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TOS 
 

per Micha (Alemanya) 
 
 
 
6 de Juliol del 2006 
 
"És impressionant observar les Lleis Biològiques en acció" 
 
El 21 de Setembre del 2005, a la meva ciutat natal, finalment va arrencar un projecte de construcció. 
Havia estat en etapes de planejament durant molt de temps. Una important carretera de circumval·lació 
estava completament bloquejada al trànsit perquè se suposava que dos ponts havien de ser reconstruïts 
a l'octubre del 2006. Per causa d'aquest bloqueig ara hi ha canvis considerables al patró de trànsit. Per 
facilitar el trànsit normal i per reduir la sobrecàrrega a les rutes que alimenten l'eix troncal, diversos 
carrers van ser convertits en carrers d'un sentit. 
 
Aquell dia, a la tarda, vaig conduir fins a la part vella del poble, encara seguint la situació de trànsit usual 
a què havia estat acostumat per diversos anys. 
 
El 22 de Setembre, estava de guàrdia de nit. Com de costum, prop de les 05:45, un altre col·lega em va 
reemplaçar i vaig començar a conduir cap a casa. Un parell de dies abans, una part de la ruta que 
condueix a casa meva havia estat modificada pel sistema d'un sentit que havia estat imposat per la 
construcció i jo estava preparat per això. (A part, els canvis en el trànsit havien estat publicats a diaris 
locals setmanes abans). 
 
Aleshores me'n vaig anar manejant prop de les 06:00 del 23 de Setembre, seguint la meva ruta habitual 
cap a casa. Encara era fosc i l'alba només va arribar de manera vacil·lant. 
 
Un dels dos carrers d'un sentit que vaig haver de prendre és de prop de 600 metres de llarg, descrivint 
gairebé un cercle a l'esquerra de manera que el carrer obert era visible per gairebé 40 metres. Seguint 
les directives del sistema de senyalització de trànsit (ara un carrer d'un sentit), ara llisco cap al carril 
esquerre. Al costat meu, al carril dret, noti que un altre cotxe m'havia aconseguit. 
 
Com vaig esmentar, jo havia acabat recentment el torn de la nit que era una càrrega especialment 
estressant. 
 
De sobte, gairebé 200 metres endavant, un parell de focus van aparèixer del no-res al meu carril. Els 
raigs de llum em van sorprendre com un parell de flaixos. Tot i el meu cansament i total sorpresa, 
instintivament em vaig tirar a la dreta, sabent enterament que podria xocar contra el cotxe a la meva 
dreta. 
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La interlocutòria que s'aproximava no em va xocar per uns pocs centímetres i fins i tot la col·lisió amb la 
interlocutòria contigua al meu a la dreta no va passar. Afortunadament, el conductor va ser capaç de 
veure el conductor que manejava pel carril incorrecte una fracció de segon abans que jo i va ser capaç 
d'iniciar una maniobra de frenada de pànic. 
 
Aleshores, l'accident que podia haver tingut conseqüències de més abast no va passar, però el xoc em 
va catapultar fora del meu cansament i estava ben despert. 
 
El conductor que s'apropava va continuar el seu camí, aparentment impertorbat i vaig pensar que el vaig 
veure mostrant-me el dit quan va passar. Aleshores, va semblar que ni tan sols s'havia adonat del seu 
error! 
 
Després d'assegurar-me que el conductor de l'altre vehicle estava bé, vaig conduir cap a casa, en una 
tremolor. Per no preocupar la meva dona i la meva filla, no els vaig dir res respecte aquest 
esdeveniment. Va portar molt de temps dormir-me. 
 
Aquest cap de setmana, vaig haver de fer torn de nit i vaig notar que vaig dormir pitjor que mai. 
 
Diumenge, dos dies després, els meus pares juntament amb els meus sogres van venir de visita. Era 
l'aniversari del meu pare. Durant l'hora del cafè, el tema de conversa es va tornar al re-direccionament 
del trànsit i els fanfarrons a la carretera. Aquesta va ser la primera vegada que vaig parlar sobre la meva 
trobada propera. 
 
Durant la nit del diumenge per al dissabte, la tos (fase de curació) va començar. El 26 de setembre, a la 
tarda, tenia una cita amb un amic terapeuta que ha estat involucrat amb la GNM pels darrers dos anys. 
El vaig visitar perquè volia saber més sobre la feina. 
 
Allà va ser quan ell va notar el meu tos i va voler saber per quant de temps això havia persistit i si jo 
m'havia trobat en una situació d'estrès que m'hagués causat sentir-me panteixant per aire. En aquell 
moment res no va venir a la meva ment. 
 
Ell va continuar: "Ha de ser un conflicte de por territorial". 
 
Conflicte de por territorial? Vaig pensar en la meva feina i vaig explicar la meva por que venia d'allà. 
 
Ell va dir: "No, no és això. Si tu ja has estat confrontat a això per anys i la situació només ha crescut 
pitjor lentament, llavors pot excloure's de consideració. Si el teu cap t'hauria dit això de sobte, bé llavors, 
potser. " 
 
Vaig continuar pensant quin podia ser l'eix. 
 
El que importa en aquest cas és allò que jo considero com el meu territori. 
 
La primera cosa que va venir a la meva ment va ser la meva llar, després els voltants residencials, llocs 
que visito regularment. El conflicte suposa un ensurt o una amenaça profunda dins aquest territori. 
 
Vaig considerar el desafiament però no vaig arribar a cap conclusió. 
 
Gairebé en passar, vaig esmentar la meva trobada propera divendres al matí i li vaig explicar els detalls. 
El terapeuta em va interrompre i va dir: És això!" 
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"Daahh - perdó?" vaig preguntar. 
 
"Tu vas considerar aquest carrer, i aquest carril esquerre com el teu territori", ell va contestar. "Aquest 
conductor va amenaçar envair el teu territori. Almenys així va ser com ho vas percebre i en aquell 
moment va ser que vas tenir el teu DHS." 
 
Jo estava simplement estupefacte. Era clar que això era! I la resolució del conflicte va ser per a mi la 
reunió de cafè diumenge, quan els vaig dir tot detalladament a tots i quan també vaig notar que  estava 
reaccionant força fort amb el meu cos. 
 
En tancar, m'agradaria dir que el meu tos es va tornar més severa els propers dies. Per un parell de 
dies vaig tenir fins a pneumònia. Tres dies després, la tos se n'havia anat. 
És impressionant observar les lleis biològiques en acció.  
 
Salutacions, 
Micha 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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