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CAS #18 
 

 

DATA: 5 d'abril del 2011 
 

CLIENT: dona dretana de 35 anys 
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: Picor a la part exterior dels dos braços i a la part davantera de les dues 
cames, però només després de prendre una dutxa. La client informa que la picor persisteix durant 
uns 20 minuts, però sense granellada visible. Ella informa que ha estat tan dolent que de vegades ha 
hagut de fer servir vinagre per ajudar a alleujar-la. Ella indica que els símptomes van començar fa 
aproximadament 9 anys i està constantment allà després duna dutxa, encara que es dutxa a la casa 
de la seva mare o germana. Tot i això, informa només una lleu disminució dels símptomes quan està 
de vacances. Ella afirma que va canviar les locions i els sabons i va filtrar l'aigua a casa seva, tot va 
anar en va. També indica que el seu metge li va dir que prengués Benadryl per als símptomes. 
 
Observació: No es va observar erupció visible durant la visita. A més, la client no tenia altres 
queixes físiques. 
 
Òrgans afectats: Epidermis (pell externa) 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça sensorial 
 
Explicació GNM: Epidermis: conflicte de separació; pèrdua inesperada i sobtada de contacte 
físic o voler separar-se causant ulceració de la pell durant la Fase de Conflicte Actiu i picor quan 
l'àrea de la pell ulcerada es reposa durant la Fase de Curació. El costat exterior dels braços i les 
cames indiquen "voler-se separar" d'una persona. La client es troba actualment en una "rail de 
dutxa" que reactiva els seus símptomes provocant una situació de Curació Pendent durant els 
darrers 9 anys. Necessitareu identificar el conflicte original (DHS) així com qualsevol altre rail 
associat per poder completar el Programa Especial Biològic. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el seu conflicte estava 
relacionat amb “voler allunyar-se” del seu primer marit de qui estava en procés de divorci fa 9 anys 
després que ell havia deixat la família i després va pensar que podria tornar a les seves vides un any 
després (el seu DHS). Ella indica que la dutxa va ser significativa perquè durant el procés de 
separació, sovint feia cara de valent durant el dia davant dels seus fills petits. No obstant, a la nit, 
quan els seus fills dormien, sovint es dutxava i era a la dutxa on se sentia prou segura per expressar 
plenament les seves emocions i plorar. Se la va animar a fer la connexió mental que la raó de la 
seva picor es deu al fet que està en camí pel que fa a les dutxes i la separació del seu primer marit. 
 
Resultats: En una visita de seguiment 2 setmanes després, la client va informar que havia tingut 2 
episodis lleus de picor després de les dutxes i que havia tingut un dia realment dolent en què la picor 
era com abans. A més, no va tenir altres símptomes de picor la resta dels dies. Va poder relacionar 
el mal dia amb un dia que el seu ex marit volia veure els nens però ella li va dir que no era un bon 
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dia per a ells. Després d'un altre seguiment, dues setmanes després, continua informant una millora 
amb excepcions ocasionals de picor després de la dutxa, però ni de bon tros on era abans de la 
nostra consulta. Se la va encoratjar perquè continués observant quan reapareixien els símptomes i 
també se li va demanar que fes una nova associació amb la dutxa, que ja no era un lloc per 
expressar les seves emocions respecte al divorci. Se li va recordar que també cal una nova 
associació respecte al seu primer marit, que continua formant part de la vida dels seus fills. Per tant, 
es va animar la client a ser pacient amb els seus símptomes, que poden persistir fins que pugui 
resoldre completament la relació passada i seguir endavant. Durant una tercera visita, la client va 
informar que ara només ocasionalment té picor lleu després de dutxar-se i que sent que ja no és un 
problema. També admet parar atenció a quan apareixen els símptomes i com sol implicar el contacte 
amb el seu exmarit o la família. Es va encoratjar la client a ser pacient amb els seus símptomes, que 
poden persistir fins que pugui resoldre completament la relació passada i seguir endavant. Durant 
una tercera visita, 
 

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