PARQUE TRIANON
SVMA (Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo)

Parque Trianon, Mário Covas, São Paulo/SP16

LOCALIZAÇÃO:
Rua Peixoto Gomide, 949, Bela Vista, São Paulo, SP.
Latitude: -23.5619
Longitude: -47.2359
Área aproximada: 38225,62m²
A biologia da construção é tratar o meio ambiente paisagem dos Parques, atribuída ao
“Stress Geopatic Local” que altera o metabolismo dos seres vivos e também as
pessoas, mediante analise e levantamentos adequara com “Lithopuntura” qualidade
de ressonância biológica no parque e edificações e promover qualidade de vida e bem
estar aos seus funcionários e visitantes.
Proposta: implantação de 02 Rochas (acupuntura na terra), devido efeitos geologicos.
geofísicos do subsolo com média de 70% de argila o "Stress Geopatic" se torna em um
agressivo biológico, quando confrontamos o histórico do local e acontecimentos no
local e árvores centenárias que também são influenciadas por muitas doenças e
anomalias por causa da insalubridade , podemos reverter com qualidade biológica e
bem estar aos visitantes e funcionários.
METODOLOGIA DA BIOLOGIA DA CONSTRUÇÃO NO PARQUE TRIANON/SP.
Para realização da Biologia da Construção procuramos trabalhar por etapas em vista
encontrar possíveis distúrbios geopatogênicos e suas causas, depois, na próxima etapa
é iniciado o reequilíbrio do ambiente do Parque Trianon e Mário Covas,
Lithopuntura - técnica de "Acupuntura na terra com pedra natural", "Cura da Terra",
“lithos”, grego para rocha e “punctura”, em latim para ponto.
Lithopuntura/Geopuntura basicamente significa posicionar pilares de pedra em
pontos de acupuntura de um lugar ou uma paisagem, devidamente sintonizada, atuará
como uma antena, com um raio que varia de 150 metros a alguns quilômetros,
harmoniza as energias do céu e da terra e criando um ambiente estável, harmônico e
energeticamente equilibrado. Isso possibilita o pleno desenvolvimento das funções
vitais, criativas de usos (sentar como um banco ou subir), cotidiano das pessoas que ali
usufrui.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS):
Diminuir as BRI's (Doenças Provocadas pela Edificação e espaço local) constata que
70% dos edifícios enfermos são ocasionadas pela refração geopatogênicos do terreno,
equipamentos eletroeletrônicos e ondas de radio de torres que são localizados no local
ou entorno.
Arquitetura e Biologia da Construção
"Princípios de Arquitetura Saudável e Biológica em Projetos"
www,geo-eco-bioenergia.com

