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CAMA - PARÀLISI MUSCULAR 
 

anònim 
 

 

"Atrapa'm si pots" 
 
Fa uns anys, la meva filla es queixava al matí de dificultats per redreçar una de les cames. Eventualment, ho 
va aconseguir parant-se sobre un peu i després sobre l'altre mentre estirava lentament el genoll. Coixejava 
força i també es queixava de dolor i certa sensació desagradable de tensió al buit del genoll, com si alguna 
cosa se li hagués clavat allà. 
 
Al principi, no vaig pensar gaire en això perquè al voltant del migdia, quan ella va tornar de l'escola, tot va 
tornar a la normalitat. No obstant això, al matí següent, quan es va despertar, els símptomes havien tornat, 
tant que la vaig portar de banda i li vaig preguntar què havia passat exactament. 
 
Segons la German New Medicine, això només podria ser un cas de paràlisi motriu provocada per un conflicte 
de “no poder fugir” o “no poder seguir” en relació amb les cames. Tot i això, no va poder connectar això amb 
res en la seva experiència. Només quan vaig reformular el contingut del conflicte de "no poder fugir" a "no 
poder allunyar-me" va fer "clic" i va deixar anar els següents detalls... 
 
Havia jugat "atrapa'm si pots" amb els seus companys de classe durant l'intermedi i els nens van formular les 
seves pròpies regles de manera que no era un requisit "atrapar" algú; tot el que calia era simplement tocar 
algú. 
 
Durant aquest joc, ella ja havia tocat un altre nen però es va aferrar a la roba del nen perquè, contràriament a 
les regles, volia continuar corrent. Durant aquesta baralla, sense adonar-se'n, es va ficar sota un noi de 
setena classe que no va perdre temps a empènyer-la brutalment perquè caigués a terra. Això no va ser 
suficient. El noi s'hi va acostar de manera amenaçadora, li va donar un parell de puntades de peu mentre ella 
jeia indefensa a terra i no podia fugir, és a dir, ja no podia escapar d'aquesta situació. 
 
Què hauria de fer ella? Queixar-se davant les autoritats escolars o fer que el nen rendís comptes 
probablement hauria agreujat el problema. Mentrestant, veia aquell noi amb força freqüència al pati de 
l'escola i ell tenia pànic. 
 
Em va explicar que des de llavors cada nit somiava que ell la maltractava brutalment. 
 
Per tant, cada nit experimentava una recaiguda del conflicte (pista). Això també explicava per què tot el seu 
llit estava fet un desastre al matí. Un dia la vaig observar en somnis, picant vigorosament amb les cames. 
Havia experimentat un petit episodi epilèptic però sense orinar-se. 
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Al matí, tenia dolor a la cama que generalment desapareixia al migdia. Això significava que el seu conflicte 
era un conflicte que es va reactivar temporalment a causa dels somnis. 
 
No vaig poder trobar la solució ideal al seu problema i, per tant, li vaig proposar que simplement perdonés el 
nen. Però això no va ser fàcil per a ella. Tanmateix, cada cop que ho veia, es deia en silenci: "Et perdono". 
 
Un dia, el nen va asseure's en un mur de pedra que envoltava el pati de l'escola. Acabava d'acabar de 
perdonar-lo novament quan de sobte va caure de la paret, sense cap causa plausible i sense que ningú no ho 
toqués. 
 
Per increïble que sembli, però des de llavors, el conflicte es va resoldre per a ella. És cert que de tant en tant 
té una recaiguda, quan algú s'hi posa rude en una baralla o en alguna activitat esportiva però per sort això ja 
no dura gaire perquè ha après a perdonar simplement. 
 
Fins ara ella sempre havia estat incapaç d'evitar reaccionar de la mateixa manera en aquestes situacions. 
 
Ja al jardí d'infants hi havia hagut una fase en què suposadament no podia caminar quan la vaig recollir 
perquè li feia mal la cama. Al principi havia pensat que només estava cansada i que per això no volia 
caminar. Però la història era completament diferent. 
 
En aquell moment, un bell diumenge, quan ella tenia potser 3 anys, vam anar amb diversos membres de la 
família i els seus fills al bosc. Durant aquesta excursió, passem per una caverna. Un dels homes es va divertir 
amb els nens grans i els va dir als nens que un lleó s'havia amagat en aquesta cova. 
I per ampliar la seva història, es va endinsar una mica a la cova i va rugir amb totes les forces, com un lleó. 
 
La meva petita filla que estava arraulida als braços del meu marit s'hi va aferrar amb pànic. Quan em vaig 
oposar a aquesta alegria, em van rebutjar ràpidament perquè, evidentment, els nens grans s'estaven divertint 
molt. 
 
Poc després d'això, vaig notar que des que va passar això, la meva filla es va tornar molt temorosa, tenia 
problemes per dormir, cridava molt i no menjava adequadament. Per mi estava clar que hi ha d'haver una 
connexió amb l'esdeveniment descrit anteriorment. 
 
Així que vaig intentar parlar-ho amb el nen, però no vaig tenir èxit visible. 
 
Aquesta és la raó per la qual vaig contemplar parlar amb el conegut sobre això, el que havia organitzat 
aquesta actuació de rugit de lleó. Així que m'hi vaig acostar i vaig intentar explicar-li que els canvis només 
van passar després del nostre passeig pel bosc i li vaig implorar que ens ajudés a mi ia la meva filla, d'una 
manera que ens permetés recrear la situació perquè la meva filla es pogués convèncer després que no era 
un lleó el que rugia sinó que era ell. 
 
Desafortunadament, em vaig trobar amb una resistència massiva. No només va considerar totes aquestes 
ximpleries, sinó que també va pensar que volia culpar-lo per la condició de la meva filla. Però per mi no era 
una qüestió de culpa perquè ningú no té realment la culpa quan algú més reacciona d'aquesta o aquella 
manera. 
 
Res no ha canviat. Mentrestant, la meva filla assistia al jardí d'infants i tenia l'esperança que oblidaria 
lentament aquest esdeveniment. Evidentment, tot el tema es va convertir en un conflicte pendent: estava 
posant pista rere pista. 
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Un dia vaig reunir tot el meu coratge i li vaig presentar al conegut una vegada més la meva comanda. 
 
Aquesta vegada, i per a la meva total sorpresa, va accedir immediatament. Organitzem una reunió a casa 
nostra, abaixem les persianes i recreem l'escena, amb el rugit del lleó i tot. I voilà, la meva filla efectivament 
va entendre qui era el “lleó” i li va donar al conegut una part de la seva ment perquè en veritat l'havia espantat 
molt. 
 
Uns dies després, quan ella dormia tranquil·la al seu llit, vaig arribar per casualitat al lloc on mullava el seu llit 
(crisi epilèptica). Va ser llavors quan em vaig adonar que aquest conflicte finalment havia acabat… 
 
Sense conèixer la Germànica Nova Medicina no hauria dubtat a portar la meva filla al metge - i qui sap 
quines conseqüències podria haver tingut. 
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