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“Ara vaig entendre completament queno tenia res a témer” 
 

Vaig començar a aprendre sobre la Germànica Nova Medicina el 2007 i no sabia quan podria fer servir 
aquesta increïble informació per ajudar-me a mi mateix. Bé, ara ho sé! 
 
El juliol del 2010, una persona que afirmava estar afiliada a un contractista de sostres establert per al 
complex d'apartaments on visc va intentar ingressar a la meva residència mentre jo era a casa. No ho vaig 
deixar entrar, però em vaig preocupar molt i em vaig preocupar per la seguretat de la meva propietat. Més 
tard, al novembre, un altre mascle va intentar entrar mentre jo era a casa. Va provar moltes claus, sense 
èxit. El segon esdeveniment em va portar a fer acció. Vaig trucar a la policia després de tots dos incidents, 
però ara vaig compilar una llista d'objectes de valor, inclosos models i números de sèrie. Per desar-lo en 
un altre lloc, també vaig fer fotografies i les vaig gravar en un disc. Em vaig assegurar que la meva 
assegurança estigués actualitzada i completa. També vaig instal·lar una alarma a la meva porta d'entrada. 
 
El 13 de desembre, després de dutxar-me, vaig notar un gran bony a dalt ia la dreta dels meus genitals 
(sóc esquerrà). Em vaig sentir alarmat breument, però vaig confiar que podria relaxar-me una vegada 
entengués exactament el que li estava passant al meu cos. Vaig consultar un text d'anatomia i vaig 
determinar que era la meva bufeta urinària la que estava inflada. A continuació, vaig consultar el joc de 
cartes GNM, on vaig trobar una descripció de les úlceres de la mucosa vesical, sent la inflor un símptoma 
característic durant la fase de cicatrització. El meu conflicte biològic aquí va ser la incapacitat o la por de 
marcar amb èxit els límits del meu territori o residència. La mucosa vesical s'ulcera durant la fase activa 
del conflicte per augmentar la probabilitat de marcar amb èxit el territori, com ho faria un gos naturalment 
amb l'orina. Poc després, Em vaig adonar que ja havia fet el que calia per marcar i protegir el meu territori i 
la meva propietat. Ara entenia completament que la inflor al costat dret de la meva bufeta era un símptoma 
comprensible i esperat, que em feia saber que ja estava a la fase de curació i que no tenia res a témer. Si 
tingués altres símptomes com dolor, picor o envermelliment, aquests també serien temporals i passarien 
en el moment oportú. 
 
Havia visitat religiosament el meu dermatòleg anualment al gener per a revisaments des que vaig 
descobrir un carcinoma de cèl·lules basals** sobre l'arc zigomàtic al costat dret del meu cap uns 10 anys 
abans. Aquesta vegada, però, vaig cancel·lar ràpidament la meva cita programada per al gener del 2011 i 
no tinc plans de tornar en el futur. M'imagino què diria el dermatòleg si veiés l'embalum! 
 
El coneixement de la Germànica Nova Medicina és tan enfortidor, reconfortant i revolucionari! Animo 
encaridament altres que ho aprenguin mentre tinguin l'oportunitat d'or de fer-ho. 
 
** Segons el Dr. Hamer, un carcinoma de cèl·lules basals passa a la fase de curació d'un conflicte de 
separació, que involucra l'epidermis de la pell. 
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