CASE STUDY # 7

DATUM: juni 2009
CLIËNT: 49-jarige rechtshandige vrouw

Subjectieve klacht: stemverlies en zere keel toen zij maandagochtend wakker werd. De cliënte
vertelde dat zij zich goed genoeg voelde om naar haar werk te gaan, maar dat het spreken
moeilijk ging.
Observatie: zij had geen klinische tekenen of symptomen van ziekte of koorts, maar haar stem
was hees en zij moest af en toe haar keel schrapen. Zij had moeite met spreken en kon slechts
zachtjes fluisteren.
Aangedane organen: slijmvlies van het strottenhoofd
Embryonaal kiemblad
: ectoderm
Hersencontrolecentrum
: cerebrale cortex (sensorische cortex)
bovenste 2/3 van de slokdarm
Embryonaal kiemblad
: ectoderm
Hersencontrolecentrum
: cerebrale cortex
GNM-uitleg: schrikangst conflict, geactiveerd door een onverwacht gevaar, dat ulceratie van
het slijmvlies van het strottenhoofd en de stembanden veroorzaakt, samen met het conflict, “een
brok” (situatie of gebeurtenis) niet te willen slikken/accepteren, die ulceratie veroorzaakt in
het bovenste stuk van de slokdarm. De cliënte is momenteel in Fase A van genezing van een
stemverlies, hoest en een zere keel, omdat de ulceratie in dit gebied wordt opgevuld/
weefselopbouw, met zwelling van het strottenhoofd en de slokdarm.
GNM-begrip: na bespreking van het betrokken conflict zei de cliënte dat zij net van een weekend
in New York City terug was gekeerd. Zij herinnerde zich dat, toen zij en haar man bij hun hotel
aankwamen, haar werd verteld dat er in de omgeving een bommelding was en dat hun hotel
binnen het gebied viel dat de politie in de gaten hield (haar DHS). Zij gaf aan dat zij elke keer, als
zij hun hotelkamer verlieten en terugkeerden, een politiekordon moesten passeren. Zij vertelde
dat zij het hele weekend “bang” was en uiteindelijk blij was die zondagavond weer naar huis te
kunnen. Zij is momenteel in genezingsfase A, omdat het conflict is opgelost en zij zich niet langer
in de “angstaanjagende” omgeving bevindt.
Resultaat: de cliënte begreep de uitleg en haar werd verteld dat zij al in genezing was en dat zij
alleen de emotionele verbinding moest maken van haar symptomen naar de angst in het
weekend, om het biologische programma (SBS) af te kunnen ronden. Haar werd aanbevolen, zo
vaak mogelijk uit te rusten en vloeistoffen te eten en te drinken, die haar keel zouden verzachten.
Zij berichtte dat haar stem na 4 dagen weer normaal was en dat de zere keel was verdwenen.
Raadpleeg voor uitleg van vaktermen s.v.p. de woordenlijst of zoekfunctie op onze GNM website
http://LearningGNM.com

