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CAS #24 
 

DATA: novembre de 2010 
 

CLIENT: dona dretana d’11 anys 
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client no va presentar queixes en aquesta visita, però volia una explicació de GNM 
sobre un brot de gastroenteritis a la seva escola després del Ball de Halloween. Va informar que va tenir 
diarrea, vòmits i febre fa dues setmanes i que diversos nens a la seva escola van presentar símptomes 
similars que van començar l'endemà del ball de Halloween. Ella informa que els van dir que hi havia un 
brot de grip estomacal a l'escola que es podria haver originat al ball. No obstant això, ella no va assistir al 
ball de Halloween però va estar malalta amb símptomes durant aproximadament una setmana. 
 
Òrgans afectats: Estómac (curvatura menor) 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça cerebral (lòbul temporal dret) 
                              Intestí prim 
                              Capa germinal embrionària: endoderma 
                              Centre de control cerebral: tronc cerebral 
 
Explicació GNM: Estómac (curvatura menor): conflicte d'enuig territorial; eixamplament ulceratiu de 
la curvatura menor de l'estómac durant la Fase de Conflicte Actiu amb dolor; durant la Fase de Curació, 
malestar estomacal i atacs de vòmits. Intestí prim: conflicte de mos indigerible amb proliferació cel·lular 
durant la Fase de Conflicte Actiu (sense dolor); amb la resolució del conflicte s'eliminen les cèl·lules 
addicionals, causant diarrea durant la Fase de Curació. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que tant l'enuig territorial com el 
“mossut indigerible” es relacionaven amb la seva escola-territori i amb un nou director que, segons ella, “a 
ningú li cau bé perquè és dolent i té massa regles noves”. Ella indica que es van aprovar noves regles 
respecte al ball de Halloween (el seu DHS) que incloïen que el ball només estigués obert als de 7è i 8è 
grau. Informa que el passat el ball estava obert a tota l'escola. També va afirmar que els assistents al ball 
havien de pagar $2 d'entrada, cosa que mai no havien fet abans, i que es van implementar moltes 
restriccions respecte al tipus de disfresses que se'ls permetia utilitzar. Per tant, és evident que aquells 
nens a lescola que estaven molestos per les 'noves regles' pel que fa al ball de Halloween haurien estat a 
la Fase de Conflicte Actiu abans del dia del ball. Després que va acabar el ball, TOTS van entrar a la Fase 
de Curació i, per tant, els símptomes ("brot de grip") el cap de setmana després del ball de divendres a la 
nit. Era important que la client comprengués el conflicte que l'havia portat als símptomes per evitar 
qualsevol rastre, és a dir, recaigudes recurrents de gastroenteritis en associació amb el nou director. 
 

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