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BONY A LA LLENGUA 
 

F.L. (Alemanya) 

 
1 de febrer de 2009 
 
"Simplement vaig haver d'esperar" 
 

Motivat pels molts testimonis de GNM que he llegit darrerament, m'agradaria explicar-los una 
experiència que vaig tenir recentment. 
 
Conec GNM des de fa 14 anys, i almenys els darrers 8 anys ho he estudiat molt intensament. He estat 
assistint a molts dels seminaris i conferències impartits per Helmut Pilhar (Àustria). Un cop, fins i tot vaig 
tenir la gran fortuna de participar en un seminari amb el mateix Dr. Hamer, que em va impressionar 
profundament! També assisteixo a grups d'estudi de GNM a la meva àrea. 
 
Estic infinitament agraït al Dr. Hamer pels seus descobriments ia Helmut pels seus incansables 
esforços per difondre aquest meravellós coneixement. Des de fa molts anys, sóc capaç de reconèixer 
immediatament quan experimento un conflicte, el puc abordar conscientment i conduir-lo a una 
resolució, una resolució que pot residir simplement en l'acceptació de la situació. I també puc esperar 
pacientment quan sé que estic a la fase de curació. 
Gràcies a GNM, he après a observar-me a mi mateix i els meus sentiments amb molta exactitud. I, una 
cosa que sé amb certesa és que tots els humans hem d'aprendre a tractar amb amabilitat els nostres 
semblants, perquè les paraules per si soles poden ser com dagues i poden causar el més gran dels 
conflictes en els altres. 
 
No fa gaire vaig tenir una experiència que va resultar ser, una vegada més, 100% en línia amb GNM. 
Del no-res, havia detectat un bony de més de 1½ cm de mida a la meva llengua. Aquí la història del que 
ha passat. 
 
Per Nadal, la filla del meu marit va venir de visita amb el seu marit i els seus estimats fillets (de 2 i 4 
anys). Era una bonica tarda i quan se'n van anar els nens ja havien corregut fora, mentre nosaltres 
encara ens acomiadávem. De sobte hi va haver un gran estrèpit a la nostra porta lateral (tenim dues 
entrades), que fins i tot la filla del meu marit òbviament va escoltar. Immediatament vaig pensar que els 
nens havien tornat a llençar-li una pedra, ja que també ho havien fet després de la seva última visita. 
Els havia dit en aquell moment que els nens no s'han de comportar així, i especialment que no llencin 
pedres a una porta que té panells de vidre. 
 
Després que se'n van anar aquesta vegada, no vaig tornar a pensar en el soroll fins que vaig passar per 
casualitat al costat de la porta lateral que ara tenia una esquerda al vidre, però que no estava trencada. 
Una roca gran encara jeia davant d'aquesta porta. Li vaig dir al meu marit que pensava que era correcte 
dir-li a la seva filla sobre això, amb l'única raó que llavors ella se n'adonaria i podria parlar amb els seus 
fills sobre això. Jo no tenia problema amb l'esquerda, vaig dir que es podia quedar. Era només que ella 
hauria de saber, no per renyar els nens, o coses per l'estil, tot això no era la meva motivació, només la 
veritat de la situació ho era. 
 
 



DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació en aquest document no reemplaça el consell mèdic professional. 2  

 
El meu marit, però, es va molestar molt. No volia que li digués res a la seva filla, ja que només portaria 
tensió a la família. Després de tot, el nen era tan petit, va dir, encara que personalment crec que un nen 
de 4 anys té prou edat per saber que no ha de tirar pedres contra el vidre! El meu marit només volia la 
seva pau, i estima els seus néts per damunt de tot. 
 
Jo també vull la pau, però a vegades un de sol ha de parlar amb la família sobre una cosa 
desagradable. Però, pel fet que encara estava tan molest per això l'endemà, simplement no gosava 
parlar o escriure a la seva filla, però seguia sentint-me malalta per tota la situació. 
Pensava en això tot el temps (pensament compulsiu), i fins i tot ho vaig confiar a algunes bones 
amigues a través de correus electrònics. Vaig pensar que parlar-ne em trauria dels meus sentiments 
d'aïllament. 
 
Després de exactament 13 dies, em vaig convèncer que havia de seguir el meu cor i fer allò que sentia 
que era correcte. Em vaig asseure i li vaig escriure un correu electrònic molt cortès a la filla del meu 
marit i li vaig explicar amable i cortès per què havia dubtat tant a escriure. La seva resposta va ser molt 
positiva i es va alegrar que li ho hagués dit. De fet, havia sentit el xoc i va dir que estava clar que els 
nens havien estat fent pedres. Simplement no sabia que aquests havien copejat el vidre. Naturalment, 
ella també era de l'opinió que li hauríem d'haver dit alguna cosa directament a ella, en aquell moment. 
 
Dos matins després, la meva llengua de cop va començar a sentir-se rara. I de fet hi havia un bony gran 
al costat dret. Immediatament vaig saber que estava connectat amb tota la història del rock. Tot i que 
havia compartit l'incident amb les meves amigues, seguia tenint un conflicte actiu amb “la meva llengua 
lligada”, per dir-ho així, a causa de la posició del meu marit. La resolució del conflicte va ser haver escrit 
la carta a la seva filla i alçar la veu. 
 
Una mirada al Gràfic Científic de GNM va demostrar que a la llengua (que es troba a la secció vermella) 
hi ha pèrdua de cèl·lules (ulceració) en la fase de conflicte actiu i augment de cèl·lules en la fase de 
curació causada per la reposició natural. Per tant, simplement havia desperar. Va ser una mica 
desagradable, però sabia que desapareixeria. Va prendre exactament 13-14 dies perquè la inflor baixés 
a la meitat, d'un dia per l'altre. Ara encara hi ha una mica de inflor present que, però, està baixant 
gradualment. 
 
Si hagués anat a un metge al·lòpata, el més probable és que m'hagués diagnosticat 'càncer de llengua', 
i qui sap què m'hauria passat després. No els puc dir que feliç i agraït que estic per conèixer GNM. 
 
Florida 
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