PRAKTIJKVOORBEELD # 2
DATUM: oktober 2010
CLIENT: 36-jarige linkshandige vrouw
Subjectieve klacht: Overgeven, diarree, krampen, koorts, algemeen gevoel van ziekte. De cliënte
vertelt dat zij zich “ziek” begon te voelen toen zij thuiskwam van een zaalvoetbalwedstrijd op
donderdagavond. Zij geeft aan dat zij zich tijdens de wedstrijd en eerder op de dag nog goed voelde,
maar dat zij zich na de wedstrijd misselijk begon te voelen. Zij bericht dat zij die avond tenslotte hevige
diarree kreeg en moest overgeven en dat zij het grootste gedeelte van de nacht op het toilet doorbracht.
Zij geeft aan dat de volgende dag hetzelfde gebeurde en dat haar hele lichaam gevoelig en pijnlijk voelde
en zij lichte koorts had. Zij vertelt dat het voelde als een voedselvergiftiging.
Observatie: Cliënte toonde heel lethargisch (slaperig), had weinig energie en was zichtbaar erg ziek en
had lichte koorts. Zij voelde zich misselijk en wilde gaan liggen om uit te rusten en te slapen.
Aangetaste organen: Maag en dunne darm
Embryonaal kiemblad: endoderm
Hersencontrolecentrum: hersenstam
GNM uitleg: Conflict van een “brok” niet kunnen verteren; een onverteerbaar ergernis-conflict.
Momenteel in genezingsfase A = pijn, diarree, overgeven, koorts. De betekenis van dit Biologische
Speciaal Programma (SBS) is om de verteringssappen producerende cellen in de maag en dunne darm
te vermeerderen om de “onverteerbare ergernis” beter te kunnen opnemen en te verteren.
Begrip van de GNM: Na bespreking van het betrokken conflict zei de cliënte dat zij in de zomer met een
voetbalteam speelde dat naar Brits Columbia zou reizen om Ontario te vertegenwoordigen op een
toernooi voor het Canadese kampioenschap. Zij verklaarde dat zij voorafgaand aan hun
beslissingswedstrijd, die zou bepalen of zij de provincie in de Canadese kampioenschappen verder
zouden vertegenwoordigen, zij had besloten niet met het team te reizen als zij zich zouden kwalificeren
voor de finale in Brits Columbia vanwege de recente geboorte van haar dochter. Zij had het team echter
wel verteld dat zij graag met hen in de beslissingswedstrijd zou spelen om hen te helpen te kwalificeren.
Toen de dag van de beslissende wedstrijd aanbrak (ongeveer twee maanden geleden), was zij heel
opgewonden om te spelen en nodigde haar familie en vrienden uit om te komen en de wedstrijd in een
naburige stad bij te wonen. Zij vertelde dat zij gewoonlijk start met de wedstrijd, maar tijdens de
beslissingswedstrijd was zij geschokt en ontdaan toen ze helemaal niet had gespeeld, zonder dat de
coach haar had geïnformeerd dat dit zou gebeuren (haar DHS). Zij herinnert zich dat zij vreselijk boos en
gekwetst was, vooral omdat zij familie en vrienden had uitgenodigd om een wedstrijd bij te wonen die zij
uiteindelijk niet speelde. Zij geeft aan dat zij tegen het einde van de wedstrijd van het veld liep en haar
ongenoegen en ergernis tegen de teamcoach uitte. Zij geeft aan dat zij meerdere dagen daarna zich erg
ontdaan voelde en zwoer nooit meer met het team te spelen.
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De cliënte zei dat zij die donderdagnacht toen zij “ziek” werd, zij door haar nieuwe zaalvoetbalteam werd
gevraagd om de volgende zomer voor hen te spelen. Zij geeft aan dat zij die uitnodiging moet hebben
geïnterpreteerd als oplossing van haar onverteerbare ergernis t.a.v. haar oude team, omdat zij nu een
nieuw team had om het volgende seizoen voor te spelen. Toen zij die avond opgewonden thuiskwam om
haar echtgenoot het nieuws te vertellen, begonnen de symptomen te verschijnen.
Resultaat: De cliënte begreep dat zij momenteel reeds in genezingsfase A was en heel dicht bij fase B.
Haar werd aangeraden om veel eiwitten te eten om dat aan te vullen wat zij door het overgeven en de
diarree had verloren en om haar energie te geven tijdens het herstel. Zij voelde zich opgelucht dat er een
verklaring was voor haar “ziekte” en berichtte daarna dat zij zich “weer gewoon” en vrij van symptomen
voelde 3-4 dagen nadat zij de emotionele verbinding met haar symptomen had gemaakt. Vastgesteld
werd dat de duur van haar conflictactiviteit (2 maanden) de tijdsduur verklaarde, die haar lichaam nodig
had om de genezingsfase (5-6 dagen) te ondergaan.
Raadpleeg voor de uitleg van vaktermen s.v.p. de woordenlijst of zoekfunctie op onze GNM website.
http://LearningGNM.com
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