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CONFLICTE D'ABANDONAMENT DELS RONYONS 
 

pel Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
 
 

Fa set anys, vam regalar dos cadells mascles que provenien de la nostra 
ventrada de Boxers. Un d'ells que es deia Rainer, ho vam donar a un nen 
de 9 anys al nostre barri a Espanya. Des del començament, Pau i Rainer 
van ser molt amics i, naturalment, a Rainer se li permetia dormir als peus 
del llit de Pau. 
 
Durant els darrers dos anys, Pau va anar a Anglaterra per tres setmanes 
cada any. Rainer va haver de quedar-se a la casa i va patir com només un 
Boxer ho pot fer. La primera vegada va desenvolupar alopècia (pèrdua de 
pèl) del costat esquerre del seu front (ell és esquerrà) exactament al mateix 
lloc on solia tocar a Pau quan s'acomiadava. La segona vegada, va patir 
una paràlisi motriu de la pota posterior esquerra, perquè no podia anar amb 
ell. 
 
Aquest any, quan Pau va anar a Anglaterra per sis setmanes, l'assumpte va 
ser encara més seriós perquè Rainer s'havia fet seriosament els seus dos 
ulls quan es va capbussar en una bardissa espinosa. 

 
 
Una setmana després que Pau se'n va anar, els seus pares també van voler prendre una setmana de 
vacances. Rainer, que va quedar a càrrec nostre per cuidar-lo, estava a penes reconeixible. Estava 
desorientat (indicant una constel·lació de túbuls col·lectors renals al tronc cerebral), gairebé no 
orinava (oligúria), estava atordit i només caminava amb dificultat. Estava cec de l'ull esquerre i el 
tenia severament inflat; el dret estava "només" greument inflat. A més, havia retingut 5 kg. d'aigua 
com a resultat de sentir-se terriblement sol. Era un quadre terrible. 
 
Els nostres amics estaven totalment desesperats. Jo els vaig calmar i els vaig dir que havíem 
d'entendre la condició de Rainer des d'un punt de vista biològic, i el que és més, que jo tenia un 
"remei secret" anomenat la mare Ratona de Rainer ("Ratona", perquè com a cadell de Boxer jove, 
ella semblava una ratona blanca i grossa). 
 
Tan aviat com Rainer va ser reunit amb la seva mare Ratona, el seu pare Rolf i el seu germà Rocky 
- i malgrat que no s'havien vist durant gairebé 4 anys, la condició de Rainer va començar a 
normalitzar-se instantàniament. Alliberà grans quantitats d'orina. Afectuosament, la mare Ratona 
continuava cuidant-lo. 
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Una setmana després, els nostres amics van venir a buscar el seu gos Boxer. Però al matí següent 
ens van tornar a cridar, desesperats: Rainer no podia orinar per res, es refusava a menjar, no 
defecava, estava completament desorientat i trontollava, colpejant el cap contra tot. Tots dos ulls 
estaven tancats de tan inflats. Segons la medicina convencional el diagnòstic seria: insuficiència renal 
aguda o urèmia. Un gos en aquesta condició és usualment sacrificat. Un pacient estaria connectat a 
una màquina de diàlisi, cosa que sens dubte reforça el conflicte d'existència. 
 
Vaig suggerir als nostres amics que portessin a Rainer de tornada a cura de la seva mare 
immediatament. I, voilà, després d'estar amb la seva mare Ratona per una hora, va poder eliminar 
½ litre d'orina. Després va orinar 7 litres més i estava, a part dels seus ulls o millor dit malgrat els 
seus ulls, gairebé completament normal. 
 
Rainer es va quedar amb la seva mare fins que Pau va tornar i llavors, només per estar segurs, la 
mare Ratona es va quedar amb Rainer a la casa dels pares de Pablo per ajudar-lo a tirar endavant. 
 
En medicina convencional és inconcebible que, simplement per la seva presència, una mare pugui 
guarir una “insuficiència renal”. Per contra, portar el pacient a un hospital amb totes aquestes 
"màquines tenebroses" i sovint en una atmosfera desalmada només incrementa el conflicte 
d'existència i abandonament. A la Germànica Nova Medicina (GNM), una de les regles més 
importants és mantenir el pacient lliure de por i pànic i donar-li una sensació de seguretat i protecció, 
perquè sense un conflicte d‟existència les complicacions de la fase de curació poden ser evitades. 
 
Ja sigui que trobem aquests processos biològics útils o no, des del punt de vista de la nostra 
civilització moderna, el que importa és que els Programes Biològics Especials de la Natura, incloent-
hi la "Síndrome dels túbuls col·lectors del ronyó", han passat la prova milions d'anys. La noció que 
aquests programes especials necessiten "canviar" (veure "desprogramació) falla a comprendre la 
naturalesa de la creació. Per contra, per prevenir les anomenades "malalties pròpies de l'estil de vida" 
el que hem de fer és re-aprendre a viure d'acord amb la nostra biologia innata. 
 
Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
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