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CÀNCER DE MAMA 
 

per Sylvia Herzig 
 
 
 
1r de febrer, 2004 
 
"Estic extremadament feliç de conèixer la GNM" 
 
És a través de la meva cunyada Martina Kloiber, que va participar en un seminari de la Germànica Nova 
Medicina (GNM) a Pocking (Alemanya), que jo vaig escoltar per primera vegada sobre la GNM del Dr 
Hamer. Des de llavors, aquest tema m'ha entusiasmat molt. És un descobriment increïble!!! 
 
Al principi, jo estava irritada quan la Martina em va explicar sobre això. Però com ella em va descriure ho és 
la GNM d'una manera fidedigna, seriosa i "convincent" jo vaig acceptar un "experiment", és a dir un 
diagnòstic segons la GNM. En resum, em vaig enterrar a la seva pàgina web de la GNM, vaig estudiar el 
material ràpid…i vaig començar a entendre com funciona el meu cos... 
 
Jo descriure breument la història de la meva malaltia: 
 
Al setembre de 2003, durant una "chequeig preventiu de càncer", van descobrir un bony a la meva mama 
dreta. El meu doctor em va programar una cita per fer-me una mamografia al cap de dos dies i em va dir 
que havia de procedir ràpidament amb l'examen (això va passar el mateix dia que vaig parlar amb la 
Martina sobre la GNM). La mamografia va confirmar: càncer de mama!!! Al principi jo no ho vaig voler 
creure. Aquell mateix dia volien fer una biòpsia per establir si el tumor era benigne o maligne. Jo vaig 
rebutjar la biòpsia perquè volia procedir amb la GNM. No va ser fàcil per a mi alliberar-me de les "urpes" de 
la professió mèdica, però ho vaig aconseguir.  
 
I vaig començar la meva "pròpia" teràpia!!! Primer havia d'identificar el conflicte…  
Sóc destra 
El bony és a la meva mama dreta 
No prenc cap medicament (ni tan sols la píndola anticonceptiva) Tinc les mans calentes 
No estic a la menopausa (tinc 42 anys) 
 
Això significa que havia de buscar un “conflicte de parella”, però al principi no podia pensar-ne cap. La 
meva relació marxava bé i a la feina tot estava bé en aquell moment. Per on havia de començar a cercar? I 
què havia de buscar? 
 
Vaig revisar la meva vida de dalt a baix i de sobte ho vaig trobar. El meu diari em va ajudar a adonar-me 
que en el passat jo vaig tenir problemes amb la meva parella, però en realitat no AMB ell sinó PER ell. 
 
La meva parella i jo treballem a la mateixa sucursal d'un banc, separats per diverses sales. Un dia, una 
nova col·lega va entrar a l'escena, i “ella” és una “rossa molt bonica”!! Des d'un punt de vista professional 
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ella és una veritable experta i un benefici genuí per al nostre departament. Al principi, tot va marxar bé. 
Però després hi havia aquests "fantàstics" seminaris als quals la meva parella i aquella rossa havien 
d'assistir. En aquell moment jo estava de guàrdia a l'oficina i per això no vaig poder assistir als seminaris 
amb la meva parella. Però quan ell va tornar dels seminaris, va descriure de manera exuberant el "tremend" 
que havia estat. Jo no sabia a què es referia ell amb “tremend”. A mesura que el temps transcorria, jo vaig 
desenvolupar una aversió per l'altra dona. No sabia per què, de fet, jo no tenia cap raó per ser desconfiada. 
Però tenia aquest sentiment estrany. 
 
Jo sabia que devia veure clarament en aquesta situació. Tot i que jo confiava en la meva parella, pensava 
que potser ell no era capaç de resistir l'encant d'aquella dona. Vaig parlar amb ell sobre la situació diverses 
vegades i li vaig fer entendre que jo tenia por de perdre'l. Però ell sempre em calmava i assegurava que tot 
estava bé. La rossa no va saber mai de totes les meves pors. 
Tot això va durar per cinc mesos i després: ¡ELLA va seguir endavant i se'n va anar! Ella va ser transferida 
a una altra ciutat i ens va explicar a la seva festa de comiat que es casaria. Això va treure un gran pes de la 
meva ment i jo estava super contenta. 
 
El conflicte va ser resolt i ara reconec el meu rail. 
 
Anys enrere, el meu anterior xicot m'havia deixat PER una dona rossa. Jo sospito que, des d'aleshores, 
experimento un conflicte amb dones o rosses. 
 
Tornant a la història del meu cas: 
 
Vaig estar a la fase activa del conflicte per 5 mesos ("l'altra dona" va estar amb nosaltres des de gener 
2003 fins a meitat d'agost de 2003). 
 

• Al setembre de 2003, vaig rebre el diagnòstic de càncer de mama (d'acord a la medicina 
convencional) 

• Al setembre de 2003, vaig escoltar sobre la GNM 
• Al gener de 2004 vaig tenir una altra revisió per càncer de mama. El resultat va ser: 

no hi havia càncer!!! 
 
Sr. Pilhar, jo sóc una escèptica per naturalesa. Però he experimentat per mi mateixa que la GNM no 
mereix escepticisme - només respecte i alta estima! 

 
Espero que amb les seves presentacions vostè sigui capaç d'obrir els ulls a moltes persones en aquest 
món i fer que la GNM sigui clara per a ells perquè puguin escapar de la insània de la medicina 
convencional. 

 
Jo estic extremadament feliç de conèixer la GNM. Amb gratitud i els meus millors desitjos, 

Silvia Herzig. 
 
PD: Què hagués passat amb el meu cos si hagués consentit sotmetre'm a la medicina tradicional? Puc dir 
només una cosa: Que visqui la GNM per molt de temps!!! 
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