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URETRA (Gonorrea) 

anònim 
 
 
14 de març de 2010 
 
"Sabia que tornaria a estar bé…" 
 
Home destre - Edat: 49 

 
Vaig aprendre sobre la Germànica Nova Medicina el novembre de 2009, quan vaig assistir a una presentació 
de GNM. 
Vaig trobar que els principis eren força raonables i vaig pensar que, si mai patia un “conflicte”, intentaria 
veure com funcionava tot. En aquell moment, em vaig sentir 100% bé. Vaig seguir assistint a conferències i 
em vaig entusiasmar cada cop més amb la feina. Tot i això, encara era només una teoria per a mi, ja que 
encara no ho havia experimentat de primera mà, cosa que canviaria aviat. 
 
Va caure com un llamp, quan vaig tenir un conflicte terrible amb el meu fill, d'11 anys. La situació era la 
següent... 
 
1er Conflicte: Enuig Territorial – Fase de Conflicte Actiu 
 
Havíem anat a visitar la meva xicota a casa seva, ia la nit ens vam ficar al llit tots allà, com de costum. La 
nostra porta, és clar, estava tancada quan vam començar a fer l'amor, i vam mantenir els sorolls al mínim. La 
meva xicota, que tenia fills propis (que eren fora en aquell moment), estava preocupada que el meu fill 
pogués estar escoltant a la porta. No m'ho creia, però vam interrompre el nostre joc d'amor i vaig obrir la 
porta, només per trobar-me amb la cara terroritzada del meu fill. Va tornar tan trist i plorós a la seva habitació 
que el vaig seguir i vaig parlar amb ell amb molt d'afecte sobre tota la situació. 
 
El xoc del conflicte en realitat només va passar l'endemà, quan estava actuant tan frenèticament que em vaig 
enfadar molt amb ell. El que va passar per la meva ment va ser: “No permetré que el meu fill 'dicti' si puc fer 
l'amor amb la meva xicota o no, quan ell està amb mi (ja que estic divorciada). Si sortís amb la seva, voldria 
que tots dormíssim per separat! No, això no ho toleraré!” 
 
En aquell moment, encara no havia arribat tan lluny amb GNM com per poder classificar exactament el 
conflicte i no vaig pensar en res, mentre continuava anant a les conferències de GNM. 
 
Després d'aproximadament 11 setmanes, la meva ira havia disminuït a tal grau que vaig perdonar al meu fill 
el seu comportament. Li vaig dir, però, que havia de respectar les meves regles quan estava amb mi. 
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1er Conflicte: Enuig Territorial – Fase de Curació 
 
El 7 de novembre de 2009 (11 setmanes després del DHS), vaig tenir una reacció aha quan vaig notar una 
secreció groguenca sortint del meu penis que va persistir durant els dies següents. Ara vaig recordar que 
havia tingut una cosa semblant uns 15 anys abans i, per descomptat, havia pres antibiòtics, i després va 
desaparèixer. Desafortunadament, no puc recordar més detalls que això. No obstant, em va quedar clar des 
de llavors que ja no prendria drogues i ara provaria GNM al meu propi cos. 
 
2n Conflicte: Desvalorització Sexual – Fase de Conflicte Actiu 
 
Després d'aproximadament 2 setmanes, vaig trucar a dues persones que coneixien GNM molt millor que jo. 
Volia saber quant duraria la fase de curació (encara que ja sabia per endavant que serien precisament 
aquelles 11 setmanes que havia durat la fase de conflicte actiu). 
 
També els vaig explicar la meva nova història de "tema delicat", és a dir, que ara tenia, a la part inferior del 
meu penis, una mena de furóncol que em preocupava. Ara, em vaig adonar que estava bregant amb un 
conflicte de desvalorització sexual. Mentrestant, també vaig assistir a una conferència de GNM del Sr. Pilhar 
(Àustria), que també va confirmar aquest “diagnòstic”. I, com no podia ser altrament, tots tenien raó! Durant 
les darreres dues setmanes, em preocupava si mai podria tornar a tenir sexe normal. Aquest va ser el meu 
conflicte de desvalorització. 
 
Em va prendre al voltant de 6 setmanes enfortir la meva confiança al paradigma GNM i acceptar que així 
eren les coses. En el pitjor dels casos, hauria d'anar a un cirurgià perquè em traguessin aquest furóncol al 
penis. 
 
2on Conflicte: Desvalorització Sexual – Fase de Curació 
 
Aleshores, sabia que tornaria a estar bé i vaig suportar pacientment les properes setmanes. A finals de 2009, 
el furóncol s'havia reduït ràpidament en mida en dos terços i havia desaparegut gairebé per complet a 
principis de març de 2010, que va arribar a unes 9 setmanes de la fase de curació, de les quals amb prou 
feines es veia res a les darreres 4 setmanes. 
 

1er Conflicte: Enuig Territorial – Fase de Curació, continuació 
 
Pel que fa a la secreció del meu penis, deliberadament em vaig “fer amic” del meu símptoma i estava feliç 
que el meu cos reaccionés d'aquesta manera. Després de tot, significava que les "deixalles" estaven sent 
eliminats del meu cos. A finals de gener del 2010, la descàrrega gairebé havia desaparegut; Va prendre 17 
setmanes més perquè desaparegués del tot! 
 
En investigar a Internet, vaig detectar, curiosament, en llocs "convencionals" que aquests símptomes 
eventualment desapareixerien per si mateixos sense medicaments; i que les persones amb el meu problema 
havien visitat nombrosos metges i havien pres grans quantitats de medicaments, tot sense resultat. 
 
Moltes gràcies al Dr. Hamer! 
 
Explicació GNM: En realitat, havia experimentat un “conflicte de demarcació territorial” (quan el seu fill “va 
envair el territori”, és a dir, el “domini” del dormitori) més que un “conflicte d'enuig territorial”. 
 

 
Traduït del document original en alemany 
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