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CAS #38 
 

 

DATA: desembre 2012 

 

CLIENT: dona dretana de 58 anys  
               (postmenopàusica) 
 

 
 
 
 
Queixa subjectiva: Ardor d'estómac i mal d'estómac durant els darrers dos mesos. La client 
informa que tenia mal d’estómac i símptomes d’acidesa estomacal fa uns 6 o 7 anys, però que no ha 
tingut cap símptoma fins fa dos mesos. Ella admet que ara ha estat un mal d'estómac constant durant 
el darrer mes i mig. Ella relata que el mal d'estómac i l'acidesa estomacal és constant i diari, però 
varia en severitat. No està segura de si hi ha una correlació directa amb el que menja, ja que de 
vegades el dolor se sent pitjor després de dinar. 
 
Òrgans afectats: Estómac (curvatura menor)  
                              Capa germinal embrionària: ectoderm 
                              Centre de control cerebral: lòbul temporal dret 
 
Explicació GNM: L'acidesa estomacal i el mal d'estómac estan relacionats amb conflictes 
d'enuig territorial o qualsevol cosa que molesti respecte al seu domini o territori (perquè és 
destra i postmenopàusica). Aquest Programa Especial Biològic (SBS) involucra la ulceració de la 
curvatura menor de l'estómac durant la Fase de Conflicte Actiu i el farciment i la restauració de teixit 
durant la Fase de Curació. La client es troba actualment a la Fase de Conflicte Actiu (Conflicte 
Pendent) que implica un dolor agut o símptomes d'acidesa estomacal. El conflicte original ha de ser 
identificat i portat al seu coneixement perquè es completi el SBS. 
 
Enteniment GNM: La client va reconèixer que el seu conflicte ha d'estar relacionat amb un tema 
relacionat amb el seu cònjuge, que té tendència a ser bonic i fer insinuacions sexuals a les dones que 
l'envolten quan beu alcohol. Ella admet que no està sorpresa per aquest comportament, ja que ell 
s'ha comportat així en el passat. No obstant, fa dos mesos, durant un dels seus episodis de beguda, 
estava coquetejant i fent comentaris a una bona amiga. Ella admet que, si bé estava molesta amb el 
seu cònjuge, en realitat estava més enfadada i sorpresa que la seva amiga l'estigués coquetejant a la 
seva presència (el seu DHS). Ara recorda sentir-se ferida i mancada al respecte pel comportament 
de la seva amiga. Ella afirma que la seva amiga no es va disculpar en absolut i que no creia que fes 
res de dolent. 
 
Resultats: La client va entendre les correlacions i va admetre que el seu estómac va començar a 
sentir-se millor mentre parlàvem. Indica que es posarà en contacte amb la seva amiga per tancar el 
tema tan aviat com sigui possible. 
 
Una trucada telefònica de seguiment dues setmanes després va revelar que ja no tenia acidesa 
estomacal ni mal d'estómac. Ella afirma que va parlar amb la seva amiga immediatament després de 
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la nostra conversa i que també va parlar amb el seu cònjuge sobre el comportament. Ella admet que 
les coses estan bé ara pel que fa a les dues relacions. Continuem parlant regularment sobre GNM i 
altres Programes Especiales Biològics, però la client no ha informat acidesa o mal d'estómac més 
d'un any. 

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