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O método Geocrom ® é uma nova visão que considera as propriedades terapêuticas de 
geometria e cor, usadas simultaneamente, freqüências de cicatrização específicas contidas nos 77 
códigos ou arquétipos de geochromotherapy. Estes filtros de gel Geocrom fotossensíveis foram 
criados por Marta Povo em 1994 como "ingredientes ativos" de conotações curativas e evolutivas. 
O ser humano reage aos códigos da geometria e da cor sagradas e, portanto, todos os seres 
ressoam com as forças do crescimento harmônico universal no campo ou na rede unificada que 
nos unifica. 

 
Os 77 arquétipos de Geochromoterapia (verificados para cada pessoa, a priori) despertam a 

capacidade de se libertar de condições ambientais, tratar a memória celular e equilibrar a 
programação adquirida, melhorar a inteligência emocional e O hemisfério direito, ativar o fluido 
de energia humana, harmonizar as relações psicossociais e reforçar a consciência ou a consciência. 

Todos os códigos geocromáticos afetam principalmente padrões de comportamento herdados, 
aprendidos ou registrados em seu registro Akasic particular, bem como a complexa dinâmica 
psicológica e somática de cada indivíduo, ativando o caminho espiritual, empoderamento 
psicopedagógico, plenitude e Evolução consciente. 

 
A Geocromoterapia possui cinco aplicações terapêuticas: 
 
1 / Aplicação dos 77 Códigos em TERAPIA INDIVIDUAL ou cura espiritual, teste prévio de 

psíquico e energético, com projeção de arquétipos em chakras e pontos de acupuntura (sem 
agulhas e com luz), proporcionando maior visão ou auto - conhecimento do inconsciente, em 
sessões privadas profundas que afetam o equilíbrio da memória celular, do etérico e da alma. 

 
2 / A aplicação no REIKI GEOCROM é uma maneira maravilhosa e simples de começar na 

Geocromoterapia. Existem 14 códigos Geocrom que são usados de forma associada ao Reiki, 
sendo uma cura fornecida pelos filtros Geocrom e as mãos, canalização ou o estado Alpha do 
terapeuta, induz a limpeza de energia e capacitação humana. 

 
3 / Aplicação de todos os arquétipos nas diluições de água do mar, usando GEOCROM CODED 

ESSENCES e Fisterra ou Essences Formulas, que substituem ou complementam terapias 
individuais em uma maca. É uma nova terapia floral baseada em geometria e cor, preparada para 
tomar gotas de água do mar que foram codificadas com fórmulas sinérgicas ou combinatoriais de 
códigos Geocrom, consideradas uma cura muito prática, direta e profunda. 
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  4 / A aplicação de certos arquétipos Geocrom para a cura de HABITAT, a compreensão de nosso 

espaço ou nossa habitação como uma entidade viva que altera ou beneficia nossa saúde, nosso 
desenvolvimento e nossa plenitude. 

 
5 / MEDITAÇÕES TERAPÊUTICAS da geometria da luz, guiadas e canalizadas ao vivo por Marta 

Povo, são celebradas oportunamente como uma boa prática de consciência, consciência e cura da 
alma. Veja a agenda. 

 
 
De acordo com muitos testemunhos, a Geocromoterapia em geral é hoje considerada um sistema 

interessante de diagnóstico psico-spiritual para o ser humano, bem como um bom diagnóstico de 
energia para um habitat, mas acima de tudo é uma ferramenta importante de cura do Alma e 
energia. Um resumo dos efeitos terapêuticos obtidos é o seguinte: 

 
A prática do método Geocrom é uma excelente ferramenta para verificação, teste ou análise de 

energia, psicológica e existencial. 
 
A visão de Geocrom é uma cura dinâmica inovadora (corpo, mente, alma e ambiente) e também 

sistêmica, porque quando curada, ele cura todo o seu ambiente ou seu sistema relacional. 
 
O trabalho terapêutico com os 77 arquétipos de 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 para o autoconhecimento, a auto-avaliação do inconsciente, a 

direção do ego, a exploração da psique e a melhoria da capacidade de atenção e A observação do 
que vivemos, a consciência. O próprio método é um bom educador do nosso caráter em termos de 
saúde e equilíbrio. 

 
Os símbolos e códigos Geocrom ativam e ampliam a clareza mental, a coerência, a capacidade 

criativa, a harmonia e a paz interior, se adaptam à vida e ao meio ambiente e facilitam a otimização 
de recursos internos. 

 
Esses códigos universais afetam principalmente comportamentos aprendidos ou registrados em 

suas gravações Akashic particulares e gravações de memória celular e etérea. 
 
É uma maneira sutil e eficaz de curar a alma (que é a origem da psique, da energia e do corpo) e 

esses códigos ou modelos harmônicos amplificam a consciência e ativam o desenvolvimento 
pessoal e espiritual da mente, Sendo. 

 
Os arquétipos geocrômicos 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. 

 
Eles lidam com a memória celular, problemas ancestrais, códigos repetitivos, equilíbrio 

cromossômico e energético, programação orgânica e energética. 
 
Eles capacitam e educam 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. 
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Todas as aplicações Geocrom ativam a capacidade de sincronizar e sintonizar as leis naturais do 

universo ou rede expansiva que nos envolve, indo para a vida com menos resistência. 
 
Os arquétipos Geocrom (diagnosticados a priori para cada pessoa) são etiológicos e atuam sobre 

as causas da energia que causaram alterações em nossa memória celular ou registros 
experimentais. 

 
 
Treinamentos e workshops são organizados por Marta Povo, o criador do método, em diversas 

aulas regulares e periódicas, ou em grupos de estudo que devem ser convidados a fazer isso e 
aguardar uma data. 

 
Veja tudo o que está programado na AGENDA: http://www.institutogeocrom.net/agenda/ 
 
Ou contacte-nos para solicitar um curso não periódico:  
telefone 0034-93 3190517    /   e-mail:  instituto@geocrom.com 
 
Geocrom e Geochromotherapy são uma marca registrada com referência: M-3638318 
 

 
 

 
 

INSTITUT GEOCROM, S.L 
. 

Tel: 00 34 - 93 3190517  / 93 1701652 
Whatsapp: 629501829 

 
Skype: marta.povo.audenis 

eMail: instituto@geocrom.com 
 

Online store: www.geocromonline.com 
 

www.institutogeocrom.net         www.medicinadelhabitat.com 
 

www.martapovo.es           www.csisjardin.com 


