímia: Antiga pràctica i disciplina semi-científica que combina elements de la química, la metal·lúrgia, la física, la medi-

cina, l’astrologia, la semiòtica, el misticisme, l’espiritualisme i l’art. 
18  Els Cavallers Templaris o Ordre del Temple va ser una de les més famoses ordres militars cristianes. 

L'encomana és un ben immoble, territorial, localitzat en determinat lloc, que es formava gràcies a donacions i compres 
posteriors, al cap de les quals es trobava un Preceptor. Així, a partir d'un edifici (un molí per exemple) els templaris 
compraven un bosc limítrof, després unes terres de labor, després adquirien els drets sobre un poble, etc., i amb tot això 
formaven una encomana. També podien formar-se encomanes reunint sota un únic Preceptor diverses donacions més o 
menys disperses. 

19  La Maçoneria és una institució filosòfica, filantròpica i progressista, no religiosa, el màxim objectiu de la qual és estimular el 
perfeccionament moral i intel·lectual dels homes i dels pobles buscant obtenir la fraternitat universal. És com una escola 
formativa d'homes. Els seus membres professen la fraternitat i es reconeixen entre ells per mitjà de signes i emblemes. 
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4.8. Factors que actuen sobre les O.N. modificant-les 
 
Sembla ser que la força de les O.N. podria variar segons certs paràmetres independents de 
la pròpia font i de la radiació en si mateixa. Per entendre aquest efecte podríem comparar-ho 
amb les gotes de pluja que cauen del cel verticalment, i com un cop de vent (factor 
independent de la pluja) les desvia portant-les cap a una finestra, de manera que els mobles 
de l’interior i una part de la sala es mullen. Així és com defineix la Geobiologia la ‘causa 
central activa’ i la ‘causa lateral modificant’. 
 
 
 

4.9. Coincidències i interferències entre les diferents O.N. 
 
Es diu que freqüentment diverses fonts d’ones nocives podrien llençar les seves irradiacions 
simultàniament cap a un mateix blanc o ‘infectar’ un mateix lloc sense ‘intenció’ concreta. 
En aquests casos en què diverses radiacions es combinessin, es diu que la nocivitat del 
conjunt seria molt superior a la dels seus components considerats per separat. 
 
 
 

4.10. Resum i conclusions en relació a les O.N. 
 
S’ha vist fins ara allò que la Geobiologia considera com les principals fonts d'O.N, i s’ha fet 
una classificació en set grups principals. També s’ha vist que a vegades actuarien soles, 
però que és freqüent trobar conjuncions i interferències entre elles. 
 
Som tècnics de la construcció, i en aquest treball es pretén mostrar quins aspectes de la 
Geobiologia es podrien tenir en consideració dins del nostre àmbit laboral per poder oferir 
una solució a totes aquelles persones que es preocupen per com poden afectar els edificis i 
el seu entorn a la seva salut. 
Vista la classificació anterior de les fonts d’ones nocives sembla evident que no podem 
intervenir i actuar en tots els casos, almenys inicialment, i no és el propòsit d’aquest treball 
aprofundir en temes ‘poc científics’. 
Es podria dir, per tant, que la nostra feina podria ser útil en els 5 primers casos, ja que tenim 
els coneixements suficients per poder ser capaços de localitzar aquests tipus de nocivitat i 
d’adoptar mesures correctores bàsiques (principalment dins la construcció dels edificis, o en 
els canvis de distribucions,...) per tal d’evitar que aquests tipus d’O.N. afectin als usuaris dels 
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edificis. Per altra banda sembla evident que poca cosa tindríem a fer en els casos 6 i 7, a no 
ser que ens especialitzéssim en aquest món. Tot i això, en aquests moments, ja podem dir 
que hem sentit a parlar d’elles i cadascú, com a professional, podrà determinar fins a quin 
punt decideix aprofundir ens els coneixements dins aquest món de la Geobiologia. 
A partir d’aquest punt s’entrarà doncs a detallar i analitzar els aspectes geobiològics que 
podrien suposar un complement a la nostra feina; d’aquesta manera, en conjunt, podríem 
tenim els coneixements necessaris per portar a terme un treball professional de millora en la 
qualitat de vida de les persones en relació als edificis i els lloc en els que s’ubiquen. 
 
Una de les finalitats bàsiques que es pretén amb aquest treball és la d’aconseguir una guia 
detallada de com localitzar, mesurar i evitar els efectes de les O.N. dels grups 1, 2, 3, i part 
del 5 20. Caldrà per tant, entre d’altres, detallar els mètodes que la Geobiologia estableix per 
localitzar i mesurar de les O.N. d’origen tel·lúric (provinents de la Terra). 
 
Per altra part, sembla interessant que arran d’aquesta primera feina feta, es poguessin 
succeir treballs específics que poguessin aprofundir, per exemple, en l’estudi detallat de les 
O.N. del grup 4 (O.N. generades per aparells o per estructures de tipus elèctric, electrònic...). 
La seva complexitat sembla enorme, i caldria un estudi profund al respecte, però podria ser 
el complement idoni d’aquest primer treball, juntament amb l’anàlisi dels possibles efectes de 
les anomenades Ones de Forma. 
 
Per altre part, i com ja s’ha dit amb anterioritat, poca cosa tenim a fer com a professionals de 
la construcció pel que respecta a les O.N. dels grups 6 i 7 (almenys de moment...).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Per complimentar el grup 5 caldria un estudi detallat de sostenibilitat i eficiència energètica en els edificis, que no és la 

finalitat prevista d’aquest treball. 
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5. Les energies tel·lúriques 
 
Les energies tel·lúriques (que provenen de la Terra) podríem dir que són una de les bases 
principals de l’estudi de la Geobiologia. 
Segons aquesta ciència sembla ser que existeixen tota una sèrie de radiacions energètiques 
que emanen de la Terra. Hi ha diverses teories i hipòtesis al respecte de l’origen d’aquestes 
energies, però es diu que podrien estar compostes principalment de la radiació de la matèria 
que es desintegra poc a poc a l’interior del nostre planeta, i de la radiació solar que arriba a 
través de l’atmosfera.  
 
Així, per tant, es diu que les energies tel·lúriques podrien ser el resultat de les radiacions 
emeses per la desintegració dels diferents material de l’interior de la Terra, juntament amb 
retorn de l’energia rebuda pel planeta, provinent sobretot del Sol. A nivell global es diu que, 
en principi, durant el dia la Terra rep més energia de la que irradia, i la nit passaria el contrari. 
 
Totes aquestes irradiacions d’energia, segons la Geobiologia, afectarien d’una manera o 
altra (normalment de manera negativa) a tots els éssers vius, i caldria, per tant, poder 
localitzar-les, mesurar-les i actuar al respecte. 
 
Descriurem i analitzarem, doncs, a continuació, aquelles energies tel·lúriques que, si com a 
tècnics de la construcció volem aprofundir en el món de la Geobiologia, hauríem de ser 
capaços de localitzar, mesurar i, en cas necessari, adoptar les mesures correctores 
necessàries per poder oferir solucions òptimes a qualsevol persona que ens pugui sol·licitar 
un estudi geobiològic de casa seva, del seu lloc de treball, del local del seu negoci, o de 
qualsevol altre lloc particular, amb la finalitat de poder evitar els possibles efectes negatius 
que aquestes radiacions semblen que els hi poden interferir.  
 
 

5.1. Corrents d’aigua 
 
Conforme s’avança en l’estudi de la Geobiologia, i més concretament en el de les energies 
tel·lúriques, es pot observar com és gairebé unànime l’opinió del fet que una de les principals 
fonts de nocivitat, per no dir la principal, sembla ser les corrents d’aigua, especialment les 
subterrànies, tant naturals com artificials. 
 
Segons la Geobiologia hauríem de ser conscients dels greus problemes de salut que pot 
suposar el fet de viure sobre la vertical de corrents d’aigua subterrània. El problema de 
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l’aigua subterrània no estaria en la pròpia aigua, sinó que tindria a veure amb l’electricitat i 
l’electromagnetisme natural de la Terra. Aquest camp magnètic terrestre, que té força com 
per orientar una agulla de metall, sembla ser que també té força com per influir sobre la 
biologia del cos.  
 
Sembla ser que totes les cèl·lules del cos tenen polarització (tindrien el seu nord i sud) i que 
utilitzen aquest magnetisme natural de la Terra com a referència per al seu equilibri. Així 
caldria entendre que no només les variacions en el camp magnètic poden ser la nocivitat 
d’un lloc concret, sinó que podrien ser també la indicació de que alguna altra ‘cosa’ passa en 
aquell punt. L’anàlisi que fa la Geobiologia al respecte és el següent: 
 
Un terreny o sòl, que sec podria ser aïllant del corrent elèctric, es converteix amb l’aigua en 
un sòl conductor d’aquest corrent. La terra seca és aïllant i això ho saben bé aquells que, en 
determinades regions o zones intenten posar una presa de terra, i sovint es troben amb 
dificultats perquè aquest sòl ‘descarregui’ un excés d’electricitat provinent d’un edifici; si a 
aquest terreny li afegim aigua, el convertim en conductor, i si a més li afegim sal, serà encara 
més conductor. Per tant, allà a on troben aigua subterrània és a on segurament circularà 
preferentment l’electricitat, tant la natural de l’electromagnetisme de la Terra, com l’artificial. 
Si hi ha, per exemple, una línia d’alta tensió propera, la ‘pèrdua’ d’aquesta línia circularia 
preferentment per on hi hagi aigua subterrània. 
 
La teoria geobiològica afirma que el que succeeix realment és que aquesta conducció 
d’electricitat per aquest canal genera uns camps magnètics en el seu entorn (sempre que hi 
ha un corrent elèctric es genera un camp electromagnètic al seu al voltant), i es produeix una 
radiació en vertical, i que és, per tant, en la vertical dels corrents d’aigua subterrània a on es 
produeix una acumulació de certes radiacions i una alteració de l’electricitat atmosfèrica. 
Aquesta variació de potencial elèctric és petita, però seria susceptible de crear reaccions 
musculars. 
 
Diuen que aquest és el fet que podria explicar perquè els zahorís poden detectar els corrents 
d’aigua subterrània; aquests agafen una branca en forma d’Y o unes varetes en forma de L, 
relaxen la musculatura i van caminant; mentre estiguin en una zona que el camp magnètic 
terrestre, la radioactivitat i els corrents elèctrics arribin al cos d’una manera ‘normal’, la 
musculatura es manté relaxada, en canvi, si la persona passa sobre un punt ‘alterat’, es 
produeix una tensió muscular que provocaria un moviment en les varetes21. 
 
També es diu que en algunes ocasions una simple brúixola podria servir per observar 
aquestes variacions electromagnètiques, ja que en algunes zones, amb una brúixola a la mà, 

                                                 
21 Tot els detalls al respecte d’aquest tema queden analitzats a l’apartat 6. Radiestèsia 
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sembla que es pot observar com aquesta queda ‘magnetitzada’ i es desvia completament, 
indicant un nord que res té a veure amb el real. 
 

Veure Pràctica 9.3. Camp magnètic natural sobre geopaties 
 
Continuant amb el tema de les corrents d’aigua subterrània, sembla ser que la fricció 
d’aquesta aigua en moviment contra les superfícies que la limiten, produeix corrents elèctrics 
que es desplacen en el mateix sentit que ella, i que generen així un camp magnètic. 
 
Físicament l’aigua és poc permeable al magnetisme, fet que podria suposar una més gran 
concentració de línies de camp magnètic terrestre en les seves vores. 
 
Si podem constatar que existeixen valors més alts de radiació gamma a la vertical dels 
corrents d’aigua subterrània que a qualsevol zona ‘neutra’, podríem confirmar en part que, 
efectivament, aquests llocs poden ser nocius per a la nostra salut, donat que és sabut que la 
radiació gamma és ionitzant i és capaç de trencar els enllaços naturals de les molècules, a 
més de reduir el nombre de glòbuls blancs de la sang, facilitant qualsevol infecció sobre els 
organismes. Per altra part sembla ser que quan els neutrons d’un àtom de qualsevol element 
xoquen amb les molècules d’aigua, es frenen i poden produir aquest tipus de radiació 
ionitzant. 
 

Veure Pràctica 9.4. Radiació gamma sobre geopaties 
 
Es diu que dormir, per exemple, en la vertical d’una corrent d’aigua pertorba la regeneració 
cel·lular i no permet que la glàndula pineal22 pugui segregar melatonina (hormona activa per 
a la reparació cel·lular). Els símptomes serien maldecaps, dolors articulars, disfuncions 
orgàniques, depressió i a llarg termini sembla que podria arribar a derivar en malalties neuro-
degeneratives, leucèmia, tumors, càncer, etc. A més, es diu que si es combinen diversos 
factors geopatògens23, com línies Hartmann i/o Curry, l’efecte nociu de la zona seria molt 
més elevat. 
 
El concepte ‘casa càncer’ va ser inicialment definit per les investigacions del baró Von Pohl. 
Aquest aristòcrata alemany va realitzar un estudi científic de les radiacions procedents del 
subsòl i el risc de contreure càncer. La seva conclusió va ser que les radiacions tel·lúriques 
són un factor que pot induir malalties degeneratives a les persones que viuen en la vertical 

                                                 
22 La Glàndula Pineal es troba físicament al centre del nostre cervell. La seva funció és generar una hormona molt important 

per a l'ésser humà que és la Melatonina (hormona natural del nostre cos que ajusta el rellotge intern del mateix). Aquest fet 
es produeix cada vegada que hi ha foscor per dormir i es produeix un descans o somni de bona qualitat. 

23 Veure apartat 3.3. Geopatíes. 
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de l’anomalia geofísica. La seva investigació es va realitzar l’any 1929 a la població bavaresa 
de Vilsbiburg, de 3.300 habitants. Com a expert radiestesista24 va realitzar un estudi del 
subsòl i va reflectir en un plànol a escala els corrents d’aigua subterrània de la ciutat. 
Aquesta investigació va ser realitzada sota la supervisió d’altres científics. Per altra banda, 
de manera independent, el Dr. Bernhuber, metge del municipi, va situar en un altre plànol les 
cases on s’havien donat casos de càncer en els últims anys, segons els certificats de 
defunció existents. 

 
 
La comparació de tots dos plànols va ser rellevant; l’estudi de Gustav Von Pohl mostra uns 
resultats estadístics concloents; pràcticament tots els casos de càncer ocorreguts en 
Vilsbiburg se situaven sobre la vertical de corrents d’aigua subterrània. D’aquesta 
investigació es va aixecar acta notarial i la seva tesi va ser publicada pel Comitè Central per 
a la Investigació del Càncer de Berlín. 
 
Una altra investigació realitzada amb la col·laboració del Dr. Hager, president de l'Associació 
Científica de Metges de Stettin (Polònia), va estudiar més de 5.000 casos de càncer entre 
1910 i 1931, observant que en només 5 cases s’havien produït 190 casos de càncer en 21 
anys, totes elles situades a la vertical d’una corrent d’aigua subterrània. 
                                                 
24 Veure apartat 6. La Radiestesia 
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Per aquelles mateixes dates (anys 30), l’enginyer francès Pierre Cody va estudiar de manera 
sistemàtica, durant set anys, una mica més de 7.000 dels que anomenava ‘llits càncer’ i va 
posar en relleu la relació existent entre radiacions 
ionitzants25 del subsòl i el càncer. Els seus amidaments 
de ions positius en l’aire, realitzats amb un electròmetre 
de precisió Elster&Geitel, van trobar una concentració 
de ions 10 vegades superior a la normal. 
Pierre Cody va corroborar l’origen radioactiu 
d’aquestes radiacions, utilitzant plaques radiogràfiques 
amb un aïllament de plom que permetia passar només 
les radiacions procedents del subsòl. 
 
Posteriorment, a França, el Dr. Picard va confirmar les 
investigacions de Von Pohl i va obtenir similars 
resultats en la seva investigació a la localitat francesa 
de Moulins, després d’estudiar 282 morts per càncer. 
Com s’observa en el plànol, els casos es concentren 
en la seva majoria a les cases situades sobre les 
corrents d’aigua subterrània detectades. 
 
 
Encara que l’aigua és font de vida, segons la Geobiologia, la presència d’aigua subterrània 
sembla tenir sempre un efecte desvitalitzador per als éssers vius situats a la superfície 
d’aquests terrenys. L’efecte nociu seria encara més pronunciat si aquesta aigua passa 
ràpidament i si segueix una falla o esquerda del sòl.  
 
 
 

5.2. Xarxa HARTMANN (o Xarxa “Global”) 
 
El nom d’aquesta xarxa geomagnètica natural es deu al doctor Ernst Hartmann (1925-1992), 
llicenciat en Medicina per la Universitat de Heidelberg (Alemanya), el qual va dedicar gran 
part de la seva vida a estudiar la relació entre la malaltia i les radiacions tel·lúriques. El 1961 
va fundar el Grup d'Estudis de Geobiologia i, juntament amb el seu germà, enginyer en 
electrònica, va elaborar els fonaments del que avui entenem com a Geobiologia. 
 

                                                 
25 Veure apartat 8.3.Radiacions ionitzants 
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Durant els seus anys de pràctica de la medicina, Hartmann va constatar que un alt 
percentatge de morts entre els seus pacients estava directament relacionat amb geopaties, 
és a dir, amb el fet d’haver viscut o haver estat durant un llarg període de temps en zones 
amb intenses radiacions naturals. 
 
Les línies Hartmann vindrien a ser una xarxa de força (vibració) en forma de quadrícula 
orientada nord-sud / est-oest (magnètics, no geogràfics). 
 

Les línies d’aquesta quadrícula, a la 
nostra zona, en sentit nord-sud estarien 
alineades cada 2 metres aproximada-
ment, i en sentit est-oest cada 2.50 
metres aproximadament. Sembla que no 
es tracta d’una quadrícula perfectament 
regular, sinó que pot presentar certes 
fluctuacions, distorsions locals o lleus 
desviacions degudes a la presència 
d’elements geològics com falles, corrents 
d’aigua subterrània, o bé per l’influx de 
masses metàl·liques importants, com 
l’estructura d’un edifici, la caldera en un 
soterrani, etc. 

 
Les línies Hartmann serien com parets invisibles verticals que cobririen tota la superfície 
terrestre, tenint cada mur una amplada aproximada mitja d’uns 21 cms, i essent aquesta 
mida variable en funció de la composició local del subsòl o de la concurrència de determinats 
fenòmens naturals, com per exemple els terratrèmols26, que semblen ocasionar importants 
alteracions en el camp magnètic terrestre. 
 
Tant en sentit NS com EO, cada 7 línees de 1r ordre (bàsiques) trobaríem una línia doble, 
d’uns 42 cms de gruix, formada per la unió de dues línees de 1r ordre, formant el que 
anomenen «xarxa Hartmann de 2n ordre». 
Finalment, de la mateixa manera, cada 7 línees de 2n ordre trobaríem el que anomenen 
«xarxa Hartmann de 3r ordre», formada per una mena de triple línia de 1r ordre, amb una 
amplada d’uns 80 cms.  
 

                                                 
26  Es pot citar com a exemple les observacions que van realitzar diferents geobiòlegs durant els dos terratrèmols que van tenir 

lloc a Mèxic l'any 1985; l'amplada de la xarxa estava multiplicada per 3; aquesta deformació es va produir entre 24 i 48 hores 
abans del terratrèmol. Així doncs, sembla que ho estava anunciant. 
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Es diu, per tant, que la xarxa Hartmann és de base 7, i que la trama mitja és de 2 m (NS) / 
2,5 m (EO) pel nivell 1, de 14 m (NS) / 18 m (EO) pel nivell 2, i de 108 m (NS) / 135 m (EO) 
pel nivell 3.  
 

 
 
Es diu que aquests murs energètics arriben i tenen efecte fins a una altura molt considerable 
(varis kilòmetres per sobre de la superfície terrestre) i que travessen qualsevol tipus de 
material, per la qual cosa afectarien tant als habitatges de la planta baixa com als de les 
plantes altes de qualsevol edifici. 
 
A les zones d’encreuament de la quadrícula és a on es diu que es formen zones 
especialment geopatògenes, és a dir, amb efectes potencialment nocius per a la salut si 
restem en ells durant moltes hores al dia. 
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Aparentment, a la vertical d’aquesta xarxa de força natural es poden registrar diversos 
fenòmens: 
- Variació dels camps elèctrics i magnètics provinents del subsòl. 
- Alteracions en les diferències del potencial elèctric atmosfèric. 
- Variació de la ionització de l’aire. 
- Canvis importants en la resistència electrocutania quan una persona es queda durant un 

cert temps a la zona alterada. 
 
Es diu que l’activitat magnètica de les línies Hartmann es podria percebre, en ocasions, a 
simple vista: 
- Per la presència d’arbres al tronc dels quals es detecten forts nusos o malformacions, 

mentre que els exemplars de l’entorn immediat tenen un tronc normal i llis. 
- Per la presencia d’arbres amb creixement en alçada corbat, per evitar, aparentment, que 

les radiacions nocives del subsòl afectin les seves fulles. 
- Per la presència contínua d’insectes, localització de formiguers, etc. 
- Per la presència de plantes marcides que, no obstant, reviuen si són canviades de lloc. 
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5.3. Xarxa CURRY (o Xarxa “Diagonal”) 
 
Aquesta altra xarxa de murs energètics (vibracionals) va ser descoberta, i descrita després, 
l’any 1.952, pel Dr. Manfred Curry, un meteoròleg alemany. 
 

Aquesta quadrícula estaria formada 
per franges d’uns de 40 cms d’ample, 
orientades en diagonal en relació amb 
la xarxa Hartmann. Les seves 
direccions serien NE/SO i NO/SE. La 
distància entre les franges sembla que 
varia de 3 a 8 m., amb la qual cosa les 
malles podrien ser quadrades o 
rectangulars, amb un esquema 
estàndard difícil d’establir, i per tant 
ens haurem de limitar a la localització 
d’aquesta xarxa sense tenir referència 
a una estructura exacta coneguda. No 
obstant, per tenir una referència, es 
diu que la distància entre franges és 
d’uns 5 m. en ambdues direccions. 
 

 
Al igual que en el cas de la xarxa Hartmann, tant en sentit NE-SO com en sentit NO-SE, 
cada 5 línees de 1r ordre trobaríem una línia doble, d’uns 80 cms de gruix, formada per la 
unió de dues línees de 1r ordre, que anomenen «xarxa Curry de 2n ordre». 
De la mateixa manera, cada 5 línees de 2n ordre trobaríem el que anomenen «xarxa Curry 
de 3r ordre», formada per una mena de triple línia de 1r ordre, amb una amplada 
d’aproximadament 1 m. 
 
Es diu, per tant, que la xarxa Curry és de base 5, i que la trama mitja és de 5 m (NE-SO) / 5 
m (NO-SE) pel nivell 1, de 25 m (NE-SO) / 25 m (NO-SE) pel nivell 2, i de 130 m (NE-SO) / 
130 m (NO-SE) pel nivell 3. 
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Es diu que quan una franja de la xarxa Curry passa sobre una zona d’encreuament de la 
xarxa Hartmann, aquesta zona es torna particularment activa, i geobiològicament s’anomena 
«creuament actiu». Si hi ha una superposició de zones d’encreuament de les dues xarxes, 
llavors tindríem una zona encara molt més activa que sembla resultar molt perillosa en cas 
de llarga exposició, i que anomenen «punt estrella». 
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Geobiològicament es diu que quan una persona es troba exposada a una influència activa, 
sigui quina sigui aquesta, podria arribar a patir amb major o menor rapidesa trastorns de 
salut (cansament, insomni, migranyes, palpitacions en el cor, depressions, etc...), i que 
aquests trastorns podrien resistir-se a un tractament mèdic i desaparèixer, en canvi, quan la 
persona deixa d’estar sotmesa a aquesta influència. Es diu que aquesta millora es pot 
observar, per exemple, quan la persona marxa de vacances o es canvia d’habitació. 
 
 
 

5.4. Altres xarxes reticulars 
 
A més de la xarxa global i diagonal (Hartmann i Curry), sembla que existeixen altres xarxes i 
subxarxes, però que la seva activitat és molt més feble, per la qual cosa encara avui dia no 
se solen tenir en consideració dins dels estudis geobiològics; potser els avenços amb el 
temps acabin confirmant que sí és necessari tenir-les en consideració. To i així, val la pena 
saber que segons la Geobiologia existeixen altres xarxes tel·lúriques anomenades Palm, 
Peyré, Wissmann, Romaní o Kunne, però no sembla necessari entrar en detall. 
 
 
 

5.5. Falles geològiques 
 
L’escorça terrestre està contínuament en moviment per efecte de les forces sísmiques i 
tectòniques. Aquestes forces produeixen falles, fissures, esquerdes,… que són 
discontinuïtats o fractures en les roques del subsòl; aquestes alteracions poden estar 
presents a qualsevol lloc sota el terreny en el que ens hi trobem. 
Quan això passa, les parts del terreny fracturades posen en contacte superfícies de 
naturalesa diferent, i poden, també, formar cavitats subterrànies. 
 
La Geobiologia considera que en la vertical d’aquests fenòmens emanen (per la llei de 
mínima resistència) tot un conjunt d’energies procedents del subsòl, fortes radiacions gamma 
i fins i tot gasos radioactius (com el radó i el toró), i que tot això tindria efectes ionitzants en 
l’atmosfera de la superfície, i també influiria en el camp magnètic del nostre entorn, 
provocant variacions de diferent magnitud. 
 
A nivell general es diu que les falles geològiques podrien disminuir l’energia vital de l’ésser 
humà entre un 20% i un 30% de mitja. 
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El següent gràfic mostra un exemple de la variació dels nivells de radiació gamma existent a 
la superfície d’un terreny respecte a la vertical d’una discontinuïtat geològica existent en el 
subsòl. 

 
 
 

5.6. Xemeneies cosmo-tel·lúriques 
 
Juntament amb les corrents d’aigua, geobiològicament es considera que les xemeneies 
cosmo-tel·lúriques són unes de les geopaties més agressives que podríem trobar avui dia. 
 
De la bibliografia consultada al respecte podem extreure una idea molt aproximada del que 
podria ser aquest fenomen. L’estudi més detallat que s’ha pogut consultar al respecte 
d’aquesta geopatía és el de l’arquitecte francès Stéphane Cardinaux27, que detalla amb tota 
claredat les conclusions a les que ha arribat després de moltes comprovacions i 
mesuraments realitzats. 
 

                                                 
27  Stéphane Cardinaux: Arquitecte EPFL. Expert en geobiologia i bioenergia; especialista en avaluació bioenergètica i 

electrofotònica. 
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Segons Cardinaux, es podria representar una xemeneia cosmotel·lúrica com si fos un 
cilindre invisible amb la seva ‘arrel’ sota terra (entre uns 70 i 200 m de fondària) i que s’eleva 
verticalment, travessant tots els pisos d’un edifici sense resultar afectat. Tindrien alçades 
variables, si bé la mitjana se situaria entre 100 i 250 m. No sembla existir una relació entre 
l’alçada d’una xemeneia i el seu valor bioenergètic (vibracional), però sí sembla existir una 
proporció entre l’alçada i l’amplada. 
 
El seu diàmetre pot variar; els més corrents serien d’entre 1 i 3 m., però també sembla que 
es poden trobar xemeneies amb diàmetres més petits o més grans. 
 
Sembla ser que les xemeneies cosmotel·lúriques són un fenomen que es pot trobar per tot el 
nostre entorn, i que estan repartides de forma anàrquica; fins i tot sembla que poden 
superposar-se de dues en dues, o més. Es diu que la seva densitat és relativament important 
i que es podem trobar diverses en qualsevol habitatge d’uns 80-100 m², fins i tot sembla que 
es podrien detectar dos o tres en una sola habitació. De la mateixa manera, és possible que 
en molts llocs sigui un fenomen poc freqüent. 
 
Segons els estudis realitzats al respecte, la xemeneia cosmotel·lúrica seria un fenomen molt 
diferent als anteriorment descrits i bastant desconcertant, ja que sembla tenir un efecte 
dinàmic a on es podrien observar dos moviments, un de pujada i un altre de baixada, 
alternant-se amb bastant regularitat. Durant els moments de descans entre els dos 
moviments, la xemeneia sembla ser que ‘desapareix’. Per entendre més fàcilment aquest 
efecte es diu que podríem comparar el ritme d’aquests moviments amb els d’una respiració 
en quatre temps: 
 
1) un moviment ascendent, la durada del qual seria d’uns tres minuts (expiració). 
 
2) un breu temps de repòs. 
 
3) un moviment descendent (inspiració), la durada de la qual seria una mica inferior que el 

primer, d’entre 2 i 2,5 minuts. 
 
4) un breu temps de repòs. 
 
Sembla ser que un radiestesista28 situat en la vertical d’una xemeneia hauria de veure com el 
seu instrument de treball (varetes en ‘L’) canvia el sentit del seu gir per a la pujada i per a la 
baixada. 
 
 
                                                 
28 Veure apartat 6. La Radiestèsia. 
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Es diu que les xemeneies funcionarien contínuament i que el seu cicle seria bastant regular, 
sense que es vegi afectat pel ritme nictemeral (dia/nit), i que, per contra, el seu diàmetre 
canviaria depenent de la fase; així, si per exemple si el seu diàmetre fos de dos metres en 
fase de pujada, passaria a ser de dos metres seixanta en fase de baixada, és a dir que el 
seu augment seria de l’ordre d’un 30%. 
 
Geobiològicament es fa un paral·lelisme amb un ritme respiratori lent; com si es fes una 
expiració (contracció) en fase de pujada i una inspiració (dilatació) en fase de baixada. Però, 
evidentment, els actuals coneixements no permeten pensar que, efectivament, es tracti d’una 
mena d’efecte respiratori de la Terra. 
 

 
 
Es diu que el seu espai interior no és homogeni. Primer, en la part central, estaria la zona 
més activa de la xemeneia, anomenada ‘nucli’, ‘eix’ o ‘cor’, i el seu diàmetre variaria 
depenent del de la xemeneia (uns 10 a 30 cms en les més corrents). A partir d’aquest eix, 
detectaríem successivament 7 zones reactives, presentant-se com a cercles concèntrics i 
amb un gruix molt feble. L’última zona constituiria la vora de la xemeneia. El valor energètic 
seria més gran conforme ens allunyem del centre. 
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Sembla ser que les xemeneies, a més, solen presentar entre 0 i 8 ‘braços’, i que 
estadísticament són més abundants les que tenen pocs o cap. Els braços es presentarien 
normalment amb orientació cardinal, amb un braç dirigit al nord o al sud, o en alguns casos a 
I'est o I'oest. Els angles entre els braços sembla que serien sempre regulars. 

 

5.6.1. Les xemeneies cosmotel·lúriques i els insectes 
 
Es diu que aquestes xemeneies ‘agraden’ a les formigues i als insectes en general. També 
es diu que, per exemple, els formiguers petits (de fins a 50 cms de diàmetre) se solen 
col·locar sempre en creuaments de la xarxa Hartmann; els de més d'1 m, al llarg de les línies 
Hartmann de 2n nivell (xarxa doble); i que els nius grans (de 2 a 3 m de diàmetre i de fins a 1 
m d’alçada) se solen situar sobre la xarxa doble Hartmann amb un creuament amb una 
xemeneia cosmo-tel·lúrica, el diàmetre del qual seria lleugerament major que el formiguer. 
 
 

5.6.2. Les xemeneies cosmotel·lúriques i els mamífers 
 
Sembla ser que els mamífers, amb poques excepcions, preferirien llocs positiu. A les zones 
a on trobaríem grans xemeneies altament energètiques, només estarien ‘ocupades’ per 
teixons i guineus. També diuen que no és estrany trobar senders creats pels cérvols que 
segueixen les línies rectes de les xarxes Hartmann o Curry, com si fos aquest un fenomen 
que els hi serveix d’orientació per als seus desplaçaments. 
 
 

5.6.3. Les xemeneies cosmotel·lúriques i les plantes 
 
Hi ha estudis geobiològics que pretenen demostrar la interacció existent entre la vegetació i 
aquestes xemeneies cosmotel·lúriques. Així, sembla ser que hi ha certs llocs a on es pot 
observar com la gespa és més alta i més verda allà a on hi ha una xemeneia (veure 
fotografies següents), sense que això vulgui dir que qualsevol forma circular en la vegetació 
signifiqui que es troba sobre una xemeneia. 
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5.6.4. Les xemeneies cosmotel·lúriques i la salut 
 
Geobiològicament es diu que per als humans, les xemeneies tindrien diferents efectes en 
funció de la seva càrrega o valor energètic (vibracional), i que aquestes, normalment, són 
àrees geopatògenes fortament negatives. 
Normalment els símptomes patits per l’afectació d’una xemeneia serien l’insomni, 
despertar-se freqüentment durant la nit, nadons que ploren constantment, cansament tot i 
haver ‘dormit’, suor freda, falta d’energia durant el dia, maldecaps, sorolls a les oïdes, 
ansietat, depressió crònica,... 
 
Es diu que els casos de càncer i el suïcidi són molt alts en persones que passen molt de 
temps situades sobre una xemeneia amb un valor vibracional inferior a 5.000 u.B. 
 
Per altra banda, sembla ser que tampoc seria aconsellable passar molta estona sobre una 
xemeneia tot i que aquesta presenti un valor vibracional alt; recordem que, segons la 
geobiologia, les persones amb bona salut presenten uns índex energètics d’entre 6.500 i 
8.000 u.B. 
 
 
 

5.7. Vòrtex cosmo-tel·lúrics 
 
Els vòrtex serien l’última de les principals energies tel·lúriques que la geobiologia reconeix i 
identifica. Al igual que en el cas de les xemeneies, l’estudi més detallat que possiblement 
podem consultar avui dia al respecte d’aquest fenomen és el realitzat per l’arquitecte francès 
Stéphane Cardinaux. 
 
Els estudis realitzats per aquest arquitecte i geobiòleg detallen aquest fenomen com una 
entitat energètica amb forma de dues espirals connectades entre si, i seria el fenomen 
tel·lúric més potent que hagi estat detectat avui dia per la Geobiologia. 
 
La vista axonomètrica de la pàgina següent mostra la forma general que sembla tenir cada 
una de les extremitats d’un vòrtex (espirals); vindria a ser com una gran cinta que gira al 
voltant de si mateixa, que acaba en el sòl per una punta, l’arrel, i en el cel per un embut, la 
corol·la. L’enllaç d’energia entre les dues espirals es diu que té una longitud molt variable, 
d’entre 50 m i 1500 m., i que la seva alçada també varia considerablement; en canvi, sembla 
ser que el diàmetre d’un vòrtex seria sempre d’uns 24 m. 
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El perfil energètic d’un vòrtex sembla que està caracteritzat per una alta densitat d’energia a 
l’extrem inferior de la corol·la, a on es concentraria, passant una part dins la terra, i la resta 
circularia per tot dins d’aquest fenomen energètic. Es diu que el perfil energètic d’un vòrtex 
seria similar al del cor d’una xemeneia, amb més energia cap a les vores, i una mica menys 
en el centre. 
Es diu que els valors energètics a nivell del sòl solen ser superiors a 30.000 u.B. al centre del 
vòrtex, i d’uns 16.250 u.B. a la resta de l’entitat, i que per tant són prou alts com per no 
confondre un vòrtex amb una xemeneia. 
Com en el cas de les xemeneies, els emplaçaments a on es poden trobar vòrtexs 
cosmotel·lúrics sembla ser que són molt aleatoris, tot i que semblen ser més abundants en 
zones muntanyoses. També es diu que normalment un vòrtex està acompanyat d’alguna 
xemeneia, ja que aparentment aquestes es veuen com ‘atretes’ per ells. 
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Es diu que l’energia d’un vòrtex és tan gran que resulta bastant fàcil de detectar amb les 
varetes (radiestèsia), i que el mur de l’espiral es podria confondre amb les zones reactives 
d’una xemeneia (cercles concèntrics), si bé es podrien diferenciar més fàcilment recordant 
que el gruix d’un vòrtex seria bastant constant, d’uns 60 cms a nivell de terra.  

 
L’arquitecte Stephane Cardinaux assegura que es 
possible localitzar un vòrtex amb un Sonotest29, i que 
les vores de l’espiral i el centre es poden ‘escoltar’ fins i 
tot a l’aire lliure si no hi ha vent, ja que creuant un 
vòrtex el so sembla ser que s’amplifica, mostrant una 
mena de major densitat d’aire en aquests punts. 
 

La forma d’espiral es un aspecte que no facilitaria la localització del centre d’aquest fenomen. 
En el cas de les xemeneies seria molt més fàcil, ja que creuant tres cops la vora podem 
trobar el centre (recordem que un cercle es pot traçar amb 3 punts de la seva 
circumferència), però amb l’espiral d’un vòrtex això no seria possible. 
 
El centre d’un vòrtex seria un àrea petita, d’uns 20 cms de diàmetre, que es diu que es 
podria notar o sentir amb una ‘relativa facilitat’ col·locant a sobre la mà. Sembla que la 
sensació seria diferent per a cada persona, havent qui té la sensació que la mà puja, altres 
noten un flux d’aire vertical fred o tebi, etc... 
 
Un cop s’hagués localitzat el centre, seria gairebé impossible deduir la direcció del ‘camí 
d’unió de les dues espirals’; l’única manera seria anar seguint el ‘mur d’energia’, començant 
a 12 metres de distància del centre, fins trobar l’enllaç. Els grans professionals de la 
radiestèsia afirmen que la unió entre les dues espirals d’un vòrtex és sempre en línia recta, 
que mai fa formes ‘rares’, i que quan el terreny és inclinat el vòrtex es manté en perfecta 
vertical, però en canvi el mur d’enllaç segueix el pendent. 
 
 

5.7.1. Els vòrtexs cosmotel·lúrics i les plantes 
 
Al contrari que en el cas de les xemeneies, es diu que allà a on trobem un vòrtex 
cosmotel·lúric, la vegetació no se sol veure afectada. 
 

                                                 
29  El sonotest consisteix en poder veure les ones etèriques en una pantalla. La tecnologia actual permet capturar i visualitzar el 

senyal emès per una espècie de diapasó. Mitjançant un micròfon connectat a un oscil·loscopi, els fenòmens etèrics es fan 
visibles. Es basa en l'observació de les variacions acústiques d'una peça de metall que vibra, en passar a través de l'ona 
estacionària de camp etèric. 
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5.7.2. Els vòrtexs cosmotel·lúrics i animals 
 
Sembla ser que els animals es veurien atrets per aquests punts, i que és fàcil que els caus 
de les guineus i els teixons coincideixin amb la localització de l’espiral d’un vòrtex. També 
diuen que si hi ha un vòrtex en una pastura, les vaques i els cavalls sempre trien aquest lloc 
com el seu lloc principal per parar. 
 
 

5.7.3. Els vòrtexs cosmotel·lúrics i ‘els llocs sagrats’ 
 
Es creu que molts dels anomenats ‘llocs sagrats’ estan centrats amb un vòrtex, i que aquest 
podria ser el motiu pel qual trobem esglésies o altres temples en vessants determinats 
d’algunes muntanyes, no pas a la part totalment superior ni en cap altra vessant, sinó just en 
un punt concret… 
 
 
 
 
 
Així per exemple, Segons Stephane Cardinaux, a la 
catedral de Chartres (França) hi hauria un vòrtex 
cosmotel·lúric sencer dins de la catedral, amb un 
centre d’espiral que coincideix amb el centre del 
laberint, i l’altre que coincideix amb l’altar, definint 
així l’eix de l’edifici. 
 
Cal indicar que, curiosament, el diàmetre del 
laberint de la catedral de Chartres és de 24 m (just 
el diàmetre habitual dels vòrtexs cosmotel·lúrics)...  
 
 
 

5.7.4. Els vòrtexs cosmotel·lúrics i la salut 
 
Geobiològicament es diu que una persona sobre un vòrtex cosmotel·lúric podria veure 
augmentada la seva energia vital fins a més de 65.000 u.B., i que això podria ser beneficiós 
durant uns segons, però que si ens veiéssim afectats contínuament seria sens dubte un 
efecte perjudicial a causa de la gran diferència energètica en relació a la normal d’una 
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persona sana (recordem que aquesta es trobaria entre 6.500 i 8.000 u.B.). Es diu que la 
seva afectació podria produir còlics, mal de cap, nàusees, fatiga, febre, marejos,… 
 

 
 
En la imatge anterior es pot observar l’efecte d’erosió aparentment produït per un centre 
d’espiral d’un vòrtex coincident casualment amb aquesta roca. Amb els anys, el ‘xorro 
d’energia’ hauria aconseguit erosionar la roca amb una afectació de 35 cms de diàmetre i 5 
cms de fondària. 
Aquest punt es troba a Suïssa, a una vall tancada de grans dimensions: 4 km de llarg, 1 km 
d’ample, envoltada per parets rocoses de fins a 160 m d’alçada, anomenada “Creux du Van”. 
Aquest vòrtex i el seu efecte va ser detectat per l’arquitecte francès Stéphane Cardinaux. 
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6. La Radiestèsia 
 
A l’apartat anterior s’ha detallat allò que la Geobiologia considera com a principals energies 
tel·lúriques, les quals, aparentment, són la causa de l’existència de punts o zones 
geopàtiques nocives per a la salut. Per tal de poder adaptar o tenir en consideració els 
aspectes geobiològics dins la nostra feina, caldrà saber com localitzar i mesurar totes 
aquestes geopaties amb exactitud, a casa nostra, a l’oficina, a un terreny a on es pretén 
edificar, o allà on sigui, per tal de poder adoptar les mesures de protecció oportunes. 
 
Arribats a aquest punt cal descriure doncs què és la Radiestèsia. 
 
Es podria dir que la radiestèsia és l’eina que fa servir la geobiologia per poder localitzar 
i mesurar qualsevol radiació o vibració energètica. Es tracta d’una metodologia basada 
en la sensibilitat personal a les radiacions. Cal fer-la servir com a part del procés del 
diagnòstic energètic que es fonamenta en la capacitat del cos per percebre directament tot 
allò que ens envolta i, per tant, per localitzar totes aquestes radiacions o fluxos energètics, 
els seus punts i les diferents reaccions que obtenim quan interactuem amb ells. 
 
Sembla ser que quan ens trobem en un punt amb una deficient o excessiva qualitat 
energètica, l’organisme experimenta canvis en el ritme cardíac i respiratori, però també en el 
to muscular. Així, sembla ser que quan ens hi trobéssim sobre un punt o zona amb un nivell 
energètic superior a la mitja d’una persona saludable (6.500 u.B.), la respiració i la circulació 
s’accelerarien i la musculatura s’expandiria. Al contrari, quan ens hi trobéssim sobre un punt 
o zona amb un nivell energètic inferior a la mitja, la respiració i circulació es ralentirien i la 
musculatura es contrauria. 
Segons això, seria el to muscular el que es mou, i en 
conseqüència es produiria una reacció directa sobre 
l’instrument que es porta agafat amb les mans (varetes 
en L o lòbul-antena). L’instrument en si mateix no 
sembla tenir cap propietat extraordinària, únicament 
ens indica o mostra visualment el que està passant en 
la tonalitat muscular, possiblement per variacions del 
camp elèctric. Aquest fet és fàcilment comprovable 
amb una senzilla pràctica. 
 

Veure Pràctica 9.1. Reacció varetes en ‘L’ 
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Un reconegut radiestesista actual, Ricardo Luís Gerula30, explica el següent en el seu llibre 
«Radiestèsia Integral» (Ed. Kier): «És suficient amb trepitjar una zona radiada geopàticament, 
per tal que la nostra musculatura perdi la major part de la seva energia. Existeix alguna cosa 
dins nostre, més enllà que la mera consciència externa, que rep l’energia nociva i ens 
comunica aquesta informació a través del sistema nerviós autònom. Les energies negatives 
provinents de la terra ingressen en el nostre cos per un peu i l’abandonen per la mà 
oposada; les energies positives procedents del cel ingressen en el cos pel cap i ho 
abandonen per la mà i el peu oposats a aquells pels quals ingressen les energies de la 
terra.» 
 
En aquest camp de treball tothom coincideix que es requereix un temps d’aprenentatge 
basat en la pràctica contínua per diagnosticar i mesurar les intervencions en els diversos 
sistemes energètics de la Terra. El temps d’aprenentatge i la facilitat o predisposició per al 
domini de la tècnica sembla ser variable, encara que diuen que la persistència faria que, en 
la gran majoria dels casos, fos possible utilitzar aquest mètode de manera útil i eficaç. 
 
Sembla ser un altre requeriment important el fet de triar el moment adequat, quan es pugui 
tenir concentració, calma, silenci i manca d’impediments per desplaçar-se per l’espai 
determinat per al diagnòstic. Quantes més interferències existeixin, siguin del tipus que 
siguin, sembla que més errors es poden cometre. 
 
Finalment, també s’incideix en el fet que és molt important tenir en consideració que el 
radiestesista no hauria de prejutjar mai l’espai, ni tenir cap expectativa en el diagnòstic, 
doncs això segurament contribuiria a falsejar la lectura sensitiva. 
 
Com és evident, la radiestèsia no es una eina de treball que estigui encara avui dia 
reconeguda a nivell científic. En aquest sentit, els defensors de la mateixa solen fer servir 
argumentacions com que, per exemple, durant molts anys els metges van operar sense 
desinfectar les seves mans ni els seus utensilis, i que llavors no semblava necessari perquè 
encara no coneixien ni eren capaços de veure els microbis ni les bactèries; podien veure els 
seus horribles efectes en les infeccions i complicacions constants dels pacients, però ni tant 
sols pensaven que es tractava dels efectes d’uns ésser vius microscòpics. Molt anys després 
es va crear un aparell, el microscopi, que els va permetre veure coses invisibles a simple 
vista. Doncs bé, avui dia ens trobaríem en el mateix punt inicial amb la geobiologia i la 
radiestèsia, ja que semblen evidents els efectes nocius que provoca sobre la salut de les 

                                                 
30  -Membre Honorari i Medalla al Mèrit de l’Associació Argentina de Radiestèsia  (Novembre 1996) 

-Membre fundador de l'Associació Argentina de Geobiologia - GEA (Setembre 1998 ) 
-Fundador i President Honorari de l'Associació Uruguaiana de Radiestèsia i Geobiologia (Novembre 1998 ) 
-Fundador de UCIR · Unió Científica Internacional de Radiestèsia (Febrer 2002 ) 
-Autor de diversos llibres com: "RADIESTESIA INTEGRAL" (2001) i "RADIESTÈSIA: L'ART DE SENTIR LES 
RADIACIONS" (2007) 
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persones l’exposició continuada a certs punts o zones geopàtiques, però no disposem 
encara del ‘microscopi’ que pugui mostrar a tothom aquestes radiacions o ones nocives de 
forma evident. De moment només es pot anar avançar en aquest món mitjançant l’ús de la 
radiestèsia. 
Actualment no és especialment difícil localitzar bibliografia sobre la radiestèsia, donat que és 
una ‘ciència’ que es fa servir des de fa molts anys en diferents camps com la medecina, 
l’agricultura, l’apicultura, la localització d’aigua subterrània per excavació de pous, 
l’arqueologia, i molts altres, incloent la geobiologia. 
 
Per poder portar a terme aquest treball ha estat necessari consultar molts llibres de 
radiestèsia31, webs, vídeos, articles, entrevistes,... al respecte; s’han fet diversos cursos amb 
professionals del tema, i s’han dedicat moltes hores de pràctica. Dit això, val la pena indicar 
que avui dia encara cada professional (radiestesista) té una definició i una metodologia 
personal i diferent de treball en aquest camp.  
 
Sembla per tant impossible descriure la manera ‘universal’ o ‘estàndard’ de treballar amb 
radiestèsia, ja que si bé existeix una base teòrica més o menys consensuada i acceptada per 
tothom, no és així pel que fa a la forma pràctica de treballar amb ella. 
 
Es descriurà per tant aquesta metodologia de treball segons els coneixements adquirits en 
els diferents estudis i pràctiques realitzades durant l’últim any, i caldrà tenir en consideració 
que la metodologia aquí exposada és una més de les diferents que es poden trobar amb 
qualsevol professional de la matèria. 
 
Conforme s’avanci en aquesta matèria es podrà observar que aquestes diferents 
metodologies de treball no haurien de suposar en cap cas variacions en els resultats 
obtinguts per diferents radiestesistes, donat que les bases són les mateixes, i el que 
simplement canvia són les eines de treball que es fan servir en cada cas, i la metodologia 
d’aplicació. 
 
Si qualsevol persona consulta la bibliografia existent envers la radiestèsia, podrà observar 
com aquesta ciència recull tota una sèrie d’eines, metodologies i camps de treball que aquí 

                                                 
31  Alguns dels millors llibres consultats sobre la radiestèsia han estat: 

«Cómo situar la cama en el lugar adecuado» · Yves Primault · [Ediciones Obelisco]. 
 «Cómo practicar la radiestesia» · Bernard Baudouin · [RCR Ediciones] 
 «Radiestesia práctica» · Tom Graves · [Ediciones Martínez Roca S.A.] 
 «Radiestesia clásica y cabalística» · António Rodrigues [Fábrica das letras] 
 «Radiestesia» · Raúl de la Rosa · [Integral] 

«Radiestesia integral» · Ricardo Luis Gerula · [Editorial Kier] 
«Salud y cosmotelurismo» · B.Legrais y G.Altenbach · [Ediciones Dangles] 
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no quedaran detallats, donat que el que sembla realment necessari és mostrar aquells 
aspectes que estan directament relacionats amb la geobiologia i que són els que caldrà 
conèixer, practicar i dominar si volem estar professionalment capacitats per portar a terme 
qualsevol treball a on apliquem els aspectes geobiològics. 
 
 
 

6.1. Eines bàsiques necessàries  
 
Seran necessàries les anomenades ‘varetes en L’ i un ‘lòbul-antena’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VARETES EN ‘L’ LÒBUL-ANTENA 
 
Tot allò relacionat amb la Geobiologia i la Radiestèsia continua sent avui dia un tema poc 
conegut i poc estès a nivell general. És, per tant, complicat aconseguir les eines anteriorment 
indicades, donada la pràcticament inexistència d’empreses dedicades a la comercialització 
de tot allò relacionat amb aquests temes. 
Així doncs resultarà molt més fàcil fabricar aquestes eines que aconseguir trobar-les a 
qualsevol comerç. L’únic material necessari serà tub de coure de diferents diàmetres, que es 
pot aconseguir a qualsevol ferreteria una mica especialitzada. 
 
Per a la fabricació de les varetes en L, a més d’unes alicates, necessitarem: 
- 2 trams de 50 cms de tub de coure de 4 mm 
- 2 trams de 13 cms de tub de coure de 10 mm 
 
El muntatge és senzill segons aquest esquema. 
Cal recordar passar el tub de 10 mm dins la ‘L’ 
abans de fer el petit plec final de 2 cms, el qual 
evitarà justament que aquest se surti. 
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Per a la fabricació del lòbul-antena, a més de les 
alicates, necessitarem: 
- 1 tram de 60 cms de tub de coure de 4 mm 
 
 
El muntatge és igualment senzill segons l’esquema. 
Les mides i forma són aproximades. És qüestió 
d’anar donant forma amb les alicates fins a 
aconseguir la forma més aproximada possible. 
 
 
En aquests moments ja disposarem de les eines. Analitzarem ara com caldria fer-les servir. 
 
 
 

6.2. Bases de la radiestèsia 
 
Com ja s’ha dit anteriorment, durant l’últim any, a més de l’autoaprenentatge, s’han efectuat 
diverses classes tutelades per geobiòlegs i radiestesistes de cert nivell dins aquest món; 
entre ells José Manuel Chica32 i Raymond Montercy33. 
 
Dels coneixements adquirits es podria extreure que un dels raonaments en que es basa la 
radiestèsia és en el fet que el nostre cervell treballa de dues maneres diferents; una part d’ell 
seria la ‘racional’ i l’altra vindria a ser la ‘intuïtiva’. Amb la racional pensem, analitzem, 
decidim i, per exemple donem una ordre al braç i la mà per agafar un got. La intuïtiva, en 
canvi, treballa més aviat tota sola, ja que, per exemple, no estem tot el dia pensant en 
respirar (ara inspiro, ara expiro, ara inspiro,.....), no donem ordres al cervell per tal que la 
sang faci tot el recorregut pel nostre cos, etc. La part ‘intuïtiva’ del nostre cervell fa sola tot 
                                                 
32 José Manuel Chica: Durant més de 20 anys ha treballat i investigat la relació entre la Medicina Tradicional Xina, el Feng Shui, 

l' I·Ching, el xamanisme, la geobiologia i la radiestèsia. Fruit d'aquestes investigacions ha creat el Sistema de Disseny 
Energètic Geo Qi per a la regulació i neutralització de geopatíes i tecnopaties en l'àmbit domèstic, empresarial i tecnològic. 
Va iniciar els seus estudis en Acupuntura i Medicina Tradicional Xina l’any 1979 amb mestres com el dr. Nguyen Van Nghi, 
dr. Pablo Taubín i la dra. Radha Tambirasah; en Medicina Japonesa i Shiatsu amb Yuji Yahiro i en Filosofia oriental amb el 
dr. Jean Shatz. Va ser Diplomat per la Unió Mundial d'Escoles de Medicina Tradicional Xina, amb seu a Beijing. 
http://www.eltallerdelhabitat.com/index.htm 

 
33  Raymond Montercy: Considerat l’últim ‘mestre d’obra’ que queda a Europa. Creador del mètode dels traçats reguladors. 

Enginyer electrotècnic en el CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), a Suïssa. Des de fa 35 anys investiga i 
desenvolupa aparells biosensibles, particularment destinats a estudiar i localitzar els fenòmens de l'activitat terrestre. Les 
seves investigacions orientades cap a la geometria dels mestres d'obra li han permès desvetllar una coherència real en 
quant als conceptes arquitectònics. Va publicar en 2001 el llibre "Eglise Romane, Chemin de Lumiere". 
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això i moltes més coses que ni pensem, com per exemple recollir moltíssima informació que 
el nostre ‘conscient’ passa per alt. Així, quan per exemple caminem pel carrer, potser anem 
pensant en tot allò que hem de fer abans d’anar a dormir aquesta nit; el nostre cervell 
‘racional’ no se n’adona quasi ni dels llocs per on anem passant, però sembla ser que el 
nostre cervell ‘intuïtiu’ està gravant infinitat d’aspectes del nostre entorn; tota aquesta 
informació gravada (que ni ens hauríem adonat d’ella) potser no la fem servir mai, però 
potser algun dia, en qualsevol moment ens ‘vindrà al cap’ com una mena de record o dejà-vu. 
 
Es diu que tenim molta informació al cervell que no sabem que la tenim, i que només fem 
servir aproximadament un 10% de la seva capacitat.  
 
La radiestèsia es basa en que es pot aconseguir, entre d’altres coses, ‘notar’ totes aquestes 
energies que ens envolten amb l’ajut de la part ‘intuïtiva’ del nostre cervell, i que, amb 
pràctica, podríem aconseguir notar (ser conscients), per exemple, l’energia dels murs de la 
xarxa Hartmann o Curry, d’una xemeneia cosmotel·lúrica, etc... Diuen que, de fet, la part 
intuïtiva del nostre cervell hauria notat totes aquestes energies des del dia en que naixem, 
però que no hem estat conscients d’aquesta sensació. 
 
En qualsevol bibliografia referent a la radiestèsia es poden trobar arguments justificatius 
d’aquest fet. Així, per exemple, es diu que segurament alguna vegada haurem dormit en 
algun lloc proper a una via de tren o a un aeroport, i que probablement ens haurem adonat 
que al cap d’un parell de dies ja no escoltem el pas dels trens o dels avions; es diu que el 
què realment hem aconseguir és ‘apagar’ la part del cervell que ens feia conscients 
d’aquesta informació, per que, justament, no volíem ser conscient d’ella, ens molestava, o no 
ens era necessària. Un altre exemple podria ser el del fet que si algú dorm amb parella i el 
despertador del seu company/a sona més d’hora que el nostre, ens adonarem que al cap 
d’un temps deixem d’escoltar aquest primer despertador, i que d’aquesta manera hem estat 
capaços ‘d’apagar’ aquesta informació per que no volíem ser conscients d’ella. 
 
Potser l’explicació més gràfica que es pot trobar respecte al funcionament en que es basa la 
radiestèsia és la que compara el nostre cervell amb el quadre de comandaments d’un avió, 
ple de botons, cadascun d’ells en posició ON o OFF. Doncs bé, sembla ser que de la 
mateixa manera que seriem capaços ‘d’apagar’ certes informacions del cervell (OFF), també 
podríem ser capaços ‘d’encendre’ (ON) informacions que aparentment portem ‘apagades de 
sèrie’, com per exemple, ser conscients de les variacions vibracionals existents a cada punt 
del terreny com a conseqüència, per exemple, de les radiacions tel·lúriques. 
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Segons això exposat, la Geobiologia, amb l’ajut de la Radiestèsia, determina una forma 
d’operar concreta per a localitzar i mesurar cada una de les energies tel·lúriques que s’han 
detallat a l’apartat anterior. 
 
A continuació es detallarà una de les metodologies existents per a la localització i mesura de 
cada un dels principals fenòmens geobiològics, sempre en base a l’aprenentatge i pràctiques 
personals realitzades al respecte. No es deuen considerar, per tant, com els únics mètodes 
existents, ja que probablement cada professional acabi fent ús del seu propi mètode adaptat 
a les seves qualitats i preferències personals.  
 
 
 

6.3. Detecció de la xarxa HARTMANN 
 
En un principi, per localitzar qualsevol geopatía o energia tel·lúrica, podria ser suficient l’ús 
d’unes «varetes en ‘L’»; no obstant, en el casos de les xarxes Hartmann i Curry, la seva 
detecció sembla més fàcil, visual i exacte amb l’ús del «lòbul-antena». 
 
Així, per localitzar aquesta xarxa energètica hauríem d’anar equipats amb un «lòbul-antena», 
una cinta mètrica, i algunes marques, que podrien ser estaques per l’exterior o simplement 
un paquet de post-its si treballem a l’interior. 
 
Per practicar al principi, millor si ho fem en una zona sense obstacles, com un descampat.  
 
Així, segons allò exposat a l’apartat anterior, abans de tot és important anar sempre al nostre 
cervell ‘intuïtiu’ i encendre el botó que ens fa conscients de la informació energètica de la 
xarxa Hartmann. Per posar en ON aquest botó, ens hauríem de relaxar, intentar no pensar 
en res, i repetir-nos mentalment «Vull ser conscient dels murs energètics de la xarxa 
Hartmann de primer nivell...». És important que encenem el botó concret, és a dir, ens hem 
de concentrar en allò exacte del que volem ser conscients; no funcionarien pensaments del 
tipus «Vull ser conscient dels murs aquests que parla alguna gent....» ó «Vull veure els murs 
Hartmann i els Curry...»... crec que s’entén ¿oi?, hem de ser molt concrets en allò que estem 
buscant. No cal anar ‘cridant’ la frase en veu alta, és suficient mentalitzar-la, anar pensant en 
ella, concentrar-nos en allò que volem ‘notar’. 
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Subjectarem el «lòbul-antena» amb els dits índex a 
l’alçada entre el pit i el melic, de manera que quedi 
totalment vertical, (veure la figura). Tant fa la mà que 
quedi a dalt o a baix. 
És important mantenir el «lòbul-antena» en una 
posició d’inestabilitat relativa, és a dir, sense exercir 
excessiva pressió amb els dits, per tal que l’antena es 
pugui moure lliurement a l’esquerra i a la dreta. 

Ens col·locarem mirant cap el nord (podem fer servir una brúixola o mirar el sol i l’hora). 
Avançarem lentament cap al Nord, quasi bé arrossegant els peus, sense moure gaire les 
cuixes. Mentre avancem, repetim mentalment una i altra vegada la frase «Vull ser conscient 
dels murs energètics de la xarxa Hartmann de primer nivell...». 
 
En la gran majoria de casos, després d’alguns passos, l’antena lobular es mourà cap a la 
dreta o l’esquerra sense que sigui possible evitar-ho. Quant el «lòbul-antena» ens indiqui la 
direcció completament perpendicular a la que avancem, ens detindrem immediatament i 
col·locarem una marca darrere dels nostres talons; després continuarem avançant cap al 
Nord, poc a poc, i cada vegada que l’antena es mogui d’aquesta manera, col·locarem una 
altra marca. 
 
Sembla ser que l’antena es desplaça perquè existeix un corrent induït que neix de la 
diferència de potencial entre els nostres dits índexs. 
 
Quan arribem al final del nostre recorregut, donem mitja volta i reprenem la detecció ara en 
direcció cap al Sud. Anirem igualment col·locant una marca en el sòl cada vegada que 
l’antena gira. 
 
Quan haguem fet el recorregut sencer d’anada i tornada, si la distribució de les forces 
tel·lúriques no està alterada, trobarem les marques per parelles cada dos metres 
aproximadament, separades uns vint centímetres entre les que s’han col·locat anant cap al 
Nord i les que s’han col·locat de retorn. Es diu que d’aquesta manera hem penetrat en el 
«mur tel·lúric», d’una banda quan ens dirigíem cap al Nord i l’hem travessat de nou cap a 
l’altre costat quan tornàvem cap al Sud. Hauríem definit el gruix dels murs. 
 
Si ens desplacem uns quants metres cap a l’est o cap a l’oest i repetim tota l’acció, podrem 
començar a fer-nos la idea de la direcció dels murs de la xarxa; unint els primers punts amb 
els segons, tercers, etc... podrem anar traçant la línea de cada mur. 
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Com és evident, la metodologia es repeteix per a la localització dels murs en sentit 
perpendicular (Est-Oest). Aquest cop hauríem de trobar els punts a una distància 
aproximada d’uns 2,5 m. 
 
Tothom que practica la radiestèsia coincideix que amb la pràctica es millora, i que es poden 
anar fent variacions en els botons que s’encenen i s‘apaguen al cervell ‘intuïtiu’. Així doncs 
podríem encendre el botó de «Vull ser conscient dels murs energètics de la xarxa Hartmann 
de segon nivell...» o el de «Vull ser conscient dels murs energètics de la xarxa Hartmann de 
tercer nivell...». Si s’aconsegueix fer-ho bé, s’hauria de veure que les marques dels murs de 
la xarxa de segon nivell i de tercer nivell queden més separades i els gruixos són, també, 
majors. 
 
Si recordem allò exposat a l’apartat 5.2, tant les distàncies entre murs, com l’amplada 
d’aquests, poden ser variables, ja que ens podem trobar amb afectacions d’altres geopaties 
(falles geològiques, corrents d’aigua,...) que podrien desviar puntualment la trajectòria més o 
menys recta de cada mur.  
 
És un fet comprovat que quan treballem dins dels edificis, en alguns casos notem que 
buscant el nord amb la brúixola podem observar que de tant en tant l’agulla gira bruscament; 
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aquest fenomen pot produir-se si hi ha grans plaques de formigó sota el sòl, si passem 
massa a prop d’un radiador o si ens hi trobem damunt d’una important massa metàl·lica, com 
una caldera de gasoil o un garatge amb cotxes. Cada moviment brusc de la brúixola indicaria 
l’existència d’una ‘aberració magnètica’. Es tractaria d’un desviament del magnetisme en 
aquest punt i la xarxa Hartmann possiblement també es veuria afectada. 
 

Veure Pràctica 9.3. Camp magnètic natural sobre geopaties 
 
En aquests punts o zones caldria que els amidaments es fessin, doncs, amb més cura que 
de costum per poder detallar la deformació de la quadrícula. Sembla ser, no obstant, que es 
tracta de casos aïllats i no d’una regla general. 
Quan haguem marcat la totalitat de la xarxa, anotarem els punts sobre un plànol o croquis i 
així podrem aixecar el que podríem anomenar ‘plànol de radiacions’ o ‘plànol geobiològic’. 
Recordem que els punts en els quals es creuen les línies determinarien el lloc en què es 
troben els nusos tel·lúrics, o sigui, els punts que, sobretot, hauríem d’intentar evitar. 
 
 
 

6.4. Detecció de la xarxa CURRY 
 
La metodologia de localització d’aquesta xarxa és exactament igual a l’anterior, però tenint 
en consideració l’orientació, gruixos i separacions particulars de la xarxa Curry (Recordem 
tot allò especificat a l’apartat 5.3). 
Com és evident, la mentalització en aquest cas hauria de ser del tipus: «Vull ser conscient 
dels murs energètics de la xarxa Curry...» 
 
 
 

6.5. Detecció d’aigües subterrànies 
 
A partir d’aquí la cosa es complica lleugerament. Si en els dos casos anteriors (xarxa 
Hartmann i Curry) la detecció dels teòrics murs d’energia és molt ‘visual’ amb el gir del lòbul-
antena, en la resta de detecció d’energies tel·lúriques, aquesta part ‘visual’ tan concreta 
desapareix parcialment. Així doncs, a partir d’ara només la pràctica ens podria ensenyar a 
diferenciar quina és la geopatía detectada quan les ‘varetes en L’ reaccionen a les nostres 
mans. 
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Als diferents cursos de radiestèsia realitzats s’ha pogut comprovar com la falta d’experiència 
pot provocar que el creuament involuntari de les varetes sigui interpretat d’una forma errònia. 
És a dir, en un principi podem considerar que hem localitzat una corrent subterrània, quan en 
realitat es tracta d’una cavitat en el sòl o altra geopatía.  
Només la pràctica i el contrast de resultats amb d’altres professionals ens podrà acabar 
donant cada cop més alts percentatges d’encert en la detecció de cada una de les energies 
tel·lúriques provinents de la Terra. 
 
Una de les principals incògnites quan qualsevol persona s’inicia en el món de la radiestèsia 
és la dificultat per comprovar si els resultats obtinguts, per exemple, en la localització d’aigua 
subterrània són correctes o no, és a dir, ¿cóm es pot saber que realment hi ha aigua allà on 
les varetes se’ns creuen? A nivell personal puc indicar que van ser necessàries unes classes 
tutelades per un expert per tal de poder donar resposta a aquest dubte en la confirmació dels 
resultats obtinguts. 
 
De les classes i pràctiques realitzades es desprèn que per a la localització d’aigua és 
preferible fer servir les varetes en ‘L’; una en cada mà, com dues pistoles, amb els braços 
relaxats, sense cap mena de tensió al cos i, com en cada cas de prospecció, cal encendre el 
botó del cervell ‘intuïtiu’ corresponent a ser conscients de les radiacions emeses per les 
corrents que existeixin sota el terreny. Cal recordar que aquestes radiacions sembla que 
haurien de ser notables tant si estem al mig d’un camp obert, com si estem a una 4a planta 
de qualsevol edifici sobre la vertical de la geopatía. 
 
Així, caldria posar en ON el botó corresponent, relaxar-se, intentar no pensar en res més que 
en allò que busquem, i repetir mentalment «Vull ser conscient de les radiacions emeses per 
les aigües subterrànies que existeixin sota meu...». 
 
Aniríem avançant lentament cap a qualsevol direcció, ja que hem de recórrer tota la 
superfície a prospectar sense tenir coneixement algú, ni cap pista d’on pot existir aigua.  
 
Mentre avancem, hauríem de repetir mentalment una i altra vegada la frase de mentalització 
d’allò del que volem ser conscients, d’allò que volem ‘notar’ (recordem que no cal dir cada 
frase, sinó tant sols mentalitzar-la). En el cas que existeixi aigua subterrània a sota del 
terreny per on passem, hauria d’arribar un moment en que les varetes es creuin fins a arribar 
a tocar el nostre pit; aquest fet voldria dir que ens hi trobem sobre una vora de la corrent 
localitzada. Si continuéssim caminant endavant, arribaria un punt a on les varetes es 
tornarien a separar; en aquest cas hauríem arribat a l’altra vora de la corrent d’aigua. En el 
següent croquis es pot veure d’una manera més visual en que consistiria la localització i 
limitació d’una corrent d’aigua subterrània. 
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Si hem estat capaços de localitzar l’ample de la corrent, hauríem d’anar avançant per tal de 
determinar quina és la direcció que segueix la mateixa. La metodologia operativa en aquest 
cas és la que es pot observar en el següent croquis.  

 
Com en qualsevol localització de geopaties, és qüestió d’anar posant fites o marques per 
poder, més tard, aixecar plànols a escala. 
 
Finalment, un cop determinada la direcció de la corrent, sembla ser que podríem establir 
quin és el sentit que segueix aquesta aigua. Per aquest fi caldria col·locar-se sobre la corrent, 
a qualsevol punt, i posar en ON el botó corresponent: «Vull ser conscient del sentit en el que 
discorre la corrent d’aigua que hi ha sota meu... ». Al cap d’un moment (depenent de la 
pràctica) hauríem de veure com les varetes giren paral·lelament indicant, en teoria, el sentit 
que seguiria aquesta corrent d’aigua. 
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Tots els professionals de la radiestèsia coincideixen i insisteixen en el fet que cal no 
deixar-se influir per cap tipus d’indici o indicació que es pugui detectar conscientment, com 
podria ser, per exemple, la pendent del terreny en el que ens trobem, ja que potser que la 
corrent es trobi a 50 m de profunditat i el sentit sigui justament el contrari de la pendent que 
presenta la morfologia del terreny a la superfície. 
 
Tal com s’ha dit abans, arribats a aquest punt, a tots aquells que tinguin poca pràctica amb 
aquesta matèria és normal que els abordi el dubte de saber si realment hi ha una corrent 
d’aigua allà a on les varetes s’han creuat. En aquest sentit descriuré un dels exercicis 
realitzat amb un professional del tema, el qual representa una bona pràctica per poder 
millorar i agafar confiança en aquest tipus de prospeccions: 
 
En una primera pràctica caldria demanar ajuda a qualsevol altra persona. Seria necessari 
que aquesta hagi localitzat amb anterioritat qualsevol parc, terreny o altre lloc a on es puguin 
observar, per exemple, ‘tapes de clavegueram’ separades a certa distància; amb tota 
probabilitat discorrerà aigua dins la canalització des d’un pou de registre fins al següent. 
Seria el moment d’anar a aquella zona (sense que la persona que practica conegui, 
evidentment, la localització dels pous de registre) i marcar allà a on les varetes ens indiquin 
que ens trobem sobre una corrent d’aigua subterrània. Un cop finalitzat el treball podrem 
comprovar si els resultats han estat correctes mirant a on es troben els pous de registre i 
veure si la canalització soterrada teòrica coincideix amb els resultats obtinguts.  

 
A nivell individual, sembla que només amb la reiteració d’aquesta pràctica pugui ser possible 
arribar a obtenir resultats en la localització d’aigua subterrània, que siguin satisfactoris en un 
alt percentatge d’ocasions. 
 
Qualsevol professional que consultem ens dirà el mateix: En el món de la radiestèsia cal 
practica, molta pràctica. No ens hauríem de desesperar si al principi cometem errors. No ens 
hauríem de tornar ‘negatius’. Diuen que val més pensar que si a una prospecció les varetes 
no ens han indicat els punts correctes, val més pensar, per exemple, que aquesta 
canalització es pot trobar actualment inactiva, i continuar practicant i practicant.  
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6.6. Detecció de les xemeneies cosmo-tel·lúriques 
 
Com s’ha dit al principi d’aquest apartat, exceptuant la xarxa Hartmann i Curry, la resta 
d’energies tel·lúriques es podrien localitzar amb més facilitat fent ús de les varetes en L. La 
base de la metodologia torna a ser la mateixa, per la qual cosa no sembla necessari 
estendre’s massa. Caldria, per tant, agafar les varetes i ‘encendre’ el botó corresponent del 
cervell intuïtiu (ON): «Vull ser conscient de les xemeneies cosmo-tel·lúriques en passar 
sobre elles...». Com en cada cas, la frase no caldria que fos literal, però el concepte que 
busquen sí hauria de ser-ho. Hauríem d’estar perfectament concentrats en allò del qual 
volem ser conscients. 
 
Si recordem la descripció d’aquest fenomen feta a l’apartat 5.6, en el cas de les xemeneies 
estaríem buscant una mena de cilindre energètic. El mètode de localització seria el mateix 
que en el cas de les corrents d’aigua subterrànies, però haurem de delimitar un ‘cercle’ en 
lloc d’una ‘línea’ de corrent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com ja s’ha dit també a l’apartat 5.6, un cop localitzat el cilindre, caldria conèixer el seu 
‘valor energètic’. Aquest valor, dins la Geobiologia, es mesura en Unitats Bovis (u.B.); dins 
aquest mateix treball, a l’apartat 6.9 es detalla tot aquest aspecte envers els mesuraments 
energètics de qualsevol punt o zona geopàtica. 
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6.7. Detecció de vòrtexs cosmo-tel·lúrics 
 
En aquest cas, tot i que aparentment es tracta del fenomen més energètic dins del món de la 
Geobiologia, és difícil de localitzar de manera comú. Sembla ser que aquests vòrtex són 
escassos i que, per dir-ho d’alguna manera, no és normal trobar un d’ells a dins de qualsevol 
casa. 
 
Tot i així, com ja s’ha dit a l’apartat 5.7, l’energia d’un vòrtex sembla ser tan gran que 
resultaria bastant fàcil de detectar amb les varetes. 
 
Els radiestesistes més experimentats indiquen que el mur de l’espiral d’un vòrtex es pot 
confondre fàcilment amb una xemeneia. També diuen que la forma d’espiral no facilita la 
localització del centre del vòrtex, que vindria a ser un àrea petita, d’uns 20 cms de diàmetre. 
 
En el cas que es localitzi el centre d’un vòrtex, caldria buscar el camí d’unió entre les dues 
espirals; la direcció d’aquest no es podria deduir directament i l’única manera seria anar 
seguint el ‘mur d’energia’, començant a uns 12 metres de distància del centre, fins trobar 
l’enllaç. Un cop localitzat caldria recordar que gairebé sempre la unió entre les dues espirals 
d’un vòrtex és en línia recta, i que quan el terreny és inclinat, el vòrtex sembla que es manté 
en perfecta vertical, però que el mur d’enllaç segueix les pendents. 
 
A diferència dels casos anteriors, en la localització de vòrtexs amb radiestèsia seria 
necessària la mentalització d’allò que volem localitzar en cada moment, és a dir, s’hauria de 
començar per buscar d’una manera més genèrica: «Vull ser conscient dels vòrtexs 
cosmotel·lúrics en passar sobre ells...»; un cop localitzat caldria saber sobre quina part del 
fenomen ens hi trobaríem; seria per tant necessari forçar la posició de les varetes a estat 
neutre (endavant en paral·lel) i anar modificant la mentalització per tal d’esbrinar sobre quin 
punt estem: «Vull que les varetes es creuin si em trobo sobre l’espiral del vòrtex...»; si no 
s’obté resposta positiva (creuament), caldria anar modificant la mentalització: «Vull que les 
varetes es creuin si em trobo sobre el mur d’unió entre les ’espirals del vòrtex...», «Vull que 
les varetes es creuin en el moment que em trobi justament al centre de l’espiral del vòrtex...», 
etc... 
 
La localització i definició d’un vòrtex, com es pot veure, seria més complexa que en la resta 
de casos, tot i que la metodologia no deixaria de ser la mateixa.  
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6.8. Detecció d’altres geopaties 
 
Un cop exposada la metodologia radiestèsica que s’estableix per a la localització de les 
principals energies tel·lúriques considerades per la Geobiologia, es podria dir que el cas de 
qualsevol altre fenomen, el mètode a seguir hauria de ser el mateix (o molt similar). Així, 
radiestèsicament es diu que la base sempre seria la mateixa (relaxació i mentalització exacta 
d’allò del que volem ser conscients) i que la variació seria només la finalitat de la localització: 
la xarxa Hartmann, una xemeneia cosmotel·lúrica, una falla geològica, un dipòsit soterrat, 
una fosa sèptica, concavitats sota el terreny, etc... 
 
En aquest camp de la radiestèsia hi ha unanimitat en l’opinió que la pràctica és primordial, i 
que amb el temps cadascun dels passos a seguir es podrien fer cada cop de manera més 
automàtica, ràpida i amb més alt percentatge d’encert. 
 
 
 

6.9. Les Unitats Bovis (u.B.) 
 
Fins ara s’ha exposat allò que la Geobiologia considera com a energies tel·lúriques, i que 
aparentment serien la causa de l’existència de certs punts o zones geopàtiques que podrien 
afectar a la salut de les persones que hi estiguessin exposades d’una manera més o menys 
continuada. S’ha fet també una descripció de l’eina que fa servir la Geobiologia per localitzar 
tots aquests fenòmens tel·lúrics: la radiestèsia, així com de la seva metodologia de 
funcionament. Arribat aquest punt, com a últim pas previ a l’adopció de les possibles 
mesures correctores, caldria establir la qualitat o valor energètic de cada un dels punts i/o 
zones geopàtiques localitzades, amb la finalitat de determinar fins a quin punt pot afectar a la 
salut de qualsevol persona. 
 
La Geobiologia mesura la freqüència o nivell vibracional que es troba a qualsevol punt en 
«Unitats Bovis» (u.B.). Es deia a l’apartat 3.2 que tot en aquest món és vibració i que les 
vibracions vitals es mesuren per la seva longitud d’ona, en Àngstroms (Å), que equival a 
dividir un mil·límetre en 10.000 parts. Una u.B. (Unitat Bovis) equivaldria a un Angstrom (Å), 
si bé es fa servir aquest terme (u.B.) dins aquesta ciència per fer relació directa amb 
l’energia de les geopaties enfront la salut de les persones. 
 
Diuen que cada malaltia té una freqüència vibratòria pròpia. Així, per exemple, el bacil 
responsable de la tuberculosi vibraria a 5.500 u.B., el càncer ho faria a 4.000 u.B., etc... Es 
diu que una persona malalta no sol superar les 5.000 u.B., i que el nivell vibratori seria 
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d’entre 2.000 i 3.000 u.B. en casos de malalties greus extremes. Una taxa de 1.000 u.B. 
sembla ser que ens indicaria que la persona és a punt de morir. També es diu que les 
persones que gaudeixen d’una molt bona salut podrien arribar a irradiar entre 7.000 i 8.000 
u.B. (Recordem que la geobiologia estableix que el nivell vibratori mig de les persones sanes 
se situaria entre 6.500 i 8.000 u.B.). 
 
La creació de la primera escala que es va fer servir per mesurar vibracions va ser un treball 
conjunt entre André Bovis i André Simoneton, cap allà l’any 1949. Inicialment l’escala es va 
crear físicament per ser utilitzada mitjançant l’ús d’un pèndol, el qual marcava amb moviment 
vertical sobre la vibració d’allò que es buscava. 
 

La gràfica de l’escala de Bovis ha estat modificada i adaptada amb el pas dels anys. Es 
podria dir que tot és pràcticament igual a excepció del fet que la gràfica de l’escala pot ser la 
lineal original, una escala en cercle o semicercle, amb unitats negatives o sense, que arribi 
fins a valors més alts, que s’anomeni de Bovis o d’Àngstroms, etc... 

 
 
En qualsevol cas, cap d’aquests aspectes 
hauria d’afectar al valor vibracional mesurat 
d’una geopatía. Recordem que la radiestèsia 
considera que allò veritablement important 
és la mentalització concreta de l’aspecte del 
que es vol ser conscient, és a dir, si es vol 
conèixer, per exemple, el valor vibratori o 
energètic d’una xemeneia cosmotel·lúrica 
que hagi estat localitzada, el que seria 
realment important és la mentalització 
concreta (botó ON corresponent) del nostre 
cervell ‘intuïtiu’: «Vull ser conscient del valor 
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vibracional de la xemeneia cosmotel·lúrica sobre la que m’hi trobo...». Aquesta mentalització, 
en els casos de mesures vibracionals, hauria d’anar acompanyada d’una altra corresponent 
a l’escala gràfica que es vol fer servir, sigui quina sigui aquesta escala. 
 
Com s’ha dit abans, a nivell personal s’han realitzat durant l’últim any diferents cursos i 
pràctiques tutelades pel que fa a l’ús de la radiestèsia aplicada a la Geobiologia. Puc indicar 
que amb la pràctica s’han acabat obtenint resultats molt satisfactoris amb l’ús de varetes en 
‘L’. 
 
Vist tot això exposat, i donada l’existència de diferents matisos en la metodologia de 
mesurament dels nivells vibracionals segons cada radiestesista, s’exposarà la forma 
particular de mesura amb l’ús de les varetes en ‘L’, la qual, com s’ha dit, ha estat contrastada 
amb diferents professionals d’aquest camp, obtenint resultats clarament positius. 
 
 

6.9.1. Mesuraments energètics amb varetes en ‘L’ 
 
Per tal de realitzar mesuraments energètics o vibracionals només és necessari fer servir una 
sola vareta en ‘L’. 
 
Com el moviment d’aquesta eina podríem dir que és circular (tenint el centre allà per on 
l’agafem amb la mà) sembla més pràctic fer servir una escala gràfica amb forma de cercle o 
semicercle. 
 
Per una altra banda, la unitat base o de referència per a la nostra feina haurien de ser les 
6.500 u.B., que corresponen al valor mitjà d’una persona amb bon estat de salut. Tot allò que 
estigués per sota podríem dir que seria perjudicial, i tot allò que estigui per sobre podríem dir 
que seria (o no) benèfic per a la nostra salut. 
 
Així doncs, en aquest camp de treball sembla que la regla òptima per a fer servir és una 
semicircular, amb valors vibracionals o energètics d’entre 0 i 13.000 u.B., amb el punt central 
corresponent a les 6.500 u.B. (mitja d’una persona en bon estat de salut). Es tindrien les 0 
(cero) u.B. al límit esquerre, i, per proporció, 13.000 u.B. (6.500 x 2) al límit dret. 
 
Es pot veure, potser, més clar en el següent gràfic. 
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En cap cas és necessari disposar d’aquesta escala gràfica de forma física; quan es fa un 
amidament energètic (o valor vibratori) aquesta escala pot ser mental, és a dir, només cal 
mentalitzar-se de la imatge proporcional d’aquesta escala i, depenent del gir de la vareta 
obtindrem la mesura o valor buscat. 
 
Per fer, per tant, l’amidament vibracional o energètic de qualsevol geopatía (punt o zona 
geopàtica) caldria agafar una vareta en ‘L’ amb la mà, i col·locar-nos sobre el punt o zona a 
mesurar. Com sempre que es fa ús de la radiestèsia, caldria encendre (ON) el ‘botó’ 
corresponent del nostre cervell intuïtiu: «Vull ser conscient del valor vibracional del punt 
sobre el qual em trobo situat, i que la vareta indiqui mitjançant la meva escala mental el seu 
valor en u.B...». 
 
Si tot es fa de forma correcta hauríem de poder observar com en pocs segons la vareta gira 
lliurement fins a marcar un valor dins la nostra escala. Radiestèsicament només estaríem 
mostrant d’una manera visual allò que el nostre cos està percebent respecte a l’energia o 
nocivitat existent en el punt sobre el que ens hi trobem. 
 
Donat que s’ha estipulat que el punt mig de l’escala correspondrà al límit entre els nivells 
vibratoris inferiors o superiors a la mitja d’una persona sana (6.500 u.B.), el resultat que 
obtindrem serà fàcilment identificable com a nociu o ‘beneficiós’, depenent de si la vareta 
gira cap a l’esquerra o la dreta respectivament, i ho serà en major o menor proporció 
depenent de l’angle de gir. 
 
 
 
 



82 
 
 
 
e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 

Donat que la regla és mental i, per tant, aproximada, el valor obtingut seria també aproximat.  
 
 
Al gràfic de l’esquerra es pot observar el que 
podria ser un exemple d’amidament energètic 
d’entre 5.500 i 6.000 u.B., la qual cosa ens 
indicaria que ens trobem sobre una zona 
lleugerament nociva per a la nostra salut. 
 
 

 
En el cas de voler obtenir un valor més exacte a la medició, es podria fer un canvi de 
mentalització i escala, i anar ‘afinant’. És a dir, l‘escala mental es podria convertir ara en una 
molt simple de ‘Sí o No’, amb el Sí, per exemple a l’esquerra i el No a la dreta; la 
mentalització hauria de ser del tipus: «Vull que la 
vareta m’indiqui si el valor energètic d’aquest punt és 
d’entre 5.500 i 5.700 u.B., essent la resposta afirmativa 
a l’esquerra i la negativa a la dreta...». En cas afirmatiu 
caldria anar afinant fins a on s’estimi oportú (...entre 
5.500 i 5.600 u.B., ...entre 5.550 i 5.600 u.B. etc). En 
cas negatiu caldria modificar la mentalització (...¿entre 
5.700 i 6.000 u.B.?...).  
 
En el cas d’amidaments de valors vibracionals o energètics, en cap cas s’haurien d’obtenir 
valors negatius, ja que si recordem, ‘tot és vibració’ i la ‘no vibració’ és ‘la mort’. Per tant, cap 
cosa morta vibraria, i no tindria sentit obtenir un nivell vibracional de -500 u.B., per exemple. 
 

No obstant, sí que seria possible obtenir valors 
vibracionals que siguin superiors als de la nostra 
escala mental. En aquests casos, caldria 
modificar l’escala mental i transformar-la, per 
exemple, de semicircular a circular, amb 
continuïtat en els valors (tal com es pot veure al 
gràfic de l’esquerra). Una altra opció seria variar 
mentalment la nostra escala i redistribuir els 
valors fins a obtenir el resultat concret. 

 
Així doncs es podria dir que amb la radiestèsia, mitjançant l’ús d’una vareta en ‘L’ i qualsevol 
escala que ens pugui ser útil en cada moment, es podrien obtenir tot tipus de mesures sobre 
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qualsevol punt o zona geopàtica de la que es vulgui ser conscient. Amb la vareta es podrien 
fer servir escales en semicercle, en cercle, numèriques, de percentatges, de Sí o No, etc... 
 
Val la pena incidir en el fet que potser algú pugui creure que aquestes varetes de les que es 
parla son una mena de ‘varetes màgiques’ i que, si féssim una escala de l’1 al 49 (per 
exemple) i ens mentalitzem en el proper sorteig de la loteria, podrem endevinar els números. 
¡No es tracta d’endevinar rés! Només es tracta de ser conscient de ‘sensacions’ que sempre 
ha notat el nostre cos i de les que no s’havia fet cas conscientment. La radiestèsia no és un 
mitjà per endevinant rés, només és la ‘millor’ eina de la que disposem en l’actualitat per 
poder mesurar el que físicament notem d’una manera molt subtil. Estem posant més atenció 
que de costum en el nostre cos i en el nostre entorn, i ho estem intentant mesurar. 
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7. Compensació i/o neutralització de les O.N. 
 
Es podria dir que amb el que s’ha exposat fins ara, qualsevol de nosaltres podria, amb 
pràctica, ser capaç de localitzar i mesurar la nocivitat de qualsevol punt d’un terreny... però, i 
ara què?, com ens podríem desfer d’aquestes energies teòricament nocives pera la nostra 
salut?... Sembla difícil (per no dir impossible) creure que hi hagi manera alguna de 
‘desfer-se’ de cap d’aquestes energies tel·lúriques. Estaríem parlant d’energies naturals de la 
Terra que amb tota seguretat deuen estar encara molt per sobre dels nostres coneixements 
científics, i intentar aturar-les o desviar-les sembla, d’entrada, una opció difícil, per no dir 
impossible, en l’actualitat. 
 
No hi ha dubte en el fet que la principal prioritat per evitar afectacions de qualsevol geopatía 
és evitar situar-se sobre les zones afectades. 
 
Per altra part, en aquest treball s’intenta exposar el que podria ser una nova línia de 
treball dins de la nostra professió i, per tant, és possible que qualsevol persona que pugui 
sol·licitar els nostres serveis per localitzar les zones geopàtiques de casa seva, i un cop feta 
la nostra feina l’indiquem que probablement hauria de canviar de lloc bona part del seu 
mobiliari o, fins i tot, proposar-li una redistribució d’espais, aquestes persones intentin evitar 
tot aquest ‘enrenou’ i pugui pensar o ens demanin si existeix cap altra manera menys 
‘agressiva’ d’evitar o eliminar aquestes geopaties. 
 
Geobiòlegs experimentats parlen de l’existència d’objectes o elements capaços d’eliminar, 
neutralitzar o desviar aquestes energies nocives. Les seves afirmacions es basen en que 
amb amidaments radiestèsics del nivell vibracional realitzats un cop s’ha fet ús d’un 
d’aquests objectes en una zona afectada, s’obtenen valors positius o, almenys, menys 
negatius que abans de la col·locació o ús d’aquests objectes anomenats comunment 
neutralitzadors, reguladors, compensadors o harmonitzadors. Aquesta ‘demostració’ sempre 
es pot posar en dubte, ja que es podria pensar que potser l’acció que realitzi aquest objecte 
no sigui la d’eliminar la radiació nociva, sinó eliminar la capacitat radiestèsica de la persona 
que està realitzant l’amidament (geobiòleg)... podria ser, no? 
 
Tocant de peus a terra caldria pensar que si a la vertical de les zones geopàtiques podem 
trobar nivells més alts dels habituals pel que fa a radiacions de rajos X, gamma, etc..., és a 
dir radiació ionitzant pura... què ens fa pensar que un petit objecte col·locat dins la nostra 
habitació, sigui del material que sigui, pot anul·lar o desviar aquesta radiació?. Vindria a ser 
com dir-li al personal sanitari que treballa en una sala de rajos X, que ja no fa falta que 
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prenguin mesures de protecció, que col·locant un regulador o un harmonitzador (com una 
espiral de coure o una petita figura de quars), no cal que es preocupin més per la seva salut... 
 
Entenem, per tant, que primer de tot cal ser professionals, i no jugar amb la salut de 
les persones. Una cosa és que puguem arribar a entendre la possible existència de 
radiacions naturals que realment puguin afectar a la salut de les persones; entendre 
que hi hagi gent realment preocupada per aquest tema; oferir els nostres serveis per 
localitzar quins punts de casa seva són nocius; però també entenem que la solució 
tècnica que hauríem d’oferir hauria de ser sempre la d’evitar l’exposició en les zones 
nocives per mitjà de la redistribució d’espais, i no pas col·locant objectes o elements 
neutralitzants, harmonitzadors o compensadors. 
 
Ara bé, també és cert que un bon professional deu conèixer les alternatives existents, tot i 
que no sigui partidari del seu ús. En aquest sentit, com ja s’ha dit, dins la Geobiologia hi ha 
que assegura que sí hi han maneres d’eliminar-les, neutralitzar-les o redirigir-les, amb la qual 
cosa, tot i no ser partidari del seu ús (almenys de moment), sembla necessari fer menció 
d’algunes de les principals formes de compensació, eliminació i/o neutralització que indiquen 
diversos geobiòlegs amb molts anys de dedicació. 
 
Primer de tot caldria fer algunes observacions: 
 
a) Les O.N. (de major o menor potència) i les O.B. (poc o molt intenses) no semblen ser 

‘rebudes’ igualment per totes les persones. Hi hauria casos extrems. Si la banda de 
recepció d’un subjecte fos molt extensa captaria molt fàcilment tot el que se li enviés o tot 
el que està present per a tothom, però que ell rebria en un nivell més alt. Una persona 
així seria permeable a tot, sensible a tot. 
No obstant això hi hauria altres persones que podrien presentar les característiques 
inverses, i que tindrien una receptivitat gairebé nul·la. Podrien viure en cases saturades 
de ‘males vibracions’, energies nocives, etc. i tot això no faria cap efecte visible sobre la 
seva persona. Aquests serien casos extrems, però la seva impermeabilitat els posaria a 
resguard de qualsevol afectació de les O.N. 
 

b) D’entrada cada persona és diferent i, per tant, en el cas que qualsevol dispositiu pogués 
ser realment vàlid per a un cas, no tindria per què ser-ho forçosament per a un altre, ja 
que a cada un d’ells entra en joc l’element humà. Caldria considerar cada cas com a 
particular i diferent, no només segons les persones sinó també segons els llocs en els 
quals s’hi puguin trobar. És a dir, un dispositiu que funcionés per a una persona en un 
lloc concret respecte a una geopatía, potser no tindria cap efecte en un altre lloc per a la 
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mateixa persona i la mateixa geopatía. Igualment, un dispositiu que potser funcionés 
amb una persona, podria no tenir cap efecte per a una altra. 

 
Vistes aquestes primeres observacions, s’indiquen a continuació les diferents tècniques o 
procediments que es poden fer servir avui dia (segons alguns geobiòlegs experimentats) per 
intentar compensar, eliminar i/o neutralitzar l’efecte de les diferent O.N. existents a qualsevol 
lloc. 
 
 
 

7.1. Procediments antics 
 

a) Absorbents líquids: 
 
Oli mineral: Sembla ser que aquest tipus d’oli absorbiria certes O.N. Caldria situar en la 
vertical de les radiacions pots d’uns dos litres (oli de motors), i caldria canviar-ho 
aproximadament cada dos mesos. Sembla ser que després es podria fer servir per al seu ús 
normal. 
 
Oli comestible: També es diu que té el mateix efecte. Es col·locaria en recipients tancats d'1 
ó 2 litres, i en renovar-ho sembla que seguiria sent comestible. Sobre aquest cas en 
particular Roger de Lafforest34 va dir: “Els vaig a dir el que jo personalment faria si fos 
milionari i volgués protegir el meu palau contra tot atac per lleuger que fos de les radiacions 
nocives: el construiria flotant sobre un llac d’oli verge, de 60 cm. de profunditat”. 
 
També es diu que el sofre, el carbó vegetal, el guix i la sal marina serien molt bons 
absorbents (sols o combinats). De qualsevol manera, caldria localitzar els llocs i les 
quantitats adequades per a cada cas (mitjançant la radiestèsia). 
 
 

b) Pantalles metàl·liques: 
 
Varetes metàl·liques: Caldria determinar mitjançant la radiestèsia quin és en cada cas el 
metall més convenient per “reflectir” les O.N. A partir d’aquí sembla ser que caldria situar 4 
varetes d’aquest metall en les quatre cantonades de la casa. D’aquesta manera les 

                                                 
34 Roger de Lafforest, nascut l’11 de gener 1905 i mort el 16 de novembre 1998. Escriptor francès i reconegut geobiòleg, autor 

de nombrosos llibres relacionats amb la geobiologia. Va ser guardonat amb el Premi Interallié, un premi de literatura francesa, 
l’any 1939. 
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vibracions nocives concretes no serien absorbides sinó difoses lluny del lloc (com faria un 
ventilador amb el fum). 
 
Cercle protector: Vindria a ser una variant del cas anterior. Es tractaria d’un fil de coure nu, 
suportat per claus aïllants, que envolta totalment la casa vorejant portes i finestres. Caldria 
soldar-ho amb fil metàl·lic a les reixes metàl·liques de l’habitatge. El conjunt caldria 
connecta-ho a terra a la zona del nord magnètic. 
 
El somier neutralitzat: Si fos de molls, caldria unir tots ells entre si amb un fil conductor que 
després es connectaria a una bona presa de terra. Es diu que així quedaria totalment 
neutralitzat des del punt de vista vibratori, doncs rebutjaria o absorbiria totes les O.N. que 
arribessin a ell. 
 
Tauler de claus: Si el somier fos d’un altre tipus, sembla ser que ens podríem protegir 
contra les O.N. situant claus amb la punta cap a fora sobre un tauler contraxapat col·locat 
sota el llit. Els claus s’haurien d’unir entre ells mitjançant soldadura, i s’hauria de connectar a 
terra. D’aquesta manera es diu que s’obtindria igualment una excel·lent protecció contra les 
O.N. 
 
Làmina de plom: Hi ha qui diu que una planxa d’aquest metall, d’uns 2,5 mm de gruix, deté 
qualsevol radiació tel·lúrica, però que roman contaminada durant bastant temps. Per 
regenerar-la caldria posar-la al Sol durant un temps igual al que ha estat exposada a les O.N. 
 
Actualment es comercialitzen diversos tipus de materials relacionats en aquest sentit com 
poden ser, làmines de plom de diversos gruixos, maons i vidres plomats, etc... 
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c) Solenoides: 
 
Es tracta d’espirals de fil de coure formant un cilindre. Caldria determinar per radiestèsia el 
diàmetre exacte del fil, el radi i el nombre de girs de l’espiral. Cada cas seria diferent i si 
fóssim una mica ‘maldestres’ sembla que podríem acabar enviant o redirigint totes les O.N. 
cap al veí, o cap a qualsevol altra habitació de la nostra mateixa casa. Generalment caldria 
connectar-los a terra. 
 
 

d) Miralls: 
 
Els miralls conserven les imatges que reben i es diu que poden retornar-les en qualsevol 
moment ‘inoportú’. Sembla ser que podrien invertir les radiacions que reben i reflectir-les 
canviant la seva polaritat; d’aquesta manera podria ser que un aparell beneficiós situat 
davant d’un mirall, es tornés nociu. Molt probablement per aquest motiu s’aconsella dins el 
món de la Geobiologia no tenir miralls a l’habitació, i que, en cas de tenir-ne, caldria cobrir-
los amb una tela negra quan no s’està fent ús. També es diu que els miralls podrien reflectir 
les línies de la xarxa Hartmann i Curry, ampliant-les i situant-les en llocs que abans estaven 
lliures d’elles. 
 
 
 

7.2. Tècniques amb aparells (antics i moderns) 
 
Es tractaria de dispositius físics, més o menys complexos, destinats a canviar l’ambient 
vibratori d’un lloc mitjançant els efectes d’una EdF (Emissió de forma ó Ona de Forma)35 
activa. Serien els anomenats equilibradors, neutralitzadors i compensadors. 
 
En aquest aspecte existeix molta controvèrsia entre els diferents geobiòlegs, des dels que 
diuen que ens oblidem de tots aquests objectes, que no serveixen per res, fins els que 
asseguren que són totalment efectius, passant pels que opinen que alguns pot ser que 
funcionin, però que cal analitzar detalladament cada cas. 
 
Con ja s’ha dit, probablement la nostra feina resulti més ‘professional’ si d’entrada no tenim 
en consideració tots aquests objectes, i ens limitem a plantejar solucions de redistribució 
d’espais i mobiliari. No obstant, com també s’ha dit, sembla necessari conèixer o almenys 

                                                 
35 Veure apartat 8.4.Ones de Forma o Emissions de Forma 
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haver sentit a parlar d‘aquests objectes que alguns geobiòlegs opinen que podrien ser 
efectius. 
 
 

a) La forma Luxor: 
 
És la forma d’un compensador i d’una joia. Com a 
compensador, va ser modificada per Pau Morel36 i la va 
anomenar “barra atlante”. Sembla ser que es tractaria 
d’un objecte amb una forta emissió d’Ones de Forma 
que vindrien a actuar de manera protectora. Com 
sempre, en aquest camp cap cosa és simple i caldria 
investigar cada cas per determinar el lloc de col·locació, 
la mida, l’orientació, etc. 
 
 

b) L’anell Luxor o anell de Ré: 
 
És un derivat de la forma anterior que aparentment es podria 
utilitzar a vegades com a dispositiu anti-O.N. i a vegades com a 
joia d’acció subtil. Hi ha qui parla molt bé d'ella i es diu que la seva 
eficàcia és prodigiosa en tres camps: protecció, intuïció i curació. 
Vindria a subministrar una “protecció total”. Sembla ser que molta 

gent creu que portar aquesta joia els dona automàticament una triple immunitat, però com 
quasi bé sempre, caldria esbrinar mitjançant la radiestèsia l’efecte que aquest anell pot 
suposar per a cada persona. 
 
Es diu que el possible efecte beneficiós és variable en funció del dit en que es porti, i per a 
diferents parts de l’organisme; així per exemple tindríem:  
 
- Polze: cap i esquelet. 
- Índex: sistema respiratori. 
- Major: digestió i metabolisme. 
- Anul·lar: sistema urogenital. 
- Auricular: circulació sanguínia. 

                                                 
36  A la dècada dels anys 30 els francesos André de Belizal, Leon Chaumery i Morel, i més tard Jean de la Foyé i Roger de 

Laforest entre d’altres, van treballar sistemàticament en la investigació experimental constatant que les formes poden influir 
en els processos de salut i malaltia en qualsevol punt de la naturalesa mitjançant una estranya energia vehiculada per les 
que van anomenar ‘ones de forma’. 
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c) Dispositiu original 
 
El que anomenen “dispositiu original” està basat en les formes foradades i en els números 
irradiants. Un dels aspectes interessants és que el seu cost és pràcticament nul. 

 
 
Caldria reproduir el dibuix sobre 
una cartolina blanca i buscar un 
pot de vidre transparent amb 
l’obertura ampla i sense dibuixos. 
S’haurien d’omplir en 4/5 parts de 
pedres de riu (arrodonides i fines), 
posteriorment se situaria el cartró 
amb el dibuix sobre els rodons i 
es taparia amb un tap de suro pla.  
 

 
Es diu que caldria col·locar-lo preferentment sobre una prestatgeria o sobre una taula, mai 
dins d’un calaix fosc, ni sobre un volum buit en forma de caixa, i per descomptat mai davant 
d’un mirall. El conjunt no funcionaria fins que no es realitzessin degudament uns forats en els 
llocs indicats en el dibuix amb un punt vermell. 
Sembla que és complicat explicar per què aquest dibuix és l’expressió gràfica d’un número 
irradiant, ja que fins i tot aquesta mateixa expressió caldria definir-la clarament. Gerard 
Cordonnier (enginyer i investigador) va dedicar un llibre (inacabat) a aquest tema, poc abans 
de la seva mort. Aquest dispositiu, com tots els altres deuria ser comprovat mitjançant la 
radiestèsia. 
Alguns investigadors recomanen precisar que el cartró amb el dibuix no hauria d’estar posat 
totalment pla sobre els rodons, sinó que hauria d'inserir-se entre ells i la paret de vidre. 
 
 

d) Neutralització mitjançant xifres: 
 
Aparentment és tracta d’un mètode molt simple. Caldria buscar 
(amb radiestèsia) sobre un quadrant marcat del 0 al 9 quina serà 
la xifra neutralitzant en el cas que ens ocupi. Suposem que fos el 
7. N’hi hauria prou amb situar en els llocs adequats la xifra 7 (una 
vegada) i la xifra duplicada (en aquest cas 77) tres vegades. 
Caldria dibuixar el 7 amb tinta xinesa sobre un quadradet de cartró 
blanc de 3 x 3 cm (la xifra hauria de tenir 2x2 cms amb un gruix 
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del traç de 2 mm), i tindrem el cartró amb xifra única. Després caldrien 3 cartrons de 4 x 4 cm 
i dibuixar en ells el 77. Així tindríem un total de 4 cartrons. Com sempre seria necessari 
buscar (amb radiestèsia) sobre un plànol de l’habitatge, quin és el lloc més convenient per 
situar-los. La col·locació consistiria en enganxar cada cartró a la paret amb una xinxeta de 
cap blanc, de manera que sobre els cartrons no hi hagi cap altre color més que el blanc i el 
negre. D’entrada podria resultar qualsevol xifra entre el 0 i el 9, és a dir que hi hauria 10 tipus 
de cartrons per atendre qualsevol cas que es presentés. 
D’aquesta manera, a cada lloc analitzat hi hauria tant sols una sola xifra, simple i doble (1 i 
11, ó 2 i 22, etc.). Després de la col·locació dels cartrons s’hauria de verificar i confirmar que 
les O.N. que abans existien han desaparegut. Sembla ser que el lloc de col·locació dels 
cartrons no necessita ser extremadament rigorós; es podrien amagar darrere d’un quadre, 
d’un moble, o col·locar-los suficientment alts com perquè ningú no els arrenquin. El zero no 
sembla ser recomanable gairebé mai. Es diu que la xifra simple sol ser suficient per 
neutralitzar les O.N., i que amb les 3 xifres dobles s’aconsegueix convertir les ones nocives 
en favorables. 
 
(Es vol recordar que només s’està exposant allò que es pot trobar a la bibliografia existent al 
respecte d’aquest tema, o conversant amb certs geobiòlegs de professió, però que es tracta 
d’assumptes que entenem que no haurien de ser d’aplicació dins el nostre camp de treball). 
 
 

e) L’ampolla de cava: 
 
Diuen que aquest és un dels sistemes més senzills i simples per restablir en qualsevol 
habitatge un perfecte equilibri energètic. Caldria fer el plànol de la planta baixa de la casa 
(en aquest cas, qui millor que un de nosaltres com a tècnics?), el més exacte i clar possible, 
amb traços molt nets, i seguidament es van fent fotocòpies reduïdes (o una impressió a 
petita escala) fins que hi càpiga perfectament sota el fons d’una ampolla de cava (buida, 
neta i tapada, sense etiqueta de marca). El plànol s’hauria d’orientar en el mateix sentit que 
l’habitatge. Caldria col·locar el plànol i l’ampolla sobre un moble o una prestatgeria. 
 
És un sistema molt simple que diuen que mai arriba a saturar-se. Quant més petit i més 
exacte és el plànol, més forta resultaria l’acció compensatòria. Hi ha qui diu que, essent tan 
fàcil i barato aquest sistema, com és que no es fa servir a tot arreu?... Segurament la 
resposta seria perquè és massa fàcil com per ser cert, i potser perquè no interessa fer-ho 
gaire extensiu ja que no suposa cap benefici econòmic a ningú.  
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f) Altres: 
 
Cada dia són més abundants els diferents objectes que s’ofereixen com a neutralitzadors 
d’ones nocives. Existeixen diverses webs a on podem trobar teixits gruixuts de coure i fibres 
naturals per col·locar sota el llit (l’empresa Ageostan 
des d’Italia); dispositius anomenats Dúplex, en forma de 
doble ‘con’ que es connecta a la presa de terra de 
qualsevol endoll de l'immoble i que es diu que capta les 
alteracions i les elimina per la presa de terra (oferts per 
l’empresa Eco Almacén Natural S.L. de Saragossa), 
l’anomenada Orgonita, que són objectes artesanals 
formats amb quars envoltat de coure, resina, encenalls 
de coure i ferro, i una espiral interior de coure... 
 

 
 
 
Hi hauria una llarga llista, però amb aquests ens podem fer una idea del que es pot trobar 
avui dia amb el ‘teòric objectiu’ de neutralitzar les O.N.  
 
 
 

7.3. Tècniques amb gràfics 
 
Són abundants, també, els anomenats gràfics per reequilibrar o compensar espais. En teoria 
aquests gràfics podrien, per si sols, modificar l’índex vibratori d’una zona, fins aconseguir 
que deixi de ser nociu. Com en tots els casos, caldria comprovar mitjançant la radiestèsia 
quina és la col·locació òptima. Alguns d’aquests gràfics serien, per exemple: 
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a) Keiti de la illa de Pasqua 
 
Segons les investigacions realitzades per André de Bélizal, les estàtues de la illa de Pasqua 
tindrien com a funció allunyar els intrusos o invasors d’aquell lloc, ja que aparentment 
aquestes figures projecten una forta emissió d’espectre d’ones de forma37. 

 
 
Sembla ser que aquesta emissió produeix un profund malestar, i acaba afeblint als que s’hi 
apropen. Per poder circular per la illa sense ser afectats per aquestes emissions, els seus 
habitants van crear unes ‘taules protectores’. Existien dos tipus de taules, anomenades Keiti, 
una de grans dimensions, exposades al front dels habitatges, i unes altres de volum reduït 
que les persones portaven amb elles, aparentment als cabells.  

 
Les taules originals amb els caràcters gravats de forma immutable sembla ser que 
conserven indefinidament les seves propietats.  

L’escriptura ‘rongorongo’ estava 
formada per 120 pictogrames que 
podien ser combinats en més de 
1.000 maneres. Cada imatge 
representava una paraula. 
 

 
Es diu que les plaques Keiti funcionen com un eficient neutralitzador d’energies nocives, que 
no se satura i que no requereix 
orientació espacial, podent així ser 
col·locat en les parets, en el sostre, o 
allà a on es vulgui contrarestar l’efecte 
nociu d’una O.N. 
 
Depenent del volum de l’espai serà 
necessària l’aplicació d’un nombre 
superior de gràfics. 

                                                 
37 Veure apartat 8.4.Ones de Forma o Emissions de Forma 
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b) S.C.A.P. (Símbol compensador d’André Phillippe) 
Les mides d’aquest gràfic sembla que han de ser de 21 cms de 
diàmetre. Caldria col·locar-ho sobre el punt a neutralitzar.  
 
 
 
 
 

c) Compensador Mindtron 
La utilització d’una expressió sagrada grafiada en hebreu 
sembla ser que imprimeix a aquest gràfic qualitats que li 
permetrien promoure l’equilibri ambiental de zones amb 
problemes d’origen tel·lúric. No necessitaria orientació espacial. 
Les mides d’aquest gràfic sembla que han de ser de 19,5 cms 
de diàmetre 
 
 
 

d) Creu Atlante 
Aquest gràfic seria una representació d’aquell lloc mític 
anomenat l’Atlantida, mostrant les tres muralles circulars entorn 
de la ciutat insular. L’eix de la creu representaria el gran canal 
d’accés. Hauria de ser orientat sobre l’eix nord-sud, i les seves 
dimensions haurien de ser de 17 x 25 cms. 
 
 
 
 

e) Piràmide plana 
Aquest gràfic representa les cares rebatudes d’una piràmide. 
Sembla ser que és tractaria d’una mena de gràfic solucionador 
de ‘problemes’ que no han estat resolts amb cap altre regulador 
o neutralitzador. Vindria a ser com una mena d’últim recurs. 
Les mides del gràfic i l’orientació caldria determinar-los amb 
radiestèsia. 
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f) Ba-guà 
El Ba-guà sembla ser que, alineat nord-sud tal qual es mostra 
aquí, permetria eliminar certes O.N. col·locant el gràfic sobre el 
lloc de l’emissió. 
També es diu que amb els trigrames acolorits en els colors verd 
i vermell, s’obtindria un poderós emissor d’ones de forma38. 
Les dimensions haurien de ser de 25 x 25 cms. 
 
 

g) Laberints de la Catedral d’Amiens i de la Catedral de Chartres 
Sembla ser que aquests gràfics serien els 
dispositius de més difícil i sofisticat ús 
(Més fàcil en el cas d'Amiens que en el de 
Chartres). Les dimensions haurien de ser 
d’almenys 50 cms de diàmetre. Les 
emissions ‘neutralitzadores’ les farien en 
la seva part central. 
 
 
 

7.4. La geopuntura 
 
El concepte de ‘geopuntura’ sorgeix per analogia amb l’acupuntura i els meridians energètics 
del cos, davant l’observació dels efectes energètics que els megàlits (especialment els 
menhirs) semblen crear en el seu entorn. 
Tal com es pot observar al croquis següent, la situació dels punts estratègics deuria coincidir 
sobre els creuaments de la xarxa Hartmann coincidents amb corrents d’aigua subterrània. Es 
col·locarien 4 piques, dues a cada costat de l’espai a protegir. La tècnica consisteix a clavar 
1/3 de la pica a terra, per utilitzar-la com d’acupuntura de la terra, deixant la punta cap amunt 
com a ‘descàrrega’ de l’energia tel·lúrica. 
El seu ús podria estar més indicat en habitatges que disposin de jardí o terreny annex propi, 
a on poder situar les piques. En interiors també es podrien col·locar, però es diu que creen 
una zona molt energètica i nociva en el seu entorn, que pot arribar a ser de més d’un metre 
de diàmetre, a on caldria evitar apropar-se. Tot i així es podrien situar en un racó o darrere 
d’un moble, però sempre sobre la corrent d’aigua i preferiblement sobre un encreuament 
Hartmann. 

                                                 
38 Veure apartat 8.4.Ones de Forma o Emissions de Forma 
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Sembla ser que amb el temps aquest 
dispositiu es deteriora i se satura, per 
la qual cosa, cada lluna plena, 
s’haurien de descarregar submergint-
les en aigua corrent, i abrillantar-les 
per recuperar la seva eficàcia. Es diu 
que es pot obtenir un efecte més 
potent utilitzant, en lloc d’una simple 
pica de coure, un ‘condensador 
multicapa’, realitzat segons el 
següent esquema: 

metal-aïllant-metall-aïllant-metall 
També es diu que el seu ús pot 
arribar a ser perillós i hauria de ser 
situat amb precisió per un expert.  
 

 
L’eficàcia del disseny i la correcta ubicació haurien de ser provades, com sempre, mitjançant 
la radiestèsia. 
 
 
 

7.5. Monuments megalítics: Menhir, Cromlech i Dolmen 
 
Donat que s’ha exposat en aquest apartat bona part de les opcions que es poden trobar en 
l’actualitat per intentar neutralitzar o redirigir les ones nocives, semblava necessari fer 
menció dels que potser fossin els primers i més antics ‘reguladors’ d’energies tel·lúriques 
dels que tindríem coneixement. Es tracta dels menhirs, chromlech i dolmens. 
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7.5.1 Els Menhirs 
Des del punt de vista de la Geobiologia es diu que un menhir 
es troba sempre emplaçat sobre un punt positiu. Vindria a ser 
una mena de transmissor, com les nostres antenes d’avui dia, 
ja que sembla que irradia energia des del punt en el que es 
troba. Es diu que l’objectiu dels menhirs podria ser, per tant, 
generar energia favorable per als que s’hi trobin a prop. 
 
Sembla ser que el punt més actiu d’energia es trobaria just a 
sobre de la pedra, igual que passaria als obeliscs i a les 
torres d’algunes esglésies. Seria com si l’energia d’aquell 
punt pugés a través de la pedra i es concentrés 
importantment a la seva punta més elevada. 

 
Es diu que són com condensadors, que es carreguen lentament i després materialitzen 
l’energia carregada en un moment puntual, d’acord amb un ritme regular que dependria de 
diversos paràmetres, si bé qui ha fet amidaments amb radiestèsia diu que aquests intervals 
són d’entre 2 i 15 segons, normalment, depenent sobre tot de la seva grandària.  
Els que han fet aquests amidaments diuen que les xarxes tel·lúriques del voltant (Hartmann, 
Curry,...) es desplacen puntualment amb cada ‘descàrrega’ del menhir. 
 
Sembla ser que per poder beneficiar-se de l’energia d’un menhir caldria tocar amb ell o, al 
menys, col·locar-se a menys d’un metre de distància. 
 
També hi ha hipòtesis al respecte que podria ser que els menhirs es fessin servir per 
‘capturar’ l’energia tel·lúrica i dirigir-la cap algun punt més concret. Així, per exemple, 
alineant diversos menhirs es podia concentrar l’energia en tot aquest ‘camí’, i creuant, per 
exemple 3 ó 4 ‘camins’ es podien crear zones interiors d’un alt nivell energètic o vibratori.  
 
Gilbert Le Cossec, fotògraf francès amb més de 25 anys d’experiència, va realitzar diversos 
estudis relacionats amb la Geobiologia. Al seu llibre «Le souffle de la Terre», fa un exhaustiu 
estudi dels menhirs i mostra uns curiosa sèrie de fotografies al respecte. Aquestes imatges 
sembla ser que van ser realitzades amb un procediment particular que ell va anomenar 
‘Épiphanie’, del que mai va voler divulgar el seu funcionament. Al respecte, en aquest llibre 
tant sols explica que la metodologia emprada prové de més de 5 anys d’estudis i proves 
realitzades a partir de l’hipòtesi que totes les vibracions (freqüències) es deuen poder 
enregistrar d’alguna manera, tot i que l’ull humà per sí sol només sigui capaç ‘veure’ aquelles 
que queden dintre de l’espectre de llum visible. L’explicació o justificació que dona Le 
Cossec pel fet de no divulgar del funcionament d’aquest tipus de fotografia és que va poder 
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comprovar com en el cas de les persones, de les qual també sembla ser que podia 
fotografiar la seva ‘envoltant vibratòria’, a vegades s’obtenien resultats que ell considerava 
que podien acabar (en aquella època) amb la bona reputació d’alguna gent que fins aquell 
moment havien estat ‘ben considerats’. Donat que aquesta no era la seva finalitat, i per evitar 
que amb la divulgació del mètode altres persones poguessin utilitzar-lo per perjudicar a 
segons qui, va decidir no fer públic el descobriment i fer ús del mateix tant sols pels seus 
estudis envers la geobiologia. 
 
Sigui quin sigui el motiu real, el que mostra al seu llibre són diverses imatges de menhirs i 
altres elements verticals d’aquest tipus com certes torres d’esglésies i creus emplaçades en 
zones puntuals, captades amb el seu mètode ‘Épiphanie’, i a on, segons ell, es pot observar 
la diferencia de nivells vibracionals o energètics dels diferents punts de l’entorn d’aquests 
elements. Algunes d’aquestes imatges són:  
 
Creu/Menhir de l’illa d’Hoëdic, a la Bretanya francesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menhir també ubicat a l’illa d’Hoëdic, a França. 
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Campanar de l’església de Piriac-su-Mer, a França. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menhir de Champ-Dolent, a Normandia (França), d’unes 150 tones de pes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5.2 Els Cromlech 
Els cromlech o cercles de pedres, des del punt de vista 
geobiològic, sembla ser que tindrien una funció diferent 
dels menhirs. Es diu que aquestes pedres podrien 
limitar un ‘lloc sagrat’, que no serien actives com els 
menhirs i que no empentarien les xarxes tel·lúriques. 
Així com no hi ha manera física de col·locar-se just al 
centre d’un menhir (dins la pròpia pedra), això sí és 
possible en el cas dels cromlech, ja que podríem 

col·locar-nos en el punt central del cercle de pedres. Les hipòtesis existent assenyalen que el 
punt central d’aquests cercles podria estar destinat a procediments terapèutics o d’iniciació. 
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També es diu que en el centre de qualsevol cromlech es troba sempre un vòrtex acompanyat 
d’una xemeneia cosmotel·lúrica, capaços d’augmentar el nostre nivell vibratori. 
 
Hi ha teories al respecte que els cromlech podrien ser una mena de calendaris o 
observatoris astronòmics. Es pot considerar que té molt sentit si considerem la importància 
per la societat de controlar els canvis estacionaris, els cicles anuals, etc..., però tot això 
només semblaria lògic dins d’una societat sedentària, i no pas nòmada. De moment tot són 
hipòtesis. 
 
Finalment, també hi ha la teoria que es podria tractar d’una mena de ‘carregador d’energia’. 
El fet de l’existència d’un vòrtex cosmotel·lúric en el seu interior (recordem la seva espiral), 
així com d’una xemeneia amb els seus corresponents braços, podria suposar que realitzar 
un determinat recorregut per l’interior d’un cromlech (potser seguint l’espiral del vòrtex) 
suposés un important augment vibracional per a qualsevol persona que el realitzés. 
 
 

7.5.3. Els dolmens 
El dolmen és una construcció megalítica que 
comprèn unes lloses de pedra col·locades 
verticalment, suportant una gran llosa horitzontal, 
com una mena de tapa.  
La literatura existent sobre els dolmens és amplia, 
tant com les nombroses i diverses conclusions de 
cada un dels autors. Fins i tot datar la construcció 

d’un dolmen planteja problemes. El període de construcció dels dolmens sembla que s’estén 
des del 4.000 al 1.500 a.C. Les formes són molt variades, sovint quadrats, circulars o 
trapezoïdals, i fins i tot amb una mena de camí cobert que porta al dolmen anomenat ‘de 
cambra’. 
 
Es diu que existeixen dolmens positius i negatius. 
 
Els dolmens positius: Estarien construïts amb els mateixos aspectes positius que els 
menhirs, i sovint sobre punts d’encreuament de corrents tel·lúriques, normalment sobre falles 
o coves. Podrien estar, al igual que els menhirs, alineats en ‘camins’ de la mateixa forma. 
 
Sembla ser que el seu emplaçament coincidiria, a més d’amb una falla o cova, sempre amb 
el d’una xemeneia cosmotel·lúrica de diàmetre superior al propi dolmen. 
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Es diu que la llosa horitzontal recolliria l’energia procedent del cosmos i les pedres verticals 
les de la Terra, creant-se en el seu interior una alta concentració vibracional o energètica. 
 
Al igual que els menhirs, sembla ser que els dolmens desplacen les xarxes Harmann i Curry 
a una distància considerable, de desenes de metres.  
 
Hi ha teories al respecte que es podrien tractar d’una mena de tombes, però qui refusa 
aquesta teoria diu que, per exemple, també trobem tombes a algunes esglésies i no per això 
les considerem zones funeràries o cementiris. 
 
Es diu que per beneficiar-se dels efectes energètics d’un dolmen positiu caldria seure al seu 
centre durant uns 15 minuts. 
 
Els dolmens negatius: Aparentment aquests són més nombrosos, i es trobarien situats 
sobre creuaments tel·lúrics importantment negatius a nivell vibracional. 
 
Per la seva naturalesa negativa, aquests sí que s’haurien convertit en tombes i s’haurien 
vinculat a punts d’adoració. Així, diuen que trobar-se amb dolmen negatiu és una manera 
d’entrar en contacte amb la mort. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 
 
 
 
e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 

8. Altres conceptes i definicions 
 
Amb tot allò exposat fins a aquest punt es podria entendre que qualsevol de nosaltres, amb 
un cert nivell de pràctica, podria portar a terme un bon treball professional davant qualsevol 
persona que ens pugui demanar un estudi geobiològic de qualsevol immoble. 
 
Es coneixen quines geopaties considera la Geobiologia que poden ser perjudicials per a les 
persones; se saben localitzar i mesurar; es pot fer l’aixecament d’un ‘plànol geobiològic’ amb 
indicació dels punts i zones a evitar, i es pot aconsellar, per exemple, una redistribució que 
afavoreixi l’ús d’espais ‘neutres’, donant d’aquesta manera a qualsevol immoble una millor 
qualitat des del punt de vista geobiològic, per qui faci ús del mateix. 
 
Tot i això, al llarg d’aquest treball han aparegut conceptes que sembla que deuen ser 
detallats més a fons; si més no per poder donar resposta a certs dubtes que qualsevol 
persona possiblement ens pugui formular. 
 
S’exposa per tant a continuació una explicació més concreta dels següents conceptes: 
 
1) Ionització de l’aire 
2) Espectre electromagnètic 
3) Radiacions ionitzants 
4) Ones de Forma / Emissions de forma 
 
 
 

8.1. Ionització de l’aire 
 
La proporció d’oxigen de l’atmosfera és la mateixa tant a la ciutat com al camp; però què és 
el que fa diferent, més respirable i més ‘pur’ l’aire del camp? Es tracta dels ions negatius. 
Són aquests ions negatius que hi ha a l’aire, juntament amb l’oxigen, els que revitalitzen. 
L’excés de ions positius al nostre entorn és el responsable de la desvitalització, 
sensació de fatiga, afeccions respiratòries pròpies de les grans ciutats, etc... 
Les muntanyes es caracteritzen, entre d’altres coses, per la seva bona ionització negativa; 
és per això què sovint resulta menys fatigós escalar una serra que les escales de casa 
nostra. 
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Està comprovat que exposant una persona 20 minuts a una forta ionització positiva, la seva 
capacitat respiratòria es redueix en un 30%. La mateixa persona retorna a la normalitat 
després d’una exposició de 10 minuts en un ambient de forta ionització negativa. 
Per tant, val la pena recordar que els ions negatius ens vitalitzen i els ions positius ens 
desvitalitzen (ens donen sensació d’ofec i d’aire irrespirable, independentment de l’oxigen 
que aquest contingui). 

Existeix una certa electricitat continguda en l’aire 
que respirem. Aquesta electricitat està formada per 
partícules anomenades ions, de les quals hi ha 
positives i negatives. Es tracta d’àtoms i molècules 
compensats o no compensats.  
Tot àtom es compon d’un nucli central, carregat 
d’electricitat positiva; al voltant del qual giren 
electrons, carregats d’electricitat negativa. 
Quan la càrrega elèctrica del nucli iguala a la 
càrrega elèctrica de la suma d’electrons, el total és 
elèctricament neutre. El mateix passa amb la 
molècula que és neutra, quan les seves càrregues 
elèctriques estan compensades. 
El dibuix mostra una molècula neutra d’oxigen, 
formada per dos àtoms. Cadascun posseeix 8 
càrregues positives (protons) i 8 electrons 
(negatius). Si per qualsevol raó, un àtom o una 
molècula perd un o diversos electrons, entra a 
predominar la càrrega positiva del nucli i apareix 
així un ió positiu (o catió). Per contra, si un àtom o 
una molècula incorpora en les seves òrbites un o 
més electrons, la càrrega negativa d’aquests 
predomina sobre la càrrega positiva del nucli, 
creant-se així un ió negatiu (o anió). 

 
Després de les tempestes i les pluges se sent un aire plàcid i pur. La polvorització de l’aigua 
durant les pluges fortes, les cascades, i el mar quan està molt agitat, són algunes fonts de 
ionització negativa.  
 
Sembla ser que un recurs casolà per generar ions negatius en un lloc, consisteix en 
polvoritzar l’aire amb aigua. Aparentment està demostrat que quan l’aigua es nebulitza, la 
part més gran de la gota queda ionitzada positivament i cau, mentre que la part més fina i 
volàtil queda carregada negativament. 
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L’excés d’ions positius torna l’aire irrespirable perquè les molècules positives d’oxigen no 
poden ser absorbides en arribar als pulmons pel ferro de l’hemoglobina, que també és positiu. 
És per això que a les grans ciutats, als carrers, i a molts edificis, la gent té sensació d’ofec i 
problemes respiratoris. 
En algunes zones seques i càlides, on l’aire és molt elèctric per falta d’humitat i la terra no 
pot neutralitzar l’excés de ions positius, es produeixen vents perjudicials que embogeixen la 
gent i els animals39. 
 
Al nostre entorn, a l’interior i a l’exterior dels edificis, es creen vents i corrents perjudicials 
cada vegada que s’ionitza positivament l’aire. Algunes de les causes d’aquesta ionització 
positiva de l’aire dins els edificis són la pols, el fum, les calefaccions que redueixen la humitat 
de l’ambient, els condicionadors d’aire centralitzats (en fregar l’aire en les canonades), els 
materials plàstics, les pantalles de TV i els monitors dels ordinadors, etc... 
 
 
 

8.2. Espectre electromagnètic 
 
La superfície de la Terra està sotmesa a l’acció dels camps elèctrics i magnètics d’origen 
natural, els quals tenen influència sobre els organismes vius (ja ho em detallat i analitzat a 
l’apartat 5).  
 
Per poder tenir clara la magnitud de cada un dels diferents camps electromagnètics que ens 
envolten val la pena mesurar-los en Hz (Hertzs), que fa referència al número d’oscil·lacions 
per segon. Així, per exemple, una emissora de ràdio de freqüència 100 MHz vol dir que 
correspon a un camp electromagnètic que oscil·la 100 milions de vegades per segon (1 MHz 
= 1.000.000 Hz). 
 
La longitud d’ona i la freqüència determinen una altra característica important dels camps 
electromagnètics. Les ones electromagnètiques amb freqüències més altes transporten més 
energia que les ones de menor freqüència. 
Anomenem radiació ionitzant a aquelles ones electromagnètiques que transporten tanta 
energia que són capaces de trencar els enllaços entre les molècules. De les radiacions que 
componen l’espectre electromagnètic, els rajos gamma que emeten els materials 

                                                 
39  Alguns exemples d’aquests vent ‘malignes’ són el Foehn del sud de Suïssa (que bufa als Alps al començament de la 

primavera i de la tardor, i que fa que en aquesta època els suïcidis, assassinats i accidents de trànsit augmentin fins a un 
50%); la Tramuntana, a Catalunya; el Mestral, al sud de França; el Sirocco, a Itàlia; el Santa Ana a Califòrnia; el Chinook a 
l'oest dels EUA i Canadà; el Sharav a Israel i Mig Orient,... 
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radioactius, els rajos còsmics i els rajos X tenen aquesta capacitat. Les radiacions sense 
energia suficient per trencar els enllaços moleculars es coneixen com a radiació no ionitzant. 
 
Caldria preocupar-se pels efectes de tots els camps electromagnètics, ja que tots semblen 
afectar i alterar les nostres cèl·lules, però molt especialment per les radiacions ionitzants, 
que són capaces de matar-les. 
 
A la següent taula es pot observar un esquema de l’espectre electromagnètic: 
 

E s p e c t r e    E l e c t r o m a g n è t i c  

Radiacions NO ionitzants Radiacions ionitzants 

Radiofreqüències Microones Llum 

ELF VF VLF LF MF HF VHF UHF SHF EHF 
 

Visible 
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Al següent gràfic podem observar les longituds d’ona de cada una de les freqüències: 
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Recordem que l’ull humà té una capacitat limitada i no és capaç de veure radiacions de 
longituds d’ona majors a la de la llum ultraviolada (UV), ni menors a la de la llum infraroja, la 
qual cosa no vol dir que no existeixin. Possiblement estaríem més preocupats pels efectes 
dels camps electromagnètics si poguéssim veure tot l’espectre de radiacions. 
 
 
 

8.3. Radiacions ionitzants 
 
La radiació és l’emissió, propagació i transferència d’energia en qualsevol mitjà en forma 
d’ones electromagnètiques o partícules. 
 
Com més gran és la freqüència de la radiació electromagnètica, major serà la seva energia. 
Les ones o radiacions electromagnètiques es poden classificar, segons la freqüència o 
l’energia que posseeixin, en radiacions ionitzants (les que tenen suficient energia com per 
produir ionitzacions dels àtoms del medi o matèria que és irradiada i van des dels rajos x fins 
a la radiació còsmica) o radiacions no ionitzants (les que no tenen la suficient energia com 
per trencar els enllaços atòmics del mitjà que és irradiat). 
 
Per entendre què és la radiació ionitzant cal recordar els conceptes bàsics que defineixen un 
àtom. 
Actualment s’accepta que l’àtom té una estructura interna formada per un nucli i una escorça 
o núvol d’electrons orbitant entorn del nucli. 
El nucli de l’àtom està format per dos tipus de partícules: els protons, que tenen càrrega 
elèctrica positiva, i els neutrons, que no tenen càrrega elèctrica. En un àtom neutre, que és el 
seu estat habitual, el nombre d’electrons és igual al nombre de protons. 
Com les càrregues elèctriques iguals es repel·leixen, igual que els pols magnètics d’igual 
signe de dos imants, els protons tenen repulsió electromagnètica, però es mantenen units 
per l’existència d’una força més potent, denominada força nuclear forta. 
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Pràcticament tota la massa de l’àtom es troba en el nucli, ja que els electrons tenen una 
massa 1.835 vegades menor que la del protó i el neutró. 

 
El nucli més senzill és el de l'hidrogen, 
format per un sol protó; el nucli següent és 
el de l’heli, que té un nucli amb dos 
protons i dos neutrons, i dos electrons que 
giren al seu voltant. L’àtom de carboni té 
sis protons i sis neutrons en el seu nucli i 
sis electrons al seu al voltant, etc...  

 
Hi ha tants àtoms com a elements químics, la qual cosa suposa una mica més d’un centenar. 
 
En condicions normals d’equilibri, les partícules del nucli de l’àtom romanen fortament unides, 
és com si estiguessin lligades. Però un excés o una falta de neutrons pot trencar aquest 
equilibri. Llavors es converteixen en elements inestables, amb tendència a transformar-se en 
altres elements. Aquestes transformacions, anomenades també desintegracions, es 
produeixen en el nucli dels àtoms alliberant gran quantitat d’energia en forma de radiacions 
ionitzants, i aquest fenomen es coneix amb el nom de radioactivitat, descoberta per 
Becquerel en 1896. Es pot mesurar la rapidesa amb què es produeix aquest procés i 
expressar-la utilitzant una unitat especial denominada Bequereli, que és l’activitat d’una certa 
quantitat de material radioactiu que pateix una desintegració espontània cada segon. 
 
Les radiacions ionitzants emeses pels àtoms inestables es diuen així perquè quan travessen 
la matèria poden arrencar electrons dels àtoms que es troba en el seu camí. Llavors, aquest 
àtom ja no és elèctricament neutre, ja que ha perdut electrons, i es converteix en un ió. Es 
diu que aquest àtom ha estat ionitzat. 
 
La radiacions ionitzants que es presenten en forma de radiació electromagnètica 
(sense càrrega ni massa) són els Rajos X, els Rajos Gamma i els Rajos Còsmics 
(procedents sobretot del Sol). 
 
La radiació ionitzant és invisible, silenciosa, no fa olor ni sap a res i tampoc es pot tocar. No 
obstant, aquest tipus de radiació està present al nostre al voltant. La radiació ionitzant pot 
produir efectes sobre les persones i sobre el medi ambient. Per això, és important detectar-la, 
identificar-la i mesurar en quina quantitat està present. 
Els nostres sentits no poden detectar-la per si sols, però existeixen instruments (cambra 
d’ionització, comptador proporcional, comptador Geiger-Müller, dosímetre, etc.) que 
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permeten saber si estem en presència de radiacions ionitzants i mesurar-les, basant-se en 
els efectes que la radiació ionitzant produeix sobre la matèria. 
 
L’activitat d’una font radioactiva ens proporciona una idea de com és d’intensa aquesta font. 
A mode d’exemple podríem comparar l’activitat d’una font radioactiva amb el nivell de bateria 
d’una càmera de fotos, a on si la bateria està plena podrem fer moltes fotos i si la bateria 
s’esgota no podrem fer cap. 
 
Com ja s’ha dit, la unitat de mesura de l’activitat de les fonts radioactives es el Bequereli 
(Bq); no obstant això, aquesta és una unitat molt petita i per tant se sol parlar de 
kiloBequerelis (kBq). 
 
Per predir de forma aproximada els possibles efectes que poden produir les radiacions en 
l’organisme es fa servir el concepte de dosi. 
Quan parlem de radiacions ionitzants, no totes tenen la mateixa força ni representen el 
mateix perill. Per això, en parlar de dosi, hem de diferenciar el tipus de radiació ionitzant que 
l’està ocasionant (rajos X, rajos gamma,...). Però a més, no totes les parts del cos són 
igualment sensibles a cada tipus de radiació. 
 
La magnitud que determina l’energia mitja absorbida en el medi per unitat de massa es 
representa com a dosi absorbida (D). Es mesura en Grays (Gy) ó miliGrays (mGy). 
 
La dosi absorbida és insuficient per expressar l’efecte biològic que produeix la radiació, ja 
que aquest depèn de les característiques de la radiació i del teixit exposat a la mateixa. Per 
tenir en consideració aquestes dues realitats s’utilitzen dues magnituds: dosi equivalent, i 
dosi efectiva. 
 
La dosi equivalent (H), és la dosi absorbida en un òrgan o teixit (T), ponderada en funció 
del tipus i qualitat de la radiació (R). La seva unitat és el sievert (Sv). El valor de la dosi 
equivalent permet fer comparatives des del punt de vista de la protecció radiològica, 
analitzant els diferents danys que la mateixa dosi absorbida pot causar en un òrgan o teixit, 
depenent del tipus de radiació i de l’energia d’aquesta. 
 
La dosi efectiva (I) és la suma ponderada de la dosis equivalent en els diferents òrgans i 
teixits del cos a causa d’irradiacions internes i externes. Es mesura també en sievert (Sv). El 
valor de la dosi efectiva ens dóna una informació sobre el risc global en l’organisme humà. 
 
Els límits de dosis recomanats per la Comissió Internacional de Protecció Radiològica (ICRP), 
incorporats a la normativa europea i a la nostra legislació són fruit d’una sèrie d’estudis en 
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individus i poblacions exposats a diferents nivells de dosis de radiació i en els seus 
descendents. Aquest límit establert és d'1 mSv (0,001 Sv) per any natural. 
 
Els principals elements radioactius presents en les roques que constitueixen l’escorça 
terrestre són el potassi 40 i les dues sèries d’elements radioactius naturals procedents de la 
desintegració de l'urani 238 i del tori 232. També existeix el rubidi 87 i l'urani 235, però 
revesteixen menor importància. 
 
Els nivells de radiació natural terrestre al voltant del món difereixen d’un lloc a un altre, en 
raó de la variació de la concentració d’aquests elements en l’escorça terrestre. Així, els 
valors alts de radiació estan lligats en general a formacions geològiques que presenten major 
contingut en aquests elements tal com succeeix, per exemple, en determinat tipus de granits 
i roques sedimentàries, mentre que els nivells més baixos s’associen a roques bàsiques i a 
formacions sedimentàries d’origen marí. 

El gas radioactiu radó-222, juntament amb 
els elements de la seva sèrie radioactiva 
(descendents) són els causants de la major 
part de la dosi que rebem d’origen natural. 
La presència de radó a l’aire dels edificis té 
diferents orígens: el terreny situat sota la 
casa, els materials de construcció, l’aigua de 
consum,... En la il·lustració es mostren les 
principals vies d’entrada de radó en un 
habitatge.  
 

 
La concentració de radó a l’aire interior és variable, 
arribant-se a mesurar valors superiors a 5.000 
Bq/m³ en algunes zones de la península. 
 
El gas radó-222 es desintegra donant lloc a isòtops 
radioactius de vida mitjana curta, emissors de 
radiació alfa, beta, o beta/gamma. Els nostres 
pulmons retenen part d’aquests isòtops radioactius 
(exposició interna) i nosaltres rebem una dosi de 
radiació a mesura que es van desintegrant. Les 
concentracions de radón-222 varien durant el dia i 
es troben en el seu nivell més baix quan s’obren 
portes i finestres per ventilar. 
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El sistema més comú per desfer-se d’aquest gas radioactiu és la succió i extracció a 
l’exterior de l’aire acumulat a les plantes inferiors del edificis; a més es poden adoptar altres 
precaucions com el segellat d’esquerdes en murs, juntes, etc... 
 
Aquestes concentracions de radó-222 també es veuen afectades per factors atmosfèrics, ja 
que en períodes de fortes pluges el radó es dissol fàcilment en l’aigua, fet que disminueix la 
quantitat de radó que arriba a la superfície. 
Les dosis de radiació natural més elevada es produeixen en llocs on el terreny és més ric en 
urani. Hi ha zones, com per exemple a Pontevedra (Galícia) i a la Serra de Guadarrama 
(Madrid), a on les concentracions de radó són majors. 
 
Quan una partícula o fotó gamma xoca amb un altre àtom, el més probable és que reaccioni 
amb l’òrbita exterior dels electrons. Si s’expulsa un electró, aquest àtom perdrà una càrrega 
negativa i passarà a carregar-se positivament. L’àtom carregat l’anomenem ió, i es diu que 
l’àtom s’ha ionitzat. El buit que queda en la seva òrbita externa el fa químicament reactiu. Si 
la reacció química té lloc en una cèl·lula viva és probable que danyi a la cèl·lula i que, per 
tant, provoqui efectes biològics no desitjables. Aquesta capacitat per causar ionització i els 
efectes biològics que produeix és la raó per la qual han d'adoptar-se precaucions davant 
qualsevol tipus de radiació ionitzant. 
Se sap que la radiació ionitzant és penetrant i que pot passar a través d’objectes sòlids com 
el metall. La radiació X i la Gamma, per exemple, poden travessar varis metres de formigó i 
bastants centímetres d’una planxa de plom. 
 
Una de les reaccions més importants que es produeix en interaccionar la radiació ionitzant 
amb el cos humà és la radiòlisis o trencament dels enllaços químics de les molècules, amb la 
possibilitat que es formin altres molècules diferents de les originals. 
 
L’element més abundant en els éssers vius és l’aigua i la ionització d’aquesta pot donar lloc 
a l’aparició de radicals lliures que són molècules altament reactives. A la vegada, aquests 
radicals lliures poden, per exemple, combinar-se entre si per formar aigua oxigenada, que és 
un compost químic altament oxidant que pot atacar i trencar els enllaços químics en 
molècules complexes, com les que formen els cromosomes, donant lloc a l’aparició d’efectes 
biològics. 
 
Els estudis realitzats fins al moment indiquen que a Espanya la dosis mitja per persona i any 
és de 3,71 mSv. La procedència d’aquesta radiació es pot observar al següent gràfic: 
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Com es pot observar, més del 50% de la radiació ionitzant que rep el nostre cos prové del 
nostre entorn natural (radó del terra, i rajos gamma terrestres i còsmics). 
 
 

8.3.1. Riscos de l’exposició a la radiació ionitzant 
 
Estem sempre exposats a la radiació ionitzant d’origen natural, la qual procedeix de tot el 
que està al nostre al voltant: 
 
Del cel: Al voltant de 100.000 rajos còsmics de neutrons i 400.000 rajos còsmics secundaris 
travessen a cada persona en una hora. 
 
De l’aire que respirem: Al voltant de 30.000 àtoms, que emeten partícules alfa o beta i 
alguns rajos gamma, es desintegren cada hora en els nostres pulmons. 
 
Dels aliments i begudes: Al voltant de 15.000.000 d’àtoms de potassi-40 i 7.000 àtoms 
d’urani natural es desintegren dins de cadascun de nosaltres cada hora. 
 
Del sòl i dels materials de construcció: Més de 200.000.000 de rajos gamma ens 
travessen en una hora. 
 
Per poder tenir una idea més clara dels veritables riscos de l’exposició a les radiacions 
ionitzants podríem dir que: 
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- Els límits anuals de dosis estan fixats segons el que estableixen les directives de la Unió 
Europea. Per a la població en general és d'1 mSv (0,001 Sv) / any. Aquest límit no inclou la 
radiació rebuda per aquelles persones que, com a pacients, se sotmeten a diagnosis o 
tractaments mèdics que impliquin l’ús de radiacions ionitzants. 

 
- Una dosi de tant sols 0,02 Sv (20 mSv) suposa un risc d’un 1‰ (1/1.000) de morir de 

càncer, valor que és similar al risc anual de mort per causes naturals a l’edat de 40 anys. 
 
- En dones embarassades, a partir dels 0,1 Sv (100 mSv) s’incrementa el percentatge de 

possibilitats de patir un avortament, així com de produir-se malformacions o retard mental 
en el fetus.  

 
- L’exposició d’entre 0,5 Sv i 1 Sv (entre 500 mSv i 1.000 Sv) suposa una alta probabilitat de 

patir afeccions a la sang, nàusees, fatiga, vòmits, i reducció del temps de vida. 
 
- L’exposició a 1 Sv (1.000 mSv) suposa una probabilitat d’un 5% de patir un càncer, i d’un 

0,5% de que aquest sigui leucèmia.  
 
- Amb una exposició d’entre 1,5 Sv i 3 Sv (entre 1.500 mSv i 3.000 mSv) la probabilitat de 

mort és del 50%. 
 

Veure Pràctica 9.4. Radiació gamma sobre geopaties 
 
 
 

8.4. Les Ones de Forma (Emissions de Forma) 
 
En iniciar aquest treball no es pretenia entrar en l’anàlisi del món de les Ones de Forma 
(O.F.), també anomenades Emissions de Forma (EdF), considerant que no era un assumpte 
a tractar dins d’aquest treball. No obstant, conforme s’ha avançat en l’estudi de la 
geobiologia, i vist que es fan nombroses referències a aquest tema al llarg de tota la part 
expositiva, s’ha estimat necessari, com a mínim, dedicar un apartat a explicar d’una manera 
molt col·loquial aquest assumpte, ja que vulguem o no, segons la Geobiologia, també formen 
part d’aquest món, tot i que serien necessaris molts més coneixements per poder fer 
actuacions al respecte dels seus efectes. 
 
Com s’ha dit, sense entrar en detall, donat que aquest aspecte necessitaria un extens treball 
d’estudi i pràctica per sí sol, i pel fet que amb aquest tema ens movem en la frontera de lo 
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misteriós, incomprensible i inabastable, s’exposarà breument el concepte general, ja que es 
pot entendre que qualsevol persona que pugui estar realment interessada en aprofundir en 
el món de la Geobiologia deurà arribar a tenir un alt coneixement sobre les EdF (O.F.) i 
deurà cercar informació especialitzada, però, al menys en aquest apartat trobarà una 
informació bàsica de coneixements al respecte. Per altra part, com ja s’ha dit, tot i que no en 
fem ús, sempre és important tenir certs coneixements bàsics de tot allò que engloba el món 
de la Geobiologia. 
 
 

8.4.1. Conceptes generals de les Ones de Forma o Emissions de Forma 
 
Ja s’ha reiterat que tot en aquesta vida és vibració. Cada objecte, per la seva composició i la 
seva determinada forma, es va carregant de totes aquelles vibracions que li van arribant; 
quan arriba al moment de saturació comença a emetre o a desfer-se de l’excés de vibració 
com si fos una antena emissora. Podem dir que en un moment determinat existeix en 
qualsevol espai una freqüència única i irrepetible, ja que cada objecte està col·locat en un 
lloc específic que solament ocupa ell. Aquesta ona o vibració sembla ser que es projecta 
contra tot objecte i persona, i li afecta en positiu, en negatiu o de forma neutra40. 
 
Es diu, per tant, que les formes tenen la capacitat de vibrar i reflectir ones de diferents 
característiques i freqüències, que són les que anomenarem Ones de Forma (O.F.); 
aquestes O.F. no són per sí mateixes creades per les pròpies formes, sinó que són induïdes 
en elles per la interacció de les ones de l’espectre electromagnètic (incloent les pròpies 
emeses pels éssers humans). 
D’una forma molt genèrica podríem dir que les O.F. emeses per formes geomètriques 
simètriques serien beneficioses, i que les emeses per polígons i formes geomètriques 
irregulars no compensades serien nocives. 
 
Chaumery i Belizal41 intentaven definir les O.F. com el producte de formes geomètriques que 
capten l’energia ambient en una part molt feble i una vegada sobresaturades de d’aquesta 
energia captada, la irradien a continuació en vibracions resultants. 
 

                                                 
40  Aquesta teoria la van iniciar en els anys 30 els francesos André de Belizal, Leon Chaumery i Morel, i més tard Jean de la 

Foyé i Roger de Laforest, entre d’altres, van treballar sistemàticament en la investigació experimental, constatant que les 
formes poden influir en els processos de salut de les persones. 

41  A la dècada dels anys 30 els francesos André de Belizal, Leon Chaumery i Morel, i més tard Jean de la Foyé i Roger de 
Laforest entre d’altres, van treballar sistemàticament en la investigació experimental constatant que les formes poden influir 
en els processos de salut i malaltia en qualsevol punt de la naturalesa mitjançant una estranya energia vehiculada per les 
que van anomenar ‘ones de forma’. 

 



114 
 
 
 
e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 

Les civilitzacions del Romànic i del Gòtic ens ensenyen que els grans mestres constructors 
no deixaven rés a l’atzar; cuidaven i ajustaven escrupolosament qualsevol element que 
anava a ser part integrant de qualsevol ‘edifici sagrat’. Així, els temples situats en zones 
altament patògenes eren reconvertits en llocs de salut a causa de l’emissió de forma 
resultant generada per les mides, per les proporcions, per la polaritat de la pedra, per 
l’orientació, etc… Poc a poc aquests coneixements sembla ser que es van anar perdent i el 
seu ús va desaparèixer definitivament en el Renaixement. 
 
Actualment la investigació sobre les Ones de Forma ens porta a noves conclusions. Així, per 
exemple, els estudis portats a terme per la fundació francesa Ark’all (el major representant 
de la qual és el Doctor en física matemàtica i enginyer químic Jacques Ravatin), han portat a 
provocar que les anomenades “Ones de Forma” passin a denominar-se “Emissions degudes 
a les Formes (EdF)”. La raó és que, pel que sembla, no es tracta ben bé d’ones, ja que no 
tenen caràcter ondulatori; estaríem en realitat davant d’ “emissions” que gens tenen a veure 
amb l’electromagnetisme ni amb cap altre tipus d’energia coneguda, és més, és possible que 
no pertanyin a l’univers físic que coneixem, o dit d’una altra manera, aquestes emissions 
transcendeixen el tridimensional. Del treball experimental realitzat fins al moment sembla 
deduir-se que les EdF (O.F.) interaccionen amb la força de la gravetat, amb els corrents 
magnètics terrestres i amb radiacions compreses, o no, dins de l’espectre electromagnètic. 
 
En resum, les formes absorbeixen energia, la modulen i la irradien. La subtilesa de l’energia 
emanada per les EdF dificulten la seva detecció i és precisament aquesta subtilesa la que 
podria explicar el seu poder de penetració, la qual cosa suggereix que actuen sobre els 
nivells més íntims de la matèria i en el cas dels éssers vius sobre els nivells cel·lulars. 
Recordem que tot l’engranatge de la vida se sustenta en allò més subtil, en el més delicat, 
d’aquí el gran poder d’harmonització o desharmonització de les formes. 
 
En aquest sentit els fenòmens que de vegades es donen al voltant dels més coneguts 
receptors i emissors d’ones de forma, com les piràmides, les estàtues de la illa de Pasqua o 
les catedrals, no poden fer una altra cosa que qüestionar les tesis del pensament 
estrictament racional. L'esmentat professor Ravatin aporta dos conceptes que ens podrien 
ajudar a comprendre les EdF: 
 
El primer concepte té a veure amb el que denomina “allò local” que es localitza en l’àmbit de 
les tres dimensions, és a dir, es tracta del món físic conegut en el qual podem tenir 
referències i contacte amb les coses. 
 
El segon concepte es refereix a “allò global” i representa a l'univers, on les referències es 
perden, on no existeixen ancoratges, on no serveixen ja les eines físiques ni tampoc les 
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psíquiques que utilitzem habitualment. Aquest és un univers que està més enllà d’allò físic, i 
és justament dins d’aquest univers infinit a on es troba el nostre limitat “allò local”. No obstant 
això, tant “allò local” com “allò global” són mons que estan estretament interrelacionats i 
entre els quals es dóna un intercanvi constant d’informació. L’ésser humà pertany a tots dos 
mons. 
 
Això que Ravatin explica té un perfecte paral·lelisme amb altres teories, com la del físic 
quàntic David Bhom. Per a ell existeixen dos mons, l’ “implícit” i l’ “explícit”. L’un és real i 
invisible, i l’altre és il·lusori i visible. El que nosaltres fem és captar freqüències que ens 
arriben des d’aquest món real i invisible per transformar-les en la realitat física que coneixem 
i que és una més entre altres innombrables realitats inserides en un ingent nombre de 
possibles mons existents. 
 
Per tant “allò local” ho podem ‘controlar’, i “allò global” no; és per aquest motiu que el treball 
amb les formes exigeix una extrema cura pels efectes insospitats que de vegades mostren. 
 
 

8.4.2. Algunes característiques de les emissions degudes a les formes 
 
Els geobiòlegs més experimentats, amb grans coneixements i estudis realitzats envers les 
ones de forma i els seus efectes, atribueixen una sèrie de característiques comuns a aquest 
tipus d’emissions, i afirmen que: 
 
1) Les EdF (O.F.) acompanyen i estan associades a tots els fenòmens energètics; per tant 

un corrent d’aigua subterrània, una falla, un camp electromagnètic o una emissió de 
rajos X van indissolublement units a una projecció de forma i a un poder d’incidència; 
aquesta emissió de forma podria ser tant o més perillosa que la pròpia emissió 
energètica. 

2) L’emissió de les formes pot ser transportada per tot un seguit d’objectes i, de la mateixa 
manera, pot ser detinguda pels materials més insospitats. Algunes emissions poden 
travessar murs i objectes metàl·lics. 

3) Les emissions de forma poden ser amplificades per altaveus, transformadors, 
solenoides (molls dels matalassos), etc. Un solenoide positiu (gir horari) no altera la fase 
d’emissió. Un solenoide negatiu (gir anti-horari) sí altera la fase d’emissió. 

4) Determinades formes poden actuar com a catalitzadors, i per tant accelerar o retardar 
processos biològics. 

5) Les emissions degudes a les formes es propaguen en l’espai com a vibracions dirigides i 
són molt penetrants, fins al punt de semblar que no hi ha escut material inert capaç de 
detenir-les. No obstant, de la mateixa forma que amb les ones lluminoses i un prisma de 
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vidre, es poden desviar les ones de forma amb un prisma de fusta. Es poden, també, 
concentrar amb una lent convexa de fusta. També tenen la virtualitat de ser reflectides o 
desviades per miralls, per tant és recomanable no col·locar miralls a les habitacions. 

6) El cercle i l’esfera són les formes més perfectes. Un cercle projecta energèticament una 
esfera i un cilindre. En canvi els semicercles i les semiesferes emeten ‘negativament’ 
pels seus costats plans, per la qual cosa s’haurien d’evitar objectes amb aquestes 
formes. 

7) Tots els polígons regulars de costats parells són formes polaritzades i per tant, en 
principi, benèfiques. Tots els polígons de costats imparells són formes despolaritzades i 
per tant susceptibles de causar problemes. 

8) Qualsevol dibuix que distorsioni la figura humana emet “ones nocives”. 
9) Qualsevol composició realitzada amb determinada intenció projectarà la mateixa allà on 

es trobi. 
10) Les formes harmonizadores compleixen millor la seva funció si són col·locades sobre 

llocs equilibrats geomètricament. 
11) El pensament té la seva pròpia Emissió de Forma, i té, per tant, capacitat per crear, 

modificar o anul·lar altres EdF. 
12) Qualsevol forma, per molt harmoniosa que sigui pot arribar a emetre “ones nocives” si 

arriba a saturar-se. 
13) Les emissions de forma magnètiques carreguen (vitalitzen). Les emissions elèctriques 

descarreguen (desvitalitzen). 
14) Sembla ser, per tant, que només hi hauria una regla segura en relació a les EdF (O.F.): 

“No existeixen regles” 
 
 

8.4.3. Algunes recomanacions sobre les O.F. / EdF 
 
Com ja s’ha dit abans, només es volia donar una breu explicació d’aquest aspecte i, per tant, 
no entrarem a detallar la metodologia de localització i anàlisi d’aquestes EdF; ens limitarem a 
donar una breu llista d’aspectes bàsics que, segons la Geobiologia, podríem tenir en 
consideració en relació a elles, amb la finalitat d’aconseguir que la nostra casa sigui el més 
“saludable” possible. Aquestes senzilles recomanacions podrien ser: 
 

- En la mesura del possible, el mobiliari hauria de ser de fusta natural i contenir formes 
arrodonides, sense angles molt marcats. 

- Evitar l’exposició a angles, sobretot si són inferiors a 90 graus. Col·locar sobre ells 
cantoneres de formes arrodonides. Cal indicar que qualsevol objecte dirigeix les seves 
emissions en direcció de la bisectriu de cada un dels seus angles.  

- Suavitzar els espais irregulars tot el que puguem. 
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- La decoració hauria de ser harmoniosa. No s’haurien de col·locar quadres que 
distorsionin la figura humana, i caldria vigilar amb l’art abstracte i amb les màscares 
africanes. 

- Evitar les llums i altres objectes amb formes semiesfèriques. 
 
 

8.4.4. Dos exemples curiosos  
 
El coneixement i domini de les ones o emissions de forma precisa d’un exhaustiu i profund 
estudi concret. Aquest tipus d’emissions entenem que queden fora d’allò relacionat amb els 
aspectes principals de la nostra professió. No obstant, com ja s’ha dit anteriorment, qualsevol 
de nosaltres determinarà fins a quin punt vol aprofundir en els coneixements que engloba el 
món de la Geobiologia, així com els aspectes sobre els que treballarà dins de qualsevol 
estudi geobiològic d’un immoble. 
 
S’ha volgut, no obstant, fer menció d’un parell d’exemples concrets a mode d’introducció en 
aquest àmbit de les ones de forma. Un d’ells fa referència a la forma piramidal, i l’altre a la 
llegua hebrea.  
 
 

1) La forma de piràmide 
 
Tothom ha sentit a parlar de les grans piràmides d'Egipte, però existeixen piràmides en tot el 
planeta, excepte a Austràlia i l'Antàrtida. Són especialment conegudes les piràmides ‘mayas’ 
de Chichén Itzá al Yucatán, les piràmides toltecas del Sol i la Lluna a Teotihuacán o la gran 
piràmide de Cholula, totes elles a Mèxic; però també existeixen importants piràmides a 
Arizona, Illinois, Alaska, Sibèria, a Xina (especialment a la província de Sen’ Shi), a 
l’Himalaya, a les selves de Cambodja (Angkor), a França, a Anglaterra (com Silbury Hill, 
atribuïdes als templaris), etc.... 
No obstant això, l’obra mestra de l’arquitectura energètica piramidal semblen ser les grans 
piràmides de Gizah, a la vora del Nil, en el Baix Egipte. Entre elles destaca la gran piràmide 
de Kheops. Es diu que a la ‘Càmera del Rei’, situada en el baricentre de la piràmide, 
s’observen unes condicions energètiques que desafien els coneixements de la física actual. 
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Diuen que el subtil impacte energètic que causa el fet de traspassar el llindar d’un d’aquests 
‘espais sagrats’, no passa desapercebut per a cap persona una mica atenta, prescindint 
totalment dels seus coneixements o les seves creences. El que s’anomena com a 
arquitectura sagrada no es limita a buscar un lloc altament energètic, sinó que la seva forma, 
color i disseny pot ressaltar i amplificar aquesta sensació energètica, convertint l’edifici (el 
temple) en una mena de “central d’energia”. A on sembla ser més evident aquest fet és en 
les grans piràmides. 
La patent nº 91304 de l'Oficina de Patents Checa, va registrar l’any 1.959, per part del 
radiotècnic Karl Drbal (de Praga) un artifici regenerador del tall de les fulles d’afaitar; aquest 
no té cap mecanisme, cap electrònica, i l'inventor afirma que el fenomen de mantenir el tall 
afilat es deu, exclusivament, a la forma geomètrica d’una maqueta a escala de la piràmide de 
Kheops, realitzada en cartró, que hauria de ser construïda a escala d’aquesta gran piràmide, 
amb un angle de cares de 51° 51’, i situar-se perfectament orientada amb els punts cardinals. 
Situant la fulla en el baricentre d’aquesta petita piràmide, a un terç de l’altura, sembla que es 
poden garantir més de cents afaitats amb una mateixa fulla, i que qualsevol persona pot 
comprovar aquest fet. 
 

Veure Pràctica 9.2. Efectes de les piràmides 
 
Per altra part també diu que segons les investigacions de A. Bovis, una maqueta de piràmide 
pot momificar qualsevol substància viva. 
 

Veure Pràctica 9.2. Efectes de les piràmides 
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En relació a les energies tel•lúriques, en l’arquitectura profana (d’edificis o monuments no 
religiosos) es dóna especial importància a la forma de la coberta. Es diu que hi ha formes 
positives per a la vida, i altres formes que són nocives; en general, les formes convexes 
serien sanes per a l’hàbitat humà i, en canvi, els dissenys còncaus serien perillosos. 
Així, per exemple, sembla ser que els hórreos cèltics, encara presents a Astúries, Galícia i 
Irlanda, amb coberta piramidal a quatre aigües, són els que millor conserven els grans, de 
manera similar a la gran piràmide. En aquest sentit sembla ser que qualsevol hórreo està 
sempre rigorosament orientat amb els punts cardinals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arquitectura a tot el món, com la naturalesa, sembla seguir les proporcions del nombre auri 
(nombre d’or). Una visualització senzilla d’aquest nombre és la sèrie de Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13, 21... en què cada nombre és la suma dels dos anteriors, i el seu creixement és 
aproximadament igual a Phi (el nombre d’or), el valor del qual és 1,618...  

 
El nombre Phi està present en moltes estructures orgàniques, com el 
creixement d’una petxina, o la disposició de les nervadures d’una fulla. 

 
 
  
 
 
 
En la construcció d’un immoble, la proporció de les seves dimensions espacials, internes i 
externes, té molta importància. Qualsevol espai amb una altura, amplada i longitud en 
proporció de 3, 5, 8, sembla que tindrà la màxima ressonància i harmonia. 
Aquesta energia invisible de les formes sembla estar implícita en el concepte de bellesa 
general comú de tots els pobles. Sembla tractar-se d’alguna cosa quasi tangible que provoca 
un impacte emocional que pot suposar reaccions com per determinar que un espai és 
imponent, estret, opressor, o per contra, acollidor. És evident que les formes de qualsevol 
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immoble no són indiferents; tota forma sembla tenir una acció energètica que actua sobre les 
nostres reaccions, com pot passar en les diferents sensacions rebudes per qualsevol de 
nosaltres en entrar en un espai quadrat, triangular, allargat, de sostre excessivament alt, o 
baix, etc... 
 
L’acció energètica i vibracional de la forma de piràmide sembla ser de les potents, i es diu 
que pot crear la emissió d’ones de forma en el seu interior de tal manera que pot ser capaç 
de provocar efectes com per exemple: 
 

a) Recuperar el tall de les fulles d’afaitar. 
b) Conservació i revitalització de l’aigua, que no es bacteritza. 
c) Conservació indefinida i vitalització d’aliments. Les verdures i fruites sembla ser que es 

deshidraten sense iniciar procés de putrefacció. 
d) Conservació indefinida del poder germinatiu. Qualsevol llavor que es deixi en una 

piràmide ‘perfecta’ sembla que podrà conservar-se vàlida indefinidament. 
e) En apicultura es diu que aconsegueix millorar el rendiment, evitant a les abelles moltes 

de les malalties que normalment les afecten. 
 
 

2) La llengua Hebrea 
 
Diuen que, aparentment, la llengua hebrea escrita emet en vibracions de forma allò que vol 
dir, per les formes i per les combinacions de les seves lletres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si més no, curiós; i un tema intrigant com per intentar esbrinar més... 
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9. Pràctiques, proves i altres anàlisis 
 
 

9.1. Reacció varetes en ‘L’ 
 
La detecció de l’existència de corrents d’aigua subterrània és una de les més gràfiques i 
evidents un cop el radiestesista té certa experiència en aquest tema. S’ha volgut, doncs, en 
aquest cas, comprovar si la clara reacció de creuament de les varetes sobre la vertical d’una 
corrent, es produeix de la mateixa forma si aquestes varetes es troben subjectades per un 
objecte inert (en aquest cas a l’interior d’unes ampolles de vidre) i no pas en mans d’una 
persona. 
 
S’han realitzat en aquest cas 3 comprovacions sobre la reacció de les varetes sobre una 
corrent natural d’aigua subterrània: 
1) Amb les varetes directament agafades pel radiestesista. 
2) Amb les varetes subjectades per ampolles de vidre. 
3) Amb les varetes subjectades per ampolles de vidre i aquestes agafades pel radiestesista.  
 
A les següents imatges es poden veure les reaccions de les varetes en cada cas: 

 
La reacció de les varetes en mans d’un radiestesista és 
quasi imminent en aquells punts sobre la vertical d’una 
corrent d’aigua, fins i tot si la persona que realitza la 
prospecció és poc experimentada, com en el cas que podem 
observar en aquesta imatge. 

 
 
 
La reacció es produeix 
igualment, tot i que de manera 
menys ràpida, en el cas que les 
varetes es trobin col·locades 
dins d’unes ampolles de vidre. 
Tot i així es produeix un clar 
creuament en la vertical de la 
corrent d’aigua prospectada.  
 



122 
 
 
 
e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 

 
Quan col·loquem les varetes dins d’un objecte inert, com 
són aquestes ampolles de vidre, no es produeix cap 
reacció en les varetes, tot i trobar-se justament a la vertical 
d’una important corrent natural d’aigua subterrània. 

 
 
Tampoc s’observa cap reacció en 
col·locar les varetes dins de les ampolles 
sobre la vertical d’un ‘creuament actiu’ 
(una franja Curry sobre un creuament 
Hartmann), tot i que en aquest cas 
també es tracta, segons la Geobiologia, 
d’un punt especialment nociu. 
 
Sembla per tant que la reacció de les varetes en mans d’una persona es deu a alguna mena 
de reacció muscular, bé sigui per una veritable diferencia de potencial elèctric que es crea en 
el nostre cos al situar-nos sobre certes zones del terreny (punts geopàtics), o bé sigui per 
alguna altra reacció subtil que provoqui un lleugera contracció muscular, suficient per fer 
reaccionar l’instrument que es porta a les mans. 
 
 

9.2. Efectes de les piràmides 
 
A l’apartat 8.4.4 s’ha parlat dels aparents efectes que provoca la forma de piràmide sobre 
alguns objectes o animals. Entre aquests efectes s’ha indicat l’afilament de les fulles d’afaitar 
i la conservació indefinida i vitalització d’aliments. 
Per intentar esbrinar si aquests efectes són certs o no, s’han realitzat les dues següents 
pràctiques: 
 
 

9.2.1. Les piràmides i les fulles d’afaitar 
 
La proba ha estat realitzada amb una fulla d’afaitar de marca blanca i de capçal desmuntable 
per facilitar la col·locació de les fulles dins una piràmide feta amb una simple cartolina. 
La fulla ha estat col·locada (cap amunt) a l’interior de la piràmide, a 1/3 de l’alçada total 
(sobre un simple tros de fusta), i amb la piràmide orientada als punts cardinals amb l’ajut 
d’una brúixola. Actualment han passat més de 22 setmanes (5 mesos / abril, maig, juny, juliol 
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i agost de 2012), i ha estat feta servir una mitja de 3 cops per setmana, el que suposa un 
total d’uns 66 usos. 
 
Donat que aquesta prova ha estat realitzada personalment, puc certificar que la fulla és 
encara utilitzable, i que el seu rendiment és aproximadament del 70% respecte al de la fulla 
nova. Sembla no haver dubte de que, tot i tractar-se d’una fulla d’afaitar de baix cost, sembla 
que podria ser possible la seva utilització en més de 100 usos, sempre i quan sigui 
col·locada a l’interior d’una forma piramidal amb les següents característiques: 
 
a) Pel que fa al material, sembla que cal utilitzar qualsevol que no sigui atret o repel·lit pels 

imans convencionals, amb la qual cosa cal utilitzar paper, cartró, alumini, fusta, vidre,...  
b) L’objecte, en aquest cas la fulla per afilar, s’ha de col·locar a l’interior, a 1/3 de l’alçada 

total (sobre un tros de fusta, per exemple). 
c) La piràmide ha de quedar perfectament orientada en direcció Nord-Sud magnètic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Les proporcions han de ser idèntiques a les de la gran piràmide de Gizah (la major de les 

piràmides d'Egipte, que va ser ordenada construir pel faraó de la quarta dinastia de 
l'Antic Egipte, Kheops, cap a l’any 2.570 a.C.). 

 Si prenem com a referència una alçada justa d’1 unitat, la resta de proporcions són les 
que es poden observar al següent croquis: 

 
 
 
Dins aquestes proporcions trobem el 
nombre auri (ϕ / Phi / 1,618...) en diverses 
ocasions. Així: 
 
Apotema / ½ Base = ϕ (Phi) 
1,2716 / (1,5708/2) = ϕ (Phi) 
 
Si Alçada=1 → Apotema=     ϕ (Phi) 
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9.2.2. Les piràmides i la conservació indefinida i vitalització d’aliments 
 
Els resultats obtinguts amb aquesta pràctica han estat certament curiosos. 
Preteníem confirmar que les Ones o Emissions de Forma que es produeixen dins un volum 
piramidal podien conservar i/o vitalitzar aliments. 
Hi ha molta literatura al respecte dels efectes de les piràmides, i en tots el casos coincideixen 
que la col·locació de qualsevol tipus de carn en bon estat al seu interior manté les qualitats 
biòtiques d’aquesta inalterables, produint-se tant sols la deshidratació de la peça. Així doncs 
ens hem disposat a comprovar aquest fet mitjançant la creació d’una forma piramidal amb 
les proporcions de la piràmide de Gizah, i hem col·locat dues peces idèntiques de carn, una 
al costa de l’altra, però una sota la piràmide perfectament orientada N-S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les condicions ambientals són exactament les mateixes per ambdues peces; la única 
diferència, doncs, és que una d’elles romandrà col·locada sota la forma piramidal. 
 
Passades 24 hores l’estat de les peces és el següent: 
 
La peça ‘no protegida’ no mostra signes de putrefacció, 
però sí un important estat de deshidratació. 
 
 
 
 

 
 

La peça ‘protegida’ no mostra signes tant evidents de 
deshidratació, però es poden observar diversos punts 
blancs que no fan pensar que l’estat de conservació 
sigui òptim.  
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Passades 48 hores l’estat de les peces és el següent: 
 
La peça ‘no protegida’ continua sense mostrar signes de 
putrefacció, però la deshidratació va en augment. 
 
 
 
 

 
 

La peça ‘protegida’ encara no mostra signes evidents 
de deshidratació, però es poden observar signes 
evidents d’inici de putrefacció.  

 
 
 

Passades 72 hores l’estat de les peces és el següent: 
 
La peça ‘no protegida’ comença a mostrar símptomes 
de putrefacció, i es troba en el mateix estat que 
mostrava la ‘peça protegida’ al cap de 24 hores. 
 
 
 
 

 
 

La peça ‘protegida’ encara no mostra signes evidents 
de deshidratació, però es el seu estat de putrefacció és 
molt avançat.  

 
 

 
Anàlisis dels resultats: 
Certament no s’han produït els resultats que s’esperaven. Tot feia pensar que la ‘peça 
protegida’ per la forma piramidal no hauria de mostrar signes de putrefacció, i que es 
mantindria en bon estat de conservació, tant sols deshidratant-se poc a poc. Ben al contrari, 
la putrefacció s’ha produït un 300% més ràpidament que en el cas de la peça ‘no protegida’. 
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No obstant, cal analitzar una mica més aquest assumpte. És evident que l’evolució de les 
dues peces no ha estat la mateixa; com ja s’ha dit, la ‘peça protegida’ s’ha deteriorat 3 
vegades més ràpid que la ‘no protegida’. 
D’entrada sembla evident que dintre de la forma piramidal s’ha produït alguna mena d’efecte, 
ja que ambdues peces no han evolucionat de la mateixa forma. 
Per altra banda, el que deuria ser un millor estat de la ‘peça protegida’ s’ha convertit en tot el 
contrari. 
 
Quina és l’explicació d’aquest fet? Doncs bé, els resultats obtinguts semblen ben normals 
donat el gran error comès. 
 
Quin ha estat l’error? Després de tant estudi, pràctica i comprovacions relacionades amb la 
Geobiologia, resulta que es comet un error de principiant i es realitza la col·locació 
d’aquestes peces de carn sense prospectar prèviament el punt a on han estat col·locades. 
 
Vist això es realitza immediatament la prospecció geobiològica d’aquesta zona (mitjançant 
radiestèsia), i es comprova que les peces han estat col·locades sobre la zona d’afectació 
d’una corrent natural d’aigua subterrània. La zona a on ha estat col·locades les peces té un 
nivell vibratori de tant sols 3.000 u.B. 
 
Què ha passat, doncs? En realitat podem considerar que els resultats obtinguts són més 
rellevants, potser, que en el cas d’haver col·locat les peces sobre una zona neutra. 
Ja hem vist que ambdues peces de carn s’han comportat de manera molt diferent amb el pas 
del temps. La peça situada sota el volum piramidal ha sofert una descomposició molt més 
ràpida que la ‘no protegida’ (Un 300% més), tot i que l’efecte esperat era justament el 
contrari. No obstant, sembla que efectivament existeix alguna mena d’efecte produït per la 
piràmide. Tot fa indicar que dins aquesta forma piramidal qualsevol energia o nivell 
vibracional es multiplica. En haver col·locat la piràmide sobre un punt geopàtic (nociu), 
aquesta nocivitat s’ha multiplicat per 3 en el seu interior, i ha suposat que la peça ‘protegida’ 
patís els efectes nocius de la corrent d’aigua subterrània d’una manera molt més ràpida. 
Aquests efectes són molt evidents en aquestes imatges de l’estat de la carn passades tants 
sols 72 hores: 
 
 
 
 
 
 
 

Piràmide Fora 
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Sembla que podríem dir, doncs, que efectivament es produeixen a l’interior de les piràmides 
certes reaccions com a conseqüència de les anomenades Ones de Forma, o per qualsevol 
altre motiu encara no justificat científicament, que multipliquen els efectes naturals de la zona 
en la qual es troba ubicada. Es a dir, si en el cas de la fulla d’afaitar, col·locada sobre una 
zona neutra, els efectes eren ‘beneficiosos’, i sobre una corrent d’aigua subterrània amb un 
nivell vibratori de 3.000 u.B. els efectes ‘nocius’ es multipliquen per 3, sembla que no hi ha 
dubte que dins un volum piramidal amb les proporcions de la gran piràmide de Gizah es 
produeixen efectes que certament caldria analitzar amb profunditat. 
 
 
 

9.3. Camp magnètic natural sobre geopaties 
 
En aquesta pràctica es faran certes comprovacions per tal de determinar si a les zones 
geopàtiques existeixen, o no, variacions importants en el camp magnètic terrestre respecte 
als seus valors mitjos. 
 
Disposem d’un Geo-Magnetómetre model BPM·2010 de la marca alemanya Bio-Physik 
Mersmann GmbH. Farem ús d’aquest Geo-Magnetòmetre i d’una brúixola comú per fer 
aquestes comprovacions sobre les variacions en el camp magnètic. 
 

 
 
Cal recordar que els valors mitjans del camp magnètic terrestre en la península ibèrica se 
situen entre 32.000 nT (nanoTeslas) i 45.000 nT, que qualsevol variació superior a 
10.000 nT es considera extrema i que l’exposició continuada a aquests punts podria afectar 
importantment a la salut de qualsevol persona, ja que el nostre organisme sembla estar 
‘preparat’ per funcionar correctament dintre dels nivells mitjos de cada zona. 
 
Els valors més alts del camp magnètic terrestre es localitzen als pols nord i sud, amb valors 
al voltant de les 60.000 nT. 
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Així doncs realitzarem amidaments i analitzarem els resultats sobre: 
 
1) una zona geobiològicament neutra 
2) un punt a l’interior d’un mur energètic de la xarxa Hartmann 
3) un punt a l’interior d’un mur energètic de la xarxa Curry 
4) un ‘creuament actiu’ (una franja Curry sobre un creuament Hartmann) 
5) varies xemeneies cosmotel·lúriques 
6) una corrent d’aigua natural subterrània 
7) a la planta superior situada sobre una caldera de calefacció 
 
 

9.3.1. Camp magnètic (Zona neutra) 
 
Per poder disposar d’un correcte valor de referència cal determinar el valor mig del camp 
magnètic terrestre a les zones neutres d’on es realitzaran la resta d’amidaments. Així, s’han 
efectuat amidaments de diferents zones de l’entorn obtenint resultats que mostren que 
aquest camp magnètic mig és molt estable i oscil·la entre 37.710 nT i 38.490 nT, tal com es 
pot comprovar a les següents imatges d’una d’aquestes zones neutres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un cop determinat el valor mig del camp magnètic a les zones neutres podrem establir si 
existeixen o no variacions importants a les zones afectades per diverses geopaties.  
 
 

9.3.2. Camp magnètic (Xarxa HARTMANN) 
 
Mesurant diversos punts dins les zones d’afectació d’aquesta xarxa, s’observa com els 
valors comencen a veure’s lleugerament afectats, si bé no es poden considerar fora del que 
es consideren valors normals. Els valors de camp magnètic sobre la xarxa Hartmann és 
bastant estable i oscil·la al entre 46.020 nT i 46.550 nT de mitja, tal com es pot comprovar a 
les següents imatges d’una d’aquestes zones: 
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S’observa, doncs, que el camp magnètic dins les zones d’afectació de la xarxa Hartmann 
varia en unes 8.000 nT respecte al camp de qualsevol zona neutra. Aquests valors es poden 
considerar pràcticament normals, si bé no deixa de ser significatiu el fet de l’existència d’una 
certa variació respecte a les zones neutres. 
 
 

 9.3.3. Camp magnètic (Xarxa CURRY) 
 
Dels amidaments de diversos punts sobre aquesta xarxa s’observa que els valors es veuen 
encara més afectats, si bé tampoc no es poden considerar fora del que es consideren valors 
normals. Els valors de camp magnètic sobre la xarxa Curry tornen a ser bastant estables i 
oscil·len entre 29.350 nT i 30.230 nT de mitja, tal com es pot comprovar a les següents 
imatges d’una d’aquestes zones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas observem que el camp magnètic dins les zones d’afectació de la xarxa Curry 
també varia en unes 8.000 nT respecte al camp de qualsevol zona neutra, però en aquest 
cas amb valors inferiors. Tot i així encara podem entendre que aquests valors poden 
considerar-se pràcticament normals, tornant a ser significatiu el fet de l’existència d’una certa 
variació respecte a les zones neutres. 
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9.3.4. Camp magnètic (Creuament Actiu) 
 
Dins les zones d’afectació d’aquests punts (‘creuaments actius’, corresponents a una franja 
Curry sobre un creuament Hartmann) els valors que s’obtenen són ja molt alterats. En 
aquests punts els valors del camp magnètic oscil·len de mitja entre 11.080 nT i 11.860 nT, 
tal com es pot comprovar a les següents imatges d’una d’aquestes zones mesurades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí ens comencem a moure amb valors totalment desviats dels que es consideren com a 
normals, amb desviacions d’uns 26.000 nT respecte a les zones neutres del voltant. Ja hem 
dit anteriorment que qualsevol variació superior a 10.000 nT es considera extrema, i en 
aquest cas es obvi que les variacions superen aquests límits i que, per tant, podria ser que 
una persona que resti un temps continuat sobre aquests punts patís alguna mena d’alteració, 
ja que com també s’ha dit, el nostre organisme sembla estar ‘preparat’ per funcionar 
correctament dintre dels nivells mitjos de cada zona. 
 
 

9.3.5. Camp magnètic (Xemeneies cosmotel·lúriques) 
 
En aquest cas s’han realitzat diversos amidaments dels quals es mostres dos exemples, 
corresponents a dues xemeneies de diferents nivells vibratoris (7.500 u.B. i 11.000 u.B.). 
 
Els resultats obtinguts en aquests casos resulten una mica més ‘curiosos’. 
 
Si recordem allò que es deia a l’apartat 5.6, els moviments del flux d’energia corresponents a 
una xemeneia cosmotel·lúrica és podien comparar amb els d’una respiració en quatre temps, 
amb un moviment ascendent d’uns 3 minuts de durada, un breu temps de repòs, un 
moviment descendent d’uns 2 minuts de durada, i un altre breu temps de repòs. 
 
Doncs bé, els amidaments mitjos obtinguts en el cas de la xemeneia amb valor vibracional 
de 7.500 u.B. han estat els següents: 
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Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de repòs’ de la xemeneia, 
s’han obtingut uns valors mitjos del 
camp magnètic d’entre 34.500 nT i 
35.910 nT. 
En termes geobiològics hauríem de dir 
que quan la xemeneia està en repòs, el 
camp magnètic en aquell punt és normal, 
i molt similar al de qualsevol punt neutre 
de la zona. 
 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘d’ascens’ de la xemeneia, la 
‘cosa’ canvia. Els valors mitjos que es 
poden observar del camp magnètic se 
situen entre 74.010 nT i 75.130 nT. 
En termes geobiològics hauríem de dir 
que quan la xemeneia està en fase 
d’ascens el camp magnètic s’altera 
importantment, amb valors molt per 
sobre dels de qualsevol punt neutre de 
la zona. 
 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar de ’descens’ de la xemeneia, 
els valors mitjos que es poden observar 
tornen a variar importantment, amb 
valors que se situen entre 17.010 nT i 
17.400 nT. 
En termes geobiològics hauríem de dir 
que quan la xemeneia està en fase de 
descens, el camp magnètic també es 
veu fortament alterat, amb valors que 
molt per sota dels de qualsevol punt 
neutre de la zona. 

 
Aquests resultats no deixen de ser significatius des del punt de vista de la Geobiologia; 
sembla que vinguin a confirmar d’alguna manera que ‘alguna cosa’ passa amb el camp 
magnètic natural en aquells punts a on es localitza una xemeneia cosmotel·lúrica. A més, 
sembla que les variacions d’aquest camp magnètic segueixin una mena de ritme similar al 
que la Geobiologia anomena ‘respiració de la xemeneia’. 
 
Donats aquest primers resultats sembla necessari analitzar un altre punt afectat per aquest 
tipus de geopatía. En aquest altre cas mesurarem el camp magnètic en un punt situat a la 
vertical d’una xemeneia amb valor vibratori d’11.000 u.B. 
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Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de repòs’ de la xemeneia, 
s’han obtingut uns valors mitjos del 
camp magnètic d’entre 33.240 nT i 
33.310 nT. 
En termes geobiològics hauríem de dir 
que quan la xemeneia està en repòs, el 
camp magnètic en aquell punt és normal, 
i molt similar al de qualsevol punt neutre 
de la zona. 
 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘d’ascens’ de la xemeneia, la 
‘cosa’ novament canvia. Els valors 
mitjos del camp magnètic se situen entre 
14.390 nT i 14.930 nT, amb la qual cosa, 
en termes geobiològics podríem dir que 
quan la xemeneia està en fase d’ascens 
el camp magnètic s’altera importantment, 
en aquest cas amb valors molt per sota 
dels de qualsevol punt neutre de la zona. 
 
 
 
Finalment, dins els marges de temps 
que podríem determinar de ’descens’ de 
la xemeneia, els valors mitjos tornen a 
situar-se molt lluny dels de les zones 
neutres, aquest cop amb valors que se 
situen entre 18.130 nT i 18.470 nT. 
En termes geobiològics diríem que quan 
la xemeneia està en fase de descens, el 
camp magnètic també s’altera important-
ment, amb valors que molt per sota dels 
de qualsevol punt neutre de la zona. 

 
 
Novament els resultats són molt significatius des del punt de vista geobiològic, ja que 
vindrien a confirmar un altre cop que ‘alguna cosa’ passa amb el camp magnètic natural en 
aquells punts a on es localitza una xemeneia cosmotel·lúrica, i novament sembla que 
aquestes variacions segueixin aquest ritme al que la Geobiologia anomena ‘respiració de la 
xemeneia’. 
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9.3.6. Camp magnètic (Corrent d’aigua subterrània) 
 
Dins les zones d’afectació d’una corrent natural d’aigua subterrània els valors del camp 
magnètic que s’obtenen són tan preocupants com en el cas de les xemeneies 
cosmotel·lúriques. En aquests punts els valors oscil·len de mitja entre 60.450 nT i 60.640 nT, 
tal com es pot comprovar a les següents imatges d’una d’aquestes zones mesurades: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geobiològicament sembla confirmar-se que les corrents d’aigua subterrània serien unes de 
les geopaties més nocives que es coneixen actualment, juntament amb les xemeneies i els 
vòrtex cosmotel·lúrics.  
El camp magnètic natural de la Terra es veu fortament afectat en aquests punts, i sembla per 
tant que una persona situada sobre la seva vertical es pot veure afectada d’una o altra 
manera. Les desviacions en aquest cas són d’unes 22.000 nT respecte a les zones neutres 
del voltant, i recordem que qualsevol variació superior a 10.000 nT es considera extrema. 
 
 

9.3.7. Camp magnètic (Caldera de calefacció) 
 
Finalment s’han realitzat amidaments del camp magnètic a la vertical d’una caldera de 
calefacció situada a una planta inferior, per sota del forjat. Si recordem allò que es deia a 
l’apartat 4.6.7, aquestes masses metàl·liques podrien ser una important font d’ones nocives, i 
afectarien a tota la seva vertical, a qualsevol pis superior. 
Primerament, per intentar evitar errors, es comprova la no existència 
de masses metàl·liques o qualsevol altre tipus d’elements u objectes 
que puguin alterar els resultats obtinguts en els amidaments, i es 
busca amb una brúixola l’orientació indicada sobre la vertical de la 
caldera i sobre un punt neutre situat a 1,50 m. de distància. Aquesta 
primera comprovació ja ens mostra l’existència d’una important 
desviació d’uns 140º en l’orientació de la brúixola sobre el punt situat 
a la vertical de la caldera.  
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Un cop fet això analitzarem, pel que fa als valors del camp magnètic, tant les zones properes 
com la justa vertical d’aquesta caldera de calefacció. 
 
Hem mesurat, doncs, el camp magnètic natural a diverses zones neutres del voltant de la 
vertical afectada, obtenint en tots els casos valors que queden situats dins dels considerats 
normals. A les següents imatges es pot observar, com a exemple, el valor obtingut a un punt 
neutre situat a 1,5 metres de distància de la vertical de la caldera. 

 
 
 
 
 
 
 

 
El valors obtinguts en aquest cas se situen sobre les 33.530 nT, que com ja hem dit, són 
valors totalment normals en aquesta zona geogràfica. 
 
En canvi, quan mesurem el valor del camp magnètic just a la vertical de la caldera, observem 
que aquests valors estan molt alterats, obtenint, tal com es pot observar a les següents 
imatges, valors d’entre -2.420 nT i -7.330 nT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els resultants són certament preocupants. S’obtenen valors de polaritat contrària (negativa) i 
la variació real entre un punt i l’altre és de fins a 40.000 nT (+33.530 / 0 / -7.330). 
 
No podem dir que tot allò que la Geobiologia considera nociu hagi quedat demostrat amb 
aquestes comprovacions, però potser sí que podem pensar que possiblement hi hagin certs 
factors a diverses zones de qualsevol indret que, efectivament, puguin suposar alguna mena 
d’incidència sobre les persones ja que, d’entrada, sembla evident que existeixen punts sobre 
els quals el camp magnètic terrestre es troba fortament alterat. 
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9.4. Radiació gamma sobre geopaties 
 
Al llarg d’aquest treball ja s’ha fet menció de que, aparentment, als terrenys situats sobre 
geopaties existeixen índexs més elevats de radiació ionitzant en relació als dels punts 
neutres d’aquella mateixa zona, si bé no s’ha pogut localitzar cap estudi concret que 
determini amb exactitud aquet fet. 
 
Sembla doncs un aspecte important dins aquest treball realitzar un estudi detallat d’aquest 
aspecte per poder confirmar o desmentir aquet fet. 
 
En aquest cas disposem d’un detector de radiació gamma (ionitzant), també 
anomenat comptador Geiger, de la marca alemanya Gamma-Scout®. 
 
És important, primerament, recordar els nivells de radiació màxima establers en 
els límits de seguretat per poder analitzar posteriorment els resultats obtinguts. 
 
La unitat més identificativa en aquest aspecte és la dosi anual. Recordem que 
la Comissió Internacional de Protecció Radiològica (ICRP) estableix com a límit 
de seguretat per a la població en general una dosi màxima d'1 mSv / any. 
També cal recordar que a l’apartat 8.3.a s’indicaven els riscos de l’exposició a la radiació 
ionitzant, i que aquests començaven a ser certament preocupants a partir de dosis de tant 
sols (20 mSv). També sabem que el 50% de la dosi anual té procedències com els aliments i 
begudes, la radiació còsmica, els usos mèdics, i altres fonts diverses, corresponent 
aproximadament el 50% restant a la radiació gamma terrestre. 
 
El nostre comptador Geiger és capaç de mesurar la dosi de radiació gamma en µSv/h 
(microSievert/hora) i per tant caldrà tenir les referències segons aquestes unitats. Així: 
 
Límit dosi màxima anual ...............................................................................1.000 µSv (1 mSv) 
% aproximat corresponent al rajos gamma terrestres: ....................................................... 50% 
Límit dosi màxima anual de rajos gamma terrestres: ...................................500 µSv (0,5 mSv) 
Hores anuals (365’25 dies x 24 hores): ...................................................................8.766 hores 
Dosi màxima per hora de rajos gamma terrestres (500 µSv / 8.766 h): ...........0,057 µSv/h 
 
Tenim així el valor de referència a partir del qual podrem analitzar els resultats obtinguts 
mesurats sobre diferents punts geopàtics. Recordem que hem de considerar aquests 0,057 
µSv/h com un valor mig aproximat, ja que la radiació mitja és lleugerament variable en cada 
zona geogràfica. En aquest cas s’han realitzat amidaments sobre: 
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1) diverses zones geobiològicament neutres 
2) un punt a l’interior d’un mur energètic de la xarxa Hartmann 
3) un punt a l’interior d’un mur energètic de la xarxa Curry 
4) un ‘creuament actiu’ (una franja Curry sobre un creuament Hartmann) 
5) diverses xemeneies cosmotel·lúriques amb nivells vibratoris variables 
6) diverses corrents d’aigua subterrània 
 
 

9.4.1. Radiació ionitzant gamma (Zones neutres) 
 
Els amidaments d’aquests quatre primers casos s’ha realitzat dins un mateix habitatge 
unifamiliar aïllat, a la població de Rubí (Barcelona).  

En primer lloc s’han localitzat, mitjançant 
la radiestèsia, diversos punts neutres 
dins l’habitatge. Els resultats mitjos 
obtinguts a aquests punts han estat 
d’entre 0,129 µSv/h i 0,136 µSv/h. 
Aquests valors suposen una dosi anual 

d’uns 1,16 mSv dins d’aquestes zones neutres, valor lleugerament alt respecte als nivells 
establerts de seguretat, però que es pot considerar normal per a aquesta zona. 
 
 

9.4.2. Radiació ionitzant gamma (Xarxa Hartmann) 
 
Com s’ha dit a l’apartat 
anterior, aquests primers 
amidaments han estat 
realitzats dins un mateix 
habitatge. Dins d’aquest, 
mitjançant la radiestèsia, 
s’han localitzat i marcat al 
terra (amb cordes) la xarxa 
Hartmann i la xarxa Curry, 
fins a la localització d’un 
‘creuament actiu’ entre 
aquestes dues xarxes 
(creuament Hartmann + línia 
Curry). 
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Dins els ‘murs’ de la xarxa Hartmann s’han obtingut valors de radiació gamma d’entre 0,180 
µSv/h i 0,188 µSv/h. Aquests valors son un 38% superiors als obtinguts a les zones neutres, 

i suposen una dosi anual d’uns 1,61 mSv, 
valor que encara no sembla preocupant, 
tot i ser lleugerament alt respecte als 
nivells establerts de seguretat. 
 
 

 
 

9.4.3. Radiació ionitzant gamma (Xarxa Curry) 
Dins els ‘murs’ de la xarxa Curry s’han obtingut valors de radiació gamma d’entre 0,158 
µSv/h i 0,173 µSv/h. Aquests valors son un 25% superiors als obtinguts a les zones neutres, 

i suposen una dosi anual d’uns 1,45 mSv, 
valor que encara no sembla preocupant, 
tot i ser lleugerament alt respecte als 
nivells establerts de seguretat. 
 
 

 
 

9.4.4. Radiació ionitzant gamma (Creuament Actiu) 
Dins el ‘creuament actiu’ localitzat (una franja Curry sobre un creuament Hartmann), s’han 
obtingut valors de radiació gamma d’entre 0,242 µSv/h i 0,250 µSv/h. Aquests valors son un 

86% superiors als obtinguts a les zones 
neutres, i suposen una dosi anual d’uns 
2,16 mSv, valor que, ara sí, comença a 
ser més preocupant, essent quatre 
vegades superior als nivells establerts de 
seguretat. 

 
Arribats a aquest punt es pot començar a establir que els nivells de radiació gamma 
(ionitzant) existents sobre les zones afectades per les xarxes Hartmann i Curry són 
lleugerament superiors als existents als punts neutres de qualsevol zona, però no es pot 
considerar que siguin valors en cap cas alarmants. 
Per altra part, el tema comença a ser més seriós sobre els punts de creuament d’aquestes 
xarxes. Hem pogut veure com, per exemple, sobre un ‘creuament actiu’ els nivells de 
radiació gamma (capaç de trencar els enllaços moleculars) són un 400% superiors als límits 
considerats de seguretat. 
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9.4.5. Radiació ionitzant gamma (Xemeneies cosmotel·lúriques) 
En aquest apartat s’han realitzat amidaments sobre 3 xemeneies de diferents nivells 
vibratoris (4.000 u.B, 5.000 u.B. i 7.500 u.B). 
Els resultats obtinguts en aquests casos resulten una mica més ‘curiosos’. 
 
Si recordem allò que es deia a l’apartat 5.6, els moviments del flux d’energia corresponents a 
una xemeneia cosmotel·lúrica és podien comparar amb els d’una respiració en quatre temps, 
amb un moviment ascendent d’uns 3 minuts de durada, un breu temps de repòs, un 
moviment descendent d’uns 2 minuts de durada, i un altre breu temps de repòs. 
Doncs bé, els amidaments mitjos obtinguts en el cas de la xemeneia amb valor vibracional 
de 4.000 u.B. han estat els següents: 

 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de repòs’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,108 µSv/h i 0,136 µSv/h. Nivells molt 
propers als límits de seguretat. 
 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘d’ascens’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,242 µSv/h i 0,250 µSv/h, que suposen 
una dosi anual d’uns 2,16 mSv, valor 
més d’un 430% per sobre dels límits de 
seguretat. 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de descens’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,226 µSv/h i 0,234 µSv/h, que suposen 
una dosi anual d’uns 2,02 mSv, valor 
més d’un 400% per sobre dels límits de 
seguretat. 
 

Resulta molt significativa la seqüència de valors obtinguts en mesurar els nivells de radiació 
gamma sobre una xemeneia cosmotel·lúrica. El que es pot observar molt clarament és que 
les variacions en els valors obtinguts semblen coincidir amb el que dins de la Geobiologia 
s’anomena ‘respiració de la xemeneia’; és a dir, es fàcilment constatable com la radiació 
sobre aquest punt es pot considerar normal (com a qualsevol zona neutra) durant un període 
de temps d’aproximadament 1 minut; posteriorment i de manera sobtada, la radiació 
augmenta molt considerablement durant uns 2 minuts, el que podríem equiparar amb la fase 
ascendent de la xemeneia; finalment, passats aquests 2 minuts, es produeix una lleugera 
baixada en els nivells de radiació (que encara cal considerar molt elevats), que també té una 
durada d’uns 2 minuts, i que podríem equiparar amb la fase descendent de la xemeneia. 
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Aquestes fases es repeteixen continuadament, sempre de la mateixa forma. 
 
Els amidaments mitjos obtinguts en el cas de la xemeneia amb valor vibratori de 5.000 u.B. 
han estat els següents: 
 

 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de repòs’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,087 µSv/h i 0,093 µSv/h. Nivells molt 
propers als límits de seguretat. 
 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘d’ascens’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,258 µSv/h i 0,323 µSv/ h (un 322% per 
sobre dels valors de la zona neutra). 
Això suposa una dosi anual d’uns 2,55 
mSv, valor un 510% per sobre dels 
límits de seguretat. 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de descens’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,203 µSv/h i 0,219 µSv/h (un 230% per 
sobre dels valors de la zona neutra). 
Això suposa una dosi anual d’uns 1,85 
mSv, valor un 370% per sobre dels 
límits de seguretat. 
 

En aquest cas es torna a repetir la seqüència ‘ascens, pausa, descens, pausa’, coincidint 
novament amb l’anomenada ‘respiració de la xemeneia’. 
 
 
Finalment, s’han realitzat amidaments sobre una xemeneia amb valor vibratori de 7.500 u.B., 
essent aquest un valor que es troba a la franja alta dels nivells òptims d’una persona sana, 
que recordem que es troben entre 6.500 u.B. i 8.000 u.B. 
 
En aquest cas, amb l’anàlisi de l’entorn, es pot constatar com la vegetació existent a la zona 
d’afectació d’aquesta xemeneia té un mida major que la resta de la mateixa vegetació 
existent als voltants. 
 
Els valors de radiació gamma obtinguts en aquest últim cas han estat els següents: 
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Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de repòs’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,136 µSv/h i 0,143 µSv/h. Nivells molt 
propers als límits de seguretat. 
 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘d’ascens’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,266 µSv/h i 0,274 µSv/ h (un 194% per 
sobre dels valors de la zona neutra). 
Això suposa una dosi anual d’uns 2,37 
mSv, valor un 474% per sobre dels 
límits de seguretat. 
 
Dins els marges de temps que podríem 
determinar ‘de descens’ de la xemeneia, 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,250 µSv/h i 0,258 µSv/h (un 182% per 
sobre dels valors de la zona neutra). 
Això suposa una dosi anual d’uns 2,23 
mSv, valor un 446% per sobre dels 
límits de seguretat. 
 

Novament es torna a repetir la seqüència ‘ascens, pausa, descens, pausa’, coincidint amb 
l’anomenada ‘respiració de la xemeneia’. 
 
Els resultats obtinguts en el tres casos analitzats semblem certificar en certa manera que, 
sigui quin sigui el nivell vibratori d’aquest fenomen tel·lúric, sobre la seva vertical es registren 
nivells de radiació ionitzant (gamma) molt superiors als de qualsevol zona neutra de l’entorn i 
que, per tant, resultarà un lloc nociu per a qualsevol persona que passi molt temps a sobre 
d’ell. 
 
 
  
9.4.6. Radiació ionitzant gamma (Corrents d’aigua subterrània) 
Per últim hem analitzat els nivells de radiació ionitzant (gamma) existent a sobre de diverses 
corrent d’aigua subterrània. 
S’ha considerat necessari analitzar 3 tipologies principals d’aquest tipus de corrents: 
 
1) Corrent d’aigua de la xarxa de clavegueram. 
2) Corrent d’aigua potable de la xarxa general. 
3) Corrent d’aigua natural subterrània. 
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Els resultats obtinguts en el cas d’una corrent d’aigua soterrada, corresponent a un important 
col·lector de la xarxa de clavegueram han estat els següents: 
 

 
A les zones neutres del voltant de la 
xarxa s’han obtingut nivells de radiació 
d’entre 0,087 µSv/h i 0,108 µSv/h. 
Nivells molt propers als límits de 
seguretat. 

 
 
A la vertical de la xarxa de clavegueram 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,151 µSv/h i 0,165 µSv/ h, (un 62% per 
sobre dels valors de la zona neutra). 
Això suposa una dosi anual d’uns 1,38 
mSv, valor un 276% per sobre dels 
límits de seguretat. 
 
 
 

Els resultats obtinguts en el cas d’una corrent d’aigua soterrada, corresponent a un ramal 
principal de la xarxa d’aigua potable han estat els següents: 

 
A les zones neutres del voltant de la 
xarxa s’han obtingut nivells de radiació 
d’entre 0,115 µSv/h i 0,122 µSv/h. 
Nivells propers als límits de seguretat i 
normals per a la zona. 
 
 
 
A la vertical de la xarxa d’aigua potable 
s’han obtingut nivells de radiació d’entre 
0,073 µSv/h i 0,080 µSv/ h, (un 35% 
inferiors als valors de la zona neutra!). 
S’analitzarà aquest fet al final de 
l’apartat. 
 
 
 

Finalment, els resultats obtinguts en el cas d’una corrent d’aigua subterrània, d’origen natural, 
han estat els següents: 
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A les zones neutres del voltant de la 
corrent s’han obtingut nivells de radiació 
d’entre 0,108 µSv/h i 0,115 µSv/h. 
Nivells molt propers als límits de 
seguretat. 
 
 
A la vertical de la corrent s’han obtingut 
nivells de radiació d’entre 0,306 µSv/h i 
0,340 µSv/ h, (un 290% per sobre dels 
valors de la zona neutra). Això suposa 
una dosi anual d’uns 2,83 mSv, valor un 
566% per sobre dels límits de seguretat. 
 
 

 
Dels tres anàlisis anteriors en relació als nivells de radiació ionitzant (gamma) existents a la 
vertical de les corrents d’aigua subterrània, es poden extreure tota una sèrie de conclusions: 
 
1) En el cas de corrents d’aigües ‘brutes’ (clavegueram) els nivells de radiació son 

lleugerament més alts que els existents als punts neutres de la mateixa zona, sense que 
els puguem considerar alarmants. 

 Cal tenir en consideració que la major part d’aquestes canalitzacions no tenen un 
diàmetre molt gran, i que per tant el cabal d’aigua és relativament petit si el comparem 
amb els que es poden tenir algunes corrents naturals d’aigua subterrània. En el casos 
de claveguerams analitzats en aquets treball, els diàmetres eren de 500 mm. 

 
 Per tant, podríem dir que tot i que efectivament els nivells de radiació gamma sobre la 

vertical de corrents d’aigua de clavegueram són superiors als de qualsevol punt neutre 
de la zona, aquests no són tant alts com per poder considerar-los importantment nocius 
des d’aquest punt de vista (radiació ionitzant). 

 
2) En el cas de corrents d’aigua potable, els resultats són més significatius. De les diverses 

xarxes analitzades, i tal com es pot observar a la que finalment s’ha exposat aquí 
d’exemple, els nivells de radiació gamma existents a la vertical d’aquestes corrents 
d’aigua ‘tractada’ són normalment inferiors als de qualsevol punt neutre de la zona. 

 Aquest aspecte fa pensar, d’entrada, que aparentment no totes les corrents d’aigua 
subterrània siguin nocives per a les persones que s’hi puguin trobar a sobre d’elles. 

 De fet, és sabut que a bona part de les edificacions considerades ‘sagrades’ (vibracional 
o energèticament positives) per la Geobiologia, com poden ser la Catedral de Chartres, 
o la Catedral de Santiago de Compostela, per exemple, existeixen corrents d’aigua 
artificials que es creuen en un punt concret, que normalment sol coincidir amb l’altar. 

 En els casos de les dues catedrals indicades, s’han localitzat 14 corrents artificials 
d’aigua que conflueixen amb una altra corrent natural subterrània just al punt on queda 
situat l’altar, tal com es pot observar en la següent imatge: 
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De fet es diu que aquestes corrents d’aigua es troben sempre des de la construcció dels 
grans megàlits com els menhirs i els dolmens. Sembla ser que un menhir està sempre 
construït sobre un encreuament com a mínim de dos corrents d’aigua subterrània, i que 
el dolmen té com a mínim un corrent d’aigua just sota seu. 
Tots aquests aspectes, afegits al fet que físicament podem mesurar que la radiació 
ionitzant és inferior sobre les corrents d’aigua potable, ens pot fer pensar que certament 
les corrents subterrànies puguin tenir efectes diversos sobre les persones, bé sigui de 
forma positiva, o bé negativa, segons cada tipus d’aigua. 
 

3) Finalment, de l’anàlisi dels nivells de radiació gamma existents a la vertical d’una corrent 
natural d’aigua subterrània, es desprèn que en aquests casos el resultats sí que cal 
considerar-los alarmants. 

 Si recordem que sobre aquest tipus de corrents d’aigua s’han obtingut nivells de radiació 
gamma més d’un 500% superiors als dels punts neutres de la zona, hem de començar a 
considerar que, certament, cal allunyar-se d’aquests punts. 

 
 
Definitivament, amb els resultats obtinguts respecte als nivells de radiació gamma (ionitzant) 
existents sobre els diferents punts geopàtics, cal concloure que les xemeneies 
cosmotel·lúriques i les corrents d’aigua natural subterrània semblen ser les més nocives en 
aquest aspecte. 
Recordem també que avui dia encara no coneixem l’eina científica per mesurar la tipòloga 
exacta de radiació (vibració, nivell energètic,...) existent sobre qualsevol punt d’un terreny. 
Aquests resultats obtinguts en relació als nivells de radiació gamma no són, doncs, més que 
una petita part del que possiblement caldria conèixer respecte a la possible afectació de 
qualsevol punt geopàtic sobre els essers humans. No obstant també hauríem de pensar que 
si els resultats obtinguts tant sols pel que respecta a nivells de radiació ionitzant ja comencen 
a ser preocupants, valdria la penar començar a actuar en conseqüència. 
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10. Estudis geobiològics pràctics 
 
Arribats a aquest punt, qualsevol de nosaltres com a tècnic, amb certa pràctica podria arribar 
a estar capacitat per reconèixer, diferenciar, classificar, localitzar i mesurar bona part de les 
Ones Nocives que sembla ser que, segons la Geobiologia, podrien afectar a la qualitat de 
vida de les persones que fan ús dels edificis que nosaltres construïm. 
 
Dins la nostra professió hi ha tècnics que es dediquen a diferents variants laborals. 
Part d’ells treballen en temes íntimament relacionats pròpiament amb la construcció, 
bé sigui dins la geotècnia, el càlcul d’estructures, com a direcció facultativa, però 
també una bona part ho fan com a redactors de projectes de reforma i/o interiorisme, 
etc... En qualsevol dels casos sembla que tots ells podrien tenir amb la Geobiologia un 
complement perfecte per al seu treball. 
 
Fins no fa gaires anys, per exemple, no eren obligats els estudis geotècnics en els projectes 
d’obra nova o grans rehabilitacions. Ara ningú dubta de la seva total necessitat. 
Possiblement en un futur, més o menys proper, l’estudi geobiològic sigui igualment obligat. 
Les persones volen viure dins d’edificis no només segurs i confortables, sinó saludables. 
Quin sentit té viure a una casa per molt moderna que sigui, maca, econòmica, ecològica,..., 
si al final potser ens està perjudicant a nosaltres i a la nostra família? 
 
Possiblement siguem els professionals ‘situats’ al punt exacte dins d’aquest món. Som el 
col·lectiu professional que més coneixements tècnics té com per poder proposar i adoptar 
solucions davant tots els aspectes exposats en aquest treball. Podem treballar sobre l’estudi 
del terreny, col·laborar en la redacció del projecte (estudiant les orientacions i les 
distribucions interiors favorables en cada sentit), podem intervenir en la construcció 
pròpiament (materials, instal·lacions, aplicació de mesures de prevenció,...), podem projectar 
reformes basades en estudis geobiològics, i un molt llarg etc. 
 
Així doncs, per finalitzar i complementar aquest treball envers la Geobiologia, es mostren a 
continuació cinc casos pràctics reals corresponents a diferents estudis geobiològics realitzats. 
A cada un d’ells es poden observar els anàlisis i comprovacions que ajuden a completar i 
aclarir alguns dubtes de tot allò indicat a la part expositiva.  
 
Es presenten, per tant, a continuació, el següents estudis geobiològics realitzats: 
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10.1. Can Serra · Polígon 3 Parcel·la 74 (T.M. Rubí)  
Localització d’aigua subterrània en parcel·la de sòl rústic. 

 Aquest estudi s’ha realitzat per part de l’autor d’aquest treball i, paral·lelament, per un 
geobiòleg professional amb més de 20 anys d’experiència. 
S’intenta d’aquesta manera poder contrastar els resultats obtinguts en les prospeccions 
radiestèsiques realitzades per dues persones diferents, dins la mateixa zona, en 
moments diferents.  

 

10.2. Carrer Turull, 124 (T.M. Sabadell) 
Estudi d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, centenari, al centre d’una gran ciutat. 

 La propietat, que en breu veurà augmentat el seu nombre familiar pel naixement d’un 
nou fill, sol·licita un projecte de redistribució interior que tingui en consideració els 
aspectes geobiològics del seu emplaçament. 

 

10.3. Avinguda Vilardebó, 13 (T.M. Montmeló) 
Estudi d’un habitatge unifamiliar aïllat de recent construcció, a on ja es va fer un estudi 
geobiològic previ a la seva construcció. 

 Els propietaris d’aquest immoble volen ratificar les dades de l’estudi geobiològic realitzat 
l’any 2.006 per tal de comprovar si existeixen variacions importants que suposin la 
necessitat d’adoptar noves mesures al respecte.  

 

10.4. Via Urbinese, s/n · Castelfranco di Sopra (Itàlia)  
Estudi geobiològic d’un immoble ubicat a un emplaçament no proper als realitzats a la 
resta de casos pràctics; el principal objectiu és determinar si les energies tel•lúriques es 
manifesten de la mateixa manera, independentment de la situació geogràfica de la zona. 
En aquest cas concret es realitza un estudi a una latitud i longitud distanciades en uns 
250 km i 800 km respectivament respecte a la resta de casos pràctics, a la Toscana 
italiana. 

 

10.5. Plaça Jaume Pla i Pallejà, 2 Local Esq. (T.M. Rubí)  
Estudi d’un local comercial amb ús actual d’oficina. 

 La gerència de l’empresa sol·licita un estudi geobiològic de les seves instal·lacions (local 
comercial) i una proposta de redistribució de llocs de treball en base als resultats 
obtinguts. Aquesta sol·licitud es formula un cop vista la continuada problemàtica existent 
d’absència laboral per malaltia de diversos treballadors de l’empresa. 
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10.1. Can Serra · Polígon 3 Parcel·la 74 (T.M. Rubí)  
 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

Província: Barcelona 

Terme Municipal: Rubí 

Ref. Cadastral: 08183A003000740000JH 

Latitud / Longitud: 41º 30’ 50” / 2º 1’ 44” 
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Descripció: Parcel·la de terreny en sòl rústic, de 7.783 m² de superfície. 
 No existeixen edificacions. 
 El 41% del sòl està destinat a conreu de secà i el 59% restant és zona 

de pinar sense ús específic. 
 
Encàrrec: El propietari de l’immoble vol arrendar l’activitat i vol oferir un terreny 

amb possibilitat d’extracció d’aigua pròpia de pou. Sol·licita la 
localització dels possibles punts d’existència d’aigua subterrània per a 
la seva extracció i ús pel conreu. 

  

Data visita: 28/05/2012 · 08/06/2012 
 

Anàlisis geodèsic: Segons dades de l’Institut Geològic de Catalunya el terreny es troba 
dins l’àrea Qva1-3, corresponent a les zones situades sobre ventalls i 
la plana al·luvial de la Riera de les Arenes, provinents de l’escala 
temporal del pleistocè (iniciada fa uns 2,6 milions d’anys).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Amb més concreció, el terreny queda situat sobre una zona Q2D, 

corresponent a terrenys formats majoritàriament per graves. 
 No existeixen falles principals a la vertical del terreny. 
 
 
 
 
 
 
   
 
Anàlisis entorn: No s’observen característiques particulars a la vegetació existent que 

facin pensar, en primera instància, en l’existència de geopaties 
extremes dins la zona d’estudi. 
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 El terreny limita a l’est amb el torrent de Can Polit, i queda situat, en la 
mateixa direcció, a uns 300 metres de la Depuradora d’aigües de 
Terrassa. 

 

Vista aèria i croquis de l’immoble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prospecció geobiològica de data 28/05/2012 
 
Les dues prospeccions geobiològiques en aquest terreny han estat realitzades en la zona ‘a’, 
qualificada cadastralment com a zona de conreu de secà, donat que correspon a la zona 
accessible del total de la parcel·la i sobre la que es porta a terme l’activitat agrícola. 
 
Aquesta primera prospecció ha 
estat realitzada pel redactor 
d’aquest projecte. 
S’han localitzat i marcat un total 
de 12 punts sobre el terreny i 
s’han estimat les correspondèn-
cies amb les possibles corrents 
d’aigua subterrània existents a la 
zona. 
L’aixecament del plànol a escala 
s’ha realitzat mitjançant la presa 
de mides per triangulació des de 
diversos punts fixes de la zona 
(A, B, C). El resultat obtingut és 
el que es pot observar a la 
imatge de la dreta. 
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Prospecció geobiològica de data 08/06/2012 
 
Aquesta segona prospecció ha estat realitzada pel geobiòleg José Manuel Chica (veure nota 
a peu nº 30 a la pàg. 58). 
 
S’han localitzat i marcat un total 
de 10 punts sobre el terreny i 
s’han estimat les correspondèn-
cies amb les possibles corrents 
d’aigua subterrània existents a la 
zona. 
L’aixecament del plànol a escala 
s’ha realitzat mitjançant la presa 
de mides per triangulació des 
dels mateixos punts fixes 
adoptats en el cas anterior (A, B, 
C). 
El resultat obtingut és el que es 
pot observar a la imatge de la 
dreta. 
 
 
Anàlisis comparatiu de resultats 
 
Amb aquesta primera pràctica es 
pretén comprovar si una 
prospecció geobiològica realitzada 
per diferents professionals és 
coincident en un mateix terreny o 
zona. 
 
La primera impressió al contrastar 
els dos resultats obtinguts és que 
poca cosa tenen en comú. No 
obstant, amb la superposició dels 
plànols i l’anàlisi més profund dels 
resultats es pot arribar a unes 
primeres conclusions: 
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1) Existeix una evident zona coincident a la part sud-est del terreny. 
2) Els punts 1 i 2 de la primera prospecció, i els punt 3 i 4 de la segona, són també 

coincidents respecte a la possible existència d’aigua subterrània en la seva vertical. La 
diferència en ambdós resultats fa tant sols referència a la possible direcció o sentit de la 
corrent. 

3) A la zona entre els punts 7,8,9 i 10 de la primera prospecció s’indica la localització 
d’aigua, però no és així en la segona prospecció. 

 Vist això es va sol·licitar a José Manuel Chica un anàlisis concret de la zona situada 
entre aquests punts obtenint el següent resultat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segons aquest experimentat geobiòleg, en aquesta zona existeix una important cavitat 
soterrada. Segons ell, és un fet comú que qualsevol persona amb poca pràctica amb la 
radiestèsia pugui confondre fàcilment les subtils reaccions obtingudes pels efectes de 
l’aigua, les cavitats o les discontinuïtats del terreny; només la pràctica acompanyada de 
la contrastació de resultats, aniran oferint un percentatge cada cop més alt d’encerts en 
les prospeccions geobiològiques. 

4) Segons allò que acabem d’exposar, sembla ser que les dues prospeccions realitzades no 
haurien estat tant diferents. 

 Amb tota seguretat, la falta de pràctica per part del primer prospector (redactor d’aquest 
projecte) hagi suposat els errors comesos, especialment pel que fa a considerar que els 
punts 1-2-7-8-9-10 conformaven una corrent d’aigua independent, quan en realitat es 



152 
 
 
 
e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 

tractava d’una part de la única corrent existent en el terreny (punts 1-2), i d’una cavitat 
soterrada (7-8-9-10).  

 
5) Pel que fa a l’estimació de la profunditat de les aigües detectades els resultats obtinguts 

en cada cas van ser: 
 
 Projectista: Uns 30 m de profunditat per la corrent situada a la part Nord. 
  Uns 40 m de profunditat per la corrent situada a la part Sud. 
 
 J.M.Chica: Uns 40 m de profunditat per la única corrent localitzada. 
   

D’aquests resultats es pot extreure una conclusió positiva donat el fet que el primer 
prospector, tot i considerar l’existència de dues corrents diferenciades, va estimar que la 
profunditat d’aquestes se situava entre 30 i 40 metres; i per altra part, la segona 
prospecció ratifica que l’única corrent existent quedaria situada a una profunditat d’uns 
40 metres aproximadament.  

 

Conclusió final 
 
D’aquest primer estudi geobiològic contrastat es pot extreure que la falta de pràctica amb l’ús 
de la radiestèsia pot suposar errors en la identificació dels diferents fenòmens geopatògens 
que es poden trobar a qualsevol terreny. 
Per altra part, cal destacar que l’anàlisi dels resultats obtinguts en ambdues prospeccions 
ens mostra una evident coincidència en els punts de reacció detectats en tots els casos. 
 
Pel que fa a aquest estudi de localització d’aigua, si els resultats que s’haguessin entregat a 
la propietat s’haguessin centrat en indicar la zona a on la corrent d’aigua era més notòria 
(zona més ample al sud de la parcel·la), el resultat hauria estat satisfactori en ambdós casos. 
 
Sembla ser que tal com ja s’ha dit a l’apartat 6 d’aquest treball, per al domini d’aquesta 
ciència és imprescindible la pràctica continua i la contrastació dels resultats sempre que sigui 
possible. 
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10.2. Carrer Turull, 124 (T.M. Sabadell) 
 
Comunitat Autònoma: Catalunya 

Província: Barcelona 

Terme Municipal: Sabadell 

Ref. Cadastral: 6296020DF2969H0001TQ 

Latitud / Longitud: 41º 32’ 35” / 2º 6’ 53” 
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Descripció: Habitatge unifamiliar entre mitgeres, de l’any 1.926 (segons Cadastre), 
amb diverses reformes i ampliacions realitzades al llarg dels anys. 
Sobre un terreny de morfologia rectangular, de 4 m de façana i 20 m 
de fondària, disposa de PB, P1 i sotacoberta, amb una construcció 
auxiliar al fons del pati posterior, de planta baixa i primera. 
Ubicat al centre del T.M. de Sabadell, en un entorn de característiques 
similars, alternant habitatges unifamiliars de principis de segle amb 
edificacions més recents per substitució.  
L’estat general actual és molt bo, si bé existeixen certs problemes 
d’humitats per capil·laritat a nivell de planta baixa. 

 
Sup. terreny: 80 m² (4,00 m de façana x 20 m de fons) 

Sup. habitatge: 128 m² (52 m² PB + 52 m² P1 + 24 m² Sotacoberta) 
 
Encàrrec: Els propietaris de l’immoble volen realitzar una redistribució d’espais 

donat que en breu es produirà el naixement del segon fill de la parella. 
Conscienciats de la importància del ‘bon lloc’, sol·liciten l’estudi 
geobiològic de l’habitatge per tal d’adaptar la redistribució d’espais als 
resultats obtinguts en aquest estudi.  

 

Data visita: 22/05/2012 
 

Dades geològiques: Segons dades de l’Institut Geològic de Catalunya el terreny es troba 
dins l’àrea Qva1-5, corresponent a les zones situades sobre al·luvials 
de Terrassa i Castellar del Vallès, provinents de l’escala temporal del 
pleistocè (iniciada fa uns 2,6 milions d’anys).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 Amb més concreció, el terreny queda situat sobre una zona Q2A, 

corresponent a terrenys formats majoritàriament per llims, si bé és una 
zona molt propera o confrontant amb una important franja de terreny 
qualificat com a Q2F, corresponent a terrenys formats per 
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conglomerats, gresos i lutites. En un primer terme, aquest aspecte 
geològic podria fer pensar en la possibilitat d’existència de falles 
importants a la zona, tot i que no queden indicades en aquests primers 
plànols. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisis entorn: L’immoble es troba ubicat al centre urbà d’una gran ciutat, no existint 
zones verdes confrontants ni vegetació a la zona de pati. No es poden, 
doncs, observar característiques particulars a la vegetació de l’entorn. 

 

Plànols de distribució de l’immoble (Estat actual) 
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Plànol geobiològic (a data 22/05/2012) 
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Plànol d’indicació de les principals zones i punts geopàtics 
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Anàlisis de l’estat actual:  
 
- Regularitat en la localització de xarxa Hartmann. Murs N-S a distàncies mitges d’entre 2,40 

i 2,60 metres. Murs E-O a distàncies d’entre 2,00 i 2,20 metres. Gruixos dels murs amb 
valors mitjos d’uns 20 cms. 

 
- Regularitat en la localització de xarxa Curry. Murs NE-SO a distàncies mitges d’uns 4,00 

metres. Murs NO-SE a distàncies d’entre 4,50 i 5,20 metres. Gruixos dels murs amb valors 
mitjos d’uns 43 cms. 

 
- Existeix una corrent d’aigua subterrània en direcció aproximada N-S. Segons amidaments 

radiestèsics, el sentit de la corrent és de Nord a Sud, amb un cabal molt baix; es troba a 
uns 70 metres de profunditat; l’índex vibratori de la zona afectada està situat entre 5.000 i 
5.500 u.B. 

 ‘Sortosament’ la zona afectada per aquesta corrent d’aigua coincideix amb la situació de 
l’escala interior de l’immoble que comunica les diferents plantes, essent aquesta una zona 
de pas i no de permanència continua. 
Si bé, com ja s’ha dit anteriorment, l’immoble presenta alguns problemes d’humitats per 
capil·laritat al llarg de les mitgeres de la planta baixa, aquests es veuen accentuats a la 
zona de l’escala i del lavabo sota-escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- No es localitzen falles, xemeneies ni vòrtex cosmotel·lúrics a la zona analitzada. Tampoc 
semblen existir altres alteracions del terreny que puguin ser nocives (pous, cavitats,...). 

 
- Existeixen dos “creuaments estrella” (superposició de zones d’encreuament de les xarxes 

Hartmann i Curry). Un d’ells queda situat a la zona lateral dreta de la sortida al pati 
posterior, quasi coincident amb la mitgera. L’altre coincideix en Planta Baixa amb la 
ubicació actual del sofà de la sala d’estar, en Planta 1ª amb una habitació, i en Planta 
Sotacoberta al mig de l’actual estudi-despatx.  
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Plànol proposta redistribució segons estudi geobiològic 
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Descripció de la proposta:  
 
Planta Baixa: 
Sala d’estar-menjador: Caldria intercanviar l’emplaçament del sofà i el mobiliari amb l’aparell 
de TV. D’aquesta manera evitarem l’exposició prolongada sobre el “punt estrella” existent 
sobre el seien dret del sofà (segons la posició actual). 
[Un cop realitzat l’aixecament de plànols de l’estudi geobiològic de l’habitatge, es va realitzar 
consulta a la propietat per tal d’esbrinar qui fa ús normal d’aquest seient (part dreta del sofà). 
Curiosament la resposta dels propietaris, sense tenir coneixement encara de les zones 
geopàtiques, indiquen textualment: «...cada nit ens ‘barallem’ per intentar arribar abans al 
sofà i poder ‘escollir’ la zona més propera a la paret, a la part esquerra del sofà...». No deixa 
de ser significativa aquesta resposta quan tenim coneixement ‘d’allò que tenim’ a la part 
esquerra (punt estrella). Per a aquelles persones escèptiques això no serà més que una 
casualitat; per aquelles que tot ho justifiquen amb ‘les energies’ això serà una proba 
irrefutable de l’afectació sobre les persones; per als tècnics com nosaltres, deuria ser tant 
sols un indicatiu de que, possiblement estem fent bé la feina i que, potser hi hagi una part 
d’incidència en l’elecció del lloc de seure que pugui ser conseqüència de la geopatía existent 
en aquest punt.] 
 
Lavabo sota-escala: Si bé és cert que aquest lavabo queda situat sobre una corrent d’aigua 
subterrània, l’índex vibratori de la zona afectada (d’entre 5.000 i 5.500 u.B.) no resulta 
alarmant quant la peça que trobem a sobre no és d’ús continuat. Per tractar-se d’un espai 
d’us puntual i de curta durada no s’estimen oportunes actuacions al respecte. 
 
Cuina: Per als propòsits d’aquest estudi no semblen necessàries actuacions en aquest espai. 
No obstant, es pot aconsellar desplaçar lleugerament la taula de menjar, intentant centrar-la 
entre les xarxes Hartmann i Curry, fet que només suposaria el desplaçament en uns 40 cms. 
segons plànol geobiològic. 
 
Resta d’estances: Per als propòsits d’aquest estudi no sembla necessària cap altre actuació 
a nivell de planta baixa. 
 
Planta Primera i Sotacoberta: 
[La demanda dels propietaris suposa la creació d’un nou espai personal per al proper fill, 
evitant les zones nocives en la proposta general de redistribució.] En aquest sentit, i com a 
una de les possibles opcions existents es proposen les següents actuacions: 
 
Habitació matrimoni (part oest planta primera): La ubicació actual del llit no és especialment 
preocupant a nivell geobiològic; tot i coincidir el llit amb un creuament Hartmann, aquest 
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queda situat entre la posició natural dels dos ocupants habituals d’aquest espai (el 
creuament queda entremig de les dues persones). 
Es proposa convertir temporalment aquesta habitació en la del nadó, ubicant el nou llit a la 
zona grafiada al plànol de proposta, evitant qualsevol creuament de les xarxes principals. En 
un temps es podrà recuperar aquest espai com a habitació de matrimoni i es podran agrupar 
els dos fills a l’altra habitació de la mateixa planta, que ara és ocupada pel fill gran. 
 
Habitació individual (part est planta primera): La ubicació actual del llit és geobiològicament 
correcta. No es proposen actuacions en primer terme; no obstant, al plànol de proposta es 
grafia la possible distribució de l’espai per a l’ús com a habitació amb dos llits, en el moment 
que es decideixi que el nadó pot dormir conjuntament amb el germà gran. 
 
Estudi sotacoberta: Per donar solució a les necessitats dels propietaris, es proposa ubicar 
temporalment l’habitació de matrimoni en aquest espai. La ubicació del llit és la grafiada al 
plànol de proposta, evitant la ubicació sobre el ‘punt estrella’. 
 
Lavabo sota coberta: Si bé no és necessari geobiològicament, per aspectes funcionals es 
proposa la substitució de la dutxa d’aquest lavabo per un W.C. 
 
Altres: 
En qualsevol cas, l’entrega d’un plànol geobiològic a escala de l’immoble, facilita qualsevol 
actuació dins el mateix en relació a les possibles zones nocives dels espais. 
Les propostes indicades combinen els aspectes geobiològics i funcionals de cada espai, 
intentant que els costos de les actuacions siguin mínims. 
Cal indicar, però, que les actuacions proposades no s’han de considerar com a única solució 
possible a les necessitats del propietaris i caldrà, per tant, consensuar-les amb els mateixos i 
trobar l’opció definitiva que resolgui les seves necessitats, motiu pel qual han sol·licitat la 
nostra actuació tècnica.  
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10.3. Avinguda Vilardebó, 13 (T.M. Montmeló) 
 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

Província: Barcelona 

Terme Municipal: Montmeló 

Ref. Cadastral: 7207207DG3070N0001ZE 

Latitud / Longitud: 41º 33’ 14” / 2º 14’ 48” 
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Descripció: Habitatge unifamiliar aïllat, de l’any 2.008 (segons Cadastre) emplaçat 
sobre un terreny de 265 m² de superfície i de morfologia trapezoïdal. 
Disposa de planta soterrani, planta baixa i planta primera. 
Ubicat en una zona residencial del centre del T.M. de Montmeló, en un 
entorn de característiques similars, alternant habitatges unifamiliars de 
recent construcció amb edificacions més antigues de la mateixa 
tipologia.  
L’estat de conservació general és òptim. 

 
Sup. terreny: 265 m² 

Sup. habitatge: 247 m² (89 m² PSot + 86 m² PB + 72 m² P1) 
 
Encàrrec: Els propietaris de l’immoble van sol·licitar l’any 2.006 un estudi 

geobiològic del terreny sobre el qual projectaven la construcció de 
l’actual habitatge particular. Coneixedors dels aspectes d’aquest camp 
de treball volen contrastar els resultats obtinguts fa 6 anys amb un nou 
estudi actual del terreny, donat que la informació que van rebre en 
aquell primer moment no va semblar satisfer les seves expectatives i 
consideren que probablement el treball que es va realitzar no va ser 
suficientment professional. Volen, en aquest cas, comparar els 
resultats obtinguts i obtenir un plànol amb indicació concreta de les 
zones a evitar. En aquest cas un dels propietaris, arquitecte tècnic, 
s’encarregarà personalment, un cop fet l’estudi geobiològic, d’adaptar 
la distribució interior de les diferents zones. 

   

Data visita: 29/05/2012 
 

Dades geològiques: Segons dades de l’Institut Geològic de Catalunya el terreny es troba 
dins l’àrea NMag, corresponent a les zones situades sobre terrenys 
compostos principalment d’argiles, gresos i conglomerats, provinents 
de l’escala temporal del miocè serraval·lià (iniciada fa uns 13,82 
milions d’anys). 
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Amb més concreció, el terreny queda situat sobre una zona N2C, 
corresponent a terrenys formats majoritàriament per lutites i gresos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anàlisis entorn: L’immoble es troba ubicat al centre urbà d’una ciutat, no existint zones 

verdes confrontants ni vegetació a la zona de pati de l’habitatge. No 
obstant, a tot el llarg del carrer d’accés principal trobem pins a banda i 
banda, sobre les voreres, a on es poden observar nombrosos 
exemplars amb creixement importantment desviat de la vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquest fet, afegit a que la zona es troba situada entre nombrosos 
cursos fluvials (riu Congost, riu Tenes, riu Mogent, així com diverses 
rieres afluents) fa pensar en primer terme que possiblement es tracti 
de terrenys a on no sigui estranya la localització de diverses corrents 
d’aigua subterrània. 

 

Anàlisi del primer estudi geobiològic realitzat l’any 2.006 
Com s’ha dit anteriorment, existeix un plànol geobiològic realitzat en data 09/05/2006. La 
persona que va realitzar aquest estudi el signa com a geobiòleg, essent sabut pels 
propietaris que no acredita altres coneixements específics tècnics en el món de la 
construcció. Aquest estudi és anterior a l’enderroc de l’antic habitatge de planta baixa que 
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existia al terreny, amb la qual cosa es pot observar que aquest immoble és el que consta en 
el plànol facilitat, i no pas l’habitatge existent en l’actualitat. 
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Quan observem el plànol anterior podem constatar diverses deficiències en aspectes tant 
geobiològics com tècnics. Detallem cada una d’elles: 

1) La indicació de les diferents energies tel·lúriques queden només grafiades a la zona que 
afecta a l’habitatge que s’havia d’enderrocar, fet que no té sentit quan els propietaris volen 
projectar un nou habitatge del que encara desconeixen la ubicació concreta dins la parcel·la. 
Poca importància té com es pot trobar afectat un habitatge que serà enderrocat, quan el que 
era realment necessari és haver indicat la totalitat d’aspectes geobiològics existents a tot el 
terreny analitzat; d’aquesta manera es podria haver projectat el nou habitatge d’una manera 
geobiològicament més correcta.  
 
 
2) Si bé el plànol indica que s’ha grafiat la localització (parcial) de la xarxa Hartmann, de la 
xarxa Curry i d’una corrent d’aigua subterrània, no es fa menció a l’existència (o no) d’altres 
possibles geopaties (falles, xemeneies cosmotel·lúriques, cavitats en el terreny,...). No 
sabem doncs, si aquests aspectes van ser analitzats o no. 
 
 
3) Existeix una important variació en la indicació del Nord magnètic, no tant sols pel fet que 
l’indicat al plànol correspon en realitat al Sud (aspecte que podria haver estat un error gràfic), 
sinó pel que fa a la direcció concreta dels punts cardinals. Contrastant la direcció geogràfica 
indicada en aquest plànol del 2.006 amb la que es pot obtenir mitjançant l’ús d’una brúixola 
in situ, o bé amb qualsevol documentació oficial (plànols de Cadastre, de l’ICC,...) es pot 
constatar una variació d’uns 30º amb la real. 
 
 
4) Si el fet indicat al punt anterior ja es podria considerar prou greu, cal afegir que es detecta 
que la xarxes Hartmann i Curry es troben orientades segons aquesta orientació errònia. Es 
podria pensar en una certa desviació puntual en algun punt d’aquestes xarxes, però aquet 
fet no sembla possible quan s’observa, a més, que les línies Harmann indicades es troben 
totes a una distància de 2 metres entre elles, tant en orientació N-S, com en orientació E-O. 
Tot fa pensar que l’autor de l’estudi simplement va localitzar un punt de la xarxa Hartmann i 
va traçar tot l’entramat en base als punts cardinals (en aquest cas erronis) i distàncies fixes 
de 2 metres.  
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Plànol geobiològic actual (29 de maig de 2.012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.000 U.B 
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Comparativa estudi 2.006 i 2.012 (actual) 
Per poder fer un millor anàlisis i comparativa dels dos estudis realitzats, donada l’existència 
de l’error indicat en la ubicació geogràfica del plànol de 2.006, superposarem ambdós 
estudis fent coincidir primer el perímetre de la parcel·la: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquesta primera superposició podem observar la quasi coincidència en la posició de 
l’aigua subterrània localitzada. La localització d’aquesta no depèn de l’orientació geogràfica i, 
per tant, la petita desviació existent pot ser deguda a la pràctica de cada un dels analistes 
(radiestesistes), si bé no hi ha dubte que tot fa indicar l’existència d’una corrent en la direcció 
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grafiada, que caldria ‘afinar’ per determinar la localització exacta dins dels 1,5 metres de 
desviació aproximats existent entre els dos plànols. 
 
Per altra part es pot observar com hi ha un punt central coincident en un creuament de la 
xarxa Curry (cercle negre central), i com la distància a la primera línia Hartmann sembla ser 
similar en ambdós plànols. 
Aquest fet fa tornar a pensar que, probablement el primer estudi realitzat es va limitar a 
localitzar tant sols uns punts de cada una de les xarxes (a la zona del cercle central indicat) i 
es va limitar a traçar línies en el sentit geogràfic corresponent, sense comprovar si coincidia 
o no amb la realitat física de cada xarxa. 
Si fem una segona superposició de plànols, afegint a la que ja hem fet un gir per corregir la 
desviació de 30º en l’orientació geogràfica errònia del primer estudi, obtenim el següent: 
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En aquest cas podem observar que la xarxa Curry és pràcticament coincident, com ho són 
també la primera línea Harmann N-S i E-O més properes a aquest punt central. 
 
Vist això sembla que es podria deduir que: 
1) L’estudi del 2.006 només va localitzar certs punts de cada xarxa a la part central i va 
traçar les línees teòriques segons una orientació geogràfica errònia, sense comprovar 
físicament cada una d’elles 
2) Donat que la orientació geogràfica no condiciona la ubicació de la corrent d’aigua 
subterrània, aquesta és quasi coincident en els dos estudis. 
3) L’estudi de 2.006 no inclou la ubicació d’una xemeneia cosmo-tel·lúrica detectada en la 
prospecció actual. 

 

Primeres conclusions 
D’allò que hem vist fins ara i del fet que la propietat indica que la presa de mesures en la 
prospecció de 2.006 va durar tant sols uns 15 minuts, i que el plànol definitiu els va ser lliurat 
en un parell d’hores, es desprèn que el primer estudi, molt probablement, no va ser ni prou 
exhaustiu ni, evidentment, prou professional. No obstant, és pot també detectar que en els 
punts base ambdós estudis són coincidents (aigua subterrània, xarxa Curry i primeres ‘línies’ 
Hartmann). 
 
Sembla, per tant, que si una prospecció geobiològica es realitza amb la suficient 
exhaustivitat ha de ser coincident entre els diferents professionals que la realitzin. 

 

Plànols d’indicació de les principals zones i punts geopàtics 
A continuació s’adjunten els plànols a escala amb indicació de les zones a evitar segons 
l’actual estudi geobiològic (2.012). 
 
Recordem que són punts especialment geopàtics els afectats per una xemeneia 
cosmotel·lúrica, per les aigües subterrànies (especialment en els creuaments amb d’altres 
energies tel·lúriques), i els punts de creuament de les xarxes Hartmann i Curry (en un índex 
més o menys elevat en funció del nombre de creuaments coincidents). 
 
En aquest cas no es proposen canvis en la distribució, donat que és un tema que vol 
resoldre personalment un dels propietaris (arquitecte tècnic). 
 
Especial menció a la ‘xemeneia’, amb un índex vibratori de tant sols 2.000 u.B. 
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Plànol geobiològic general 
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 Plànol punts i zones geopàtiques (Planta Soterrani) 
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 Plànol punts i zones geopàtiques (Planta Baixa) 
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Plànol punts i zones geopàtiques (Planta Primera) 
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10.4. Via Urbinese, s/n · Castelfranco di Sopra (Itàlia)  
 

País: Itàlia 

Regió: Toscana 

Província: Arezzo 

Municipi: Castelfranco di Sopra 

Latitud / Longitud: 43º 35’ 54” / 11º 30’ 53” 
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Descripció: Apartament ubicat a la primera planta alta d’una casa de camp d’uns 

100 anys d’antiguitat, el conjunt de la qual va ser totalment reformat i 
rehabilitat l’any 2.007. L’edificació original, tipus masia, es va 
redistribuir en 12 apartaments independents, quedant les zones 
comunes (jardí, zona d’aparcament, piscina,...) al servei de la 
comunitat. 
El terreny queda ubicat en sòl rústic, i la zona es caracteritza per 
presentar edificacions aïllades disseminades, amb un molt baix índex 
de densitat. 
 

Sup. terreny: No procedeix, per tractar-se d’un element d’un edifici plurifamiliar 

Sup. habitatge: 81 m² útils / 96 m² construïts + terrassa de 54 m² 
 
Estudi: En aquest cas es tracta de realitzar un estudi geobiològic en un 

emplaçament no proper als realitzats a la resta de casos pràctics; 
l’objectiu principal és determinar si les energies tel·lúriques es 
manifesten de la mateixa manera, independentment de la situació 
geogràfica de la zona. 
En aquest cas concret es realitza un estudi a una latitud i longitud 
distanciades en uns 250 km i 800 km respectivament respecte a la 
resta de casos pràctics. 

 
Data visita: 20/07/2012 
 
Anàlisis entorn: En aquest cas no disposem d’un fàcil accés als arxius oficials italians 

per poder obtenir dades geològiques prèvies de l’entorn, amb la qual 
cosa ens hem de limitar a l’anàlisi visual del conjunt de la zona. En 
aquest cas l’immoble analitzat queda situat a uns 500 m del riu Arno, 
en una zona geogràfica amb un relleu molt discontinu, tal com es pot 
comprovar a les següents imatges: 
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Plànol de distribució de l’immoble 
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Plànol geobiològic (a data 20/07/2012)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.500 / 5.000 u.B. 
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Plànol d’indicació de les principals zones i punts geopàtics 
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Anàlisis i conclusions 
L’estudi geobiològic d’aquest immoble ubicat a Itàlia no mostra variacions evidents respecte 
a qualsevol altre estudi dels que s’han realitzat a la província de Barcelona. 
 
En aquest cas els murs amb sentit N-S de la xarxa Hartmann presenten unes separacions 
d’entre 1,95 m i 2,30 m, i en sentit E-O d’entre 2,40 m i 2,70 m. En el cas de la xarxa Curry, 
els murs en sentit SO-NE presenten una separació d’uns 8,60 m, i els de sentit NO-SE d’uns 
6,90 m.  
 
Els resultats obtinguts són similars als de la resta de casos pràctics, per la qual cosa es pot 
evidenciar que aquestes xarxes tel·lúriques es són detectables radiestèsicament a diferents 
zones geogràfiques amb distàncies de centenars de quilòmetres entre elles. 
 
Fem menció en aquest cas de la localització d’una cavitat o discontinuïtat en el terreny, 
ubicada a la zona nord-est de la terrassa de l’immoble. No ha estat possible determinar la 
forma i mida total de la mateixa degut a la limitació d’espais i a la impossibilitat d’accedir als 
immobles confrontants; no obstant és suficient poder determinar en quina superfície afecta a 
l’immoble analitzat. A sobre d’aquesta geopatía s’han obtingut uns nivells vibratoris d’entre 
4.500 u.B. i 5.000 u.B., molt per sota dels nivells òptims d’una persona sana. 
 
En aquest cas parlarem de ‘casualitat’ en observar que la pràctica totalitat de les zones 
nocives queden fora del volum edificat, bé sigui a la zona oberta de la terrassa, bé sigui 
sobre zones coincidents amb els murs de tancament. Potser algú pugui pensar que qui va 
construir l’immoble original potser tenia algun coneixement geobiològic, i que els va tenir en 
consideració a l’hora d’ubicar i redistribuir els espais. 
Possiblement el desconeixement dels actuals propietaris els ha portat a ubicar un mobiliari 
de jeure just a sobre d’una zona afectada per una discontinuïtat en el terreny, fet que 
probablement provoqui que sigui un lloc de molt poc ús, o que l’ús del mateix pugui acabar 
provocant algun malestar o dolència a algun dels usuaris. 
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10.5. Plaça Jaume Pla i Pallejà, 2 Local Esq. (T.M. Rubí)  
 

Comunitat Autònoma: Catalunya 

Província: Barcelona 

Terme Municipal: Rubí 

Ref. Cadastral: 9144501DF1994S0010YU 

Latitud / Longitud: 41º 29’ 42” / 2º 1’ 46” 
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Descripció: Local amb accés directe, ubicat a la planta baixa d’un edifici 
plurifamiliar aïllat, de l’any 1.995 (segons Cadastre). Es desenvolupa 
en una sola planta, amb un petit desnivell interior d’1 metre. L’ús actual 
és el d’oficines. 
Ubicat al centre del T.M. de Rubí, en un entorn de característiques 
similars, alternant edificacions de tipus aïllat i entre mitgeres, 
d’antiguitats entre 30-40 anys juntament amb edificacions més recents, 
noves o seminoves.  
L’estat general de conservació és molt bo; s’han realitzat diverses 
actuacions de reforma en els últims anys. 

 
Sup. terreny: No procedeix, per tractar-se d’un element d’un edifici plurifamiliar 

Sup. local: 164 m² útils / 177 m² construïts 
 
Encàrrec: L’empresa que ubica les seves oficines en aquest local sol·licita un 

estudi geobiològic per determinar l’existència de possibles punts a on 
l’estada continuada d’algun dels treballadors pugui afectar a la seva 
salut. En els últims anys l’empresa ha patit diversos casos de malalties 
importants o continuades de treballadors de l’empresa, fet que els ha 
suposat greus inconvenients. Demanen un estudi geobiològic i una 
proposta de redistribució d’espais, en cas necessari, per a una plantilla 
de 14 treballadors.  

 

Data visita: 25/05/2012 
 

Dades geològiques: Segons dades de l’Institut Geològic de Catalunya el terreny es troba 
dins l’àrea Ll-Qt1, corresponent a les zones situades sobre terrasses 
del Llobregat i els seus afluents, a uns 2 metres per sobre dels nivells 
d’aquests cursos d’aigua. Són terrenys provinents de l’escala temporal 
de l’holocè (la més recent, iniciada fa uns 11.700 d’anys).  
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Amb més concreció, el terreny queda situat sobre una zona Q2D, 
corresponent a terrenys formats majoritàriament per graves. 
No existeixen falles principals a la vertical del terreny. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anàlisis entorn: L’immoble es troba ubicat al centre urbà de la ciutat, a una zona 
confrontant amb una important riera, a uns escassos 60 metres de 
distància. No existeixen zones verdes confrontants ni vegetació 
propera que presenti indicis de geopaties localitzades. 
 

Plànol de distribució actual del local 
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Plànol geobiològic (a data 25/05/2012) 

5.000 U.B 



185 
 
 
 

e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 
 

Plànol de ‘cadires’ afectades segons distribució actual 
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Primer anàlisi  
De la prospecció geobiològica del local i de la documentació anterior es desprèn l’existència 
de 6 llocs de treball ubicats actualment sobre punts geopàtics. Cal fer especial menció a la 
«Cadira 2» ubicada justament en el centre d’una xemeneia cosmotel·lúrica amb un nivell 
vibratori de tant sols 5.000 u.B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer terme s’ha efectuat un anàlisis de la situació actual conjuntament amb el gerent de 
l’empresa. D’aquesta primera reunió es desprenen els següents aspectes respecte a cada 
un dels llocs de treball actuals: 
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«Cadira 1»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 5 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 2»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. Aquest 
treballador es troba incapacitat des de fa més d’un any per problemes greus de salut. 
«Cadira 3»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 5 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 4»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 2 anys. Aquest 
treballador pateix problemes de salut periòdicament i mostra una evident falta de 
concentració, tot i estar considerat com a un excel·lent professional. 
«Cadira 5»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. Algun 
problema puntual no remarcable. 
«Cadira 6»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 7»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 3 anys. Recentment li 
ha estat detectat un problema muscular important sense causa coneguda, que el manté 
temporalment incapacitat. 
«Cadira 8»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 9»: Lloc de treball actualment no ocupat. Han passat per aquest lloc diversos 
treballadors que, al cap de cert temps, han canviat voluntàriament el seu emplaçament. 
«Cadira 10»: Lloc de treball actualment no ocupat. Si bé es tractava inicialment d’un despatx 
individual, finalment s’ha donat l’ús d’atenció puntual a clients. 
«Cadira 11»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 2 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 12»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 4 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 13»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. Aquest 
treballador pateix problemes de salut periòdicament. 
«Cadira 14»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 15»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 8 anys. No hi ha 
incidències remarcables. 
«Cadira 16»: Lloc de treball ocupat pel mateix treballador des de fa uns 3 anys. Aquest 
treballador pateix lleus problemes de salut periòdicament. 
 
D’aquest primer anàlisis es pot concloure que, exceptuant el cas de la «Cadira 13», la resta 
de treballadors amb problemes de salut remarcables es troben físicament ubicats sobre 
punts geopàtics, coincidint, a més, el cas més greu de salut amb la patologia més severa 
(«Cadira 2»). 
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Proposta tècnica de redistribució 
Amb tot allò vist fins aquest punt estem en condicions de treballar sobre una proposta de 
redistribució d’espais i/o llocs de treball per tal de donar resposta a les necessitats de 
l’empresa i tenint en consideració els aspectes geobiològics del lloc. 
Un cop analitzades les necessitats i els aspectes geobiològics es treballa sobre el tema i es 
proposa la següent redistribució física, intentant realitzar les mínimes modificacions 
possibles: 



189 
 
 
 

e x i g è n c i e s   g e o b i o l ò g i q u e s   d e l s   u s u a r i s   d ’ e d i f i c i s  

 
 

Al plànol anterior, corresponent a la proposta de redistribució, es pot observar que: 
 
- No s’estima necessari la modificació de la ubicació de les cadires 1, 11 i 14. 
- Desapareix la cadira 2. Aquest espai només hauria d’estar destinat a zones, per exemple, 

de magatzem. L’afectació geopàtica existent sobre aquest punt no fa recomanable que cap 
persona se situï sobre ella. Tampoc es recomana situar sobre aquesta zona cap tipus de 
material elèctric ni electrònic (impressores, fotocopiadores, radiadors,....). 

- Sense que sigui totalment necessari, es recomana desplaçar lleugerament la ubicació de la 
cadira 3. 

- Caldria modificar la ubicació de les taules i cadires 4,7,9,10 i 16.  
- Sense que sigui totalment necessari, es recomana modificar la ubicació de les taules i 

cadires 5,6,8,12,13 i 15. 
 
La proposta tècnica aportada dona compliment als requeriments de l’empresa, intenta ubicar 
cada lloc de treball dins de zones neutres des del punt de vista geobiològic, i suposa pel 
client uns costos d’inversió gairebé nuls. 
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11. Conclusions 
 
Cada dia hi ha una més alta consciència del benestar, i cada cop és més elevat el nombre 
de persones que es preocupen per la possibilitat que els llocs i els edificis dels que fan ús 
puguin provocar efectes perjudicials per a la seva salut. 
Hi ha una ciència, la Geobiologia, que estudia la qualitat de l’espai vital de les persones, així 
com de la resta d’organismes vius. 
Dins d’aquest treball s’ha exposat d’una manera ordenada i clara tot allò englobat dins 
d’aquesta ciència, especialment tots aquells aspectes que estan relacionats amb la nostra 
activitat com a professionals tècnics de la construcció. 
 
L’estudi d’un terreny a on es vol edificar, la constitució geològica del subsòl, la presència de 
masses i corrents d’aigua subterrània, la radiactivitat del sòl i dels materials de construcció, 
la forma i l’alçada de l’edifici, la calefacció, la il·luminació, la disposició de les xarxes 
elèctriques, la ubicació dels llocs de descans i dels llits, tots aquests i molts altres aspectes 
suposen una veritable ‘ciència de l’hàbitat’, en la que deuen participar totes aquelles 
persones implicades en cada cas, tant els usuaris finals, com els tècnics responsables i 
altres treballadors. 
 
Aquesta ciència presenta molts punts que encara avui dia no són del tot clars, i altres que 
resulten confosos o difícils d’entendre. Dins d’aquest treball s’han realitzat proves, pràctiques 
i anàlisis que ajuden a entendre, confirmar i/o constatar molts d’aquests aspectes. Així, hem 
pogut comprovar i constatar l’existència de zones a qualsevol terreny o edifici, que 
anomenem ‘zones geopàtiques’, a on els camps electromagnètics es troben fortament 
alterats i els nivells de radiactivitat són inusualment alts, fets que, amb tota seguretat, poden 
afectar a la salut de les persones. 
Hem vist com a avui dia es treballa o s’intenten aconseguir tot tipus d’elements que puguin 
neutralitzar i/o eliminar les radiacions nocives existents a cada lloc, si bé sembla que encara 
avui només podem tenir la certesa que aquestes radiacions no ens afecten fugint de la seva 
vertical. 
 
Tots aquests aspectes ens proporcionen a nosaltres, els tècnics de la construcció, una 
interessant línia de treball, i és per aquest motiu que s’ha considerat oportú mostrar i 
analitzar en aquest treball de quina forma els tècnics i professionals de la construcció podem 
actuar en tots aquests aspectes, i més concretament analitzar aquells punts de la 
Geobiologia que juntament amb els nostres coneixements tècnics poden donar solució a les 
necessitats de totes aquestes persones que, cada dia més, busquen un major benestar dins 
dels edificis. 
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Sistema de Disseny Energètic Geo Qi per a la regulació i neutralització de geopaties i tecnopaties en 
l'àmbit domèstic, empresarial i tecnològic. 
Va iniciar els seus estudis en Acupuntura i Medicina Tradicional Xina l’any 1979 amb mestres com el dr. 
Nguyen Van Nghi, dr. Pablo Taubín i la dra. Radha Tambirasah; en Medicina Japonesa i Shiatsu amb 
Yuji Yahiro i en Filosofia oriental amb el dr. Jean Shatz. Va ser Diplomat per la Unió Mundial d'Escoles 
de Medicina Tradicional Xina, amb seu a Beijing. [http://www.eltallerdelhabitat.com/index.htm] 
Gràcies per haver aclarit tants dubtes, i per haver-me atès sempre que ho he necessitat  
 
Olga, Adrià i Arnau 
Les tres persones més importants d’aquest món, de les que m’he perdut moltes hores de companyia 
per haver estat immers durant l’últim any en aquest projecte. Prometo recuperar tot el temps que no els 
he pogut dedicar.  


