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"He tingut una terrible al·lèrgia a la pols durant més de 40 anys" 
 
He tingut una terrible al·lèrgia a la pols durant més de 40 anys. Almenys això creia, perquè sempre havia de 
tenir cura de mantenir la casa neta i, sobretot, lliure de pols. 
 
Cada vegada que hi havia la més mínima evidència de pols o els rastres més petits de qualsevol pols en una 
habitació, havia d'esternudar contínuament durant unes tres hores i aspirava constantment perquè el meu 
nas sempre moquejava. 
 
Després d'haver-me familiaritzat amb GNM, vaig començar a preguntar-me per què havia d'esternudar i 
moquejar constantment, quan va començar tot això i quins eren els rails que seguien activant la condició 
(l'al·lèrgia). 
 
Després de mudar-me recentment a una casa nova que encara no estava acabada, la meva al·lèrgia 
realment va desaparèixer, cosa que indicava que m'havia posat en marxa! Aleshores, vaig continuar pensant 
molt sobre quina podria ser la raó. 
 
Vaig ser recompensat per tenir un record sobtat d'haver estat colpejat per roques tres vegades al cap, 
mentre jugava amb els meus amics a les ruïnes de Berlín. Era l'única àrea de jocs que tenien els nens 
d'aquesta ciutat el 1955. Per descomptat que hi havia molta pols, perquè les parets de les cases en ruïnes 
encara s'estaven esfondrant i els núvols de pols esclataven. En tota aquesta brutícia, una roca em va 
colpejar accidentalment tres vegades al cap. Vaig haver d'anar al metge, i cada cop que em diagnosticava 
una commoció cerebral. 
 
En el moment en què vaig recordar aquests esdeveniments, els esternuts i la secreció nasal van cessar, i ho 
han fet fins ara! Mentrestant, fins i tot he estat en un garatge terriblement polsós. Allà, un polidor de marbre 
havia estat tallant les lloses de marbre durant 30 anys, però mai havia netejat el garatge. Vaig escombrar tota 
aquella pols amb una escombra i els núvols de pols van volar. Literalment estava treballant en una boira de 
pols! No obstant, no vaig haver d'esternudar ni refredar-me ni una sola vegada, ni durant la resta del període 
de construcció, ni després, ni durant totes les setmanes posteriors. 
 
Klaus-Dieter D. 
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Explicació GNM: El conflicte biològic (DHS) lligat a la membrana nasal és un “conflicte de pudor” (“Aquesta 
situació fa pudor!”) o un “conflicte d'olor” en el sentit de no poder “olfactejar” – olfactejar – un perill immediat o 
amenaça; en cas que ens ocupa: les roques volant cap al cap. – Durant la fase de conflicte actiu, la 
membrana nasal s'ulcera, provocant la pèrdua de teixit per eixamplar el conducte nasal per poder identificar 
millor el perill (olfactejar). Durant la fase de curació, l'àrea ulcerada es reposa acompanyada de inflor que 
causa congestió nasal; altres símptomes típics de curació són secreció nasal, secreció nasal i esternuts per 
eliminar les restes del procés de reparació (símptomes d'un refredat comú). 
 
Quan passa un DHS, la ment recull tots els components que es consideren importants en associació amb el 
conflicte, en aquest cas la pols establerta com a pista. El significat biològic de les empremtes és servir com 
un senyal d'advertiment, dient “Cura! ¡L'última vegada que vas estar a prop de la pols, estaves en perill! Per 
tant, cada vegada que el cervell registra "pols", el Programa Especial Biològic Significatiu (SBS) relacionat 
amb el conflicte es reactiva ràpidament amb esternuts instantanis i secreció nasal. El que comunament 
s'anomena “al·lèrgia” o “reacció al·lèrgica” són les vies que es van establir al moment del xoc del conflicte. 
 
El primer pas per trencar el cicle de seguiment és identificar el conflicte original. Amb la consciència que la 
POLS ja no representa un perill (per al nostre amic, la pols a les ruïnes de Berlín ja no és, actualment, una 
preocupació), la psique ara pot esborrar “pols” (l'advertiment) . de la seva memòria, i l'al·lèrgia desapareix 
instantàniament, i això després de 40 anys! 
 
NOTA: El diagnòstic d'una “al·lèrgia a la pols” pot causar una nova “petjada de pols” que causa, per als 
desinformats, una condició al·lèrgica crònica. Amb el coneixement de GNM, una persona que pateix 
"al·lèrgies" està en condicions de completar la curació d'una vegada per totes. 
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