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SÍNDROME DE DOWN 
 

per Ben 
 
 
"La Germànica Nova Medicina parla per si mateixa" 
 
Revista suïssa "Zeitenschrift" 27/2000 
 
Una nena amb la Síndrome de Down supera un desordre genètic mitjançant un esforç col·lectiu per 
resoldre el seu conflicte. El coneixement adquirit amb aquest cas podria canviar completament la nostra 
entesa sobre el funcionament dels gens. 
 
DESPRÉS DE TOT ELS GENS NO TENEN L'ÚLTIMA PARAULA 
 
Avui l'Anna té sis anys - una nena alegre, encantadora i feliç que juga i parla bé amb altres nens de la 
seva edat. De cap manera això ha estat sempre així ja que Ana té "Síndrome de Down" o mongolisme 
com se li solia anomenar. 
 
Aquesta condició genètica porta a un desenvolupament mental anormal, a incapacitats físiques més o 
menys pronunciades i als típics trets facials mongoloides com el coll curt, boca oberta i ulls biscs. 
 
Les autoritats mèdiques havien diagnosticat Ana com a mentalment molt discapacitada (més del 60 per 
cent de defectes físics incloent paràlisi parcial de les cames). 
 
Els pares no van deixar de provar res. El pare i la mare d'Anna, metgessa, havien abraçat tots els 
tractaments oficialment reconeguts per a nens amb necessitats especials, però els mateixos havien 
fallat a l'hora de produir resultats. 
 
Finalment, la mare d'Anna es va resignar a allò inevitable, ja que ella creia conèixer tot el que hi havia 
sobre el dany irreparable que es presenta en casos amb Síndrome de Down - és a dir, que les partícules 
d'un tercer cromosoma s'havien adjuntat a la parella de gens núm. 21 que són els que determinen el 
sexe en un ésser humà. 
 
Tot i això, el mateix terme "síndrome" mostra clarament que la pròpia professió mèdica no ha trobat de 
forma completa la resposta adequada a aquesta malaltia. 
 
Com a darrer recurs, els pares d'Anna van contactar amb el Dr. med. Ryke Geerd Hamer, el creador de 
la GNM. Era tardor de 1998. Aleshores Ana tenia 4 anys i mig. D'altra banda, el seu desenvolupament 
mental estava detingut al nivell d'un nen d'un any. 
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Cal esmentar aquí que durant l'any 40 de la seva carrera mèdica, el Dr. Hamer havia treballat sovint a 
les àrees de Neurologia i Psiquiatria Infantil, i allà ja s'havia enfrontat amb els desafiaments de la 
Síndrome de Down. 
 
Ell va dir als desesperats pares que, havent vist molts nens així que havien tornat més o menys a ser 
normals una altra vegada, l'assumpte era “trobar la clau al problema de la nena”. Quan la trobessin, ell 
va dir que els resultats serien excepcionals. No obstant això, era essencial que abans ells trobessin 
exactament quin tipus d'estrès a la psique podria haver provocat la condició en un inici. 
 
Per exemple, la petita i discapacitada Ana estava mostrant un comportament peculiar. Sempre que ella 
sentia sorolls forts, es protegia les orelles amb les mans, com si sentís un gran dolor. El simple plor d'un 
gat podia generar aquesta reacció defensiva. Tot i això, reaccionava de manera més intensa als sorolls 
de les serres circulars. 
 
Va resultar que aquestes serres havien sonat incessantment al costat de la casa d'Anna durant els 
primers mesos de vida, quan més de cent arbres al voltant de la casa van ser tallats. 
A més, el seu pare era constructor d'orgues d'església i molt sovint feia servir serres circulars al taller 
annexat a la casa. 
 
En efecte, quan el doctor Hamer va observar la tomografia computaritzada del cervell d'Anna va poder 
veure-hi un conflicte auditiu (''No vull sentir això!''). Tot i això, ell pensava que aquest conflicte en 
particular havia estat produït per un conflicte auditiu més antic, més feble, encara que encara actiu. Va 
ser només en aquest moment que la mare d'Anna va recordar, després d'unes discretes preguntes del 
Dr. Hamer, que durant el seu embaràs havia estat treballant en un edifici que estava sent renovat; se 
sentien, des del matí fins a la nit, sorolls de martells pneumàtics que destrossaven les orelles. Ella va dir 
que el soroll era tan constant i tan extrem que sacsejava els ossos i obligava un a sortir corrent. 
 
Per descomptat que el fetus també havia estat exposat a aquest horrible estrèpit, i molt apuntava a això 
com la causa de la discapacitat d'Anna. Amb aquesta nova informació, el Dr. Hamer va animar els pares 
a romandre esperançats tot i que mai va reivindicar poder curar la Síndrome de Down. Poc després, la 
mare d'Anna va esmentar sobre ell: "Algunes persones tenen totes dues, polls i puces; i encara que ell 
no va ser capaç de treure-li els polls a Anna almenys va poder treure-li les puces". 
 
SILENCI COM A MEDICINA 
 
El Dr. Hamer va dir que era enterament possible afeblir l'efecte de la Síndrome Down si Ana fos ajudada 
a curar el seu propi auditiu. Per a aquest propòsit els pares haurien de remoure per complet del seu 
entorn immediat serres circulars que sonessin i per descomptat tots els altres sorolls. Això no seria fàcil 
per al pare d'Ana el treball del qual requeria l'ús de serres. 
 
No obstant això, els pares van fer tots els esforços i van ser merescudament recompensats per això. 
Durant el primer mig any, el desenvolupament d'Anna va incrementar de tal manera i tan a salts de 
gegant que era difícil de creure Durant aquest període va créixer 10 cm., el que era considerat 
impossible per a una nena amb Síndrome de Down! La seva cara va perdre més i més les seves 
característiques mongoloides i, avui dia, una lleugera aparença d'ulls biscos és perceptible només quan 
l'Anna està cansada. 
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Ara ella pot córrer i botar tan bé com qualsevol altre nen saludable de sis anys. No queda cap rastre de 
la paràlisi. Més encara, les seves fines habilitats motores –com ficar fil en una agulla– són iguals a les 
dels seus contemporanis. Tot i que no parla tan bé com ells, per ara, tots entenen Anna. "Cada dia 
aprèn paraules noves i les pot posar en oracions d'una manera que clarament fa sentit" diu la seva mare 
feliç. 
 
Ben aviat el desassossec nocturn d'Anna se'n va anar així com també la seva por elemental de sorolls 
forts. Després de sis mesos de silenci totalment relaxant, els pares van començar a poc a poc i 
conscientment a exposar la seva filla a sorolls mundans normals. Per exemple, li explicaven a l'Anna 
com funcionava una cafetera mentre estava en funcionament, o la portaven de tant en tant al taller del 
seu pare on el pare li mostrava la serra circular i el que ell estava fent amb ella. 
D'aquesta manera, i en anar creixent les seves habilitats intel·lectuals, l'Anna va aprendre a viure i 
tolerar el soroll al seu voltant. 
 
No obstant això, a partir d'una altra tomografia de cervell, el Dr. Hamer va poder determinar que hi havia 
encara un segon problema que semblava estar relacionat amb temes sobre el pare d'Anna. I, 
efectivament, la petita nena preguntava cent vegades al dia, “¡ Papi!, quan ve?" 
 
Com a constructor d'òrgans, el pare de vegades se n'anava per dies o setmanes per instal·lar els seus 
òrgans a esglésies al voltant del país. Per aquesta raó el Dr. Hamer va suggerir als pares reunir la 
família tots els caps de setmana, ja fos que el pare fes l'esforç per tornar a casa o que la mare i la filla 
viatgessin fins on el pare es trobés. També aquest esforç dels pares va donar els seus fruits perquè avui 
dia l'Anna és capaç de suportar molt bé les absències del seu pare. 
 
El desenvolupament d'Ana s'està duent a terme a la mateixa velocitat que s'estan curant els Focus 
d'Hamer (HH). Els avenços més grans els va fer els primers sis mesos. Des d'aquell moment la mare 
d'Anna diu: "cada dia és una mica millor". 
 
POR A LA REPRESSIÓ 
 
Els veïns que coneixien bé Ana i els terapeutes que havien treballat amb ella i altres nens amb Down no 
podien creure com meravellosament havia progressat Ana en tan poc temps. 
Molts pares similarment afectats ja han estat referits a la mare d'Anna en la seva qualitat de doctora - 
encara que no més per terapeutes i cuidadors. Fins ara, la mare ha evitat contacte amb el sistema 
mèdic. 
 
"Temem que si els doctors fossin alertats sobre el nostre èxit hi hauria alguna forma de repressió. Tenim 
por que ells poguessin portar Anna lluny de nosaltres. No ens hem oblidat el que va passar en el cas 
d'Olivia Pilhar [el 1995, Olivia Pilhar de sis anys, qui tenia càncer de ronyó, va ser forçada legalment a 
tractar-se amb quimio i cirurgia en contra de la voluntat dels seus pares els qui volien seguir la teràpia 
de la GNM. 
 
És per això que nosaltres, a la revista, no estem nomenant els pares i estem deixant oberta la pregunta 
sobre si viuen a Alemanya, Àustria o Suïssa. 
 
Aviat, l'Anna anirà a l'escola en una classe com qualsevol altre nen de la seva edat. Només per això, els 
pares ja estan extraordinàriament agraïts. Per descomptat, no cal dir que Ana no tindrà les mateixes 
demandes sobre ella com la resta dels nens a la seva classe sinó més aviat que ella tindrà la seva 
pròpia assistent de la mestra asseient-se al seu costat. 
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Mentrestant, si el defecte d'Ana ha tornat o no, no és ja molt important per als pares. En defensa de la 
salut mental de la nena, ells han evitat qualsevol prova genètica subsegüent. "A nosaltres, l'única cosa 
que ens importa és que la nostra filla està òbviament molt millor i que ha tingut un progrés en el seu 
desenvolupament que ningú no hagués cregut possible." 
 
Com a metge, la mare d'Anna ha estat completament convençuda per la GNM, i sosté: "Els 
descobriments del Dr. Hamer han estat validats 100% pel progrés d'Anna." 
 
ES CUREN A SI MATEIXOS ELS GENS? 
 
En principi, tota cèl·lula de càncer exhibeix un canvi en els cromosomes. La GNM del Doctor Hamer 
mostra que els càncers estan controlats per Focus de Hamer (HH) específics i identificables al cervell 
que, al seu torn, poden ser rastrejats cap als conflictes psicològics específics. 
 
Més encara, la medicina ortodoxa avui dia ha acceptat completament que els gens no són paquets 
rígids de trets heretats, però més aviat prenen part en el metabolisme del cos, canviant - amb limitacions 
- constantment. 
 
Aleshores, el Dr. Hamer proposa la pregunta sobre si un canvi al cervell antic i al cervell nou podria, 
possiblement, estar causant canvis temporals en els cromosomes - per exemple en la trisomia 21 que 
és responsable de la Síndrome Down. L'experiència amb l'Anna i altres nens amb síndrome Down 
semblen clarament indicar que aquest és el cas. 
 
El Dr. Hamer afegeix: “El que millor sotmetria el nostre cas a prova seria veure si la trisomia 21 
desapareixeria juntament amb la resolució del conflicte. Jo tinc moltes esperances que aquest sigui el 
cas. Això significaria que els nens podrien tornar-se completament sans de nou - pla i pla - possiblement 
fins i tot cromosòmicament!” Ell també pensa, per exemple, que en el cas d'un nen re-normalitzat, 
aquest podria ser capaç de tenir descendència sense defectes genètics. 
 
Si el Dr. Hamer tingués raó, llavors el castell de cartes sobre el qual la medicina genètica és practicada 
en el present col·lapsaria sobre si mateix. Cada any, són gastats milions en descodificar allò que 
nosaltres els humans hem heretat dels nostres ancestres a través dels nostres gens, presumiblement 
per poder tractar malalties hereditàries. 
 
Però què passaria si es pogués provar que els canvis genètics no són la causa de la malaltia però en 
canvi ocorren com a resultat de conflictes a la psique de l'ésser humà - observables al cervell? 
 
Significaria que la teràpia genètica que avui és tan elogiada mai no podrà curar la causa d'una malaltia 
perquè els gens alterats serien ja una manifestació d'una causa més profunda. 
 
La cura només és possible si es troba la causa-arrel del problema. El tractament únicament dels 
símptomes és infructuós. Nosaltres, moderns éssers humans, hauríem d'haver-nos adonat d'això a 
hores d'ara. 
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L'ESTUDI DELS GENS HUMANS ESTA AL SENDER EQUIVOCAT 
 
Els genetistes consideren al 97% del genotip humà (el que hem heretat) com a escombraries - 
anomenat "DNA-escombraries", i considerat sense cap valor. Els enginyers genètics creuen en 
l'irrestricte "poder del gen" i alguns fins i tot divideixen la vida per la qualitat dels gens en "dignes" o 
"indignes". 
 
Com a resultat, ara volen tractar amb les malalties heretades a través de manipulació forçada des de 
fora, o a través de no permetre al fetus néixer en primera instància. Ells volen analitzar genèticament la 
vida no nascuda perquè la futura mare (i en el futur possiblement fins a l'Estat) pugui decidir si el nen és 
“digne” de ser permès arribar a terme o no. 
 
Aquesta manera de pensar permet que l'eugenèsia aixequi el cap atroç una vegada més. 
 
Com reaccionaria si li diguessin que hi ha una gran probabilitat que s'estigui morint de diabetis per culpa 
dels seus gens? Ho creuria? Si fos així, aleshores és la certesa en aquesta creença el que el mataria 
perquè les persones atrauen allò al que més temen, perquè la ment domina el seu cos i no al revés com 
els genetistes ens volen fer creure. 
 
Els sorprenents canvis a l'Anna ens han mostrat clarament que el poder de la ment és més fort que el 
poder dels gens. Tot i que el defecte genètic de la trisomia 21 presumiblement va causar la discapacitat, 
la Síndrome Down pot, òbviament, ser guarida quan els conflictes associats són resolts. Potser els gens 
en ells mateixos tenen la capacitat de curar. 
 
Tant de bo que aquesta comprensió pugui donar als pares dels nens genèticament malalts valor per 
creure en allò que aparentment és impossible… 
 
Perquè, com l'Anna ha pogut provar de manera impressionant, sempre hi ha esperances!  
 
Ben 

 
 

Traduït del document original en alemany 
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