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CAS #39 
 

 
DATA: novembre de 2013 
 

CLIENT: dona dretana de 15 anys 
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: Vòmits i Diarrea que van començar fa dues nits. La client informa que dijous a 
la nit va començar a sentir nàusees i mal d'estómac. Més tard aquella nit va tenir atacs severs de 
vòmits amb diarrea. Ella recorda que estava vomitant tant que tenia arcades seques, ja que no li 
quedava res més a l'estómac. Ella indica que es va sentir esgotada i va faltar a l'escola l'endemà. Ella 
admet que se sent una mica millor avui (dos dies després de l’incident), però encara no està al 100%. 
Continua queixant-se de nàusees i fatiga i també de dolor abdominal pels vòmits. 
 
Observació: La client semblava estar fatigat amb poca energia. No va presentar febre i, a la palpació, 
tenia sensibilitat a la musculatura abdominal (possiblement pels vòmits constants). 
 
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: La mucosa estomacal ectodèrmica està relacionada amb un "conflicte d'enuig 
territorial" o qualsevol cosa que el molesti pel que fa al "domini" o al "territori". 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 Curació (PCL-B) ja que podria haver tingut una Crisis Epileptoide fa 
dues nits, que involucra atacs de vòmits. L'intestí prim es relaciona amb un "conflicte de mos 
indigerible" (conflicte d'enuig indigerible), "no puc pair ni acceptar aquesta situació". Durant la 
Fase de Conflicte Actiu hi ha proliferació cel·lular a l'intestí prim (sense dolor). Quan es resol el 
conflicte, les cèl·lules addicionals a l'intestí prim s'eliminen i eliminen del cos, cosa que provoca diarrea 
durant la Fase de Curació. El conflicte original s'ha d'identificar i portar a la seva consciència perquè 
es completi l'SBS i per minimitzar qualsevol ansietat sobre els símptomes. 
 
Enteniment GNM: La client va reconèixer que el seu conflicte està relacionat amb una festa a casa on 
estava molt emocionada d'assistir-hi fa una setmana. Recordeu que anhelava aquesta festa, ja que era 
una oportunitat per passar l'estona amb un grup d'amics que sovint no veu en un entorn social. Tot i 
això, després d'estar a la festa per menys d'una hora, els pares de l'amfitrió de la festa van arribar 
inesperadament i van fer fora tots de casa seva (el seu DHS). Ella admet estar molt molesta perquè la 
van deixar esperant fora al fred fins que la seva mare la va recollir perquè no estava vestida 
apropiadament per al clima. La client després va informar que uns dies abans dels símptomes, el 
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mateix grup d'amics estava fent arranjaments per tenir una altra festa aquest cap de setmana. Ara 
recorda haver rebut un missatge de text dijous a la nit en què se li confirmava que la festa era 
divendres a la nit. Això pot haver portat a ella a la resolució i els símptomes subsegüents, que 
finalment van fer que es perdés la festa. 
 
Resultats: La client va entendre el Programa Especial Biològic i va admetre que estava molt molesta 
pel que va passar a la festa de la casa. També va dir que estava desitjant tornar a veure els amics 
mentre s'organitzava la propera festa. Ara comprèn el significat del missatge de text de dijous passat 
que confirmava la propera festa, com la seva resolució a la ira que va sentir després que la darrera 
festa va acabar abruptament. Se li va demanar que fes les connexions entre els seus símptomes i el 
conflicte biològic i que posés les coses en perspectiva per evitar tenir símptomes novament en perdre's 
una altra festa. 
 
Durant una visita de seguiment un mes després, va informar sentir-se millor immediatament després 
de la nostra darrera visita i no ha tingut cap símptoma des de llavors. 

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