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CONFLICTE DE SEPARACIÓ D’EN 
KENZO 

Arjen Lievers, 
Països Baixos  

11 de novembre de 2020 

"Ha passat més d'un any des que vaig conèixer en Kenzo" 

Al setembre de 2019, la meva cunyada em va enviar un breu vídeo sobre Kenzo, un Boyero de 
Berna mascle de 7 anys (feu clic a la imatge per veure l'enregistrament). 

Al vídeo veiem Kenzo passant per una Crisi Epileptoide. Està inconscient (no 
respon que li truquin pel seu nom) durant uns 30 segons. La micció involuntària és 
típica d'una forta Epi-Crisi. Tingueu en compte que el seu cos està relaxat. No hi 
ha rigidesa ni convulsions que indiquin que Kenzo està tenint un atac epilèptic. 

Basat en GNM, una pèrdua de consciència, o “absència”, 
passa durant l'Epi-Crisi dels Programes Biològics Especials 
controlats des d'una de les escorces sensorials. 

Aquest coneixement ens ajuda a trobar el conflicte 
original que desencadena aquest episodi. 

Després de veure el vídeo, li vaig preguntar a la meva cunyada si podia contactar 
als propietaris de Kenzo per dir-los que no hi havia res "dolent" amb Kenzo i oferir-
los una explicació de la seva condició des de la perspectiva de GNM (el veterinari 
havia suggerit tot tipus de exàmens neurològics que eren massa costosos de fer). 

Em van convidar a una visita on vaig conèixer Kenzo. Això és quan aquesta foto 
va ser presa. 

https://learninggnm.com/SBS/documents/Kenzo_Absence_Arjen.mp4
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La pregunta era quan van començar els episodis de Kenzo i si hi havia alguna angoixa que poguessin 
recordar que Kenzo havia experimentat. 
 
Em van dir que la primera vegada que Kenzo va tenir una absència lleu va ser fa uns anys, quan la mare de 
l'amant de Kenzo el va treure a passejar. Des de llavors, no van veure aquest comportament durant anys, fins 
fa poc, després que es van mudar a una nova casa (on els vaig visitar). Ara els episodis duraven molt més. 
Van observar que l'absència només va passar quan Kenzo va ser tret per primera vegada per una nova 
persona. La segona vegada que aquesta mateixa persona va portar Kenzo a caminar, no va passar. A més, 
van dir que una vegada que el seu veí va caminar a Kenzo per primera vegada, va passar un temps amb 
Kenzo a la casa abans de portar-lo fora. Heus aquí que Kenzo no va tenir absència! 
 
Això ens diu clarament que la Crisi Epileptoide de Kenzo està lligada a un conflicte de separació que es 
desencadena cada vegada que un estrany ho “arravata dels seus pares”. Mudar-se a una nova llar, és a dir, a 
un entorn desconegut es va sumar a la por de la separació. 
 
La resolució del conflicte: ara que els propietaris coneixien el conflicte subjacent i allò que va desencadenar 
l'Epi-Crisis recurrent, van entendre que quan Kenzo és eliminat per una nova persona (el rail del conflicte de 
separació), necessitava més temps per adaptar-se i estar tranquil, estar bé, acariciant-lo i parlant-lo abans 
d'acomiadar-se'n. Cal esmentar que durant el dia els propis amos no poden treure a passejar Kenzo. Si ho 
fan, Kenzo està bé. Aleshores, només es van assabentar dels seus episodis quan van veure el vídeo, com ho 
vaig fer jo. 
 
Abans d'anar-me'n, recordem que em mantindran informat sobre el progrés. 
 
Ha passat més d’un any. Des que vaig conèixer Kenzo, només va tenir una absència una vegada, novament, 
perquè algú nou ho havia tret massa ràpid. Però els propietaris sabien per què i estan relaxats sobre això. I 
també Kenzo. 
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