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CAS #81 
 

 

DATA: abril 2018 
 

CLIENT: dona de 49 anys dretana  
 
 
 
 
 
 
 
Queixa subjectiva: La client ha estat pacient durant molts anys per diversos símptomes. S'ha 
familiaritzat amb GNM i ho ha pogut aplicar amb gran èxit. Durant una visita, estava interessada a 
comprendre la perspectiva de la GNM sobre el flux i el sagnat vaginal irregular. Indica que a mitjans 
de març va començar a tenir tacat vaginal, cosa que li va fer pensar que estava tenint un altre cicle 
menstrual que acabava d'acabar. Ella informa que des de llavors ha tingut episodis regulars de sagnat 
vaginal amb flux que fa olor. Ella admet que no té dolor i que el sagnat no és necessàriament abundant, 
però que se sent com si estigués constantment en el període. Refereix que ja va visitar el seu metge de 
família pels símptomes i que té agendada una cita de seguiment, però volia saber el conflicte potencial 
relacionat amb els símptomes. Indica que abans de març el cicle menstrual era regular i normal. 
 
Observació: Durant la visita, va ser avaluada per altres molèsties musculoesquelètiques. 
 
Òrgans afectats: Úter 
                              Capa germinal embrionària: endoderma 
                              Centre de control cerebral: tronc cerebral 
 
Explicació GNM: Úter: conflicte de procreació o conflicte de gènere experimentat com un “lleig 
conflicte amb un home”. Aquest Programa Especial Biològic fa que les cèl·lules a l'úter proliferin 
durant la Fase de Conflicte Actiu. El propòsit biològic de l'augment de cèl·lules és espessir la mucosa 
de l'úter per ajudar a implantar l'òvul fertilitzat. La persona no experimenta cap símptoma durant la Fase 
de Conflicte Actiu. Durant la Fase de Curació, els fongs o els micobacteris eliminen les cèl·lules que ja 
no es necessiten. La secreció produïda durant la descomposició cel·lular s'excreta a través de la 
vagina. Es caracteritza per una secreció blanca i pudent que pot contenir sang. La client es troba 
actualment en una Curació Pendent amb rails i disparadors potencials. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el conflicte ha d'estar relacionat 
amb un incident que involucra el gendre. Ella informa que la seva filla i la seva família planejaven 
mudar-se a un altre país. La client afirma que va parlar amb la seva filla sobre la possibilitat de prestar-
los diners per iniciar un negoci i així poder establir-se financerament. Ella indica que el pla era vendre 
casa seva i reduir la seva mida a un lloc més petit, i prendre part dels diners de la venda de la casa i 
prestar-li a la seva filla. No obstant això, quan van decidir posar casa seva a la venda al març, el mercat 
immobiliari s'havia desaccelerat considerablement i es van adonar que no podrien vendre la casa pel 
preu que originalment havien previst. Quan li va dir a la seva filla que no els podrien prestar la quantitat 
de diners que originalment havien acordat, que els haurien de donar menys, es va sorprendre que la 
seva filla estigués molesta amb ella per no complir la seva paraula. Però més impactant per a ella va 
ser el missatge de text enutjat que va rebre del seu gendre, que la va acusar d'arruïnar les seves vides 
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per no complir la seva promesa (el seu DHS). Ella recorda sentir-se molt malament per la situació i es 
va sentir culpable per no poder donar-los els diners que van acordar originalment. Tanmateix, al mateix 
temps, no entenia per què s'enfadaven quan ella encara els ajudaria amb qualsevol quantitat de diners 
que poguessin pagar. Ella admet que no volia treure el tema i discutir-ho perquè la posaria molt 
ansiosa. Mentrestant, els seus símptomes poden persistir perquè recentment van vendre casa seva i 
ara hauran d'ultimar els detalls sobre quants diners poden realment prestar a la seva filla. 
 
Se li va demanar que fes la connexió que els seus símptomes vaginals estan relacionats amb el 
missatge de text lleig del seu gendre sobre els diners. Se li va recomanar treballar a canviar la seva 
perspectiva sobre la situació perquè no se sentís culpable o ansiosa sobre això. Era important per a ella 
entendre que la bona cosa que és com a mare no es basa en aquest préstec o en aquesta situació 
actual. Necessitava veure això no com un problema personal, sinó potser relacionat amb l'estrès i 
l'ansietat del gendre quan s'embarca en un nou desafiament per a la família. Se li va demanar que 
observés qualsevol canvi en els seus símptomes i que parés atenció a qualsevol brot. 
 
Resultats: Vaig rebre un correu electrònic de seguiment del client aproximadament 2 setmanes 
després. Va indicar que els seus símptomes van millorar durant uns dies, però després la secreció i el 
tacat van començar de nou. Quan li vaig preguntar sobre possibles desencadenants/rails, va esmentar 
que podria estar relacionat amb rebre una trucada telefònica de la seva filla (encara que no van parlar 
sobre el préstec). També s'adona que parlar de la situació econòmica amb el seu marit la fa sentir més 
ansiosa. Se li va recordar que el conflicte probablement sigui correcte a causa de la millora inicial dels 
símptomes. El seu objectiu ara era resoldre'l del tot per finalment poder tancar el Programa Especial 
Biològic. En una visita de seguiment a la clínica, dues setmanes després, va informar una millora del 
90% en els símptomes. 
 
Ella indica que després de la nostra conversa telefònica, ella va decidir passar tota la situació al seu 
marit. Ella afirma que es va “rentar les mans” de tota la situació i va deixar que el seu marit, la seva filla 
i el seu gendre s'ocupessin de tots els problemes de diners. Ella informa que tots van acordar una 
quantitat aquest dissabte i afirma que immediatament es va sentir alleujada. Dins dels dos dies 
següents, la secreció i el tacat es van aturar i ella informa que encara no ha tornat. La client em va 
enviar un missatge de text gairebé un mes després dient que tot havia tornat a la normalitat i que el seu 
cicle menstrual va arribar segons el programat amb la quantitat normal de sagnat. 

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