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A saúde através da

casa
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Vive numa casa
saudável? Vai
ao médico com
regularidade para
averiguar a sua
saúde, mas nunca
verificou a saúde
da sua casa? Então,
está na altura de
fazê-lo…
Por Miguel Fernandes
e Marcelina Guimarães *
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a casa deve
ser idealizada
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|
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|

como um espaço vital que
proporcione aos seus
utilizadores o máximo
de bem-estar, saúde
e felicidade

L

embre-se que «70% das
doenças têm algum componente causal ou periférico
dos espaços» em que vivemos e/ou trabalhamos, segundo
o médico alemão, Ernest Hartmann, fundador da Geobiologia.
Igualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% das
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construções empresariais e 30%
das habitações têm um potencial para gerar doenças, inclusive
cancros.

A nossa saúde e
o nosso habitat
A nossa saúde e o nosso habitat

estão intimamente relacionados.
De facto, vários são os factores
de que depende a nossa saúde,
bem-estar e felicidade – factores
genéticos, ambientais e o estilo
de vida adoptado.
Hoje em dia, nas sociedades
contemporâneas, existe uma
grande preocupação em desfru-

tar de uma saúde plena através
da adopção de uma alimentação
saudável e equilibrada, de actividade física regular, de hábitos de
vida saudáveis e de atitudes mentais positivas face à nossa vida;
contudo, a população, em geral,
esquece-se ou desconhece outros
factores, não menos importantes,
WWW.REVISTAZEN.COM

‘terapia de ambientes’

Casa saudável
e família feliz
A casa saudável, para uma
vida e família feliz, resulta,
pois, da aplicação de todos
estes princípios, obtendo-se
casas em pleno estado de
funcionamento e vitalidade.
Num ‘tempo’ onde muitas das
doenças estão directamente relacionadas com o meio
ambiente onde vivemos, com
a nossa própria casa e, especialmente, com o lugar onde
dormimos, está-se na presença de uma nova forma de
‘curar’ as pessoas através do
seu próprio habitat. Os resultados são surpreendentes…
que são as radiações naturais, a
contaminação electromagnética,
os materiais de construção e decoração e outros factores ambientais (qualidade do ar, iluminação
natural, ventilação natural, etc.) a
que o habitat onde vivemos e/ou
trabalhamos, uma parte significativa da nossa vida, está exposto.
Tais factores (ambientais) são,

em síntese, o objecto de estudo
da Geobiologia ou Medicina do
Habitat e, ao mesmo tempo, a
base estrutural de todo o trabalho
da ‘Habitat Saudável – a arquitectura para além da forma’.
Refira-se que qualquer habitação é um ‘ser vivo’ composto
por factores que interferem
directamente na nossa saúde e,

como tal, na nossa felicidade e
qualidade de vida. A preocupação é entender a habitação como
uma ‘fonte’ de saúde e não de
doenças. As pessoas devem
olhar para a sua casa como a
sua ‘terceira pele’ – se cuidamos
da nossa pele orgânica (1ª pele),
temos vaidade e apreço pela
nossa roupa (2ª pele), não será

vital e imprescindível olharmos
e tratarmos com cuidado a nossa casa (3ª pele), o nosso ‘lar’?
Sim, pois a casa é um dos locais
mais importantes na vida de qualquer pessoa - nela buscamos conforto e segurança, descansamos e
efectuamos a regeneração diária
(corpo e mente), estimulamos o
convívio familiar e a respectiva

(*) ‘Habitat Saudável - a arquitectura para além da forma’
Geobiólogos | www.habitatsaudavel.com | info@habitatsaudavel.com

O feng shui…
O feng shui tradicional é uma filosofia de origem oriental que
nasceu da observação dos ciclos da Natureza e significa literalmente ‘vento e água’. Os antigos Chineses consideravam um
local favorável caso este fosse protegido do ataque dos ventos
nocivos e águas violentas. Um local era ainda mais favorável
caso o vento e a água pudessem trazer mais conforto e fertilidade para os habitantes.
Com esta ‘terapia de ambientes’ tem-se em consideração
não só o factor espaço (orientação da casa), mas também o
factor tempo (ano de construção da habitação ou últimas
alterações efectuadas) para calcular as características energéticas de um espaço e, assim, optimizá-las em benefício dos
seus utilizadores.
Para tal, empregam-se fórmulas matemáticas para mapear a
distribuição energética (dentro e fora de casa), observando-se
também o ambiente externo (envolvente, vizinhança…) e a
distribuição interna da casa.
Convém realçar que o ambiente em que vivemos/trabalhamos influencia o nosso estado físico, mental, emocional e

energético. Como tal, a aplicação de uma correcta distribuição nos espaços, dos diferentes elementos e mobiliário, da
cor ou formas adequadas e harmónicas no ambiente, ajudará
à criação de bem-estar e harmonia, contribuindo para um
estado de saúde global mais perto da perfeição.
O feng shui fornece, então, critérios e opções que ajudam
a analisar e definir os parâmetros necessários a considerar
num dado espaço para se conseguir o equilíbrio, harmonia
e bem-estar. Por exemplo, pode indicar-nos lugares mais favoráveis para o descanso, para o relacionamento/convívio
social ou desenvolvimento de trabalho intelectual.
Contudo, o ‘feng shui’ é uma técnica milenar, o que faz com
que esta não esteja direccionada para a resolução de problemas actuais, decorrentes da globalização, como o excesso de
ruído, a contaminação química e electromagnética, etc.
Por isso, utilizamos o feng shui conjuntamente com a Geobiologia, que é uma ciência mais actual e que nos dá ‘ferramentas’ para minimizar/solucionar esses e outros problemas causados pelos ‘tempos actuais’.

‘terapia de ambientes’

Assim, a Geobiologia – estudo (logos) das influências da Terra
(geo) sobre a vida (Bios) – é uma ciência que, sucintamente, centra o seu estudo no impacto das construções sobre a saúde humana e consequente aplicação deste conhecimento na construção
ou modificação de habitações e locais de trabalho saudáveis.
Através desta ciência, detectamos e analisamos um conjunto de
critérios de Biohabitabilidade a ter em conta para que uma habitação seja saudável e ecológica. Tais critérios são:
- Análise da envolvente ao espaço construído ou a construir;
- Avaliação da proximidade a factores de risco ambiental (fábricas
contaminantes, aeroportos, aterros sanitários, etc.);
- Electricidade estática;
- Campos electromagnéticos de baixa frequência/alta frequência
(transformadores, electrodomésticos, postes e linhas de alta tensão, antenas de telemóvel, radares, redes wi-fi, telefones sem-fios,
etc.);
- Radiações naturais (radiação ionizante, correntes de água subterrânea, falhas, alterações do campo magnético terrestre, redes
energéticas, etc.);
- Conforto térmico e ambiental;
- Conforto acústico;
- Conforto lumínico;
- Materiais de construção/decoração biocompatíveis.
Com esta análise, obtêm-se indicadores de lugares, por vezes
dentro da mesma habitação, potencialmente patogénicos, cujo
uso/permanência prolongado é aconselhável evitar-se.

Aplicamos também conhecimentos de Biogeometria, os quais
se relacionam com o feng shui.
Falar de harmonia, na casa, é falar de equilíbrio, de encontrar
esse ‘ponto’ que permite obter conforto e bem-estar. Uma casa
harmoniosa convida os seus habitantes a permanecer nela,
a desfrutá-la, a vivê-la… Um dos aspectos que contribui para
tal são as formas geométricas da casa e seus respectivos objectos. Tal é analisado com a Biogeometria, sendo que a energia das formas transmite informação e confere características
energéticas de revitalização ou desvitalização dos espaços, desempenhando um papel importante na harmonia e energia da
habitação.
Com a Sustentabilidade pretende-se a obtenção de habitações
sustentáveis do ponto vista ambiental (diminuição do impacto), social (contribuição para a sociedade) e económico (diminuição de custos).
O conceito de Arquitectura Integrativa, do qual somos
percursores, engloba todas estas filosofias, conhecimentos
e ciências ancestrais à arquitectura contemporânea, trabalhando em conjunto para o equilíbrio, beleza e harmonia, a
fim de restabelecer a saúde no Homem.
Mais que uma corrente arquitectónica, a arquitectura integrativa é uma filosofia de vida que proporcionará aos habitantes de cada edifício uma vivência em harmonia com o
‘Todo’, o que lhes trará mais equilíbrio, saúde, prosperidade
e abundância.
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nho’, (construída de raiz ou através de pequenas alterações) que
tenha efeitos positivos ao nível da
sua saúde, bem-estar e felicidade
e que tal seja promovido através
do espaço. Basicamente, pretende-se propiciar às pessoas a criação de ‘Espaços Bióticos’, ou seja,
espaços aptos para a vida.

partilha de experiências, temos
momentos de relaxamento e
projectamos os nossos sonhos.
Como tal, o nosso ‘ninho’ deve
ser o reflexo óbvio e natural da
nossa forma de entender e viver a vida, devendo espelhar a
‘alma’ de cada uma das pessoas
que o habitam – muito além da
ideia, redutora, de que a casa
tem como principal função proteger-nos do ambiente exterior e
proporcionar conforto.
Daí que a casa deva ser idealizada como um espaço vital
que proporcione aos seus
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utilizadores o máximo de
bem-estar, saúde e felicidade.
Contudo, quando descuidada
pelos seus utilizadores, quer na
construção e/ou utilização, pode
ser uma enorme fonte de potenciais problemas para a saúde e de
agressão para o meio ambiente.
Aqui, entra a ‘Habitat Saudável
– arquitectura além da forma’,
cujo objectivo é auxiliar as pessoas a terem uma casa, o seu ‘ni-

Técnicas utilizadas
A ‘Habitat Saudável’ projecta e harmoniza espaços com o objectivo de cuidar da saúde e bem-estar integrativo dos seus
utilizadores.
Integra ao habitat contemporâneo conhecimentos e ciências ancestrais que nos ensinam a compreender a manifestação das características energéticas no meio ambiente, visando o equilíbrio, a
organização e a harmonização dos espaços com os quais o ser
humano interage. Feng Shui, Geobiologia, Biogeometria e Sustentabilidade estão na base estrutural de todo este trabalho.
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