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CAS #94 
 

 

DATA: novembre 2015 
 

CLIENT: home dretà de 31 anys 
 

 

 
 
 
Queixa subjectiva: El client ha estat tractat a la clínica per diversos símptomes musculoesquelètics 
i des de llavors ha adquirit coneixements sobre GNM. Volia entendre la perspectiva de GNM dels 
seus símptomes recents de mal de panxa, diarrea i febre. Informa que el seu mal d'estómac va 
començar dimecres passat a la nit i l'endemà no va poder anar a treballar a causa de la diarrea, la 
febre i el cansament. Afirma que els seus símptomes semblen persistir i no està segur de si està 
relacionat amb els símptomes de la gastroenteritis viral que el seu fill i el seu cap a la feina estaven 
experimentant alhora. 
 
Observació: Es va observar que el client gaudia de millor salut sense febre, però semblava estar 
cansat. Va ser avaluat per altres molèsties musculoesquelètiques. L'avaluació quiropràctica va 
revelar restriccions a les articulacions de la columna completa i punts gallet miofascials. 
 
Òrgans afectats: Intestí prim 
                             Capa germinal embrionària: endoderma 
                             Centre de control cerebral: tronc cerebral 
 
Explicació GNM: Mal de panxa, rampes i diarrea: una incapacitat per absorbir o digerir un 
conflicte de "mos" experimentat com a enuig per una persona, situació o notícia que és 
“difícil de pair”. Aquest Programa Especial Biològic (SBS) implica la proliferació de les cèl·lules 
intestinals durant la Fase de Conflicte Actiu i l'eliminació de les cèl·lules que ja no calen durant la 
Fase de Curació amb l'ajuda de fongs o micobacteris. El propòsit biològic de l'augment de cèl·lules 
és poder absorbir o pair millor el “mos”. Durant la Fase de Curació, la persona pot experimentar 
rampes abdominals, diarrea i suors nocturns. El client es troba actualment en una Curació Pendent 
amb rails/disparadors. 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 un problema a la feina. Va informar que fa unes setmanes, li van 
notificar que havien de tallar el subministrament elèctric a tota una zona durant uns dies. Això va 
significar molta feina de preparació per al tancament. Tot i això, una setmana abans del tancament 
planificat, se'ls va presentar un nou pla que significava treball addicional per al seu equip amb 
menys temps per fer-ho (el seu DHS). Va reconèixer que aquesta notícia li resultava pertorbadora i 
difícil de pair. Ara s'adona que dimecres passat va ser quan finalment van acabar tota la planificació 
necessària per al tancament de divendres. Això podria explicar per què els seus símptomes van 
aparèixer dimecres a la nit, quan finalment es va resoldre el conflicte. 
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Se li va demanar que fes la connexió conscient que els seus símptomes digestius estaven 
relacionats amb el problema del treball i que ara estava a la Fase de Curació. Se li va demanar que 
estigués atent a qualsevol brot a causa de qualsevol desencadenant a la feina, però en cas contrari, 
els seus símptomes haurien de disminuir lentament en els propers dies, ja que el problema es va 
resoldre. Va rebre tractament pels seus símptomes musculoesquelètics i se li va demanar que fes 
una visita de seguiment en poques setmanes. 
 
Resultats: El client va tornar uns mesos més tard pel tractament d'altres símptomes. Va informar 
que no tenia més problemes estomacals poc després de la nostra darrera visita. Se li va recordar 
que continués buscant qualsevol xoc de conflicte inesperat la propera vegada que presenti algun 
símptoma inexplicable. 
 
Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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