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AL·LÈRGIA AL SOL DES DE L’INFANTESA 
 

anònim 
 
 
13 d'octubre del 2015 
 

 "Increïble però cert, va ser un veritable miracle!"    
 
... des de l'edat de jardí d'infants fins al 2015, he patit una al·lèrgia al sol molt severa. 
 
No importa on vaig passar l'estiu, tan bon punt va superar els 25 graus, va començar. No només 
m'afligia un lleig granellada, sinó que també patia forts mals de cap i nàusees. 
 
Vaig provar tot allò que el mercat té per oferir per prevenir l'al·lèrgia al sol, però sense èxit real! Per 
tant, vaig haver de cancel·lar diverses vacances d'estiu. Un cop fins i tot vaig acabar en una clínica. 
Els metges convencionals sempre em van fer cortisona. Com a resultat, també vaig patir altres 
queixes. 
 
Com estimava l'hivern, perquè quan esquiava podia ficar-me al llit en una gandula, gaudir del sol i 
em sentia genial. El sol combinat amb la neu no em va molestar. Ni tan sols em vaig haver de 
posar crema a la cara! On altres es van tornar vermell foc, jo fins i tot em vaig bronzejar una mica. 
 
El 2013, un conegut em va familiaritzar amb la GNM. Vaig assistir a una conferència introductòria i 
vaig començar a llegir sobre això. ¡Tantes coses tenien sentit per a mi! 
 
Aquest any, a l'abril, vaig assistir a un seminari GNM de cap de setmana a Àustria. Entre altres 
coses, es van discutir les al·lèrgies. Immediatament vaig recordar la meva al·lèrgia al sol i el Sr. 
Pilhar (el mestre) va pensar que la meva al·lèrgia probablement estava associada amb un rail. Va 
dir que hauria de pensar a retrocedir i tractar de recordar qualsevol possible associació amb un 
conflicte de separació, qualsevol experiència que es pogués remuntar a molt de temps enrere, 
cosa que m'havia passat sota el sol a la meva infància. De cop i volta, les escates van caure dels 
meus ulls. 
 
Quan tenia uns 5 anys, estava de vacances amb els meus pares a Itàlia. A la nostra excursió a 
Venècia, en un dia d'estiu particularment calorós, em vaig perdre a la Plaça de Sant Marc. Em vaig 
quedar només entre centenars de persones i no vaig entendre una paraula. Vaig espantar-me i 
vaig començar a plorar d'ansietat. Una dona italiana que tenia un lloc de souvenirs em va agafar de 
la mà i em va portar a la policia. Hores més tard, finalment estava de tornada amb els meus pares. 
Immediatament després em vaig emmalaltir, ho recordo molt. 
Li vaig preguntar al Sr. Pilhar què fer. Ara que conec el meu conflicte, com em pot curar això de la 
meva al·lèrgia al sol? Ell va dir: "Ara tens 45 anys i no t'has de preocupar per perdre't. Has de 
treure't això del cap perquè ja no estiguis en un rail". 
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Com que la GNM em va convèncer al 100%, hi vaig confiar i vaig començar el meu Estiu 2015 
sense cortisona. El meu primer viatge va ser per anar a Riccione durant les vacances de 
Pentecosta. Increïble però cert, va ser un veritable miracle!!! Sense granellada, sense mal de cap i 
sense nàusees. Tot just puc trobar paraules per descriure com n'era de feliç. Durant les meves 
vacances d'estiu, vaig estar novament a les muntanyes italianes, fent senderisme i també a 
piscines a l'aire lliure a més de 25 graus. Excepte per un bonic bronzejat, no vaig obtenir res. 
 
A partir d'ara gaudiré de l'estiu i tornaré a fer viatges a països del Sud. Vaig haver d'esperar prou 
per això. Gràcies a la GNM, estic guarit d'aquest terrible patiment! 
 
 
Explicació GNM: En aquest cas, el sol (temperatures superiors a 25 graus) es va emmagatzemar 
com un rail en associació amb un conflicte de separació que involucra la pell externa (epidermis). 
En reconèixer que el conflicte que va tenir lloc a la infància ja no té cap rellevància en el present, el 
rail solar es va cancel·lar immediatament. 
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