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treball podem referir-nos a aquests
com edificis malalts. 

Com i per què ens afecta una
geopatia? 
Existeix una llei d'intercanvi i
reciprocitat, per la qual un espai sa
promourà salut entre els seus
habitants, mentre que un d’alterat
suscitarà malestar i, en casos
extrems, disfuncions i malalties. 
La Medicina Xinesa i el FS expliquen
l'efecte geopàtic a través del
sistema de meridians i punts
d’acupuntura, allí on flueixen i
s'entremesclen els principis actius i
receptius de la vida. Aquest camp
d'energia personal necessita les
influències de la naturalesa per a
renovar i incrementar la seva vitalitat.
No obstant això, quan la geopatia
crea un efecte hivernacle, aquest
intercanvi s'afebleix i minva la
capacitat adaptativa i defensiva de
l'organisme. Sota certes conjuncions
crítiques, acreixerà o provocarà
símptomes, patiments i malalties. 

Quins símptomes apareixen
enfront d'una geopatia? 
Les persones sotmeses a una
influència geopàtica desenvolupen
certa intuïció del que els succeïx en
els llocs més desfavorables i és
comú que acabin dormint en el sofà
de la sala o en l'habitació de
convidats, o estudiant a la cuina, o
simplement tracten d'estar el menys
possible a casa si l'afectació és greu;
els nens temen els llocs geopàticos i
tenen malsons, i els nadons ploren
sense motiu quan se'ls deixa en
aquests indrets. 

Si ens trobem amb aquestes
geopaties, segons el que s'ha dit,
hauríem de canviar de casa? 

Encara que aconseguíssim una casa
sense geopaties, com a opció més
saludable, ningú no ens podria
assegurar que no hi instal·larien més
endavant una gran antena de
telefonia, o que les obres d'un
pàrquing proper no modificarien les
condicions del subsòl tot ampliant
fisures o nous cursos d'aigua.
Tanmateix, és possible regular les
geopaties i transformar l'espai en
saludable i terapèutic. 

Com apliques el FS? 
L'aposta ha de ser doble: l'espai
saludable es pot crear des de
l'enfocament bioconstructiu, és a dir,
la qualitat compatible amb la salut
dels materials i sistemes tecnològics
que s'utilitzen; i també es pot crear
salut des del seu entramat
energètic, tal com es dissenyava la
vitalitat en els vells temps: usant els
meridians i punts d'intercanvi de la
pròpia Terra. Si els professionals ens
envoltem solament de purismo
naturalista, perdrem el repte i també
el coneixement, i només
fomentarem por a l'espai modern. Si
ens llancem al desfavorable
desequilibri de formigó i
l'electromagnetisme amb l'antiga
tecnologia sobre el disseny dels
espais, ens situarem en la possibilitat
de transformar el que és
desvitalitzant en harmonia i
aprendrem una alguna cosa nova
del repte. 

MYRIAM LACASTA
ens mostra una síntesi
dels corrents i maneres
d'enfocar el FS. 

Què és el FS, Myriam, i què ens
oferix? 
FS es tradueix com “vent i aigua”;

és un art-ciència d'origen xinès que
té les seves arrels en el coneixement
de les formes i fluxos que
conformen la naturalesa. Aquest
coneixement es basa en una
profunda observació de tot el que
ens envolta, a través dels segles. El
FS ens oferix una sèrie d'eines per a
poder millorar al màxim les
condicions ambientals que
fomenten la salut, la vida i
l’harmonia general, ja sigui a casa o
en el treball, canalitzant i conservant
el Sheng Qi (o bona energia) i
dispersant o afeblint la Sha Qi (o
mala energia). Però no cal pensar en
cap moment que el FS és la
panacea ni que és «un art miraculós
que ho resol tot». 

En què et bases per a aplicar les
eines que ofereix el FS? 
La destinació o sort d'una persona
està formada per: 
• La sort del cel, que forma un
33,33333%, no la podem canviar; com
els nostres pares, el país on hem
nascut, etc. No podem canviar res. 
• La sort de l'home, un altre
33,33333%, és la voluntat de cada
persona i depèn del treball personal
de cadascun i de si vol canviar
alguna cosa o no.
• La sort de la terra, que forma
l'últim 33,33333%. Podem canviar o
millorar el que hem rebut de la terra,
com la casa, la ciutat, etc. El FS és
una eina que et permet millorar el
que ja tens, com l'habitatge. 

Diries que fer FS en les nostres
cases pot millorar la nostra vida? 
El tenir una casa amb un FS
estupend no vol dir que es vagin a
solucionar tots els nostres problemes
i que no hàgim de preocupar-nos
més pels assumptes relacionats amb
la salut ni amb la prosperitat. El FS
ens ajuda a millorar i evolucionar
com éssers humans facilitant certs
moviments; seria com aprofitar el
flux d'un corrent d'aigua o remar a
favor del vent. 

Existeixen diferents tipus de FS? 
En tots els textos antics sobre el FS,
sempre hi apareixen dues branques
d'estudi: la de la forma i la de la
brúixola. Actualment podem parlar de
diferents tipus de FS: el FS intuïtiu
–molt practicat als Estats Units–; FS del
barret negre –divideix el nostre
habitatge en 9 palaus pel que fa a la
porta d'entrada–; el FS tradicional
–que estudia el nostre entorn:
muntanyes, rius, edificis, carrers, etc.–;
l'escola Ba Zhai –realitza el mapa del
nostre habitatge sobre la base de 8
palaus però sense tenir en compte el
temps– i l'escola Xuan Kong Fei Xing
–divideix el nostre habitatge en 8
palaus sobre la base del temps i
l'espai. Des de l’antigor han existit
disputes i divergències sobre la
supremacia de cada escola, però avui
dia qualsevol consultor reputat aprofita
els millors mètodes de cadascuna.


