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CAS #53 
 

 

DATA: abril 2015 
 

CLIENT: dona dretana de 5 anys 
 
 

 

 
 
Queixa subjectiva: La jove client va ser portat a l'oficina per a una revisió quiropràctica. Durant 
l'historial de salut, la seva mare també va esmentar que la seva filla (la client) havia estat bregant 
amb rampes estomacals i mal d'estómac constantment durant més d'un any. La mare informa que 
no estan segures de què desencadena el dolor d'estómac, de vegades menjar ho empitjora, però 
no tot el temps. La mare indica que els símptomes de la seva filla sovint apareixen al matí a l'hora 
d'esmorzar. Tot i això, admet que la setmana passada, la seva filla també es va queixar de mal 
d'estómac després de tornar a casa de l'escola. La mare va començar a preguntar-se si podria estar 
relacionat amb la intolerància al gluten, però no està convençuda ja que no hi ha hagut canvis a la 
seva dieta. La mare sabia sobre GNM i volia conèixer la perspectiva de GNM sobre la condició de la 
seva filla. Quan vaig preguntar a la client (filla) sobre el seu mal d'estómac, va afirmar que el dolor 
sembla empitjorar al matí abans d'anar a escola, però no tant durant els caps de setmana. També va 
admetre que sovint no té dolor a l'escola, però que va tenir un incident de mal d'estómac després de 
l'escola la setmana passada, cosa que va ser estranya. 
 
Observació: Es va observar que la client gaudia de bona salut sense signes visibles de dolor o 
malestar. Els rangs de moviment cervical i lumbar estaven tots dins del rang normal i sense dolor. 
Les proves ortopèdiques per a les regions cervical i lumbar van ser normals. L'avaluació 
quiropràctica va revelar restriccions a les articulacions cervicals, toràciques i lumbars sense 
sensibilitat muscular a la palpació. 

Òrgans afectats: Estómac (curvatura menor) 
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: lòbul temporal dret 
 
Explicació GNM: Dolor d'estómac: un conflicte d'enuig territorial o qualsevol pertorbació 
relacionada amb el seu domini o territori (aquest seria el seu segon conflicte perquè és una dona 
destra amb un estat hormonal normal). 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. El propòsit biològic de la pèrdua cel·lular és 
ampliar el passatge del tracte digestiu perquè els nutrients es puguin utilitzar de manera més 
eficient. Això, alhora, proporciona a l'individu més energia per resoldre el conflicte. El vostre conflicte 
original (DHS) s'ha d'identificar i portar a la vostra consciència perquè es completi l'SBS. 
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Enteniment GNM: Quan vaig preguntar a la client què era el que la molestava als matins a l'hora 
d'esmorzar, va esmentar amb tota franquesa que era el seu germà petit. Va informar que el seu 
germà petit sovint entrava al seu dormitori per despertar-la al matí (el seu DHS). Va admetre que no 
li agrada que el seu germanet la desperti durant la setmana, tret que sigui durant el cap de setmana 
quan es queda a dormir. Preferia que la seva mare fos qui la despertés per anar a escola. La seva 
mare va relatar que es va sorprendre en escoltar això perquè sovint els sentia riure i riure al llit de la 
seva (filla) als matins. Però la client va indicar que el fet que jugaria amb ell després no significava 
que estava feliç que el seu germà la despertés. La seva mare ara s'adona que potser és aquests 
dies quan el seu germà la desperta que probablement es queixi de mal d'estómac. Quan vaig 
preguntar a la client per què tenia una mica de dolor la setmana passada a l'escola, va dir que hi 
havia un nen a la classe que seguia volent jugar amb ella, però que ella no volia jugar amb ell i ell 
seguia seguint-la. la va fer enutjar. Vaig demanar a la client que fos conscient que el seu mal 
d'estómac ha d'estar relacionat amb la ira cap a les persones que no vol que entrin al seu espai o 
“territori”. Va admetre que entenia i que ho comunicaria als seus pares oa un adult cada vegada que 
passés. També vaig comentar a la seva mare que aquest SBS indica que la seva filla és sensible al 
territori i espai. Li vaig preguntar a la seva mare per veure si ella podria trobar una manera d'evitar 
que el seu fill entri a l'habitació de la seva filla durant les properes setmanes perquè puguem 
observar si hi ha algun canvi en els símptomes. 
 
També es van proporcionar tècniques generals dequilibri i ajustaments quiropràctics. Se li va 
demanar que fes una visita de seguiment en 3-4 setmanes i potser abans si tenia altres símptomes. 
 
Resultats: No vaig tornar a veure la client fins un any després, quan la família es va traslladar a una 
altra ciutat. La mare va admetre que els mals d'estómac de la seva filla van desaparèixer 
immediatament i que ja no tenia problemes d'estómac al matí. La mare va informar que va evitar que 
el seu fill la despertés als matins, cosa que semblava haver funcionat. 
 
No obstant això, la mare va dir que fa aproximadament 2 mesos, la seva filla va començar a queixar-
se de mal d'estómac novament. Aquest cop, el dolor només apareixeria mentre conduïa el seu 
automòbil durant més de 40 minuts. La mare va informar que buscaria qualsevol desencadenant 
d'”ira”, però no va poder identificar cap patró. De vegades, la seva filla es queixava de mal d'estómac 
després de ficar-se en problemes amb la seva mare mentre era a l'automòbil. Però altres vegades 
estava tranquil·lament mirant o jugant al seu iPad, i després començava a queixar-se de mal 
d'estómac. L'únic patró constant que va notar la mare va ser que la filla només es queixava de dolor 
en viatges llargs (més de 40 minuts). Qualsevol viatge curt (menys de 40 minuts) a la botiga oa 
l'àrea local no va provocar cap queixa per part de la filla. 
 
Quan vaig preguntar a la client si hi havia alguna cosa sobre el viatge en automòbil que la molestés 
o que la fes sentir incòmoda durant els viatges llargs, ràpidament va admetre que sí, que era el 
seient elevat a l'automòbil de la seva mare. La client va continuar explicant que l'automòbil de la 
seva mare la va canviar del seient de l'automòbil a un seient elevat, que admet que no té cap coixí. 
Va dir que és un plàstic dur amb una coberta, no com l'encoixinat gruixut del seu vell seient 
d'automòbil. La client va informar que el seient comença a fer-li mal la nalga quan el viatge és massa 
llarg (el seu DHS). La mare va corroborar això, afirmant que va canviar al seient elevat fa 2 mesos. 
La client també va informar que “el carro del pare encara té el seient vell que és més còmode”. La 
mare va confirmar que això era de fet cert La seva filla mai es va queixar de mal d'estómac quan feia 
llargues passejades a la interlocutòria del seu pare.  
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Li vaig demanar a la mare que veiés què podia fer per canviar el seient elevat o afegir més 
encoixinat perquè la seva filla se sentís més còmoda en viatges llargs. 
 
També vaig esmentar que això era novament indicatiu d'un conflicte d'“enuig territorial”, amb la 
interlocutòria representant el domini/territori de la seva filla. No obstant això, sembla que aquest és 
un nou DHS (xoc de conflicte) que no està relacionat amb el seu original DHS relacionat amb el seu 
germà. Vaig esmentar a la mare que això indica que la seva filla experimenta malestar o qualsevol 
canvi inesperat a la rutina com un conflicte d'“enuig territorial”. Aquesta consciència pot ajudar la 
mare a estar atenta a futurs conflictes d'enuig si la seva filla es queixa de nous mals d'estómac. 
 
Es va proporcionar equilibri general i tractament quiropràctic. 
 
Una visita de seguiment amb la mare del client uns mesos després va confirmar que ara fa servir el 
seient de seguretat del seu marit quan sap que farà un viatge llarg amb la família. Feliçment va 
informar que la seva filla ja no patia els dolors d'estómac. Durant un altre seguiment amb la mare, un 
any després, va informar que la seva filla ja no es queixa de problemes estomacals. 

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