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CAS #80 
 

 

DATA: abril 2018 
 

CLIENT: home dretà de 20 anys 
 
 

 

 
 
Queixa subjectiva: El client va ser remés a la clínica perquè l'ajudessin a comprendre la causa arrel de 
la seva ansietat. Els seus símptomes d'ansietat comencen com a palpitacions del cor que provoquen 
dificultat per respirar. Admet que els seus símptomes van començar fa uns 2 anys. Ell informa que 
després de l'escola secundària va decidir prendre's un descans de l'escola i el treball mentre desxifrava 
quina adreça volia prendre per a la seva carrera. Recorda que un any després del seu descans de 
l'escola, la seva mare va començar a preguntar-li sobre els seus plans per al futur i va començar a 
comparar-ho amb els amics que eren a la universitat. Afirma que des de llavors ha tingut problemes per 
dormir a la nit a causa de la seva constant preocupació i ansietat sobre els seus plans futurs i la seva 
carrera. Admet que es pot distreure a la feina durant el dia. 
 
Observació: Es va observar que el client estava sa i no va presentar cap símptoma d'ansietat durant la 
nostra consulta. L'examen quiropràctic va revelar restriccions a les articulacions de la columna completa 
i punts gallet miofascials. 
 
Òrgans afectats: Miocardi dret (ventrículs): músculs estriats 
                             Capa germinal embrionària: mesoderma nou 
                             Centre de control cerebral: medul·la cerebral 
 
Explicació GNM: Ansietat que es presenta com a dificultat per respirar i palpitacions del cor: un 
estrès negatiu aclaparador en relació amb la mare/fill (perquè és dretà). Aquest Programa Especial 
Biològic (SBS) involucra la necrosi del teixit del múscul cardíac durant la Fase de Conflicte Actiu i el 
farciment i restauració del teixit durant la Fase de Curació. El propòsit biològic és al final de l'SBS, on el 
múscul cardíac és més fort que abans per poder manejar millor futures situacions aclaparadores. Durant 
la Crisi Epileptoide, la persona pot experimentar rampes doloroses, palpitacions del cor i dificultat per 
respirar. Sembla que el client experimenta una Crisi Epileptoide a la nit abans de ficar-se al llit i 
actualment es troba a la Fase de Curació (Curació Pendent). 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 es va adonar que el seu conflicte podria 
estar relacionat amb els comentaris de la mare sobre el futur i els plans de carrera (el seu DHS). Admet 
que va començar a sentir-se aclaparat per haver de decidir què volia fer acadèmicament i quina carrera 
seguir. Afirma que en el fons no vol decebre els seus pares i fer que malgastin els seus diners, 
especialment si pren una decisió equivocada. Indica que la família és molt important per a ell i que no 
vol fer res que pugui posar en perill les relacions amb la família. 
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Se li va demanar que fes la connexió conscient que els seus símptomes d'ansietat (palpitacions del cor, 
dificultat per respirar) estan relacionats amb el sentiment aclaparador i la pressió que va sentir pels 
comentaris de la mare sobre els plans futurs. Se li va demanar que canviés la seva perspectiva sobre 
les seves pors i que s'adonés que malgrat el que decideixi fer, la seva família mai no ho rebutjarà ni ho 
abandonarà. 
 
Es van proporcionar tècniques generals d'equilibri i se li va demanar que fes una visita de seguiment 
d'aquí a una setmana. 
 
Resultats: El client va tornar una setmana després i va reportar sentir una millora del 70% en els 
símptomes. Indica que ja no té pensaments ansiosos des de la nostra darrera visita i ara vol abordar 
altres símptomes que ha estat tenint. Durant una segona visita de seguiment una setmana després, va 
admetre sentir una millora del 90% i informa que no ha tingut ansietat la darrera setmana. Estava llest 
per concentrar-se en altres símptomes. 

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