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CAS #69 
 

 

DATA: juny 2017 
 

CLIENT: home dretà de 37 anys 
 
 

 

 
 
Queixa subjectiva: El client va ser remés a la clínica per trobar una explicació de GNM per al seu 
recent episodi de dolor d'estómac que va ser diagnosticat com a gastritis. Indica que el fort mal 
d'estómac va començar fa 10 dies, l'endemà de fer una cursa benèfica de 100 km amb bicicleta. 
Està perplex pel dolor d'estómac perquè és una persona molt conscient de la salut que fa exercici 
amb regularitat i menja molt net. Admet que una setmana abans de la cursa de bicicletes, es va fer 
un examen físic complet, el qual va ser normal. Qualifica el mal d'estómac com una constant de 2 
de 10, on 10 és un dolor intens. Però admet que quan està molt malament se sent com un 8 sobre 
10. El client afirma que ha estat treballant malgrat el dolor, però que està cansat, sense energia i 
sent que necessita descansar molt. No ha pogut anar en bicicleta ni fer exercici degut a la seva 
fatiga i mal d'estómac. Ell informa que va anar a una clínica sense cita prèvia al final d'aquella 
setmana i li van donar medicaments que realment no van ajudar. L'endemà d'anar a la clínica tenia 
tant de dolor que va acabar anant a l'hospital. Indica que li van fer anàlisis de sang i altres proves 
diagnòstiques i li van diagnosticar gastritis. 
 
Observació: Es va observar que el client experimentava una molèstia lleu, però semblava 
saludable. Totes les proves quiropràctiques i ortopèdiques realitzades van ser normals amb només 
restriccions lleus a les articulacions. 
 
Òrgans afectats: Estómac (curvatura menor) 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: lòbul temporal dret 
 
Explicació GNM: Dolor d'estómac i gastritis: un conflicte d'enuig territorial o qualsevol 
malestar relacionat amb el seu domini o territori. Aquest Programa Especial Biològic (SBS) 
implica la ulceració de la curvatura menor del revestiment de l'estómac durant la Fase de Conflicte 
Actiu la restauració del teixit durant la Fase de Curació. El propòsit biològic de la pèrdua de 
cèl·lules 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 client es 
troba actualment a la Fase de Curació (Curació Pendent) que involucra inflor i inflamació que 
causa gastritis i dolor d'estómac. El vostre conflicte original (DHS) s'ha d'identificar i portar al vostre 
coneixement perquè es completi l'SBS. 
 
Enteniment GNM: El client va entendre l'explicació de GNM i va informar que el seu enuig territorial 
pot estar relacionat amb un incident que va involucrar el seu germà. Afirma que tots dos treballen 
en un negoci familiar, però que l’any passat va decidir separar-se i emprendre un altre negoci amb 
un altre soci. Ell creu que això pot haver creat una mica de ruptura en la seva relació amb el seu 
germà, amb qui era molt proper. Va sentir que això es va confirmar fa unes setmanes quan es va 
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assabentar per altres persones que el seu germà va comprar un acte antic que arreglaria (el seu 
DHS). El va sorprendre que el seu germà no el contés sobre aquest projecte recent i que l'hagués 
d'escoltar d'altres persones. Admet que es va sentir dolgut i molest perquè el seu germà no el va 
incloure en el procés de treball a la interlocutòria. com si fos una cosa que havien fet junts en el 
passat. Quan el seu germà finalment li va explicar sobre la interlocutòria, va fingir no saber-ho. El 
client indica que després de la carrera de bicicletes, va parlar amb el seu germà de camí a casa i 
que era la primera vegada en un any que la conversa se sentia “normal”. 
 
Recorda que la trucada telefònica va ser genial, ja que estaven rient com en els vells temps. Això 
pot haver portat a la resolució del seu conflicte, cosa que li va provocar símptomes estomacals i 
fatiga l'endemà. Quan li vaig preguntar sobre els seus possibles rails i desencadenants, va informar 
que actualment estan bregant amb renovacions en el seu negoci, cosa que ha creat molt estrès ja 
que ell i el seu germà estan discutint sobre com s'han de fer les coses. 
 
Se li va demanar que fes la connexió que la seva gastritis i el mal d'estómac estan relacionats amb 
la ira relacionada amb el seu germà. També se li va demanar que veiés què cal fer per aclarir les 
coses pel que fa al seu germà; si necessiten tenir una conversa de cor a cor o si pot treballar per 
canviar la seva perspectiva de la situació. 
 
També es van proporcionar tècniques generals dequilibri i ajustaments quiropràctics. Se li va 
demanar que tornés per a una visita de seguiment en una setmana. 
 
Resultats: El client no va tornar per a una visita de seguiment. Vaig trucar per veure com estava 
dues setmanes després i em va dir que se sentia 100% millor. Afirma que l'endoscòpia acaba de 
confirmar el diagnòstic de gastritis i li van donar una llista d'aliments que havia d'evitar i li van dir 
que continués amb els medicaments. Informa de sentir-se millor després de l'endoscòpia. També 
admet que torna a menjar amb normalitat excepte pels pebrots picants. També afirma que va ser 
fàcil solucionar el problema amb el seu germà, ja que ara estan treballant junts per arreglar el cotxe. 
Informa que ha recuperat la seva força i que està fent exercici i fent bicicleta novament. 
 
Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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