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DOLOR AL MALUC ESQUERRA 
 

per WW 
 
 

8 de desembre, 2008 
 
"Sobretot, no hi ha més por…" 
 
A mitjan 2003, vaig escoltar sobre la Germànica Nova Medicina (GNM) per primera vegada per mitjà d'amics 
(la meva dona va ser diagnosticada amb càncer d'ovari i va morir infeliçment el 2004 - nosaltres vam 
aprendre sobre la GNM massa tard per ajudar-la de manera efectiva ). 
 
Des d'aquell moment, jo vaig aprofundir en la GNM intensivament i trobo que aquests testimonis m'ajuden a 
entendre moltíssim. Jo he llegit tots els llibres i he assistit a les seves presentacions diverses vegades. Vaig 
aprendre a observar els processos al meu cos ia analitzar-los d'acord amb les Cinc Lleis Biològiques del Dr. 
Hamer. Aquí va un cas que em va passar a mi només cinc setmanes enrere: 
 
Vaig tenir un accident de cotxe a l'auto-raíl que no va ser per culpa meva. 
 
Era molt d'hora a la matinada –encara era fosc– i vaig veure a la distància que els llums de fre de les 
actuacions s'encenien. Estàvem desplaçant-nos per tres carrils i jo em trobava al mig. En adonar-me de la 
situació, vaig començar una frenada de "pànic" (també vaig utilitzar el fre d'emergència) de manera que em 
donés més espai per aturar la marxa completament darrere del vehicle davant meu. Vaig tenir èxit i fins i tot 
semblava que tenia prou espai quan vaig parar, però el vehicle darrere meu no va poder maniobrar bé i 
malgrat que vaig mantenir el peu en el fre vaig ser propulsat cap al vehicle davant meu. Hi havia diverses 
actuacions darrere, però ningú estava visiblement ferit excepte pels vehicles que van ser severament 
danyats. 
 
Jo estava alegre per haver sortit d'aquest contratemps sense mal. El vehicle de la companyia estava 
assegurat i jo vaig estar bé tota la setmana, no vaig patir l'efecte de la fuetada cervical i no vaig tenir 
necessitat de veure un doctor. Em vaig considerar afortunat. 
 
No obstant això, 6 o 7 dies després de l'accident sentia més i més dolor al meu maluc i la cama dreta. No 
m'havia sobre fatigat i tampoc podia pensar en cap raó per a aquests dolors que mai havia tingut amb 
aquesta intensitat. La situació es posava pitjor i pitjor. No podia dormir més ja que no trobava una posició 
còmoda per a la meva perna dolorida - el dolor era permanent; em podia moure relativament bé, però li 
donava preferència a la cama dreta i renguejava i havia de caminar molt a poc a poc. Això va prosseguir per 
7 dies més sense interrupció. 
 
Mentrestant, jo pensava contínuament sobre la causa fins que em vaig adonar - estava patint un "conflicte de 
desvalorització de si mateix". L'accident va ser un xoc de conflicte típic! - Complia amb tots els criteris - va ser 
sobtat i inesperat, jo estava sol a la meva auto, i va ser molt dramàtic! 
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No vaig aconseguir [conflicte] evitar el mal a la meva interlocutòria, tot i que em vaig esforçar per reaccionar 
ràpid i amb cautela. Estava prement fort el pedal del fre perquè volia evitar ser empès contra el vehicle 
davant meu (ja que un és culpable quan envestia la interlocutòria d'ara endavant). 
 
NO vaig tenir èxit - vaig fallar! 
 
Vaig anar caient en compte del que estava passant i vaig començar a veure el meu dolor des d'una nova 
perspectiva i em vaig somriure a mi mateix. Les persones al voltant meu insistien que veiés un doctor. Però jo 
sabia que el dolor se n'aniria per si sol en pocs dies més. 
 
Al vuitè dia, ja vaig poder notar certa millora, malgrat que de l'altra banda començava a sentir dolors perquè 
afavoria el costat amb problema. Finalment, va millorar sostingudament dia a dia i vaig poder dormir millor 
també. Gairebé catorze dies després que el dolor va començar jo ja no sentia més dolor. 
 
Tot això va ser per a mi una lliçó de molt valor que em va mostrar com de precises són les lleis 
biològiques i com de fàcil és suportar el dolor, quan tot té un sentit. 
 
Més que res, no hi ha més por i un se sent assegurat pel curs absolutament predictible 
d'esdeveniments.Ni tan sols vaig necessitar medicaments per al dolor o visitar el doctor, malgrat que mai 
abans havia experimentat aquest mal de pinyol! També sabia que el dolor no duraria gaire perquè el conflicte 
havia estat "resolt" en un temps relativament curt. 
 
Sr. Pilhar, si us plau fóssiu lliure de publicar aquest testimoni de manera de mostrar a altres persones com el 
coneixement de la GNM i la predicció de les Lleis de la Naturalesa ajuden al procés de curació. 
 
Salut i moltes gràcies. 
Saluda atentament, 
 
WW 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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