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CAS #37 
 

 

DATA: juliol 2013 
 

CLIENT: home esquerrà de 54 anys 
 
 

 
 
 
Queixa subjectiva: Hemorroides durant les darreres 2 setmanes. El client informa que ha estat 
patint hemorroides durant les últimes dues setmanes amb només un alleugeriment temporal amb l'ús de 
diferents remeis i cremes. Admet que també ha tastat els banys de sal d'Epson sense cap canvi real. 
Durant la visita al quiropràctic de manteniment, va preguntar sobre la perspectiva de GNM. 
 
Observació: El client va ser tractat per les seves subluxacions espinals i restriccions articulars. 
 
Òrgans afectats: Mucosa superficial rectal 

      Capa germinal embrionària: ectoderma 
      Centre de control cerebral: lòbul temporal esquerre 

 
Explicació GNM: Les hemorroides estan relacionades amb un conflicte d'enuig territorial, o 
qualsevol cosa pertorbadora respecte al seu domini o el seu territori (perquè és esquerrà). Aquest 
Programa Especial Biològic (SBS) implica la ulceració del revestiment del recte durant la Fase de 
Conflicte Actiu i el farciment i restauració del teixit durant la Fase de Curació. El client es troba 
actualment en una Curació Pendent que condueix a hemorroides, inflor i dolor. El conflicte original ha 
de ser identificat i portat al seu coneixement perquè es completi el SBS. 
 
Enteniment GNM: El client va reconèixer que el conflicte havia d'estar relacionat amb el fet que 
actualment estava en procés de canviar de carrera i necessitava passar un examen per ser contractat 
per a un nou lloc en una empresa diferent. No obstant això, admet que va reprovar l'examen dues 
vegades i es va adonar de com era de difícil en aquest moment de la seva vida estudiar i aprovar 
l'examen (el seu DHS). No obstant això, malgrat les seves frustracions, va decidir que continuaria 
estudiant i treballant de valent per intentar aprovar l'examen novament. Afirma que volia donar un 
exemple als seus fills perquè mai es rendissin, independentment de com es posessin les coses difícils a 
la vida. Admet que els seus fills es preguntaven per què se sotmetia a l'estrès d'estudiar a la seva edat, 
quan en realitat no havia de fer-ho. El client indica que fa dues setmanes va aprovar efectivament 
l'examen. Ara recorda que li van donar les hemorroides el mateix dia que va rebre la qualificació 
aprovatòria. Quan va aprovar l'examen, es va comunicar ràpidament amb l'empresa que planejava 
contractar-lo. No obstant això, després de parlar amb ells per telèfon, es va adonar que el contracte que 
li estaven oferint no era tan lucratiu com va pensar al principi. Ara planeja rebutjar la seva oferta i 
quedar-se amb la companyia actual. Informa que encara ha de donar la nova companyia la seva decisió 
final, cosa que podria explicar per què segueix en una Curació Pendent. 
 
Resultats: El client va entendre les seves correlacions i el fet que ja era a la Fase de Curació. Se'l va 
animar a fer la connexió emocional i també a adonar-se que potencialment completarà el Programa 
Biològic una vegada que la seva decisió final sigui oficial. 
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Una trucada telefònica de seguiment una setmana després va revelar que els seus símptomes es van 
resoldre dins dels dos dies posteriors a la nostra conversa quan va finalitzar la decisió de quedar-se 
amb la seva companyia original. 

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

 

Font: www.LearningGNM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


