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CAS #023 
 

DATA: novembre de 2011 
 

CLIENT: dona dretana de 44 anys 
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client va trucar a l'oficina per a una consulta telefònica el maig de 2011. Va 
informar que tenia dolor al taló esquerre des de juliol de 2010, que es va diagnosticar com a esperó 
al taló. Va indicar que li feia tant de mal el peu esquerre que la feia coixejar. Va dir que el dolor era 
pitjor al matí i que al final del dia coixejava amb un dolor intens al taló esquerre. Estava molt 
preocupada perquè estava a punt de marxar en uns dies per anar a la ciutat de Nova York en un viatge 
de negocis i sabia que el seu viatge implicaria estar drets durant moltes hores seguides. No creia que 
pogués tolerar el viatge a causa del dolor. 
 
Òrgans afectats: Taló esquerre  
                              Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                              Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Esperó al taló esquerre: conflicte de desvalorització de si mateix/a respecte al 
seu rendiment ("no pot seguir el ritme") respecte a una mare/fill-conflicte relacionat (ja que ella 
és destra), provocant la descalcificació dels ossos durant la Fase de Conflicte Actiu. El propòsit 
biològic d'aquest Programa Especial Biològic (SBS) és enfortir el taló per millorar-ne el rendiment. 
Durant la Fase de Curació hi ha una recalcificació amb inflor que causa el dolor de l'esperó calcani. La 
client es troba actualment en una Curació Pendent ja que indica haver tingut dolor al taló durant 
gairebé 10 mesos. El seu conflicte original ha de ser identificat i portat al coneixement perquè el SBS 
es completi. 
 
Enteniment GNM: La client va reconèixer que el seu conflicte ha d'estar relacionat amb el seu negoci 
(que veu com el seu "nadó") i l'estrès al voltant dels canvis en el seu personal gerencial. Va informar 
que abans que comencés a tenir dolor al taló, el seu gerent va deixar el negoci. Després es va veure 
obligada a ocupar el seu lloc fins que trobés un reemplaçament. No obstant això, quan ella va 
començar a fer les seves tasques, es va sorprendre de la quantitat de coses que va implementar per al 
negoci i de la quantitat de funcions que realment va fer i que ella desconeixia (el seu DHS). Ella es va 
adonar del molt que ell realment va fer per lempresa i es va sentir completament incapaç de mantenir-
se al dia amb molts dels projectes que ell va iniciar. Va sentir que no era capaç de "realitzar" les 
tasques del seu exgerent al mateix nivell que ell. Va començar a sentir una pressió addicional per fer la 
seva feina i les seves altres responsabilitats, inclosa la cura de la seva família. Es va sentir aclaparada 
i que "no podia seguir el ritme", cosa que va provocar canvis al seu taló esquerre a mesura que el seu 
cos intentava enfortir el taló per ajudar-la a exercir-se millor. Li van recomanar que fes la connexió 
entre el seu dolor al taló i l'estrès de la feina que afectava la seva capacitat per mantenir-se al dia amb 
totes les seves noves responsabilitats. Se li va demanar que treballés també a delegar i arribar a un 
acord amb el seu nou rol temporal fins que es contractés un reemplaçament adequat. Li van 
recomanar que fes la connexió entre el seu dolor al taló i l'estrès de la feina que afectava la seva 
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capacitat per mantenir-se al dia amb totes les seves noves responsabilitats. Se li va demanar que 
treballés també a delegar i arribar a un acord amb el seu nou rol temporal fins que es contractés un 
reemplaçament adequat. Li van recomanar que fes la connexió entre el seu dolor al taló i l'estrès de la 
feina que afectava la seva capacitat per mantenir-se al dia amb totes les seves noves responsabilitats. 
Se li va demanar que treballés també a delegar i arribar a un acord amb el seu nou rol temporal fins 
que es contractés un reemplaçament adequat. 
 
Resultats: Després de la consulta telefònica no en vam saber fins a 6 mesos després. Va informar que 
després de la nostra consulta, va poder veure una millora del 85% en el mal de taló. Ella admet que no 
va tenir cap problema amb el seu taló en el seu viatge a Nova York, ja que constantment es repetia a si 
mateixa que era "segur per caminar", ja que el dolor al taló es devia a l'estrès de la seva feina. Només 
va informar sentir un dolor generalitzat als peus a causa de tant caminar, però no es va acostar al que 
va pensar que sentiria considerant els seus esperons als talons. Després d'un segon seguiment unes 
setmanes més tard, indica que ja ni tan sols pensa al taló esquerre perquè no ha tingut cap dolor que 
valgui la pena esmentar. 

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