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CAS #26 
 

 

DATA: gener 2012 
 

CLIENT: dona dretana de 51 anys 
 
 

 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client es va presentar a loficina per a una perspectiva GNM sobre una lesió a la 
pell que tenia a làrea del seu pit dret. Ella informa que va notar la lesió elevada, de color marró, amb 
vores irregulars fa 3-4 dies. Indica que acabava de tornar d'un viatge molt estressant a Europa pel 
funeral de la mare. Ella va sentir que la lesió a la pell va aparèixer poc després d'arribar a casa. Afirma 
que es dirigia a la clínica ambulatòria perquè la revisessin, però que estava molt preocupada pel que li 
dirien, sobretot perquè freqüentava sovint salons de bronzejat. També informa haver sentit palpitacions 
del cor molt fortes just abans d'anar a Europa i que han empitjorat des que va tornar a casa després del 
funeral. 

Òrgans afectats:  Dermis 
                               Capa germinal embrionària: mesoderma antic 
                               Centre de control cerebral: cerebel 
                               Miocardi  
                               Capa germinal embrionària: mesoderma 
                               Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Dermis: conflicte d'atac, sensació de brutícia o desfiguració a la zona de la pell 
afectada. La zona de la pell que se sent agredida produeix un melanoma compacte durant la Fase de 
Conflicte Actiu per enfortir la pell i protegir la zona de noves agressions d'aquest tipus. El melanoma 
es descomposarà a la Fase de Curació amb l'ajuda de micobacteris. Miocardi: conflicte de sentir-se 
completament aclaparat en relació amb el seu parella afectant el miocardi esquerre amb necrosi 
miocàrdica durant la Fase de Conflicte Actiu i palpitacions cardíaques durant la Crisi Epileptoide. La 
client haurà d'identificar els seus conflictes originals per completar els dos Programes Especials 
Biològics (SBS). 
 
Enteniment GNM: La client va reconèixer que les palpitacions del seu cor estan relacionades amb 
l’estrès d’haver de tornar a Europa per al funeral de la seva mare. Ella admet que va tenir una baralla 
amb el germà de sa mare amb qui no ha parlat en molts anys. Recorda sentir-se molt ansiosa per haver 
de tornar per al funeral i possiblement tenir una confrontació amb el seu oncle al funeral (el seu DHS 
va afectar el miocardi). Indica que per sorpresa seva no hi va haver problemes amb cap familiar i que 
tots van ser molt respectuosos. Per tant, ella va poder haver entrat a la Fase de Curació respecte a 
l'SBS del miocardi, causant palpitacions del cor, una vegada que va tornar a casa des d'Europa. La 
client va reconèixer que el conflicte lligat a la lesió de pell a l'àrea del si està relacionat amb les 
palpitacions del seu cor. Ella relata que les palpitacions del seu cor van començar a ser més freqüents i 
més fortes el que la va fer sentir molta ansietat, ja que el seu marit i el pare va morir per problemes 
cardíacs. També informa que té una bona amiga que va néixer amb un problema cardíac que la va 
obligar a sotmetre's a múltiples cirurgies cardíaques al llarg de la vida. Ella indica que aquest amic va 
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morir recentment al mig d'una altra cirurgia cardíaca que va ser un xoc, ja que s'havien enviat correus 
electrònics el dia anterior. Va reconèixer que les palpitacions del seu cor estan relacionades amb els 
seus temors d'haver d'operar-se del cor, cosa que el seu cos podria interpretar com un “atac contra la 
pell” (el seu DHS). Quan li vaig demanar que posés la mà on experimenta les palpitacions del cor, ella 
va col·locar la mà esquerra directament sobre la lesió de la pell prop de la part superior de l'àrea del si 
dret. Treballem en la comprensió de la correlació entre el "conflicte d'atac" i la lesió a la pell i també per 
abordar el conflicte relacionat amb les palpitacions del seu cor. 
 
Resultats: Una setmana després, la client va informar que la lesió a la pell va desaparèixer 
“miraculosament” després de dos dies. Ella indica que va decidir no anar a la clínica ambulatòria i, en 
canvi, es va esforçar per calmar-se per minimitzar-ne l'ansietat general. També es va alegrar molt 
d'informar que no ha tingut palpitacions cardíaques des de llavors. 

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