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Vius en una casa sana?
Estàs a gust a casa teva, 

a l’espai de treball o al teu negoci? 
Necessites assessorament per a millorar, 

decorar i construir els espais?
Saps com ens influeixen les sensibilitats química, 

electromagnètica o les geopaties?

Euritmia Habitat t’ajuda a harmonitzar el teu 
espai, a potenciar-lo i netejar-lo 

energèticament. És un treball integral per a 
cases i negocis. A través d’un estudi, t’orientem 
i t’aconsellem de com treure-li el màxim partit i 
com sentir-te millor.  De forma asequible per a 

tothom.
Els espais son el nostre reflex i nosaltres ens 

projectem en els espais. 

Amb un entorn sa i natural,
millorem la nostra salut.

C. del Molí, 9 - 08650 SALLENT (Bcn)
e-mail: euritmia@toteuritmia.com

Tels. 93 837 37 23 
Lola Oriola 667 45 56 08

Martí Morros 606 37 98 42
Josep Pujol 626 49 84 69 

www.toteuritmia.com



NETEJA I NEUTRALITZACIÓ 
Es procedeix a la neutralització de les contaminacions artificials. 
En la majoria de casos la correcta utilització de minerals anul·la 
els efectes sobre les persones. En els casos que no és possible, 

treballem els hàbits i les ubicacions de les persones. 
En alguns casos cal fer neteja de memòries o altres residuals 

energètics.

L'origen d'aquest projecte, neix producte de casos en augment en la 

consulta, on el malestar de les persones vem descobrir que era a 

causa dels seus espais vitals. 

Ajuntem els coneixements terapèutics, amb els coneixements de 

l'espai, els seus objectes, el color i l'ordre dels mateixos. 

La kinesiologia, la radioestèsia, les observacions geobiològiques, 

llum, orientació i la percepció energètica, són els elements 

d'observació i anàlisi de l'estat dels espais i l'afectació d'aquests 

sobre els seus habitants.

LOLA ORIOLA
Inicia el seu recorregut professional com a músic. Paral·lelament 
inicia la seva formació com a terapeuta. Quiromassatgista, 
reflexòloga, terapeuta de drenatge limfàtic, kinesiòloga, Reiki i 
altres teràpies energètiques, gemmoteràpia i tapping. Realitza 

estudis de geopaties i camps electromagnètics.
Ha escrit i produït el Manual per al Kit de minerals per a teràpies, 
destinat a terapeutes. Té 14 anys d'experiència impartint 

teràpies i consells als seus pacients.
L'any 2010 funda el projecte Eurítmia, junt amb Martí Morros. El 
2013 s'inicia el projecte Eurítmia Hàbitat, junt amb Martí Morros 

i Josep Pujol.

TRACTAMENTS DE L'HÀBITAT

HARMONITZACIÓ - INTERIORISME
L'harmonització consisteix en adequar el contingut i decoració de l'espai 
en referència amb les persones que l'habiten. Utilitzem tests cromàtics i 
formals que ens faciliten la informació inconscient sobre aquesta sintonia. 
La llar ha de ser un reflexe de la persona i també el seu santuari de 
recuperació i descans. Les mesures al final del treball poden resultar 

sorprenents.

ANÀLISI 
Test de l’espai mitjançant l’observació de les persones (kinesiología) i la 
conversa amb les mateixes. I estudi de les geopaties primer sobre plànol i 
posteriorment sobre el terreny. Es realitzen medicions del nivell energètic 
de cada espai, que posteriorment s’aniran constatant per poder observar 
correctament l’evolució. Utilitzem el diagrama o sistema de bovis, en els 

casos que considerem necessaris, es realitzen medicions tècniques.

MARTÍ MORROS
Escultor, comunicador gràfic i dissenyador d'espais, treballa 
amb tècniques de sanació energètica, processos psicoemocio-
nals, transgeneracionals i gemmoteràpia. Formador i 
conferenciant de Numerologia Evolutiva. Autor del llibre 
"Numerologia Evolutiva. Un mapa vibracional de l'Ésser 
humà". Fundador de Eurítmia Hàbitat especialitzat en 
l'harmonització de l'espai. Creador de símbols i objectes 
simbòlics, desenvolupa una visió subtil de la forma i de les 
singularitats de la geometria, buscant un diàleg entre aquells, 

les persones i l'entorn.

MATERIALS I FORMES DE CONSTRUCCIÓ 
Assessorament sobre la utilització de materials saludables per a la 
construcció. Cuidem l'ús de les tecnologies, així com les instal·lacions 
de serveis perquè els seus efectes siguin el menys perjudicials 
possibles i l'ocupació eficient de l'energia. Disposem d'un equip de 
col·laboradors, arquitectes i instal·ladors, que treballen en aquesta 
sintonia. També d'empreses subministradores de materials saludables 

i construcció sostenible. 
El nostre servei és extensiu a jardins o espais exteriors malalts. 

Assessorem en aspectes legals.

"La creixent utilització de tecnologies agressives sobretot amb 

l'aparició de les noves comunicacions i l'ús indiscriminat de 

materials tòxics en la construcció dels espais i els seus elements, 

unit a la construcció sobre terrenys no explorats prèviament a causa 

sobretot de l'especulació urbanística i del desconeixement, està 

propiciant la proliferació d'espais malalts o nocius per als seus 

habitants. "

JOSEP PUJOL
Gestor del benestar natural. És un promotor que planteja una urbanit-
zació saludable basada en un entorn holístic del benestar natural. El 
seu passat com afectat de la Síndrome de Fatiga Crònica i Fibromiàl-
gia, amb una sensibilitat múltiple (química, electromagnètica i 
microones), el van guiar a investigar i auto curar-se de les seves 
afectacions, recuperant el benestar propi i familiar. Com a promotor i 
agricultor (gran coneixedor del benestar i de les eines que ens aporta 
el medi natural), comparteix grans coneixements sobre com recupe-
rar l’entorn natural, els processos biològics com tecnologies saluda-
bles aplicables a  la construcció i com a resultat, recuperar-se i 

gaudir d’espais sostenibles i saludables.


