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CAS #36 

 

DATA: juliol de 2013 
 

CLIENT: dona esquerrana de 26 anys 
 
 
 

 
 
Queixa subjectiva: Entumiment del seu dit menut dret durant unes 2-3 setmanes. La client informa 
que l'entumiment va sortir del no-res i sembla anar i venir cada dia durant les darreres setmanes. Ella 
indica que el dit no li fa mal i no li impedeix fer cap activitat. 
 
Observació: La client es va presentar amb restriccions a les articulacions de tota la columna i tensió 
muscular a la musculatura del coll (també es queixava de mal de coll). No obstant això, va presentar un 
rang complet de moviment a les mans i dits sense dolor. Va informar que el seu dit petit dret estava 
entumit durant la visita. 

Òrgans afectats: Periosti  
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: escorça cerebral (escorça post-sensorial) 
 
Explicació GNM: El conflicte biològic associat amb el periosti és un conflicte de separació sever o 
una por a una separació sever. Hi ha hipersensibilitat i dolor durant la Fase de Conflicte Actiu i 
hiposensibilitat o entumiment durant la Fase de Curació. L'entumiment indica que ara la persona està en 
procés de curació. No obstant això, pot estar en un procés de Curació Pendent ja que l'entumiment 
persisteix. És important que la client identifiqui el seu conflicte per completar el Programa Especial 
Biològic i alleujar-ne els símptomes. 
 
Enteniment GNM: La client va informar que creu que la seva por a la separació pot estar relacionada 
amb la seva feina. Ella indica que recentment va rebre un ascens i estava molt feliç d'ascendir a 
l'empresa. No obstant això, fa unes setmanes, recorda haver comès l'error de no desar/respatllar un 
projecte a l'ordinador on estava treballant. Ella admet haver estat represa per l'error pel seu supervisor i 
afirma que estava molt preocupada que pogués perdre la feina (el seu DHS). La raó per la qual aquesta 
por a la separació va afectar el seu dit petit dret és perquè aquest és el dit que fa servir per pressionar 
"enter" al teclat, que admet que no va pressionar quan es tractava de guardar la seva feina. Va haver 
d'associar el seu dit petit dret amb la por de perdre la seva feina. 
 
Resultats: La client va entendre el Programa Especial Biològic i se li va recomanar fer la connexió 
emocional entre l'entumiment del dit i la por de perdre la feina fa unes setmanes. Se li va demanar que 
es recordés a si mateixa que estava segura per anar a treballar i fer servir el teclat sense preocupacions. 
 
Una visita de seguiment una setmana després va revelar que ja no tenia entumiment al dit. Va informar 
que dos dies després de la visita inicial, l'entumiment del dit va disminuir i ja no era un problema. En una 
segona visita de seguiment dues setmanes després, seguia sense símptomes. 
 

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