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PARÀLISI MUSCULAR 
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16 de setembre de 2009 
 
"La nena estava sola i se sentia atrapada al bressol" 
 
El meu nom és Inge K. i ens vam conèixer la primavera passada a la seva presentació de GNM a 
Bavaria... 
 
Amb gran plaer els envio un fascinant testimoni de GNM sobre la meva neboda néta Joella, que té 14 
mesos. 
 
Fa dos dies va passar que Joella de cop i volta no podia caminar (havia après a caminar a l'edat de 12 
mesos). La meva neboda que està familiaritzada amb la Nova Medicina Germànica va tractar de trucar-
me immediatament per buscar el meu consell. Malauradament, ella no es va poder comunicar amb mi 
fins a la nit d'aquell dia. 
 
Mentrestant, tota la família estava en gran confusió. Les cames de Joella estaven paralitzades! El 
pediatre a qui la meva neboda havia consultat no tenia explicació del que podria haver causat la paràlisi 
– el nen no havia estat vacunat. Tot i això, uns dies abans havia donat a Joella un remei homeopàtic 
d'alta potència i va suposar que això podria haver causat la paràlisi. Va donar a la meva neboda el 
consell d'esperar. 
 
La meva germana, l'àvia de Joella, estava totalment desesperada. Va veure el seu estimat nét ja amb 
cadira de rodes. Va instar la meva neboda a veure immediatament un metge per determinar si la nena 
havia contret la malaltia de Lyme. També havia escoltat dels seus veïns que els antibiòtics podien 
"guarir" la malaltia de Lyme. En aquest punt, la meva germana ja no estava oberta a cap explicació 
sobre la invalidesa de les proves de la malaltia de Lyme i la nocivitat dels antibiòtics. 
 
Per sort recordava clarament el testimoniatge de la GNM “Paràlisi motora en un infant”, per la qual cosa 
sabia que calia buscar un conflicte de “no poder escapar”. Era conscient que no tenia gaire temps ja 
que la meva germana insistia a portar Joella a fer-se anàlisi de sang. 
 
Vaig trucar a la meva neboda i li vaig preguntar si algú estava retenint el nen en contra de la seva 
voluntat. Al principi va dir que no, però després es va acordar. Sí, fa dos dies el pediatre havia 
recomanat deixar la Joella sola al bressol a la nit perquè s'acostumés a adormir-se sola. La petita 
plorava molt, estava molt espantada i constantment trucava a la seva mare. 
 
Allà estava! Aquest era el conflicte! No podria haver estat més obvi. La nena estava sola i se sentia 
atrapada al seu bressol (encara que la meva neboda la vigilava cada cinc minuts). 
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Resoldre el conflicte ara era fàcil. Li vaig donar a la meva neboda el consell de demostrar a Joella que 
era capaç de sortir del seu bressol en qualsevol moment. Més tard, em va explicar el que va passar 
exactament: va fer que Joella observés com treia els barrots del bressol; després li va demanar que es 
fiqués al llitet i sortís, cosa que va fer sense cap problema. I d'un minut a un altre Joella estava 
CAMINANT - per a gran alleujament de tots. Cridant de plaer, estava mostrant a tots com entrar i sortir 
del seu bressol! 
 
Ni tan sols podem imaginar què hauria passat si Joella s'hagués vist obligada a passar per la prova de 
la malaltia de Lyme: un altre conflicte de “no poder escapar”? 
 
Espero que aquesta història ajudi a altres de la mateixa manera que ens ha ajudat un testimoni de 
GNM al vostre lloc web. Amb els meus millors desitjos, 
 
Atentament,  
Inge K. 
 

Traduït del document original en alemany 
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