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CAS #25 

 

DATA: juliol de 2011 
 

CLIENT: home dretà de 84 anys 
 
 

 

 
 
 
Queixa subjectiva: El client va presentar una pèrdua d'audició a l'orella dreta durant les últimes dues 
setmanes després d'una infecció dels pits paranasals que ara està resolta. Informa que ha passat 
abans en el passat, però que va tornar després d'uns dies. 
 
Observació: Es va observar que el client tenia bon moviment i amplitud de moviment al coll amb una 
tonicitat muscular mínima. Les proves auditives van indicar que tenia dificultat per escoltar amb l'orella 
dreta en comparació de l'esquerre. 
 
Organs afectats: Orella interna dreta 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: regió temporo-basal esquerra 
 
Explicació GNM: Orella interna dreta: conflicte auditiu; conflicte de no voler escoltar alguna cosa 
pel que fa al seu costat de parella. Pèrdua de l'audició durant la Fase de Curació. El client haurà 
d'identificar el conflicte original per completar el Programa Especial Biològic i evitar recaigudes per rails. 
 
Enteniment GNM: El client va entendre l'explicació i va reconèixer que el seu conflicte auditiu està 
relacionat amb que el seu cònjuge li digui que ja no ha de tallar la gespa ni fer cap feina al jardí i que ho 
deixi al seu nét (el seu DHS). Tot i això, informa que li agrada treballar a l'aire lliure i tallar la gespa i 
sent que encara és molt capaç físicament per realitzar les tasques. Afirma que està cansat que tothom li 
digui què ha de deixar de fer perquè està envellint. No vol escoltar que només perquè està envellint, no 
pot fer les coses que gaudeix i és capaç de fer. Cal assenyalar que la seva dona, filla i gendre van estar 
presents durant la seva cita i tots van coincidir que ja no li dirien que deixés de fer les coses que li 
agrada fer, especialment fora al pati. 
 
Resultats: El client va informar en una visita de seguiment 10 dies després que la seva audició va 
millorar un 95% i que és gairebé normal. En una segona visita de seguiment 2 setmanes després, va 
informar que la seva audició havia tornat a la normalitat. 

 

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