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CAS #35 
 

 

DATA: agost 2013 

CLIENT: dona dretana de 18 anys 
 
 
 

 
 
 
 
Queixa subjectiva: Tos amb febre i fatiga en els darrers dies però em sento molt millor avui. La client 
informa que va començar a tenir una tos molt forta dijous a la nit i que va empitjorar divendres al matí. 
Indica que va intentar anar a treballar divendres, però va haver de tornar a casa a les poques hores per 
cansament, febre lleu, mal de coll i tos. Ella informa que va descansar divendres i dissabte i que 
diumenge es va poder sentir prou bé per tornar a la feina. Diu que creu que ella i la seva mare van 
resoldre el seu conflicte, però que només volia confirmar-ho amb mi abans de marxar a la universitat. 
 
Observació: La client presentat amb restriccions articulars de columna completa i punts gallet 
musculars a la part mitjana de l'esquena. No va tossir durant la visita. 
 
Òrgans afectats: Mucosa laríngia 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: lòbul temporal esquerre (escorça sensorial) 
 
Explicació GNM: La tos amb ronquera i dolor es deu a un conflicte de por-ensurt. Hi ha ulceració i 
pèrdua de teixit al revestiment de la laringe durant la Fase de Conflicte Actiu i farcit de teixit i reposició 
de la ulceració durant la Fase de Curació. El propòsit biològic d'aquest Programa Especial Biològic és 
eixamplar la laringe per permetre que entri més aire mentre la persona està espantada o espantada, 
perquè pugui respirar millor. La client ja havia resolt el conflicte i pot haver completat el Programa 
Especial Biològic. 
 
Enteniment GNM: La client va informar que ella i la seva mare van parlar sobre el possible conflicte 
divendres i es van adonar que probablement estava relacionat amb el fet que fa una setmana, just 
abans del seu examen de maneig, la seva germana bessona va decidir canviar d'instructor de maneig. 
El nou instructor de maneig de la seva germana li va dir a ella (germana) que no estava preparada per a 
lexamen de maneig i que va posposar lexamen per més endavant. La client es va posar molt nerviosa 
en sentir aquesta notícia perquè en realitat va haver de prendre el seu examen inicial de conduir per 
escrit dues vegades mentre que la seva germana va passar al primer intent. Ella va sentir que, si la seva 
germana no estava preparada per prendre l'examen de conduir, llavors ella tampoc no hauria d'estar 
preparada (el seu DHS). Tot i això, malgrat els seus temors, va decidir prendre l'examen de maneig i ho 
va aprovar. Va rebre la llicència de conduir dijous passat, el mateix dia que els seus primers símptomes 
de tos van començar. 
 
Ella indica que lassociació dels seus símptomes i la prova de maneig tenia sentit per a ella. Amb el 
suport de la seva mare, no va entrar en pànic. Va descansar i es va recuperar ràpidament, cosa que no 
era freqüent en el passat, on tenia símptomes de tos crònica durant setmanes. 
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Resultats: La client ja estava sanant quan em va venir a veure i realment només buscava una 
confirmació i una posada a punt física abans d'anar a la universitat. La seva mare va confirmar a la seva 
pròpia cita clínica unes setmanes més tard que la seva filla se sentia bé i estava fent una bona transició 
a la universitat. Aquest és un gran exemple de com atorga poder el coneixement de GNM, 
particularment quan un té el suport dels seus éssers estimats. 
 

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

Font: www.LearningGNM.com 


