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PARÀLISI MUSCULAR EN UN NADÓ 
 

René - pare de 5 fills 
 
 

12 de desembre de 2008 
 

"No li havia subjectat les cames gaire rígidament quan era un nadó petit..." 
 
Amb gairebé 12 mesos, el nostre cinquè fill encara no havia fet cap intent de capgirar, gatejar o fins i tot 
bloquejar els genolls quan el sostenien perquè es posés dret. El pediatre va dir que no es preocupés, ja que 
alguns nens simplement tenien un desenvolupament tardà. 
 
Vam provar molts mètodes diferents, però va ser en va: va romandre al mateix nivell sense importar el que 
féssim. El que és notable, però, és que era extremadament àgil en l'ús dels seus peus. 
Mentre jugava, les feia servir com si fossin mans. Podia sostenir i girar una galleda petita amb els peus i 
dipositar-hi joguines amb les mans. 
 
Poc després que complís un any, el vam portar a una ergoteràpia i exercicis musculars. Els resultats van ser 
mínims. Als 18 mesos, només es podia posar de banda, però no podia gatejar. 
 
Finalment, com la meva dona i jo coneixíem la German New Medicine (GNM), se'm va acudir buscar-hi una 
possible causa i solució a aquest problema. En retrospectiva, no puc imaginar perquè no ho havia pensat 
abans. 
 
Vam començar a analitzar a la manera del GNM i ens vam adonar immediatament que efectivament hi havia 
indicis d'activitat del conflicte. Les seves mans, i particularment els peus, sovint estaven freds. A més, mai 
dormia tota la nit, despertant-se fins a quatre vegades. Tanmateix, només ens havíem d'acostar al bressol i 
acariciar-li suaument el cap, i immediatament es tornava a dormir sense haver estat aixecat. Fins ara, sempre 
havíem pensat que aquest malestar era degut a la fístula rectal que havia tingut dues vegades, als 4 i 6 
mesos. Cada vegada, això va requerir un procés de neteja molt dolorós de l'àrea afectada, que va prendre 
força temps. 
 
Comencem a remuntar. Quins eren els seus símptomes presents? Podia moure les cames tan bé i tan 
hàbilment que era tot un monito, gairebé com si tingués quatre mans. I, tanmateix, gairebé mai va intentar 
alguna cosa que requeria força, com expulsar, pressionar o empènyer. Mmm! Als nostres altres fills els 
encantava expulsar-nos la panxa durant el canvi de bolquers, per exemple, mentre ell estava immòbil. 
 
Potser hauria patit un conflicte motor de "no poder escapar" amb les cames? No podíem pensar en res, 
perquè els nadons no poden caminar, ni s'havia "encallat" enlloc. Com va poder patir un conflicte motor, quan 
ni tan sols podia caminar o gatejar? Va ser karma? No, això va ser una mica "massa estrany" per a nosaltres. 
 
Una altra possibilitat de causar un conflicte motor en un nen eren les inoculacions que, segons GNM, podrien 
resultar en un conflicte de "sentir-se encallat" per estar massa atapeït. Però això tampoc no s'aplicava, ja que 
el nostre fill mai havia estat vacunat. Mmm! 
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Però espera un minut! No havia subjectat les cames amb molta rigidesa quan era un nadó petit, mentre la 
meva dona intentava, el més ràpid i eficientment possible, netejar la seva fístula rectal abans de tornar a 
col·locar l'embenat? Tinc calfreds! Naturalment, vaig subjectar les cames i la part superior del seu cos amb la 
major cura possible, però també amb força fermesa per evitar millor qualsevol tipus de moviment mentre la 
meva dona ajustava els fils. Sempre havia cridat amb força durant aquest tractament, ja que deu haver dolgut 
com l'infern. Va ser terrible. Encara que la meva dona havia apreciat els meus esforços per mantenir-lo quiet, 
perquè llavors el procediment no prendria més temps del absolutament necessari, també és cert que no 
s'havia pogut moure ni un mil·límetre en aquell moment! Si això no representava un “no poder escapar del 
conflicte”, aleshores què seria? 
 
Ens sentim molt alleujats d'haver trobat una causa probable. Tot el que havíem de fer ara era explicar-li això i 
deixar que ens expliqui els seus sentiments sobre això, i junts trobaríem una manera de resoldre aquest 
conflicte. Mmm! Desafortunadament, era un nadó, massa petit per parlar o entendre una cosa així. Què fer? 
Vam tenir una idea! Si la comunicació verbal estava fora de discussió, aleshores potser el llenguatge corporal 
era una bona alternativa. En portar-lo de tornada a la situació original, podríem 'mostrar-li' com resoldre el 
seu conflicte. El vam ficar al llit com abans, i ho vaig sostenir suaument mentre la meva dona 'va treballar en 
ell' empenyent-ho una mica al darrere en un esforç per recordar-li la situació. Tanmateix, tan bon punt vaig 
agafar les seves petites cames, tota la felicitat va desaparèixer de la cara i els ulls es van engrandir per la 
por. Era clarament evident en la seva expressió que anticipava un gran dolor. 
 
La meva dona va continuar empenyent suaument el seu darrere. Després de tot, no havia tingut nafres allà 
durant molt de temps. Però, es va posar extraordinàriament tens i ple de pànic i gairebé llest per començar a 
cridar en anticipació del dolor recordat. Vaig afluixar la meva subjecció. I, no va passar res. No hi va haver 
cap canvi. Només estava tocant lleugerament el seu cos, esperant alguna mena de reacció, però ell no va fer 
absolutament cap intent de moure les cames. Nosaltres esperem. Aleshores, quan en veritat vaig començar a 
detectar un lleu moviment a les cames, vaig tenir una inspiració. Vaig fingir que havia 'empès' les meves 
mans prou fort com per haver de fer un pas enrere i llançar les meves mans a l'aire. Ell només em va mirar. 
Novament vaig sostenir les cames, però aquesta vegada amb menys força. La meva dona va tornar a 
empènyer el darrere. Aquesta vegada, el moviment de les cames va ser més notori. De nou vaig fingir haver 
estat forçat pel seu moviment a 'retrocedir' amb els braços a l'aire. Em va mirar de nou. Continuem repetint 
aquest exercici unes 12 a 15 vegades. Els seus moviments de cames van continuar tornant-se més forts, i la 
por i el pànic als ulls estaven desapareixent lentament. Al final, en realitat estava gaudint tant del 'joc' que es 
va posar a riure a riallades. (Escriure aquesta última part em va fer recordar la dita del Dr. Hamer: "Un 
conflicte es resol quan ell pot riure's d'ell". Quina veritat!) Els seus moviments de cames van continuar 
tornant-se més forts, i la por i el pànic als ulls estaven desapareixent lentament. Al final, en realitat estava 
gaudint tant del 'joc' que es va posar a riure a riallades. (Escriure aquesta última part em va fer recordar la 
dita del Dr. Hamer: "Un conflicte es resol quan ell pot riure's d'ell". Quina veritat!) Els seus moviments de 
cames van continuar tornant-se més forts, i la por i el pànic als ulls estaven desapareixent lentament. Al final, 
en realitat estava gaudint tant del 'joc' que es va posar a riure a riallades. (Escriure aquesta última part em va 
fer recordar la dita del Dr. Hamer: "Un conflicte es resol quan ell pot riure's d'ell". Quina veritat!) 
 
El meu fill petit seguia somrient mentre el subjectava i deliberadament intentava redreçar les cames en una 
puntada fingida, mentre jo exageradament 'queia cap enrere'. Va ser meravellós observar la nova llibertat! 
Encara no tenia força a les seves petites cames, però els moviments clarament estaven fets per "empènyer 
alguna cosa". Ens delectem en observar el canvi en les seves expressions facials, però ja era tard i hora de 
marxar al llit. Decidim repetir l'exercici sovint els dies següents. L'endemà al matí ens va sorprendre 
considerablement veure que havia dormit tota la nit, per primera vegada en mesos! Les seves mans se 
sentien calentes al tacte, estava content, i no va fer el seu enrenou habitual. Vam tornar a jugar el joc i 
immediatament va estar llest per 'empènyer-me' sense pànic als seus ulls. Després de dos dies, vam deixar 
de jugar, ja que no volíem exagerar les coses. Agraïts per dues nits de son ininterromput, ens vam adonar 
que això segurament no era una coincidència. Tot i això, encara no semblava haver-hi cap voluntat de 
gatejar de la seva part. 
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Al voltant de les 2 en punt durant la cinquena nit, de sobte va començar a plorar. Intentem calmar-lo 
acariciant el seu cap com abans, però ni tan sols aixecar-lo i carregar-lo amb ell va aconseguir que s'aturés 
aquesta vegada. Estava començant a preguntar-me si això podria ser la “crisi epileptoide”. Durant 40 minuts, 
no ho vaig poder calmar. El tenia als meus braços; plorava i gemegava. Després, en qüestió de minuts es va 
calmar i es va adormir als meus braços. El vaig ficar al llit i va dormir bé durant la resta de la nit, i ha 
continuat fent-ho des de llavors. Cal assenyalar aquí que si no haguéssim tingut coneixement de la “crisi 
epileptoide”, no hauríem pogut reconèixer aquests símptomes obvis. 
 
Els intents de gatejar del nostre fill van millorar de manera lenta però segura durant dues setmanes després 
de la resolució del conflicte. Era evident per a tots com més actiu s'havia tornat en intentar primer gatejar, 
després posar-se dret i finalment caminar. Va donar els seus primers petits passos unes 6 o 7 setmanes 
després d'això, usant un petit carretó de nines com a suport. 
El seu progrés va ser tan ràpid que aviat estava caminant amb confiança pel seu compte sense caure molt. 
 
Ara amb dos anys i mig, va tenir un desenvolupament normal per al seu grup d'edat, com ho testifiquen els 
exàmens mèdics actuals. 
 
… Si res no hagués canviat, el més probable és que ara tinguéssim un fill a qui un metge ben intencionat 
però ignorant li havia diagnosticat "esclerosi múltiple". És difícil expressar amb paraules que estem feliços 
d'haver après la Germànica Nova Medicina i haver pogut aplicar aquest coneixement al nostre fill. 
 
És gairebé impossible comprendre l'abast dels descobriments del Dr. Hamer. Ens vam treure el barret davant 
aquest home i la seva perseverança. Moltes, moltes gràcies, Dr. Hamer! 
 
René, pare de 5 fills 
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