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GEOCROMOTERAPIA
El Mètode Geocrom® és una innovadora visió que contempla les propietats terapèutiques de la
Geometria i el Color, emprats de forma simultània, unes freqüències sanadoras especifiques
contingudes en els 77 codis o arquetips de la Geocromoterapia. L'Ésser humà és reactiu als codis de
la sagrada Geometria i la Llum, i per tant, tots els éssers ressonem amb aquestes forces de
creixement harmònic universal, dins del Camp Unificat o la xarxa que ens unifica. Aquests filtres
Geocrom de gelatina fotosensible van ser creats per Marta Povo en 1994 com a ‘principis actius’ de
connotacions molt sanadoras i evolutives anímicament.
Els setanta-set arquetips de la Geocromoterapia (testats per a cada persona, a priori) desperten la
capacitat d'alliberar-nos dels condicionants de l'entorn, tracten la memòria cel·lular i equilibren la
programació adquirida, potencien la intel·ligència emocional i l'hemisferi dret, activen el fluid
energètic humà, harmonitzen les relacions psico-socials i potencien la capacitat d'atenció plena o
‘mindfulnes’. Els 77 codis diferents, incideixen majorment sobre les pautes de comportament
heretades, apreses o gravades en el nostre particular registre akàsic, i sobre la complexa dinàmica
psicològica i somàtica de cada individu, activant el camí espiritual, l'empoderament psico-anímic, la
plenitud i l'evolució conscient.
La Geocromoterapia té quatre grans aplicacions terapèutiques:
1 · Aplicació de 77 Codis en TERÀPIA INDIVIDUAL o sanación espiritual, previ test anímic i
energètic, amb la projecció dels arquetips sobre chakras i punts d'acupuntura (sense agulles i amb
llum), facilitant una major visió i autoconeixement de l'inconscient, en profundes sessions privades
que incideixen sobre l'equilibri de la memòria cel·lular, etérica i anímica. Els terapeutes que tan sol
han realitzat la Iniciació al Mètode i Reiki Geocrom, treballen solament amb 14 arquetips.
2 · Aplicació de tots els arquetips en dilucions d'aigua de mar, emprant les 77 ESSÈNCIES GEOCROM
CODIFICADES, i les 10 ESSÈNCIES FISTERRA del Camí de Santiago amb fórmules d’arquetips. Totes
les Essències Geocrom poden substituir o complementar les teràpies individuals de camilla. És una
nova i efectiva teràpia floral basada en la Geometria i el Color, preparada per prendre en gotes
d'aigua marina que han estat codificades amb combinatòries sinèrgiques dels codis Geocrom, sent
considerada una sanació molt pràctica, directa i profunda.
3 · L'aplicació d'alguns Arquetips Geocrom per la SANACIÓ de l'HÀBITAT, entenent el nostre espai o
l'habitatge com una entitat viva que altera o beneficia la nostra salut, desenvolupament i plenitud.
4 · Celebrant regularment MEDITACIONS DE GEOMETRIA TERAPÈUTICA, guiades i canalitzades
en en directe per Marta Povo, com una bona pràctica de Mindfulness, atenció plena i sanació anímica.
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Segons molts testimonis de la Geocromoterapia, en general és considerada com un interessant
sistema de diagnòstic psico-anímic per a l'ésser humà, però sobretot és una important eina de
autocuració, de sanació energètica, anímica i també de l'hàbitat o entorn. Una síntesi dels efectes
terapèutics constatats durant més de dues dècades per terapeutes i pacients és la següent:
• La pràctica del mètode Geocrom és una gran eina de revisió mèdica, testatge o anàlisi energètica,
psicològic i anímic o existencial.
• La visió Geocrom és una innovadora dinàmica sanadora quàntica i integrativa (cos, ment, ànima i
entorn) i a més és sistémica, perquè quan un de sana, es sana tot el seu entorn o sistema relacional.
• El treball terapèutic amb els arquetips Geocrom és un bon mètode de medicina preventiva,
d'activació dels cicles vitals saludables, i també un potent educador de la psique i del caràcter en
termes de salut.
• És una excel·lent eina d'auto-coneixement, de revisió de l'inconscient, de dirigir l'ego, explorar la
psique i potenciar la capacitat d'atenció i observació del que vivim, ampliant la consciència.
• Els símbols i codis Geocrom activen i amplifiquen la lucidesa mental, la coherència, la capacitat
creativa, l'harmonia i la pau interior, l'adaptació a la vida i a l'entorn, i faciliten l'optimització dels
recursos interns i la auto-curació.
• Aquests codis universals incideixen majorment sobre les memòries limitants i les pautes de
comportament apreses o gravades en el nostre registre akásic particular, i treballen sobre la
memòria cel·lular i etèrica.
• És un subtil i efectiu mitjà per sanar l'ànima (que és l'origen de la psique, de l'energia i del cos) i
aquestes pautes harmòniques o arquetips geomètrics amplifiquen el nivell de consciència i impulsen
el desenvolupament personal i espiritual de l'ésser humà.
• Els arquetips Geocrom desperten la capacitat d'alliberar-nos de l’entorn condicionant i de la
complexa dinàmica energètica i psicològica entre individus, harmonitzant els vincles i les relacions
socials, personals o laborals.
• Tracten la memòria cel·lular, els problemes ancestrals i familiars, els codis repetitius, equilibrant
energèticament la programació cromosòmica, orgànica i energètica.
• Potencien i eduquen la intel·ligència emocional, l'hemisferi dret, la sensibilitat, la intuïció i la
creativitat, així com la sincronització dels dos hemisferis, racional i intuïtiu, com una nova forma
unificada i integrada de veure el món.
• Totes les aplicacions Geocrom activen la capacitat de sincronitzar-se i de sintonitzar-se amb les
lleis naturals de l'Univers expansiu, o xarxa que ens uneix, anant a favor de la Vida amb menys
resistències.
• Els arquetips Geocrom (diagnosticats a priori per a cada persona) són etiológicos i actuen sobre les
causes energètiques que han provocat les alteracions en la nostra memòria cel·lular, sofriments i
registres vivencials.
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Les formacions i els tallers estan organitzats per l'Institut Geocrom de Barcelona i són facilitats
personalment per Marta Povo, creadora del mètode, en diferents ensenyaments regulars i
periódocas, o bé en grups d'estudi de persones interesaadas a priori.
Veure els cursos programats al calendari de l'Institut, AGENDA:

http://www.institutogeocrom.net/agenda/
o contactar per inscriure's a un curs no périódico mitjançant e-mail: instituto@geocrom.com
Geocrom i Geocromoterapia és una marca registrada amb referència: M-3638318

INSTITUT GEOCROM, S.L.
Tel: 00 34 - 93 3190517 / 93 1701652
Whatsapp: 629501829
Skype: marta.povo.audenis
E-mail: instituto@geocrom.com
Online store: www.geocromonline.com
www.institutogeocrom.net
www.martapovo.es

www.medicinadelhabitat.com
www.csisjardin.com
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