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"Els testimonis de GNM són la millor manera d'aprendre la Germànica Nova Medicina" 
 
Els testimonis de GNM són la millor manera d'aprendre la Germànica Nova Medicina. És per això que 
m'agradaria contribuir amb el meu cas. 
 
Va ser el 1996. Tot just podia caminar per un fort dolor als dos genolls. El dolor era tan fort que de vegades 
fins i tot m'havia de seure. I això als 26 anys! Fins aleshores, era molt actiu físicament. Jugava al tennis i 
feia aeròbics fins a sis cops per setmana. 
 
El primer metge que vaig veure em va dir que gairebé no em quedava cartílag als genolls i em va receptar 
alguns analgèsics, que no em van ajudar gens. Després em va injectar cartílag als genolls i em va 
recomanar que prengués suplements de cartílag. Això tampoc va funcionar. En resum, cap dels metges no 
va poder fer res per mi. 
 
L'any següent el dolor va desaparèixer sense cap tractament. 
 
Fa tres anys que estic familiaritzat amb la Germànica Nova Medicina. En utilitzar la Taula Científic de la 
GNM com a referència, vaig poder identificar ràpidament el "conflicte de desvalorització" o més aviat el 
"conflicte de rendiment físic" que havia afectat els meus genolls. 
 
Com ja vaig esmentar, jugava a tennis, tant de manera recreativa com competitiva. 
 
El 1995 vaig conèixer la meva dona i ja no estava interessat en el tennis. En conseqüència, vaig perdre tots 
els jocs, ja fos un sol o un doble. Va ser enutjós. Tot i això, els meus companys van insistir a mantenir-me 
la resta de la temporada, però vaig seguir perdent tots els partits, fins que finalment em vaig rendir. El que 
va ser encara més vergonyós va ser que, pel fet que havia estat perdent tant, havia perdut la meva 
classificació. Ara que ho penso, abans de la meva mala ratxa ningú no gosava jugar contra mi. Ara, els 
jugadors joves que abans hauria tingut “per esmorzar” de sobte es van classificar per jugar contra mi. 
 
La meva dona i els meus pares van assistir a tots els meus partits. Això demostra el punt d'un conflicte 
"mare/fill" i un "conflicte de parella" (aquest últim també inclou els meus companys d'equip que tenien 
tantes expectatives de mi) i perquè els dos genolls estaven afectats. 
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Uns mesos després d'haver deixat el tennis, van començar els dolors als genolls. En aquell moment em 
preguntava per què em feia mal ara que havia deixat de jugar. Amb GNM sabem que, amb una SBS de 
pinyol i cartílag, el dolor es produeix en la fase de curació. 
 
Em considero afortunat d'haver tingut un cas tan lleu de “conflicte de desvalorització” i que només es va 
manifestar així. Si hagués estat més greu, podria haver acabat amb un diagnòstic de càncer d'ossos i una 
amputació de les cames! I tot això només per perdre partits de tennis. 
 
Aterridor! 
 
Gràcies, Dr. Hamer, per tota la seva bona feina! 
 
Dirk 
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