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CAS #65 
 

 

DATA: octubre, 2017 
 
 

CLIENT: dona dretana de 38 anys 
 

 

 
 
Queixa subjectiva: La client té coneixements sobre GNM i ha tingut èxit en la superació dels símptomes 
anteriors. Volia conèixer la perspectiva GNM d'una contracció facial dreta que va començar fa uns 18 
mesos després del naixement del segon fill. Ella em va enviar els resultats de la ressonància magnètica 
recent que van indicar les troballes següents: 
 
“S'observa una nansa vascular asimètrica prominent a l'angle pontocerebel·lós dret íntimament relacionat 
amb el setè parell cranial adjacent a la protuberància. Aquest got sembla que sorgeix com una branca de 
l'artèria vertebral dreta. L'aparença és consistent amb la compressió del nervi facial a la cisterna basal com 
la causa subjacent de l'espasme hemifacial dret del pacient... No es va detectar cap altra anomalia 
intracranial significativa". 
 
La client indica que el seu metge li va dir que potser necessiten una cirurgia per alleujar la pressió al nervi 
facial. Tot i això, ha informat que no estaven segurs de per què només va començar a presentar 
símptomes recentment, ja que la compressió pot haver estat allà durant algun temps. Ella afirma que té 
una cita amb un neuròleg el proper mes per discutir la possible cirurgia. 
 
Mentrestant, la client indica que els seus símptomes semblen empitjorar. Ella informa que les contraccions 
facials sovint empitjoren a la feina, cosa que la fa molt tímida quan tracta amb persones. Els símptomes 
també semblen passar a l'atzar quan és a casa, mentre alleta el seu fill o quan està estressada en general. 
 
La client indica que va pensar que havia resolt el seu conflicte (DHS), però no està segura de per què 
persisteixen els símptomes. 
 
Observació: Durant la nostra consulta en línia, les seves contraccions facials només eren lleument visibles 
al principi. No obstant això, a mesura que continuàvem parlant, el seu ull dret començava a parpellejar 
lentament i les contraccions facials es feien més notòries. 
 
Òrgans afectats: Músculs facials 
                              Capa germinal embrionària: mesoderm nou 
                              Centre de control del cervell: escorça motora 
                              Els músculs facials estan inervats pel 7è nervi cranial (nervi facial) 
 
Explicació GNM: Els músculs facials estan relacionats amb un conflicte d'“haver perdut la cara”, 
experimentat com “sentir-se humiliat, avergonyit, ridiculitzat o ximple”. Aquest Programa Especial 
Biològic implica debilitat o paràlisi dels músculs facials durant la Fase de Conflicte Actiu i espasme 
muscular durant la Crisi Epileptoide. Les contraccions facials constants indiquen que ella està en una 
Curació Pendent, específicament en una Crisi Epileptoide pendent. El fet que només estigui afectat el 
costat dret de la cara indica que va experimentar el conflicte en relació amb una parella, sigui quina sigui la 
seva mare/fill (perquè és destra). El seu conflicte original (DHS) ha de ser identificat i portat al coneixement 
perquè es completi el Programa Especial Biològic. 
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Enteniment GNM:Com es va esmentar anteriorment, la client està familiaritzada amb GNM i en realitat va 
pensar que sabia quin era el seu conflicte original, però es va sorprendre que no hi hagués canvis en els 
seus símptomes. Va informar que durant la feina de part del seu segon fill li van dir que necessitaria una 
cesària d'emergència. Tot i això, li va indicar a l'obstetra que no volia prendre els antibiòtics abans de la 
cesària. Sent quiropràctica i practicant de la salut natural, estava molt ben informada i preparada sobre 
com volia que fos el naixement del fill. Va dir que es va sorprendre molt quan la seva obstetra li va dir que, 
si no prenia els antibiòtics, no li faria la cesària (el seu DHS). La client va quedar horroritzat davant la 
insistència del metge i finalment va sucumbir a la pressió, però admet que estava plorant i molt molesta pel 
procés. Ella reporta que tota la resta va anar bé, però que ella estaba molt enfadada amb el doctor. 
 
Ella afirma que la seva cella dreta va començar a tremolar una setmana després de l’incident. Al cap d'un 
mes del naixement del seu fill, el costat dret de la cara estava tremolant i amb espasmes. 
Ella indica que era una contracció constant, gairebé cada 5 minuts. Però quan estava realment malament, 
o quan estava sota estrès, les contraccions facials eren cada 30 segons i el seu ull dret estava gairebé 
completament tancat. 
 
La client estava confosa quant a per què persistien els símptomes després de fer la connexió que el seu 
conflicte estava relacionat amb l'obstetra. Ella afirma que ja no ha de bregar amb l'hospital o aquella 
persona, i es preguntava per què els seus símptomes persisteixen. Tampoc estava segura de per què 
apareixien els seus símptomes fins i tot quan estava a la feina i no pensava en absolut en l'incident, o quan 
estava alletant el seu fill. 
 
Vaig explicar al client el concepte de “rail de conflicte” o “extensió” del conflicte, que sovint es relaciona 
amb un significat o un “sentiment” que ella associava amb el conflicte original. Per tant, la propera vegada 
que va experimentar aquest "sentiment" similar, fins i tot sense cap recordatori directe del DHS original, el 
seu cos respon com un desencadenant. 
 
Va continuar explicant que la manera com el metge la va tractar la va fer sentir humiliada i avergonyida. La 
client afirma que se sentia com algú que no sabia del que estava parlant i que era “intel·lectualment 
incompetent”, especialment perquè és quiropràctica i col·lega professional de la salut. Després, la client va 
començar a adonar-se que cada vegada que discuteix amb el seu cònjuge sobre la salut dels seus fills, 
comença a sentir-se de la mateixa manera: "intel·lectualment incompetent", cosa que podria explicar per 
què les seves contraccions facials semblen empitjorar quan està estressada a casa en relació amb el seu 
cònjuge. 
 
També es va adonar que sent molta ansietat pel que fa als seus espasmes facials quan treballarà. Ella 
informa que se sent avergonyida que està intentant ajudar els seus pacients a sentir-se millor i, tanmateix, 
és ella la que té un espasme facial i una condició de salut. Una vegada més, admet que això fa que es 
preocupi per com n'és de competent davant dels seus pacients. 
 
Finalment, va reconèixer que potser alletar el seu fill és un camí perquè la primera vegada que el va alletar 
a l'hospital encara no estava de bon humor i encara estava molesta per com la va tractar el metge durant 
tot el procés del part. Potser sentint-se avergonyida que d'alguna manera li va fallar el fill. 
 
Se li va demanar que fos conscient d'aquestes "vies de conflicte" relacionades amb com se sent durant 
certs moments del seu dia i tan bon punt treballés per canviar la seva perspectiva de tot l'incident. 
Necessitava recordar-se a si mateixa que tot va sortir bé i que el seu paper com a persona intel·ligent i 
competent no es definirà per cap incident. Li vaig demanar que vigilés qualsevol canvi en els seus 
símptomes durant la setmana que ve i que em contactés per a una visita de seguiment d'aquí a dues 
setmanes. 
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Resultats: La client em va enviar un missatge 9 dies després, dient que havia notat una millora del 90% en 
les contraccions i espasmes facials. Va dir que “he passat 3 dies sense espasmes facials complets. Encara 
tinc alguns petits espasmes musculars. Aquest és un canvi tan dramàtic. Estic molt agraïda per aquests 
canvis”. 
 
Després va tenir l'amabilitat d'enviar-me els vídeos següents dels seus espasmes facials que ressalten els 
canvis significatius en els seus símptomes: 

Vídeo 1: pres 2 mesos abans de la nostra consulta 

Vídeo 2: pres 5 dies després de la nostra consulta 

Vídeo 3: pres 8 dies després de la nostra consulta 

Vídeo 4: pres 5 setmanes després de la nostra consulta 

Feu clic en aquest enllaç per veure els quatre vídeos: https://www.screencast.com/t/gvDC4Lcg7YE 
 
La client em va enviar un altre missatge unes 5 setmanes després de la nostra consulta indicant que 
estava quasi 100% lliure d'espasmes. Va indicar que acabava de veure el neuròleg que li va dir “wow, no 
sembles algú que tingui aquesta condició”. Quan li va preguntar què havia fet, la client li va explicar sobre 
la GNM, de la qual el neuròleg no havia sentit a parlar, però estava disposada a escoltar-la. Ella afirma que 
el neuròleg va dir que "sabem que aquesta condició està relacionada amb l'estrès, i per això té sentit que 
GNM pugui ajudar". En general, la client va quedar satisfeta amb la visita i la capacitat per tancar el 
programa biològic. El seu darrer missatge deia: “Puc somriure de nou”. 

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