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CAS #20 
 

DATA: maig del 2011 
 

CLIENT: dona dretana de 13 anys 
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client es va presentar amb tos i ronquera a la veu sense febre. Ella informa que 
els símptomes van començar fa uns 5 dies dilluns a la nit. 
 
Observació: Es va observar que la client tenia una tos lleu sense dificultat per respirar i amb veu ronca. 
No es va presentar amb febre. 
 
Òrgans afectats: Mucosa laríngia 
                             Capa germinal embrionària: ectoderma 
                             Centre de control cerebral: escorça sensorial 
 
Explicació GNM: Mucosa laríngia: un conflicte por-ensurt provocat per un perill inesperat que causa 
la ulceració de la mucosa laríngia durant la Fase de Conflicte Actiu. Durant la Fase de Curació, l'àrea 
ulcerada es reposa amb inflor aguda i tos. La client actualment ja està a la Fase de Curació i necessitarà 
identificar el conflicte original (DHS) per completar el Programa Especial Biològic i evitar recaigudes a 
través de rails. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el seu conflicte estava 
relacionat amb un anunci de divendres passat a la classe de ball. Ella informa que una nena al seu 
equip de ball es va fer mal al peu i no estaria disponible per a la seva actuació dilluns i dimecres. La 
client afirma que tot l'equip va haver de canviar la seva rutina de forma inesperada i només amb una 
pràctica abans de l'actuació (el seu DHS). Se li va explicar que després que l'actuació fos bé dilluns, es 
devia haver sentit millor amb la rutina i va començar a curar-se. També es va notar que ella podria haver 
estat en un Curació Pendent fins dimecres a la nit, que va ser el darrer dia de l'actuació. La clienta va 
entendre que ja estava en fase de curació i que una vegada va associar els símptomes de la gola al 
“conflicte de ball”. 
 
Resultats: La client va informar en un seguiment que no tenia símptomes d'aquí a un parell de dies des 
de la visita. 
 

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