
 
 

PELL - HERPES 

(anònim) 
 
 
1r de gener del 2000 
 
"Vaig tenir la prova només amb una petita ampolla d'herpes" 
 
Recentment, em va passar alguna cosa que em va demostrar un bon argument o exemple sobre l'exactitud 
de la GNM. El que va passar va ser que la palla amb què estava bevent va caure al pis i no la vaig poder 
aixecar immediatament perquè algú estava tocant el timbre. 
 
Quan vaig tornar, la palla estava llençada una altra vegada, ara sobre la taula, algú més l'havia aixecada. 
Aleshores, vaig agafar la palla, la vaig posar dins del meu got i vaig començar a beure. En aquell moment 
algú em va dir: "No prenguis amb aquesta palla perquè el gat l'ha llepat!" em vaig estremir i vaig dir: 
"Yackkkk!" i immediatament vaig llençar la palla de banda [conflicte de separació de "voler separar-se"; aquí: 
de no voler tenir la palla tocant la pell d'aquesta àrea, CM]. 
 
Tenia la palla al racó dret de la meva boca i aquella mateixa nit el meu llavi ja em feia mal… i al proper dia 
tenia una bonica ampolla d'herpes sobre el costat dret del llavi inferior. 
 
El que és important saber és que el gat no havia tocat mai la palla - però només vaig descobrir això fins 
després! 
 
Trobo això realment genial i li agraeixo a vostè i al Dr. Hamer haver fet possible que jo aprengui sobre la 
GNM, principalment a través de la vostra pàgina web. Gràcies novament! 
 
És realment sorprenent com és de certa la GNM, amb totes les seves correlacions entre òrgans, cervell i 
psique. Vaig tenir la prova amb només una petita ampolla d'herpes. 
 
Esmentaré aquest exemple a moltes persones més…i moltes altres persones coneixeran sobre la GNM a 
través d'altres persones.  
 
Tingueu paciència! No hi ha res més perillós que una idea el temps de la qual ha arribat. 
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