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Acredito que na minha vida dois grandes aspectos se juntam de forma natural: experiência artística
criativa, tanto literária quanto plástica, com um profundo conhecimento da medicina integral da
energia, da cura e da espiritualidade. Nasci em outubro de 1951 em Barcelona; Além de uma
infância especial e minha educação formal, cromática e espacial desenvolvida durante vinte anos de
trabalho fotográfico, juntamente com meu extenso treinamento terapêutico, minha sensibilidade
psíquica inata e minha experiência clínica por trinta anos, possivelmente me tornam um
personagem multifacetado e multidisciplinar, que tem uma visão abrangente do Ser Humano, seus
mecanismos de saúde e o grande potencial criativo que possui. Tudo isso parece permitir ou facilitar
meu trabalho terapêutico e minha vocação pedagógica.
SÍNTESE DA FORMAÇÃO, nos meus dois estágios vitais:
1951-1988: Durante este primeiro período de vida, estudei o bacharelado de ciências e estudei por
4 anos de História e Antropologia na Universidade de Barcelona, uma carreira que não consegui
terminar por causa de uma longa doença. Durante 18 anos, dedico-me a fotografia profissional, na
especialidade de arquitetura e paisagem. Também desenvolvi um trabalho fotográfico pessoal e
artístico, realizando 114 exposições coletivas individuais e tantas (veja onde e quando), um extenso
arquivo fotográfico atualmente doado ao fundo documentário do Arquivo Municipal de Barcelona.
1988-2017: Neste segundo período fiz uma mudança pessoal e profissional em direção à
terapêutica, metafísica e espiritualidade, comecei a investigar os fenômenos meta-cognitivos e eu
estava treinando no campo da bioenergética, estudando cronologicamente: Chiromassagem,
Reflexologia Terapia Floral, Reiki, Medicina Chinesa e Acupuntura, Budismo e Meditação,
Antroposofia, Psicologia Jungiana, Constelações Familiares Sistêmicas, Cura Essenia e Egípcia,
explorando conceitos de visão quântica e outros assuntos psicoenergéticos e espirituais.
> Em 1994, criei o novo paradigma da Geocromoterapia® e uma metodologia baseada em
diferentes aplicações psicológicas e psíquicas dos arquétipos universais da geometria sagrada e da
cor da luz, uma visão integrativa aplicável à saúde, pedagogia e evolução da consciência.
> Em 1996, comecei minha carreira literária e até hoje publiquei 20 livros sobre diferentes assuntos,
criando diferentes campos de trabalho com base no método Geocrom, com suas especialidades:
Medicina do Habitat, Esencias Geocrom Codificadas o programadas, Reiki Geocrom, e Meditações
terapêuticas.
> Em 1998, criei o espaço do Instituto Geocrom de Barcelona, minha principal prática, em 2004
estabeleci minha escola nos Pirenéus e o centro terapêutico CSIS·Cerdanya. Em 2011 fundei o
laboratório e as Essências Geocrom e Fisterra, e em 2014 criei meu atual espaço educacional e de
cura do CSIS·Jardín em Caldes de Monbui, uma escola e centro de terapia ligado ao Instituto
Geocrom SL.
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> Hoje, além de ter um filho, uma filha e duas netas, continuo visitando e aconselhando pacientes e
facilitando diferentes tipos de cursos de treinamento. A partir de 2015, o projeto Geometria
Lumínica de mindfulness e as Meditações Guiadas curativas, eu faço a edição do Grupo Holograma
Humano, participo de grupos de Antroposofia na Casa Rudolf Steiner de Barcelona, pertenço à
comissão de "geometria sagrada" do grupo gruppo AIMC, Associaçao internacional da Medicina
Quântica, e atualmente estou estudando mestrado em Neuropsicologia, Inteligências Múltiplas e
Atenciosa.
Link para LIVROS por Marta Povo: http://www.institutogeocrom.net/libros-marta-povo-colorgeometria-sagrada-terapeutica-espiritualidad/
Link para seus CURSOS: http://www.institutogeocrom.net/cursos-geometria-sagrada-colormedicina-integrativa-cuantica/
Link para suas MEDITAÇÕES: http://www.institutogeocrom.net/meditacion-marta-povomindfulness-geometria-sagrada-color/
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