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"¡Tan emocionada de no haver de suportar la picor només per estar fora sota el sol!" 
 
Vaig créixer a Tailàndia, ja que els meus pares eren missioners allà. A l'estiu del 2002, quan tenia 16 anys, 
vam tornar als Estats Units, deixant enrere tots els meus amics. Vaig començar a desenvolupar una erupció 
cada cop que sortia al sol d'estiu. El meu pare, que era metge, ho va atribuir al canvi de clima, així que mai 
no ho vaig pensar dues vegades. 
 
Avanç ràpid fins al 2020... quan vaig saber de GNM, vaig poder associar el conflicte de separació de deixar 
tots els meus amics enrere amb la granellada per calor. Aquest estiu, vaig tenir una granellada només una 
vegada al principi, però no vaig tenir més després d'això tot i estar fora per més temps del normal. Tan 
emocionada de no haver de suportar una picor intensa només per estar fora sota el sol! 
 
 
Explicació GNM: Segons la medicina convencional, un “sarpollit per calor” és causat per un excés de suor 
que bloqueja les glàndules sudorípares, impedint que la suor refredi la pell. Aquesta teoria, però, no pot 
explicar per què l'erupció apareix en un moment determinat de la vida d'una persona malgrat estar fora sota 
el sol (suant!) tots els estius. Basat en GNM i la relació psique-cervell-òrgan, una erupció cutània és 
causada per un conflicte de separació o pèrdua de contacte físic.El testimoni breu i concís de Kimberly és 
un bon exemple de com la consciència de la connexió entre la separació dels seus amics (el 2002) i el 
posterior desenvolupament de la seva granellada recurrent (provocada pel rastre del “sol” associat amb els 
seus amics a Tailàndia) pot aturar la condició. I això després de 18 anys! 
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