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UN GRA A LA GALTA DRETA 

NO Geòrgia, Estats Units  

 
 
16 de febrer de 2012 
 
Com una “bufetada” verbal es converteix en un gran gra 
 
Un matí, recentment, vaig notar un gra a la meva galta dreta; era més com un furóncol, sortint del més 
profund de la meva pell. Seixanta-u no és l'edat de les canyelles. Però sabia exactament PER QUÈ tenia 
AQUEST gra a la galta DRETA en AQUEST moment: havia patit un atac verbal per part d'un col·lega. 
 
Des que vaig estudiar la Germànica Nova Medicina i vaig aprendre sobre la saviesa del cos, em vaig 
poder relaxar i no preocupar-me. Coneixent GNM, només em quedava preguntar-me: Què ha passat 
darrerament, que em va prendre per sorpresa i que vaig sentir com un “atac” (literalment o 
figurativament)? Per què vaig experimentar el conflicte a la meva galta? Per què la galta dreta? 
 
La resposta va ser fàcil. Aquí hi ha la història de com una “bufetada” verbal es va convertir en un gran gra 
a la meva galta. Jo era un assistent d'ensenyament per a un seminari d'habilitats a la meva professió. Hi 
havia quatre Assistents d'Ensenyament i el Mestre. El mestre va resultar ser algú per qui tinc un gran 
respecte. 
 
El primer dia del seminari vaig parlar amb un dels altres TA, després de la qual cosa va reservar dues 
cites amb mi per a la setmana següent. 
 
Va passar que hi va haver algunes dificultats durant el seminari amb aquest mateix col·lega en particular. 
L'últim dia del seminari, es va enutjar visiblement i, en general, va començar a renyar verbalment tothom. 
Encara enutjada, es va girar cap a mi i em va dir: “I ja no necessito aquestes cites amb tu!”. Les seves 
paraules em van semblar una bufetada a la cara; se sentia com un atac a la meva integritat. Em vaig 
sentir humiliat davant dels meus companys i el professor, a qui admiro. 
Durant quatre dies em vaig preocupar per això. Però després em vaig dir a mi mateix: “Tonteries! Això no 
es tracta de mi en absolut!” Ho vaig deixar enrere i fora de la meva ment. 
 
L'endemà vaig notar un gra profund tipus furóncol a la meva galta dreta, i vaig entendre de seguida que 
aquest era el començament de la curació de l'atac a la meva integritat amb els típics símptomes de inflor, 
dolor, pus i envermelliment. – a la meva galta dreta, que és per a mi, com a persona destra, la galta 
“companya”. – La fase de curació va durar quatre dies, tal com GNM “preveia”, perquè em va prendre 
quatre dies resoldre el conflicte. 
 
Nord-oest de georgia, Estats Units d'Amèrica. 
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Explicació GNM: Els anomenats grans involucren la dermis o sota la pell, que és la capa de pell sota 
l'epidermis. El conflicte biològic lligat a la pell inferior és un “conflicte d'atac”, perquè en termes evolutius, 
la funció biològica de la “primera pell” era la protecció -contra els elements, les ferides- i els atacs. Durant 
la fase de conflicte actiu, la part de la pell que va experimentar l'atac (per a nosaltres els humans, el 
conflicte pot ser de naturalesa figurativa) respon amb la proliferació de cèl·lules al lloc per protegir aquesta 
àrea en particular de nous atacs. Durant la fase de curació, és a dir, després que el conflicte s'ha resolt, 
les cèl·lules addicionals s'eliminen amb l'ajuda de bacteris; és durant la fase de curació que es presenten 
símptomes com inflor, pus i envermelliment. 
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