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AL·LÈRGIA AL SOL 
 

anònim 

 
13 d'abril del 2010 
 
"Ara estic lliure de la meva al·lèrgia!" 
 
Tinc 40 anys i sóc al·lèrgic al sol des de fa molts anys. L'al·lèrgia sempre passava quan muntava a cavall oa 
l'aire lliure amb els meus pares. Realment mai havia parat atenció a les circumstàncies que envoltaven els 
meus brots de granellada, però era conscient que de vegades tenia una picor terrible i tenia una granellada de 
la mida d'un plat al meu cos. Quan, durant un Seminari GNM, el nostre professor, el Sr. Pilhar (Àustria), em va 
explicar un cas d'al·lèrgia solar en relació amb les empremtes, vaig pensar que ho hauria de posar a prova. 
 
El dissabte de Pasqua de 2010, vaig sortir a caminar amb els meus pares, tenint cura de fer servir una 
samarreta per provocar la granellada. Volia saber exactament a quina part dels meus braços apareixeria. Ho 
va fer ràpidament, al costat esquerre del meu cos. Després de 20 minuts al sol vaig començar a sentir picor 
allà; i, després d'una hora, vaig tenir una gran granellada vermella amb butllofes a la part exterior de la part 
inferior i superior del braç esquerre. Sóc esquerrà! 
 
Basat en la meva preferència biològica (una persona destra respon a un conflicte amb la seva mare o fill amb 
el costat esquerre del cos ia un conflicte amb una parella, és a dir, qualsevol excepte la mare o el fill amb el 
costat dret. Amb el costat esquerre -persones en mà està al revés), ara sabia clarament que el conflicte de 
separació relacionat amb la pell no podia ser per la meva mare, amb qui mai no havia tingut cap problema, en 
qualsevol cas. Tampoc podria ser pel meu marit (“parella”), ja que mai em va sortir una granellada mentre 
prenia el sol amb ell. Considero que el meu cavall és el meu "fill", per la qual cosa esperaria que qualsevol 
erupció respecte a ell hagués aparegut al meu costat "mare/fill" (costat dret del cos per a una persona 
esquerrana). Com que la meva erupció estava a la part externa del meu braç, durant els dos dies següents 
vaig reflexionar sobre el tema com un “conflicte de voler separar-me d'algú”. En primer lloc, Simplement no ho 
vaig poder entendre. Aleshores de sobte va venir a mi. 
 
Durant més de quatre anys havia estat fent feina voluntària amb una senyora tetraplègica, a qui visitava amb 
força freqüència. Un bell dia d'estiu la vaig visitar al meu cavall. Després, la vaig portar a una àrea de pícnic al 
costat d'un llac, on els meus pares estaven preparant el menjar favorit. Per passar el temps fins que el sopar 
va estar a punt, el vaig portar a la cadira de rodes fins a la riba del llac on jugaven els nens. 
 
Desobte, del no-res, em va exigir amb vehemència que l'empenyés al llac i deixés que s'ofegués! Em vaig 
quedar allà en complet estat de xoc, mentre ella continuava cridant-me en veu alta i tractava impotent de fer 
que la cadira caigués al llac. Li vaig dir que si la matava m'empresonaria per assassinat, però ella només va 
cridar que a ella no li importava; ni li importava un tou que els nens que jugaven haguessin de presenciar tot 
això! (Entenc que no podria ser una vida fàcil dependre al 100% de l'ajuda dels altres). 
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Ràpidament la vaig empènyer de tornada amb els meus pares, qualsevol cosa per allunyar-la de la platja, però 
ja no va poder calmar-se i va continuar furiosa, fins i tot va rebutjar el sopar que el meu pare havia passat tota 
la tarda preparant-li. Aleshores, tot el que vaig poder fer va ser portar-la de tornada a la Residència on vivia, 
mentre ella em cridava. Estava completament desesperat. 
 
Vaig trencar tot contacte, però també em va trencar el cor. Simplement no podia manejar això. Després de 7 
anys de complir tots els seus desitjos, no vaig poder complir aquest darrer. Tot això va passar el 2002, però 
des de llavors em vaig sentir culpable per haver trencat el contacte. 
 
Després de l'esmentat Dissabte Sant, em vaig ficar al llit en un estat meditatiu i em vaig reconciliar mentalment 
i emocionalment amb ella. Ella havia mort fa uns 4 anys, però la meva consciència culpable òbviament no ho 
havia fet, com ho testifica l'erupció recurrent. 
 
Ara estic lliure de la meva al·lèrgia! He estat moltes vegades al sol des d'aquell dia, ja sigui a cavall oa l'aire 
lliure amb els pares en una samarreta, i la meva pell s'ha mantingut completament fina. 
 
Gràcies, Dr. Hamer 
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