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GEOCROMOTERAPIA
O Método Geocrom® é uma nova visão que contempla as propriedades terapêuticas de Geometria e
Cor, utilizadas simultaneamente, freqüências de cicatrização específicas contidas nos 77 códigos ou
arquétipos da Geocromoterapia. O Ser Humano é reativo aos códigos da Geometria e da Luz
sagradas e, portanto, todos os seres ressoam com as forças do crescimento harmônico universal
dentro do Campo Unificado ou rede que nos unifica. Estes filtros de gelatina fotossensíveis Geocrom
foram criados por Marta Povo em 1994 como "princípios ativos" de conotações altamente curadoras
e evolutivas.
Os setenta e sete arquétipos de geoquimioterapia (verificados para cada pessoa, a priori) despertam
a capacidade de libertar-se das condições do ambiente, tratar a memória celular e equilibrar a
programação adquirida, melhorar a inteligência emocional e o hemisfério direito, ativar o fluido
Energia, harmonize as relações psicossociais e melhore a atenção plena. Os 77 códigos diferentes
afetam principalmente os padrões de comportamento herdados, aprendidos ou registrados em nosso
registro Akashico particular, e sobre a complexa dinâmica psicológica e somática de cada indivíduo,
ativando o caminho espiritual, empoderamento psicopedagógico, plenitude e Evolução consciente.
A Geocromoterapia possui quatro ótimas aplicações terapêuticas:
1 · Implementação de 77 códigos em terapia individual ou cura espiritual, humor antes e teste da
energia, com a projecção de arquétipos em chakras e pontos de acupuntura (sem agulhas e leves),
proporcionando um maior conhecimento e auto-conhecimento de inconsciente, profundo Sessões
privadas que afetam o equilíbrio da memória celular, etérica e da alma. Os terapeutas que apenas
realizaram a Iniciação ao Método e Reiki Geocrom, trabalham apenas com 14 arquétipos.
2 · Aplicação de todos os arquétipos nas diluições de água do mar, usando as 77 ESQUECAS
GEOCROM CODIFICADAS e as 10 fórmulas ou Fisterra Essences, que substituem ou
complementam terapias individuais em uma maca. É uma nova terapia floral baseada em geometria e
cor, preparada para absorver gotas de água do mar que foram codificadas com fórmulas sinérgicas ou
combinatória de códigos Geocrom, sendo considerada uma cura muito prática, direta e profunda.
3 · A aplicação de alguns Arquetipos Geocrom para a MEDICINA DE HABITAT, compreendendo
nosso espaço ou habitação como uma entidade viva que altera ou beneficia nossa saúde,
desenvolvimento e plenitude.
4 · Comemorando em tempo hábil MEDITAÇÕES DE GEOMETRIA TERAPÊUTICA, guiadas e
canalizadas ao vivo por Marta Povo, como uma boa prática de atenção plena, Mindfulness e cura da
alma.
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De acordo com muitos testemunhos de Geocromoterapia geralmente é considerado hoje como
um interessante sistema de diagnóstico para humanos, e também um diagnóstico boa para
energia o para habitat, mas a maioria das persoas pensa que é uma ferramenta importante para a
auto-cura, a cura energética, e também do habitat ou do meio ambiente. Uma síntese dos efeitos
terapêuticos observados pelos terapeutas e pacientes é a seguinte:
• A prática do método Geocrom é uma ótima ferramenta para testes, testes ou análises
energéticos, psicológicos e psíquicos ou existenciais.
• A visão Geocrom é uma inovadora dinâmica de cura integrativa (corpo, mente, alma e
ambiente) e também sistêmica, pois quando cura, você cura todo o seu ambiente ou sistema
relacional.
• O trabalho terapêutico com os arquétipos Geocrom é um bom método de medicina
preventiva, ativando ciclos de vida saudáveis e também um poderoso educador da psique e do
caráter em termos de saúde.
• É uma excelente ferramenta de autoconhecimento, de auto-avaliação do inconsciente, de
direcionar o ego, explorar a psique e aumentar a capacidade de atenção e observação do que
vivemos, expandindo a consciência.
• Os símbolos e códigos geocromáticos ativam e ampliam a clareza mental, a coerência, a
capacidade criativa, a harmonia e a paz interior, adaptando-se à vida e ao meio ambiente e
facilitando a otimização de recursos internos.
• Estes códigos universais têm um grande impacto nos padrões de comportamento aprendidos
ou registrados em seu registro Akashic particular, e nos registros da memória celular e etérea.
• É um meio sutil e eficaz para curar a alma (que é a origem da psique, energia e corpo) e esses
códigos ou diretrizes harmoniosos amplificam a consciência e ativam o desenvolvimento pessoal
e espiritual do ser humano.
• Os arquétipos Geocrom despertam a capacidade de libertar-se do ambiente de
condicionamento e da complexa energia e da dinâmica psicológica entre os indivíduos,
harmonizando as relações sociais e pessoais ou as relações de trabalho.
• Tratar a memória celular, problemas ancestrais, códigos repetitivos e balanço energético de
programação cromossômica, orgânica e energética.
• Capacitar e educar inteligência emocional, hemisfério direito, sensibilidade, intuição e
criatividade, bem como a sincronização dos dois hemisférios, racional e intuitivo, como uma nova
maneira integrada e integrada de ver o mundo.
• Todas as aplicações Geocrom ativam a capacidade de sincronizar e sintonizar as leis naturais
do universo expansível ou rede que nos envolve, indo para a Vida com menos resistência.
• Os arquétipos geocromáticos (diagnosticados a priori para cada pessoa) são etiológicos e
atuam sobre as causas de energia que causaram alterações na memória celular ou registros
experienciais.
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Geocrom e Geocromoterapia é uma marca registrada com referência: TM-3.638.318 / X
As formações e oficinas são organizadas pelo Instituto Geocrom de Barcelona e são
pessoalmente facilitadas por Marta Povo, criadora do método, em diferentes ensinamentos
regulares e periódicos, ou em grupos de estudo de pessoas interessadas a priori. Contacte para
solicitar um curso, e-mail: instituto@geocrom.com
Veja os cursos programados em nosso calendário ou AGENDA:

http://www.institutogeocrom.net/agenda/
About MARTA POVO: https://martapovo.es/marta-povo-sanacion-geocrom/

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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