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CAS #45 
 

 

DATA: desembre 2012 
 

CLIENT: dona dretana de 13 anys 
 
 

 

 
Queixa subjectiva: Molt mal dolor de còccix durant la darrera setmana. La client indica que el dolor 
va començar mentre estava asseguda a una assemblea de l'església de la seva escola. Ella informa 
que no es va fer mal al còccix ni va caure sobre ell de cap manera. Afirma que ha estat molt difícil i 
dolorós per a ella seure durant un període prolongat de temps, cosa que ha fet que seure a l'escola 
sigui un gran desafiament. Tot i això, es va sorprendre que no tingués dolor mentre jugava futbol el 
cap de setmana, i fins i tot va jugar com a portera. Ella admet que el moment en què s'asseu a 
l'automòbil de camí cap a casa després del futbol, i fins i tot ficar-se al llit a la nit, li provoca dolor al 
còccix. Ella informa que simplement seure a l'oficina de la clínica està començant a causar-li una mica 
de dolor, cosa que la va obligar a posar-se drets durant la nostra consulta. 
 
Observació: La client presentat amb marxa normal. Es va observar que tenia un rang de moviment 
complet sense dolor a la columna lumbar i els dos malucs. Totes les altres proves ortopèdiques 
realitzades per al maluc i la columna lumbar van ser negatives. No obstant això, es va queixar de dolor 
mentre estava ajaguda en decúbit supí durant el nostre examen. L'avaluació i palpació quiropràctica 
van revelar múltiples restriccions articulars a la columna lumbar i les articulacions sacroilíaques. 
També va presentar sensibilitat a la palpació d'ambdues tuberositats isquiàtiques (ossos del seient), 
cosa que indica que el problema real no és al coxis/coxis, sinó a la tuberositat isquiàtica. 
 
Òrgans afectats: Ossos isquiàtics (ossos del seient) 
                              Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                              Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Ossos isquiàtics: conflicte de desvalorització severa de si mateix/a respecte a 
la incapacitat de “posseir” alguna cosa (o la incapacitat de “asseure's” en alguna cosa que 
volem posseir per assegurar-ho). Aquest Programa Especial Biològic provoca la pèrdua òssia o 
descalcificació (osteòlisi) dels ossos isquiàtics (isquions) durant la Fase de Conflicte Actiu. Durant la 
Fase de Curació, la pèrdua òssia es reposa amb recalcificació, fet que provoca inflamació i dolor. El 
propòsit biològic d'aquest Programa Especial Biològic és enfortir els ossos per seure perquè puguin 
ser prou forts per assegurar el que volem “posseir” en el futur. La client es troba actualment a la Fase 
de Curació amb rails i factors desencadenants potencials, ja que el dolor fluctua segons l'activitat. El 
conflicte original i les seves empremtes 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 ha d'estar 
relacionat amb un noi de la classe que li agrada. Ella informa que alguns dels seus companys de 
classe i potser fins i tot el nen (el que ella vol "posseir") són conscients del seu interès. Tot i això, es va 
sorprendre fa unes setmanes quan tot i que tots sabien els seus sentiments pel noi; va començar a 
passar molt de temps amb una altra nena a l'escola (el seu DHS). Ella admet que estava molt molesta 
perquè va sentir que el noi l’estava ignorant o evitant a propòsit. No obstant això, durant l'assemblea 
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de l'església de la seva escola, finalment li va parlar directament, cosa que li va fer adonar-se que, de 
fet, ell també l'havia observat i parant atenció. Això podria haver estat quan va entrar en curació en 
resoldre el conflicte original. Es va animar la client a establir la connexió emocional entre el dolor al 
còccix/os assegut i la seva incapacitat per “posseir” aquest noi que li agradava a la seva escola. La 
seva mare, que va estar present durant la nostra sessió, es va sorprendre en escoltar el conflicte de la 
seva filla, però la va recolzar molt per ajudar-la a bregar amb els problemes de la seva relació actual. 
També es van proporcionar tècniques generals dequilibri i ajustaments quiropràctics. Se li va demanar 
que fes una visita de seguiment en una setmana, especialment si els símptomes persistien. però la va 
recolzar molt per ajudar-la a bregar amb els problemes de la seva relació actual. També es van 
proporcionar tècniques generals dequilibri i ajustaments quiropràctics. Se li va demanar que fes una 
visita de seguiment en una setmana, especialment si els símptomes persistien. però la va recolzar 
molt per ajudar-la a bregar amb els problemes de la seva relació actual.  
 
També es van proporcionar tècniques generals dequilibri i ajustaments quiropràctics. Se li va demanar 
que fes una visita de seguiment en una setmana, especialment si els símptomes persistien. 
 
Resultats: En una trucada telefònica de seguiment a la mare una setmana després, va indicar que el 
mal de còccix de la seva filla ja havia desaparegut. Ella admet que van cancel·lar la visita de 
seguiment perquè la seva filla es va sentir molt millor, al voltant d'un 90% de millora, dos dies després 
de la nostra darrera sessió. La mare també va informar que van tenir una conversa agradable sobre 
les relacions en general i com fer servir la decepció i el rebuig. Ella estava contenta amb els resultats 
de la seva filla i explica que el problema a lescola sha resolt per ara. 

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