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INFLAMACIÓ DE LES PARPELLES 
 

Cheryl Kluge, Estats Units 
 

 
 
18 de març de 2011 
 
"Sabia que la millor resolució per al meu conflicte era aconseguir un altre porc" 
 
El 1997, el meu marit i jo vam comprar un porc panxut, l'oncle Frank. Teníem molts altres animals, així que 
vam pensar que obtindríem alguna cosa diferent. Els porcs són molt intel·ligents i figuren en el lloc número 6 
a la taula dels 10 animals més intel·ligents segons Discovery Channel. Els gossos són 7m. L'oncle Frank era 
molt singular, com ho són els porcs. Sempre m'hi referia com el meu nadó. El meu marit i jo no volíem tenir 
fills perquè no teníem ganes de fer-ho, però sí que ens agradava tenir molts animals a la casa. 
 
Sempre vaig saber que a mesura que l'oncle Frank creixia i creixia (alguns mascles pesen gairebé 200 
lliures), si mai no podia caminar, no hi hauria manera que el portéssim. L'artritis és molt comú als porcs i jo 
sabia que, si coixejava per l'artritis, ho hauria de posar a dormir. Però això no li passaria al meu nadó. Sabia 
com mantenir-lo sa. Mai no va tenir sobrepès i feia exercici amb regularitat. Vivia a la casa i tenia un llit molt 
suau i càlid per dormir. 
 
Un dia el 2008, ho estava passejant fora amb la corretja quan es va agenollar per menjar una mica d'herba. 
Es va arrossegar una mica sobre els genolls i va continuar menjant herba. Aquest va ser el començament de 
la seva artritis. La meva por de perdre de vista l'oncle Frank havia començat. Després d'una setmana de 
caminar de genolls de vegades, vaig trucar a un veterinari perquè vingués a la casa. Va confirmar que el 
meu porc probablement tenia artritis en una etapa primerenca. Em va donar algun tipus de medicament per 
fer servir, i estava optimista que el medicament curaria l'oncle Frank de la seva malaltia. Aquella nit, les 
meves parpelles van començar a picar terriblement. Quan em vaig despertar al matí, tenien algunes taques 
vermelles i inflades. Vaig suposar que era al·lèrgic a alguna cosa. Encara no coneixia la Germànica Nova 
Medicina. Bé, la medicina del porc va funcionar mentre la prenia, però no estava destinada a un ús a llarg 
termini, així que quan es va esgotar fora, va seguir caminant de genolls.  
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Durant els següents 2 anys, vaig buscar per tot arreu una cura que totes les companyies farmacèutiques del 
món també busquen. Li vaig donar a l'oncle Frank glucosamina i condroitina, oli de peix, tota mena de 
suplements per a mascotes amb artritis, antibiòtics i fins i tot vaig provar la solució MMS. Cada cop que 
semblava respondre i caminava més dret, sentia alleujament d'haver-lo salvat. Em vaig adonar que el meu 
problema de parpelles corresponia als meus alts i baixos en tractar en Frank. Cada cop, les erupcions de la 
pell eren cada vegada pitjors. No deixava de pensar que tenia algun tipus d'al·lèrgia a la màscara per als ulls 
que feia servir a la nit, o el meu detergent, o alguna cosa així. Faria servir vaselina, oli de coco, Neosporin, 
crema de cortisona, crema antimicòtica, qualsevol cosa i tot. Les meves parpelles estaven seques i amb 
crostes, 
 
Vaig aprendre sobre la Nova Medicina Germànica del meu metge i vaig començar a llegir el lloc web de 
GNM. Vaig començar a entendre la connexió entre les condicions de la pell i els “conflictes de separació”. 
Recordo una nit en particular quan estava plorant amb un criador de porcs per l'oncle Frank i ella em va dir 
que jurava per aquestes herbes xineses anomenades píndoles Solitary Hermit Tea per a tots els porcs. Ella 
va dir que són com píndoles miraculoses. Estava tan esperançat després de parlar amb ella, que els vaig 
ordenar immediatament i els meus ulls van començar a picar com a bojos. Vaig fer la connexió amb GNM. 
Em vaig adonar que cada vegada que tenia esperances, la pell dels meus ulls es curava, per això la 
inflamació vermella i la picor. Quan m'estressava per perdre Frank, la curació s'aturava. Era un cicle que es 
repetia una vegada i una altra. 
 
Ara sabia quina n'era la causa. Vaig intentar acceptar les limitacions de Frank. I les meves parpelles van 
millorar, quan ho vaig acceptar tal com era. Però encara no podia aturar-lo del tot. L'estiu del 2010, l'oncle 
Frank va desenvolupar artritis a les potes del darrere. Un cop fora, el plat de menjar es va col·locar a uns 10 
peus de distància dels graons. Però aquesta vegada era diferent. Caminava uns 3 peus i anava al llit. 
Després s'aixecava, es movia 2 peus més i s'asseia de nou. No li importava si va aconseguir el menjar o 
estava xop. 
 
A finals d'agost ja gairebé no es movia. Encara menjava, però no tornava a la seva habitació al llit a dormir. 
Dormia a terra després d'anar al bany al matí. Em va prendre prop de 20 minuts treure'l fora cada cop. El 
veterinari va tornar i va confirmar que també tenia osteoartritis a les potes del darrere i li va receptar un 
analgèsic molt fort. El vaig llegir en línia i tenia efectes secundaris negatius, com ara insuficiència hepàtica i 
renal. Segurament això no era una solució. 
per a l'oncle Frank, i no va funcionar per a ell de totes maneres. 
 
Després de 13 anys, finalment havia arribat el moment de posar fi a la vida de l'oncle Frank. El dubte i la 
culpa eren immenses! Seguia donant voltes a la meva ment sobre si fer o no aquesta trucada telefònica. 
Finalment vaig admetre que mai no arribaria cap capellà. El veterinari va venir a la casa; Vaig estar amb 
Frank tot el temps. 
 
Sabia que la millor resolució per al meu conflicte era aconseguir un altre porc, i com més esperés, més 
trigaria a resoldre's el conflicte. 
 
En un parell de setmanes, vaig trobar un criador a Missouri que esperava una ventrada de garrins per a 
finals de setembre! Estava tan emocionada! Quan tenien al voltant de 2-3 setmanes, ella va enviar fotos i 
ens va dir que triéssim quin garrí volíem. Sabíem que aquesta vegada volíem una nena, i quan vaig obrir 
l'arxiu i vaig veure les fotos dels 3 porquets, endevinin què? Em van començar a picar els ulls!!! 
 
Phoebe seria el seu nom, i amb cada bit d'informació que rebia del criador, més se m'envermellien i inflaven 
les parpelles. ¡L'últim i pitjor episodi va ser quan vaig rebre l'arnès de Phoebe per correu! L'endemà que vaig 
obtenir l'arnès, les meves parpelles no s'assemblaven a res que hagués vist abans! 
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Recollim Phoebe a l'aeroport unes 2 setmanes després, a finals de novembre. Els meus ulls no van 
reaccionar tant aquella nit, ja eren a l'etapa final de curació. Tan fascinant! 
 
Ah, una cosa més. Encara que tots dos ulls estaven afectats, l'ull esquerre (sóc dretà) sempre estava pitjor. 
Segons GNM, aquest és el costat associat amb un conflicte mare/fill. 
 
Cheryl Kluge 
 
 
Explicació GNM: La pell (epidermis) es relaciona biològicament amb un conflicte de separació, una pèrdua 
inesperada de contacte; la pell de la parpella a un conflicte de separació visual. Cheryl: “La meva por de 
perdre de vista l'oncle Frank havia començat”. Primera resolució de conflicte: “Estava optimista que la 
medicació curaria l'oncle Frank de la seva malaltia. Aquella nit, les meves parpelles van començar a picar 
terriblement”. 
 
Cheryl tenia símptomes tant de la fase activa del conflicte com de la fase de curació ("les meves parpelles 
estaven seques i amb crostes, o vermells i inflamats"). Això indica que tenia contínues recaigudes 
conflictives (pell seca) que interrompien el procés de curació (inflamació). A causa del seu coneixement de 
GNM, Cheryl va poder fer les connexions: “Em vaig adonar que cada vegada que tenia esperances, la pell 
dels meus ulls es curava, per això la inflamació vermella i la picor. Quan m'estressava per perdre Frank, la 
curació s'aturava. Era un cicle que es repetia una vegada i una altra”. Cheryl no era "al·lèrgica" a res més 
que, per fer servir el terme de la medicina convencional, "al·lèrgica" a perdre l'oncle Frank. 
 
Resolució definitiva de conflictes: Cheryl estava en posició de completar el Programa Biològic en prendre 
la decisió correcta: “Sabia que la millor solució al meu conflicte era aconseguir un altre porc”. 
Aleshores, quan va rebre el nou porquet, la pell de la parpella va sanar ràpidament ("L'endemà que vaig 
obtenir l'arnès de Phoebe, les meves parpelles no s'assemblaven a res que hagués vist abans!"). 
 
L'artritis de l'oncle Frank és causada per un conflicte de rendiment físic (dificultats per caminar a causa del 
seu gran pes) 
 
 
 

Font: www.LearningGNM.com 


