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CAS #95 
 

 

DATA: novembre 2018 
 

CLIENT: dona dretana de 57 anys 
 
 

 

 
 
Queixa subjectiva: Aquest cas implica una discussió amb un membre del personal de la clínica que 
volia conèixer la perspectiva GNM d'un diagnòstic recent de “artritis psoriàsica”. Va esmentar que 
va començar a tenir dolor a la mà dreta el desembre passat que semblava sorgir del no-res. Indica 
que el dolor va anar empitjorant gradualment en els mesos següents, i que també li van començar a 
fer mal la mà esquerra i els genolls. Tot i això, va notar que mentre estava de vacances a Europa a 
l'agost, no va experimentar cap dolor. En tornar a casa al setembre, el mal de mans i genolls s'havia 
tornat més intens i constant. Ella afirma que després de veure el seu metge de família li van 
diagnosticar artritis psoriàsica. Quan li vaig preguntar sobre una granellada, va informar que havia 
tingut una granellada lleu en el passat, però que ja no el presentava. Ella informa que va acudir a un 
naturòpata i un metge de medicina energètica i també va fer canvis nutricionals amb només una 
millora lleu i temporal. Volia saber quin era l'impacte del conflicte potencial relacionat amb el dolor a 
les mans i als genolls. 
 
Observació: Després de l'observació, la mà dreta semblava estar lleugerament inflamada i inflada. 
Va informar que tenia una mica de dolor a les mans i als genolls, però no tant com quan s'aixeca al 
matí o fa unes setmanes després de sopar a casa de la seva germana. 

Òrgans afectats: Ossos i articulacions de la mà dreta i dels dits 
                              Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                              Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
                              Ossos i articulacions bilaterals del genoll 
                              Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                              Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Dolor a la mà i els dits drets: conflicte de desvalorització severa de si 
mateix/a de la destresa experimentat com un “fracàs en una tasca manual” o un “rendiment 
manual pobre” en relació amb una parella (perquè és dretà). Dolor de genoll bilateral: conflicte 
sever de desvalorització del rendiment físic experimentat com “no fer bé una tasca de 
genolls” o “no ser prou ràpid per realitzar una tasca de genolls”. Aquests Programes Especials 
Biològics provoquen la descalcificació (osteòlisi) dels ossos afectats de la mà, dits i genolls durant la 
Fase de Conflicte Actiu. Durant la Fase de Curació, la pèrdua òssia es reconstrueix amb formació 
de durícies que causen inflamació a l'àrea afectada i dolor posterior. El propòsit biològic d'aquests 
Programes Especials Biològics és enfortir els ossos i les articulacions de la mà, dits i genolls per 
millorar el rendiment manual i físic. La client es troba actualment en una Curació Pendent amb rails 
i disparadors potencials. El conflicte original s'ha d'identificar i portar a la seva consciència perquè 
pugui completar la curació. 
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Enteniment GNM: Ella va entendre l'explicació de GNM i va informar que el seu conflicte podria 
estar relacionat amb el deteriorament de la salut del gos (el seu millor amic) des del desembre 
passat. Ella informa haver-lo vist vomitar i perdre el control de la bufeta i les evacuacions intestinals 
que necessitaven netejar-se constantment. Ella indica que no es va adonar de com de greu estava 
empitjorant la seva salut fins que va començar a arribar a casa amb l'olor i la vista de vòmit i diarrea 
gairebé diàriament. Això la va portar a sentir que no era prou ràpida per netejar les deixalles del seu 
gos (el seu DHS). Ella afirma que després de portar el gos al veterinari, estava preparada per als 
darrers dies del seu gos de 17 anys. Però la seva font d'estrès era la necessitat d'estar constantment 
netejant després d'ell, cosa que implicava estar sobre les mans i els genolls. Ella diu que quan es 
desperta al matí o quan arriba a casa després d'haver estat fora, el seu primer pensament és veure 
on va fer el gos un desastre i si l'hauria de netejar. Recorda haver portat a sopar el seu gos a casa 
de la seva germana fa unes setmanes. Ella indica que estava realment ansiosa i estressada perquè 
el gos va fer un desastre a la casa de la seva germana, cosa que podria explicar el seu brot més 
recent de símptomes més tard aquella nit. 
 
Se li va demanar que connectés conscientment que el dolor a les mans i genolls estava relacionat 
amb la seva incapacitat per ser prou ràpid per netejar les deixalles del seu gos. Se li va recomanar 
que treballés per canviar la seva perspectiva pel que fa a la neteja del seu gos, que estava bé si no 
s'ocupava del desordre immediatament perquè, en última instància, es netejaria. Se li va demanar 
que em fes saber en una setmana si hi havia algun canvi als símptomes. 
 
Resultats: M'hi vaig acostar 2 setmanes després per veure com estaven les mans i els genolls. Ella 
em va enviar un missatge que "el meu gos està pitjor, però he après a deixar passar els accidents, 
cosa que va millorar les meves mans i genolls en un 85%". Va informar que tenia altres símptomes 
sobre els quals va preguntar, però estava molt complaguda per la reducció significativa del dolor a la 
mà i al genoll. 
 
 
Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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