PRAKTIJKVOORBEELD # 3
DATUM: augustus 2010
CLIENT: 37-jarige rechtshandige man

Subjectieve klacht: Een week lang pijn in rechter nek en rechter schouderblad zonder voorafgaand
letsel. De pijn schijnt te komen en te gaan, maar zonder fysieke verergering.
Observatie: De cliënt vertoonde volledig bewegingsbereik in nek en schouder, maar met pijn in de
rechterkant van de nek en rechterschouder bij het eindbereik. Palpatie onthulde spanning en gevoelige
punten in de spieren langs de rechter nek (cervicale para-spinale spieren) en zijn rechter schouder
(rotator manchetspieren).
Aangetaste organen: Spieren langs de rechterkant van de nek en
de rotator manchetspieren van de rechter schouder.
Embryonaal kiemblad: nieuw mesoderm
Hersencontrolecentrum: cerebrale medulla/ hersenmerg
GNM-uitleg: Nek: gemiddeld intellectueel eigenwaardeconflict in relatie tot een “partner”, dat
verlies van spierweefsel (necrose) veroorzaakt van de dwarsgestreepte spieren aan de rechterkant van
de nek. Schouder: verlies van zelfrespect aangaande een relatie met betrekking tot een “partner”,
die necrose van de dwarsgestreepte spieren aan de rechter schouder veroorzaakt. Momenteel in
hangende genezing, omdat hij vertelt dat de pijn komt en gaat en op bepaalde dagen erger is dan op
andere dagen. Hij bevindt zich op een spoor dat moet worden geïdentificeerd, en waarvan hij zich
bewust moet worden om de genezing te helpen voltooien.
Begrip van de GNM: Na bespreking van het betrokken conflict zei de cliënt dat hij een paar weken
geleden betrokken was bij een lichte aanrijding op het parkeerterrein van zijn werk. Hij geeft aan dat hij,
toen hij naar huis wilde gaan, per ongeluk de auto van een medewerkster raakte die op het
parkeerterrein stond geparkeerd (zijn DHS). Hij geeft aan dat hij zijn medewerkster vertelde wat er was
gebeurd en besloot dat hij haar zou helpen om de reparatiekosten van de betrekkelijk kleine schade aan
haar auto te betalen. Hij herinnert zich nu dat zijn symptomen erger worden als hij op het werk is (zijn
spoor) en dat zij lijken te zijn verdwenen als hij niet op het werk is. Hij vertelt ook dat hij zich t.a.v. het
hele voorval schuldig voelt (pijn in rechter schouder) en soms de medewerkster probeert te vermijden,
om niet aan het ongeluk te worden herinnerd. Hij geeft ook aan dat hij het gevoel had dat er misbruik van
hem werd gemaakt, toen de medewerkster wilde dat hij haar contant zou betalen en dat zij de reparaties
zelf zou laten doen in plaats van hem de factuur voor de reparaties te geven. Hij geeft aan het gevoel te
hebben dat zij slechts het geld zou aannemen en de reparaties aan de auto niet werkelijk zou laten doen
(nekpijn). De cliënt werd verteld hoe zijn werk, het parkeerterrein en zijn medewerkster allemaal
mogelijke sporen kunnen zijn die het Biologische Speciaal Programma (SBS) onderbreken bij de
voltooiing van de genezingsfase.
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Resultaat: De cliënt kon het verband leggen met de GNM-uitleg en vertelde dat hij het niet langer zou
uitstellen om zijn medewerkster het geld te geven, en dat hij het hele incident graag achter zich zou laten
en verder gaan. Hij is momenteel in genezingsfase A die door zijn sporen wordt onderbroken. Om zijn
symptomen enigszins te helpen verlichten werd zijn energie in balans gebracht en spiermanipulaties
uitgevoerd. Bij een volgend consult vertelde hij dat de symptomen waren opgehouden nadat hij zijn
medewerkster had betaald en de hele situatie achter zich had gelaten. Hij vertelde in een andere sessie
dat hij een maand later nog steeds pijnvrij was.
Raadpleeg voor verklaring van vaktermen s.v.p. de woordenlijst of de zoekfunctie op onze GNM-website.
http://LearningGNM.com
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