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CAS #06 

 

DATA: abril de 2010 

 
CLIENT: dona esquerrana de 20 anys 

 

 
 

 

Queixa subjectiva: Dolor de gola, tos durant uns dies i febre. Indica que els símptomes van començar 
fa 4 dies un divendres. Ella informa que va començar com a mal de coll i després va progressar a tos amb 
febre i fatiga generalitzada. 
 
Observació: La client presentat amb febre lleu, fatiga i tos constant. 
 
Òrgans afectats: Mucosa bronquial 
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: lòbul temporal dret (escorça sensorial) 
                             2/3 superiors de l'esòfag 
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: escorça cerebral 
 
Explicació GNM: La tos constant està relacionada amb un conflicte de por territorial. Durant la 
Fase de Curació, el revestiment bronquial ulcerat es reposa típicament acompanyat de tos, fatiga i 
febre. El mal de coll està relacionat amb el conflicte de no voler empassar/acceptar “una 
mossegada” (situació o esdeveniment). Durant la Fase de Curació, la ulceració de la part superior 
de l'esòfag es reposa, fet que causa mal de coll i inflor.  
 
Enteniment GNM: Després de discutir els conflictes involucrats, la client va esmentar que estava 
treballant en un projecte de carpeta escolar que s'havia de lliurar divendres passat. Ella indica que el 
dimarts de la mateixa setmana, estava treballant a la carpeta quan el seu ordinador va fallar i va pensar 
que havia perdut tota la seva feina (el seu DHS). Afirma que va començar a sentir pànic de no poder 
lliurar la feina a temps. Tot i això, un parell de dies després va poder recuperar la seva feina i enviar el 
portafoli a temps. Va ser divendres, després de resoldre el conflicte, que van aparèixer els seus primers 
símptomes. 
 
Resultats: La client va poder fer la connexió amb l'explicació de la GNM que en realitat ja estava a la 
Fase de Curació d'un Programa Especial Biològic que es va desencadenar pel xoc inesperat de témer que 
perdés la feina i que no els ho lliuressin a temps (que era "difícil d'empassar"). 
 
 

Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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