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INCIDEIX EN LES GEOPATIES I TECNOPATIES
QUE PODEN PROVOCAR MALALTIES

Per a cuidar-nos
de forma global
José Manuel Chica i Myriam Lacasta són dos
professionals del Feng-Shui (FS) que amb la seva experiència ens permetran conèixer, comprendre i apreciar tot el que comporta aquesta
tècnica mil·lenària. Entrevistem, primer, José
M. Chica perquè ens ampliï conceptes sobre el
Feng-Shui.
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Creus que el FS és un viatge
d’autodescobriment?
El FS és una disciplina, sobretot, de
creixement personal, que explora la
realitat des del seu aspecte subtil: el
que ens envolta com pautes
d'energia. El FS ens dóna claus per
a conèixer tant els nostres punts
forts com els febles, i ens dóna eines
per a transformar l'estancament i la
rigidesa en moviment i fluïdesa.
Per què creus que creix l'interès a
Occident pel FS?
El món urbà que hem creat en les
últimes dècades conté greus
insuficiències quant a la seva
influència sobre la salut i l'estat
emocional i comença a intuir-se que
un retorn de la naturalesa al nostre
mitjà quotidià pal·liaria tals
mancances. El FS sembla la
proposta acceptable per a restablir
aquest desequilibri. També la difusió
de les medicines tradicionals
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complementàries dóna suport a
aquesta concepció de tornada a
l'equilibri natural. Conceptes com
geopatia i tecnopatia estan afavorint
que molta gent reflexioni sobre el
seu benestar i l'espai, i trii el FS per
a indagar sobre la influència de
l'entorn quotidià en les seves vides.
Ens pots explicar com actua el FS?
El concepte clau és «el disseny
energètic» sobre el Qi, l'essència del
moviment de tot el que existeix; un
disseny que s'inspira en
l'organització espontània de la
vitalitat entorn d'un model
arquetípic conegut com PA KUA, o
l’octàgon descrit amb els 8
trigrames de l'I Ching. Aquest
diagrama ve a mostrar 8 grans
connexions amb la vitalitat del
planeta i el cosmos, que el FS
estimula a través de l'entorn, perquè
els meridians d’acupuntura puguin
revitalitzar-se cíclicament, reduint el
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desgast vital i incrementant la
intensitat en la vida. La
geoacupuntura crea «dissenys
energètics dels espais» i es basa en
els preceptes de la Medicina
Xinesa, el Feng Shui, la geobiologia
i l'antiga arquitectura energètica de
diversos continents. Per exemple, el
meridià de cor, es vitalitza pel sud,
al migdia i a l'estiu; si aquesta
connexió és estimulada, les
persones que habiten en l'espai,
tendiran a estar més influenciades
per l'energia del canvi i la
transformació, així com el seu estat
anímic tendirà cap a l'optimisme i la
suficiència davant les dificultats.
Sembla que tot són avantatges,
però pot tenir algun aspecte
negatiu, el FS?
Com qualsevol camí de creixement
personal, té els seus reptes i els
seus paranys, entre els quals es
troben adherir-se a la creença que

la casa ho determina tot en la vida,
l'ordre rígid i jeràrquic, l'ànsia per
l'abundància, o la creença que a
través de la decoració eludim la
implicació personal en el procés,
entre d’altres.
Podem dir que una de les
paraules claus és geopatia. Què
és una geopatia?
Es pot definir com un conjunt
d'influències nocives provinents del
subsòl, desfavorables per a la salut
de les persones que habiten o
treballen sobre els llocs afectats per
aquestes. Una geopatia s'origina en
venes d'aigua subterrània, cavitats
profundes, fisures i ruptures de les
capes terrestres, alteracions del
camp magnètic, emissió de
diferents gasos i les emanacions
energètiques de sistemes reticulars
com la xarxa d’Hartman o de Curry.
Quan aquestes condicions es
presenten en una casa o lloc de
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