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CAS #92 
 

DATA: febrer 2018 
 

CLIENT: home dretà de 21 anys 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: El client va ser vist a la clínica per altres símptomes musculoesquelètics al llarg 
dels anys. Tenia curiositat sobre una explicació de GNM per a la seva èczema que està sol a la part 
exterior de les dues mans. Informa que ho va notar per primera vegada com a mans seques a la feina 
fa aproximadament un any i mig. Afirma que lentament amb el temps, la pell seca es va convertir en 
una erupció, picor i envermelliment. Finalment, li van diagnosticar èczema i li van receptar cremes a 
força de cortisona que només van proporcionar un alleujament temporal. El pacient afirma que la seva 
erupció sovint anava i venia el darrer any i mig. No obstant això, sembla notar-ho més quan és a la 
feina o quan surt de la feina per tornar a casa. L'erupció no afecta el seu somni i no afecta cap altra 
àrea del cos. 
 
Observació: Es va observar una erupció cutània amb una mica d'envermelliment a la part externa de 
les dues mans. També estava lleugerament calenta al tacte (veure foto A). 
 
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 “voler 
separar” o “empènyer algú”, (perquè és al dors de les mans). 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. Actualment es troba en una Curació Pendent amb rails/desencadenants constants. El seu 
conflicte original (DHS) ha de ser identificat i portat a la seva consciència perquè el SBS es completi. 
 
Enteniment GNM: El client va entendre l'explicació de GNM i va indicar que el seu conflicte de 
separació podria estar relacionat amb el seu cap a la feina, que sovint ho assenyalava i el molestava 
davant dels altres treballadors (el seu DHS). Això ho va fer sentir incòmode al principi, especialment 
perquè era nou a la feina i realment no li agradava el que estava fent. Recorda haver tingut molts dies 
en què se sentia incòmode quan el seu cap apareixia al lloc. Tot i això, admet que recentment s'han 
fet amics i que en realitat passen l'estona socialment. Això podria explicar per què la seva granellada 
persisteix, ja que convertir-se en amic del seu cap, de qui originalment volia separar-se, podria ser un 
rail/desencadenant subconscient. Se li va demanar al client que fes la connexió que la granellada al 
dors de les seves mans està relacionat amb voler separar-se del seu cap a la feina. Se li va 
recomanar que treballés per canviar la perspectiva que tenia del seu cap i que es recordés a si mateix 
que ara era segur estar a prop seu. Es van proporcionar tècniques d'equilibri i tractament quiropràctic 
per als problemes musculoesquelètics. Se li va demanar que fes una visita de seguiment d'aquí a un 
parell de setmanes. 
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Resultats: El client va tornar a la clínica unes 6 setmanes després per altres símptomes. Va informar 
que la seva granellada havia millorat i, encara que encara estava una mica allà, no estava inflamat ni 
li picava gaire. Ja no estava gaire preocupat per l'erupció cutània i va admetre haver treballat per 
veure el seu cap de manera diferent i reconèixer que els comentaris mai no són personals. 
 
El client va tornar a la clínica gairebé 5 mesos després per una queixa diferent. Va informar que va 
renunciar a la feina unes setmanes després de la nostra última visita i que els símptomes de la seva 
pell van millorar gairebé immediatament (veure foto B). Va sentir que la granellada a la pell havia 
millorat en un 100% i volia passar temps discutint altres conflictes que estaven donant lloc a diferents 
símptomes. 

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