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CAS #28 
 

 

DATA: gener 2012 
 

CLIENT: dona dretana de 33 anys 
 
 

 
 
 
Queixa subjectiva: La client va trucar a l'oficina per a una consulta telefònica. Va informar que 
recentment li van diagnosticar vertigen i brunzit a les orelles. Ella afirma que a principis de desembre 
les seves orelles van començar a sentir-se tapades. Després d'una setmana sense canvis, va anar a una 
clínica ambulatòria i li van dir que tenia líquid a les orelles que desapareixeria per si mateix. Indica que 
després de Nadal va començar a tenir marejos i que va tenir 3 marejos que la van impulsar a tornar a la 
clínica ambulatòria on li van donar medicaments. Aproximadament dues setmanes abans de la nostra 
conversa telefònica, ella indica que va tenir un episodi sever de vertigen a la feina, que va començar com 
"un so molt fort i després l'habitació va començar a donar voltes". Afirma que necessitava ficar-se al llit i 
no podia funcionar durant uns 90 minuts. Ella informa que des d'aquest incident, ha tingut una sensació 
constant que les orelles estan tapades amb dificultat per sentir i marejos lleus. Li van diagnosticar vertigen 
i la van remetre a un otorinolaringòleg i possiblement a una ressonància magnètica. Volia una segona 
opinió per possiblement explicar els seus símptomes, considerant que mai abans havia tingut problemes 
amb les orelles. 

Òrgans afectats: Ambdues orelles internes (afecta l'audició) 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: regió temporo-basal  
                              Òrgan vestibular (afecta l'equilibri)  
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 

 Centre de control cerebral: regió temporo-basal 
 
Explicació GNM: Ambdues orelles internes: conflicte auditiu; conflicte de no voler escoltar alguna 
cosa. Símptomes: brunzits a les orelles o tinnitus durant la Fase de Conflicte Actiu i quan la persona es 
posa un rail sobre el que no vol escoltar; pèrdua temporal de l'audició durant la Fase de Curació. Òrgan 
vestibular: conflicte de caure o veure caure algú literalment o figurativament. Símptomes: El 
vertigen o la tendència a caure i perdre l'equilibri es presenta durant la Fase de Conflicte Actiu i la Crisi 
Epileptoide. La client sembla estar executant dos Programes Especials Biològics (SBS) diferents que li 
van causar els símptomes d'Crisi Epileptoide mentre estava a la feina un parell de setmanes abans. 
Actualment es troba en una Curació Pendent amb rails potencials. Necessitareu identificar el conflicte 
original per completar els Programes Especials Biològics. 
 
Enteniment GNM: La client va reconèixer que el seu conflicte ha d'estar relacionat amb la feina. Ella 
informa que al desembre va estar en una reunió de personal on es va assabentar i "escoltar" que el seu 
gerent rep bons segons la quantitat de vendes que completi. Ella admet que es va sorprendre en escoltar 
això perquè ella mateixa no té dret a rebre cap compensació per tancar els tractes, però els seus gerents 
són els recompensats (el seu DHS afecta les orelles internes). Ella va sentir que això era injust i estava 
molesta per la situació ja que van excedir els objectius de vendes aquest any. En assabentar-se de les 
bonificacions, afirma que també es va sentir "descartada" i "deixada de costat" pel seu gerent ja que les 
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seves contribucions no estaven sent reconegudes (el seu DHS "caiguda" li va causar vertigen). Ella 
indica que durant els següents dies a la feina, sovint parlava amb enuig amb els seus companys de treball 
sobre aquesta informació recent descoberta, que és el que la va mantenir en el "rail" a la feina. Ella 
recorda que just abans del seu episodi de vertigen va haver d'encobrir els errors del seu gerent que van 
ser notats per l'alta direcció. Va informar sentir-se reivindicada que la veritat sobre el seu gerent ara era 
evident, cosa que la pot haver portat a la seva epicrisi a l'oficina. Se la va encoratjar a fer la connexió 
emocional entre els seus símptomes i el seu estrès laboral i arribar a un tancament pel que fa a la 
situació. Va informar que el seu gerent està actualment de vacances i que li parlarà sobre les seves 
inquietuds a la tornada. 
 
Resultats: Vaig rebre un missatge del client 3 dies després, dient que tenia una audició normal i que no hi 
havia més marejos ni brunzits a les orelles des de la nostra conversa. Després d'una altra trucada 
telefònica de seguiment un mes després, va informar que no tenia cap problema amb les orelles i que va 
decidir cancel·lar la ressonància magnètica i la cita amb el seu otorinolaringòleg. En una nota al marge, el 
seu gerent va ser acomiadat des de llavors i ella va ser ascendida al seu lloc dins de lempresa. 

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