CASE STUDY # 12

DATUM: juni 2011

CLIËNT: 36 jarige linkshandige vrouw

Subjectieve klacht: de cliënte had jeuk en roodheid in haar linkeroog. Zij vertelde dat de
symptomen begonnen, een paar uur nadat zij op de school van haar zoon een schrikreactie had
ervaren.
Observatie: de cliënte bleek roodheid en lichte zwelling van haar linkeroog te hebben
(conjunctivitis).
Aangedane Organen: Conjunctiva (bindvlies van het oog):
Embryonaal kiemblad: ectoderm
Hersencontrolecentrum: sensory cortex
GNM uitleg: Conjunctiva: “licht” visueel scheidingsconflict (iemand onverwacht uit het oog
verliezen) in relatie tot een partner wat in de Conflict Actieve fase ulceratie van het bindvlies
veroorzaakt. In de genezingsfase A wordt het geülcereerde gebied weer opgevuld wat gepaard gaat
met symptomen als jeuk en zwelling. De cliënte is momenteel al in de genezingsfase en zal het
oorspronkelijke conflict moeten identificeren om het Biologische Speciaal Programma (SBS) te
beëindigen en een terugval via sporen te vermijden.
GNM begrip: de cliënte begreep de uitleg en zag dat haar conflict te maken had met een incident toen
zij haar zoon van de kleuterschool ophaalde. Die dag was zij een paar minuten te laat en haar zoon
was niet in de klas toen zij daar aankwam. Zij vertelde dat er een andere kleuterjuf naar haar toekwam
en toen zij vroeg naar haar zoon, deze juf zei dat iemand hem al had meegenomen. De cliënte zei dat
de juf nerveus werd en in paniek raakte terwijl ze nakeek wat er gebeurd was (haar DHS). Ze zei dat
het de langste 5 minuten van haar leven waren. Toen de juf terugkwam kreeg de cliënte te horen dat
haar zoon in het kantoor wachtte en dat zij zich had vergist. De cliënte die de GNM kent, vroeg zich af
hoe zij door deze shock zou worden getroffen. Ze zei dat haar linkeroog een paar uur later rood werd
en jeukte. Zij begreep dat de “visuele scheiding” te maken had met de juf die gewoon verdween nadat
ze had gezegd dat haar zoon door iemand anders was meegenomen. Zij concludeerde dat ze in de
genezingsfase was en wilde het Biologisch Speciaal Programma gewoon zijn gang laten gaan.
Resultaat: de cliënte vertelde tijdens een volgend consult dat de symptomen van haar oog de
volgende dag over waren.

Raadpleeg voor uitleg van vaktermen s.v.p. de woordenlijst of zoekfunctie op onze GNM website.
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