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CAS #40 
 

 

DATA: març 2013 
 

CLIENT: home dretà de 60 anys 
 

 

 
 
 
Queixa subjectiva: Erupció a la part superior de l'esquena i a la part externa de l'avantbraç dret. El 
client informa que l'erupció va començar fa unes 4 o 5 setmanes, però ha empitjorat molt les darreres dues 
setmanes. Admet que la picor sembla pitjor quan està dins de la casa i no tan fort quan està fora durant el 
dia. El client afirma que no està prenent cap medicament ni usant cremes, sinó que va començar a prendre 
remeis homeopàtics la darrera setmana. Indica que va aprendre sobre GNM fa uns quants anys i tenia 
curiositat sobre l'explicació de GNM per a la seva erupció. 
 
Observació: Es va observar envermelliment i una erupció a l'avantbraç dret i també en una regió de la part 
superior de l'esquena només. La resta del cos no tenia cap erupció (veure fotos adjuntes 1 i 2) 
 
Òrgans afectats: Epidermis (pell externa) 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça cerebral (escorça sensorial) 
 
Explicació GNM: L'epidermis es relaciona amb un conflicte de separació. Aquest Programa Especial 
Biològic (SBS) implica la ulceració de la pell afectada durant la Fase de Conflicte Actiu i el farciment i la 
restauració del teixit durant la Fase de Curació que s'associa amb picor, hipersensibilitat i erupció cutània. 
La part exterior de l'avantbraç dret indica "voler separar-se" d'una parella, que també ha d'associar 
amb la part superior de l'esquena. El client es troba actualment en una Curació Pendent amb alguna 
cosa a casa que és una rail o desencadenant dels símptomes. El conflicte original i qualsevol altra via han 
de ser identificats i portats al seu coneixement perquè es completi el SBS. 
 
Enteniment GNM: El client es va adonar que el seu conflicte està relacionat amb la seva núvia actual amb 
qui viu al seu departament. Ell admet que la relació ha estat molt inestable darrerament, especialment quan 
ella va començar a descarregar moltes de les seves frustracions amb ell. Indica que estava particularment 
molest per la manera com ella tracta els seus fills i va estar a punt de voler mudar-se. Tot i això, la seva 
veritable sorpresa va arribar quan va visitar un psíquic fa uns dos mesos. Ell informa que el psíquic li 
donava informació molt convincent i precisa sobre la seva vida. Tot i això, es va sorprendre molt quan el 
psíquic li va dir que el seu difunt pare no només volia que es mudés del departament de la seva nòvia, sinó 
que la seva nòvia també volia que es mudés, però no volia dir-ho (el seu DHS). Ell no va poder No crec 
que la seva xicota en el fons (segons la psíquica) també voldria que ell se n'anés. Recorda sentir-se molt 
diferent de la relació després d'aquesta sessió. 
 
Confessa que, des de llavors, cada cop que tenia contacte físic amb la seva nòvia, se sentia desconnectat. 
Afirma que també va haver de decidir que finalment la deixaria. El client ara recordava que la seva xicota 
sovint li fregava la part superior de l'esquena quan s'asseien junts, raó per la qual també va desenvolupar 
una erupció en aquesta àrea del cos. Ara entenia per què els seus símptomes sempre empitjoraven a casa 
en presència d'ella, ja que sovint tenien desacords i discussions diàries. 
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Resultats: El client va entendre el seu Programa Especial Biològic i va decidir que aviat es traslladaria 
després de concretar una oferta de treball que estava esperant. Mentrestant, va indicar que treballaria per 
canviar la perspectiva de la relació i realment minimitzaria qualsevol conflicte o discussió potencial. Admet 
que darrerament ha estat fent molta meditació i autoreflexió, per la qual cosa se sentia confiat en la seva 
capacitat per canviar la seva perspectiva. 
 
Durant una visita de seguiment 2 setmanes després, va informar que va sentir menys picor amb certa 
millora en la seva granellada després de la nostra última visita. Va indicar que va parlar obertament amb la 
seva nòvia sobre com se sentia, però també que entenia la realitat de la situació, que no es podria mudar 
fins que la seva feina estigués assegurada. Va afirmar que ara se sent emocionalment separat de la seva 
parella i es va adonar que ella era un desencadenant/rail per a ell. Va donar un exemple de sortir a sopar 
amb els seus fills i la seva exesposa i com el seu avantbraç va començar a picar molt quan li van preguntar 
per la seva xicota. Va admetre que la seva erupció cutània es veia una mica pitjor durant la segona visita a 
causa de factors desencadenants a la llar els dies anteriors (veure fotos 3 i 4). 
 
En un correu electrònic de seguiment 6 setmanes després, el client va escriure que finalment havia 
aconseguit una feina i que també tenia el seu propi apartament, al qual es traslladaria en uns dies. Va 
indicar que la pell ara havia millorat un 95%! Creia que la pell va millorar immediatament després de signar 
el contracte de lloguer del seu nou apartament. 
 
Aproximadament 3 setmanes després del correu electrònic, el client va tenir una altra visita de seguiment a 
la clínica. La seva pell va mostrar una millora significativa (veure fotos 5 i 6). El client va informar que 
estava molt satisfet amb la seva capacitat per comprendre i manejar el Programa Especial Biològic. Ara 
vivia al seu propi apartament i treballava de nou. La relació ara havia acabat i la seva pell havia tornat a la 
normalitat, però admet que continua buscant empremtes cada cop que sent una picor lleu. 

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

 

Font: www.LearningGNM.com 
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