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CAS #05 
 

 

DATA: setembre de 2010 
 

CLIENT: dona dretana de 49 anys 

 

 

 

 

 
 
Queixa subjectiva: Inflor de la seva llengua, llavis, boca i gola, també boca seca, sense saliva.  
Ella indica que els símptomes van començar com a entumiment i inflor en la llengua. Després va 
informar que 6 dies després del sopar, va tenir una inflor severa a la boca i la gola que es va sentir com 
una "reacció al·lèrgica" que gairebé la va enviar a l'hospital. Tres dies després, després de menjar peix 
en una festa d'aniversari, la inflor de llavis i boca va tornar a passar i va prendre Benadryl per alleujar els 
símptomes. L'endemà, en un brunch de comiat de soltera, va tenir un altre episodi de inflor a la boca i 
els llavis i novament va pensar que havia menjat alguna cosa amb peix. Durant tot aquest temps entre 
els episodis de inflor, informa un entumiment i una sensació "divertida" a la llengua i que té la boca seca, 
sense saliva. 
 
Observació: La client es va presentar amb una inflor lleument perceptible als llavis i parlava com si 
tingués la llengua inflada i entumida. Les seves amígdales no estaven inflamades. 
 
Òrgans afectats:  Boca, llengua, 2/3 superiors de l'esòfag 
                               Capa germinal embrionària: ectoderma 
                               Centre de control cerebral: escorça cerebral 
                               Glàndules salivals 
                               Capa germinal embrionària: endoderma 
                               Centre de control cerebral: tronc cerebral 
                               Túbuls col·lectors del ronyó  
                               Capa germinal embrionària: endoderma 
                               Centre de control cerebral: tronc cerebral 
 
Explicació GNM: L'entumiment de la boca i la llengua està relacionat amb un conflicte de 
separació oral de “no vull tenir això a la boca”. Els 2/3 superiors de l'esòfag es relacionen amb un 
conflicte de “no vull empassar-me això”. Les glàndules salivals es relacionen amb “no poder 
agafar/atrapar un mos”. La inflor severa està relacionada amb un conflicte d'existència o 
abandonament, que involucra els túbuls col·lectors del ronyó, causant retenció d'aigua, 
particularment a l'àrea que està en curació en aquell moment (aquí l'àrea de la boca i la gola). És evident 
que els conflictes involucren el menjar, estant la client actualment en una Curació Pendent amb rails 
que estan causant que el seu cos respongui amb 'reaccions al·lèrgiques'. L'objectiu és identificar el 
conflicte i determinar els rails per permetre que es completi la curació. 
 
Enteniment GNM: Després de discutir els conflictes involucrats, la client va esmentar que recentment va 
decidir perdre 10 lliures i va deixar de menjar sucres en el procés. Ella indica que li havia demanat al seu 
cònjuge que l'ajudés a perdre pes ia mantenir-se al corrent dels seus hàbits alimentaris. Va informar que 
li resultava molt difícil renunciar als sucres i va descobrir que la seva dieta era molt restringida, 
especialment perquè és “golosa”. Va dir que els seus símptomes a la llengua van aparèixer per primera 
vegada un divendres després d'anar de compres i comprar una bossa de galetes. Ella recorda haver 
menjat al voltant de 5-6 galetes en el camí a casa des de la botiga i quan es va aturar al camí d'entrada 
es va sorprendre del que havia menjat i especialment del que el seu marit anava a dir quan se 
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n'assabentés. Diu que se “sentia com una nena intentant amagar les galetes” perquè el seu marit no se 
n'adonés “de quant havia menjat”. Va indicar que els símptomes de la llengua van començar poc 
després que el seu marit fes un comentari ofensiu sobre la quantitat de galetes que menjava (el seu 
DHS). 
 
Sis dies després, després de sopar amb els sogres, informa que estaven a punt de menjar un tros de 
pastís amb el seu cafè quan el seu cònjuge va fer el comentari "no et menjaràs aquest (tros de pastís) 
oi?" Ella admet que es va sentir malament i va decidir menjar un petit tros del pastís del seu cònjuge. De 
camí a casa aquella nit és quan la boca i la gola van començar a inflar-se i la vam veure per primera 
vegada a l'oficina. Es va sentir millor quan parlàvem d'abandonar la dieta restringida i considerar perdre 
pes a través de l'exercici en comptes d'una dieta tan restrictiva. Va estar d'acord que deixaria la dieta i 
se centraria, en canvi, en el control de les porcions. Va informar que la inflor a la gola s'havia calmat al 
final de la sessió. No obstant això, tres dies després estava en una festa d'aniversari i confessa que 
estava molt tensa i nerviosa pel que menjaria per l'anticipació dels comentaris del seu marit. Ella recorda 
que ell va fer un comentari davant de tots, sobre que ella va prendre un segon tros de pa i que poc 
després d'això va ser quan va menjar el peix i va tenir l'episodi de inflor als llavis i la boca i va haver de 
prendre Benadryl. Ella informa que ara pot veure com el seu nerviosisme al voltant del menjar estava 
relacionat amb els comentaris del seu marit (el seu rail). L'endemà, la client informa que se n'anava per 
anar a un esmorzar de comiat de soltera, però quan se n'anava, el seu cònjuge va esmentar que vigilés 
el que menjava perquè seria un bufet. Novament, poc després d'arribar a la festa, va tenir una altra 
reacció. 
 
Resultats: La client va poder fer la connexió amb l'explicació de GNM que els comentaris del seu marit 
eren el que "ella no volia empassar" i que les seves reaccions al que estava menjant eren clarament 
rails, cosa que va fer que el seu cos reproduís els seus "conflictes de mos”. Va informar que en va poder 
parlar amb el cònjuge i que ell estava disposat a ajudar-la a resoldre el problema, i que ja no faria 
comentaris sobre el que menjava. Ella indica que ell va pensar que només ho estava fent per ajudar-la a 
perdre pes, cosa que originalment li va demanar que fes. La pacient va indicar que una vegada que se li 
va treure del cap que era al·lèrgica a algun aliment en particular i que van ser els comentaris negatius 
percebuts els que van fer que el seu cos reaccionés, va poder menjar peix i lactis sense reaccions. Unes 
4 setmanes després que discutíssim originalment el seu cas, no va informar més inflor de la boca, els 
llavis o la gola, però que encara tenia una mica d'entumiment i formigueig a la llengua. Aproximadament 
6 setmanes després (des del començament dels seus símptomes originals), els seus símptomes van 
desaparèixer del tot i ha pogut menjar peix i altres aliments sense reaccions. 
 
 

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