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"La meva gota ha desaparegut del tot" 
 
El maig del 1980 vaig patir el meu primer brot de gota. Va passar un diumenge de matí. Tenia tal 
dolor a l'articulació del meu dit del peu esquerre que gairebé no podia caminar i vaig haver d'usar 
crosses. 
 
El meu primer pensament va ser que devia haver fet algun mal moviment amb el meu turmell. 
L'endemà al matí, quan vaig comentar al meu col·lega de la meva sospita em va demanar veure el 
meu peu. Li ho vaig mostrar i de seguida va desembotxar, "tu tens peu de rei!", que per mi resulta 
una expressió desconeguda. 
 
Em va explicar que feia referència a la gota. Ell coneixia una reumatòloga amb qui jo vaig fer 
ràpidament una cita per determinar si aquest era realment el problema. Ella va arribar a la mateixa 
conclusió, era gota efectivament. Exàmens de sang van confirmar que els valors d'àcid úric estaven 
a 14 mg/dl, mentre que els valors normals per als homes se suposava havien de ser inferiors a 7 
mg/dl. 
 
La doctora va receptar medicaments per interrompre l'episodi dolorós de seguida. Jo havia de 
prendre una pastilla diàriament per reduir els paràmetres d'àcid úric de manera que es previnguessin 
més brots. A part d'això, ella em va recomanar que canviés la meva dieta - això és, res de carn 
vermella, ni certs tipus de col, ni budells, cap salsitxa, ni vi vermell, licors pesats, etc. 
 
Després d'un temps, un altre brot va passar tot i que jo prenia els meus medicaments regularment. 
L'explicació mèdica va ser que jo no havia estat seguint la dieta especial amb prou cura. No podia 
negar això realment, qui, després de tot, no comet una indiscreció culinària una vegada cada tant? 
 
D'acord amb la medicina convencional, la gota és una malaltia de l'opulència, molt menjar i beguda 
bona molt sovint. Em sonava creïble que, a causa de l'elevada concentració d'àcid úric al cos, els 
vidres s'estiguessin dipositant a les articulacions, cosa que causava els terribles dolors que estava 
experimentant. 
 
Durant unes vacances d'estiu de la família a la costa belga el 1985, havíem conegut un doctor sud-
africà que havia fet els estudis a la Universitat de Brussel·les. Li vaig demanar el seu consell 
respecte a la meva gota i sobre l'opinió popular que probablement es devia als meus hàbits 
imperfectes de menjar i beguda. 



DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació d'aquest document no reemplaça el consell mèdic professional. 2  

 
Ell va discrepar totalment amb mi i va dir que no tenia res a veure amb menjar i beguda. A Sud- 
àfrica, ell em va explicar, moltes persones moren de gana i certament que ells no mengen carn ni 
beuen vi negre - i no obstant gota és una de les malalties més comunes allà. Això em va fer pensar. 
Però què més es pot fer quan no té altres alternatives més que empassar-se els medicaments? 
 
Després del consell de la reumatòloga, preneu medicaments diàriament per disminuir l'àcid úric i 
medicaments addicionals durant els brots aguts de gota. Però els brots seguien passant una vegada 
i una altra - potser 5 a 6 vegades per any. 
 
La Gota - d'acord amb la Germànica Nova Medicina (GNM) 
 
Amb gota, dos tipus de conflicte són presents: 
 
1. Un conflicte de desvalorització de si mateix física que afecta la zona òssia involucrada (a la 
fase de curació) 

 
2. Un conflicte d'existència/d'abandó (túbuls col·lectors del ronyó) 

 
La gota passa quan la desvalorització de si mateixa física va ser resolta i el conflicte 
d'abandó/existència encara està actiu. 
 
El 1997, el tema de la gota havia estat abordat durant un seminari de la GNM. El Dr. Hamer em va 
preguntar si jo li permetria analitzar el meu cas en públic. Jo hi vaig accedir d'entrada. (Jo havia 
preparat que em fessin una tomografia computada per endavant). La gota estava localitzada a 
l'articulació del dit gros del peu esquerre. 
 
El Dr. Hamer va observar la tomografia computaritzada i immediatament va concloure que jo havia 
d'haver patit un conflicte de desvalorització de si mateix al peu esquerre així com també un conflicte 
d'existència. Allà va ser quan tots vam començar a buscar a la nostra memòria quan va poder haver 
ocorregut un conflicte desvalorització de si mateix - la meva dona i el meu fill menor també hi 
estaven participant. Tots expressem les nostres respectives opinions. 
 
Quan el meu fill va dir, "Tu mai vas jugar a futbol però només vas fer algunes proves d'entrenament" 
una llum es va encendre per a mi. El meu pare m'havia prohibit jugar a futbol als 17 anys després 
que el meu germà gran es va fracturar la cama durant un partit. Això ens deixava amb la prova 
d´entrenament. 
 
El Dr. Hamer va preguntar: "I què va passar després?" 
 
El 1975, la meva dona i jo vam tenir el nostre primer fill, que més tard ens va acompanyar en 
aquestes proves d'entrenament, la meva dona sempre solia venir. Quan el nostre segon fill va néixer, 
resultava molt difícil portar els dos nens, i la meva dona es va veure obligada a quedar-se a casa 
amb ells. No era el passatemps més interessant per a ella, tenir cura de dos nens mentre jo em 
divertia en un altre lloc. La pau a casa va patir sovint i jo puc entendre això completament. 
 
Va arribar un dia quan les baralles a casa van ser massa per a mi i em vaig enutjar tant que de fet 
vaig cancel·lar els meus membres al club. Això va passar el 30.12.1979, i des de llavors no vaig 
participar mai més a les corregudes. 
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Aquest esdeveniment va resultar ser la causa del meu conflicte de desvalorització de si mateix. El 
conflicte d'abandó va ser que vaig haver de deixar la meva dona sola a casa. 
 
Li vaig dir al Dr. Hamer, "Fins ara puc seguir la seva lògica, però per què només tinc gota al dit del 
peu esquerre i no al de la dreta també? Després de tot, jo sóc destre i, d'acord a la GNM, no hauria 
d'haver tingut gota al dit del peu dret - al costat de la parella?" 
 
Prosseguim amb la nostra recerca mental com un grapat de detectius, fins que el Dr. Hamer ens va 
preguntar per què la meva dona havia estat requerida per quedar-se a casa. "Pels nens, és clar!" 
contestem. 
 
I, bingo, aquesta oració va confirmar per què la meva gota estava localitzada al dit del peu esquerre - 
el meu costat de fill/mare - perquè jo sóc destre. Amb un esquerrà hauria estat exactament al revés. 
 
El conflicte d‟existència/abandonament afecta els túbuls col·lectors del ronyó i produeix retenció 
d‟aigua. Ara puc entendre el que el doctor sud-africà havia volgut indicar quan anteriorment va dir 
que la gota no té res a veure amb menjar opulent. Després de tot, molta gent a l'Àfrica té conflictes 
d'abandonament per una raó molt bona que és que no tenen pràcticament res a menjar! 
 
Des que he comprès aquestes dues connexions la meva gota ha desaparegut encara després 
que vaig començar a menjar normalment una altra vegada. 
 
Per això és que vull prendre aquesta oportunitat per agrair al Dr. Hamer una vegada més pel seu 
descobriment de la GNM i pels seus consells a la meva família ia mi. 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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