
DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació continguda en aquest document no reemplaça el consell mèdic professional. 
1  

CAS #22 
 

DATA: desembre 2011 
 

CLIENT: dona dretana de 12 anys 

 

 

 

 
Queixa subjectiva: La client es va presentar amb "al·lèrgies realment dolentes" que consistien en 
esternuts, secreció nasal constant, picor als ulls que afectava la seva capacitat per dormir bé a la 
nit. Indica que els símptomes van començar al voltant del grau 1 (6 anys) i que empitjoren al voltant 
de la tardor i la primavera, però particularment a l'agost i al setembre. Ella admet que els esternuts 
són molt forts al matí i que a la nit s'ha de mocar molt el nas, cosa que interromp el seu somni. Afirma 
que durant els mesos d'hivern els símptomes semblen millorar. Li van dir que tenia al·lèrgies 
estacionals. 
 
Observació: La client presentat amb secreció nasal i esternuts ocasionals. Tenia restriccions a les 
articulacions de la columna vertebral i una mica de tensió al coll i els músculs de la part superior de 
l'esquena. 
 
Òrgans afectats:  Membrana nasal i sins paranasals 
                               Capa germinal embrionària: ectoderma 
                               Centre de control cerebral: escorça cerebral 
                               Conjuntiva  
                               Capa germinal embrionària: ectoderma 
                               Centre de control cerebral: escorça cerebral  
                               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” provocant 
ulceracions de la mucosa nasal durant la Fase de Conflicte Actiu i inflor del nas i els sins paranasals 
durant la Fase de Curació. Conjuntiva: conflicte de separació visual lleugera; perdre de vista 
inesperadament algú que causa inflor i envermelliment de la conjuntiva durant la Fase de Curació. 
Els túbuls col·lectors renals es relacionen biològicament amb un conflicte d'existència o 
abandonament, provocant retenció d'aigua, particularment a la zona que en aquell moment està en 
curació (aquí el nas, els pits paranasals i els ulls). La client es troba actualment en rails que 
desencadenen els seus símptomes i es troba en una Curació Pendent. Haurà de tornar a visitar el 
conflicte original i identificar-ne els rails per completar el Programa Especial Biológic (SBS).  
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el seu conflicte està relacionat 
amb haver de mudar-se a una nova escola al Grau 1 (el seu DHS). Recorda estar molesta per no 
veure més la seva millor amiga, cosa que explica el seu conflicte de separació visual. També va 
indicar que una vegada a la nova escola va experimentar assetjament del que estava "farta i que 
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"olorava malament" causant l'SBS relacionat amb la seva membrana nasal i pits paranasals. Informa 
que després es va mudar a una altra escola per al Grau 2 i que novament va començar a 
experimentar una mica d'assetjament allà, per tant, actualment es troba en una Curació Pendent, amb 
rails associats al començament de l'any escolar, és possible que també tingui rails relacionats amb 
fonts ambientals com el pol·len, l'ambrosia, etc. ella era "al·lèrgica" a. Ara és important per a ella fer la 
connexió entre els seus símptomes i els conflictes relacionats amb els canvis inesperats en la seva 
vida al Grau 1. També se li va recomanar que busqués rails que desencadenessin els seus 
símptomes i recordar-se a si mateixa que és segur per a ella respirar el aire exterior independentment 
de la temporada. 
 
Resultats: Una trucada telefònica de seguiment amb la seva mare dues setmanes després va revelar 
que ja no té atacs d'esternuts al matí i que també dorm millor a la nit perquè ja no s'ha de mocar 
constantment el nas. La seva mare creu que ha millorat en un 80% amb només esternuts ocasionals a 
la tarda, però quan comença a esternudar, està buscant el que podria haver desencadenat els 
símptomes. 
 
Una altra visita 4 mesos després no va revelar cap símptoma de lèrgia. Se li va recomanar que seguís 
buscant rails, especialment quan arriba la temporada de primavera. 
 

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