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DIARREA - Intolerància a la lactosa 
 

H.J.H. 
 
 
12 de desembre de 2008 
 
"Encara no he tingut més diarrea per la llet!" 
 
Tinc 49 anys, estic casat i tinc dos fills adults. 
 
Fins fa quatre setmanes, era “intolerant a la lactosa”. Havia fet servir llet o nata sense lactosa amb 
la major freqüència possible. De tant en tant, vaig intentar utilitzar llet normal o amb xocolata. Però 
els resultats van ser sempre els mateixos: d'aquí a 5 a 10 minuts tenia diarrea violenta. El mateix va 
passar amb les salses instantànies que contenien llet en pols. Si la meva dona i jo sortíem a sopar, 
calia calcular al pla un viatge al bany en 10 minuts. 
 
Vaig escoltar sobre la Germànica Nova Medicina fa uns cinc mesos i des de llavors he llegit gairebé 
tot el que vaig trobar sobre el tema de GNM. 
 
Ara vaig poder sumar-ne dos i dos. 
 
A l'edat de 6 anys, em van separar dels meus pares per primer cop. Després d'una malaltia, vaig 
ser enviat a una “casa de repòs”, com era pràctica comuna en aquell moment. Imagini's com s'ha 
d'haver sentit per a un nen de sis anys ser transportat de qualsevol manera amb tren a una ciutat a 
600 km de distància durant una eternitat de quatre setmanes. El tren va partir i jo hi era, amb 
només un complet estrany acompanyant-me! 
 
Les primeres dues setmanes van ser un autèntic infern, ja que també em van obligar a beure llet 
per primera vegada a la meva vida. Vaig lluitar poderosament contra ell i sempre vaig intentar 
rebutjar-ho, però sense èxit. 
 
El rail de la llet havia estat col·locat. 
 
Després també vaig recordar que just després que em diguessin que m'enviarien a una casa de 
convalescència (la separació abrupta dels meus pares), havíem anat de vacances als Alps on les 
vaques estaven davant dels meus ulls cada dia. Ser obligat a beure llet a la "Llar" només havia 
reforçat el rail de la llet. Quan van sorgir aquests records, vaig saber que aquesta era la causa de la 
meva “intolerància a la lactosa”. 
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Immediatament vaig anar a la nevera i vaig treure un cartró normal de llet, em vaig empassar un 
got sencer en dos segons i vaig esperar. No va passar res! Vaig beure un segon got i un tercer i 
vaig esperar una reacció, però no hi va arribar. Després, la meva dona i jo vam anar a nedar durant 
aproximadament una hora i encara no va passar res. Però, com que volia estar absolutament 
segur, vaig anar a comprar dos litres de llet xocolatada. De tornada a casa, vaig beure els dos litres 
durant els dos dies següents en diferents moments – de vegades abans del sopar, de vegades 
després – i encara no passava res. Fins avui (12.12.2008), mai més he tornat a tenir diarrea per 
llet! 
 
Gràcies Dr. Hamer!  
 
Atentament, 
H.J.H. 
 
 
Explicació GNM: La diarrea es produeix en la fase de curació d'un conflicte de “mossegament 
indigerible”, que afecta l'intestí prim (el restrenyiment pertany a la fase de conflicte actiu). Encara 
que l'angoixa semblava haver estat la “separació” dels pares, els símptomes de curació (diarrea) 
revelen que el nen de sis anys va viure –en aquell moment– la situació de conflicte biològicament 
com un “conflicte mossegat indigerible” i no com un “conflicte de separació” (els símptomes de 
curació d'un “conflicte de separació” haurien estat una erupció a la pell). Els conflictes biològics es 
diferencien del patiment purament psicològic en què involucren tot l'organisme (psique, cervell, 
òrgan correlatiu) i són rellevants per a totes les espècies. Mentre que els animals pateixen aquests 
conflictes en termes reals, els humans els experimentem també en un sentit transposat; en el 
nostre exemple, haver de deixar els pares era biològicament “indigerible”. Un conflicte només es 
resol del tot quan ja no hi ha “rails”, quan la situació que va desencadenar el conflicte es torna 
irrellevant. En aquell moment, el nostre amic tenia 6 anys i era un nen. Avui té 49 anys i és pare de 
dos fills adults. El que li va passar llavors ja no li pot passar ara. Amb aquest reconeixement, el 
conflicte d'abans esdevé insignificant. En comprendre les correlacions biològiques causals entre la 
psique i l'òrgan corresponent, 43 anys de patir diarrea simplement es van evaporar a l'aire. 
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