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CAS #70 
 

 

DATA: octubre 2017 

 
CLIENT: dona de 55 anys dretana 
               amb estat hormonal normal 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client venia a la clínica per símptomes musculoesquelètics, però volia saber 
l'explicació de GNM dels seus episodis recents de vòmits i nàusees. Indica que va tenir un episodi 
de vòmits fa 3 setmanes, que va incloure calfreds, nàusees i després fatiga. Afirma que no va 
menjar res fora del comú que pogués haver causat els símptomes. Ella informa que, des d'aquell 
episodi de vòmits, encara experimenta nàusees i fatiga diàries, que empitjoren als matins quan es 
desperta per primer cop. Quan se li pregunta sobre els símptomes, afirma que no experimenta 
suors nocturns. No obstant això, admet que té por de tornar a vomitar i ara és molt sensible a certs 
aliments i olors, cosa que li provoca certa ansietat en menjar. La client coneix GNM i va pensar que 
el seu conflicte estava relacionat amb no voler agafar el metro al centre, mentre la cunyada estava 
de visita fa unes setmanes. Tot i això, no va tenir cap canvi en els seus símptomes i li agradaria 
tenir alguna claredat sobre quin conflicte està relacionat amb els seus símptomes. 
 
Observació: La client va ser avaluada per les seves molèsties musculoesquelètiques. Es va queixar 
de molèsties abdominals lleus mentre va ser a la clínica, però sense nàusees. 
 
Òrgans afectats: Estómac (curvatura menor) 
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: lòbul temporal dret 
 
Explicació GNM: Vòmits i nàusees: un conflicte d'enuig territorial o qualsevol malestar 
relacionat amb el seu domini o 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. 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. Durant la Crisi Epileptoide, la persona pot experimentar dolors aguts, rampes i vòmits. 
Sembla que la client va experimentar una Crisi Epileptoide fa 3 setmanes i actualment es troba a la 
Fase de Curació (Curació Pendent) que implica nàusees i fatiga. El vostre conflicte original (DHS) 
s'ha d'identificar i portar a la vostra consciència perquè es completi l'SBS. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació de GNM i va informar que el seu enuig territorial 
pot estar relacionat amb un incident passat que va involucrar la seva cunyada. Ella afirma que 
anteriorment era la millor amiga de la seva cunyada, però que van tenir una baralla i no es van 
parlar durant molts anys (el seu DHS). Ella admet que, encara que van ser cordials, les coses mai 
no van tornar a ser les mateixes des de l'incident. Ara recorda que quan la seva cunyada la va 
visitar fa unes 3 setmanes, van passar hores parlant i posant-se al dia, cosa que la va fer sentir 
connectada amb ella novament i que les coses eren com en els vells temps. Ella diu que potser ella 



DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació continguda en aquest document no reemplaça el consell mèdic professional 

  
 

2 

va poder haver tingut el seu episodi de vòmits al matí següent. Ara s'adona que la visita pot haver 
resolt l'enuig territorial que tenia sobre la seva relació. 
 
Se li va demanar que fes la connexió conscient que els seus símptomes estan relacionats amb la 
reconnexió amb la seva cunyada i no amb el menjar que menjava. Es va recomanar que es 
recordés a si mateixa que era segur tornar a menjar i olorar el menjar i que el problema ja està 
resolt. També se li van proporcionar tècniques generals d'equilibri i tractament quiropràctic per a 
altres malalties. Se li va demanar que fes una visita de seguiment un parell de setmanes. 
 
Resultats: La client em va enviar un correu electrònic una setmana després dient que es va sentir 
millor immediatament després de la nostra sessió. Ella va escriure que l'endemà al matí es va 
despertar sense nàusees per primera vegada en setmanes i que no ha tornat des de llavors. La 
client va tornar a la clínica dos mesos després per una altra queixa i va informar que ja no tenia 
nàusees ni problemes digestius. 
 
 
Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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