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Интрадуктален рак на гърдата 
 

от Силвия Херциг, Германия 
 

Мюнхен,  Февруари 2004 година 

 
 
„Аз съм изключително щастлива, че знам за ГНМ” 
   
Скъпи г-н Пилхар,  
 
За пръв път чух за Германската нова медицина на д-р Хамер от снаха ми, Мартина 
Клойбер, която е участвала във Вашия ГНМ семинар в Покинг (Германия). Оттогава насам 
тази тема дълбоко ме вълнува. Това е едно невероятно откритие!!!  
 
Първоначално се раздразних, когато Мартина ми каза за това. Но тъй като тя ми описа по 
един солиден, сигурен и „приемлив” начин какво всъщност представлява „Германската 
нова медицина”, аз се съгласих на „експеримент” – да се диагностицирам според ГНМ. 
Накратко, аз „се погребах” във Вашия ГНМ уеб сайт, изучавайки материалите …. И 
започнах да разбирам как работи тялото ми…  
 
Ще опиша накратко историята на моето заболяване:  
 
През Септември 2003 година, по време на рутинен „профилактичен преглед”, ми беше 
открита бучка в дясната гърда. Лекарят ми насрочи мамография за след два дни и ми 
каза, че трябва бързо да направя изследването (това се случи в същия ден, в който 
говорих с Мартина за Германската нова медицина). Мамографията потвърди: Рак на 
гърдата!!! Отначало не исках да повярвам. В същия ден искаха да направят и биопсия, за 
да се определи дали туморът е доброкачествен или злокачествен. Отказах биопсията, 
защото исках да продължа с Германската нова медицина.  Не ми беше лесно да се 
освободя от „ноктите” на медицината, но успях.  
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Започнах моя „собствена” терапия!!! Първо трябваше да определя конфликта си…   
 

• аз съм деснячка 
• бучката е в дясната ми гърда 
• не взимам никакви лекарства (нито дори и хапче) 
• имам топли ръце 
• не съм в менопауза (на 42 години съм) 
 

Това означаваше, че трябва да търся „конфликт с партньора”, но не можех да се сетя 
веднага. Връзката ми вървеше добре и на работното място всичко беше окей. Къде 
трябваше да започна да търся? И за какво да търся?  
 
Прегледах живота си отгоре до долу и тогава изведнъж го открих. Дневникът ми ми 
помогна да осъзная, че в миналото имах проблеми с партньора ми, но всъщност не С 
него, а ЗАРАДИ него.  
 
С него работехме в един и същи клон на една банка, разделени от няколко стаи. Един ден 
на сцената се появи нова колежка и „тя” беше много „хубава блондинка”!!! От 
професионална гледна точка тя беше истински ас и от голяма полза за нашия отдел. В 
началото всичко вървеше добре. Но после имаше едни „страхотни” семинари, на които 
партньорът ми и тази блондинка трябваше да отидат. По това време аз бях постоянно 
дежурна в офиса, така че не можех да отида на семинарите с моя партньор. Но когато той 
се върна, цветущо разказваше колко страхотно било всичко. Не разбрах само какво 
имаше предвид под „страхотно”. С времето развих непоносимост към другата жена. Не 
знаех защо – всъщност нямах причина да бъда подозрителна. Но имах това странно 
чувство.   
 
Знаех, че някак си трябваше да си изясня ситуацията. Въпреки факта, че вярвах в 
пъртньора си, смятах, че може би той не е могъл да устои на чара на тази жена. Говорих с 
него няколко пъти за ситуацията и го накарах да разбере, че се страхувам да не го загубя. 
Но той винаги ме успокояваше и ме уверяваше, че всичко било наред. Блондинката никога 
не разбра за страховете ми. Всичко това продължи пет месеца и тогава ТЯ се премести и 
изчезна! Беше прехвърлена в друг град и на едно парти ни казаха, че скоро щяла да се 
омъжва. Тежкият товар се смъкна от мен и аз бях супер щастлива.   
 
Този конфликт беше разрешен и аз разпознах следата при него.  
 
Преди години бившият ми приятел ме заряза ЗАРАДИ руса жена. Подозирам, че оттогава 
винаги преживявам конфликт с или заради руса жена.  
 
Обратно към историята с болестта ми:  
 
Конфликтът ми е продължил 5 месеца („другата жена” беше с нас от Януари 2003 година 
до средата на Август 2003 година).  
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През Септември 2003 година получих диагнозата за рак на гърдата (според 
традиционната медицина). 
 
През Септември 2003 година аз научих за Германската нова медицина. 
 
През Януари 2004 година си направих друг преглед. Резултатът: нямаше рак!!!  
 
Г-н Пилхар, по природа съм скептик. Но на свой гръб преживях, че Германската нова 
медицина не заслужава скептицизъм – само уважение и висока почит!  
 
Надявам се, че с Вашите презентации ще можете да отворите очите на много хора в този 
свят и ще направите ГНМ толкова ясна за тях, че те да избегнат безумието на 
традиционната медицина.  
 
Аз съм изключително щастлива, че знам за ГНМ.  
 
С благодарност и най-добри пожелания, 
 
Силвия Херциг   
 
  
П.П. Какво ли щеше да се случи с тялото ми, ако се бях оставила на традиционната 
медицина!?  
 
Мога да кажа само едно нещо: Да живее Германската нова медицина!!!    

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

 
превод : http://www.gnm-bg.com 

 
Английски: www.LearningGNM.com 

 
Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  

 
 


