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PELL - BERRUGUES a les natges d'una nena 
 

anònim 

 
1 d'abril del 2009 
 

“A partir d'aquell dia, no li va sortir ni una berruga nova” 
 
A l'hivern de 2003/2004, van començar a aparèixer entre 30 i 40 petites berrugues* a la natja DRETA de la 
meva filla Kathrin. No van venir tots alhora, sinó un alhora. 
 
Desafortunadament, no vaig poder trobar res sobre això als llibres del Dr. Hamer. Només sabia que els 
canvis a la pell podrien ocórrer a partir de dos conflictes diferents, ja sigui un "Conflicte de sentiment brut" o 
un "Conflicte de separació". En algun moment del 2003, vaig fer una cita amb el nostre metge de família, 
amb l'esperança d'obtenir un ungüent que fes desaparèixer les berrugues. 
 
Kathrin i jo anem sovint a una piscina coberta. La nova temporada començava i em preocupava ficar-me en 
problemes si anava a la piscina amb un nen amb berrugues “infeccioses”. Per descomptat, no creia que 
poguessin propagar-se a l'aigua, però tots som conscients de com pensaria la majoria dels metges sobre 
això. 
 
Al febrer de 2004, vam anar a la cita amb el metge i vam descobrir que no existeix aquest ungüent 
eradicador, 
això hauria estat massa simple! El metge va posar un ungüent anestèsic a la natja de Kathrin i li va treure 
les berrugues amb una mena de cullereta. Kathrin va fer un enrenou considerable, per descomptat, però es 
va tranquil·litzar amb un regal desitjat. En el moment oportú, totes les berrugues van reaparèixer. Vaig 
pensar i pensar en quins diables podria haver estat l'impacte del conflicte. A la primavera, vaig assistir a una 
de les conferències del Sr. Pilhar (a Àustria) i després li vaig preguntar sobre això. Va dir que tenia alguna 
cosa a veure amb un “Conflicte de Separació”. És a dir, Kathrin volia una separació en aquesta part 
particular del seu cos o estava experimentant una separació allà que no volia. 
 
El Sr. Pilhar em va preguntar exactament a quina part de la natge tenia les berrugues. En el mateix moment 
que vaig donar la resposta, "estan a prop del còccix", em vaig adonar de PER QUÈ Kathrin havia tingut 
aquestes berrugues i per què estaven al costat dret (ella és destra). 
 
Un dia, el cavall favorit de Kathrin, Neptune, no era al seu estable quan ella el va anar a visitar. Ell havia 
mort i ella estava completament devastada. Durant setmanes, fins i tot mesos, hi va haver histèria i no va 
passar una nit sense que ella plorés. 
 
La propietària ens va donar una foto de Neptune, que encara és al seu escriptori. Era obvi que cada cop 
que passàvem pel club hípic i ella veia el box buit, li entrava un nou conflicte de separació. Va quedar clar 
que ja no hi hauria d'anar. Aleshores, en canvi, simplement vam anar a un altre estable per muntar. 
Aviat va tenir un nou cavall "favorit" allà. 
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A partir d'aquell dia, no va tenir una sola berruga nova, sinó que va començar a queixar-se que les 
berrugues el picaven. A la nit, es rascava les petites berrugues. Hi havia força sang, i els petits llocs van 
curar com ho fan els petits grans. Des de llavors no ha tornat a tenir berrugues, tot i que ha anat de tant en 
tant a l'estable de Neptune. 
 
Kathrin havia resolt el conflicte! 
 
 
Explicació GNM: Les berrugues són el resultat d'una "curació pendent" que involucra la pell externa 
(epidermis). Durant la fase de conflicte actiu, la pell s'ulcera provocant la pèrdua de teixit al lloc on es va 
experimentar la separació (la pèrdua de contacte físic). Durant la fase de curació, la pell es reposa amb 
noves cèl·lules. Si la curació no pot ser completa (curació pendent), ja que el procés de curació s'interromp 
contínuament per recaigudes de conflictes (rails), l'acumulació de cèl·lules en curs finalment dóna com a 
resultat la formació de berrugues. En aquest cas, el Rail era l'estable buit del Neptú mort. Tan aviat com el 
rail hagi perdut la seva validesa, la curació pot ser completa. 
 
El conflicte (DHS) en ell mateix sempre està associat amb un tema de conflicte en particular. En aquest cas, 
el nen va associar la mort del seu estimat cavall amb una separació no desitjada. Atès que el contacte 
immediat amb el cavall era la natja, va ser allà on es va manifestar el Programa Especial Biològic 
Significatiu (SBS) relacionat amb la pell. El fet que la nalga DRETA estigués afectada indica que el nen 
havia vist el cavall com el seu “company”. 
 
Va ser una sàvia decisió de la mare evitar l'estable buit i trobar un substitut per a Neptuno. Evitar el rail 
prevé les recaigudes i finalment es pot completar la fase de curació. 
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