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CAS #30 
 

 

DATA: febrer 2012 
 

CLIENT: home destre de 39 anys 
 

 

 
 
 
 
Queixa subjectiva: El client es va presentar amb dolor al genoll dret i al taló dret. Informa que el 
dolor va començar al voltant de juny de 2011 i que va acabar rebent radiografies per al dolor al taló, 
ja que era molt dolorós. Les radiografies no van mostrar esperons al taló i li van receptar 
medicaments antiinflamatoris. Informa que el dolor és millor ara, potser 2-3/10, però inicialment era 
tan fort com a 9/10. Diu que el dolor va començar a disminuir al novembre, però que encara té dolor 
a la nit i quan està dret per períodes perllongats. Indica que les últimes dues setmanes ja no coixeja 
perquè el van acomiadar de la feina, per la qual cosa probablement no és tan dolorós com solia ser 
perquè ja no està dret tot el dia. 
 
Observació: No es va observar que el client coixés. El rang de moviment del genoll i el turmell 
estava dins del rang normal amb una mica de dolor al genoll dret en flexió completa. Totes les altres 
proves ortopèdiques de turmell i genoll van ser negatives. La palpació va revelar punts gallet al 
múscul quàdriceps dret i restriccions articulars als malucs. 
 
Òrgans afectats: Genoll dret i taló 
                              Capa germinal embrionària: mesoderm nou 
                              Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Dolor al genoll dret i al taló: conflicte de desvalorització de si mateix/a 
respecte al rendiment físic, per exemple, "no prou ràpid; no puc seguir el ritme; no puc 
exercir-me físicament com solia fer-ho", en relació amb un company,causant pèrdua de teixit 
(necrosi) dels teixits tous del genoll i el taló durant la Fase de Conflicte Actiu. El dolor passa a la 
Fase de Curació quan es reposa la pèrdua de teixit. Actualment en curació ja que el dolor sembla 
estar disminuint les últimes setmanes. Tot i això, per evitar qualsevol rastre, és important identificar 
el conflicte original per assegurar-se que es pugui completar la curació. 
 
Enteniment GNM: El client va entendre l'explicació i va reconèixer que el conflicte estava relacionat 
amb la feina. Informa que tenia funcions modificades a causa d'un accident relacionat amb el treball 
el 2010. Indica que, el maig del 2011, a un capatàs en particular per al qual treballava no li agradava 
per alguna raó i va intentar acomiadar-lo fent acusacions falses sobre la seva capacitat per realitzar 
la feina. Aquest capatàs en particular va causar molt estrès al client quan va començar a 
documentar el seu rendiment afirmant afirmacions falses que no va cooperar i va ser massa lent per 
fer la seva feina (el seu DHS). El client informa que el seu sindicat es va involucrar en el procés que 
li va permetre treballar amb un capatàs diferent al novembre. No obstant això, admet que va ser 
acomiadat recentment, cosa que en realitat pot ser una benedicció, ja que finalment podeu tancar el 
problema, és a dir, completar el Programa Especial Biològic. També es van proporcionar tècniques 
generals d'equilibri i ajustaments quiropràctics. 
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Resultats: Una setmana després, no va informar dolor al genoll ni al taló durant l'última setmana. En 
un correu electrònic de seguiment 8 mesos després, continua sense informar cap dolor al genoll o el 
taló. 

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