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"No estava alarmat, sinó fascinat" 
 

Comprem un porc panxut al novembre després de perdre el nostre 
últim porc per artritis. En diem Phoebe i és una truja domèstica, com 
un gos gat. Ella és una mica amorosa i es va unir ràpidament al meu 
marit. Havíem planejat unes vacances al febrer per a dues 
setmanes i vaig trobar una meravellosa granja de porcs on vam 
posar a bord de Phoebe durant el nostre temps fora. Tenien una 
gran experiència en la criança de porcs panxuts, així que Sabia que 
en cuidarien bé. 

 
Vaig anticipar que molt probablement patiria un conflicte d'abandó 
perquè mai no havíem estat sense ella durant molt de temps abans, 
i ella estava en un lloc completament estrany. Un parell de dies 
després, nosaltres vam tornar. 

 
Quan vaig tornar, vaig començar a notar que no estava orinant tant com de costum, i em vaig ficar al llit molt 
abans i feia migdiades durant el dia. Això va ser molt estrany per a ella mentre jo cuinava perquè els porcs 
estan més interessats en el menjar que a dormir. 
 
Al tercer dia, vaig acompanyar a Phoebe de tornada al seu favorit lloc per orinar tan aviat com vaig arribar a 
casa, sabent que ella tenia molta orina a eliminar. Es va orinar pura sang! Ella estava en curació del 
conflicte d'abandonament (que afecta els ronyons)! No estava alarmada, sinó més aviat fascinada. Vaig 
notar que tenia una gran gana i semblava molt feliç i alerta. Vaig començar a donar-li aliments per netejar 
els ronyons com espàrrecs i nabius, a més molta més aigua. En una setmana, estava orinant líquid clar. 

 
Si no hagués estat totalment conscient de la GNM i anticipés el conflicte, l'hauria portat immediatament al 
veterinari per a un examen complet que probablement la traumatitzés. A més ella hauria estat donada 
antibiòtics forts que farien aturar la curació necessària dels ronyons. 
 
Ja no visc amb por del càncer o la malaltia gràcies a la Germànica Nova Medicina, i com que veig un 
exemple darrere l'altre de la seva veracitat, vull dir-los a tots qui escoltarem! 
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