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CAS #62 
 

 
DATA: octubre, 2015 

 
CLIENT: Dona esquerrana de 41 anys 
 

(Això no és un client sinó una observació 

dels símptomes que va presentar la meva 

dona Annamaria, que exemplifica la 

perspectiva GNM d'una erupció cutània) 

 
 
Queixa subjectiva: Una granellada a la pell a l'interior (doblesa) del colze esquerre, que va 
aparèixer mentre estàvem netejant a la clínica després d'una presentació en viu de GNM. 
 
Observació: L'erupció cutània es va observar per primera vegada quan Annamaria va començar a 
sentir picor a la part interna del colze esquerre. La granellada era vermella i càlida al tacte, i estava 
confinat només a aquella àrea específica del colze esquerre. 
 
Òrgans afectats: Epidermis (pell externa) 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça cerebral (escorça sensorial) 
 
Explicació GNM: L'epidermis està relacionada amb un conflicte de separació, viscut com a 
"voler separar-se" o "por a la separació". Aquest Programa Especial Biològic implica la ulceració 
de la pell afectada durant la Fase de Conflicte Actiu i la restauració del teixit durant la Fase de 
Curació que es presenta com a picor, hipersensibilitat i exantema. La cara interior del colze 
esquerre indica “no voler separar-se” o “por de separar-se” de la parella (per ser 
biològicament esquerrana). Ha d'haver entrat recentment a la Fase de Curació ja que no tenia 
antecedents d'erupció cutània en aquesta àrea. 

Enteniment GNM: Annamaria i jo vam reconèixer ràpidament el conflicte original que va conduir 
als seus símptomes. Més d'hora aquella tarda (uns noranta minuts abans que aparegués 
l'erupció), estava fent una presentació de GNM a la clínica. La presentació va ser interrompuda 
per crits i crits que provenien del front de l'oficina al taulell de recepció. Quan vaig aturar la 
presentació per veure què estava passant, vaig notar que Annamaria parlava amb un ancià que 
no semblava feliç i agitava el seu bastó davant seu. El senyor estava molt enfadat i molest 
perquè l'Annamaria no li tornava les claus del cotxe. Ara estava cridant que volia recuperar les 
claus per poder anar-se'n a casa. Estava intentant calmar-lo mentre Annamaria parlava amb la 
policia per telèfon. 
 

Aparentment, el cavaller estava perdut i confós i va entrar a la clínica a buscar ajuda. No estava 
segur d'on anava i li va donar a Annamaria les claus perquè el pogués ajudar a trobar el seu 
cotxe a l'estacionament. Annamaria es va preocupar molt per la seva confusió ja que no va poder 
dir-li on vivia i com va acabar a l'edifici. Ella va determinar que ell no estava en condicions de 
conduir i va decidir no permetre pujar al seu automòbil una vegada que finalment el van trobar. 
Va indicar que va intentar trucar a la seva dona, que va dir que no hi havia ningú disponible per 
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recollir-lo. Va ser llavors quan Annamaria va decidir trucar a la policia perquè l'escortessin a casa. 
Va ser durant aquesta trucada telefònica que el cavaller es va agitar i es va enutjar i volia 
recuperar les claus per poder marxar (el seu DHS). Vam haver de calmar-ho perquè va 
amenaçar de colpejar-nos amb el seu bastó si no li tornàvem les claus. Després d'uns minuts, la 
policia va arribar i Annamaria va començar a informar-los sobre la situació i vaig poder tornar a la 
meva presentació. 

Va ser irònic que durant la presentació vaig esmentar que aquest esdeveniment era un DHS 
potencial que podria conduir a un símptoma quan es resolgués. Aproximadament noranta minuts 
després, mentre netejàvem l'habitació, Annamaria va resoldre el conflicte i va aparèixer el 
símptoma. Va ser interessant notar que la seva granellada es presentava a la part interior del seu 
colze esquerre ("no voler separar-se") i no a la part exterior (que s'associa amb "voler separar-se" 
o "allunyar-se de mi"). Mentre discutíem el Programa Especial Biològic i la interpretació de la 
seva psique de l'esdeveniment inesperat, Annamaria va admetre la seva preocupació pel cavaller 
i que la seva prioritat era no deixar-ho anar.  

Resultats: Després de ser conscient de la connexió entre la seva erupció sobtada i la resolució de 
l'incident amb el vell, l'erupció va desaparèixer del tot en menys d'una hora. Annamaria no ha tornat 
a tenir una granellada a la pell des d'aquest incident. Aquest és només un altre gran exemple de 
com el coneixement de GNM ens brinda l'oportunitat d'observar el Programa Especial Biològic a la 
nostra vida diària, sense por ni pànic. 
 
 
Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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