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Vius en una
casa malalta?
La doctora Àngels Codina explica que quan
hi ha energia positiva, les varetes se separen.
En canvi, quan l’energia és nociva les varetes es
creuen, tal com podem observar en la fotografia.

Sovint les malalties no són
degudes a la transmissió de
virus o bacteris, sinó que a
vegades es desenvolupen fruit
del contacte diari amb agents
que resulten patògens per al
nostre organisme. És el cas de
les anomenades geopatologies,
patologies que succeeixen en
una zona en concret. Insomni,
cansament i apatia són els
símptomes més freqüents.
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QUAN LA NOSTRA LLAR ESTÀ MALALTA
La geopatologia natural neix en el terreny
sobre el qual està bastida la nostra casa o edifici.
La tècnica que estudia aquests fenòmens
s’anomena Geobiologia i relaciona l’ésser humà
amb l’hàbitat. És altrament coneguda com la
medecina de l’hàbitat.
Les zones geopatògenes són aquelles que per
una sèrie de factors són nocives per a la salut.
La directora de l’Institut Ontomèdic d’Andorra,
la doctora Àngels Codina, explica que moltes
vegades la clau està en el terreny que sosté casa
nostra. Concretament, el problema de les zones
geopatogenes es troba en el subsòl, on hi ha
les anomenades línies Hartmann, unes línies
d’energia invisibles que pugen des del subsòl fins
a la superfície. Aquestes línies poden coincidir
amb vetes d’aigua que són pròpies del terreny.
Això crea intensos camps electromagnètics que
irradien casa nostra i acaben afectant la nostra
salut.
Les radiacions emeses per l’encreuament
de línies Hartmann afecten i modifiquen el
nostre camp electromagnètic creant-nos cert
malestar. Aquest fet el descobreix el doctor
Ernst Hartmann el 1951 durant l’elaboració
d’un estudi científic que pretén mesurar la
resistència elèctrica de diverses persones en
llocs diferents. Les interpretacions que fa dels
resultats obtinguts el porten a investigar les
línies i encreuaments energètics que avui en
dia porten el seu nom.
Els corrents d’aigua subterrània així com
les radiacions del subsòl es mesuren amb una
tècnica que resulta tant curiosa com ancestral,
la Radioestèsia. Es tracta d’una tècnica que
s’utilitza des de fa 4.500 anys i que es duu a
terme amb l’ajut d’un pèndul o unes varetes de
coure.

QUINES SÓN LES SENYALS D’ALERTA?
Com saber si la nostra casa està malalta? Hi
ha diverses senyals que poden causar alerta.
1. LA CASA
L’olor: quan una casa es troba en una zona
geopatògena desprèn mala olor. Tot i que, com
bé precisa la doctora Codina, a vegades no és
tota la casa la que està afectada, sinó només
zones en concret.
Humitats: les humitats, sempre i quan no
siguin degudes a alguna fuita d’aigua o gotera,
són símbol aparent del problema.
Poca llum natural: les cases o apartaments
amb poca llum natural són sovint causa de
malalties físiques però, sobretot, mentals. La
manca de llum pot provocar depressions, entre
d’altres. Els llocs on es fa més vida, com són
els salons o les cuines, haurien de ser espais
lluminosos.
2. ELS SÍMPTOMES
La simptomatologia en aquests casos és
discreta, i com explica Codina, molt inespecífica,
tot i que remarca que en alguns casos s’han
arribat a diagnosticar fins i tot càncers: «a
Moulins, una ciutat francesa, el doctor Picard
va diagnosticar alguns casos de càncer deguts
a la radiació i, de fet, en aquest cas es va fer
una investigació on es van detectar radiacions
gamma molt importants».
Un dels símptomes que apareix de forma
recurrent és l’insomni. En aquest sentit, la
doctora Codina explica que «una vegada
vaig tenir un pacient que em comentava que
patia insomni únicament quan dormia al
seu pis d’Andorra, mentre que quan ho feia
a l’apartament que tenia a la platja dormia
tranquil·lament». En analitzar el seu pis, afegeix,
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LES PINTURES, ELS MATERIALS
DE CONSTRUCCIÓ I LES FORMES
GEOMÈTRIQUES.
Les pintures sintètiques alliberen constantment elements que són nocius per a la salut,
en aquest sentit es recomana la utilització de
pintures més naturals. D’altra banda, alguns
habitatges estan fets amb materials aïllants de
mala qualitat que també són perjudicials per
a la salut. Finalment, les formes dels edificis
també són molt importants. Els angles aguts
creen mala energia, mentre que els rodons o
quadrats són neutres.
REMEIS
Com explica la doctora, «no hem d’inventar
res» sinó respectar les matèries nobles, com
per exemple la fusta pels mobles, ventilar
diàriament i afegir unes quantes plantes a casa.
«Les plantes són un element natural que a més
d’embellir l’espai ens aporten oxigen», remarca.
Quan la situació és complicada, però, caldria
consultar a un especialista.

«vam descobrir que la zona era geopatogèna».
En aquest sentit, un altre dels símptomes pot
ser el cansament i fins i tot l’apatia.
3. ELS ANIMALS COM A DETECTORS DE ZONES
PATÒGENES
És ben sabut que els animals tenen un major
instint que les persones. En aquest sentit,
segons Codina les mascotes poden desvetllar
zones patògenes: «els gossos no dormiran
mai en zones contaminades, però els gats, en
canvi, sí». La doctora explica que els humans
hem perdut molt l’instint de supervivència: «un
exemple flagrant és el cas del tsunami de Sri
Lanka, on els humans no van sospitar res però
els elefants feia tres dies que havien pujat a les
muntanyes».

LES TERÀPIES ALTERNATIVES COM
A COMPLEMENT DE LA MEDECINA
TRADICIONAL
La doctora Codina explica que des de l’any 90
visita i diagnostica habitatges. «A vegades n’hi
ha prou amb reconduir la situació, però d’altres,
quan el problema és greu, el millor és abandonar
l’habitatge», assegura. Metgessa reconeguda
per la diversitat de les tècniques que empra,
Codina va crear l’Institut Ontomèdic que porta
el seu nom. Sempre s’ha mostrat molt critica
amb la medecina tradicional ja que considera
que aquesta «és reduccionista, no tracta les
causes, únicament els símptomes, i penso que
totes aquestes tècniques alternatives haurien
d’estudiar-se obligatòriament a les carreres de
medecina». En aquest sentit, afegeix que «la
medecina no pot entendre’s com quelcom que
no contempla el flux de l’entorn amb la persona».
La geobiologia, però, no és l’única tècnica
que s’utilitza per harmonitzar la llar. Una altra
de molt coneguda és el FengShui, cada cop més
utilitzat pels interioristes.

QUINS ELEMENTS EMPITJOREN
LA SITUACIÓ?
Hi ha elements en la vida quotidiana que
encara poden empitjorar més la situació.

Les seves premisses són les següents:
Per al Feng Shui una casa té quatre punts
clau: el dormitori, el rebedor, la cuina i el saló.
Aquesta tècnica consisteix en harmonitzar
cada un d’aquests punts per tal que l’energia
pugui moure´s lliurement.

ELS TEIXITS
Quan són sintètics empitjoren el camp
electromagnètic. És preferible optar per teixits
naturals, com per exemple el coto o la llana.

EL DORMITORI
Un dels elements essencials és el llit. Ha
d’estar orientat cap al nord i l’aire ha de poder
circular per sota.

LA VENTILACIÓ
És important ventilar com a mínim dos cops
al dia, per renovar l’aire de la nostra llar.

EL REBEDOR:
El rebedor és l’estança a la qual arribem
quan tornem a casa. Aquest ha de ser lluminós
i acollidor. Millor pintar-lo de blanc o de groc.
Hem d’evitar la col·locació de miralls davant la
porta que puguin reflectir imatges de l’exterior.

EL WIFI I ALTRES DISPOSITIUS ELECTRÒNICS
El Wifi genera camps electromagnètics
que en afegir-se als de la zona patològica
compliquen la situació. En aquest sentit, Codina
recomana apagar els telèfons mòbils a la nit, el
wifi i la televisió: «dormir amb el telèfon mòbil a
la tauleta de nit és altament nociu per la salut,
d’igual manera que mantenir els wifis engegats
tot el dia». En aquest sentit, afegeix que «l’invent
dels parcs amb wifi m’esgarrifa».

EL SALÓ
Ha de tenir molta llum i comptar
complementat amb materials naturals. Les
plantes són ideals per ornamentar aquest espai.
Hem de procurar que l’energia circuli bé, per
això és convenient evitar sobrecarregar aquest
espai amb mobles massa voluminosos.
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LA CUINA
La cuina és un espai molt especial on es
mesclen elements d’aigua (amb la pica) i foc
(forn i fogons). Com que aquests dos elements
ja estan molt presents a la cuina, a l’hora de
pintar-la i triar el mobiliari és preferible evitar
el vermell, que correspon al foc i el blau, que
correspon a l’aigua. En comptes d’aquests dos
colors, es recomanen tons pàl·lids o blanc i beix
per mantenir la lluminositat.

Laura Dallerès
redactora

EL CAS DE MOULINS

Al 1963, el doctor J Picard va ocuparse de dues persones que residien en un
mateix apartament situat al tercer pis
d’una finca de cinc plantes a Moulins
(França). Una de les persones que vivien en
aquest apartament patia un càncer d’úter
i l’altra segons va comprovar Picard patia
un càncer de pròstata. En el tercer pis de
la mateixa finca, una nena de tretze anys
va moria a causa d’un reticulosarcoma
desprès de tres anys de patiment. Desprès
d’aquest esdeveniment tràgic la família
de la nena es va traslladar. Una nova
família va arribar al pis amb dos nens.
Un d’ells dormia en la mateixa habitació
que ho havia fet la nena de tretze anys,
al cap de dos anys, el nen va començar a
sentir dificultats per moure la seva cama
dreta. Les radiografies fetes en aquest
nen van mostrar que patia exactament
la mateixa malaltia que havia patit la
nena desapareguda dos anys abans. A
partir d’aquest moment el doctor Picard
comença a investigar la zona i descobreix
que l’habitació està situada sobre un
encreuament de línies geomagnètiques
i sobre la vertical d’un corrent d’aigua
subterrània Comença llavors, una llarga
investigació en la que Picard pregunta
a altres metges si han tractat casos de
càncer en aquella mateixa finca. Un d’ells
confirma que cinc anys abans havia tractat
un cas de càncer de protasta en el mateix
edifici. Posteriorment al 1979, l’escola de
Salut Pública va confirmar la presencia
d’altes radiacions gamma que provinent
del subsòl de la zona.
Per a mès informació podeu consultar
el llibre «Medicina del Hábitat» escrit per
Raúl de la Rosa

