Marta Povo Audenis
Barcelona (1951) Ha desenvolupat la seva capacitat intel·lectual en dos vessants: la de l'art i la imatge, d'una
banda, i la de la de la medicina, investiga-ció i la pedagogia terapèutica. Tot això concretat amb la medicina
energètica i consciència psicoespiritual.
En la seva joventut va estudiar Història de l'Art i Antropologia cultural a la Universitat de Barcelona. Durant
3 anys va fer classes a la UPC sobre 'Anàlisi crítica i psicològic de la Fotografia' i va ser jurat de múltiples
concursos fotogràfics. Paral·lelament va desenvolupar un treball artístic de difusió internacional, havent realitzat 40 exposicions individuals i va participar en més de 45 col·lectives. La seva obra gràfica avui forma part
de grans col·leccions internacionals de París, Lió, Madrid, Chicago, Arizona, Londres, Zaragona i Barcelona.
Les seves col·leccions més conegudes i exposades són 'Presència de Llum', 'Orgànic-Inorganic', 'Ofiicis artesans', 'Balnearis de Catalunya', 'Sevilla', 'Tetractys Pitagòrica' i 'Naturaviva'.
En la seva segona etapa, va començar a formar-se intensament en medici-nes alternatives i energètiques, capacitant cronològicament en Quiro-massatge, Reflexologia, Reiki, Cristaloteràpia, Flors de Bach, Medicina
Tracional Xina i Acupuntura, entre d'altres formacions. De forma autodi-dactica va fer després una prospecció profunda i personal en el camp de la mística, la metafísica, la psicologia transpersonal, la sanació psicoenergéti-ca i la medicina quàntica.
El 1995, va publicar el seu primer llibre 'El Valor de lo Invisible' i no ha deixat de treballar com a escriptora i
pedagoga fins a l'actualitat.
El 1992, arran d'una investigació profunda sobre els valors tera-tics i psicològics de la geometria, les proporcions harmòniques, el cromatisme i la llum, va crear el Sistema Geocrom, un nou paradigma aplicable a la
medicina integral, l'art, l'hàbitat i l'entorn i també a la pedagogia.
La seva vessant didàctica en cursos, tallers i conferències es centra en tres grans eixos docents: a / Geocromoterapia, b / Medicina de l'Hàbitat, c / Sanació i evolució espiritual.
Autora de les següents publicacions actualment en vigor:
Libros escritos:
· El valor de lo invisible, 1995
. Armonía y Hábitat, iniciación lógica al Feng Shui, 1995
· Mística del Color y la Geometría, 1998
· Color y Formas, 2001
· Energía y Arte, 2002 (en castellano y en portugués)
· El Color de las Violetas, 2003
· Principios Inteligentes de la Geometría Sagrada, 2004
· Adagios sin Tiempo,2006 (en castellano y en catalán)
· Lecturas del Entorno, integrando salud y hábitat, 2007
· Geometría y Luz, una medicina para el alma, 2008
· Diálogos con el Cielo, 2009
· El Hemisferio Olvidado, 2010
· Cocreación, 2011
. El amor y la muerte, 2012
. Madeleine, 2014
Lu
Libros ilustrados:

· Oficis Artesans de la Ciutat (1984), 280 ilustraciones fotogr. Ed. Joventut
· Rubió y Tudurí: El jardí, obra d’art (1985), 60 ilust. Ed. Fundació La Caixa
· Arquitectura Balneària a Catalunya(1986) ,110 ilust. Ed. Generalitat de Catalunya
· Els Jardins de Nicolau Mª Rubió y Tudurí, (1989) 30 ilust. Ed.Ajuntament Barcelona
· Mig Segle al Col.legi de Aparelladors, (1989) 12 ilust. Ed. Colegio de Aparejadores
· Cases Senyorials de Catalunya (1990) 340 ilust. Edicions 62
· La Ciutat de la Sal (1990) 22 ilust. Ed. Ajuntament Cardona + Diputació Barcelona
· Jardins de Catalunya (1991) 320 ilust. Edicions 62 (+ col. Descobrir Catalunya)
· Manolo Hugué: la mirada fotográfica de Marta Povo (1994) 40 ilust. Ed. Thermalia.
· Cases senyorials de Catalunya (1998 y 2002), 340 ilust. Edicions 62

CURSOS I CONFERENCIES
Presentacions de cursos
-

Medicina del hábitat
https://www.youtube.com/watch?v=oK7tOZxbfAE

-

Formación en Geocromoterapia
https://www.youtube.com/watch?v=CUuepWqLkQM

-

Método Geocrom II
https://www.youtube.com/watch?v=oqySnAMiQJY

-

El arte de sanar y curar
https://www.youtube.com/watch?v=fTwjcy_Z-P4
Conferències

-

Geocromoterapia (conferencia en Rosenheim-Alemania)
https://www.youtube.com/watch?v=rh-GTxLRIcA

-

Geometría, agua de mar y hábitat (La Caja de Pandora)
https://www.youtube.com/watch?v=fgKI_xouY5g

-

Integrtando vidas pasadas
https://www.youtube.com/watch?v=s8epICJqsFQ

-

Los principios de los arquetipos de Geocrom
https://www.youtube.com/watch?v=ztJ68RdNri0

Aquesta és una petita mostra de les aportacions de Marta Povo, que es poden trovar a Internet.

