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CAS #11 

 
 
DATA: maig de 2011 
 
CLIENT: dona dretana de 64 anys 

 

 

 

 
 
Queixa subjectiva: La client va ser diagnosticat recentment amb flebitis superficial a les venes del 
panxell esquerre que estaven visiblement inflades i engrandides. No es va queixar de dolor, però 
estava més preocupada per la inflor. 
 
Observació: La vena superficial del panxell esquerre sembla gran i inflamada i lleugerament sensible a 
la palpació. 
 
Òrgans afectats:   Venes del panxell esquerre 
                                Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                                Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Venes de la cama esquerra: conflicte de bola i cadena; sentir-se lligat pel que fa 
a la seva mare/fill causant necrosi de la vena de la cama durant la Fase de Conflicte Actiu i flebitis 
durant la Fase de Curació. La client i necessitarà identificar el conflicte original per completar el 
Programa Especial Biològic. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el seu conflicte està relacionat 
amb la visita al metge del seu marit, que actualment està bregant amb demència. Ella informa que el 
metge li va dir que la demència del seu marit és una “demència del lòbul frontal”, que és la pitjor manera 
que pot tenir (el seu DHS). Indica que aquest diagnòstic la va fer sentir “lligada” i nerviosa de no poder 
manejar més el que implica la cura del seu cònjuge, a qui ara veu com un “nen”, per això la vena de la 
cama esquerra (el seu costat mare/fill). 

Resultats: En una visita de seguiment 3 setmanes després per una altra queixa, va esmentar que 
la inflor al panxell esquerre es va resoldre després de 3 dies. El seu panxell esquerre ara 
semblava de mida normal amb teixit cicatricial lleu palpat. Ella informa haver arribat a un acord 
amb el seu nou paper en la relació a mesura que continua bregant amb els problemes de salut del 
seu cònjuge. 

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