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EDITORIAL

En aquest butlletí, parlarem amb un expert en Geobiologia.

I que és la geobiologia,?

La geobiologia es podria definir com la disciplina que estudia la interacció 
entre la Terra i els éssers vius o, millor encara, l'efecte que cada zona de la 
Terra exerceix sobre els éssers que l'habiten.

La paraula Geobiologia es compon de GEOS= TERRA i de BIOS= VIDA, i per 
tant ens defineix clarament en l'àmbit biològic, com ens influeix les 
alteracions geofisicas terrestres sobre el nostre organisme ajudant-se de 
l'experiència d'investigadors, metges i biòlegs per al benefici de les persones
.ja que vivim envoltats de camps electromagnètics ,tòxics ambientals i 
geopatías que no es veuen, però
que afecten el teu sistema immunològic i ens debiliten. 

La missió de la Geobiologia és millorar el benestar i la salut de les persones 
que habiten un espai. És el que anomenem "Salut de l'Hàbitat".
La geobiologia no pertany a cap branca de la ciència estrictament acadèmica 
ni ho pretén, encara que sí que beu de conceptes clau procedents de la 
geologia i la biologia, així com de la física i les neurociències.

La geobiologia tracta especialment de tot allò que pot afectar la salut o al 
benestar de les persones en el seu entorn i, més concretament, en el seu 
hàbitat.

Dins la Bioconstrucció és imprescindible  fer un adequat estudi geobiologic 
per detectar les geopaties i evitar problemes de salut en un futur.
Actualment aquest tema està molt present, no sols dins els habitatges de 
nova construcció, sinó també en la rehabilitació.

La geobiologia s´esta introduint amb  força entre els arquitectes , 
arquitectectes tècnics o  bioconstructors, i  també dins els promotors .
En Daniel Rubio, un dels experts en Geobiologia més reconeguts ens 
introduirà dins aquest món.
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Anah  í Asenjo   Romera   es  arquitecta y   directora de K8 Ecoarquitectura,  empresa   especializada   en   Bioconstrucción  y   Arquitectura
Consciente.  Ha   sido  presidenta  de   la  Asociación Española de Bioconstrucción y  profesora  asociada  de  la  asignatura  Materiales  de
Construcción  en   la   Universidad  Alfonso X  El  Sabio (UAX),  así  como    Directora  del  master  Técnicas    constructivas   avanzadas   y
aprovechamiento energético en la edificación de la UAX. Participa como docente en el  máster  MAYAB de  Arquitectura  Bioclimática  de  la
Universidad Politécnica de Madrid en  el  área  de  Bioconstrucción.  Ha  desarrollado  más  de  un  centenar  de  proyectos  arquitectónicos
con criterios de sostenibilidad y salud tanto en la comunidad de Madrid como en la Comunidades de Castilla y León y Castilla La Mancha. 
En la actualidad dirige un master con  titulación  propia de  Arquitectura  Consciente  que  maneja  materias,  entre  otras,  de  sostenibilidad
urbana, geobiología y bioconstrucción. 

                                                     
¿ COM DEFINIRIES  EL CONCEPTE DE BIOCONSTRUCCIÓ?

La Asociación Española de Bioconstrucción (AEB), define este término como:

“Se entiende por Bioconstrucción como la forma de construir que  favorece los procesos  evolutivos de
todo  ser   vivo  así   como  la   biodiversidad  garantizando  el  equilibrio  y  la   sustentabilidad de las
generaciones futuras.” y contempla,

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO CON CRITERIOS DE ECOLOGIA Y SALUD DEL HABITAT
Integración  en  el  entorno,  Análisis  Geobiológico;  detección  de  geopatias,  prevención,  sanación.  Adecuada
orientación   y  Distribución  de  espacios,   Integración  Urbana y  Paisajista,  Movilidad.

GESTIÓN RESPONSABLE DE LA ENERGIA
Observación y análisis de la energía integrada en los procesos vitales Incorporación de sistemas y equipos de
producción limpia Gestión eficiente para el ahorro.

GESTIÓN RESPONSABLE DEL AGUA análisis, distribución, recogida y tratamiento

GESTION CONSCIENTE Y RESPONSABLE DE LOS MATERIALES
Empleo  de  materiales  saludables,  biocompatibles  e  higroscópicos  Empleo  de  materiales  de  mínimo  impacto
ambiental Optimización de recursos Programa de gestión de residuos.

GESTIÓN ECOLÓGICA DEL AIRE
La calidad física del  aire,  la transpiración y el  Bioclimatismo La calidad biótica  de aire desarrollo  ecosistémico
personal, social, local y regional
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Yo  trabajo  con  Bioconstrucción  desde  antes  de  terminar  la  carrera  de  arquitectura  cuando  impulsaba  la
Bioconstrucción en la escuela y aun la bioclimática era extraña y rara de aplicar. En 5º de carrera fue la primera vez
que escuche que la  edificación  podía aprovechar  de  forma pasiva  las  condiciones del  lugar  de   la  boca del
catedrático de técnica de Acondicionamiento Javier Neila y esto me abrió las puertas a una autopista que
no he  dejado de  recorrer  encontrando tramos  nuevos  a  cada  momento  y cada  vez  más  completos  e
integrales.
                                                                                                                                                            
 
Para mi la Bioconstrucción significa todo esto:

EL LUGAR,  Intercambio  energético global/ecología del hábitat. Relación   sensible con el entorno.

ONDAS DE FORMA, Figuras geométricas que estabilizan o desestabilizan el sistema

MATERIALES BÁSICOS DE BIOCONSTRUCCIÓN, El edificio como la 3º piel, comportamiento interactivo y flexible
-cualidades bióticas
-sostenibilidad en el proceso constructivo, 
-ciclo de vida

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, 
Selección de materiales y su trabajo conjunto

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO
-Sistemas pasivos
-Sistemas activos-renovables
-Gestión del agua

SENTIDO COMUN: integración de factores bioclimáticos con la salud
del habitat, ecología profunda, respeto por la vida

Bioconstruccion es una visión integradora donde estos campos interactúan y secomplementan, se podría resumir en
SOSTENIBILIDAD (factores económicos, sociales y mediambientales) + SALUD

¿COM HA INFLUÏT LA BIOCONSTRUCCIÓ A  LA TEVA VIDA PERSONAL ?

Como digo desde el momento que me di cuenta que el edificio podía aprovechar las condiciones del lugar comencé
a profundizar es esta realidad y de las herramientas bioclimáticas relacionadas con el concepto SOSTENIBILIDAD
que incluyen factores sociales, económicos y medioambientales a incluir la SALUD y con ella la necesidad de que el
edificio RESPIRE con el lugar donde se inserta, esto me invitaba a abrir la sensibilidad natural y “escuchar” de una
forma mas amplia el espacio, los usuarios y el medio natural donde se inserta el edificio o conjunto edificatorio con
lo que mi realidad personal se amplio igualmente, mi mirada y capacidad de escucha se han amplificado y cada vez
incorporo mas factores que inciden en una intervención arquite ctónica generando bienestar y salud en el lugar, en
los usuarios y en mi misma.

¿ COM HAS VIST L´EVOLUCIÓ DE LA BIOCONSTRUCCIÓ D`ENÇÀ  QUE  VARES COMENÇAR?

Lo cuento en todas mis clases y ponencias, personalmente he ido abriendo mi sensibilidad natural e incluyendo
parámetros tangibles y parámetros no tan tangibles que tienden hacia la Ecología Profunda y la búsqueda de la
Unión con todo en mis intervenciones,  un encuentro trascendente sin  duda, pero aplicado de forma sencilla  y
práctica.
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En cuanto a la evolución general, pienso que ha evolucionado poco para la envergadura del tema teniendo en
cuenta que nuestra salud y bienestar individual y colectiva están en juego. A nivel mas superficial y dentro de los
patrones controlables del mercado los materiales ecológicos están en auge y el ahorro energético junto a energías
renovables también, gracias a Dios pero la propuesta de Ecología Profunda y relación sutil  con el entorno que
plantea el trasfondo de la Bioconstrucción está todavía en pañales .
                                                                                                                                                                                        

ACTUALMENT , S´ESTAN INTRODUINT  NOUS CONCEPTES  DINS   DE  LA  BIOCONSTRUCCIÓ,COM LA
GEOMETRIA SAGRADA , 

¿ QUE EN PENSES? 

Te  respondo  a  esta  pregunta  mediante  mi  evolución  personal.  Como  he  comentado  antes  en  5º  de  carrera
universitaria y en una asignatura,  empezamos a trabajar  para que el  edificio aprovechase de forma pasiva las
condiciones del lugar. En esos momentos la Bioconstrucción comenzaba a escucharse tímidamente liderada por
GEA (Asociación de Estudios Geobiológicos), en el ámbito universitario era era totalmente esotérica. 

Junto  a  Ingeniería  Sin  Fronteras  comencé  a  editar  una  publicación  quincenal  donde  hablábamos  del  ahorro,
energético, las energías renovables, las herramientas bioclimáticas y la Bioconstrucción. Ese fue mi comienzo, de
forma muy física podía trabajar con  HERRAMIENTAS BIOCLIMATICAS  para favorecer que el edificio de forma
pasiva aprovechase las condiciones del  lugar.  Fui  abriendo mi  sensibilidad natural  y reconociendo que existen
perturbaciones en la superficie terrestre producidas por la alteración del campo electromagnético y que podíamos
trabajar  con  este  mapa para  encontrar  no  solo  el  BUEN LUGAR sino  también  la  mejor  distribución.  Además
trabajaba con materiales ecológicos y claro con herramientas bioclimáticas que permitían al conjunto aprovechar las
condiciones del lugar de forma pasiva, incorporé entonces BIOCONSTRUCCIÓN. Seguí despertando y abriendo mi
sensibilidad natural y detectando la existencia de los cinco elementos y como hacer para que trabajen en armonía
con el entorno y con los usuarios, incorporé el FENG SHUI. Seguí abriendo mi sensibilidad natural e incorporando
herramientas mas sutiles y trascendentes para favorecer que el conjunto se ponga en fase con el Sistema Solar y de
ahí con el Universo. 

Con todas estas herramientas en fase y funcionamiento cree mi firma  ARQUITECTURA CONSCIENTE y de la
mano  vino  el  Instituto  de  Arquitectura  Consciente  que  promueve  una  formación  que  contempla  Sostenibilidad
Urbana, Huella de Carbono, Funcionamiento Social responsable y Economía del Bien Común, Salud Geoambiental,
Instalaciones  biocompatibles  y  Bioconstrucción  con  talleres  prácticos  en  una  asignatura  que  llamamos
Sostenibilidad y Salud y Feng Shui, Geometría Sagrada y Electrofotónica en Sensibilidad y Arquitectura.

VOLS AFEGIR ALGUNA COSA MES ….

Con la  que  está  cayendo,  los  mares  a  punto  de  saturación  en  absorción  de  CO2,  bosques sobreexplotados,
especies desaparecidas, cada vez más egoísmo e individualidad en nuestra sociedad es una oportunidad y una
apuesta clara apostar por la bioconstrucción y el desarrollo de la vida en nuestro planeta, más allá de los miedos.
Solo así podremos asegurar la vida para las generaciones futuras

Un abrazo,

Anahì Asenjo Romera
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2. SIS HABITATGES UNIFAMILIARS
        “ECOPASSIVEHOUSE “

  
És un projecte  per  al  qual  portem treballant  un parell
d'anys.  Em  mostra  les  parcel·les  el   seu  propietari  i
amic  Borja Gasset que  va  ser  la primera  persona que
em parlo   fa ja  més  de  30 anys del Cohousing. Quan
les  vaig  veure  li  vaig  proposar  construir  en  elles  sis
habitatges ecològics   Ecopassivehouse,   segons  les
va definir   Borja  des  del  primer   moment, amb criteris
de  consum gairebé  nul  pensades  per  a  famílies  que
vulguin  residir  en  un  barri  tranquil   en  una  població
pròxima a Madrid situada a la vall   del      Guadarrama,
amb   molt     bona orientació  i  amb tots  els  serveis
pròxims.

És un projecte de sis habitatges unifamiliars aïllats en
parcel·les  independents  de  gairebé 700m2 ben
orientades cap al Sud amb lleuger pendent en un barri
residencial molt tranquil de Colmenarejo, molt prop de la
universitat  Carles  III.  Quatre  d'elles  confronten amb
zona verda i  per  aquest  motiu ens plantegem a l'inici
utilitzar  aquesta  zona  per  a  realitzar  un llagunatge,
projecte  d'horts  col·lectius  i  zona  d'esplai
autogestionada.
No hauria agradat que els sis habitatges compartissin
espais i serveis comuns, però, de moment, el municipi
de Colmenarejo no  permet  aquests  usos  associats,
encara així no descartem que puguin realitzar-se en un
futur pròxim, quan la mirada social est més oberta a l'ús
compartit  que  dicta  el  sentit  comú,  l'estalvi  i  la
convivència sana.

Per a aquesta promoció tan especial per l'afecte i cura
en la selecció de les parcel·les, per l´estimació emprada
en el desenvolupament del projecte decidim reflectir les
bases d'Arquitectura Conscient que naixia per aquestes
dates i per tant treballar amb Bioconstrucció, Feng Shui i
Geometria Sagrada. Hem tingut en compte la ubicació,
la  proporció aúrea,  la  distribució  d'espais  d'acord amb
l'equilibri dels cinc elements, la inserció en el rectangle
solsticial, l'elecció dels materials i les instal·lacions per
les  seves  qualitats  biòtiques  i  a  més  executarem els
habitatges amb dos sistemes constructius en funció de
l'elecció dels autopromotors.

D'una banda,  apostem per la construcció prefabricada
amb palla premsada, estructura de fusta i cotó reciclat o
panell  de fibra  de  fusta  en les  cambres facilitant  una
envolupant hermètica i transpirable que t'assegurés un
consum gairebé nul suposant un clar estalvi econòmic
alhora que una evident aposta per la salut i el benestar
dels usuaris com per la salut i benestar del planeta. A
més,  aquest  sistema  constructiu  permet  aixecar
l'envolupant  de  l'habitatge  en  tot  just  dues  setmanes
amb  la  fonamentació,  l'arrencada  i  el  sanejament
realitzats. Reconec que sempre he valorat la construcció
tradicional, incorporant els èxits de la prova i error que
va evidenciant la història d'un lloc on tant la inèrcia com
l'aïllament són factors importants a l'hora del disseny. 

No obstant això, en l'actualitat, amb les mars a punt de
saturació  i  d'aquí  a  poc  temps  incapaces  d'absorbir
més CO2 segons  diferents  fonts,  amb  els  boscos
devastats i la maquinària del nostre sistema econòmic
depredador sense minorar  la marxa preferesc apostar
per sistemes ràpids que incorporin molta fusta i els seus
derivats  en  el  seu  interior.  Després  de  molts  anys
d'experiència apostar per un sistema constructiu ràpid,
que assegura terminis de temps i economia, minimitza
riscos i assegura l'ecologia em sembla una bona aposta.
D'altra  banda,  apostem  per  la  construcció  tradicional
incorporant  una  envolupant  pesada  que  incorpori  la
inèrcia cap a l'interior i  l'aïllament cap a l'exterior amb
un SATE ecològic.
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Així doncs, també hem projectat aquests habitatges amb
bloc  ceràmic  revestit  de  fang  o  calç  a  l'interior
i Sate amb suro natural i revestiment de calç a l'exterior.
Estructura  i  fusteria  de  fusta,  solats  de  fang  i  fusta.
Instal·lacions biocompatibles.  .

Amb aquesta promoció volem apostar clarament per una
manera  de  projectar  i  construir,  en  suma,  d'edificar
sostenible, saludable i que s'harmonitzi amb tu i amb el
lloc  on  s'insereix  manejant  eines  tangibles  i  eines
intangibles  que  permetin  créixer  als  seus habitants  al
ritme  i   respiració  de  l'Univers.

A més,  el  projecte  dels  sis  habitatges  contempla  un
elevat  nombre  de  dependències  amb  assolellament
directe  a  l'hivern,  i  impedit  el  mateix,  amb  l'ajuda  de
volades i elements externs, a l'estiu. Es preveu també la
captació d'aigües pluvials amb un dipòsit  20000 litres,
com a ajuda al consum d'aigua per a reg dels espais
enjardinats. Com a sistema per a calefactar s'ha optat
per  un  sistema  d´aerotermia d'alt  rendiment  amb
preinstal·lació per  a instal·lació fotovoltaica,  permetent
un consum nul després de la instal·lació d'aquests. Els
sòls  de  les  dependències  comunes  constaran  de  sòl
radiant de baixa temperatura mentre que els dormitoris
seran calefactats mitjançant un mur radiant perimetral.
S'aprofitarà  el compostatge dels  residus  orgànics
generats procedents tant dins del consum habitual dels
integrants de l'habitatge, com de les restes de poda i
altres  residus  de  manteniment  del  jardí.  Es  preveuen
murs  de  contenció amb gabiones,  així  com  depuració
natural  de  les  piscines,  opcional,  per llagunat-ge.
Coberta  inclinada  amb teula  ceràmica  i  estructura  de
fusta.

S'ha projectat finalment un habitatge saludable de baix
consum energètic, alimentada amb aprofitament passiu i
fonts  renovables  per  a  la  poca  energia  activa
necessària, materials naturals i ecològics i tot un conjunt
de  mesures  que  respecten  el  medi  ambient  i  a  les
persones  que  l'usen.  Buscàvem  un  compromís  amb
l'Ecologia Profunda i amb la Salut 

Anahí,  Asenjo  Romera  arquitecta  en  Arquitectura
Consciente

 

Cuadro de Superficies:

SUPERFICIE DE LA PARCELA 665 m²
CUADRO  DE  SUPERFICIES  POR  PLANTA  Y  POR
USOS
TIPO                                                                         m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA                              210.8 m²
SUPERFICIE CONSTRUIDA COMPUTABLE    210.8 m²
SUPERFICIE OCUPADA                                  120.54 m²

VIVIENDA

PLANTA SUP.ÚTIL m²                     SUP.CONSTR. m²
PRIMERA     98.96 m²                                     125.49 m²
BAJA 57.           28 m²                                       84.81 m²
TOTALES   156.25 m²                                       210.8 m²
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   Daniel Rubio
     Llicenciat en Filosofia i Ciències de l´Educació.

     Llicenciat en Psicologia, Especialitat en Psicologia Clinica .  

     Fundador de Terra Aurea .

     Impulsor del concepte de la Geobiologia Conscient.

     Con 15 años ya tenía un péndulo en la mano, y me interesaba por el mundo
sutil,  por  el  mundo  de  los  sueños.  Cuando  me  preguntaban  que  iba  a  ser  de  mayor  siempre  decía  que
“psicoanalista”. Me considero un buscador al que la vida ha llevado siempre por caminos de búsqueda personal,
emocional,  espiritual,  de Encuentro  con Uno Mismo,  que me permiten hoy  compartir  esta  experiencia  de vida
abriendo puertas  y  apoyando a  las  personas desde los  cursos  y  las  formaciones que  realizamos,  y  desde  la
consulta  en  procesos  terapéuticos  y  de  Crecimiento  Personal.
Comprender que “La Vida no comete errores de Casting” como nos decía Anne Givaudan o que “Todo es Adecuado
y Perfecto” como nos enseñó Felix Gracia, que hay un porqué y una estructura profunda para todo cuanto nos
acontece personal y colectivamente ha supuesto un cambio fundamental para el reconocimiento y resolución de
esos conflictos que nos hacen sufrir. 

¿ COM DEFINIRIES LA PARAULA GEOBIOLOGIA, DES DE EL TEU PUNT DE VISTA?

 La Geobiología  para mí  es un arte, casi un modo de vivir.  Un  modo mucho más completo de poder leer   la vida
en sus dimensiones no  solo físicas sin  también sutiles.  Nos permite una mayor integración en el  medio en  el que 
nos desenvolvemos. Y  me hace comprender la maravillosa interdependencia que existe entre  todo lo vivo.

¿ COM T´HA INFLUENCIAT AQUESTA MANERA DE VIURE ?

En  todos  los  niveles.    Lo  que comenzó  siendo  un  juego   se  terminó  convirtiendo en  un  camino  de
conocimiento y de vida. La dimensión global que  nos  permite  sobre  todos   los  ámbitos.   Incluso  en  la actividad
que comparto con la Picología  Clínica, la  Geobiología  ha ocupado  un  lugar  fundamental  para entenderlas. 

¿ QUINS RESULTATS EN L´AMBIT PERSONAL  HAS ACONSEGUIT AMB AQUEST CONEIXEMENTS?

Claves  de   crecimiento  personal   muy  bellas,   una herramienta de  conocimiento  de   uno mismo  a niveles
increíbles. Una herramienta que nos permite avanzar y entender las situaciones  dificultosas  de los lugares. Ser
parte activa en los  procesos  de  reequilibrio que la  naturaleza  necesita  en  algunas ocasiones. 

¿ QUE ENS POT APORTAR L'ARQUITECTURA  I  LA GEOMETRIA SAGRADA  A LA BIOCONSTRUCCIÓ?

Pues puede aportar cosas increíbles. 
De entrada aprender a trabajar con las medidas sagradas que se desprenden de la latitud de Eda Agar y que nos
permite poner la vivienda eque queremos construir en armonía con el sol,  la  luna y  la  tierra. Por decirlo de un
modo sencillo.
Nos trae claves para poder armonizar los lugares en función de las necesidades que  tienen  cada  lugar por un lado
y cada edificio específicamente por otro
Nos permite elevar un lugar a la máxima expresión vibratoria de su propio potencial.

Posibilidad de que una vivienda se convierta en el gran armonizador de un lugar, del gran armonizador de todo el
colectivo de la vida.         
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4.  L´IMPORTÀNCIA D'UN ESTUDI
GEOBIOLÓGIC EN ELS HABITATGES

Que podria dir d'alguna cosa que és tan evident per a mi
com l`importància de tenir un estudi   geobiológic  seriós
de l'habitatge en què vivim.

Tots hem estat en llocs on ens sentim bé des del  primer
moment,  on  descansem  quant  dormim,  on  tot   flueix
adequadament. I  també hem estat  en altres  llocs,  que
malgrat ser bonics, estar construïts  amb estimació, i  en
llocs que podrien ser fins i tot  paradisíacs per als   quals
ens agrada la naturalesa, no  ens  sentim  bé,   o com  a
mínim no descansem.

I  és  aquí  on  la Geobiologia té molt a aportar,  sobretot
quant   els  Estudis   Geobiológics    estan  realitzats   en
consciència, la qual cosa és  molt més important del que
pogués semblar.

M'ha     sorprès , no       poques vegades,    la   quantitat
d'habitatges que  he conegut, fins i  tot  construïts    amb
criteris   de   bioconstrucció,    que   no   han    tingut   en
compte un  aspecte  com  aquest  i  sí,  han  construït  la
casa   amb  materials    molt    sans,       s'ha       estudiat
l'orientació  perquè   tingui  el  seu  caràcter   bioclimàtic,
s'ha   dissenyat   amb   afecte   en  funció  dels   desitjos
dels  propietaris,  però en  cap  moment   s'ha   tingut en
compte  quin   és  l'enclavament oportú  on   col·locar-la.
S'ha   situat,   seguint    criteris    estètics,     de  clima  o 
d'òptim    encaix    en   el    terreny. No    obstant      això,
l'aportació   més   bàsica  que  ens    oferirà         l´estudí
geobiológic  és la  de   situar  la casa en el lloc   més  sa
possible, en el lloc on es produeixi  el  equilibri més gran
de  tipus  cosmo-telúric  que  afectarà  l'habitatge,  a l es
persones i a tot el col·lectiu de la vida.

         

És   més   complicat  quant        hem   de   construir    un
habitatge   en  un   lloc  determinat,   però    no tenim
disponibilitat  pera  moure'ns en l'espai    posar-la en el
millor espai  possible que el lloc ens permet.

I   més  encara,  si  ens trobem en un pis que   està
construït   i enclavat    dins     d'unedifici, la  ubicació  del
qual,  evidentment,  no  podem canviar.

 Per què seria important un estudi geobiológic?

Normalment   pensem, i   és així,  que en  un  primer
moment, l'Estudi  Geobiológic  ens serveix per  a  situar
l'habitatge, si es tracta d'una casa  i  hi  ha un terreny o
fins i tot unedifici, en  el  millor lloc  possible segons  la
naturalesa  del   terreny.  Però   a  més,  hem   de
pensarque  són  moltes  les  vegades  que  no  estem
en condicions  d e triar el terreny , perquè aquest  ja  ve
determinat  per   la mateixa construcció.  Llavors  l'estudi
geobiológic  ens  ajuda en dues adreces:  la primera en
l'anàlisi  més  completa  que  el   lloc  ens  permet,  com
veurem a  continuació.  I  la  segona a  trobar  les  claus
d'harmonitzaciói elevació vibratòria a partir de la realitat
del  lloc,  sempre  que  això  siguipossible  i  en  un
compromís total amb la veritat, allí fins on coneixem. 

Una  vegada    realitzat   tot  aquest  estudi,  procedim  a
trobar  els  elements   (fonamentals)     d'harmonització  i
elevació vibratòria del  lloc per  a  portar-lo a  la  màxima
expressió del seu potencial. Això  implica  un estudi molt
detallat que és necessari incloure enl'estudi geobiológic.
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Aquesta ha   estat   l'evolució  natural  per  a  mi i  per  a
l'equip que ara dirigeixo en Terra Aurea. No ens hem  de
quedar  en   un   anàlisi   tècnic ,  sense  més,  per   més
complet que sigui, sinó  que   hem de tractar  d'arribar  a
ser partícips de la creació de l'harmonia en cada lloc.  
Per  descomptat,   sempre  en   un   compromís  amb  la
veritat, allí   fins  on  coneixem. I els  resultats  els  anem
veient  d'una  manera  mol t efectiva en  els últims  anys.

A nosaltres ens ha   ajudat   molt   el   coneixement  dels
Traçats  Reguladors   i el seguiment que    he   realitzat
dels     mateixos      amb     Raymond      Montercy.     La
Geometria  Sagrada     en   el   seu    conjunt,  un    cert
coneixement  del    Feng Shui ,  del   temps     present;
dels  arbres  i  de  la   Gemoterapia,   així   com  de   les
Emissions   de les Formes (1).

Però segur que no són els  únics elements  i  pot  haver-
hi  més.  I   igual  que hem anat  canviant   al   llarg    del
temps en funció de tot el  que  hem  anat  aprenent  amb
cada estudi, segur que apareixeran noves claus que ens
ajudin a crear un  habitatge   saludable  a   partir   de   la
realitat  vibratòria  de  cada  lloc.

Per  tot  això consider que  l'estudi geobiológic és
fonamental. I per descomptat no qualsevol estudi, sinó
un estudi en  consciència,  un  estudi  el  més  complet,
que  abraci   tots els  aspectes  que  us he  mencionat
anteriorment   i  que   inclogui   totes  les   possibilitats
d'harmonització i  elevació vibratòria que el lloc permeti.
Un estudi que requereix acudir diverses vegades al lloc,
i fer el seguiment oportú, per a comprovar que tot allò
que  hem  realitzat  és  realment  efectiu  i  serveix  , o
per   a   canviar  ,   si   fos  necessari,  algunes de  les
mesures  i  decisions preses.

És evident  que un estudi  d'aquesta  naturalesa  no el
podem realitzar   en dues o tres hores. Un estudi així
necessita diverses visites, diverses persones treballant
(així ho fem nosaltres). Tots els aspectes de presa de
dades  requereixen  dedicar-li  el  temps  que  sigui
necessari, fer l'anàlisi  complet i  la  interacció  de  totes
aquestes dades per a, a partir d'aquí, poder establir les
bases  adequades   de   la   harmonització  més   gran
possible,  sempre  que  sigui  factible.

Fa  uns  anys  sosteníem  que  no  podíem  construir  en
un  lloc   que  estigués  alterat.   Avui  dia  estem  en
condicions   d'afirmar   que,   amb la  base  de  tot  lo
mencionat  t, és possible construir un habitatge  damunt
una zona alterada i aconseguir que l'habitatge sigui el
gran harmonitzador del lloc, no sols per a les persones
que l'habiten, sinó per a tot el Col·lectiu de la vida.

1.  Les Emissions de les Formes es revela com un camp fonamental
per a poder iniciar les claus d'harmonització a partir dels anomenats
punts de Blau Magnètic. (Segons la classificació de les formes en els
treballs de Belizal, Morel i Chaumery)

         Daniel Rubio . Investigador de la Geobiología    
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 NOTICIES.

Aïllament amb posidònia en unaAïllament amb posidònia en una
promociópromoció  VPOVPO  de Mallorcade Mallorca

El Govern, a través de l'Institut Balear de
l'Habitatge (Ibavi),  ha utilitzat la posidònia
oceànica seca com a aïllant en una de les
obres  d'habitatges  protegits,  que està
duent  a  terme a  Palma,  concretament  al
carrer Salvador Espriu. 

    

  Segons  ha   informat  Conselleria de Mobilitat  i   Habitatge    
en  nota  de  premsa,  aquesta tècnica, pròpia entre  altres,   de
Formentera i Eivissa i en desús durant els últims  anys,  va  ser
recuperada  de  manera pionera  per  l´Ibav i en  la  construcció
de  nous  habitatges  en  la  menor  de  les  Pitiüses l'any 2016,
després d'avaluar les seves propietats i de diversos assajos en 
col·laboració   amb   el   Departament   de   Física  de  la   UIB, 
comprovant els  excel·lents  resultats  d'aquesta  planta  marina
com a aïllant.

En aquest  sentit, ha recordat, a més, que  la  reutilització és  el
principal   mètode  de  reducció  d'emissions   CO2  posant   de
manifest els seus  avantatges  en   la   millora  ambiental   però
també en conceptes com la salut, la gestió  eficient de recursos
i la sostenibilitat social.

Ara, l´Ibavi ha decidit tornar a reutilitzar la posidònia  seca  com
a aïllament tècnic,  en  aquest  cas,  en  la  construcció  de  vuit
habitatges protegits  que s'estan  construint  a l carrer Salvador
Espriu i que es  preveu  estiguin  acabades  a  la  fi  d'enguany,
destinades a lloguer social.

En aquest cas concret, la recollida de la posidònia s'ha efectuat
en Cala Gamba, a 11  quilòmetres de  les  obres.  Cal  tenir  en
compte, si bé, ha posat l'accent la Conselleria, que per a  poder
fer  ús  d'aquest  element   és  necessari  obtenir  els  permisos
corresponents, ja que es tracta d'una planta protegida, així com
el posterior assecat exhaustiu del material per  a poder emprar-
lo en  les teulades de  les noves construccions  de manera  que
pugui actuar d'aïllant..

Aquest mètode significa un canvi de model cap a la construcció
d'habitatges    més  sostenibles,    una  fita  que    l´Ibavi       vol
aconseguir per a obtenir edificis  cada  vegada   més   eficients,
respectuosos i amb consum energètic gairebé nul.

Aquesta iniciativa forma part, a més, de les diverses  solucions 
de  sistemes constructius  alternatius que  està emprant l´Ibavi 

en les seves noves construccions.

En  concret,  l'Institut  Balear   de   l'Habitatge  està posant    en
pràctica diferents iniciatives per a reduir externalitats  derivades
de   matèries   primeres. Per   a  aconseguir-ho,  ha  assenyalat
Conselleria,     se   seleccionen    materials   de   baix   impacte
ambiental i preferiblement locals   com    poden   ser   la   pedra
natural, la ceràmica, la fusta o la calç.

Una altra línia de treball cap a lacerca   de  l'eficiència   són  els
sistemes bioclimàtics  que   permeten   refredar o   escalfa r els
habitatges de manera més passiva  (autònoma),   per  a  reduir
l'ús d'energia. Si  bé,  també es   contemplen  com  a  línies  de
treball per a la troballa de l'eficiència evitar l'emissió de CO     i ₂
permetre  la   utilització   de   materials   de   gestió  eficient  de
recursos, fomentant  així el  desenvolupament   de   l'economia
local i evitant utilitzar els materials   que   suposen   l'explotació
descontrolada dels recursos.

https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/02/09/1237129/govern-usa-por-
primera-vez-posidonia-seca-como-aislante-las-promociones-vpo-mallorca.html
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QUE ES L`ABIB?

L´Associació per la Bioconstrucció a les Illes Balears(ABIB),es
una  entitat  independent  i  sense  anim  de   luccre,   d´ambit
Autonomic. 
Els  nostres   objetius son la    divulgació de   tots  els   temes
relaciotatsamb  la  Salut   i   l´Habitat.
Promoure  la  construcció  a  traves  practiques  profesionals
étiques,Saludables, ecologiques i sostenibles.
A  traves  de  l´Associació  (ABIB)  volem  divulgar  arees  molt
diversescom la Geobiologia, la Bioconstrucció, la Radiestesia, l
´ArquitecturaPopular , la Contaminació Electromagnetique , les
Energies Renovables  i  altres temes relacionats amb la Salut.

AREES DE DIVULGACIÓ

Geobiologia

La Geobiología es la ciencia que estudia la  relació entre  les
energies proccedents de la terra i els éssers vuis que l´habiten.
Es coneguda tambe com a medicina del habitat.

Bioconstrucció

Les técniques constructives actuals i  els materialas emprats en
la construcció convencional generen un greu impacte   sobrela
nostra  salut,  sobre  el  territori  i   els  éssers  que l´habiten.  La
destrucció  del  territori  i  l´ús de materilas dubtosos, un elevat
cost mediambiental   i  energetic,   es     l´aportació d´aquest
tipus de construcció.
La Bioconstrucció es la resposta responsable i respetuosa a les
necessitats per la creació d´un entorn mes huma i saludable.

Arquitectura Bioclimatica.

Es l´Arquitectura adaptada al medi ambient en el disseny dels
habitatges,  ambla  finalitat  d´optimizar  els  recursos   naturals.
Per  tal  d´estalviar el maxim d´energia   i fer mes saludables els
edificis.

Radiestesia

Es  la  sensibilitat  personal  per  detectar  les  Geopaties
(  radiacións  d´origen  natural)Les  Geopaties  o  zonas
Geopatiques  són  llocs   alterats  on  es  detecten  diferencies
significatives  d´emissio  de  radiacións  energètiques  i
electromagnetiques queafecten la salut fisica i psiquica de les
persones.

Contaminació Electromagnética 

El  nostre  cos  esta  relacionat  amb  el  camp  eléctric  i
electromagnetic natural de laTerra , actualment esta molt alterat
per  les  radiacions  electromagnetiques  artificials  (linees  d´alta
tensio, transformadors, telefonia movil ..) capaços d´alterar
els  prossesos biologics dels éssers vius.

ACTIVITATS

Som  conscients  de  la  importància  de  la  formació   per  als
professionals   quetreballen amb tots els  aspectes relacionats
amb les diferents matèries que tenen relació amb la casa sana.
Per això feim cursos i tallers formatius.
També feim xerrades de diferentes disciplines relacionades amb
la salut.
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