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OSSOS - MALUC 

Monica A. 
 
 
11 de novembre de 2008 

“L'endemà, el dolor se n'havia anat” 
 
M'agradaria compartir amb vosaltres una experiència interessant que vaig tenir amb el meu maluc fa uns 
2 anys. 
 
En aquell moment ja havia estat estudiant GNM durant aproximadament 4 anys en forma de seminaris, 
grups d'estudi, compartint històries i testimonis, molta lectura i les meves pròpies observacions. 
 
Vaig treballar en una oficina, on estàvem planejant un enviament especial de molts fulletons pesats, en 
poques setmanes. Jo acabava d'apilar els fulletons en diversos paquets quan vaig començar a adonar-
me'n, per primera vegada, de com n'era d'extenuant i pesada la tasca que m'esperava quan arribés el 
moment de portar-los a l'oficina de correus. 
 
No sé exactament quan va passar realment el DHS, ja que no va ser un gran conflicte que em preocupés 
dia i nit. Tot i això, durant aproximadament 6 setmanes, m'havia estat preocupant intensament de tant en 
tant: el fet aterridor que era jo qui havia de carregar aquestes caixes extremadament PESADES tot 
aquest llarg camí fins a l'oficina de correus. No, no esperava amb ànsies el dia planejat d'aquesta 
tramesa. 
 
El dia ABANS d'aquesta tasca, de cop i volta em vaig adonar dels intensos pensaments que havia tingut 
les últimes setmanes pel que fa a aquesta feina! 
 
Aleshores estava força segur que estava actiu en el conflicte i, per tant, aviat tindria algun tipus de reacció 
a nivell d'òrgan; no sabia quina part del cos hi estaria involucrada. 
 
Aleshores, vaig intentar calmar-me dient-me que tot no era tan dolent, que ja havia sobreviscut a moltes 
més coses desagradables i, a més, un no havia de portar una caixa plena, sinó que només havia de 
veure una mica més sovint amb mitja caixa… 
 
Aquesta va ser la meva xerrada tranquil·litzadora, i en fer-ho realment vaig aconseguir resoldre el 
conflicte! Perquè aquella mateixa tarda vaig començar a tenir dolors terribles al maluc, tant que vaig haver 
de moure'm d'una banda a l'altra a la cadira de la meva oficina per trobar la posició més còmoda possible 
per alleujar les meves punxades agudes de dolor. 
 
Semblava que en les darreres setmanes en realitat havia reaccionat amb un conflicte de malucs de “no el 
puc manejar”. Naturalment, em va semblar molt interessant que el dolor es produís en un moment en què 
encara no havia portat ni un sol sobre! 
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Aquella nit, després de les hores d'oficina, vaig procurar no tenir més estrès ni fer tasques personals, sinó 
anar a casa, ficar-me al llit i relaxar-me. L'endemà, el dolor havia desaparegut i no va tornar a passar 
mentre carregava els paquets pesats l'endemà, ni després d'acabar la feina! 
 
Els dolors, en efecte, només s'havien sentit la tarda i la nit del dia anterior a l'enviament planejat! A 
consideració. Crec que aquest període va ser tan curt, perquè el conflicte no havia estat tan dramàticament 
fort per començar, i perquè no em vaig estressar tant pels símptomes que òbviament estaven passant al 
vagotònic i, per tant, només anaven a ser temporal. 
 
Si no hagués sabut de GNM i els mals de maluc només haguessin començat a la fase de resolució de 
conflictes, el més probable és que s'haguessin explicat a causa de la pesada càrrega que havia estat fent. 
 
Monica A. 
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