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BUTLLOFES SOTA L'AXILA 

anònim 
 
 
6 de febrer de 2016 
 
"Volia separar-se d'alguna cosa" 

 
Benvolgut Sr. Pilhar, 
 
Un cop més, podem veure com funciona GNM increïblement bé! És absolutament correcte. 
 
No puc dir amb precisió quan va començar tot, perquè va començar de manera subtil. De sobte, al meu fill li 
van sortir butllofes sota l'aixella, amb una flamarada vermella al voltant. Tot va començar a finals de l?estiu, 
principis de la tardor de l’any passat. 
 
Van aparèixer més i més butllofes, principalment sota l'aixella, estenent-se lateralment al llarg de les 
costelles. Vaig començar a observar-lo de prop, i em va cridar l'atenció que alguns sanaven, acompanyats 
d'una lleugera picor, però n'apareixien d'altres. Em va quedar clar que era un conflicte de separació; volia 
estar separat d'alguna cosa. 
 
La disposició de les butllofes era com si un ho portés sota el braç. Fins i tot on tocarien els polzes, hi havia 
bombolles. Si s'apliqués una mica de color, apareixeria una mà exactament on van aparèixer els punts. 
Vaig començar a reflexionar sobre què volia separar-se. El meu fill és dretà. Les butllofes eren al costat dret. 
Mentrestant, estàvem al març, les butllofes encara hi eren. Alguns van curar, altres van tornar. 
 
Aleshores, un dia, es va anunciar el dia del rentat dels cabells, i de sobte em van caure les escates dels ulls! 
El meu fill odiava rentar-se els cabells, fins i tot quan només s'insinuava, i es rebel·lava contra prendre un 
bany. Però, com que li agradava jugar a la sorra i sovint tenia un munt de sorra als cabells, ho havia de fer 
de tant en tant. 
 
Sospito que odiava rentar-se els cabells perquè una vegada li va entrar xampú als ulls. Desafortunadament, 
en aquells moments ens havíem d'aferrar a ell, agafant-lo per sota de l'aixella, esbandint ràpidament els 
cabells mentre cridava de ràbia i després, per descomptat, deixant-lo anar immediatament. 
 
És per això que vaig començar la meva "teràpia" GNM de la següent manera... Vaig comprar un xampú per a 
nadons, que feia olor molt bé i li vaig dir que només li pertanyia a ell, perquè pogués tenir el cabell més 
increïble després de rentar-lo i feia olor millor que la de qualsevol altra persona a tot el món. I li vaig donar 
l'opció de fer servir el Baby shampoo quan volgués. 
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A més, per mi la consideració més important era que tornés a experimentar el toc sota l'aixella com una cosa 
positiva. Per això ho vaig fer així: vaig fer massatges i acariciar les seves butllofes cada dia mentre 
s'adormia. A més, els hi explicàvem cada matí, quan és clar sempre n'hi havia un de menys. A més, al matí 
vaig fer massatges i "acariciar els punts". Ho va gaudir molt i sempre estava feliç quan deia: "Guau, increïble! 
Un altre se n'ha anat". 
 
A més, inicialment, no li vaig rentar els cabells per un temps. Simplement conduíem regularment fins a la 
piscina coberta, on no el molestava dutxar-se, on podia ficar-se només sota la dutxa. 
 
Al principi, els "punts" estaven una mica pitjor a curt termini, més vermells, i van començar a picar i cremar. 
Però després els "punts" van començar a sanar de debò. El feia massatges i l'acariciava cada dia, i cada dia 
li deia que n'hi havia un menys. 
 
Quant al rentat de cabell, vam fer el següent… Se li va permetre ficar-se al llit a la tina; amb cura va posar el 
seu cap a la meva mà, on vaig acariciar abocant aigua sobre el seu cap, amb cura i lentament, el que li va 
agradar molt. Això era el que inicialment fèiem tot el temps, fins que un dia va voler prendre el xampú. Vaig 
fer servir una petita porció de la mida d'un pèsol, perquè res entrés als seus ulls, però el cabell feia olor bé. 
Per descomptat, els seus germans després van fer olor els seus cabells i fins i tot el seu avi va ser convidat a 
declarar com es veia de bé i feia olor els seus cabells després de rentar-lo. 
 
Ara és principis de juny i fins ara els seus "punts" estan curats, i cap no ha tornat a aparèixer. El rentat de 
cabell ja no és un desastre i tot torna a la normalitat. 
 
Com que vaig tenir l'oportunitat de conèixer GNM, ho vaig entendre i ho vaig aplicar, el meu fill ara s'ha lliurat 
de la granellada de mesos. 
 
Explicació GNM: Aquest és un gran exemple que mostra que una mare que coneix GNM pot buscar 
deliberadament el conflicte i canviar una situació donada perquè l'erupció del fill pugui curar-se. Les butllofes 
estan al costat dret (sota l'aixella) perquè aquesta és l'àrea que ell va associar amb el conflicte de separació 
(no volent que el retinguessin allà). A GNM anomenem això un conflicte localitzat. En aquest cas, la 
lateralitat i la relació mare/fill-parella és irrellevant. 
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