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CAIGUDA EXCESSIVA DE CABELL 

 
Ricarda, Alemanya 

 
 
25 de gener de 2017 

"Perquè HAVIA de ser un conflicte de separació" 
Juntament amb el meu marit, vaig prendre un any sabàtic al sud-est asiàtic. En aquell moment, havia sentit 
a parlar de la Nova Medicina Germànica, però a la carrera de rates de la meva vida mai havia trobat el 
moment per aprofundir més. Aleshores tampoc sabia que GNM no era només un "nou mètode", sinó que es 
basava en lleis naturals que funcionen indefectiblement, tant en animals com en humans. Aleshores, a 
Alemanya, si hagués estat més conscient de la transcendental importància de GNM, m'hauria pres més 
temps en la meva vida quotidiana per involucrar-me amb ell. 
 
Després d'haver passat ja 3 mesos a Tailàndia, vam ser com estava previst durant 6 mesos a Indonèsia. 
Des del primer dia ens vam sentir com a casa allà, ens vam enamorar de Bali i ja no teníem ganes de 
continuar viatjant com havíem planejat anteriorment. 
 
Després d'aproximadament 2-3 setmanes a Bali, de sobte vaig experimentar una pèrdua de cabell extrema. 
Com, com vaig esmentar, no coneixia GNM en aquell moment, inicialment no em vaig preocupar de buscar 
ni resoldre un possible conflicte. 
 
Després d'1,5 mesos i només quan la pèrdua contínua de cabell m'estressava més i més, vaig començar a 
buscar una solució. Sí, estava bé, menjàvem sa, no bec alcohol de totes maneres, i no podia reconèixer 
cap altra circumstància evident des de la perspectiva de la medicina convencional i la naturopatia. Després, 
per pura casualitat, vaig redescobrir GNM. Després de llegir-lo intensament i comunicar-me amb el Sr. 
Pilhar (Àustria), vaig començar a buscar activament el conflicte. 
 
Com havia de ser un conflicte de separació, el primer que em va venir a la ment van ser els meus pares i el 
meu germà. Aquestes van ser les persones més importants que vaig haver de deixar enrere durant el 
nostre viatge. Amb els meus pares, inicialment vaig trobar certa rellevància a causa de la seva edat 
avançada, i perquè tinc una relació molt íntima amb la meva mare. Això em tenia preocupat. Després d'uns 
dies, em vaig adonar que estava al camí equivocat. Teníem molt de contacte per Skype o WhatsApp i la 
meva mare també em va confirmar que no tenia la impressió que jo parlava des de l'altra banda del globus. 
Aleshores, aquest tema podria estar marcat! 
 
Després de molta consideració només podia ser una persona (no una situació) que significava molt per a 
mi i que d'alguna manera m'havia tocat emocionalment. En el nostre viatge fins ara, havíem conegut moltes 
persones, però pel fet que vam canviar de ciutat cada 2 a 5 dies, mai vaig tenir temps de tractar amb ningú 
en un nivell més profund. 
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Ara només quedava el meu marit, l'única persona realment unida a la meva vida actual. Sí, el conflicte de 
separació pot significar "no voler separar-se", però també "voler separar-se d'algú". 
 
Realment mai vaig voler separar-me del meu marit tot i que un viatge així i estar junts les 24 hores del dia 
posa, per descomptat, una tensió en una relació. Aleshores vaig pensar que potser estava en un dilema. 
D'una banda, no volia deixar-ho, però de l'altra volia de tant en tant tenir una mica de temps per a mi. 
 
La nit següent em vaig despertar i de sobte em vaig adonar que necessitava una mica de temps per a mi. Li 
vaig dir això al meu marit i com havíem reservat un nou allotjament en 2 setmanes de totes maneres, va ser 
comprensiu i es va mudar allà abans. Havíem pagat el nostre antic allotjament fins a final de mes i vaig 
acabar vivint només a l'antic entorn durant els darrers dies. Això em va agradar molt, però va donar la 
casualitat que ens vam ajuntar cada dia de totes maneres i ens vam aventurar a fer alguna cosa junts. Era 
evident que aquest tampoc no podia ser el meu problema, especialment perquè la pèrdua de cabell 
s'hauria aturat immediatament amb la resolució del conflicte. 
 
Ara estava al final del meu enginy! Quan el Sr. Pilhar em va escriure que el conflicte de separació també 
podria ser un animal, immediatament vaig recordar un gatet a Tailàndia, que s'assemblava molt al meu gat 
de la infància. Ens havíem enamorat immediatament i ella sempre era a casa meva quan jo era allà i ens 
arraulim i retocem. Hauria estat tan feliç de portar-la amb mi, però no va ser així. Un cop més, vaig 
consultar el meu marit i, afortunadament, va ser (la majoria) comprensiu. Li vaig dir que en realitat 
necessitaria un gat. Però quan em vaig adonar que això no passaria en el nostre viatge, em vaig aturar 
davant del mirall i vaig parlar amb mi mateix. Vaig intentar fer-me conscient d'aquesta impossibilitat, però 
em vaig prometre que, quan tornés a tenir una residència fixa, aconseguir-me un gatet. Malauradament, 
estava desesperat perquè no podia ubicar cap persona o animal rellevant a la meva vida actual. Sóc 
autònom, per la qual cosa no podria ser un ocupador o un col·lega. No se'm va acudir res. Estava a punt de 
rendir-me. 
 
Aleshores (mentre encara era a Bali) va arribar una vegada més una de les rares notícies del fill del meu 
marit. El meu marit ja no tenia una bona relació amb els seus fills (19 i 23 anys), ja que lamentablement ells 
només donaven senyal de vida quan necessitaven diners o ajuda. Fins ara, el meu marit sempre havia 
estat la font d'ingressos dels fills. Naturalment, això em va posar força nerviós, perquè de vegades ni tan 
sols es tractava de coses importants; però els diners van ser transferits igual. A més, fins ara, la meva 
opinió que ell més aviat malmet els seus fills daquesta manera ja que no els dóna loportunitat de 
desenvolupar les seves habilitats i experiència, no va millorar les coses. I fins i tot va ser atacat verbalment 
en forma d'agraïment, quan el seu regal no va servir de res. Ara sabia quin era el meu conflicte amb la 
caiguda dels cabells! Volia “separar-me” dels seus fills. Una vegada i una altra, el meu marit finalment va 
recobrar el sentit i, per primera vegada, li va escriure paraules clares i dures al seu fill (parlar d'això no era 
possible a causa de la distància). La pèrdua de cabell va millorar immediatament, però només parcialment. 
 
Després, només 5 dies després, va arribar un missatge de la filla. Encara que ja havia trencat el contacte 
amb el pare abans del nostre viatge, ara demanava diners. El meu marit va respondre llavors amb una 
clara negativa. Fins i tot ell es va sentir realment alliberat perquè finalment va aconseguir dir “No”. 
 
Què puc dir? Aquest ha estat el meu conflicte! Al matí següent, quan em vaig pentinar, no tenia més flocs 
de pèl al raspall. I el dia següent, el meu cuir cabellut em picava molt. Després de 3 mesos i amb només la 
meitat dels meus cabells llargs, segurament es pot entendre com estava d'alleujat. Jo estava i estic 
increïblement feliç de finalment han trobat el conflicte. 
 
 
 
 



DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació continguda en aquest document no reemplaça el consell mèdic professional. 3  

És per això que recomano encaridament qualsevol persona que es familiaritzi amb GNM per endavant, és a 
dir, ara mateix! M'estremeixo en recordar allò confosa, ansiosa i impotent que em vaig sentir en aquell 
moment. I ara, després d'haver comprès els principis bàsics d'aquestes lleis de la natura, ni tan sols un 
diagnòstic de càncer no em deixaria bocabadat. La GNM brinda tanta serenitat i seguretat perquè un 
simplement comprèn les circumstàncies de la “malaltia” i no està a mercè de la “Medicina Convencional”. 
 
Estic molt agraït per aquest gran regal per a la humanitat que el Dr. Hamer ens ha donat a tothom. Li 
agraeixo el seu compromís incansable amb la veritat! 
 
Amb gratitud 
 
Ricarda 
 
 
Explicació GNM: La pèrdua de cabell passa a causa d'una pèrdua de contacte físic associat amb el cuir 
cabellut (p. ex., en ser acariciat al cap). Per tant, el més probable és que Ricarda se sentís separada del 
seu marit quan aquest va cedir a les demandes dels seus fills mentre eren a Indonèsia. Ella va resoldre el 
seu conflicte de separació, després que ell escrivís la carta al seu fill i la seva filla. – Ricarda realment ha fet 
un “treball de GNM” fantàstic! 
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