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CAS #08 
 

 
DATA: març de 2011 
 
CLIENT: home dretà de 36 anys 
 
 
 
 
 

 
 
 
Queixa subjectiva: Al·lèrgia: esternuts, secreció nasal, picor, ulls plorosos. El client informa que els 
símptomes van començar quan tenia 10 o 11 anys i han estat constants des de llavors. Indica que els 
símptomes empitjoren a la nit, cosa que afecta la seva capacitat per dormir. Afirma que els símptomes 
també són durant tot l'any sense alleugeriment. Admet que l'únic cop que els símptomes van ser menys 
intensos és quan està de vacances. Informa que li han dit que és al·lèrgic a tot, a les mascotes, al medi 
ambient, a la pols, etc. El client indica que està prenent medicaments per a l'al·lèrgia que pren 
regularment (2-3 pastilles per dia) i també que va començar a rebre injeccions contra l'al·lèrgia. fa un 
mes, sense alleugeriment. 
 

Observació: El client es va presentar amb un rang complet de moviment de la columna a totes les 
àrees. No esternudava de manera notable ni tenia cap símptoma d'al·lèrgia durant la visita inicial, però 
es va observar que tenia els pits paranasals lleugerament bloquejats i el nas tapat. 
 
Òrgans afectats: Membrana nasal i sins 

 Capa germinal embrionària: ectoderma 

 Centre de control cerebral: escorça cerebral 
 Conjuntiva  
 Capa germinal embrionària: ectoderma 

 Centre de control cerebral: escorça cerebral (escorça sensorial) 
 Túbuls col·lectors renals  
 Capa germinal embrionària: endoderma 

 Centre de control cerebral: tronc cerebral 
 
Explicació GNM: Membrana nasal i sins: conflicte de pudor, “això fa pudor” causant ulceració a la 
mucosa nasal. Conjuntiva: conflicte de separació visual lleuger; perdre de vista inesperadament 
algú causant ulceració (pèrdua de teixit) durant la Fase de Conflicte Actiu. Durant la Fase de Curació, 
inflor dels ulls i sins. Túbuls col·lectors renals: conflicte d’existencia o abandonament que causa 
retenció d'aigua, particularment a l'àrea que està en curació en aquest moment (aquí el nas, els sins i els 
ulls). El client es troba actualment en rails que reactiven els símptomes causant una situació de Curació 
Pendent. Haurà d'identificar el conflicte original, així com els rails associats per completar el Programa 
Especial Biològic (SBS). 
 
Enteniment GNM: Després de parlar del conflicte en qüestió, el client va recordar que quan tenia 10 o 
11 anys, la seva família es va mudar de casa i de barri, cosa que també va significar que es va haver de 
mudar d'escola i acomiadar-se de molts dels seus amics (el seu DHS). Recorda que el primer incident 
que va provocar els símptomes va ser durant un partit de futbol, després de la mudança. Informa que 
encara podia jugar per al seu antic equip de futbol al seu antic veïnat, cosa que va significar que va 
entrar a la Fase A de Curació durant aquest primer joc amb els seus antics companys d'equip. Recorda 
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que va haver de sortir del camp quan els seus símptomes es van tornar tan severs que amb prou feines 
podia veure o funcionar a causa dels esternuts i els ulls plorosos. És molt possible que al llarg dels anys 
s'hagin establert diversos rails nous, ja que li van dir que era al·lèrgic a moltes coses a mesura que 
envellia. El client va entendre l’explicació i estava decidit a reconèixer les emocions que va sentir als 11 
anys quan va haver de mudar-se de casa i d’escola i treballar per poder tancar aquest capítol de la seva 
vida. També se li va demanar que monitoritzés els seus símptomes per identificar els seus rails i portar-
los a la seva consciència perquè finalment pogués completar el SBS i completar la Fase de Curació. 
 
Resultats: En una visita de seguiment una setmana després, va informar haver estat 3 dies sense cap 
símptoma. Després de dues visites, va informar una millora del 70% en els símptomes i admet que no ha 
tingut cap símptoma a la nit i ha estat dormint bé des de la nostra primera visita. Afirma que només va 
prendre una pastilla per a l'al·lèrgia tota la setmana. Informa tenir alguns símptomes més lleus durant el 
dia de camí a la feina. Després de conèixer el significat d'aquell dia, va assenyalar que quan hi ha una 
queixa a la feina que ha d'atendre, sovint se sent “com un nen que està a punt de ficar-se en problemes” 
(un rail). El client va informar que continuarà fent les connexions emocionals als seus rails amb com es 
va sentir durant aquell moment estressant de la seva vida quan tenia 11 anys. Després de la seva 
tercera visita, dues setmanes després de la seva darrera cita, estava sorprès de com se sentia. Informa 
que va anar a Florida amb la família per una setmana i normalment té símptomes severs a l'avió, però no 
va tenir cap símptoma en tot aquest temps. També el sorprèn que normalment el març i l'abril és quan 
els seus símptomes són pitjors. En canvi, admet que no ha pres cap medicament per a l'al·lèrgia en 
gairebé 3 setmanes i sent una millora general del 85% al 90%. Les visites del client van consistir en 
consultes i entrevistes per discutir-ne el conflicte, els rails i el pla d'acció.  
 
També es van utilitzar tècniques generals dequilibri, així com treball muscular suau i tècniques de 
drenatge per alleujar qualsevol tensió i millorar la circulació. El client informa que després de 4 visites les 
seves al·lèrgies durant 25 anys semblen estar gairebé completament resoltes. 
 
 

Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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