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CAS #13 
 

DATA: febrer 2011 
 

CLIENT: dona esquerrana de 30 anys 

 

 

 

 

Queixa subjectiva: Mals de cap, marejos, pesadesa al voltant dels ulls i nuvolositat mental amb 
dolor al costat esquerre del coll. La client informa que els símptomes van començar al febrer de 
2009. Ella afirma que es va fer una tomografia computada i una anàlisi de sang al març de 2009 que 
van ser normals. Ella indica que estava embarassada el juny de 2009 i durant tot l'embaràs va tenir 
marejos i mal de coll, cosa que la va portar a veure diversos professionals de la salut que realment no 
la van ajudar. Ella informa que els símptomes són constants amb potser un bon dia cada 2 setmanes. 
Ella admet que els símptomes del coll van començar a la banda esquerra, però ara són als dos costats 
ia la base del crani. 
 
Observació: Va presentar un rang complet de moviment del coll, però es va queixar de mal de coll al 
final del rang. La palpació dels músculs del seu coll va revelar una mica de sensibilitat a banda i banda. 
 
Òrgans afectats: Músculs del coll   
                              Capa Germinal Embrionària: mesoderma nou 
                              Centre de Control Cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: 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 al coll. La 
client es troba actualment a la Fase de Curació amb dolor (a nivell d'òrgans) i marejos, mals de cap, 
pesadesa al voltant dels ulls i nuvolositat mental (a nivell cerebral a causa de la inflamació al centre de 
control cerebral dels músculs del coll). No obstant això, ella també és a la Curació Pendent i els seus 
rails s'han d'identificar perquè el Programa Especial Biològic completi la curació. El significat d’aquest 
Programa Especial Biològic és enfortir la musculatura per manejar millor futures tensions i conflictes de 
desvalorització d’aquesta naturalesa.    
 
Enteniment GNM: Després de discutir el conflicte involucrat, la client va esmentar que, per voluntat 
pròpia, estava ajudant i assistint a un nou company de treball a la seva oficina. Tot i això, el gener de 
2009, la client va indicar que l'actitud i el comportament del seu company de treball havien canviat, i 
sovint es mostrava ressentit i amargat amb ella i altres companys de treball. La client estava molesta 
per aquest canvi d'actitud i va decidir que ja no faria tot el possible per ajudar-la. Ella recorda que hi va 
haver un incident quan era a casa de la feina, on un altre company de feina li va dir que el company de 
feina que solia ajudar aniria a la seva oficina i revisaria la seva feina (el seu DHS). La client va informar 
que estava molesta pels diversos incidents ocorreguts des del gener respecte al seu company de feina, 
però va decidir no confrontar-la. La client informa que va tenir una sinusitis el febrer del 2009 i que des 
de llavors ha tingut mal de coll, mals de cap, pesadesa al voltant dels ulls i marejos. La client afirma 
que va estar de baixa per maternitat durant el proper any (des del març del 2010). Tot i això, els seus 
símptomes es van mantenir constants durant tot l'embaràs. Quan se li va preguntar sobre els possibles 
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rails, va indicar que sovint revisava els seus correus electrònics mentre era a casa i que es mantenia 
en contacte amb els seus companys de feina, que la mantindrien al corrent del que passava a l'oficina 
(els seus rails). La client afirma que va estar de baixa per maternitat durant el proper any (des del març 
del 2010). Tot i això, els seus símptomes es van mantenir constants durant tot l'embaràs. Quan se li va 
preguntar sobre els possibles rails, va indicar que sovint revisava els seus correus electrònics mentre 
era a casa i que es mantenia en contacte amb els seus companys de feina, que la mantindrien al 
corrent del que passava a l'oficina (els seus rails).  
 
La client afirma que va estar de baixa per maternitat durant el proper any (des del març del 2010). Tot i 
això, els seus símptomes es van mantenir constants durant tot l'embaràs. Quan se li va preguntar 
sobre els possibles rails, va indicar que sovint revisava els seus correus electrònics mentre era a casa i 
que es mantenia en contacte amb els seus companys de feina, que la mantindrien al corrent del que 
passava a l'oficina (els seus rails). 
 

La client també informa que planeja tornar a la feina les properes setmanes i li preocupa com el seu 
cos pot reaccionar al seu entorn laboral. 
 
Resultats: La client va entendre la relació i estava decidit a resoldre emocionalment el conflicte i 
deixar enrere el passat. En una visita de seguiment una setmana després, va informar que no havia 
tingut cap símptoma durant 5 dies fins dimecres a la nit quan va revisar el correu electrònic (un rail). 
Ella informa que es va despertar dijous al matí amb mals de cap, mal de coll i marejos. Durant la 
nostra tercera visita, una setmana després, va informar que no va tenir símptomes durant 4 dies fins 
que va tenir símptomes de pesadesa al voltant del cap i els ulls durant els 3 dies següents. Quan se li 
va preguntar què va passar aquells dies, va esmentar que un dia es va trobar amb un company de 
feina a la botiga de queviures, l'altre dia va revisar el seu correu electrònic i el tercer dia va haver de 
trucar al seu supervisor per arreglar el seu retorn a la feina (els seus rails). Tot i això, admet que els 
símptomes eren menys greus ja que ja no tenia mals de cap ni de coll. Se li va recordar a la client que 
també sigui pacient amb si mateixa mentre treballa en la resolució del conflicte i la identificació dels 
seus rails, perquè podria crear el seu propi "conflicte de desvalorització intel·lectual" de "per què no 
sóc millor ja", que prolongaria els símptomes. Durant una cita de seguiment dues setmanes després, 
després de la seva primera setmana completa de tornada a la feina, la client va informar molt pocs 
símptomes i va admetre que se sentia un 80-85% millor. Es van aplicar tècniques generals d'equilibri i 
tècniques suaus de teixits tous a cada visita per ajudar-la a sentir-se més còmoda durant la Fase A de 
Curació. En la sisena visita, la client no va informar mals de cap ni de coll i admet sentir només una 
lleugera fatiga i marejos. 
 
 

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