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LIMFOMA NO HODGKIN 
 

anònim 
 
 
 

1r de Gener del 2000 
 
"És impensable en quina mena de cercle viciós podríem haver aterrat…" 
 
El nostre fill té 13 ½ anys i és dretà. 
 
Aproximadament 10 dies enrere, vaig anar a la cambra de Mike per buscar un llençol al seu rober. Per a la 
meva gran sorpresa, alguna cosa va caure al pis. Era una cartera, però no la de Mike. 
 
Vaig obrir la cartera i, entre altres coses, vaig trobar la targeta d'identificació del germà gran del seu company 
de classe i amic Bodo. Aquest germà gran també assisteix a l'escola del meu fill i és a la mateixa classe on la 
meva dona ensenya. 
 
Una mica irritat i estupefacte, li vaig informar la meva dona amb cura sobre aquesta situació i vam decidir 
confrontar a Mike aquell mateix dia (s'hi afegeix èmfasi). 
 
Aleshores, revelo aquest descobriment a Mike i li exigeixo una explicació. 
 
Ell va procedir a dir-me que s'havia oblidat completament d'aquest assumpte i que tampoc no sabia on havia 
amagat la cartera. 
 
Això deu haver passat mesos enrere. Aparentment, havia estat a la casa de Bodo i havia jugat un vídeo joc a 
l'ordinador, un en què un pot perdre o guanyar. Cada vegada que en Mike guanyava, els altres dos nens 
l'assetjaven i el trepitjaven. Enutjat i decebut, ell va començar la seva retirada però abans d'anar- se'n de 
l'apartament, va veure la cartera tirada a les escales. Mike va pensar que pertanyia a Bodo, i la va prendre 
per rescabalar-se amb ell. 
 
Li vam deixar perfectament clar que insistiem que ell havia de rectificar aquesta situació immediatament, i 
certament abans de l'imminent viatge escolar per al qual faltaven dos dies. 
 
Mike va voler "confessar" l'assumpte al germà de Bodo aquell mateix dia, descriure-li el que havia passat i 
com va passar aquesta confusió exactament. Però aquesta discussió no va tenir lloc. Visiblement pertorbat i 
sense cap oportunitat per clarificar la situació va haver de començar la seva excursió escolar de 5 dies. 
 
Després del viatge, Mike només tenia una cosa al cap - parlar amb el germà de Bodo i aquesta vegada va 
tenir èxit. Va tornar a casa radiant i va explicar que el germà de Bodo ho havia escoltat i ho havia perdonat i 
ningú escoltaria sobre això, ni Bodo ni els seus pares. (La compensació financera no va ser esmentada). 
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Dos dies més tard, Mike es va asseure a la taula de l'esmorzar i s'estava prenent el cap, queixant-se que 
tenia dolor al coll ia baix a l'espatlla. Ell va pensar que havia dormit en una mala posició la nit anterior, però li 
vam permetre anar a escola. 
 
Semblava molt cansat quan va tornar de l'escola a casa d'hora a la tarda, encara amb el cap per a un costat. 
Es va retirar a la seva habitació després del dinar i es va quedar a la seva habitació, al contrari dels seus 
hàbits de jugar a les cartes amb els amics. Després d'una hora més o menys, ho vaig anar a veure per 
preguntar-li com estava. Per la meva sorpresa, estava llençat al llit adormit profundament. La meva dona i jo 
estàvem una mica desconfiats però ho vam deixar dormir. 
 
Tarda a la nit, prop de les 9:00 pm, Mike va venir a la cuina, amb el cap encara torta i volia alguna cosa per 
menjar. Això ho va fer amb entusiasme, malgrat el seu dolor, i després va desaparèixer silenciosament a la 
seva habitació de nou. Va dormir tota la nit. 
 
Al matí següent, ell estava dormint profundament encara i la meva dona i jo vam decidir no deixar-lo anar a 
l'escola. 
 
Aleshores, de sobte, vaig tenir una lleugera sospita. Em vaig capbussar una vegada més en un cert tema al 
llibre "Resum de la GNM" del Dr. Hamer. 
 
Mike va dormir tot el dia només amb breus interrupcions. Durant una d'aquestes, ho vaig examinar una mica 
més de prop i vaig fer-li algunes preguntes. El que vaig descobrir va ser que Mike tenia una inflor del costat 
dret del coll. Això era molt dolorós, especialment quan li tocaven. Ell no podia estirar el cap sense dolor i 
també es queixava sobre mals de cap a dalt del front i al costat. 
 
Aquella nit, estava de nou dret, els mals de cap se n'havien anat. Li vaig preguntar si havia pogut orinar la nit 
anterior. Sense dubtar ell va contestar: "Cada vegada que em vaig aixecar, havia d'anar al toilette i cada 
vegada era abundant, i no obstant, no havia begut gairebé res!" 
 
Això finalment va confirmar la meva sospita. 
 
L'endemà al matí, Mike estava molt alegre ia més va voler anar a l'escola una altra vegada. El seu cap no 
estava tan tort i els dolors havien disminuït una mica. Ho vam deixar anar però només amb la precaució que 
tornés a casa si la molèstia es tornava molt per suportar. Va tornar a casa a l'hora habitual. 
 
Com que Mike havia conegut el Dr. Hamer personalment durant un dels seminaris i havia trobat el Dr. Hamer 
"sorprenent", teníem sovint l'oportunitat de discutir amb Mike les diferències entre els mètodes terapèutics 
emprats per la medicina convencional i la GNM. 
 
Després de dinar, vaig començar una discussió amb Mike... 
 
Mike va respondre espontàniament a la meva pregunta, quan exactament havia tingut el DHS: "Quan em vas 
dir que havies trobat la cartera!" 
 
"Aleshores, què va ser els que més et va espantar?" Mike: "Tenia por de perdre la meva amistat amb Bodo i 
que els seus pares no voldrien veure'm més. A part d'això tenia por que això circulés a l'escola i que la mare 
també tingués problemes!" 
 
"Què entendries tu per la paraula "por frontal?" 
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Mike: "Això és exactament el que vaig sentir, por del que m'esperava, el que em podria haver 
confrontat!" 
 
"Com et vas sentir durant l'excursió escolar?" 
 
Mike: "Cada vegada que començava a sentir-me acceptablement bé, recordava...i llavors em sentia realment 
malament, tenia fred i no podia dormir bé." 
 
"I quan va ser que aquest conflicte va ser resolt?" 
 
Mike: "Quan la meva revelació al germà de Bodo finalment va passar!" Quatre dies després de la nostra 
discussió, la inflor i el dolor se n'havien anat. 
La medicina convencional crida a aquesta 'malaltia' un "limfoma no Hodgkin centrocístic-centroblàstic", i és 
erròniament etiquetat com un tipus de carcinoma de nòdul limfàtic. 
 
Des del descobriment de la GNM, sabem que estem tractant aquí amb símptomes de la fase de curació, que 
segueixen la resolució del conflicte de por frontal (amb una persona destra). Al nivell d'òrgan, això afecta 
l'epiteli escamós del conducte faringi i durant la fase de curació s'inflama. 
 
Si no hagués sabut sobre la GNM, probablement hauria anat amb Mike a un doctor... (Fatiga severa, inflor, 
mal de coll i de cap). 
 
És impensable en quina mena de cercle viciós podríem haver aterrat, si el doctor hagués confirmat el 
diagnòstic abans esmentat... 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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