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CONFLICTE D'EXISTÈNCIA DELS RONYONS 
 

pel Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
 
 
 
27 de desembre del 2006 
 
Un exemple de la Germànica Nova Medicina (GNM) a la pràctica 
 
Estimats amics! 
 
En els passats dos dies, estava passant un meravellós "Cas de teràpia de GNM". 
 
El mateix concerneix el Sr. G., a qui se li va diagnosticar amb "càncer maligne a la boca". Li volien tallar la 
meitat de la cara tot i que ell ja estava avançat en la fase de curació. Ara està bé de nou, perquè no va 
seguir aquesta boja mania de teràpia, o potser hauríem de dir bogeria de pseudoteràpia. 
 
És realment possible que un pugui curar-se completament sense una operació, sense medicaments, i 
encara sense drogues d'alta potència, encara que, d'acord amb la medicina convencional, se li digués a 
una persona que no té cap oportunitat de sobreviure? 
 
Com vostès veuran és possible! 
 
No obstant, ahir, vaig rebre una crida de Mr. G. teriblement agitat, ell va dir: "Doctor, estic acabat. Des 
d'ahir, amb prou feines puc orinar. En els últims dies, ha estat menys i menys. Encara la meva senyora, 
una infermera de emergències, està molt preocupada. Tinc terribles mals de cap; sento que el meu cap 
està a punt d'explotar." 
 
Jo li vaig preguntar: "Què va ser exactament el que va passar immediatament abans que vostè comencés a 
eliminar menys orina?". 
 
Ell va dir: "Fins fa una setmana enrere, tot estava normal. Aleshores, de sobte, vaig començar a orinar 
cada vegada menys. Un doctor em va suggerir que begués molt per netejar els meus ronyons. Des de 
llavors, la pressió i el dolor al meu cap es han tornat cada vegada pitjor i és exactament allà on es trobaria 
la mollera (fontanela) d'un bebè”. 
 
Vaig preguntar: "I quin tipus de conflicte d'existència va passar una setmana enrere?" 
 
Ell va dubtar de l'altre costat de la línia i després es va aventurar a dir: "L'advocat d'un dels meus primers 
clients va amenaçar de demanar-me davant la cort. Vostè realment pensa que aquesta pot ser la causa?" 
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Jo vaig dir: "I quina és la suma del reclam?"  
 
Ell va dir: "16,000 Euros." 
 
Jo vaig dir: " I per descomptat, vostè no té tant? 
 
Ell va dir: "No, el meu advocat em va assegurar que tinc una bona oportunitat de guanyar, però un mai no 
sap..." 
 
Vaig considerar això per una estona i després vaig dir: Sr. G., tramem un pla. Hi ha algú a la seva família 
que tingui aquests diners en efectiu?" 
 
Ell va respondre: "Sí, la meva àvia" 
 
Jo vaig dir: " Vostè vol dir que la vostra àvia pot transferir 8000 euros al vostre compte avui?" 
 
Ell va preguntar: "Per què exactament 8,000 Euros? Crec que ella podria possiblement transferir-los." 
 
Jo vaig dir: "Llavors, la meitat és 8,000 - això ho redueix a una mica més realista i més manejable. A part, 
vostè sempre pot tornar els diners a la seva àvia quan no perdi el cas. Però això ha de passar ja." 
 
Ell va respondre: "Està segur que després d'això jo podré orinar novament i no m'hauré de sotmetre a 
diàlisi, etc.?" 
 
Li vaig assegurar: "Si, n'estic absolutament segur". 
 
Ell va dir: " Llavors, li ho demanaré gentilment. I vostè. No dubta que jo pugui orinar una altra vegada? " Li 
vaig assegurar: " Estic absolutament segur". 
 
Avui va trucar al voltant de les 3:00 pm i va dir: "Doctor, després de la meva sol · licitud, la meva àvia va 
transferir immediatament els 8,000 Euros. Els diners ja són al meu compte. M'acaben de notificar. Què 
segueix ara? " 
 
Jo vaig contestar: " Felicitacions! D'ara en més no tindrà més problema per orinar"  
 
Ell va preguntar: "I què he de fer perquè això passi?" 
 
Jo li vaig suggerir: " Seieu en una butaca i deixi de preocupar-se per res." 
 
Tres hores més tard em va trucar i va exclamar exaltat: "Doctor, en les últimes 3 ½ hores he eliminat 1 
½ litres d'orina - i he d'anar de nou! Per la mitjanit d'avui hauré eliminat més de 2 litres." 
 
Jo vaig dir: "Si, això és com ha de ser. Ara podem oblidar-nos de la diàlisi." Ell va preguntar: "Doctor, 
digui'm - com va saber això?" 
 
Jo vaig dir: " Bé, jo vaig fer una mica de càlcul i vaig formular una petita teràpia que incloïa les seves 
emocions - res més." 
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Ell va dir: "Doctor, la GNM ha salvat la meva vida i he vist durant tots aquests mesos com n'és d'exacta i he 
arribat a admirar-la. Però des d'avui, estimo la GNM. He perdut tota la por completament. La lliçó d'avui ha 
estat absolutament convincent." 
 
Jo vaig dir: " I encara hi ha gent allà fora que afirma que la GNM no té teràpia! Pot pensar vostè una millor 
teràpia?" 
 
Ell va concloure dient: " Vostè està tan en raó - no hi ha res millor. Però digui'm doctor, a part de vostè, qui 
sap aquesta meravellosa teràpia de GNM?" 
 
I jo vaig dir: " Espero que aviat tots els meus metges la sàpiguen"  
 
Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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