PRAKTIJKVOORBEELD # 6
DATUM: april 2010
CLIÉNT: 20-jarige linkshandige vrouw

Subjectieve klacht: Zere keel, een paar dagen hoesten en koorts. Zij gaf aan dat de symptomen 4
dagen geleden op een vrijdag begonnen. Zij vertelde dat het begon met een zere keel en dat er later
het hoesten bijkwam met koorts en algemene moeheid.
Observatie: De cliënte had lichte koorts, vermoeidheid en constant hoesten.
Aangetaste organen: Slijmvlies van de bronchiën en de bovenste 2/3 deel van de slokdarm
Embryonaal kiemblad: ectoderm
Hersencontrolecentrum: cerebrale cortex (sensorische cortex)
GNM-uitleg: Constant hoesten is gerelateerd aan een schrikangst-conflict. In de genezingsfase
wordt de ulceratie van de bekleding van de bronchiën weer opgevuld, wat samengaat met hoesten,
vermoeidheid en koorts. Een zere keel staat in verband met het conflict om “een brok” (situatie of
gebeurtenis) niet te willen slikken/accepteren. In de genezingsfase wordt de ulceratie van het
bovenste gedeelte van de slokdarm weer opgevuld, wat een zere keel en zwelling veroorzaakt.
GNM-begrip: Na bespreking van de betrokken conflicten zei de cliënte dat zij werkte aan een
portfolio-project voor school dat zij afgelopen vrijdag moest inleveren. Zij gaf aan dat zij op dinsdag in
dezelfde week aan haar portfolio werkte toen de computer crashte en zij dacht dat zij al haar werk
kwijtgeraakt was (haar DHS). Zij zei dat zij in paniek begon te raken dat zij niet in staat zou zijn om
haar werkstuk op tijd te kunnen inleveren. Echter, een paar dagen later kon zij haar werk herstellen
en het portfolio op tijd per koerier versturen. Op de vrijdag nadat het conflict was opgelost
verschenen de eerste symptomen.
Resultaat: De cliënte kon het verband leggen met de GNM-uitleg en dat zij in feite reeds in de
genezingsfase was van een Biologisch Speciaal Programma (SBS), dat was veroorzaakt door de
onverwachte schok waarbij zij vreesde haar werk kwijtgeraakt te zijn en het niet op tijd te kunnen
inleveren (wat “moeilijk te slikken” was). Haar werd verteld dat bewustwording van het conflict en het
begrip dat het werkelijk is opgelost, zal helpen de symptomen te verminderen en de genezingsfase
mogelijkerwijs sneller beëindigen. Tijdens een latere afspraak met de cliënte vertelde zij dat haar
symptomen 3 dagen na ons consult waren verdwenen.
Raadpleeg voor uitleg van vaktermen s.v.p. de woordenlijst of zoekfunctie op onze GNM website.
http://LearningGNM.com
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