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HEMORRÀGIA NASAL D'UN NEN 
 

anònim 

 
 
30 de desembre de 2009 

"Ha d'haver estat un xoc terrible per a ell…" 
 
El nostre fill de 4 anys sovint sagnava molt pel nas, principalment durant la nit. Com que no se'n va poder 
trobar la causa, vam culpar l'aire sec de la calefacció central. 
 
El meu marit, que coneixia la Germànica Nova Medicina des de feia alguns anys, va dir que havia de 
tractar-se d'algun tipus de “conflicte de nas” [un conflicte de nas es un "conflicte de pudor" que es pot 
experimentar literalment o figurativament; les hemorràgies nasals ocorren a la fase de curació, típicament 
durant la Crisi Epileptoide]. Ens decantem els cervells per saber què podria haver desencadenat aquest 
conflicte. 
 
De sobte, inesperadament, se'm va acudir que devia haver passat durant unes vacances a Itàlia! El 
nostre fill sempre havia estimat les nous. Fins i tot quan amb prou feines tenia dents, els xuclava. Un dia 
d'octubre, quan tenia 15 mesos, feia temps que mastegava un petit tros de nou quan va ensopegar amb 
una caixa i va començar a cridar desmesuradament davant el fet. Va resultar que s'havia empassat la nou 
i no va poder recuperar l'alè després d'això. 
 
El meu marit va trucar a l'ambulància, i mentrestant, vam fer tot el possible per treure'l de la gola o d'on 
fos, perquè ja s'estava començant a posar blau. Quan va arribar l'ambulància, sortosament estava 
respirant millor de nou, però juntament amb ella havia arribat un lleuger xiulet que no havia escoltat 
abans. Per això, el metge d'Urgències va insistir que el deixéssim mirar a l'hospital. 
 
En retrospectiva, considerem que va ser un gran error, ja que el tracte que vam rebre allà va ser terrible. 
Consistia en res més que infondre por fins i tot abans que el nostre fill hagués estat examinat. Per tant, 
vam decidir deixar l'hospital pel nostre compte, tot i que encara es podia escoltar l'estrany xiulet. Aviat 
vaig començar a pensar, però, que alguna cosa havia d'estar atorada al nas, ja que encara podia escoltar 
aquest so força bé mentre l'alletava. 
 
Exactament 14 dies després, el mateix dia de la setmana i gairebé al minut en què s'havia empassat la 
nou, estava canviant el bolquer del meu fill quan de sobte va començar a tenir arcades i va escopir un 
tros de nou lleugerament engrandit i d'aspecte repulsiu . . Mentre li aixecava el culet per posar-li un 
bolquer a sota, la nou que se li havia quedat encallada al nas va haver de deixar-se anar i relliscar cap a 
la gola, cosa que li va permetre escopir-la. I el xiulet se n'havia anat! Poc després, les hemorràgies nasals 
irregulars van començar de nou i van continuar durant gairebé 3 anys. 
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Estranyament, semblaven estar pitjor durant els mesos d'hivern que durant les vacances. En un 
d'aquests, finalment ens vam adonar que això passava perquè a casa estàvem donant al nostre fill més 
nous que tant estimava que a llocs estrangers on no estaven disponibles; i que deu haver estat un xoc 
terrible per a ell als 15 mesos tenir de sobte una mica encallat al seu nas durant 14 dies! 
 
Ho asseiem just després d'arribar a casa i li expliquem tota la història de la nou. Immediatament va dir 
que estava content que això no li pogués passar més perquè ara tenia prou dents per mastegar bé les 
nous i també perquè el seu nas ara era massa gran perquè se li embussés alguna cosa. Ens vam adonar 
del bé que havia entès, quan de sobte va començar a esternudar explosivament. 
 
Durant sis setmanes després, el nostre fill no va tenir hemorràgies nasals. Després en va tenir un, i vam 
repassar tota la història de nou. Després d'això, no n'hi va haver cap durant els darrers 2 mesos. No 
obstant, fa uns dies, estàvem asseguts a la cuina abans de l'hora de ficar-se al llit, quan va dir que li 
agradaria menjar una nou. Li vaig donar i deu minuts després va començar a sagnar profusament pel nas 
una altra vegada. 
 
Per a nosaltres, això significava que haurem d'eliminar les nous de la seva dieta diària en un futur proper, 
cosa que no és realment un problema, ja que pot menjar totes les altres nous sense sagnar pel nas! 
 
 
Explicació GNM: Si el conflicte no es pot resoldre completament en aquell moment, és una bona idea 
evitar la pista de moment. Quan el nen sigui gran, superarà aquest conflicte de manera natural. 
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