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ATAC CARDÍAC 

anònim 
 
14 d'agost del 2009 
 
"El seu lloc web va salvar la vida de la meva mare" 
 
Hola Caroline,  
 
Desitjo compartir amb vosaltres una experiència meva. Podeu utilitzar-lo de la manera que vulgueu, 
però preferiria que no s'inclogués el meu nom. Ni tan sols he dit a la meva pròpia família qui és la 
persona que vaig salvar. 
 
Fa aproximadament un any i mig estava visitant la meva mare, de 87 anys. Vam parlar dels vells temps i 
va sortir el tema que ella sempre estava disposada a lluitar per defensar-ne la integritat. Ella va dir: "Això 
és una mica ximple, ja no he de ser així". 
 
Després va començar a queixar-se que li feia mal el braç esquerre i després el dolor es va estendre fins 
a la mandíbula i el pit. Un infart! 
 
Li vaig preguntar si sentia algun dolor al cap. Ella va afirmar al costat dret per sobre de l'orella. 
 
Vaig córrer al congelador i vaig agafar un paquet de peix congelat i el vaig sostenir contra el costat dret 
per sobre de l'orella. 
 
Ella va entrar en estat de xoc. Mentrestant vaig voler trucar al 911, però ella es va negar a anar a 
l'hospital. Va dir que volia morir a casa. Vaig pensar per als meus endins: "Serà millor que Hamer tingui 
raó en això!" 
 
En uns 3 o 4 minuts es va adreçar i va dir que se sentia millor. Vaig continuar sostenint el gel al cap 
durant 15 minuts més. Després d'això va ser com si no hagués passat res. De fet, va dir que se sentia 
molt millor que abans de l'infart. 
 
Després li vaig preparar una tassa de te negre i la vaig refrescar amb glaçons de gel. Després vaig 
entrar en xoc. Estava pensant en allò que podria haver sortit malament; la meva pròpia mare podria 
haver mort. I si el Dr. Hamer estava equivocat? 
 
Ja ha passat un any i mig i no ha tornat a tenir problemes cardíacs. 
 
Estic certificat en RCP, però cap quantitat de RCP o desfibril·ladors l'haurien salvat si la inflamació al 
cervell no hagués baixat. Parlant amb el meu instructor de RCP, va dir que la RCP salva 
aproximadament 1 de cada 10 víctimes d'un atac de cor. Potser la RCP realment no salva ningú? Potser 
la inflamació del cervell hauria disminuït de totes maneres en aquests casos? 
 
El seu lloc web va salvar la vida de la meva mare. Gràcies. 
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