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“Una TC cerebral ho diu tot” 
 
Tot va començar quan jo tenia 13 anys. La meva mare, que bàsicament era ben intencionada, volia que jo 
acabés l'escola secundària sigui com sigui de manera que jo pogués continuar la meva educació a l'escola 
superior. Però això no m'asseia bé perquè el meu desig més fervent era aprendre un ofici. 
 
Encara ho recordo com si fos ahir. Ella va començar a plorar i pràcticament em va suplicar que continués 
amb la meva educació acadèmica. Finalment em vaig rendir però a costa de patir un conflicte de 
desvalorització de si mateix, val a dir, un conflicte de destresa en relació amb les meves mans. Per què? 
Perquè jo sabia que si assistia a l'escola superior, no podria practicar més el meu esport favorit per aquell 
temps que era el karate. La idea de no ser capaç d'aprendre un ofici ni de poder practicar karate va ser un 
cop dur per a mi. 
 
Però, en decidir intentar acceptar la idea perquè significava tant per a la meva mare vaig poder resoldre el 
meu conflicte de desvalorització del meu aviat mateix. Simultàniament un conflicte de refugiat es va activar, 
però, perquè la nova escola era una escola per a interns i mentalment em vaig resistir tant a anar al principi 
que pràcticament vaig desenvolupar una fòbia. 
 
A causa de la combinació del conflicte de desvalorització de si mateix i el conflicte de refugiat, 
vaig desenvolupar gota a l'edat de 13! Això es va manifestar a les articulacions dels meus dits, inflamades 
particularment als de la mà dreta que estaven durs i dolorits. Aquells dies no hi havia entesa o comprensió 
per a la gota en una persona tan jove. 
 
Afortunadament, no vam anar a doctors aquests dies. Si no, ells probablement haurien diagnosticat 
leucèmia! Però quan el Dr. Hamer va observar la meva tomografia computada la seva primera pregunta va 
ser, "Què et va passar quan eres un nen? Què va ser el que no se't va permetre fer o no se't va permetre fer 
mai més? 
 
El secret no roman com a secret per molt de temps, quan es fa una pregunta tan precisa 25 anys després! 
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