
Descobreix com millorar la teva 
salut a través de l’habitatge

Si ens llevem cansats, tenim dolors
musculars, mal de cap, insomni,
al·lèrgies... Hi ha moltes possibilitats que
estiguem afectats per un camp debilitant.

Què són les radiacions de camp debilitant?

Són unes  radiacions que debiliten els nostres
òrgans i cèl·lules. Això genera un desgast continuat
que els òrgans i cèl·lules no són capaços de repa-
rar i els debilita. Amb el temps i per efecte acumu-
latiu poden aparèixer símptomes, malalties i proble-
mes de salut importants.

Amb nosaltres, pots comprovar el teu
camp debilitant de manera gratuïta.

Quina importància té aquesta radiació en la

nostra salut?

Tinc la certesa que és una de les causes principals
de la majoria dels nostres problemes de salut. 

Com en pots estar tan segur? En què et bases?

He fet el seguiment a moltes persones i amb el
temps s‘ha pogut anar comprovant. Una persona
amb problemes de salut, en la majoria de casos és
una persona que ha rebut durant anys aquest tipus
de radiació.

I afecten a totes les persones per igual ?

Hi ha tres factors que ho condicionen: intensitat de
la radiació, el temps d’exposició i la naturalesa de
la persona.

On o en quines situacions podem estar afectats

per aquestes radiacions?

Doncs principalment a casa nostra, al lloc de tre-
ball, etc.. Les causes: per radiacions naturals i arti-

ficials, per materials
de construcció, per
l’ estructura de l’edi-
fici, per mobiliari i
elements de deco-
ració... 

Hauríem de 
dormir en un 
espai lliure 
de radiacions.

Com puc saber 

si estic afectat?

Doncs fent que una
persona preparada
et faci el test corres-
ponent. Si el resultat
del test és que estàs
afectat per un camp debilitant, fer un estudi al res-
pecte. Cal tenir en compte que si estàs afectat i ja
tens un estudi fet, la solució és fer-ne un estudi més
ampli.

Quins són els resultats un cop millorat l’espai?

Cada vegada millor, fins fa poc els resultats eren
bons en un 50 % en el tema de les radiacions natu-
rals depenent del tipus de radiació. Sempre s’havia
dit que aquest tipus de radiacions no es podien evi-
tar. Ara últimament  s’ ha aconseguit una millora
important en aquest tema. Com que tens la possi-
bilitat de provar-ho 15 dies és fàcil comprovar el
resultat i per tant només pots sumar una millora.
Prevenir és la millor medicina, és vital convertir
casa teva en una font de salut. Si de petits ens pro-
tegim d’aquestes radiacions, millorarà de per vida
el nostre benestar i la nostra salut.        

Entrevista a Joan Figols, interiorista ambiental i investigador de les 
“Radiacions de camps debilitants”
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