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PELL - DERMATITIS 

per G.S. 
 
 
25 de febrer del 2009 
 

"Si més pares estudiessin la GNM…" 
 
El meu nét va desenvolupar neurodermatitis amb galtes vermelles i aspres quan tenia 4 mesos. La meva 
filla (la seva mare) es va posar en contacte amb mi de seguida i va voler saber què podia fer ja que mai li 
va permetre als seus fills ser vacunats i ells no consulten doctors, perquè ha sabut sobre la GNM des de 
ja fa un temps. 
 
Jo vaig saber de seguida el que la causa perquè la pell està relacionada amb un conflicte de separació. El 
que segueix a continuació explica què va passar: 
Durant els primers quatre mesos de la seva vida, el nen dormia al sofà fins que els seus pares anaven al 
llit i el portaven amb ells per posar-lo a dormir al llit al costat de la seva germana més gran. Tots dormen a 
la mateixa habitació. 
 
La meva filla estava preocupada que el nadó pogués caure del sofà abans de portar-lo al llit i va decidir 
ficar-lo al llit d'hora amb la seva germana, i els pares es quedaven aixecats fins més tard. Ells controlaven 
els nois a través d'un “vigila-bebès”. 
 
El nadó es despertava força seguit i abans que la meva filla arribés a ell (l'habitació estava al pis de baix), 
el nadó ja estava amb pànic. Això va continuar per un temps considerable fins que ella em va trucar. 
 
Vaig dir a l'instant: “Conflicte de separació”, així que intenta revertir la teva decisió i deixa-ho al sofà fins 
que estiguin aviat per anar al llit vostès mateixos”. Però la meva filla no volia fer això, perquè volien una 
mica de temps per a ells també . 
 
"Aleshores has de viure amb la condició de la pell del teu fill", li vaig dir. 
 
La meva filla va consultar un doctor de Medicina Alternativa. Ell va recomanar: "Ni blat ni productes 
lactis". Això no era un problema per a ella, perquè encara estava alletant el seu nadó. I perquè de totes 
maneres ella no bevia llet, va decidir abstenir-se del formatge també. Com ella enfornava el seu propi pa, 
va canviar a sègol Rye, i grans Dinkel. Però la condició de la pell va romandre sense canvis! 
 
Al maig ells se'n van anar de viatge de vacances i quan van tornar 14 dies després, la meva filla em va 
trucar tota entusiasmada i va dir: "La pell ha curat – deu haver estat l'aire diferent". 
 
Jo vaig dir: "No; on eres tu quan els nois dormien? Estaves al pis de dalt o de baix?" "No, estàvem 
asseguts al balcó al capdavant de l'habitació de l'hotel", va contestar. 
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El que va passar va ser que la criatura podia sentir els pares parlar durant el seu somni i la dermatitis, que 
és només visible a la fase de curació del conflicte va poder curar-se del tot. La meva filla mai no va 
utilitzar cap tipus d'ungüent per ajudar aquest procés de curació. Un es pot preguntar, per què no va curar 
abans? La resposta és que cada vegada que el nadó entrava en pànic, la curació s'aturava i havia de 
començar de nou des del principi una constant repetició del cicle, en altres paraules, quan la seva mare 
arribava la curació continuava. 
 
Les meves sospites van ser confirmades per SM [terapeuta de la GNM], que va mirar les fotos del meu 
nét i va dir que en vista que els dos pares estaven involucrats, la criatura reaccionava amb els dos costats 
de la cara. – Això fa referència al fet que alguns nens pateixen molt sovint problemes facials de pell d'un 
sol costat, depenent de si són dretans o esquerrans i de si se senten separats de la mare o d'alguna altra 
persona. 
 
El nen té ara 4 anys i no hi ha hagut recaigudes. La meva filla ha renunciat a la seva feina per convertir-se 
en una 'mare de temps complet'! Fa poc, el nen es va quedar amb el meu marit i amb mi per un parell de 
dies i no hi va haver cap problema. 
 
La meva recomanació als pares amb fills petits seria que es conformin amb menys luxes i que hi dediquin 
més temps de qualitat. Ells serien més saludables i si els pares estudiessin GNM, moltes de les 
anomenades 'malalties' podrien ser evitades. 
 
Us agraeixo al Dr. Hamer i al Sr. Pilhar per la seva paciència en ensenyar-nos i per posar aquest valuós 
coneixement a disposició de tothom. 
 
Salut, G.S. 
 

 
 

Traduït del document original en alemany 
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