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Екзистенциален конфликт - бъбреци 
 

от д-р Рике Герд Хамер 
 

27 Декември 2006 година 

 
 
Един пример за Германската нова медицина на практика  
  
Скъпи приятели!  
 
През последните два дни имах един чудесен „случай за ГНМ терапията”. Отнася се до г-н 
Г., който бил диагностициран със „злокачествен рак на устата”. Искали да отрежат 
половината му лице, въпреки че той бил почти към края на лечебната фаза. В момента се 
чувства добре, защото не е последвал тази луда терапомания или може да я неречем 
псевдотераполудост.  
 
Наистина е възможно някой да се излекува без операция, без медикаменти, дори без 
глобули и високо потенцирани лекарства, дори и ако, според традиционната медицина, му 
е било казано, че няма шанс да оцелее?  
 
Както виждате – това е възможно!  
 
Но вчера аз получих обаждане от г.н Г. Доста притеснен той каза: „Докторе, свършен съм. 
От вчера едва уринирам. През последните няколко дни урината ставаше все по-малко и 
по-малко. Дори и жена ми, която е медицинска сестра в спешно отделение, се разтревожи 
и не знаеше какво да прави. Имам ужасно главоболие, имам чувството, че главата ми ще 
се пръсне.”  
 
Аз попитах: „Какво точно се случи непосредствено преди да започне да ти намалява 
урината?”  
 
Той отговори: ”Допреди една седмица всичко беше нормално. Тогава, изведнъж започнах 
да уринирам все по-малко и по-малко. Един лекар ме посъветва да пия повече, за да се 
промият бъбреците ми. Оттогава насам напрежението и болката в главата ми стават по-
зле и по-зле, точно там, където бихте напипали фонтанелата на новородено.”  
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Аз попитах: „А какъв вид екзистенциален конфликт се е случил преди седмица?”  
 
Той се запъна малко и след това се осмели да каже: „Адвокатът на един от бившите ми 
клиенти заведе иск срещу мен и ме заплаши със затвор. Наистина ли мислите, че това 
може да е причината?”  
 
Аз казах: „И каква е сумата по иска?”  
 
Той отговори: „16 000 евро.”  
 
Аз казах: „И разбира се, Вие нямате толкова много?” 
  
Той отговори: „Не, но адвокатът ми ме увери, че имам добър шанс да спечеля, макар че 
никога не се знае…”  
 
Аз помислих за малко и казах: „Г-н Г. нека да измислим план. Някой от семейството Ви 
има ли пари в брой?”  
 
Той отговори: „Да, баба ми.”  
 
Аз казах: „Смятате ли, че баба Ви би могла да прехвърли 8000 евро в сметката Ви още 
днес?”  
 
Той попита: „Защо точно 8000 евро? Мисля, че тя би била и по-щедра.”  
 
Аз казах: „Ами, половината е 8000, което прави сумата по-реалистична и по-лесно 
управляема. Освен това, Вие винаги можете да върнете парите на баба Ви, когато 
спечелите делото. Но това трябва да стане веднага.”  
 
Той отговори: „Сигурен ли сте, че след това аз ще мога отново да уринирам и няма да 
имам нужда от диализа и т.н.?”  
 
Уверих го: „Да, абсолютно сигурен съм.”  
 
Той каза: „Тогава учтиво ще я помоля. И не се съмнявате, че ще мога пак да пишкам?”  
 
Уверих го: „Напълно сигурен съм.”   
 
Днес той се обади около 15:00 часа и каза: „Докторе, баба ми изпълни молбата ми и ми 
прехвърли 8000 евро. Парите вече са в сметката ми. Току-що получих потвърждание. 
Какво следва?”  
 
 
Аз отговорих: „Поздравления! От сега нататък няма да имате проблеми с пишкането.”  
 
Той попита: „А какво трябва да направя, за да стане това?”  
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Посъветвах го: „Седнете на фотойла, отпуснете се удобно и спрете да се тревожите за 
това нещо.”  
 
След три часа и половина той отново се обади и извика развълнувано: „Докторе, през 
изминалите три и половина часа аз елиминирах литър и половина урина – трябва да 
отида и сега! От полунощ съм освободил повече от два литра.”  
 
Аз казах: „Да, така трябва да бъде. Сега може да забравим диализата.”  
 
Той попита: „Докторе, кажете ми откъде знаехте това?”  
 
Отговорих: „Ами, аз само помислих малко и изложих малък терапевтичен план, който 
включваше Вашите емоции – нищо повече.”  
 
Той каза: „Докторе, Германската нова медицина ми спаси живота, а през всичките тези 
месеци аз виждах колко точна е тя и се учудвах. Но от днес нататък аз обичам ГНМ. 
Напълно изгубих страха си. Днешният урок беше напълно убедителен.”  
 
Аз казах: „А все още има хора, които твърдят, че Германската нова медицина не е 
терапия! Можете ли да се сетите за по-добра терапия?”  
 
Той завърши с думите: „Вие сте толкова прав – няма нищо по-добро. Но кажете ми, 
докторе, кой друг, освен Вас, познава тази прекрасна ГНМ терапия?”  
 
А аз казах: „Надявам се, че скоро много лекари ще я познават.”   
 
 д-р  Хамер    

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

  
превод : http://www.gnm-bg.com 

 
Английски: www.LearningGNM.com 

 
Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  

 
 
 
 
 


