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Résumé 
 
Nous, techniciens dans la construction, sommes peut-être les meilleurs professionnels 
qualifiés afin de répondre aux besoins des citoyens qui, de plus en plus, sont préoccupés par 
leur qualité de vie dans les bâtiments dont-ils font usage, et que nous faisons construire. 
La Géobiologie est la science qui étudie la qualité de l'espace de vie des êtres vivants. 
 
Dans ce travail, nous exposerons de manière ordonnée et claire tout ce qui englobe le 
monde de la Géobiologie, selon nos connaissances existantes en 2012, en particulier celles 
qui sont liées à notre activité en tant que professionnels techniciens dans la construction. 
  
Ainsi, dans ces pages, entre autre, vous pourrez trouver diverses informations sur: 
 
 
- Quelles sont les bases principales de la Géobiologie. 

- Qu'est-ce que sont les geopathies. 

- Qu'est-ce que le niveau vibratoire ou énergétique d'un lieu. 

- Qu'est-ce, et quelles sont les Ondes Nocives que peuvent nous affecter selon la 

Géobiologie. 

- Que sont les énergies telluriques et comment pouvons nous les localiser et les identifier. 

- Qu'est-ce que la radiesthésie, son fonctionnement, outils, méthodologie... 

- Comment mesurer le niveau vibratoire d'un espace (Unités Bovis). 

- Énumération et description des principales formes de compensation, élimination et/ou 

neutralisation des Ondes Nocives. 

- Qu'est-ce que l’ionisation de l'air et comment nous affecte t-il? 

- Introduction aux Ondes de Forme ou Émissions de Forme. 

- Pratiques en relation aux champs magnétiques et la radioactivité (gamma) existants sur les 

différentes geopathies d’un terrain. 

- Études géobiologiques réelles dans différents types d'immeubles. 

- Comment pouvons nous intervenir, nous, architectes techniques et/ou ingénieurs 

d'édification dans le monde de la Géobiologie. 
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1. Introduction 
 
Ces dernières années, l'intérêt pour l'environnement a augmenté significativement. Chaque 
jour il y a une plus grande sensibilisation écologique, ce qui nous permet de comprendre 
qu’un des éléments qui influent directement sur notre santé mentale et physique est notre 
environnement immédiat, là où nous passons la plupart du temps: la maison, le bureau,… 
Dans tous ces endroits, la qualité de vie est souvent médiocre: l'éclairage, l'air que nous 
respirons, les matériaux utilisés, les sons, les couleurs et même la forme de l’espace, Ils 
créent fréquemment une environnement néfaste qui, souvent, ne respectent pas les 
exigences les plus élémentaires. 
 
Partout en Europe a été développé ces dernières années une branche de l'écologie et de la 
bio-architecture qui pourrait être appelé ‘architecture verte’, qui nous indique que notre mode 
de vie actuel, et même notre propre maison, provoquent souvent des troubles et malaises qui 
obéissent à un ensemble de circonstances provoquées, entre autres choses, par 
l'emplacement et les matériels de chaque immeuble. Peut-être que l'intérêt pour les cultures 
non occidentales nous a donnés une nouvelle perspective avec lequel notre horizon s'est 
élargi et nos exigences de qualité de vie ont augmenté. 
 
Il semble que chaque jour de plus s’élève une nouvelle conscience du bien-être, et que 
chaque jour est plus grand le nombre de personnes qui se soucient par la possibilité que les 
bâtiments desquels ils font usage puissent provoquer des effets nuisibles pour la santé. Très 
probablement tout le monde a écouté parler des appelés ‘bâtiments malades’, qu'en réalité 
nous devrions peut-être appeler ‘bâtiments qui nous rendent malades’ 
 
Depuis longtemps l’on parle d'une nouvelle science dénommée Géobiologie, science qui 
étudie l'influence de certains phénomènes terrestres sur les êtres humains et les possibles 
relations entre les caractéristiques géobiologiques d'un lieu et les organismes vivants qui se 
trouvent sur ce lieu. 
 
Ce fait nous fournit à nous, les techniciens de la construction, une intéressante ligne de 
travail, et par ce motif nous avons envisagé opportun, montrer et analyser dans ce travail 
comment les professionnels de la construction que nous sommes pouvons agir dans cet 
aspect, et plus concrètement analyser ces points de la GEOBIOLOGIE qui avec nos 
connaissances techniques peuvent donner solution aux besoins de toutes ces personnes qui, 
chaque jour, cherchent un majeur bien-être dedans des bâtiments. 
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2. Note préliminaire 
 
On pourrait dire que la Géobiologie est la science qui traite de l'étude de la qualité de 
l'espace de vie d'un organisme vivant. Lorsque cet espace est un bâtiment et l'organisme 
vivant est une personne, on peut dire que nous, les professionnels techniques de la 
construction sommes une partie de cette science. Etant responsables de la construction de 
ces bâtiments que les gens vont utiliser, nous pouvons intervenir pour améliorer leur qualité 
de vie si nous appliquons tous les aspects de cette science dans tous les bâtiments que nous 
créons. 
La plupart des gens passent le plus clair de leur temps à l'intérieur des bâtiments, près d’un 
90% du temps, la plupart d'entre nous passons un tiers de notre vie au lit, et un autre tiers à 
notre lieu de travail. Il serait donc très important que ces deux endroits ne soient pas, pour 
des raisons géobiologiques nocifs pour chacun d’entre nous. 
 
Chacun d'entre nous, comme techniques, nous pouvons constituer une ligne de travail axée 
sur le service à toutes les personnes intéressés et préoccupés par, et comment peuvent 
affecter les bâtiments, et plus précisément l'endroit où ils se trouvent, en leur qualité de vie. 
Dans ces cas, il faut connaître les bases de la géobiologie appliquées à la construction et à 
la configuration du bâtiment. 
 
Le présent document vise donc d'afficher et d'analyser ces points de la Géobiologie qu’il faut 
savoir comme professionnels de la construction, afin de pouvoir exercer des travaux 
techniques pour pouvoir d'apporter des réponses et des solutions à tous ceux qui 
s'intéressent à ce que nous pourrions appeler «santé de l'habitat». 
 
Personne ne cherche ici à justifier ou à affirmer que tous les aspects du monde de la 
géobiologie sont vrais, ou qu'ils ne le sont pas. Il est prévu, uniquement, afficher et 
d’analyser tout ce qui est dit dans cette science, et tenter d'ouvrir un champ de travail dans 
notre profession qui inclut ces facteurs, car il semble que chaque jour il y ait une hausse de 
la demande en géobiologie. 
 
Vous trouverez donc dans ces pages, des concepts et des définitions qui ne sont que des 
connaissances ou des notions qui peuvent être attachées avec l'étude d’un peu de littérature 
et d’autres informations sur les connaissances actuelles. Lorsque cela sera possible nous 
tenterons de vérifier grâce aux possibilités offertes par la science moderne, tout ce qui est 
exposé dans le monde de la géobiologie. Il y a certainement des aspects qui peuvent être en 
«conflit» en termes de nos connaissances scientifiques actuelles et de nos croyances, mais il 
faut comprendre que, comme il s'agit d'une question importante que les gens soient aussi 
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concernés, nous nous devons de ne pas ignorer le fait qu'il y ait des aspects que certaines 
personnes peuvent considérer comme peu scientifique. 
 
Nous tenterons donc que tout ce qui est exposé dans ces pages puisse devenir une sorte de 
guide pratique pour chacun de nous qui, comme techniques que vous voulez orienter dans 
votre carrière vers le monde de la géobiologie, nous trouverons de manière ordonnée et 
assez claire toutes les connaissances qui sont aujourd'hui considérées comme «valides» en 
la matière. 
 
Dans tous les cas à déterminer comme totalement vrai et irréfutable aucun argument ici 
présenté. Seulement on détail d'une manière ordonnée les connaissances existantes au 
sujet de cette science en relation à notre champ professionnel, ainsi que des études, de la 
pratique et de l'analyse effectuée personnellement à propos. 
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3. Analyse précédente et concepts de base 
 
Tout technicien, pour commencer l'étude et la connaissance de la géobiologie appliquée à 
notre secteur, dès le début, trouvera de nombreux doutes et des concepts inconnus dans 
notre environnement de travail habituel. Beaucoup de ces concepts deviendront plus clairs 
avec l'étude et la pratique, et d'autres peut-être jamais seront clairement définis, mais nous 
devrions être capables, au moins, de comprendre quelles sont les raisons qui ne sont pas 
tout à fait claires. 
 
À mesure que nous avançons dans ce document peuvent être confirmée l'existence de 
certains aspects qui peuvent porter à confusion ou qui sont difficiles à comprendre, c'est 
pourquoi il est nécessaire d'analyser certaines idées préconçues et nécessaires pour 
répondre et pour comprendre l'ensemble du paquet de ce travail sur la géobiologie appliquée 
à la santé de l'habitat. 
 
Très probablement cela prendra de nombreuses heures de dévouement et de pratique pour 
arriver à exercer un travail de qualité professionnelle liée à l'application des aspects 
géobiologiques au sein de notre travail habituel. Les concepts présentés ci-dessous peuvent 
être utiles pour faciliter la compréhension des autres termes de la présente étude; il s'agit 
d'une série d'instructions ou idées préconçues qui doivent être connues à l'avance pour 
comprendre une grande partie du monde qui inclut la géobiologie. 
 
Avec ces explications et l'analyse précédente, tout technicien qui pourrait être intéressé à 
entreprendre l'étude de certains aspects de la géobiologie que nous pourrions appliquer dans 
notre travail, va gagner du temps dans la compréhension d'autres aspects que 
l'autoformation ne fournit pas et que, normalement, impliquent l'investissement de beaucoup 
de temps pour arriver à comprendre. 
Donc, nous dirons que les premières bases au quelles nous devons prétendre, sont les 
suivantes: 
 
1) Bases de la Géobiologie 
2) Les vibrations 
3) Les geopathies 
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3.1. Bases de la Géobiologie 
 
La géobiologie est basé sur le fait que le lieu où une personne vit affecte sa santé. Cet 
aspect, qui n'est pas évident pour tout le monde, devrait être fondé si nous concentrons notre 
travail sur cette science. Alors que nous sommes déjà au courant de l'importance de 
nombreux aspects de la construction par rapport à la santé des personnes, tels que la 
composition des matériaux de construction et d'ameublement, la nécessité d'une prévision 
exacte des ventilation pour maintenir les niveaux d'humidité correcte et l'air que nous 
respirons, l'orientation des bâtiments, l'utilisation de l'énergie naturelle, etc..., nous devons 
aussi être conscients et bien informés des aspects de l'environnement naturel qui détermine 
la Géobiologie comme influant sur la santé des personnes qui utilisent ces bâtiments. 
 
L'étude de la qualité des bâtiments par rapport à la santé des personnes comporte deux 
points principaux: d'une part le terme de «santé», ce qui conduit rapidement à penser des 
professionnels de la santé, et d'une autre part les bâtiments, ce qui nous conduit à penser à 
l'architecture, la conception et la construction. Cependant, beaucoup d'entre nous, les 
ingénieurs de la construction, ne sommes pas conscients de l'importance de la construction 
efficace non seulement à la sécurité, le design, la fonctionnalité, l'efficacité énergétique, les 
coûts,... sinon au niveau de l'impact la santé des gens qui finissent par utiliser ces bâtiments. 
 
Aujourd'hui, il est normal que les gens ne sachent pas ou ignorent ce qu’est la Géobiologie. 
La plupart des gens qui finissent par être intéressés par ce sujet ne sont pas intéressés 
jusqu’au jour ou ils aient des problèmes de santé et que la médecine ne sache pas 
diagnostiquer et rétablir. Il semble qu'il est normal de découvrir cette science lorsque, devant 
un problème grave de santé, la médecine traditionnelle ou alternative commune ne donne 
pas une explication raisonnable, ni une solution acceptable. C'est à ce point que, quand on 
entend parler de la Géobiologie, beaucoup de gens pensent ...pourquoi pas?, peut-être ma 
maison ou mon lieu de travail influent sur mon salut... peut-être il y a des aspects nocifs dans 
ma maison qui influencent ma santé... 
 
On pourrait dire que la Géobiologie étudie et analyse les effets des ondes nocives sur 
les gens. Ces ondes nocives, ainsi appelés par cette science, sont tous ces aspects ou 
phénomènes naturels1 de notre environnement qui peuvent nuire à la santé des personnes. 
 
 

                                                 
1  Dans ce travail sur la Géobiologie appliquée dans notre secteur, on analyse des aspects ou des phénomènes «naturels» 

dans notre environnement qui influent sur la santé des gens, même si nous savons d'autres aspects de "non naturels" ou 
artificiels qui peuvent aussi être nuisibles. 
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La Géobiologie appelle ‘Ondes Nocives’ (ON) les ondes générées par des anomalies du 
sous-sol, par les courants telluriques, ou par autres événements, qui semblent avoir une 
influence directe sur les rythmes vibratoires de nos cellules (voir la section 3.2 sur les 
vibrations) provoquant des déséquilibres qui pourrait être nocifs pour la santé. 
 
Selon la Géobiologie, ces ondes, indétectables par les cinq sens ‘reconnus’, semblent avoir 
un effet évident sur la santé et la vitalité des personnes affectées. 
Il y a des études2 qui déterminent qu'au moins le 50% des malades peuvent l’être en raison 
des O.N., dont est extrait une moyenne de: 

 
Pourcentage total de personnes malades dans le monde................100% 
Maladies provoquées uniquement par l'action de les O.N..................46% 
Maladies provoquées par l'action de les O.N. et d'autres causes ......10% 
Maladies provoquées par d’autres causes (sans O.N.) ......................44% 

 
On dit, selon ces données, qu’il devrait être un fait important de commencer les diagnostics 
médicaux par un examen de la maison du malade et, aussi, pour son lieu de travail. Cet 
examen préliminaire est celui que nous, ingénieurs de la construction, pourrions faire avec 
plus de garanties que tout autre professionnel, compte tenu de l'expertise de notre profession 
quant à la construction des bâtiments à analyser. 
 
Dans la section 4 il y a une description détaillée et ordonnée de tous les O.N. qui, selon la 
Géobiologie peuvent provoquer des problèmes de santé pour les personnes. 
 
 
 

3.2. Les vibrations 
 
La géobiologie défini comme une de ses bases principales du fait que tout dans ce monde 
est vibration, et insiste: absolument tout vibre. 
 
Cette affirmation est basée sur des connaissances scientifiques admises par la physique 
quantique, selon laquelle toute matière est composée d'atomes, ce qui équivaut à protons, 
de neutrons et d'électrons, qui sont constamment en mouvement à des vitesses différentes, 
en fonction de la densité de chaque sujet, et que ce mouvement constant crée des vibrations. 
Ainsi, on pourrait dire que même les pierres les plus solides et lourdes se déplacent, bien 
que l'oeil humain soit incapable de le distinguer ; elles vibrent à un niveau très bas (ou ont 

                                                 
2  Tu Casa Es Tu Salud [Jacques La Maya], pàgs. 35-36. 
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faibles vibrations), mais elles vibrent. En outre, par exemple, nous avons la lumière, qui se 
déplace à grande vitesse en mutation, et qui a donc une vibration très rapide. 
La physique quantique stipule que le mouvement constant des atomes (vibrations) implique 
la création d'énergie, et donc tout dans ce monde est énergie. La lumière serait une grande 
source d'énergie, et les pierres, comme il est évident, ne généreraient que très peu d'énergie 
(mais génèrent...). 
 
Ces concepts physiques de vibration et d'énergie sont également à la base de la Géobiologie, 
qui va «au-delà» et considère, par exemple, que même les mots et les sentiments seraient 
également des vibrations. Pour tenter de justifier cette affirmation, la Géobiologie fait valoir 
que, par exemple, si nous arrivons à un lieu où il y a eu récemment une discussion animée et 
nous pensons que l'air (atmosphère) est chargé, c'est le fait que les mots et les sentiments 
négatifs sont pour une période de temps en vibration dans ce lieu. 
 
Scientifiquement, il est dit qu'il n'y a que deux émotions fondamentales, l'amour et la peur. 
Toutes les autres émotions ne seraient que des combinaisons dans des proportions 
différentes de ces deux extrêmes. À cet égard, nous serons, par conséquent, une vibration 
élevée ou positive dans le cas de l'amour, et une vibration faible ou négative dans le cas de 
la peur. Le reste serait des combinaisons variables de ces deux grandes proportions. 
 
Il nous dit aussi que tout cela ne doit pas sembler illogique si on considère le fait que, avec 
une simple émotion on génère des réactions dans le corps, comme l'augmentation de la 
vitesse de battements de coeur, tremblements musculaires, augmentation ou diminution de 
la température du corps, etc... et il serait donc possible que la «vibration» des émotions aille 
provoquer une nouvelle vibration et déclencher pour initier ces modifications physiques 
détectables. 
Si nous arrivons à l'extrémité, la Géobiologie considère que même les pensées génèrent une 
fréquence vibratoire, et que, en fait, l'acte de penser active des neurones dans le cerveau qui, 
comme nous avons dit, sont faites d'atomes qui vibrent et produiront de l’énergie 
constamment. 
 
Toute vibration se produit avec une certaine fréquence. De manière simple, on peut dire 
que cette fréquence est le nombre de vibrations par seconde. 
Donc, nous aurions les fréquences avec les plus basses vibrations, qui peuvent correspondre 
à l'expansion et à la contraction de l'Univers après le Big Bang. En ce sens, cette vibration 
n’aurait atteint que le milieu de sa fréquence, ce moment arrivera lorsque l'univers se mettra 
à se contracter. Compter de cette vibration avoir un nombre infini de fréquences possibles, 
depuis les plus faibles jusqu'à des vibrations avec des fréquences extrêmement élevées. 
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Selon tout ce qui a été dit, le monde physique (le monde des objets et de la matière) est fait 
d’informations contenues dans une énergie qui vibre à des fréquences différentes.  
Physiquement, on dit que la raison pour laquelle nous ne voyons pas le monde comme un 
vaste réseau d'énergie c'est parce que tout vibre trop vite et que nos sens, travaillent 
lentement, ne pourraient enregistrer uniquement une partie de cette énergie et activité; ainsi, 
tous ces ensembles d'informations ‘deviennent’ une chaise, un corps d'une personne, de 
l'eau, ou tout autre objet physique de ‘notre’ univers visible. 
C'est comme quelque chose de semblable à ce qui se passe quand nous voyons un film; 
comme nous le savons, un film est constitué de trames individuelles séparées par des 
bandes, mais quand on les voit, ils vont tellement vite que nos sens ne perçoivent pas cette 
discontinuité3. 
 
Si on pouvait voir notre corps physique à partir du point de vue d'un chercheur en physique 
quantique, nous nous rendrions compte qu’il est constituée d'atomes, et que les atomes sont 
disposés à travers des espaces, apparaissant, se désintégrant, disparaissant sans cesse. On 
dit que ces particules ne sont pas des objets matériels, même si elles semblent être, et en 
fait il s'agit de fluctuations d'énergie dans le champ énergétique. 
Si nous pouvions faire un zoom énorme pour voir notre corps tel qu'il est, nous le verrions 
aussi vide comme nous voyons par exemple l'univers. Chaque atome serait comme un 
système solaire complet. 
 
Quand on touche un objet, nous constatons qu’il est solide, comme s'il y avait une limite 
précise entre lui et nous. Les physiciens disent que nous percevons la solidité de cette limite 
comme la sensation que nous obtenons quand quelques atomes entrent en collision avec 
d'autres atomes. C'est notre interprétation de la solidité, compte tenu de la sensibilité (ou 
relative insensibilité) de nos sens connus. A chaque rencontre ou contact nous changeons 
des informations et de l’énergie, et quand nous nous sommes quittés il semble que nous 
nous soyons ‘transformé’ un peu. 
Jusqu'à ce point, il convient de rappeler, ensuite, que tout, absolument tout, vibre à une 
certaine fréquence, et que toute vibration est étroitement liée au reste des vibrations 
de leur environnement. 
Dans le monde de la Géobiologie il est établi qu’il est d'une importance vitale avoir une 
référence en relation avec la vibration naturelle et optimale de toute personne, afin 
d'établir que d'autres vibrations de l'environnement peuvent affecter d'une manière ou 
d'une autre, positivement ou négativement. 

                                                 
3  Alors que nous entrons dans ce travail, nous pourrons voir comme la Géobiologie considère que, effectivement, nos sens 

perçoivent cette discontinuité, mais il est plus facile de «l'ignorer» pour donner une image plus cohérente de notre réalité 
physique connue. Autrement dit, nos sens perçoivent la discontinuité lui-même, mais le 'encoding' montrant rapidement une 
réalité d’image continue, que c'est cela que nous trouvons constamment dans notre réalité physique connue. 
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Chaque cellule de notre corps à une certaine fréquence, chaque groupe de cellules 
avec la même fréquence génèrent une nouvelle fréquence qui est en harmonie avec 
l'original. Les cellules sont regroupées pour former des organes et des tissus qui 
vibrent à des fréquences harmoniques aussi, pour finalement générer une fréquence 
tonale (global) dans tout notre corps. 
 
Les vibrations vitales sont mesurées à des longueurs d'onde en Angströms (A), une unité 
correspondant à un millimètre divisé en 10.000 parties. Au monde de la Géobiologie on 
considère qu’une personne a la frontière entre la maladie et la santé dans les 6.500 
Angströms (Å), et quant cette valeur augmente la santé de cette personne aussi, et qu'au 
contraire, quand cette valeur diminue il se sentira faible, plus mal en point, malade, et, à un 
certain niveau, qu'au limite de la ‘non vibration’ c’est ce que tout le monde appelle la ‘mort’. 
 
De tout cela exposé on peut en extraire la notion fondamentale de la «vibration» au sein du 
monde géobiologique, et il faut rappeler que: Une personne saine devrait déposer un taux 
vibratoire à partir de 6500 Å. On dira que sa santé est bonne si cet indice se situe entre 
6.500 et 8.000 Å. On dit qu'une personne n'a pas une bonne santé si leur taux 
vibratoire est inférieure à 6500 Å, et pire dans une valeur inférieure. 

 
La Géobiologie considère que nous sommes constamment affecté par qui plus tard on 
détaillera comme des Ondes Nocives (O.N.), et d'autre part, nous pouvons également 
affecter certaines Ondes Bénéfiques (apparemment beaucoup moins souvent). Sur cette 
base, il convient de considérer que si les ondes ou rayonnement qui nous affectent ont, par 
exemple, un taux vibratoire de 2.000 Å, elles affaibliront notre santé. Combien plus bas est le 
taux vibratoire de la O.N. qui nous affecte, et plus le temps d'exposition, plus grand serait le 
préjudice que nous pourrions souffrir. Au lieu de cela, si nous avons été affectés par des 
ondes bénéfiques, par exemple, avec un taux vibratoire de 22.000 Å, peut-être d'entrée 
pourrait être bénéfique, nous pouvions «charger» en positif, mais il semble que dans ce cas il 
serait aussi important la durée d'exposition, car après une longue exposition nous pourrions 
fuir les niveaux moyens sains, qu’il faut rappeler que selon cette science sont établis entre 
6500 Å et 8000 Å. 
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3.3. Les geopathies 
 
Le dernier concept de base que nous devons tenir en compte dans la connaissance du 
monde de la Géobiologie est le concept de geopathie. Vous trouverez plusieurs définitions 
de ce concept, mais pour le rendre facile à comprendre on pourrait dire qu’une geopathie est 
quelconque point sur le terrain où le niveau vibratoire est faible et pourrait être préjudiciable à 
la santé des personnes qui sont sur elle. 
Autrement dit, si nous travaillons sur les aspects géobiologiques de l'espace, nous disons 
qu'il y a un geopathie à tout point où le niveau vibratoire est inférieur au niveau optimal 
vibratoire d'une personne saine. Rappelons que ce niveau optimal serait entre 6.500 et 8.000 
Angströms (Å) et que, par conséquent, tout point où ce niveau est plus bas, indique qu'il 
s'agit d'un point ou une zone géopathique. La géobiologie est la science responsable de 
localiser et d'analyser ces points et leur nivaux vibratoires. 
 
Il semble que quand il y a des changements ou des modifications aux champs magnétiques 
de la Terre, notre santé est affectée, soit juste en faisant varier le champ magnétique ou est-
ce le signe que ‘quelque chose d'autre‘ ce passe à ce point, qui peut être nocif. 
La Terre génère un important champ magnétique naturel (qui, par exemple, dirige les 
aimants). Le champ magnétique de la Terre semble provenir du noyau, et les études 
géophysiques actuelles indiquent que le noyau terrestre aurait deux couches: une intérieure 
solide et une extérieure liquide; les deux couches se composent principalement de fer et de 
nickel, et l'on pense qu'elles tournent dans des sens opposés, une couche au-dessus de 
l'autre. En tournant de cette manière, et due à la concentration élevée en fer, génèrent un 
champ magnétique similaire à celle produite par une dynamo 4. 
 
Le pôle nord magnétique se trouve à environ 1.800 kilomètres du pôle nord géographique. 
Par conséquent, une boussole ne pointe pas exactement vers le nord géographique, la 
différence est appelée ‘déclinaison magnétique’ et dépend du lieu d'observation. Les pôles 
géographique et magnétique sud ne coïncident pas. 
 
La Terre reçoit en permanence des radiations du Soleil, formées par le rayonnement 
électromagnétique et des particules de haute énergie. Les rayons cosmiques (87% sont des 
protons) et en entrant en collision avec les atomes de l'atmosphère peuvent produire des 
réactions nucléaires qui sont une variété de particules secondaires et des radiations. Le 
rayonnement atteint toute la Terre et le montant augmente avec l'altitude, un 20% par km. 

                                                 
4  Une dynamo est une machine qui transforme l'énergie mécanique en énergie électrique, c'est à dire, que produit de 

l'électricité à partir d'un mouvement. L'exemple que tout le monde connaît est la lumière qui peut être générée par la rotation 
d'une roue d’une bicyclette. 
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Les pôles reçoivent un plus grand débit que les régions équatoriales, due au champ 
magnétique de la Terre (on estime, par exemple, que l'Irlande a un 10% plus de 
rayonnement que la Grèce). 
 
La pression exercée par le vent solaire comprime 
le champ magnétique de la Terre et le déforme, 
faisant d’adopter une forme semblable à celle 
d'une comète: la face directement au soleil est 
comprimé à environ 10 rayons terrestres, alors 
que le côté opposé du soleil s'allonge, formant 
une queue qui s'étend plus de 1.000 rayons de la 
Terre. 
 
Notre champ magnétique a un intérêt immédiat pour la vie, car il agit comme une protection 
contre le rayonnement cosmique. Ces radiations, hautement ionisant5, lorsqu'elles arrivent 
sur la Terre entrent en collision avec le champ magnétique, qui dévie la plupart d’entre elles. 
Au monde de la Géobiologie, on dit que en plus du champ magnétique de la Terre connu, 
existent sur toute la surface de la Terre d'autres champs magnétiques en forme de réseaux 
réticulaires, plus ou moins réguliers, qui forment une des principale énergies telluriques6 
qu’analyse cette science; les plus importantes de ces réseaux, qui deviendrait une sorte de 
murs verticaux de l'intérieur de la terre et s'élever à plusieurs kilomètres dessus de la surface, 
sont appelés ‘réseau Hartmann’ et ‘réseau Curry’. Bien que plus tard il sera abordé une 
section spécifique pour l'explication, on peut dire que ces réseaux, des ‘murs invisibles’ 
d'énergie, pourraient en fait être une grille de lignes de force du propre champ magnétique 
terrestre. 

D'autres théories, cependant, croient que 
ces réseaux pourrait en fait être une sorte 
de radiations émises par les effets 
physiques qui doivent être produits à 
l'intérieur de la Terre avec le fer 
(Hartmann) et le nickel (Curry). En tout cas, 
l'origine incertaine de ces réseaux ou murs 
invisibles d'énergie, ne devraient pas être 
un aspect qui modifie notre étude de 

travail; nous devons nous concentrer sur la capacité à les localiser le plus précisément 
possible, quelle que soit leur origine, déjà que le fait principal c'est qu'elles semblent être 
nuisible en cas d'exposition prolongée. 

                                                 
5 Voir la section 8.3. Les rayonnements ionisants. 
6 Voir la section 5. Énergies telluriques. 
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On sait scientifiquement qu’il n’est pas possible d'éliminer les champs magnétiques stables, 
mais la Géobiologie estime qu’il est possible de détecter les anomalies magnétiques qui 
provoquent les lignes Hartmann, les ruisseaux souterrains, les failles géologiques et les 
autres qu’on appelle ‘geopathies’. Elles semblent être des points magnétiques 
problématiques où nous devrions éviter de passer du temps. Tous ces aspects sont détaillés 
à continuation et nous tenterons d’intervenir dans chaque cas. 
 
 
 

3.4. Premières conclusions 
 
On a vu jusqu'ici les concepts principaux qui font partie du monde de la Géobiologie et, à ce 
point nous pouvons extraire une première synthèse basée sur le fait que les gens semblent 
avoir un niveau optimal de vibration d’entre 6.500 et 8.000 Angströms (Å), que, apparemment 
il existe des points ou des zones de terrain que pour diverses raisons (réseau Hartmann, 
cours d'eau souterrains, etc...) sont des zones géopathiques où le niveau vibratoire est faible 
et il peut affecter la santé des personnes qui sont sur eux, et que la Géobiologie est la 
science qui étudie comment localiser et analyser ces zones géopathiques pour agir en 
conséquence. 
 
À ce point nous avons pu comprendre que nous, les ingénieurs de la construction, 
pouvons être des professionnels hautement qualifiées, et avec l'application de notre 
expertise déjà acquis, ainsi que les aspects que recueille la Géobiologie, pourrions 
être en mesure de localiser les zones dangereuses d’un terrain et adapter nos 
bâtiments afin d'éviter tous ces points appelés géopathiques. De cette manière nous 
pourrions donner une réponse à toutes ces personnes qui, comme a été déjà dit 
précédemment, sont de plus en plus préoccupées pour leur bien-être et leur santé, et 
plus précisément comment il affectera ‘le lieu’ et les bâtiments à tous ces aspects. 
 
Cela semble une ligne intéressante du travail pour l’analyser, et ce devait être l'objectif 
principal de ce projet. 
 
Pour effectuer un travail professionnel dans ce monde il est très important de se familiariser 
avec tous les aspects que la Géobiologie considère comme nocifs pour la santé, et de 
déterminer lequel d'entre eux nous sommes en mesure d'agir. Il semble donc essentiel de 
décrire en détail tous ces aspects que la Géobiologie considéré comme nocif pour les 
personnes qui y sont exposées, et que globalement cette science appelées Ondes Nocives 
ou Radiations Nocives. 
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4. Ondes Nocives (Radiations nocives) 
 
Selon la Géobiologie, les ‘Ondes Nocives’ (ON) sont les ondes générées par des anomalies 
du sous-sol, par les courants telluriques, ou par autres événements, qui semblent avoir une 
influence directe sur les rythmes vibratoires des cellules, provoquant des déséquilibres qui 
peuvent être nocifs pour la santé. 
 
Pour préciser ce que seraient ces ondes, d'où viennent-elles, et comment nous pouvons les 
affecter, elles seront classées en sept types principaux. Cette classification ne doit pas être 
considéré comme définitive ou invariable, mais peut être une manière ordonnée de connaître 
les différents groupes de théoriciens ‘ennemis’ que nous devrions être en mesure de savoir 
reconnaître, localiser, mesurer, et essayer d'éviter 
 
Ces 7 groupes principaux de classification sont les suivants: 
 
1) Ondes Nocives indépendantes de l’homme 
2) Les réseaux verticaux 
3) Les activités humaines passées 
4) Les activités humaines techniques 
5) Les Bâtiments 
6) Ondes nocives causés par des meubles et des objets 
7) Ondes Nocives abstraites 
 
La Géobiologie décrit ou définit chacun de ces groupes comme suit: 
 
 
 

4.1. Ondes Nocives indépendants de l’homme 
 
Ce groupe comprendrait toutes les sources d'inconfort qui ne sont pas la conséquence 
directe d'un travail humain de nature technique, à savoir, les courants d’eau (en particulier 
les souterraines, mais aussi à l'extérieur), les failles géologiques, les gisements minéraux, les 
anciens terrains marécageux, les perturbations locales du champ magnétique, les troncs 
d'arbres enterrés en état de putréfaction, les grottes naturelles, les sources naturelles (dans 
sa verticale), les récifs métalliques, etc... C'est-à-dire, tout ce qui circule, tout ce qui reste 
stagnant, tout ce qui forme des vides ou des cavités, tout ce qui provoque une friction 
(comme les ruisseaux), et tout ce qui est entre une disparité, asymétrie ou une discontinuité 
dans le terrain. 
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4.2. Les réseaux verticaux 
 
Cela comprendrait surtout, les réseaux Hartmann et Curry, et aussi les appelés cheminées et 
vortex cosmo-telluriques, entre d’autres. Le monde de la Géobiologie considère que ces 
radiations sont partout sur la surface de notre planète. 
 
Cet aspect du tellurisme pathologique est considéré si important dans cette science qu’il sera 
largement examiné dans une section spécifique dans le présent document (Section 5), et ne 
sera donc pas analysé en détails maintenant. 
 
 
 

4.3. Les activités humaines passées 
 
Ce groupe est composé principalement des excavations souterraines. Les cas les plus 
fréquents de O.N. de ce type seraient causés par des tunnels souterrains, lignes de métro, 
des fosses septiques non utilisés, égouts en fonctionnement, vieux puits (couverts ou non), 
les racines des arbres coupés par l'homme qui pourrissent dans le sol, d'anciennes carrières 
sous la forme de souterrains, cimetières abandonnés, citernes de décantation, réservoirs 
d'eau utilisée, etc. 
On dit que les cavités fermées sans circulation d'air sont de puissantes sources d'ionisation 7.  
 
On pourrait également inclure dans ce groupe les liquides en mouvement, tels que la 
plomberie évacuation des eaux usées, les réservoirs d'eau, etc. C’est-à-dire, tout ce qui se 
déplace et qui produit une friction. 
Un puits qui a été rempli conserve sa forme ancienne. Il est un cylindre extérieur et un 
intérieur. La géobiologie dit que ces faits, comme beaucoup d'autres, sont un point 
d'émission de ce qu'elle appelle ‘Onde du Forme’ (O.F.)8, et l'on considère qu’ils sont très 
nocifs pour la santé. Toute excavation, tant verticalement qu'horizontalement, il semble donc, 
devrait être considéré comme une perturbation de l'environnement, tout comme une galerie 
ou un tunnel. 
 
Selon toutes ces raisons, la Géobiologie se méfie de toutes les cavités fermées: cheminées 
obstruées, des niches murales clôtures, les passages entre deux antiques maisons, les 
grottes fermées, etc... car apparemment l'air fermé s’ionise et il irradie d’une action néfaste 
pendant de nombreuses années. 
                                                 
7 Voir la section 7.1. Ionisation de l'air 
8  Voir la section 8.4. Ondes de Forme. 
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4.4. Les activités humaines techniques 
 
Cela comprendrait les O.N. provoquées par des dispositifs ou des structures de type 
électrique, électronique ou nucléaire. Leur nombre est de plus en plus élevé, et nous ne 
présenterons que les plus importants. 
 
 

4.4.1. Les trois sources principales 
 
Electricité-. Tout d'abord les lignes électriques, les trains électriques, les installations 
canalisées dans des conduites en plastique, les connecteurs ouverts, les sectionneurs de 
terre, les voitures (à cause de l'électricité), les machines à rayons X, certains appareils 
électroniques domestiques (en particulier les fours micro-ondes),... en fait, tout ce qui crée un 
champ électromagnétique. 
 
Electronique-. Téléviseurs, les antennes (TV), les radars, les caisses enregistreuses, 
ordinateurs, mémoires de certaines machines calculatrices, et en général tous les appareils 
avec des circuits électroniques (alarmes, etc.) 
 
Énergie nucléaire-. Il semble inutile de croire que la Géobiologie considère que l'énergie 
nucléaire ne soit pas nocive. Aujourd'hui, nous sommes tous d’accord avec le sentiment 
qu’ici, tout est nocif, sans exception. 
 
Selon la Géobiologie, toute installation électrique (porteur d'énergie) et tous les appareils 
électroniques sont accompagnés d'une Onde du Forme. Cette O.F. constitue un type 
d'émission micro-vibratoire qui serait au même niveau (à la fois en intensité et en fréquence) 
que le métabolisme de notre vie cellulaire et, par conséquent, tout ce qui est électrique est 
influent pour nous, pour le meilleur ou pour le pire. 
 
 

4.4.2. La pollution domestique électrique 
 
Il semble que tous les conducteurs et appareils électriques sont susceptibles d'ioniser l'air 
ambiant créant de nouvelles Ondes de Forme au point que, par exemple, un cordon 
d'alimentation simple près du lit pourrait être suffisant pour causer de l'insomnie et des maux 
de tête. 
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Il semble aussi qu'il faut prendre en considération les effets possibles des courants existants 
sur les lignes ferroviaires électrifiées, et sur les lignes électriques à haute tension. 
 
On dit que dormir dans un lit situé juste à la verticale d'un téléviseur en fonctionnement peut 
causer des malaises et même des vomissements, et quant le téléviseur et l'antenne sont 
désactivés ces symptômes disparaissent. 
 
On dit aussi que dans la verticale de la grille d'une antenne de télévision se forme un champ 
avec une grande concentration d’O.N., ce fait devrait nous faire penser fuir de cette verticale. 
 
En ce qui concerne les compteurs d'électricité, dans de nombreux pays, et maintenant dans 
le nôtre, le remplacement des compteurs traditionnels par d’autres modèles plus sophistiqués 
qui intègrent un écran à cristaux liquides, où l'abonné peut à tout moment voir sa 
consommation, des termes de son contrat, etc…, et n'est pas nécessaire la présence d'un 
employé de la société dans chaque maison pour répondre à la lecture de la consommation. 
Tout cela, ce qui est parfait pour la plupart de nous du point de vue fonctionnel, la 
Géobiologie considère comme nocif du point de vue des Ondes Nocives, soutenant que le 
compteur, qui en soit serait très nocif, est maintenant renforcée par un dispositif à cristaux 
liquides qui peut être très contaminant. 
 
La radioactivité à l'état pur est rare dans une maison, mais il semble qu'il serait nécessaire de 
se débarrasser de tous les dispositifs à cristaux liquides : montres, calculatrices, consoles de 
jeux, etc... car il semble, apparemment, qu’ils peuvent être nocifs, en particulier ceux dans 
lesquels les chiffres sont indiqués en noir sur un fond gris doré et qu’ils ne sont pas lumineux 
dans la nuit, car on dit qu’ils émettent un rayonnement en harmonie avec notre ADN (fait qui 
pourrait causer des maladies graves). 
 
Il semble également important de faire attention à tout ce qui concerne à l'électricité statique, 
les objets en plastique ou recouverts de plastique, les tapis synthétiques non traitées anti-
statiques, avec le ‘nounours’, les feuilles métalliques, etc. 
 
 

4.4.3. Le réseau de haute tension 
 
C'est très important de se rappeler, tout d'abord, que les effets potentiellement nocifs d'un 
courant électrique augmente avec la tension. 
Il semble que les lignes électriques produisent dans les essaims d'abeilles une augmentation 
spectaculaire de la production de miel, car les abeilles restent dans un état d'excitation, sans 
repos. On dit aussi que les gens qui vivent sous ces lignes peuvent souvent être agressifs, 
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donc ils vivraient dans un état permanent de stress, et que les plantes ne peuvent résister à 
l'action antibiotique du champ électromagnétique, et qu'elles sont rachitiques et faibles par 
rapport au reste. 
 
Selon les études, la distance à laquelle les lignes électriques cessent d'avoir effets nocifs 
varie de 150 à 700 mètres. Les zones couvertes par des lignes convergentes ou parallèles 
(sortie de l'installation ou des transformateurs) semblent être totalement inhabitables et 
incultivables, car en eux, tous les processus de la vie seraient perturbés. 
 
Il faut aussi mentionner les influences nocives indirectes que semblent causer les chemins 
de fer électrifiés. En ce sens, il est dit que le chemin crée aussi des O.F. modifiant les lieux 
qu'il traverse. Les entreprises électriques dans les instructions techniques exigent certaines 
limitations, par exemple en évitant l'installation de lignes parallèles ou des lignes de 
télécommunication ou de signalisation à leur proximité, pouvant entraîner des interférences, 
et donc des accidents, l’on surveille également la prévention à proximité d’ oléoducs. 
 
En résumé, les effets que pourraient créer une ligne à haute tension, à la fois techniquement 
et biologiquement, seraient de trois types: 
 
 
1. Effet électromagnétique. Lorsqu'il existe un flux de courant dans un conducteur il existe 
un champ magnétique qui l'entoure, et la rotation de ce champ dépend de la direction de 
déplacement du courant électrique. Lorsque le courant circule de gauche à droite, la direction 
du champ magnétique est anti-horaire. Si le sens du courant est inversé, la direction du 
champ magnétique est également inversée. 
 
Le champ magnétique produit par un courant électrique, a toujours à angle droit avec le 
courant qui le produit. Le champ 
magnétique a une direction et une 
intensité, et leurs lignes de force sont 
concentrées près du conducteur, 
diminuant lorsque l’on augmente la 
distance au conducteur. 

 
Cet effet est à l'origine, par exemple, des bruits dans nos appareils sonores (interférences). 
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2. Effet électrostatique. Il crée toujours des charges comme c'est le cas dans un 
condensateur. Dans ce cas, le condensateur est la ligne, le sol étant l'armature, et l'air étant 
le diélectrique. Ainsi, nous avons des ‘courants de charge’ dans tous les objets à proximité: le 
sol, les plantes, les rochers, les personnes, etc. Les objets métalliques accumulent un 
potentiel statique qui dépend de sa masse et de l'intensité du champ (se souvenir du choc 
que nous recevons lorsque nous nous coinçons la main dans la porte de la voiture). On dit 
que l'existence de ce champ est facile à démontrer si nous marchons sous une ligne 
électrique avec une ampoule fluorescente dans la main, elle s'allumera sans batterie, câbles 
ou autres appareils. A l'occasion de grands accidents techniques (comme les éclairs) tous 
ces problèmes pourraient étendre leur intensité. 
 
3. L'effet corona. Est entraîné par l'ionisation de l'air, qui devient alors conducteur. Par 
conséquent ils se produisent des chocs électriques accompagnés par des bruits et une 
lumière violette. Le potentiel est perdu et la pollution de l'air est remarquable, car il provoque 
de l’ozone et des oxydes d'azote (gaz nocifs et irritants), et également des bruits (crépitation) 
atteignant parfois jusqu'à 50 décibels, il crée des ‘parasites’ à la radio et a la télévision, tout à 
fait impossible la réception. 
 
 
 

4.4.4. L'énergie nucléaire 
 
Nous savons tous que l'énergie nucléaire est actuellement une importante source d'énergie 
électrique, thermique et mécanique, mais il est aussi l’une des sources de problèmes la plus 
puissante et menaçante. 
 
La radioactivité des centrales nucléaires et des laboratoires qui travaillent dans le même 
sens de la désintégration, a une virulence qui peut affecter et modifier la ‘nature’ des choses, 
des animaux et des personnes. Elle attaque la génétique des êtres vivants, créant un 
environnement très défavorable pour le développement normal de la vie. 
 
Il est connu qu'un lieu contaminé par l'énergie nucléaire restera ainsi pendant des siècles. 
Nous devenons plus conscients du danger réel de l'action de radioactivité sur la vie si nous 
cherchons des informations sur les accidents nucléaires: l'accident de la centrale du 
Harrisburg (Etats-Unis); les explosions d'essais de bombes atomiques et d’hydrogène, 
Tchernobyl, la fuite radioactive du centre militaire de Windscale (Angleterre) causée par un 
incendie le 1957, les secrets de la Haye, où on sait qu'il y a un immense magasin radioactif 
internationale, etc... 
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4.4.5. Les micro-ondes 
 
Aujourd'hui, nous sommes tout entourés par des micro-ondes. Techniquement, il y a de 
micro-ondes lorsque la fréquence du rayonnement électromagnétique est très élevée. Les 
micro-ondes sont utilisées dans les satellites qui émettent des ondes radio, dans les radars, 
les fours MO, à la radio, les liaisons téléphoniques sans fil, etc. 
 
Il y a plus de preuves que les micro-ondes sont nocives 
pour les êtres vivants. Par exemple le cas du puissant 
émetteur existant a Gibloux Mont (Suisse), qui jette ses 
ondes à 18 stations de réception. Certains analystes 
disent que l’on peut voir facilement le fait que les arbres 
(pins) existant dans la ‘route’ de ces ondes, perdent leurs 
aiguilles et s'assèchent de plus en plus. 
 
 
D'autre part, nous avons les ultrasons et les infrasons. Elles sont des vibrations sonores avec 
une fréquence trop élevée (supérieure à 20 kHz) ou trop basse (en dessous de 20 Hz) pour 
être perçue par l'oreille humaine. La Géobiologie parle de ces fréquences inaudibles comme 
une gêne mécanique et non comme des O.N. Elles sont produites inconsciemment dans de 
nombreux types d'industries et volontairement par certains dispositifs et appareils (pour 
effrayer les souris et autres animaux nuisibles, par exemple). Si nous analysons 
géobiologiquement cet aspect, on doit dire qu'il est vrai que ces souris disparaissent, mais il 
y a probablement des gens dans cet endroit qui vont avoir des effets négatifs de ces sons. 
 
 
 

4.4.6. D'autres sources d'Ondes Nocives 
 
Géobiologiquement, sont considérés comme des autres O.N.: 
 
• Les piles usées: Dans chacun d'eux il y a lithium (ou mercure) suffisante pour polluer 

complètement un mètre cube de sol (surtout dans les piles de montres ou des caméras). 
 
• Les usines de produits chimiques : Il y a des risques connus à cet égard ; on sait que tout 

accident dans ces usines peuvent avoir des conséquences terribles. 
 
• La lumière artificielle: Apparemment, toutes les lumières AC (surtout les fluorescentes) ont 

tendance à nuire à la vision. 
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• Les aliments irradiés: Ils sont irradiés afin de prolonger sa durée de vie et de tuer les 
bactéries (et les insectes). Ce que serait nuisible dans ce cas est que cette rayonnements 
ionisants altèrent la qualité de ces aliments et polluent les lieux où ils sont stockés. 

 
• Le trou dans la couche d'ozone: Tout le monde sait que l'utilisation non contrôlée de 

certaines substances chimiques dans les aérosols et dans l'industrie des réfrigérateurs et 
la climatisation détruisent de plus en plus la couche d'ozone qui protège (ou protégeait) la 
Terre des rayons ultraviolets du Soleil. En conséquence il semble s'être accru le nombre de 
cancers de la peau, pour ne pas mentionner les chocs climatiques ou l'élévation continue 
du niveau de la mer. 

 
 
 

4.5. Les Bâtiments 
 
Au point de vue de la Géobiologie il semble que quant nous analysons les O.N. dans les 
bâtiments il faut distinguer plusieurs sources de nuisance invisibles souvent avec des effets 
ajoutés. Essentiellement ce serait: forme, leur disposition géométrique, les matériaux, et 
les éléments de confort qu’ils contiennent. Il est dit que les plus grands coupables dans 
ces cas semblent être le béton armé, les plaques métalliques, les plaques ondulées, les 
matériaux plastiques, le chauffage par le sol, les canalisations électriques, et les moquettes 
isolantes. 
 
Nous détaillons ci-dessous tout ce que la Géobiologie considère sur ces points précis. 
 
 

4.5.1. L'emplacement 
 
On dit que les Chinois, 4.000 ans avant Christ, connaissaient déjà les qualités que devrait 
avoir une maison saine, et que leurs empereurs ordonné à des spécialistes la localisation du 
‘bon endroit’ pour construire leurs palais, en tenant compte de l'orientation des murs en 
relation avec le champ magnétique naturel. 
Ils disent aussi que les Romains, pour détecter les O.N. d’un terrain, faisait paître un petit 
troupeau de moutons pendant un an dans la zone qu’ils voulaient examiner, après ce temps, 
ils ont sacrifié et examiné le foie des animaux pour voir s'ils étaient en bonne ou mauvaise 
santé; dans le cas où ils étaient déclarés malades, le terrain en question était catalogué de 
nul. 
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Les professionnels de la Géobiologie se plaignent du fait qu’aujourd'hui l’on construise 
n'importe où, dans n'importe quelle forme, dans n'importe quelle orientation, et dans de 
nombreux cas en ignorant l'influence possible de tous ces aspects sur la santé humaine. 
 
 

4.5.2. Les Matériaux 
 
La Géobiologie détermine que la plupart des maladies causées par les O.N. sont provoquées 
par les matériaux de construction utilisés aujourd'hui. En ce qui concerne les résines 
synthétiques (plastiques) leur nocivité est proportionnelle, non pas à son poids, mais plutôt à 
sa surface d'irradiation. On pourrait penser qu'il est évident que le plastique n'est pas un 
matériau naturel et peut être logique qu'une maison entièrement en plastique ne serait pas 
un endroit très sain où vivre. 
 
On sait que toute construction en béton et acier et agit comme une cage de Faraday. Dans 
un immeuble avec un manque des fenêtres et avec un refroidissement artificiel peut 
certainement générer un environnement néfaste du point de vue biotique, car elle évite 
l'arrivée des influences cosmiques bénéfiques (comme le rayonnement solaire naturel) et 
souffre aussi de l'irritation pour toutes les matières dangereuses à leur intérieur. On 
revendique de plus en plus une construction durable avec les matériaux de ‘toujours’ (pierre, 
bois,...) et en ce sens on peut dire que actuellement n'a survécu que le bloc de briques de 
céramique, neutre et qui semble ne jamais prendre aucun mal dans ce sens. 
 
Dans des aspects géobiologiques aussi nous dirions que d’autres sources nuisibles elles 
serait les revêtements de sol, les rideaux, les oreillers en mousse (polyuréthane et 
caoutchouc), ainsi que les peintures synthétiques, puisque ces matériaux sont 
considérablement chargés d'électricité statique, et continuellement provoquent continuelle-
ment des décharges. Ces courants électriques semblent varier la qualité ionique de l'air, ce 
qui pourrait avoir un effet néfaste sur le système nerveux des personnes, en particulier les 
plus sensibles. 
 
Il semble qu'il existe plusieurs analyses et essais qui démontrent que: 
 
· Dans un lieu neutre ou neutralisée, le diagramme de la résistance de l'organisme conserve 

les mêmes caractéristiques pendant des heures. 
 
· Si la même personne est placée à l'intérieur d'une cage de Faraday ou dans une maison 

affectée significativement par des ON, la variation se reflète immédiatement dans ce 
diagramme. 
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· Tout ce qui est béton serait, du point de vue géobiologique, électro-contaminant, et cela 

rejoindrait le reste de la pollution déjà indiqué. 
 
Par conséquent, on peut résumer, géobiologiquement, qu’un bâtiment totalement nuisible, 
serait situé sur un terrain avec des O.N., de plus il aurait une mauvaise orientation (sans 
soleil et exposés aux vents froids et humides), le champ électrique serait anormal ou 
perturbé (lignes à haute tension près de lui), le sous-sol serait humide, les chambres serait 
illogiquement distribuées, sa structure serait métallique (qui le ferait transformé en une cage 
de Faraday , avec la création d'un champ électrique interne non naturelle), son atmosphère 
serait stagnante, chargée de dioxyde de carbone et pauvre en anions d'oxygène, etc. 
 
 

4.5.3. Les formes 
 
On dit que les formes des bâtiments et leur distribution sont aussi 
importantes, et en ce sens ont tous à voir avec ce qu’on appelle 
Ondes de Forme (O.F.)9. 
La Géobiologie dit que tout a une influence, d'une manière ou d'une 
autre, et que les formes irrégulières ou asymétriques peuvent jouer 
un rôle néfaste; ainsi, par exemple, on dit que les toits en forme 
hémisphériques sont catastrophiques dans leur point central et, au 
contraire, un toit pyramidal peut être très bénéfique. 
 
 

4.5.4. Quelques installations 
 
Poursuivant ce que géobiologiquement sont appelées Ondes de Forme, il est dit que le 
grand nombre de tubes et canalisations qui forment ce qu'on pourrait comparer avec le 
système vasculaire d'une maison, émettent constamment des Ondes de Forme, à la fois la 
structure tubulaire statique, comme liquides ou les courants qui la traversent, et que les 
émissions des uns et des autres interfèrent entre eux multipliant sa nocivité. On dit que nous 
devrions avoir une spéciale attention aux systèmes de chauffage au sol, car ceux-ci semblent 
avoir des effets nocifs sur les jambes et sur la reste de la partie inférieure du corps.  
 
 
 

                                                 
9 Voir la section 8.4. Ondes de Forme. 
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4.6. Ondes nocives causés par des meubles et des objets 
 
La Géobiologie est d'avis qu'il y a un certain nombre de types d'objets et de meubles qui 
peuvent constituer une source de problèmes, et rarement, ceux qui ignorent le sujet, pensent 
qu'ils peuvent l'être. De la même manière considère que certains objets ‘similaires’ peuvent 
être, au contraire, des éléments de rayonnement saines et des influences bénéfiques. Entre 
beaucoup de ces objets, dit-on de regarder et d'analyser les meubles, (de tout style et 
utilisation), les bijoux, les antiquités, les statues, peintures, objets d'art (anciens et nouveaux), 
les dessins, les masques africains, les vêtements en fibres synthétiques et les instruments de 
musique (pas tous), les colliers, les anneaux, les talismans, les amulettes, etc. 
Géobiologiquement parlant, il semble que tout objet mobile qui est acheté, donné, changé, 
serait neutre ou actif dans un ou dans un autre sens. 
Selon cette science, il semble que presque tout peut nous affecter et, en fait, nous semblons 
être complètement entourés par des sources d'O.N. partout. Mais elle dit aussi que tout ne 
rayonne pas négativement et que pas tout le monde soit vulnérable. De nombreux objets 
pourraient être bénéfiques et beaucoup ne comportent pas une certaine influence. On 
indique également que la plupart des émissions provenant de formes elles se 
neutralisent les unes aux autres, et qu'aucune de maladies graves ne soient 
fréquentes en raison de ce type de rayonnement. 
 
Le but de ce document n'est pas destiné à se plonger dans l'étude spécifique de ce groupe, 
ainsi que la suivante, pour ne pas être les aspects sur lesquels nous pouvons agir 
directement comme des professionnels de la construction, car il est des Ondes Nocives qui 
seraient causés par des objets qu’on peut appeler de type ‘décoratif’ ou ‘personnel’, et qui 
sont difficiles à prendre en considération dans le monde de la construction. Comme nous 
l'avons dit, la Géobiologie considère les O.N. qui rayonnent ces objets qui peuvent avoir son 
origine dans la forme, dans les matériaux dont ils sont faits, ou tout simplement par la volonté 
malicieuse du fabricant, qu'il voulait nuire aux futurs propriétaires de l'objet. Nécessiterait une 
étude spécifique et détaillée sur les Ondes de Forme, que nous comprenons que c'est au-
delà de ce qui est prévu dans le présent document. 
Néanmoins, étant donné qu’on pourrait considérer qu'une partie de notre équipe de 
professionnels, ils sont engagés dans le monde du design d'intérieurs et la décoration, oui il 
pourrait être utile de savoir ce que la Géobiologie dit qu'il faut prendre en considération pour 
essayer d'éviter les éléments qui, apparemment, peuvent être nocifs pour les gens qui sont 
autour. 
 
Ils sont exposés, donc, ci-dessous, et dans une courte manière, certains cas, que si en tant 
que professionnels, nous voulons appliquer les connaissances géobiologiques, on pourrait 
ressembler considérer: 
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4.6.1. Mobilier: les formes, les matériaux, l'emplacement, l'orientation,... 
 
La Géobiologie, sur les effets potentiellement nocifs que peuvent causer ou produire les 
meubles en général, elle dit qu’il faut éviter les meubles métalliques, déjà qu’ils génèrent 
induction électromagnétique, les meubles en plastique (électricité statique) et ceux qui ont 
des angles trop vifs (droit ou aiguë), car il semble que ces angles semble projeter des 
émissions de forme 10 suivant sa bissectrice. Il est dit qu'il faut toujours les placer sur le long 
des murs et non dans les coins, puisque, apparemment, ceux qui sont placés aux coins 
peuvent émettre pour ses angles des radiations nocives qui plus tard serait réfléchies par des 
murs provoquant une sorte de ‘cascade’ dans l’intérieur de n'importe quelle pièce. 
 
Apparemment, il est recommandé d'orienter les lits vers le nord dans l'hémisphère nord et 
vers le sud dans l'hémisphère sud, à savoir, on doit guider le lit avec ses pieds vers 
l'Equateur. Un autre aspect qui semble avoir à considérer est de prévenir que le lit soit 
parallèle aux fils électriques, d'eau ou de la chauffage, et éloigné des radiateurs ou des 
foyers alimentés au fioul 
 
Enfin, il est dit que lorsqu’on effectué des travails intellectuels dans la maison, la table ne doit 
pas rester en face de la cheminée et ne devrait pas avoir de lustres ou autres objets 
similaires à leurs extrémités, tout cela pour la question des émissions d'Ondes de Forme. 
 
Tous ces aspects, ainsi que d'autres qui seront abordés plus tard, ne font aucun doute 
que, de notre point de vue technique, nous pouvons les considérer ‘inutiles‘ ou peu 
crédibles, mais n'oubliez pas que le but de ce travail est, entre d’autre, montrer les 
aspects que la Géobiologie croit que peuvent être nocifs pour les gens quand ils font 
usage des bâtiments que nous construisons. Si nous étions intéressés par l'ouverture 
d'une nouvelle ligne de travail basé sur cette science, nous devrions être conscients 
de ces problèmes, bien que nous croyions qu’ils peuvent sembler des sujets peu 
scientifiques. 
 
 

4.6.2. Les éléments décoratifs ‘pervers’ 
 
Géobiologiquement on dit que à l'exception des cas très particuliers, les oeuvres d'art 
n'émettent pas des O.N. en raison à la volonté de leurs créateurs, mais oui elles peuvent être 
en raison de leur forme, leur couleur, leur fabrication, ou même pour des éléments 
psychiques qui ont été imprégnés inconsciemment, car il pourrait être dans certains cas, les 

                                                 
10 Voir la section 8.4. Ondes de Forme. 
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travaux d’artistes déséquilibrés, délirants, sans intentions pures ou altruistes. Il semble que 
ce type de travail pourrait exercer une action dépolarisante, et pourrait affecter le domaine 
vital de la personne qui a acquis l'oeuvre, et il devrait donc prendre en considération la 
nocivité que peut émettre toutes sortes de représentations diaboliques et infernales, en ce 
sens, l'art abstrait serait beaucoup plus dommageable que le figuratif. 
 
L'ambiance d'une maison peut être modifié par des choses très simples, faisant simplement 
varier l'emplacement d'un meuble, une peinture ou d'un miroir. Du point de vue 
géobiologique tout petit changement peut effectuer une importante modification en termes 
d'émission d'Ondes Nocives, mais il semble aussi que, heureusement, toutes ces influences 
individuelles sont souvent neutralisées entre eux. 
 
 

4.6.3. Les bijoux 
 

Les bijoux à prix élevé habituellement incorporent des pierres précieuses; du 
point de vue géobiologique on dit que plus que les métaux, ces pierres sont des 
réservoirs d'énergie et aussi accumulent plus force au cours des siècles. On dit 
que son influence peut être néfaste ou bénéfique, et que dans les cas 

préjudiciables, pourrait être que leur histoire (qui serait en fait passer d'un propriétaire à un 
autre) a été riche en événements sanglants, assassinats, etc., et qu’elles peuvent causer de 
l'inconfort inexpliquée, maigreur, apathie, etc. D'autre part, on dit que lorsque les pierres 
étaient des effets bénéfiques on peut voire les effets contraires: absence de tristesse ou de 
douleur au moment de la mort, un bien-être général, etc. 
 
 

4.6.4. Les masques africains 
 
La Géobiologie est stricte avec ce problème et assure que nous ne sommes pas 
conscients de ce que nous sommes exposés quand nous plaçons telles figures sur 
n'importe quel mur de notre maison, et qu’ils ne sont pas inhabituels les cas de 
maisons où, en raison de ces figures, leurs habitants souffrent de cauchemars, 
d’accidents domestiques ou d'autres dommages, et peuvent même affecter le fait 
que chaque fois ne nous visite moins d'amis (sans raison apparente), ou bien alors 
un sentiment de tristesse générale se dégage dans notre maison.  
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4.6.5. Les tissus et les vêtements 
 
Dans toute maison se trouve de nombreux éléments de type textile, non seulement les 
vêtements des gens, mais aussi des rideaux, des tapis, des oreillers, couvertures, serviettes, 
etc. Si nous analysons ces éléments du point de vue géobiologique nous devrions savoir que 
certains vêtements en fibres synthétiques sont intrinsèquement nuisibles, et que la solution 
serait de revenir à des fibres naturelles: coton, laine, lin, etc… 
 
Tant de choses qui semblent affecter n'importe qui du point de vue de cette science, il y a 
des aspects curieux dans fait que, apparemment, doivent être surveillés les vêtements 
‘d'occasion’ et d'autres types d'objets (tels que instruments de musique anciens,...), car il 
semble que ces objets pourraient être ‘imprégnés’ d’Ondes Nocives émis par une maladie 
grave (ancien propriétaire); ce ne serait pas en tout cas des microbes ou des bactéries ou 
analogues, plutôt ce que la que la Géobiologie appelée ‘aura’ de la personne malade qui 
était le propriétaire précédent. Il semble que tout au long de son histoire, ces objets 
pourraient ‘se charger’ et parfois émettre des influences négatives, soit sur les propriétaires 
ou juste pour une personne en particulier. 
 
Clairement, tous les produits synthétiques ne sont forcément nuisibles, mais du point de vue 
que nous essayons d’analyser il semblerait être préférable prendre des précautions avec eux. 
 
 

4.6.6. Force rayonnante des objets inertes 
 
Cela comprendrait les objets mobiles et individualisés que selon la Géobiologie peuvent 
générer des O.N. o des O.B. Dans ces cas, il est clair qu'il serait beaucoup plus facile de se 
débarrasser d'eux (ou d'obtenir), que d’obtenir un terrain ou une maison saine. 
Du point de vue de la possible émission des Ondes Nocives, on pourrait diviser tous les 
objets qui nous entourent dans trois catégories: bénéfiques, nocives et neutres, et ces 
qualités peuvent être soit d'origine extrinsèque ou intrinsèque, aussi qu’accidentelle ou 
essentielle. Leur influence néfaste ou bénéfique semble être relative, et elle peut varier selon 
les lieux, les temps et les personnes touchées. Ainsi, il est dit que certains objets peuvent 
même être nocif sur une personne et bénéfique sur l’autre 
Les objets avec des influences de caractère intrinsèque, il y aura une influence par sa nature 
ou par sa forme ; alors, par exemple, il semble que la pyramide de carton ou de la sphère 
pourraient créer un champ de forme par leur simple présence. 
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4.6.7. D'autres sources d’Ondes Nocives dans les bâtiments 
 
La liste suivante indique les objets qui, selon la Géobiologie, seraient en mesure de se 
changer en émetteurs d’Ondes Nocives. Certains d'entre eux ont déjà été mentionnés, mais 
il peut être intéressant de les revoir. 
 
Comme on a déjà mentionné, ces ingénieurs de la construction spécialisés dans le monde du 
design d'intérieurs et qu'ils veulent inclure dans leur ligne de travail les aspects qui examinent 
la Géobiologie, pourrait ou devrait prendre en considération, entre d’autres, tous ces aspects. 
Entre parenthèses il est indiqué l'origine qui est attribué géobiologiquement à leur potentielle 
nocivité. 
 
· Ornements, statues, peintures, objets d'art, tableaux, estampes, des masques, des dessins 

de psychopathes (causes: les formes, les couleurs, les matériaux et la psychologie 
éventuellement négative de l'auteur). 

 
· Les radios, téléviseurs, appareils électroménagers, compteurs d'électricité, réfrigérateurs, 

congélateurs et similaires, les fours à micro-ondes, (ON / rayonnements non ionisants). 
 
· Tous les types des structures fermées telles que les cheminées fermés aux deux 

extrémités, des matelas pneumatiques jamais dégonflé, sous-sols totalement fermés et non 
aérés, etc (l’aire fermé est ionisé et il rayonne négativement). 

 
· Radios-réveils et alarmes avec d’autres dispositifs avec cristaux liquides (apparemment 

émettent des rayonnements ionisants nocifs). 
 
· Miroirs et vitres (on pense qu’eux pourrait refléter le rayonnement reçu en changeant sa 

polarité, c'est à dire, qu’eux pourrait faire le ‘bon’ à ‘mauvais’). Géobiologiquement on dit 
aussi qu’eux pourrait refléter et augmenter les émissions telluriques (réseaux Hartmann et 
Curry, par exemple). 

 
· Les meubles en général, comme la cuisine (les plastiques adhésifs utilisées pour fixer les 

panneaux émettent des radiations négative pendant une longue période, comme tout ce 
qui est synthétique). 

 
· Bouchons qu’ils ne sont pas utilisés, donc il semble qu’ils rayonnent le ‘composant nocif’ du 

réseau de 50 Hz (peut être généré chez eux une très grande résistance). 
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· Chaudières, voitures dans le garage (surtout si elles sont dans la vertical du lit), les coffre-
fort (des masses métalliques qui pourraient fausser le champ magnétique de la Terre et 
rayonner sa force ‘métallique‘ à leur environnement). 

 
· Meubles avec des angles vifs (non arrondi), qu'ils sont en métal et en bois (apparemment, 

ils peuvent émettre des ondes très nocives). 
 
· Portes cloutées, barres et des structures métalliques diverses (elles sont susceptibles 

d'émettre des différents Ondes de Forme, et aussi les rayonnement du métal). 
 
· Moquettes, tapis, revêtements de sols et autres éléments avec des components textiles (ils 

perturbent le champ électrostatique, et génèrent des ions positifs). 
 
 
 

4.7. Ondes Nocives abstraites 
 
Dans ce groupe seront reflétées toutes les autres sources d'O.N. qui ne peuvent pas être 
inclus dans les classifications précédentes et, bien que ne faisant pas partie des aspects 
géobiologiques examinées en détail dans le présent document, vaille d'être cité, pour au 
moins être conscients d'eux. 
 
Alors, on dira que la Géobiologie considère d'autres sources possibles d’O.N. les 
compensateurs mal réglés11, les maisons alchimiques 12, les vieilles parcelles templières, les 
bâtiments ou lieux maçonniques 13 , les antiques temples sataniques, les lieux où sont 
célébrées des messes noires, des animaux et des plantes véhiculaires de charges 
maléfiques, les malédictions, la sorcellerie, le vampirisme, et ce qu’on appelle ‘mémoire des 
mur’, etc. 
 

                                                 
11  Voir la section 7 (Compensation et / ou neutralisation des O.N.) 
12  Alchimie: Antique pratique et discipline semi-scientifique qui combine des éléments de la chimie, de la métallurgie, de la 

physique, la médecine, l'astrologie, la sémiotique, le mysticisme, la spiritualité et l'art. 
13  La maçonnerie est une institution philosophique, philanthropique et progressiste, et non religieux, au l'objectif ultime est de 

stimuler l'amélioration intellectuelle et morale de l'homme et des peuples, cherchant à obtenir la fraternité universelle. C'est 
comme une école de formation pour les hommes. Ses membres professent la fraternité et se reconnaissent mutuellement 
par des signes et des emblèmes. 
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Si nous devons faire un travail au sein de notre profession où nous appliquons les aspects 
géobiologiques liés avec nos compétences, il n’y a pas grand chose à faire avec tous ces 
aspects, mais il est toujours intéressant d'être au courant de son existence selon la science 
que nous voulons appliquer, c'est-à-dire, il faudrait savoir tout ce qui peut être considéré 
comme nocif selon la Géobiologie, afin de déterminer les points dans lesquels nous pouvons 
intervenir. 
 
 
 

4.8. Facteurs influents qui modifient les Ondes Nocives 
 
Il semble que la force des O.N. quant à elle peut varier selon certains paramètres 
indépendants de la source elle-même. Pour comprendre cet effet on peut le comparer avec 
les gouttes de pluie qui tombent du ciel verticalement, et comme un coup de vent (facteur 
indépendant de la pluie) les dévies et les amène à une fenêtre, de sorte que les intérieurs et 
les meubles de la chambre sont mouillés. Voici est comment la Géobiologie définit la ‘la 
cause centrale active’ et «la cause latérale modifiante». 
 
 
 

4.9. Chevauchements et interférences entre les différents O.N. 
 
On dit que fréquemment plusieurs sources d’Ondes Nocives pourraient souvent rayonner 
simultanément vers le même lieu ou ‘infecter’ un seul endroit sans aucune ‘intention’ en fait. 
Dans ces cas où plusieurs rayonnements sont combinés, il est dit que la toxicité de 
l'ensemble serait très supérieure à ses éléments pris par séparée. 
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4.10. Résumé et conclusions par rapport à les O.N. 
 
Nous avons vu jusqu’ici ce que la Géobiologie considérait comme principales sources d’ O.N., 
et celles-ci ont été classées en sept groupes principaux. Il a également été constaté que, 
parfois, elles agissent seules, mais il est fréquent de trouver des conjonctions et des 
interférences entre elles. 
 
Nous sommes techniciens dans la construction, et dans ce travail nous voulons montrer 
quels sont les aspects de la Géobiologie qu’on pourrait prendre en compte dans notre 
environnement de travail afin d’offrir une solution à tous ceux qui se soucient pour savoir 
comment leur santé peut être affectée par les bâtiments et l'environnement. 
 
Après avoir vu la classification précédente des sources d'Ondes Nocives, il semble clair que 
nous ne pouvons pas intervenir et agir dans tous les cas, au moins initialement, et le but de 
ce travail n’est pas d’approfondir dans des thèmes ‘non scientifiques’. 
 
On pourrait dire, donc, que notre travail pourrait être utile dans les 5 premiers cas, et nous 
avons suffisamment de connaissances pour être en mesure de localiser ces types de 
nuisances, et de prendre certaines mesures correctives (principalement dans la construction 
de bâtiments, ou des changements dans la distribution,...) pour éviter que ces O.N. affectent 
les utilisateurs des bâtiments. D'autre part, il est clair qu’il y a peu de choses que nous 
pourrions faire dans les cas 6 et 7. Pourtant, en ce moment, nous pouvons dire que nous 
avons entendu parler de ces cas, et chacun de nous, en tant que professionnel, pourra 
décider d’approfondir ces connaissances dans ce monde de la Géobiologie. 
 
De ce point nous étudierons et analyserons les aspects géobiologiques qui pourraient être un 
complément à notre travail, ainsi, ensemble, nous pourrons avoir les compétences 
nécessaires pour mener à bien un travail professionnel afin d’améliorer la qualité de vie des 
personnes par rapport aux bâtiments et lieux où ceux-ci sont situés. 
 
L'un des objectifs fondamentaux de ce travail est d'obtenir un guide détaillé sur comment 
localiser, mesurer et éviter les effets des O.N. des groupes 1, 2, 3, et une partie du 5 14. Il 
sera donc nécessaire de détailler les méthodes que définissent la Géobiologie pour localiser 
et mesurer les O.N. d'origine tellurique (de la Terre). 
 

                                                 
14 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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En outre, il sera intéressant après ce travail initial, pouvoir produire d'autres travaux 
spécifiques que pourrait approfondir par exemple l'étude détaillée des O.N. du Groupe 4 
(O.N. générés par les appareils ou structures de type électriques, électroniques,...). Sa 
complexité semble énorme, et nécessiterait une étude approfondie du sujet, mais il pourrait 
être le parfait complément de ce premier travail, ainsi que l'analyse des possibles effets des 
appelées Ondes de Forme. 
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5. Les énergies telluriques 
 
Les énergies telluriques (qui proviennent de la Terre) sont l'une des bases principales de 
l'étude de la Géobiologie. 
Selon cette science il semble qu'il existe toute une gamme de rayonnements d'énergie 
émanant de la Terre. Il existe plusieurs théories et des hypothèses sur l'origine de ces 
énergies, mais l’on s’accorde à dire qu’elles pourrait être composées principalement de 
rayonnement de la matière qui se décompose lentement à l'intérieur de notre planète et pour 
le rayonnement solaire quant à lui, il arriverait à travers l'atmosphère. 
 
Ainsi donc, on dit que les énergies terrestres pourrait être le résultat du rayonnement émis 
par la décomposition des matières différentes à l'intérieur de la Terre, et par le retour de 
l'énergie reçue par notre planète, provenant du Soleil. Globalement on dit qu’au cours de la 
journée la Terre reçoit plus d'énergie qu'elle n’en dégage, et dans la nuit ce serait le contraire. 
 
Tous ces rayonnements d'énergie, selon la Géobiologie, affectent d'une manière ou d'une 
autre (généralement de forme négative) à tous les êtres vivants et il faudra donc les localiser, 
mesurer et agir de manière nécessaire. 
 
On décrira et analysera, alors, ensuite, ces énergies de la terre qui, si comme ingénieurs de 
la construction, nous voulons plonger dans le monde de la Géobiologie, devrons être 
capables de localiser, mesurer et, si nécessaire, prendre des mesures correctives 
nécessaires pour offrir des solutions optimales a toute personne qui nous demandera une 
étude géobiologique de sa maison, de son lieu de travail, d’un local, ou de tout autre endroit 
particulier, afin d'éviter les possibles effets négatifs que ces rayonnement semblent pouvoir 
causer. 
 
 

5.1. Les courants d'eau 
 
Plus on avance dans l'étude de la Géobiologie, et plus particulièrement dans les énergies 
telluriques, nous voyons et cet avis est presque unanime le fait que la principale source de 
nuisance, sinon le principale, semble être les courants d'eaux, notamment les eaux 
souterraines, à la fois naturelles et artificielles. 
 
Selon la Géobiologie nous devons être conscients de graves problèmes de santé peuvent 
présenter le fait de vivre à la verticale des eaux souterraines. Le problème de l'eau 
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souterraine ne serait pas dans l'eau elle-même, mais aurait à faire avec l'électricité et 
l'électromagnétisme naturel de la Terre. Le champ magnétique terrestre, qui est assez fort 
pour guider une aiguille de métal, apparemment à aussi la force d'influencer dans la biologie 
de nos organismes. 
 
Il semble que toutes les cellules du corps sont polarisés (possèdent nord et sud) et elles 
utilisent le magnétisme naturel de la Terre comme référence à leur équilibre. Donc, il faut 
comprendre que non seulement les variations du champ magnétique peuvent être la nocivité 
d'un lieu particulier, ils pourraient aussi être une indication que quelque d’autre ‘chose’ s’y 
passe. L'analyse de la Géobiologie à ce respect est la suivante:  
 
Un terrain ou un sol sec pouvant être isolant d’un courant électrique se converti avec de l'eau 
en un conducteur de masse de ce courant. La terre sèche est isolante et ceci est bien connu 
dans certaines régions ou zones où souvent il est très difficile de convertir le terrain en 
conducteur d'électricité; si nous ajoutons de l’eau à ce terrain, il devient conducteur et si l'on 
ajoute le sel, il sera encore plus conducteur. Par conséquent, là où il y a des eaux 
souterraines est l’endroit où circule de préférence l'électricité, à la fois de source naturelle 
comme l'électromagnétisme de la Terre, mais aussi comme artificielle.  
 
La Géobiologie affirme que réellement, la conduction de l'électricité à travers ce canal génère 
des champs magnétiques autour d'eux (chaque fois qu'il y a un courant électrique il se 
génère un champ électromagnétique autour de lui) et il y a un rayonnement vertical, et c'est 
pour cela que dans les verticaux des eaux souterraines il existe une accumulation de 
certaines radiations et une altération de l'électricité atmosphérique. Cette variation de 
potentiel électrique est faible mais elle serait susceptible de créer des réactions musculaires. 
 
On dit que c'est le fait qui peut expliquer pourquoi les ‘zahorís’ peuvent détecter les flux 
d'eaux souterraines; ils prennent une branche en forme d’ Y, ou une baguette en forme de L, 
ils relaxent les muscles et ils marchent; tandis qu'ils sont dans une zone de courants de 
champ magnétique terrestre, radioactivité, et électricité atteignant le corps d’une forme 
naturelle les muscles restent détendus, mais si la personne passe sur un point 'altéré', la 
tension musculaire se produit provoquant alors un mouvement dans les baguettes. 
 
On dit aussi que, parfois, une simple boussole peut être utilisée pour observer ces variations 
électromagnétiques, puisque dans certaines zones, avec une boussole à la main, il semble 
que vous pouvez voir comment celle-ci est «magnétisée» et s'écarte complètement, 
indiquant le nord qui n'a rien à voir avec la réalité. 
 

Veure Pràctica 9.3. Camp magnètic natural sobre geopaties 
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Toujours sur le thème des courants souterrains, il semble que le frottement de l'eau en 
mouvement contre les surfaces de leur limite, produit des courants électriques qui se 
déplacent dans la même direction qu’elle, et qui génèrent un champ magnétique. 
 
Physiquement l’eau est peu perméable magnétiquement, ce qui pourrait conduire à une plus 
forte concentration de lignes de champ magnétique terrestre sur leurs bords. 
 
En outre, il semble que lorsque les neutrons d'un atome d’un élément quelconque entrent en 
collision avec les molécules d'eau, ils ralentissent et peuvent produire des rayonnements 
gamma. Si nous constatons qu'il y a des valeurs plus élevées de rayonnements gamma à la 
vertical d’un flux d’eaux souterraines que dans une zone ‘neutre’, nous pourrons confirmer en 
partie, que, en effet, ces endroits peuvent être dangereux pour notre santé, car il est connu 
qu’un rayonnement gamme est ionisant et il est capable de casser les liens naturels de 
molécules, tout en réduisant le nombre de globules blancs, ce qui facilite l'infection dans les 
organismes. 
 

Voir Pratique 9.4. Rayonnements gamma sur geopathies 
 
On dit que dormir, par exemple, à la verticale d’un courant d’eau perturbe la régénération des 
cellules et ne permet pas que la glande pinéale15 puisse sécréter mélatonine (hormone active 
pour la réparation cellulaire). Les symptômes seraient des céphalées, douleurs articulaires, 
troubles dans les organes, dépression, et à long terme il pourrait arriver à conduire des 
maladies neurodégénératives, la leucémie, les tumeurs, le cancer, etc. En outre il est dit que 
si sont combinés plusieurs facteurs géopathogènes16, comme les lignes Hartmann et / ou 
Curry, l'effet nocif de la zone sera bien plus élevé. 
 
Le concept ‘maison- cancer’ a été initialement défini par la recherche du baron Von Pohl. Cet 
aristocrate allemand a fait une étude scientifique des rayonnements procèdent du sous-sol et 
le risque de cancer. Sa conclusion a été que le rayonnement tellurique est un facteur qui 
peut conduire à des maladies dégénératives pour les personnes qui vivent sur la verticale 
d’anomalies géophysiques. Sa recherche a été menée le 1.929 dans le village bavarois de 
Vilsbiburg, de 3.300 habitants. Comme expert en radiesthésie, il a fait une étude du sous-sol 
et a réfléchit sur un plan à l'échelle des eaux souterraines dans cette ville. Cette recherche a 
été effectuée sous la supervision d'autres scientifiques. Par ailleurs, indépendamment, le Dr. 

                                                 
15 La glande pinéale est physiquement située dans le centre de notre cerveau. Sa fonction est de générer une hormone très 

importante pour l'être humain qui est la mélatonine (hormone naturelle dans notre corps qui règle l'horloge interne de la 
même). Cela se produit chaque fois qu'il y a obscurité pour dormir et se produit une repos ou sommeil de bonne qualité. 

16 Voir la section 3.3. Geopathies. 
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Bernhuber, médecin de la ville, a situé sur un autre plan, les maisons où il y avait eu des cas 
de cancer ces dernières années selon les certificats de décès existent. 
 

 
 
La comparaison des deux plans était concluante, l'étude de Gustav von Pohl montre des 
résultats statistiques probants, presque tous les cas de cancer survenus dans Vilsbiburg ont 
été placés sur la verticale des courants d’eaux souterrains. De cette enquête a été fait un 
acte notarial, et cette thèse a été publiée par le Comité Central pour la Recherche sur le 
Cancer à Berlin. 
 
Une autre recherche menée en collaboration avec le Dr. Hager, président de l'Association 
Scientifique des Médecins de Stettin (Pologne), a étudié plus de 5.000 cas de cancer entre 
1910 et le 1931, en notant que seulement cinq maisons avaient produit 190 cas de cancer en 
21 ans, tous situés à la verticale des courants d’eaux souterrains. 
 
Sur ces mêmes dates (les années 30), l'ingénieur français Pierre Cody, de manière 
systématique à étudié pendant sept ans plus de 7.000 cas appelés ‘lits-cancer’ et mis en 
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évidence la relation entre le rayonnement ionisant17 du sous-sol et le cancer . Les mesures 
d'ions positifs dans l'air, réalisées avec un électromètre de précision Elster&Geitel, ont trouvé 
une concentration en ions 10 fois supérieure à la normale 
 
Pierre Cody a confirmé la source radioactive de ce rayonnement, en utilisant des 
radiographies isolées avec du plomb qui permettent de laisser passer uniquement le 
rayonnement procédant du sous-sol. 
 
Plus tard, en France, le Dr. Picard a confirmé les 
enquêtes de Von Pohl, et a obtenu des résultats 
similaires dans ses recherches dans la ville française de 
Moulins, après avoir étudié 282 décès par cancer. 
Comme le montre la carte, les cas sont concentrés 
principalement dans les maisons situées sur les eaux 
souterraines détectées. 
Bien que l'eau soit source de vie, selon la Géobiologie, 
la présence d'eau souterraine semble toujours avoir un 
effet nocif pour les êtres vivants situés sur la surface de 
ces terrains. L'effet nuisible serait encore plus prononcé 
si l'eau passe vite et si elle suit une faille ou une fissure 
dans le sol.  
 
 
 
 
 

5.2. Réseau HARTMANN (ou réseau "Globale") 
 
Le nom de ce réseau géomagnétique naturel est due au Dr Ernst Hartmann (1925-1992) 
diplômé en médecine à l'Université de Heidelberg (Allemagne), et qui a passé une grande 
partie de sa vie à étudier la relation entre la maladie et le rayonnement tellurique. En 1961, il 
fonde le Groupe de recherche en la Géobiologie et, avec son frère, ingénieur en électronique, 
met au point les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Géobiologie. 
 
Au cours de ses années de pratique en médecine Hartmann constate qu'un pourcentage 
élevé de décès parmi ses patients est directement liée à des geopathies, c'est à dire le fait 

                                                 
17 Voir la section 8.3. Radiations ionisants 



45 
 
 
 

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  

 
 

d'avoir vécu ou d’avoir été pendant une longue période de temps dans des zones à fort 
rayonnement naturel. 
 
Les lignes Hartmann seraient une réseau de force (vibration) dans une grille orientée 
nord-sud / est-ouest (magnétiques, non géographiques). 
 
 

Les lignes de cette grille, dans notre 
région, dans le sens nord-sud seraient 
alignées tous les 2 mètres, et en direction 
est-ouest tous les 2,50 mètres. Il semble 
que ce ne soit pas une grille parfaitement 
régulière, et qu’elle peut avoir quelques 
fluctuations, des distorsions locales ou 
légères déviations en raison de la 
présence de caractéristiques géologiques 
comme les failles, cours d'eau souterrains, 
ou par l'influence de masses métalliques 
importantes, comme la structure d'un 
bâtiment, la chaudière au sous-sol, etc.  
 

 
 
Les lignes Hartmann serait comme des murs invisibles verticaux qui couvrent toute la surface 
de la Terre, et chaque mur aurait une largeur approximative d'environ 21 cm et peut être 
variable en fonction de la composition locale du sous-sol ou pour l'apparition de certains 
phénomènes naturels comme les séismes, qui semblent causer d'importantes perturbations 
dans le champ magnétique de la Terre. 
 
 
À la fois dans la direction NS comme EO, chaque 7 lignes du 1er ordre (de base) nous 
trouvons une double ligne environ 42 cm d'épaisseur, formé par l'union de deux lignes du 1er 
ordre, formant ce qu'on appelle ‘réseau Hartmann de 2ème ordre’.  
Enfin, chaque 7 lignes du 2ème ordre on trouve ce qu'on appelle ‘réseau Hartmann de 3ème 
ordre’, formé par un type de ligne triple du 1er ordre, avec une largeur d'environ 80 cm. 
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On dit donc que le réseau Hartmann est de base 7, et que la trame normale est de 2 m (NS) / 
2,5 m (EO) au niveau 1, 14 m (NS) / 18 m (EO) pour le niveau 2, et 108 m (NS) / 135 m (EO) 
pour le niveau 3.  
 

 
 
On dit que ces murs d'énergies arrivent et prennent effet jusqu'à une hauteur considérable 
(plusieurs kilomètres au-dessus la surface de la terre) et passent par tout type de matériaux, 
et affectent à la fois les maisons de plain-pied mais aussi les étages supérieurs d'un bâtiment. 
 
Dans les zones d'intersection de la grille ce crées des zones spécialement géopathogènes, 
c'est-à-dire, avec des effets potentiellement nocifs pour la santé si nous sommes en eux 
pendant plusieurs heures par jour. 
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Apparemment, dans la verticale de ce réseau de force naturelle on peut enregistrer plusieurs 
phénomènes: 
 
- Variation des champs électriques et magnétiques provenant du sous-sol. 
- Changements dans les différences de potentiel électrique de l'atmosphère. 
- Variation de l'ionisation de l'air. 
- Variations de la résistance électrique de la peau quand une personne reste pendant un 

certain temps dans la zone altérée. 
 
On dit que l'activité magnétique des lignes Hartmann pourrait être perçues, parfois en un 
simple coup d'oeil: 
 
- En présence d'arbres dont le tronc serait pourvu de noeuds solides ou malformations, 

tandis que les autres de l'environnement immédiat auraient un tronc normal et lisse. 
- En présence d'arbres à croissance en hauteur courbe pour éviter, apparemment, les 

rayonnements nuisibles du sous-sol qui affectent les feuilles. 
- Sur la présence continue d’insectes, emplacement de fourmilières, etc. 
- En présence de plantes mortes toutefois qui repoussent si elles sont déplacées. 
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5.3. Réseau CURRY (o réseau “Diagonale”) 
 
Cet autre réseau de murs d'énergies (vibrationnelles) a été découvert, et décrit plus tard, en 
1952, par le Dr. Manfred Curry, un météorologue allemand. 
 

Cette grille serait constituée par des 
bandes d'environ 40 cm de large, 
orientées en diagonale par rapport au 
réseau Hartmann. Leurs orientations 
serait NE/SO et NO/SE. La distance 
entre ces bandes semblent aller de 3 à 
8 m. de sorte que le maillage peut être 
de forme carrée ou rectangulaire, avec 
un schéma standard difficile à établir, 
et donc nous devons limiter 
l'emplacement du réseau sans 
référence à une structure exacte 
connue. Toutefois, à titre de référence, 
il est dit que la distance entre les 
bandes est d'environ 5 m. dans les 
deux sens. 
 

 
Comme dans le cas du réseau Hartmann, tant NE-SO sens que NW-SE sens, chaque 5 
lignes de 1er ordre nous trouvons une double ligne environ 80 cm d'épaisseur, formée par 
l'union de deux lignes 1er ordre, ce qu'on appelle ‘réseau Curry de 2ème ordre '. 
De même, chaque 5 lignes de 2ème ordre nous trouvons ce qu'on appelle ‘réseau Curry de 
3ème ordre ', formé par un type de ligne triple de 1er ordre, avec une largeur d'environ 1 m. 
 
On dit donc que le réseau Curry est de base 5, et que la trame normale est de 5 m (NE-SO) / 
5 m (NO-SE) au niveau 1, 25 m (NE-SO) / 25 m (NO-SE) pour le niveau 2, et 130 m (NE-
SONIDO) / 130 m (NO-SE) pour le niveau 3. 
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On dit que quant une bande du réseau Curry passe sur un croisement du réseau Hartmann, 
cette zone devient particulièrement active, et géobiologiquement est appelée «croisement 
actif». S'il y a un chevauchement de zones de croisement des deux réseaux, nous aurions 
alors une zone beaucoup plus active ce qui semble toujours être très dangereux en cas 
d'exposition prolongée, et qu'on appellera «point étoile». 
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Géobiologiquement on dit que quand une personne est exposée à une influence active, 
quelle que soit, elle pourrait souffrir plus ou moins rapidement de troubles de santé (fatigue, 
insomnie, maux de tête, des palpitations cardiaques, dépression, etc...), et que ces 
conditions pourrait résister à un traitement médical et disparaissent, plutôt, lorsque la 
personne cesse d'être soumis à cette influence. On dit que cette amélioration peut être 
observée, par exemple, lorsque la personne part en vacances ou quand elle change de 
chambre. 
 
 
 

5.4. D'autres réseaux réticulaires 
 
En plus du réseau global et diagonal (Hartmann et Curry), il semble qu'il y ait d'autres 
réseaux et sous-réseaux, mais son activité est beaucoup plus faible, par lequel, encore 
aujourd'hui ne sont pas pris en considération dans les études géobiologiques ; peut-être 
dans le temps, les progrès finiront par confirmer qu'il est nécessaire de les prendre en 
considération. Pourtant, il faut savoir seulement que selon la Géobiologie il y a d'autres 
réseaux telluriques appelés Palm, Peyré, Wissmann, Romaní ou Kunne, mais il ne sera pas 
nécessaire d'entrer dans les détails. 
 
 
 

5.5. Les failles géologiques 
 
L'écorce terrestre est constamment en mouvement à cause des forces sismiques et 
tectoniques. Ces forces produisent des failles, fissures, craquelures,... qui sont des 
discontinuités ou des fractures dans les roches ci-dessous ; ces altérations peuvent être 
présentes à n'importe quel endroit dans la zone dans laquelle nous nous trouvons. 
Lorsque cela se produit, les parties fracturées du terrain mises en contact avec des surfaces 
de nature différente, peuvent également former des cavités souterraines. 
 
La Géobiologie estime que, dans la verticale de ces phénomènes émanent (par la loi de 
moindre résistance) toute une série d'énergies de la terre, et même de fortes radiations et 
des rayons gamma radioactifs, et que tout cela aurait un impact ionisant dans l'atmosphère 
en surface, et aussi cela pourrait influencer le champ magnétique de notre environnement, 
provoquant des variations de magnitude différentes. 
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En général on dit que les failles géologiques pourraient diminuer l'énergie vitale de l'être 
humain entre 20% et 30% en moyenne. 
 
Le graphique ci-dessous montre un exemple de la variation des niveaux de rayonnement 
gamma existants dans la surface du sol juste à la verticale de la discontinuité géologique 
existant dans le sous-sol. 

 
 
 

5.6. Cheminées cosmo-telluriques 
 
Ainsi que les courants d'eau, géobiologiquement sont considérées les cheminées cosmo-
telluriques étant comme l’une des geopathies les plus agressives que nous pourrions trouver 
aujourd'hui. 
Des publications consultées nous pouvons tirer une idée très approximative de ce que 
pourrait être ce phénomène. L'étude la plus détaillée qu’on ait pu consulter sur cette 
geopathie est de l'architecte français Stéphane Cardinaux18 , qui détaille clairement des 
conclusions tirées après de nombreux essais et mesures. 

                                                 
18  Stéphane Cardinaux: Architecte EPFL, praticien et formateur en géobiologie et bioénergie, et spécialiste en bilan 

bioénergétique et électrophotonique GDV. 
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Selon Cardinaux, on pourrait représenter une cheminée cosmo-tellurique comme un cylindre 
invisible avec sa ‘racine‘ au sous-sol (entre 70 et 200 m de profondeur) et qui s'élève 
verticalement à travers tous les étages d'un immeuble sans en être affectée. Elles présentent 
des hauteurs variables, alors que la moyenne se situerait entre 100 et 250 m. Il semble 
n’avoir pas une relation entre la hauteur d'une cheminée et leur valeur bioénergétique 
(vibrationnelle), mais il semble y avoir un rapport entre la hauteur et la largeur. 
 
Son diamètre peut varier, le plus normal serait compris entre 1 et 3 m., mais il semble qu’on 
peut aussi trouver cheminées avec un diamètre plus petit ou plus grand. 
 
Apparemment, les cheminées cosmo-telluriques sont un phénomène que l'on retrouve 
partout autour de nous, et sont distribuées de manière anarchique; il semble qu’elles peuvent 
même se chevaucher en paires ou plus. On dit que leur densité est relativement élevée et 
que nous pouvons en trouver plusieurs dans chaque maison d'environ 80-100 m², et aussi 
même que pourrait en détecter deux ou trois par chambre. De même, il est possible que 
dans de nombreux cas ce soit un phénomène rare. 
 
Selon les études réalisées, une cheminée cosmo-tellurique serait un phénomène très 
différent de ce qui précède et plutôt déroutant, car elle semble avoir un effet dynamique ou 
on peut observer deux mouvements, un d’ascension et un autre descendant, en alternance 
avec une certaine régularité. Pendant les pauses entre les deux mouvements, la cheminée 
semble ‘disparaître’. Pour comprendre cet effet il est plus facile de dire que nous pourrions 
comparer le rythme de ces mouvements avec une respiration en quatre étapes: 
 
1) un mouvement vers le haut, dont la durée serait d'environ trois minutes (expiration). 
 
2) un bref temps de repos. 
 
3) un mouvement vers le bas (inhalation), dont la durée serait légèrement inférieure à la 

première, de 2 à 2,5 minutes. 
 
4) un bref temps de repos. 
 
Il semble qu’un radiesthésiste19 situé à la verticale d'une cheminée devrait voir comme son 
instrument de travail (baguettes en "L") change le sens de sa rotation pour la ascension et la 
descente. 
 

                                                 
19 Voir la section 6. La radiesthésie 
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On dit que les cheminées fonctionnent en continu et que leur cycle est assez régulier, sans 
être affecté par le rythme circadien (jour/nuit), et que, à l'inverse, son diamètre serait changé 
en fonction de la phase. Donc si par exemple elle à un diamètre de deux mètres en phase de 
montée, cela deviendra 2,60 mètres en phase de descente, c'est à dire l'augmentation serait 
de l'ordre de 30%. 
 
Géobiologiquement on fait un parallèle avec une respiration lente, comment si on fait une 
expiration (contraction) dans la phase de montée, et une inspiration (dilatation) dans la phase 
de descente. Mais, évidemment, les connaissances actuelles ne nous permettent pas de 
penser que c'est en fait un type d'effet respiratoire de la Terre. 
 

 
 
On dit que son espace intérieur n'est pas homogène. Tout d'abord, dans le centre serait la 
zone plus active de la cheminée, appelée ‘noyau’, ‘axe’ ou ‘cœur’, et leur diamètre peut varier 
en fonction du diamètre de la cheminée (environ 10-30 cm dans la plus courante). De cet axe, 
on détecterait successivement les 7 zones réactives, apparaissant comme des cercles 
concentriques avec un très faible épaisseur. La dernière zone constitue le bord de la 
cheminée. La valeur énergétique serait supérieure à mesure que nous nous éloignons du 
centre. 
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Il semble que les cheminées, aussi, généralement présentent entre 0 et 8 ‘bras’, et sont 
statistiquement plus nombreuses celles qui n’en ont peu ou aucune. Les bras sont 
généralement présentés avec une orientation cardinale, un bras passé au nord ou au sud, ou 
dans certains cas à l’est ou l’ouest. Les angles entre les bras semblent toujours être réguliers. 

5.6.1. Les cheminées cosmo-telluriques et les insectes 
 
On dit que ces cheminées attirent les fourmis et les insectes en général. Il est également dit 
que, par exemple, de petites fourmilières (jusqu'à 50 cm de diamètre) sont généralement 
toujours placées aux intersections du réseau Hartmann, celles qui ont plus de 1 m sur le long 
des lignes de 2ème niveau Hartmann, et des grands nids (2 à 3 m de diamètre et jusqu'à 1 m 
de hauteur) sont habituellement placés sur le réseau double Hartmann avec un croisement 
avec une cheminée cosmo-tellurique, et son diamètre serait légèrement supérieur à la 
fourmilière. 
 
 

5.6.2. Les cheminées cosmo-telluriques et les mammifères 
 
Il semble que les mammifères, à quelques exceptions près, préfèrent les endroits positifs. 
Dans les zones où l’on peut trouver de grandes cheminées très énergiques seraient 
‘occupées’ par des blaireaux et des renards. On dit que ce n'est pas surprenant trouver des 
chemins créés par les cerfs suivant des lignes droites des réseaux Curry et Hartmann, 
comme s'il s'agissait d'un phénomène servant de guidage pour se déplacer. 
 
 

5.6.3. Les cheminées cosmo-telluriques et les plantes 
 
Il y a des études géobiologiques qui visent à montrer l'interaction existante entre la 
végétation et ces cheminées cosmo-telluriques. Ainsi, il semble qu’il existe certains endroits 
où l'on peut voir comment l'herbe est plus grande et plus verte là où il y a une cheminée (voir 
photos ci-dessous), sans que cela signifie que toute forme circulaire dans la végétation soit 
associée à une cheminée. 
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5.6.4. Les Cheminées cosmo-telluriques et la santé 
 
Géobiologiquement il est dit que pour les humains, les cheminées auraient des effets 
différents en fonction de leur charge ou valeur énergétique (vibrationnelle), et qu’elles sont 
habituellement des zones géopathogènes fortement négatives. 
Habituellement, les symptômes subis par l'implication d'une cheminée serait l'insomnie, 
réveils fréquents pendant la nuit, bébés qui pleurent constamment, fatigue malgré avoir dormi, 
sueurs froides, manque d'énergie pendant la journée, maux de tête, bourdonnements dans 
les oreilles, anxiété, dépression chronique,... 
 
On dit que les cas de cancer et de suicides sont très élevés chez les personnes qui passent 
beaucoup de temps allongé sur une cheminée d'une valeur vibrationnelle inférieure à 5.000 
u.B. 
 
D'autre part, il semble qu’il ne serait pas sage de passer beaucoup de temps sur une 
cheminée, même si celle-ci pressente une haute valeur vibrationnelle, rappelez-vous que, 
selon la Géobiologie, les personnes ayant des indices de bonne santé ont des indices 
d'énergie entre 6.500 et 8.000 u.B. 
 
 
 

5.7. Vortex cosmo-telluriques 
 
Les vortex seraient la dernière des principales énergies telluriques que reconnaît et identifie 
la Géobiologie. Comme dans le cas des cheminées, l'étude la plus détaillée que l’on puisse 
consulter aujourd'hui au sujet de ce phénomène est celle menée par l'architecte français 
Stéphane Cardinaux. 
 
Des études réalisées par cet architecte et géobiologue détaillent ce phénomène comme une 
forme d'entité énergique avec deux spirales reliées entre elles, et serait le phénomène 
tellurique le plus puissant détectée aujourd'hui par la Géobiologie. 
 
La vue axonométrique de la page suivante montre la forme générale que semble avoir 
chacune des extrémités d'un vortex (spirale) ; ce serait comme un grand film qui tourne 
autour de lui-même, tout sur le sol à une extrémité (la racine), et dans le ciel à travers un 
entonnoir (la corolle). L'énergie de liaison entre les deux spirales à une longueur très variable, 
entre 50 m et 1.500 m., et que sa hauteur varie considérablement, cependant, il semble que 
le diamètre d'un vortex toujours est d’environ 24 m. 
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Le profil énergétique d'un vortex semble être caractérisé par une densité d'énergie élevée à 
l'extrémité inférieure de la corolle, où elle se concentrerait, faisant passer une partie dans le 
terrain, et le reste circulerai à travers l'intérieur de ce phénomène d'énergie. Il est dit que le 
profil de vortex d'énergie serait semblable au cœur d'une cheminée, avec plus de puissance 
sur les bords, et un peu moins dans son centre. 
On dit que les valeurs de l'énergie au niveau du sol dépasserait souvent les 30 000 u.B. dans 
le centre du vortex, et environ 16.250 u.B. dans le reste de l'entité, et donc, seraient assez 
élevés et ne devraient pas être confondues entre un vortex et une cheminée. 
Comme dans le cas des cheminées, des sites où vous pouvez trouver des vortex cosmo-
telluriques semble qu'ils soient très aléatoires, mais généralement elles sont plus abondantes 
dans les régions montagneuses. On dit aussi qu'un vortex est normalement accompagnée 
d'une cheminée, apparemment parce qu'elles semblent ‘attirées’ par eux. 
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On dit que l'énergie d'un vortex est si grand qu'il est assez facile à détecter avec les 
baguettes (radiesthésie), et que le mur de la spirale pourrait être confondu avec des zones 
réactives d’une cheminée (cercles concentriques), mais on pourrait différencier facilement 
rappelant que l'épaisseur d'un vortex serait relativement constante, à environ 60 cm au 
niveau du sol. 

L'architecte Stéphane Cardinaux affirme qu’il est 
possible de localiser un vortex avec une Sonotest20, et 
que l’on peut ‘écouter’ les bords de la spirale et le 
centre, même à l'extérieur s'il n'y a pas de vent, car il 
semble que traversant un vortex le son semble être 
amplifié, montrant un type de plus grande densité d’air 
dans ces points. 

 
La forme en spirale est un aspect qui ne faciliterait pas la localisation du centre de ce 
phénomène. Pour les cheminées cela serait beaucoup plus facile, car traversant trois points 
de la frontière nous pouvons trouver le centre (n'oubliez pas que vous pouvez tracer un 
cercle avec 3 points de sa circonférence), mais avec la spirale du vortex ce ne serait pas 
possible. 
Le centre d'un vortex serait une petite zone d'environ 20 cm de diamètre, il s’avère que l’on 
pourrait déterminer ou sentir avec une certaine ‘relative facilité’ plaçant la main sur lui. Il 
semble que la sensation serait différente pour chaque personne; certaines personnes ont le 
sentiment que leur main se lève, les autres remarquent un froid ou tiède flux d'air vertical, etc. 
Une fois que vous avez localisé le centre, il serait pratiquement impossible de déterminer le 
sens du «carrefour des deux spirales», le seul moyen serait d'aller chercher le chemin de 
liaison des deux spirales ; ce serait la seule manière d’aller le long du ‘mur d’énergie’, à partir 
de 12 mètres du centre, jusqu'à trouver la région d'union. Les grands professionnels disent 
que l'union entre les deux spirales d'un vortex est toujours en ligne droite, qu’il ne fait jamais 
des formes ‘rares’, et lorsque le terrain est incliné le vortex est toujours parfaitement à la 
verticale, quant au mur de liaison lui, il suit la versant. 
 
 

5.7.1. Les vortex cosmo-telluriques et des plantes 
 
Contrairement au cas des cheminées, où il est dit qu'il y a un vortex cosmo-tellurique, la 
végétation n'est généralement pas affectée. 

                                                 
20  Le sonotest consiste en pouvoir voire des ondes éthériques de sur un écran. La technologie actuelle permet de capturer et 

d'afficher le signal émis par une sorte de diapason. En utilisant un microphone relié à un oscilloscope, les phénomènes 
éthériques deviennent visibles. Il est basé sur l'observation des variations acoustiques d’une pièce métallique qui vibre en 
passer à travers des ondes stationnaires du champ éthérique. 
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5.7.2. Les vortex cosmo-telluriques et les animaux 
 
Il semble que les animaux seraient attirés par ces points, et il est commun que les terriers 
des renards et des blaireaux correspondent à l'emplacement de la spirale d'un vortex. On dit 
aussi que s'il y a un vortex dans un pâturage, les vaches et les chevaux choisissent toujours 
ce site comme leur lieu principal pour se reposer. 
 
 

5.7.3. Les vortex cosmo-telluriques et les ‘lieux sacrés’ 
 
On croit que de nombreux sites appelés «lieux sacrés» sont centrés par un vortex, et que 
cela pourrait être la raison pour laquelle nous trouvons églises ou autres temples dans 
certains versants de quelques montagnes, pas totalement au-dessus ou dans tout autre 
versants, mais juste à un endroit particulier... 
 
 
 
 
Ainsi, par exemple, selon Stéphane Cardinaux, 
dans la cathédrale de Chartres (France) il y aurait 
tout un vortex cosmo-tellurique a l’intérieur de la 
cathédrale, avec le centre d’une spirale qui coïncide 
avec le centre du labyrinthe, et l’autre qui 
correspond a le coeur, définissant ainsi l'axe de 
l’édifice. 
 
 
Notez que, curieusement, le diamètre du labyrinthe 
de la cathédrale de Chartres est de 24 m (juste le 
diamètre habituel des vortex cosmo-telluriques)... 
 
 

5.7.4. Les vortex cosmo-telluriques et la santé 
 
Géobiologiquement on dit qu’une personne sur un vortex cosmo-tellurique pourrait voir 
augmenter son énergie vitale à plus de 65.000 u.B., et cela pourrait être bénéfique pour 
quelques secondes, mais si nous étions constamment affecté il y aurait certainement un effet 
néfaste en raison de la grande différence d'énergie par rapport à des valeurs normales en 
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bonne santé (rappelez-vous que ces seraient entre 6.500 et 8.000 u.B.). On dit que ces 
effets peuvent produire des crampes, des maux de tête, des nausées, de la fatigue, de la 
fièvre, des étourdissements,... 
 

 
 
Dans l'image ci-dessus vous pouvez voir l'effet de l'érosion apparemment produite par le 
centre d'une spirale d’un vortex qui coïncide avec cette pierre. Au fil des ans, le jet d'énergie 
aurait eu l'action d’éroder la roche avec une affectation de 35 cm de diamètre et de 5 cm de 
profondeur. Ce point est situé en Suisse, dans une vallée fermée de grandes dimensions: 4 
km de longueur et 1 km de largeur, entouré de murs de roches pouvant atteindre 160 m de 
haut appelée «Creux-du-Van». Ce vortex et son effet ont été détectés par l'architecte 
français 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 Gerula21, 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 

                                                 
21  -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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radiestèsia, ja que semblen evidents els efectes nocius que provoca sobre la salut de les 
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 
radiestèsia22, 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. 
 

                                                 
22  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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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 
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’ 
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abans de fer el petit plec final de 2 cms, el qual evitarà justament que aquest se surti. 
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 Chica23 i Raymond Montercy24. 
 
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 
                                                 
23 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 

 
24  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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sang faci tot el recorregut pel nostre cos, etc. La part ‘intuïtiva’ del nostre cervell fa sola tot 
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 



79 
 
 
 

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  

 
 

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. 
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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 Lafforest25 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 

                                                 
25 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)26 
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 

                                                 
26 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 Morel27 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. 

                                                 
27  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 forma28. 

 
 
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. 

                                                 
28 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 forma29. 
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. 

                                                 
29 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. 
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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 animals30. 
 
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 

                                                 
30  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 
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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 neutra31. 
 
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 Belizal32 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. 
 

                                                 
31  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. 

32  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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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 



115 
 
 
 

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  

 
 

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... 



121 
 
 
 

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  

 
 

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.  
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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. 
 
 



141 
 
 
 

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  

 
 

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 
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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) 



156 
 
 
 
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 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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



163 
 
 
 

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  

 
 

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 



169 
 
 
 

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  

 
 

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” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182 
 
 
 
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  

 

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: 
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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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