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IMPEDIMENT EN LA PARLA 
 

Isabelle G., Montreal (Canadà) 
 
 

 
8 de febrer de 2011 
 

"La seva parla ha millorat lentament cada dia des de llavors" 
 
12 de gener de 2011 
 
Estimada Caroline, em pregunto si seria possible parlar amb tu sobre el meu marit Peter. Recentment ha 
començat a tenir alguns problemes per parlar. No té cap problema per expressar els seus pensaments o 
pensar-hi, però va començar a tenir un impediment de la parla. Diu que té dificultats per articular algunes 
paraules i que la seva llengua se sent una cosa “feble”… 
 

Explicació GNM:Els músculs de la parla de la llengua són controlats des de l'escorça motora i lligats al 
conflicte de “no poder moure la llengua”. El conflicte es pot experimentar en termes reals (per exemple, 
durant una visita angoixant al dentista) o en un sentit traspassat com “no poder parlar” (usar la llengua), 
parlar, expressar la pròpia opinió – “tenir mossegar-se la llengua”, com diu l'idioma anglès. Durant la Fase 
de Conflicte-Actiu, la llengua es paralitza i s'afebleix, provocant dificultats en la parla proporcionals a la 
intensitat del conflicte. L'impediment de la parla dura fins a la fase de curació A. La capacitat de moure la 
llengua torna durant la fase de curació B. 

 
8 de febrer de 2011: 

 
Només et volia donar una actualització sobre la situació del meu marit. La seva parla està millorant 
lentament; està millorant cada dia. El seu conflicte, de fet, va ser “no poder parlar”. 
 
El que va passar va ser això: Estàvem de vacances a Maui durant el Nadal i Peter va portar dos dels seus 
fills a jugar a golf. Estava tenint un mal dia de golf i va perdre els estreps i va llançar un dels seus pals com 
solen fer els golfistes enutjats. Quan va acabar el joc, es va sentir avergonyit del seu comportament i que no 
va donar un bon exemple als seus fills, però en aquell moment mai ho va discutir amb ells. Uns dies 
després, estaven jugant a golf de nou, i aquesta vegada el fill de Peter va perdre els estreps i s'estava 
enutjant molt, just quan Peter va obrir la boca per dir alguna cosa, el seu fill va dir: "Pare, no pots dir res 
sobre això". perquè ets igual de dolent”. 
 
Peter va dir que recorda que això realment el va molestar. Sentia que realment necessitava dir alguna cosa 
al seu fill, però no podia. Va ser unes poques hores després d'aquell joc de golf que vam notar el problema 
de la parla, però després va desaparèixer. Un parell de dies després d'això, van tornar a jugar golf i el 
problema de la parla va tornar. Per a ell, jugar a golf era el disparador ("rail"). Finalment, quan va acabar de 
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jugar a golf per al viatge i vam arribar a casa, el seu discurs va empitjorar molt, creiem que perquè estar 
lluny del golf va resoldre el seu conflicte. Només per assegurar-se d'haver resolt el problema del tot, va fer 
un esforç per asseure cadascun dels seus fills i disculpar-se pel seu temperament golfista i els va dir que 
planeja fer un esforç conscient per no actuar així en el futur. 
 
No et puc agrair prou, Caroline, per haver calmat qualsevol ansietat que tenia. Estic molt agraïda per la 
feina. Només puc imaginar els horrors que podríem haver trobat amb això si no haguéssim conegut la Nova 
Medicina Germànica. Realment no els puc agrair prou per tota la meravellosa feina que fan i per ensenyar-
me aquesta bella ciència. 
 
Isabelle G., Montreal 
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