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LA LEUCÈMIA D'UN NEN PETIT 
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"Sis setmanes després dels primers símptomes de leucèmia teníem un 'Junior' 

  completament recuperat" 
 
Quan la meva dona i jo vam escoltar per primera vegada sobre la Germànica Nova Medicina a l'estiu de 
2010, no hi tenia cap interès particular, ja que ningú a la meva família tenia problemes de salut. No 
obstant, una cosa extraordinària va passar poc després. M'agradaria compartir la història amb vosaltres 
aquí. A finals del 2010, la meva dona havia deixat d'alletar el nostre fill de dos anys, ja que també tenim 
una filla d'un any que necessitava la llet materna amb més urgència. Coneixent GNM, la meva dona era 
molt conscient de les conseqüències dels possibles conflictes, però en aquest cas no hi va pensar gaire, 
ja que estava força aclaparada per alletar els dos nens alhora. 
 
En algun moment a principis del 2011, el nostre fill va començar a tenir febre alta. En poques hores la 
seva temperatura va superar els 40 C (104 F) graus. Primer va passar per una fase de gairebé 48 hores 
de son continu, després de la qual cosa va sentir un dolor notable. On va sentir el dolor? Quan va 
assenyalar la seva mandíbula superior i inferior, tot va quedar clar. ¡Era exactament l'àrea associada 
amb la infermeria! Ara sabíem que havia experimentat l'allunyament del pit de la seva mare com “Mama 
ja no em vol!”, que havia resolt el seu “conflicte de desvalorització” (“Mama em vol de nou!”), i ara estava 
a la fase de curació. 
 
La meva dona és una exinfermera i he estat treballant principalment al servei d'ambulàncies durant 
gairebé vint anys. És a dir, que estem familiaritzats amb el curs que normalment prenen les malalties. 
Per tant, es va necessitar una quantitat considerable de força de voluntat de la nostra part per permetre 
que el procés de curació continués sense consultar cap metge. Sabíem que després d'una anàlisi de 
sang, el nostre fill seria ingressat immediatament a un hospital on corria perill de ser tractat amb 
“Quimio”. 
 
La fase vagotònica va continuar durant els dies següents. Dormia molt, tenia molt dolor intermitentment i 
ens va causar una impressió molt malaltissa. Ni tan sols podia posar-se dret quan va intentar caminar 
sol, simplement va caure. Sumat a això tenia episodis espontanis de sang sortint de la seva boca i de la 
seva galta (com quan un prem un gra). Però seguim aferrant-nos fortament a la idea que això sigui part 
de la fase de curació. 
 
La febre va cedir quatre dies després, però el dolor va romandre. Això va continuar durant unes quatre 
setmanes. Com que sabíem tot sobre el diagnòstic al·lopàtic de 'leucèmia', ens vam mantenir 
completament en silenci sobre la seva condició amb els nostres amics. Durant aquest temps, em vaig 
submergir novament als llibres sobre la Nova Medicina Germànica i em vaig tranquil·litzar sobre la 
manera com estàvem manejant tota la situació. 
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Tanmateix, involucrem els nostres tres fills grans (8, 10 i 11 anys) perquè poguessin presenciar de 
primera mà com un programa biològic significatiu segueix el seu curs natural. 
 
Fins ara, encara estem en un estat de sorpresa de com un nen petit, que està manifestant tots els 
símptomes clàssics d'un "càncer de la sang", es pot tornar completament sa per si mateix! Durant tot el 
temps, la seva mare, per descomptat, havia fet un esforç addicional per cuidar el nen, mostrant-li que no 
ho estava descuidant ni preferint els altres abans que a ell. 
 
Sis setmanes després que comencés la febre i es presentessin els símptomes típics de la leucèmia, 
teníem un “Junior” completament recuperat, que gaudia de plena salut i vitalitat. 
 
Estem, amb tot el nostre cor, plens de joia i molt agraïts! 
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