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CAS #64 
 

 

DATA: octubre, 2017 

 
CLIENT: dona dretana de 25 anys 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client va ser vist a la clínica per dolor al genoll i altres símptomes que 
començaven a resoldre's. Tenia curiositat sobre una explicació de GNM per a una erupció cutània entre 
el tercer i quart dit a les dues mans que va començar a presentar-se fa només unes setmanes. Ella 
admet que la granellada li dóna menjar de vegades. També es va preguntar per què estava en una àrea 
molt específica de les seves mans i no a cap altra part del seu cos. 
 
Observació: Es va observar una erupció cutània lleu amb una mica d'envermelliment i pell seca entre el 
tercer i quart dit de les dues mans i també a la part interna del canell dret. No era necessàriament càlid al 
tacte (veure fotos A i B, pàgina 3). 
 
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. Actualment es troba a la Fase de Curació o 
potencialment en una Curació Pendent. El seu conflicte original (DHS) s'ha d'identificar i portar a la seva 
consciència perquè el Programa Especial Biològic es completi. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació de GNM i va indicar que el seu conflicte podria estar 
relacionat amb la separació inesperada del gos, que va morir sobtadament fa uns mesos (el seu DHS)*. 
Ella admet que els últims mesos han estat un moment difícil per a ella i que només recentment ha 
començat a superar la pèrdua. Això podria explicar per què va començar a aparèixer la seva granellada, 
quan va començar a bregar amb la separació inesperada. 
 
Quan se li va preguntar per què associa estar separada del seu gos amb aquestes àrees específiques de 
les seves mans, es va adonar que quan acariciava el seu gos, les seves orelles queien entre el seu tercer 
i quart dit mentre fregava els costats de la cara amb tots dos. les mans. 
 
Se li va demanar a la client que fes la connexió que la granellada a les mans està relacionada amb la 
separació inesperada del seu gos. Se li va recomanar que continués treballant per canviar la seva 
perspectiva de la situació, particularment perquè ara es troba en un lloc millor pel que fa a la pèrdua. 

Resultats: La client em va enviar un missatge de text amb fotos de les seves mans 5 dies després 
(veure fotos C i D, pàgina 4), emocionada per la rapidesa amb què estava desapareixent la 
granellada. Estava molt complaguda amb la resposta del seu cos una vegada es va adonar del 
conflicte. 
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*Nota important: m'agradaria assenyalar que, durant la nostra conversa inicial sobre la seva 
granellada, pensem que estava relacionat amb un problema a la feina que potser va generar temors 
de separació dels seus pares. Això va ser determinat per la cronologia dels símptomes i l'incident 
laboral inesperat. Pensem que aquests dits específics poden estar relacionats amb la manera com 
els seus pares podrien haver pres les seves mans quan era nena quan creuava el carrer. Però no 
estava segur d'un record relacionat amb això. A causa de restriccions de temps, vam decidir 
connectar la seva granellada amb aquest conflicte de "por a la separació" dels seus pares, encara 
que no estàvem completament satisfets amb la relació amb la regió específica de les seves mans. 
Després d'una setmana, no hi va haver canvis als símptomes. La seva família li va demanar que 
veiés un dermatòleg a causa del temor que una possible tenya causés l'erupció. 

 

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

 
 

Font: www.LearningGNM.com 
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