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CAS #02 
 

 

DATA: octubre de 2010 
 

CLIENT: dona esquerrana de 36 anys 

 

 

 

 

 

Queixa subjectiva: Vòmits, diarrea, rampes, febre, malaltia generalitzada. La client informa que va 
començar a sentir-se "malalta" després de tornar a casa d'un partit de futbol sala dijous a la nit. Ella indica 
que es va sentir bé durant el joc i més d'hora aquest dia, però que després del joc va començar a sentir 
nàusees. Ella informa que va acabar amb diarrea severa i vòmits aquella nit i va passar la major part de la 
nit al bany. Indica que al dia següent va ser més del mateix i sentia tot el cos dolorit, amb una mica de 
febre. Ella informa de sentir-se com si fos una intoxicació alimentària. 

Observació: Es presentava molt aletargada, amb poca energia i visiblement molt malalta amb una mica de 
febre. Va informar nàusees i volia ficar-se al llit per descansar i dormir. 
 
Òrgans afectats: Estómac i intestí prim 
                              Capa germinal embrionària: endoderma 
                              Centre de control cerebral: tronc cerebral 
 
Explicació GNM: Conflicte de no poder digerir un “mos”; un conflicte d'enuig indigerible. La client es 
actualment a Fase de Curació amb dolor, diarrea, vòmits, febre. El significat d'aquest Programa Especial 
Biològic és incrementar les cèl·lules productores de sucs digestius a l'estómac i l'intestí prim per absorbir i 
digerir millor l'enuig indigerible. 
 
Enteniment GNM: Després de discutir el conflicte involucrat, la client va esmentar que, durant l'estiu, ella 
estava jugant amb un equip de futbol que viatjaria a la Colúmbia Britànica per representar Ontario en un 
campionat canadenc. Ella afirma que abans del seu joc crític de playoffs, que determinaria si representarien 
la província als campionats canadencs, va decidir que no viatjaria amb l'equip si qualificaven per a la final a 
Columbia Britànica a causa del recent naixement de la seva filla. Tot i això, li va dir a l'equip que estaria feliç 
de jugar amb ells en el partit de playoffs per ajudar-los a classificar. 
 
Quan va arribar el dia del desempat (fa aproximadament 2 mesos), estava molt emocionada de jugar i va 
convidar la família i amics a assistir al joc en una ciutat veïna. Ella informa que normalment és titular a 
l'equip, però que estava molt sorpresa i molesta durant el partit dels playoffs quan no la van jugar en 
absolut, sense que l'entrenador li notifiqués que això passaria (el seu DHS). Recorda estar extremadament 
enutjada i dolguda, especialment perquè va convidar familiars i amics a assistir a un joc en què finalment no 
va jugar. Afirma que va sortir del camp a prop del final del joc i va expressar el seu disgust i enuig amb 
l'entrenador. de l'equip. Ella indica sentir-se molt molesta durant uns quants dies després i va prometre no 
tornar a jugar amb l'equip. 
 
Dijous a la nit, quan es va “emmalaltir”, la client va esmentar que el seu nou equip de futbol sala li va 
demanar que jugués per a ells l'estiu següent. Ella indica que ha d'haver interpretat aquesta invitació com la 
resolució del seu enuig indigerible amb el seu antic equip, ja que ara tenia un nou equip per jugar la 
temporada que ve. Va ser quan va arribar a casa aquella nit emocionada per explicar al seu marit la notícia 
que els seus símptomes van començar a aparèixer. 
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Resultats: La client va entendre el fet que actualment ja era a la Fase A de Curació i molt a prop de la Fase 
B. Se li va recomanar menjar moltes proteïnes per reposar el que estava perdent a través dels vòmits i la 
diarrea i també per donar-li energia durant recuperació. Es va sentir alleujada que hi hagués una explicació 
per a la seva "malaltia" i després va informar que "tornava a sentir-se normal" i sense símptomes 3 o 4 dies 
després d'establir la connexió emocional amb els símptomes. Es va observar que la durada de la seva 
activitat de conflicte (2 mesos) explicava el temps que va prendre al seu cos passar per la Fase de Curació 
(5-6 dies). 
 
 

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

Font: www.LearningGNM.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


