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"… només quan havia regalat les sabates…" 

 
Havia comprat un parell de boniques sabates velles usades al Flea Market. Quan vaig arribar a casa, 
el meu marit va dir. “Home, quina mena de sabates són aquestes! Sembla com si els hagués fet servir 
una vella àvia infectada amb fongs”. Aquest comentari em va copejar completament inesperat. 
 
El dia següent, vaig estar usant les sabates tot el dia; a la nit els símptomes de picor i cremor ja 
havien començat a manifestar-se. Sabia quin era el problema, així que vaig deixar les sabates a 
l'armari. 
 
El peu d'atleta va ser força greu i va durar més de dues setmanes. Per curiositat, i per provar la 
situació, vaig decidir anar a un dermatòleg. A la sala d'espera, em vaig gratar el peu fins al punt que la 
pell es va posar vermella com el foc. Quan el metge em va revisar el peu em va dir que necessitava 
penicil·lina, ja que juntament amb la infecció per fongs s'anunciava una inflamació enorme. Vaig 
insistir que m'enviessin una mostra per a una prova de laboratori i vaig dir que només llavors 
consideraria aquest tipus de teràpia. Que es va fer, però el metge va dir que els antibiòtics s'havien de 
prendre immediatament per si de cas, ja que estava en “greu perill”. Ell no sabia res de les meves 
salvatges esgarrapades a la sala d'espera, és clar, el resultat de la qual després va desaparèixer per 
si sol. 
 
Al final, no vaig prendre drogues. Després d'esperar deu dies, els resultats de laboratori van ser 
Fongs-NEGATIU. En aquell moment no estava segur de per què la fase de curació havia durat tant, ja 
que només havia fet servir les sabates aquell dia. Ho sabia, però, en un nivell subconscient. Havia vist 
les belles sabates cada dia a l'armari i volia posar-me-les, però pensava constantment en "l’àvia 
infectada de fongs". 
 
Només quan vaig regalar les sabates i ja no les vaig veure, el peu d'atleta es va curar completament, 
a l'espai d'una setmana. 
 
Explicació GNM: El peu d'atleta és una anomenada "curació pendent" d'un conflicte de "sentir-se 
brut" (posar-se en contacte amb alguna cosa repel·lent), que involucra la dermis (la capa de pell sota 
l'epidermis). 
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