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CAS #12 

 

DATA: juny de 2011 
 

CLIENT: dona esquerrana de 36 anys 
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client presentat amb picor i envermelliment al seu ull esquerre. Refereix que 
els símptomes van començar poques hores després d'haver tingut un ensurt a l'escola del seu fill. 
 
Observació: Es va observar que la client tenia envermelliment amb inflor lleu a l'ull esquerre 
(conjuntivitis). 
 
Òrgans afectats: Conjuntiva 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça sensorial 
 
Explicació GNM: Conjuntiva: conflicte de separació visual lleuger (perdre inesperadament de 
vista algú) en relació amb una parella causant ulceració de la conjuntiva durant la Fase de Conflicte 
Actiu. Durant la Fase de Curació, l'àrea ulcerada es reposa amb símptomes de picor i inflor. 
Actualment, la client ja es troba a la Fase de Curació i haurà d'identificar el conflicte original per 
completar el Programa Especial Biològic i evitar recaigudes posant-se en rails. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el seu conflicte està relacionat 
amb un incident quan va recollir el fill del jardí d'infants. Aquell dia va arribar uns minuts tard i el seu fill 
no era a la sala de classes quan ella va arribar. Ella informa que una altra mestra de jardí d'infants se li 
va acostar i quan va preguntar pel seu fill, la mestra li va dir que algú ja ho havia recollit. La client afirma 
que la mestra ara es va posar molt nerviosa i va entrar en pànic i la va deixar fora de la porta per esperar 
mentre ella anava a veure què passava (el seu DHS). Ella indica que van ser els 5 minuts més llargs de 
la vida. Quan la mestra va tornar, li van dir a la client que el seu fill era a l'oficina esperant i que ella 
s'havia equivocat. La client, en estar familiaritzada amb GNM, es preguntava com es veuria afectada per 
la commoció. Afirma que unes hores més tard el seu ull esquerre es va envermellir i li va picar. Ella va 
entendre que la “separació visual” estava relacionada amb la mestra que simplement va desaparèixer 
després de dir que una altra persona es va endur el fill a casa. Va reconèixer que estava a la Fase de 
Curació i va decidir deixar que el Programa Especial Biològic seguís el seu curs. 

Resultats: La client va informar en un seguiment que els seus símptomes oculars es van resoldre 
l'endemà. 

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