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CAS #44 
 

 

DATA: gener 2016 
 

CLIENT: dona dretana de 43 anys 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: dolor al maluc esquerre durant els darrers 5 anys que va començar mentre feia 
ioga. La client afirma que el dolor va i ve a l'atzar i s'agreuja amb estar dret o assegut durant molt de 
temps. Admet cert alleujament en ficar-se al llit, descansar i potser en usar calor. Qualifica el dolor del 
maluc esquerre com un 6-7 de 10 (sent 10 un dolor intens) quan és realment dolent. També informa 
que ha provat diferents teràpies que inclouen acupuntura, fisioteràpia, quiropràctica i osteopatia, totes 
amb un alleugeriment lleu i temporal. No se li va donar cap explicació per al seu mal de maluc, però pel 
fet que també va començar a tenir altres símptomes pèlvics al mateix temps, es va suggerir que potser 
el mal de maluc esquerre es devia a un dolor derivat dun problema amb els músculs del pis pèlvic. 
 
Observació: La client informa que els seus malucs actualment no li fan gaire mal. Es va presentar 
sense dolor i amb rang complet de moviment del maluc i l'esquena baixa. Totes les altres proves 
ortopèdiques van ser negatives a excepció de la prova de FABERE que va ser positiva per a dolor lleu 
al maluc esquerre. L'avaluació i palpació quiropràctica van revelar múltiples restriccions articulars a la 
columna lumbar i les articulacions sacroilíaques. També es van observar punts gallet lleus en ambdós 
músculs del gluti mitjà. 

Òrgans afectats: Articulació i músculs del maluc esquerre 
                             Capa germinal embrionària: mesoderm nou 
                             Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Articulació i músculs del maluc esquerre: conflicte de desvalorització de si 
mateix/a experimentat com a "massa per emportar" en relació amb la mare/fill. Aquest Programa 
Especial Biològic provoca la pèrdua de teixit muscular (necrosi) de la musculatura estriada dels malucs 
durant la Fase de Conflicte Actiu. Durant la Fase de Curació, la pèrdua de teixit es reposa i causa 
inflamació i dolor. El propòsit biològic d'aquest Programa Especial Biològic és enfortir la musculatura 
de l'articulació del maluc perquè pugui ser prou fort per “carregar més pes” en el futur. La client es 
troba actualment en una Curació Pendent amb rails, ja que la intensitat del dolor fluctua regularment. 
El conflicte original i els seus rails s'han d'identificar i portar a la seva consciència per completar la 
curació. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el conflicte està relacionat amb 
la seva participació al negoci familiar que va iniciar la seva mare. Ella informa que es va incorporar al 
negoci familiar fa cinc anys per ajudar amb la comptabilitat. Quan va començar a treballar en la 
comptabilitat de l'empresa, es va adonar de com estava de desordenada l'empresa respecte a la seva 
comptabilitat (el seu DHS). Ella admet que es va convertir en una gran responsabilitat per netejar la 
comptabilitat. La client també relata que hi ha hagut molt estrès general en estar involucrada en el 
negoci familiar i que espera sortir-ne del tot, però ha estat un desafiament. Ara recorda que el seu mal 
de maluc va començar quan finalment va començar a netejar la comptabilitat del seu negoci (resolució 
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del conflicte i començament de la Fase de Curació). Es va animar la client a establir la connexió 
emocional entre el mal de maluc i les responsabilitats en el negoci familiar. Se li va demanar que 
abordés la situació actual obtenint ajuda per compartir les seves responsabilitats o canviant la seva 
perspectiva de la situació fins que pugui deixar el rol actual. També es van proporcionar tècniques 
generals dequilibri i ajustaments quiropràctics. o canviant la seva perspectiva de la situació fins que 
pugui deixar el rol actual. També es van proporcionar tècniques generals dequilibri i ajustaments 
quiropràctics. 
 
Resultats: Durant una visita de seguiment una setmana després, va informar un canvi significatiu en 
els símptomes. Va dir que no va tenir mal de maluc durant 2 dies després de la seva última visita i que 
sent una millora general del 75-80% en el mal de maluc. Ella informa que va estar en un viatge de 
negocis amb el seu germà el cap de setmana i va notar que quan el seu mal de maluc començava a 
empitjorar, ho relacionava amb un problema relacionat amb el negoci familiar i el dolor desapareixia 
lentament. La client també va quedar gratament sorpresa que va poder fer servir talons alts durant el 
viatge de cap de setmana sense dolor als malucs. Se li va recordar que continués monitoritzant les 
empremtes fins que el Programa Esepcial Biològic es resolgui del tot. 
 
Una segona visita de seguiment dues setmanes després va revelar una millora contínua als malucs. 
Ella va informar haver tingut alguns brots lleus, però ara sap quines són les empremtes: qualsevol cosa 
relacionada amb el negoci familiar. Ella indica que els desacords amb el seu germà i la seva mare 
sovint condueixen a un dolor lleu al maluc que ja no afecta realment la seva mobilitat o funció diària. 
 
Des de llavors, la client ha vingut a la clínica per a 4 visites més relacionades amb altres símptomes de 
salut. Continua tenint un lleu dolor ocasional al maluc, però sap exactament quins són els seus 
desencadenants. Encara està ajudant amb el negoci familiar, però de mica en mica ha pogut veure les 
coses de manera diferent. Ella admet que prendrà algun temps tancar el problema del tot, però sap 
que està a càrrec de la situació i està feliç de no haver de bregar amb el seu mal de maluc com abans. 

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