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CÀNCER D'OS 
 

per la mare d'un pacient jove 
 
 
 
22 de Maig de 2006 
 
"La meva experiència amb la GNM" 
 
Diagnòstic: "Segons raigs X i ressonància magnètica funcional (MRI), tumor poc definit 
- però clara inflor de la diàfisi humeral" 
 
Després de rebre el diagnòstic a dalt esmentat, nosaltres, els pares, seguim el camí de la Germànica 
Nova Medicina (GNM) consistentment i actuem d'acord amb les troballes científiques del Dr. Ryke 
Geerd Hamer. 
 
La nostra història és la següent: 
 
El gener del 2003 la nostra filla de 16 anys va patir una fractura espontània de la part superior del braç 
esquerre (húmer). Ella, que era la filla mitjana, volia imposar-se sobre la seva germana menor que era 
molt decidida mostrant-li com de forta era en aquell moment. 
 
Les dues germanes estaven tan determinades a mesurar les seves forces respectives que, tal com ella 
ho admetés després, estava decidida a anar més enllà de la seva pròpia fortalesa sense mesurar-ne 
les conseqüències! 
 
Dos anys abans havíem passat per una greu crisi familiar arran d'una mudança i com a conseqüència 
d'això, la nostra filla gran va experimentar una malaltia llarga i severa – una “psicosi” en termes de la 
medicina convencional; d'acord amb la GNM, un conflicte de desvalorització de si mateix un conflicte 
d‟existència. 
 
La nostra filla gran, que, fins aquell moment havia estat la "força líder" de les tres germanes, 
inesperadament no va estar disponible per a les seves dues germanes. Això va ser un veritable xoc 
per a tots. La filla que el seguia, de qui estem parlant aquí, deu haver patit un conflicte de 
desvalorització de si mateix en aquell moment. La filla gran havia resolt el conflicte la primavera del 
2001 i assumeixo que la meva segona filla hauria resolt el conflicte quan va decidir deixar enrere tota 
la pressió emocional. Ella, que sempre havia estat la "noia bona" i feia el que altres n'esperaven a 
l'escola ia tot arreu (alumna destacada), volia ara diferenciar-se. Provant la seva fortalesa, ella es va 
"fallir" el seu braç superior. 
 
La correlació entre aquests dos esdeveniments es va tornar més clara per a nosaltres temps més tard. 
Aleshores, perquè ja coneixíem la GNM des de feia un temps i, per començar, mai no havíem estat 
convençuts de l'eficàcia de la medicina convencional, jo vaig voler evitar-li a la meva filla una visita al 
metge. Vaig decidir simplement estabilitzar el braç per les meves amb una bena triangular. 
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A través de les meves pròpies observacions i gràcies a com el Dr. Hamer descriu el procés de la 
malaltia (essencialment tot el sistema que ell va introduir a la medicina), a través dels anys arribem a 
la següent convicció. Adoptant una actitud nova i positiva, és a dir, la resolució del conflicte, el cos 
s'adaptarà després d'un cert període i es trobarà a si mateix a la vella condició "confiable" d'abans. 
 
Tanmateix, tan bon punt el braç es va haver estabilitzat per una setmana, la nostra filla volia saber, 
quin era el precís estat del seu braç. Els seus companys de l'escola també havien insistit sobre aquest 
punt en virtut que la nostra manera de procedir no era mèdica i ells la trobaven incomprensible. 
 
Ella també estava preocupada ja que havia de justificar-se amb el seu mestre i sens dubte hauria de 
presentar alguna mena de comprovant mèdic que ella no tenia. Aleshores vam decidir anar a un Metge 
General que, al seu torn, ens va referir a un radiòleg. 
 
A banda de posar en evidència un defecte relativament gran de l'os, la radiografia va ser inconclusa. 
Va ser en aquest moment que els metges van intentar instal·lar pànic en nosaltres. Segons ells, "una 
radiografia no era adequada per obtenir una visió clara del que estava passant i aleshores era 
absolutament necessari examinar el braç utilitzant ressonància magnètica funcional (MRI), ja que un 
cas així no havia de ser pres a la lleugera". Ens sentim obligats a acceptar aquest estudi. 
 
La ressonància magnètica funcional va donar els resultats següents: 

 
" Focus de teixit tou en gran part homogeni a la part mitjana del terç humeral (T2-W), aconseguint en 
forma de botons cap a dins del teixit tou peri-humeral" 
 
D'acord amb el criteri de ressonància magnètica funcional, la cortical de l'os està interrompuda. Edema 
contigu a l'àrea de la medul·la òssia humeral. Després d'un règim KM el tumor apareix a T1-W com 
una pseudo-càpsula ampla, i irregular amb una lleugera inflamació del teixit tou circumdant. 
 
Avaluació: Segons la MRI, un tumor predominantment en forma de quist, quístic o mucoide a la secció 
mitjana del terç numeral. 
 
L'avaluació d'aquestes troballes no pot descartar els criteris de raigs X, és a dir, la inflor de la diàfisi de 
l'húmer amb aprimament de la cortical, laminació cortical i -tal qual es va evidenciar a la MRI més que 
als raigs X - signes de arrossió cortical. 
 
El diagnòstic al dia d'avui: "quist ossi aneurismàtic" no pot ser confirmat amb precisió segons el criteri 
bàsic. El que falta són diferències en els indicadors de MRI que podrien indicar múltiples hemorràgies 
així com també signes suficientment precisos d'una cortical intacta”. 
 
Tot i l'ajuda d'una MRI, la medicina convencional no va poder aclarir exactament què passava amb el 
braç. El següent va ser una tomografia computada de lòrgan. Amb creixent ansietat, vaig començar a 
sentir més i més pànic. Sabia molt bé el que estava passant. L'aparell va haver de ser utilitzat al seu 
extrem més òptim. Per això ens enviaven un aparell de diagnòstic a un altre sense que els "déus" 
mèdics poguessin posar-se d'acord sobre els resultats. 
 
L'avaluació de la tomografia computada va indicar: 
 
"... l'elevada elevació del periosti amb destrucció parcial de la cortical, no permet una opinió ferma 
sobre l'avaluació del tumor encara que la localització i l'edat de la pacient suggereixen un quist atípic 
d'os. 
 
Al seu torn, el contrast poc clar observat a la radiografia, no és, si més no, típic de la formació d'un 
quist no complicat. 
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Per aquest motiu, us suggereixo presentar-vos urgentment a un centre ossi especialitzat com el 
d'Augsburg (Prof. Bohndorf). Encara que aquest procés resultés benigne, la pregunta que persisteix és 
si alguns processos d'estabilització òssia poguessin ser indicats per a aquest defecte ossi relativament 
gran”. 
 
Aquesta darrera avaluació em va ser donada pel radiòleg qui em va dir que ja havia enviat tots els 
documents pertinents al professor Bohndorf a Augsburg. Segons ell, el proper pas seria una biòpsia 
(mostra de teixit) per determinar si el tumor era maligne o benigne. 
 
Jo tenia bon coneixement de GNM per saber que mai no s'ha d'obrir el periosti (pell de l'os) a través 
d'una incisió ja que les noves cèl·lules que proliferen durant l'etapa de curació trobarien el camí més 
enllà de l'os i resultaria en la formació d'un tumor anomenat "osteosarcoma". 
 
Mentrestant, jo tenia molta por i em preguntava si podia posar fi a futurs exàmens. Després de tot, la 
nostra filla tenia només 16 anys (en casos similars, els pares havien perdut la custòdia de la seva 
filla!). 
 
Vaig acudir a la següent consulta sense la meva filla per no causar-li ansietat innecessària. Vaig 
expressar clarament al doctor que una biòpsia estava descartada per a nosaltres. Li vaig dir que 
sabíem sobre GNM des de feia uns anys i que em refusaria a més tractaments mèdics convencionals. 
Va ser en aquell moment que el professor em va preguntar si estava disposada a fer-me totalment 
càrrec de les conseqüències de la meva negativa. Quan li vaig contestar afirmativament em va 
preguntar si jo tenia una idea vaga el que la paraula responsabilitat significava i després va expressar 
que podia forçar-nos a prendre els passos següents de ser necessari. El meu marit va confirmar la 
nostra posició d'acord amb la seva manera de veure i, sorprenentment, mai en vam saber res més. 
 
El que va seguir es pot explicar ràpidament. La nostra filla va sostenir el seu braç en una venda 
triangular per prop d'una setmana més i va poder tornar a moure'l relativament bé una altra vegada. 
De tota manera, durant els propers dos mesos va tenir molta cura de no aplicar pressió sobre el braç i 
va ser exonerada de practicar esports a l'escola durant sis mesos. Com sentia poc dolor, no vam haver 
de fer res més. Durant tot aquest temps jo vaig estar mimant a la meva filla més del que és usual ja 
que el Dr. Hamer sempre insisteix a "dansar al voltant del pacient". Em vaig dir a mi mateixa que 
qualsevol cosa que doni suport a la seva psique (emocions) ajudaria al procés de curació total. Durant 
alguns mesos, li apliquem compreses d'escorça de roure. 
 
Mentrestant, han transcorregut tres anys. Des de llavors no hem tornat a veure un doctor ja que no hi 
va haver raó per fer-ho. Estem absolutament convençuts que la cura ha estat completa. 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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