
CAS #19 
 

DATA: gener, 2011 
 

CLIENT: home esquerrà de 31 anys 

 

 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: El client presentat amb indigestió crònica i acidesa estomacal durant els 
darrers 5 anys. Informa que no sabeu quins aliments desencadenen els símptomes, però que va haver 
de prendre medicaments diverses vegades al dia cada dia durant els últims 5 anys per obtenir 
alleujament. Admet que els símptomes semblen empitjorar durant el dia a la feina. 
 
Observació: El client presentava un rang de moviment complet a les regions cervical, toràcica i lumbar 
amb tensió muscular al coll, la part baixa de l'esquena i la part superior de l'esquena. 
 
Òrgans afectats: Estómac (curvatura menor) 
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: escorça post-sensorial 

Explicació GNM: Estómac (curvatura menor): conflicte d'enuig territorial amb ulceració durant la 
Fase de Conflicte Actiu que causa el dolor. El client es troba actualment en un Conflicte Pendent amb 
la feina com un dels seus rails. Necessitareu identificar el conflicte original (DHS) per passar a la Fase 
de Curació del Programa Especial Biològic. 
 
Enteniment GNM: El client va entendre l'explicació i va reconèixer que el conflicte va començar quan va 
començar a treballar a la seva empresa actual fa 5 anys. Afirma que l'“enuig territorial” a la feina va ser 
específicament respecte al seu cap. Informa que, encara que no ha estat criticat directament pel seu 
cap, ha estat testimoni de diverses ocasions en què el seu cap no estava actuant de manera 
professional quan es comunicava amb alguns dels seus altres companys de feina. El client va sentir que 
el seu cap no estava tractant els seus empleats de manera respectuosa i això va crear un ambient de 
ressentiment i ira. Es va sensibilitzar el client sobre la relació entre la seva indigestió/ardor d'estómac i 
l'enuig a la feina, en concret el comportament del seu cap, i es van dissociar els símptomes amb 
determinats aliments o cafè. Configuració completa de columna, treball muscular i lequilibri general del 
cos es van realitzar per ajudar a donar una mica d alleugeriment. També se li va demanar que es 
recordés a si mateix abans d'anar a treballar que deixés de banda qualsevol enuig i ressentiment cap al 
seu cap, i que es digués a si mateix que ara era "segur" estar a la feina novament. 
 
Resultats: El client va informar que un cop va fer la connexió emocional amb el seu cap, els seus 
símptomes es van reduir significativament. Tot i això, durant un viatge de negocis amb altres executius 
de l'empresa, inclòs el seu cap, els seus símptomes van tornar durant els 5 dies complets. Després del 
viatge, va poder continuar treballant per deixar de banda la ira a la feina. Després de la vuitena visita, el 
client va informar que ja no té indigestió ni acidesa estomacal. També admet que fa mesos que no pren 
cap medicament. Afirma que va decidir canviar la seva perspectiva pel que fa a la feina i que ja no es 
deixaria afectar pel seu cap i companys de feina. 

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