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Crec que en la meva existència conflueixen i s'integren de forma natural dos grans vessants: 
l'experiència artística creativa, tant literària com a plàstica, amb el coneixement profund de la 
medicina energètica integral, la sanació i l'espiritualitat. Vaig néixer a l'octubre de 1951 a 
Barcelona; a més d'una especial infància i de la meva educació formal, cromàtica i espaial 
desenvolupada durant vint anys de treball fotogràfic, junt amb la meva extensa formació 
terapèutica posterior, la meva sensibilitat psíquica innata i la meva experiència clínica durant 
trenta anys, possiblement fan de mi potser un personatge polifacètic i multidisciplinari, amb una 
visió àmplia i integrativa de l'Ésser humà, dels seus mecanismes de salut i del gran potencial 
creador que posseeix. Tot això sembla que possibilita o facilita el meu actual treball terapèutic i la 
meva vocació pedagògica.  

 
 
SÍNTESI DE CAPACITACIÓ, en les meves dues etapes vitals: 
 
1951-1988: Durant aquest primer període de vida vaig cursar el batxillerat de ciències i vaig 
estudiar durant 4 anys Historia i Antropologia a la Universitat de Barcelona, carrera que no vaig 
poder finalitzar per llarga malaltia. Durant 18 anys em vaig dedicar a la fotografia professional, en 
l'especialitat d'arquitectura i paisatge. Vaig desenvolupar també una obra fotogràfica personal i 
artística, realitzant de 114 exposicions individuals i d'altres col·lectives (veure ON i Quan), un 
extens arxiu fotogràfic actualment donat al fons documental de l'Arxiu Municipal de Barcelona. 
 
1988-2017: En aquest segon període vaig fer un gir personal i professional cap a la terapèutica, la 
metafísica i l'espiritualitat, vaig començar a investigar sobre els fenòmens psico-cognitius i em vaig 
anar capacitant en el terreny de la bioenergètica, estudiant cronològicament: Quiromassatge, 
Reflexologia, Teràpia Floral, Mestratge de Reiki, Medicina Xinesa i Acupuntura, Budisme i 
meditació, Antroposofia, Psicologia Jungiana, Constel·lació Familiar Sistèmica, Sanació Esenia-
Egípcia, explorant fins avui conceptes de la visió quàntica de la vida i altres matèries d'estudi 
psico-energètic i espiritual. 
 
> Al 1994 vaig plasmar el nou paradigma de la GEOCROMOTERÀPIA® i tota una metodologia 
basada en diferents aplicacions psicològiques i anímiques de 77 Arquetips universals de la sagrada 
Geometria i el color de la Llum, una visió integrativa aplicable a la salut, a la pedagogia i a l'evolució 
de la consciència. 
 
> Al 1996 vaig començar la meva carrera literària i fins avui he publicat 20 llibres sobre diferents 
temes, alhora que vaig crear diferents camps de treball partint del mètode Geocrom, amb les seves 
especialitats de Medicina de l'Hàbitat, d'Essències Geocrom Codificades i de Meditacions en 
Geometria terapèutica. 



 2 

 
 
> Al 1998 vaig crear l'espai de l'Institut Geocrom de Barcelona, el meu consultori principal, al 
2004 vaig establir la meva escola al Pirineu i el centre terapèutic CSIS·Cerdanya. an 2011 vaig 
fundar el laboratori i les Essències Fisterra, i l'any 2014 vaig crear el meu actual espai pedagògic i 
de sanació CSIS·Jardí a Caldes de Monbui, una escola i centre de teràpies vinculat a l'Institut 
Geocrom 
 
> A l'actualitat, a més de tenir un fill, una filla i dues nétes, segueixo visitant i assessorant a 
pacients i facilitant diferents tipus de cursos formatius. A partir del 2015 inicio el projecte 
Geometria Lumínica de mindfulness i meditacions guiades sanadoras, realitzo l'edició del Grup 
Holograma Humà, participo en grups de Antroposofía a la Casa Rudolf Steiner de Barcelona, 
pertanyo a la comissió de ‘geometria sagrada’ del grup AIMC, associació internacional de Medicina 
Quàntica i actualment estic estudiant el màster universitari en Neuropsicologia, Intel·ligències 
Múltiples i Mindfulness. 

 
Enllaç a LLIBRES de Marta Povo: http://www.institutogeocrom.net/libros-marta-povo-color-
geometria-sagrada-terapeutica-espiritualidad/ 
 
Enllaç a CURSOS DE FORMACIÓ: http://www.institutogeocrom.net/cursos-geometria-sagrada-
color-medicina-integrativa-cuantica/ 

 
Enllaç a MEDITACIONS TERAPÈUTIQUES: http://www.institutogeocrom.net/*meditacion-
marta-*povo-*mindfulness-*geometria-sagrada-color/ 
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