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Queixa subjectiva: Pèrdua de la veu i mal de coll quan es va despertar dilluns al matí. La client 
informa que se sentia prou bé per anar a treballar, però li resultava difícil parlar-ne. 
 
Observació: No va presentar signes clínics ni símptomes de malaltia o febre, però sí ronquera i 
gargamelle ocasional. Tenia dificultat per parlar i podia xiuxiuejar suaument. 
 
Òrgans afectats: Mucosa laríngia 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: lòbul temporal esquerre (escorça sensorial) 
                              2/3 superiors de l'esòfag 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: escorça cerebral 
 
Explicació GNM: Conflicte de por-ensurt desencadenat per un perill inesperat que causa ulceració 
de la mucosa laríngia i cordes vocals, juntament amb un conflicte de no voler empassar/acceptar 
un “mos” (situació o esdeveniment) que causa ulceració a l'esòfag superior. La client es troba 
actualment a la Fase de Curació d'una pèrdua de la veu, tos i mal de coll a mesura que l'àrea ulcerada 
es reposa amb inflor a la laringe i l'esòfag. 
 
Enteniment GNM: Després de discutir el conflicte involucrat, la client va esmentar que acabava de tornar 
d'un cap de setmana a Nova York. Ella recorda que quan ella i el seu marit van arribar al seu hotel, li van 
dir que hi havia una amenaça de bomba a l'àrea i que el seu hotel estava dins del perímetre que la 
policia volia monitoritzar (el seu DHS). Ella informa que havien de passar per un bloqueig policial cada 
cop que sortien i tornaven a la seva habitació d'hotel. Ella afirma que es va sentir “espantada” tot el cap 
de setmana i no podia esperar per tornar a casa aquell diumenge a la nit. Actualment es troba a la Fase 
A de Curació a mesura que es resol el conflicte i ja no es troba a l'entorn “aterridor”. 

Resultats: La client va entendre l'explicació i se li va dir que ja estava sanant i que només necessitava 
fer la connexió emocional dels símptomes amb l'ensurt del cap de setmana per permetre que es 
completés el Programa Especial Biològic. Li van recomanar que descansés tot el que pogués i que 
mengés i begués líquids que calmessin la gola. Va informar que després de 4 dies la seva veu va tornar 
a la normalitat i el mal de coll va desaparèixer. 
 
 

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