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CAS #63 
 

 

DATA: març, 2013 
 
CLIENT: dona dretana de 55 anys 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: El client venia per símptomes de dolor lumbar que començaven a resoldre's. 
Tenia curiositat sobre una explicació de GNM per a una erupció cutània a la part interior 
(doblesa) del colze esquerre, que va aparèixer fa només uns dies durant el cap de setmana. 
 
Observació: Es va observar una erupció cutània lleu amb envermelliment al plec del colze 
esquerre. No era necessàriament càlid al tacte i el pacient només va informar una picor lleu. 
 
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, 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 tissular durant la Fase de Curació 
que presenta com a picor, hipersensibilitat i granellada. La part interior del colze esquerre indica 
“no voler separar-se” o “por de la separació” d'una mare/fill (perquè és biològicament dretana). 
Actualment es troba a la Fase de Curació o potencialment en una Curació Pendent. 

Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació de GNM i va indicar que el conflicte podria 
estar relacionat amb la seva filla. Ella admet que a principis de la setmana passada va tenir una 
gran discussió amb la seva filla, que estava passant per un moment difícil emocionalment. Ella 
afirma que després de la seva discussió, la seva filla es va anar enutjada i no va tornar a casa per 
uns dies (el seu DHS). La client va reconèixer que la seva granellada va aparèixer perquè la seva 
filla finalment va tornar a casa el cap de setmana. Ella indica que les coses encara no estan 
completament bé amb la seva filla, però estan disposades a resoldre les coses juntes. Se li va 
demanar al client que fes la connexió que la seva granellada al colze esquerre està relacionat amb 
la separació inesperada de la seva filla. Se li va recomanar que continués treballant per canviar la 
seva perspectiva de la situació, particularment perquè la seva filla ara torna a casa i disposada a 
treballar juntes. 
 

Resultats: La client va tornar per a una visita de seguiment una setmana després. Continuem 
tractant els seus símptomes musculoesquelètics; no obstant, va informar que l'erupció cutània va 
desaparèixer al cap de pocs dies de la nostra última visita. Indica que ja no té cap granellada a la 
part interna del colze esquerre i que la seva filla ha decidit tornar a casa. 

La client va informar durant una visita 2 mesos després, que segueix sense tenir granellada al 
colze. També va admetre que les coses han anat millor pel que fa a la relació amb la filla. 

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