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"… impedint que Charlotte mengi gelat" 
 
Aquest és lescenari de la història. Els pares, la seva filla Charlotte de dos anys, el nadó i els avis 
són al Dairy Queen. Quan la mare estava a punt de donar un mos de gelat a Charlotte, l'avi la va 
aturar de cop i volta perquè la seva filla pogués posar un pitet al voltant del coll del nen. 
 
Donat que l'avi sempre està preocupat que la seva néta pugui desenvolupar diabetis com la seva 
mare, la seva filla va pensar que per això el seu pare va intentar evitar que Charlotte mengés el 
gelat. Així que van començar a discutir. Després d'haver aclarit el malentès, 
A Charlotte se li va permetre prendre el gelat. De sobte, una granellada va començar a aparèixer 
al voltant de la boca i fins i tot les orelles. Preocupats, els pares es van afanyar amb el nen a 
l'hospital. Quan van ser allà, la granellada ja havia desaparegut. 
 
 
Explicació GNM: Es produeix una erupció cutània durant la fase de curació d'un “conflicte de 
separació”, que també es pot relacionar amb una “separació” inesperada, per exemple, d'un 
aliment desitjat; en el cas de Charlotte pel gelat, quan el seu avi li va impedir menjar-lo, per la 
qual cosa li va aparèixer la granellada al voltant de la boca. 
 
Aquest és un bon exemple de com un nen pot desenvolupar una “al·lèrgia” al gelat, perquè en el 
moment en què passa el malestar (conflicte de separació), el subconscient emmagatzema tots 
els components que el nen associa subjectivament amb la situació de conflicte a particular (gelat, 
pitet, lactis). Reina, avi, mare discutint amb el pare, etc.). Tan bon punt el nen es posa en un dels 
camins establerts, el conflicte es reactiva instantàniament, provocant la mateixa resposta, és a 
dir, una erupció cutània al voltant de la boca. – Per prevenir recaigudes (una “reacció al·lèrgica al 
gelat”), Charlotte ha d'adonar-se que “gelat” ja no és igual a “perill”. Una solució permanent 
podria ser que l'avi i la seva mare portin la nena a la Dairy Queen, col·loqueu suaument un pitet 
al voltant del coll de Charlotte i gaudeixin junts d'un deliciós gelat. 
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