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CAS #87 
 

 

DATA: juliol 2018 
 

CLIENT: dona dretana de 23 anys 
 

 

 
 
 
Queixa subjectiva: La client es va presentar a la clínica amb problemes musculoesquelètics, però 
estava al corrent de GNM i volia entendre la possible explicació de per què no va tenir cicle 
menstrual durant els últims 3 mesos. Ella admet que mai abans no havia perdut el seu cicle. Ella 
informa que sent que el seu cicle encara ha d'arribar, però en els últims 3 mesos no passa res. Ella 
indica que li van diagnosticar un quist ovàric el 2011, però no està segura de quin ovari estava 
involucrat. Afirma que no experimenta cap dolor o malestar pèlvic. 
 
Observació: Durant la visita, va ser avaluada per altres molèsties musculoesquelètiques. 
 
Òrgans afectats: Mucosa del coll uterí 
                              Capa germinal embrionària: ectoderma 
                              Centre de control cerebral: lòbul temporal esquerre 
 
Explicació GNM: El conflicte biològic relacionat amb la mucosa del coll uterí és un conflicte 
sexual o qualsevol angoixa relacionada amb la sexualitat. Aquest Programa Especial Biològic 
provoca la ulceració de la mucosa del coll uterí durant la Fase de Conflicte Actiu. El propòsit 
biològic de la pèrdua de cèl·lules és eixamplar el coll uterí perquè, quan es produeixi l'aparellament, 
més espermatozoides puguin arribar a l'úter i augmentin les possibilitats de concepció. A causa de 
l'impacte en el lòbul temporal esquerre, els nivells d'estrogen disminueixen a la Fase de Conflicte 
Actiu, cosa que pot conduir a l'absència de la seva menstruació. Durant la Fase de Curació, la 
pèrdua de teixit es reposa i es torna a omplir amb proliferació cel·lular i inflor a causa de l'edema a 
l'àrea de curació. També hi pot haver sagnat intens i rampes doloroses a mesura que torna el seu 
cicle menstrual. La client es troba actualment en un Conflicte Pendent amb rails i disparadors 
potencials. El conflicte original s'ha d'identificar i portar a la seva consciència perquè pugui 
completar la curació. 
 
Enteniment GNM: La client va entendre l'explicació i va reconèixer que el conflicte ha d'estar 
relacionat amb un incident que va involucrar la germana. Ella informa que es va adonar fa uns 
mesos que tenia sentiments per un bon amic. Estava sorpresa de tenir aquestes emocions ja que 
mai abans no s'havia sentit atreta per una dona. Ella admet que va ser molt cautelosa quant a qui li 
va revelar els seus sentiments i va decidir explicar-ho a la seva germana fa uns 3 mesos. Indica que 
la seva germana no recolzava gaire la relació (el seu DHS) i que es van barallar i no van parlar 
durant gairebé un mes. Confessa que ha tornat a parlar amb la seva germana, però sap que encara 
no se sent molt còmoda amb la seva relació lèsbica. 
 
Se li va demanar que fes la connexió que la seva absència de menstruació durant els darrers 3 
mesos està relacionada amb la desaprovació inicial de la seva germana de la seva relació entre 
persones del mateix sexe. Se li va recomanar treballar per canviar la seva perspectiva sobre la 
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situació, particularment sobre la mètrica que està fent servir per mesurar la força de la seva relació 
amb la seva germana. Era important veure que res no ha canviat realment en la seva connexió 
entre ells i que, en general, aquesta situació actual no definirà la seva relació. També necessitava 
empatitzar amb la reacció de la seva germana, especialment perquè la notícia realment la va agafar 
amb la guàrdia baixa. Se li va demanar que vigilés qualsevol canvi al seu cicle menstrual. La client 
va rebre tractament pels seus símptomes musculoesquelètics i se li va demanar que fes un 
seguiment al mes següent. 
 
Resultats: La client no va tornar a la clínica per a la seva visita de seguiment. La van contactar per 
telèfon aproximadament dos mesos i mig després per veure com estava. Va informar que el seu 
cicle menstrual va tornar a la normalitat durant els darrers 2 mesos. Indica que torna a sortir amb la 
seva germana i que les coses comencen a ser com abans. Però admet que reconeix quan la seva 
germana se sent incòmoda, especialment quan la seva xicota es queda a dormir a la casa. Se li va 
recordar que continués treballant per canviar la perspectiva respecte a la seva germana per poder 
superar la necessitat de l'aprovació de la seva relació per part de la seva germana. Necessitava 
estar bé que la seva germana no se sentís completament còmoda amb la seva xicota perquè això 
no significava necessàriament que la perdria. 
 
 
Per aclariments de termes específics, consulteu el document en Català “Les Cinc Lleis Biològiques” 
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