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CAS #03 

 

DATA: agost del 2010 
 
CLIENT: home dretà de 37 anys 

 

 

 

 

 
 
Queixa subjectiva: Dolor al coll dret i omòplat dret d'una setmana sense mecanisme lesional. El dolor 
sembla anar-hi i venir, però sense agreujament físic. 
 
Observació: El client es va presentar amb rangs de moviment complets del coll i l'espatlla, però amb dolor 
al coll dret i l'espatlla dreta al final del rang. La palpació va revelar tensió i punts d'activació als músculs al 
llarg del coll dret (músculs paraespinals cervicals) i l'espatlla dreta (músculs del maneguet rotador). 
 
Òrgans afectats: Músculs al llarg del costat dret del coll i  
                              músculs del maneguet rotador de l'espatlla dreta 
                              Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                              Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Coll: Conflicte de desvalorització intel·lectual moderada de si mateix/a en relació 
amb una parella causant pèrdua de teixit muscular (necrosi) de la musculatura estriada del costat dret 
del coll. Espatlla: pèrdua d'autorespecte envers una relació de parella causant necrosi de la 
musculatura estriada de l'espatlla dreta. Actualment en Curació Pendent ja que refereix que el dolor va i 
ve i és pitjor en certs dies en comparació amb altres. Està en un rail que ha de ser identificat i portat a la 
seva consciència per ajudar a completar la curació.  
 
Enteniment GNM: Després de discutir el conflicte involucrat, el client va esmentar que fa unes setmanes 
va estar involucrat en un xoc de parafangs a l'estacionament de la seva feina. Afirma que va colpejar 
accidentalment l'automòbil d'un company de feina que estava estacionat a l'estacionament quan es 
dirigia a casa seva (el seu DHS). Indica que li va explicar a la seva companya de feina el que havia 
passat i va decidir que l'ajudaria a pagar-li el cost de reparar el mal menor del seu automòbil. Ara recorda 
que els seus símptomes se senten pitjor quan és a la feina (el seu rail) i que semblen desaparèixer quan 
no és a la feina. També informa que se sent culpable (dolor a l'espatlla dreta) respecte a tot l'incident i, a 
vegades, intenta evitar el company de feina perquè no li recordin l'accident. També afirma que va sentir 
que se n'estaven aprofitant perquè la companya de feina volia que ell li pagués en efectiu i que ella aniria 
a fer les reparacions ella mateixa en lloc de donar-li la factura de les reparacions. Ell indica que sent que 
ella només acceptaria els diners en efectiu i no repararia l'automòbil (dolor de coll). Se li va dir al client 
com el seu treball, l'estacionament i el seu company de treball poden ser potencials rails que estan 
interrompent que el Programa Especial Biològic completi la Fase de Curació. 
 



    
DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació continguda en aquest document no reemplaça el consell mèdic professional.  2 

Resultats: El client va poder fer la connexió amb l'explicació de GNM i va informar que ja no demoraria 
més a donar els diners al seu company de feina i que simplement li agradaria deixar enrere tot l'incident i 
seguir endavant. Actualment es troba a la Fase A de Curació que està sent interrompuda pels seus rails. 
L'equilibri d'energia i el treball muscular es van fer per ajudar-lo a alleujar els símptomes. Al seguiment, 
va informar que després de pagar al seu company de feina i deixar enrere tota la situació, els símptomes 
havien desaparegut. Va informar en una altra sessió que continua sense dolor fins i tot un mes després. 
 
 

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