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CÀNCER DE MAMA 
 

per Cherry Trumpower, USA 
 
 
12 de setembre, 2006 
 
"Cherry volia explicar al món sobre la GNM" 
 
Gener 2005: Vaig ser diagnosticada amb "càncer metastàtic de mama", grau 3 (possible 1-3) etapa 4 
(possible 0 - IV) a la meva mama esquerra. La malaltia és diagnosticada com a crònica i l'expectativa 
mitjana de vida, un cop diagnosticat, és de dos anys. 
 
Els meus pulmons estaven coberts amb tumors, el més gran de 4 cm (2.5 cm a 1 polzada). Basant-se 
només en aquest diagnòstic, es va estimar que em quedaven aproximadament 4 mesos de vida. 
 
La massa a la mama esquerra és, en aquest moment, de 11cm x 8cm. 
 
Un 1% de les persones diagnosticades sobreviuen més de 5 anys. La medicina convencional no ha pogut 
discernir, que és el que separa aquest 1% de la resta. Jo crec que seré part de l'1% i encara més, crec que 
entenc per què. 
 
Aspireu fondo i feu una pausa 
 
Quan vostè és diagnosticat amb càncer, prengui un moment per absorbir la notícia i pair-la. No es vegi 
temptant a reaccionar immediatament i amb por davant del que el “sistema de creença” de la medicina 
convencional ha estat entrenat per dir-li. 
 
Molts pacients són "xoquejats" per la notícia i la perceben com una sentència de mort. No caigueu presa 
d'aquest tipus de xoc de diagnòstic i acabeu perpetuant les vostres prediccions. Ells no tenen totes les 
respostes i molt del que saben està basat en observacions clíniques i dades estadístiques. Si us plau no 
interpreteu això com una falta de respecte. Aquests metges són gent bona amb els seus propis sistemes de 
creences que van rebre durant el seu entrenament i al llarg de la seva experiència. 
 
Des dels anys 50 ha canviat molt poc respecte a com el càncer és tractat. Els metges diagnostiquen 
qualsevol tipus de multiplicació cel·lular com a càncer. Ells li diran que "la malaltia ha estat agressiva amb el 
seu organisme i que vostè haurà de tractar-la de la mateixa manera agressiva". 
No permeteu ser espantat per donar una resposta immediata que no hagi estat ben pensada i apropiada per 
al seu cos i el seu esperit. 
 
Aquesta malaltia al seu cos no va aparèixer de la nit al dia. Va portar un temps perquè aquest programa 
s'estableixi al sistema i perquè aquesta "cèl·lula impostora" creixi i es torni prou gran per ser detectada. 
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No compri Ud. la falsa il·lusió de la malaltia. La vida no és res més que un somni. Vostè és el que creu. La 
seva ment creu el que vostè li digui que és veritat. El seu esperit governa sobre la seva ment i cos. Confieu 
en el seu esperit. 
 
Aneu amb compte en allò que creieu ia qui decideix creure'l. Confieu en vostè i en el seu "instint visceral" 
(en allò que li diuen les seves "tripes") més que en res o en ningú. Vostè ha de prendre les decisions i la 
primera decisió que ha de prendre és que “Ud. decideix viure”. 
 
Adquireixi coneixement 
 
Si vostè decideix tractar el seu desafiament de salut amb medicina convencional, és la seva responsabilitat 
saber què està succeint al seu cos d'acord amb els seus criteris. 
 

• Investigueu per entendre el seu diagnòstic, el que "grau" i "etapa" signifiquen i quin tipus de 
càncer li han diagnosticat. 

• Busqueu els tractaments recomanats per al vostre tipus de càncer i quins índexs de sobre 
vivència tenen. 

• Realitzeu cerques per Internet sobre tractaments i metodologies de curació alternativa, que 
siguin aprovats per la FDA i que estiguin fora del paràmetre de cura "només per fàrmac". 

 
Estudieu l'èxit 
 
Expliqueu als seus amics i familiars que està buscant saber de persones que hagin derrotat la malaltia. 
Esbrineu quin camí van seguir per al seu capellà. Estudieu les vostres opcions, investigueu-les i preneu una 
decisió conscient cap al vostre camí. 
 
Preneu control del vostre camí cap a la curació 
 
Quan hagueu considerat totes les seves opcions - treballi amb el seu metge seleccionat per adaptar el seu 
règim a les seves necessitats físiques i emocionals. Si el vostre metge no es troba còmode, i vostè decideix 
fer integral la seva curació - busqueu a un altre que treballi amb vostè. 
 
Vostè ha de saber que la medicina convencional "massatge" les estadístiques. Més persones moren pel 
tractament que reben que del càncer en si mateix. Reaccions als tractaments: atacs de cor, coàguls de sang 
i infeccions són alguns dels possibles efectes secundaris i riscos dels tractaments. Quan les persones 
moren per aquests “efectes secundaris”, es diu que moren de causes naturals i no per càncer o pel 
tractament. 
 
La reacció al diagnòstic mèdic pot matar - pot ocasionar que la persona cregui que morirà i complir amb la 
profecia. 
 
Amb la informació que vaig poder recollir, vaig triar el meu tractament tenint en ment qualitat de vida. Si la 
medicina ortodoxa li diu que només té un curt període de vida, com ho saben ells amb certesa? Estan 
projectant la seva "millor conjectura". Adopteu tractaments que us permetin una certa qualitat de vida. Des 
del moment que vaig començar els meus tractaments, ningú no va poder dir que jo estava passant per 
aquest desafiament de salut. 
 
Vostè no ha de sentir-se, veure's o estar indisposat. Agafeu el seu temps per preparar el seu cos per al seu 
camí de curació. 
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Sigui part de la solució i no del problema- incorpori una dieta sana 
 
Independentment de la seva formació religiosa o Espiritual - Vostè ha de modificar la seva dieta a una que 
l'ajudi a curar el seu cos. El seu cos és el temple del seu Esperit. Curar el seu cos i el seu Esperit requereix 
respecte per tots dos. Vostè ha de concentrar-se a nodrir el seu cos. 
 
Integreu el vostre enfocament personal a la cura 
 
Preneu control del seu camí. Vostè està en control i aquesta és la seva decisió. Les persones que 
sobreviuen són aquelles que no posen el seu benestar a les mans dels altres i que esperen que els altres 
els curin. Ud., el seu Esperit i el seu cos físic són responsables pel seu propi benestar i cura. Quan hagueu 
investigat totes les seves opcions prengui una decisió sobre el que sent que funcionarà en el seu cos. 
 
Incorporeu pràctiques espirituals al vostre capellà 
 
Una part important de la seva sanació involucrarà una actitud positiva, la seva espiritualitat i una pràctica 
diària. Pregària, meditació, ioga, una connexió espiritual són tan importants per a la seva sanació com 
qualsevol altra cosa que faci. El seu Esperit ha de mantenir-se fort i Vostè mai no ha de perdre les 
esperances. Per a alguns, és més fàcil morir que enfrontar els desafiaments de viure i guarir. No ha de 
culpar Déu pel que ha passat. El que ha passat al seu cos és un procés biològic amb un propòsit. No 
obstant això, vostè ha de buscar el seu Déu per orientació, per reparar i guarir el seu sistema. Tingueu 
confiança en Déu o en el vostre Esperit perquè us indiquin la direcció correcta cap al seu camí a la sanació 
com em va passar a mi. 
 
Vostè cometrà errors, com jo, basant-se en el coneixement disponible a cada moment. Continueu obert a tot 
el que se us presenti i preneu la vostra decisió si és que és el correcte per a vostè. 
 
Març de 2005 a Abril 2006 – Medicina Convencional 
Teràpia Biològica i Quimioteràpia 
 
D'acord amb la Medicina Convencional: 

• El meu càncer té el que és conegut com a Factor Her2. 
• El càncer es revesteix a si mateix amb una proteïna per dissimular-se. 
• És una forma de "Càncer Apòcrin Avançat de mama" de ràpid creixement. 
• Una teràpia biològica coneguda com a Herceptina va ser utilitzada per tractar el càncer. 
• Teòricament, l'Herceptina s'adjunta a les seves cèl·lules Her2 de manera que els glòbuls blancs 

assassins puguin identificar-les com a “membres que no són part de l'equip”, atacar-les i matar- 
les. 

 
Els doctors volien que jo prengués una combinació seriosa de Quimio. Els efectes col·laterals d'aquestes 
drogues són debilitants. Jo vaig triar rebre només Herceptina - ja que havia estat emfatitzat com la solució 
per al meu tipus de càncer. 
 
Els meus pulmons van quedar nets per a la tardor del 2005, però la massa a la mama havia crescut. Els 
meus oncòlegs estaven perplexos davant la resposta dels pulmons al tractament però no així de la 
mama.Els metges em van dir que n'hauria de fer més per combatre la malaltia. Vaig prendre la decisió 
d'afegir (1) quimioteràpia, Navelbeina, i (2) un tractament alternatiu addicional basat en trets d'ozó 
directament al tumor per "iniciar" el procés. Vostè ha d'estar preparat per quan els seus doctors li 
comuniquin que el càncer ha estat agressiu amb el seu cos - Vostè ha de ser agressiu amb el càncer. Ells 
voldran "carregar" el seu cos amb quimio per "iniciar" el seu procés. Jo vaig decidir contra això. 
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En comptes de prendre els tractaments de quimio una vegada cada 3 setmanes, els vaig demanar que 
dividissin el tractament en tres per rebre els tractaments cada setmana. Tinc una amiga que va ser 
diagnosticada amb càncer de pulmó –en grau menor al que jo vaig tenir. Ella va accedir a la "càrrega de 
quimio", va experimentar una reacció al·lèrgica severa, un atac de cor i va morir en menys de dos mesos 
des del seu diagnòstic. No va ser la malaltia que la va matar, sinó el tractament. 
 
UN NOU DESPRÉS - GERMÀNICA NOVA MEDICINA (GNM) 
 
"Un no ha d'oblidar que la recuperació sobrevé no pel metge sinó pel mateix home malalt. Ell es cura a si 
mateix, pel seu propi poder, de la mateixa manera que camina per mitjà del seu propi poder, o menja, 
pensa, respira o dorm" Georg Groddeck 
 
Abril 2006:Vaig escoltar sobre la GNM per mitjà dels meus doctors de medicina alternativa. A principis de 
maig del 2006 vaig viatjar a Montreal amb un dels meus doctors per participar d'un seminari a càrrec de 
Caroline Markolin, Ph.D. 
 
Veritablement, la GNM dóna volta del revés els nostres paradigmes sobre el nostre enfocament sobre la 
malaltia sobre la medicina, i les companyies farmacèutiques tancarien. La GNM prova que la Mare Natura 
no comet errors i que hi ha una raó biològica per a tot càncer així com per a altres malalties i com el cos 
està programat per curar-se a si mateix. 
 
Aquest nou concepte em va agradar immediatament. Des del començament d'aquest desafiament i malgrat 
el que els doctors em deien sempre vaig creure que sobreviuria; ho sentia al meu cor. Jo veritablement creia 
en la capacitat del meu cos per guarir-se a si mateix i volia creure en això per sobre de tot. Encara més, jo 
creia que aquesta malaltia havia estat causada per un efecte fora del meu cos que havia impactat la meva 
salut. 
 
El Dr. Hamer, fundador de la Germànica Nova Medicina, ha provat a través de més de 40,000 històries de 
casos que totes les malalties, inclòs el càncer, són causats per un xoc emocional que ens pren “fora de 
guàrdia”. Impacta el nostre cervell, psique, i òrgans alhora. Això crea una lesió a l'àrea del cervell que es 
correlaciona amb el tipus específic de xoc i després transmet el missatge a l'òrgan corresponent. 
 
Jo vaig poder relacionar la meva malaltia al xoc particular que va passar a la meva vida. És durant la “fase 
de conflicte actiu” quan el tumor creix. En el cas de càncer de mama, és un "conflicte de preocupació al niu”, 
quan la dona genera més cèl·lules de mama per produir més llet (encara que ella no es trobi en període de 
lactància) ja que a la Natura, la forma com una femella resol el seu conflicte de preocupació al niu és 
produint més llet per als seus "membres del niu". 
 
En el cas de càncer de pulmó, el tumor és causat per un “conflicte de por de la mort”. 
 
La medicina convencional defineix qualsevol proliferació de cèl·lules com a càncer, malgrat que es tracta, 
com el Dr. Hamer va descobrir, duna resposta biològica programada de supervivència. Sí, som “criatures 
espirituals abraçant la nostra pròpia experiència humana”, però no hem de perdre de vista el fet que els 
nostres esperits estan tancats en cossos animals amb naturalesa animal i programació biològica. 
 
Un ha de reconèixer el(s) seu(s) conflicte(s) - després passar per una fase de "resolució del conflicte". Quan 
resolem el conflicte, el cos passa a una fase de curació on els bacteris, del propi cos que han estat 
específicament creats i dissenyats amb aquest únic propòsit - degraden i descomponen al tumor o tumors. 
 
Jo vaig poder seguir tot en el meu cas des del principi fins ara. Vaig determinar el meu(s) "conflicte(s)", els 
vaig resoldre i he descobert que en aquest moment estic en fase de curació. 
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Jo sóc destra. El meu càncer de mama a la banda esquerra va començar amb un conflicte de niu que es va 
incrementar amb preocupacions contínues relacionades amb els membres del meu "niu". A saber: 
 

• La meva mare havia estat diagnosticada amb càncer de pulmó 
• El meu fill es va mudar a un altre estat després de ser amonestat per conduir sota la 

influència d'alcohol/drogues (va ser amenaçat i es va mudar fora del niu) 

• El meu gos va morir (molta gent considera les seves mascotes com a membres de la seva família o 
niu) 

 
La GNM em va ajudar a determinar que les mastectomies són operacions innecessàries, brutals i 
malmeses. Les dones que tenen càncer no necessiten perdre les mames o mugrons. El càncer de mama no 
és un perill de vida. Quan un escolta dir que una dona "va sucumbir" a un càncer de mama, ella no va morir 
per la malaltia. Ella va morir pels efectes del seu tractament, o per debilitament o per esgotament del seu 
cos a causa dels tractaments. 
 
Quimio i radiació no "curen" el càncer - ergo - per què els meus oncòlegs no podien explicar per què el 
càncer de pulmó "va respondre" al tractament" desapareixent completament però la massa a la mama va 
continuar creixent i no va respondre a cap altre tractament? Com podia el mateix càncer respondre en una 
part del meu cos al tractament amb quimio però no en una altra?Això és perquè el meu cos es va curar a si 
mateix de càncer de pulmó ja que jo vaig ser capaç de resoldre el conflicte de por de la mort que ho havia 
causat, jo encara no havia resolt el conflicte del càncer de mama. 
 
Una nota dinterès - perquè una quimioteràpia sigui aprovada per la FDA avui en dia només es requereix que 
la companyia farmacèutica demostri que la droga redueix el tumor per un període dun mes. Això és tot! 
 
La GNM dissipa el mite de la “metastasi” com una teoria mèdica no provada. El meu càncer de pulmó va ser 
causat per un conflicte de por de la mort que vaig ser capaç de resoldre de seguida. El meu cos va ser 
capaç de curar-se a si mateix de càncer de pulmó ja que, espiritualment, no temo la mort. 
 
D'acord amb la GNM només cal intervenir mèdicament, per Ex. amb cirurgia, quan un tumor o la massa està 
obstruint la funció de l'òrgan. El càncer de mama no representa “risc de vida”. 
 
Moltes vegades la malaltia és detectada quan el cos encara està a la fase de curació - perquè 
s'experimenta dolor, inflamació, febre, etc. quan el tumor està sent descompost. S'experimenta fatiga 
extrema i debilitat perquè el cos està dedicant tota la seva energia al procés de reparació. La part més difícil 
de la fase de curació és l'anomenada “crisi epileptoide”. Jo vaig sortir de la crisi - vaig experimentar mals de 
cap atroços, febre, marejos, etc. 
 
La clau és entendre el procés de curació del cos i que un no entri en pànic o interfereixi quan els processos 
es presenten. Cal permetre que el procés flueixi i guareixi. 
 
La GNM explica per què persones que mai van fumar tenen càncer de pulmó, per què gent que mai va 
beure té cirrosi de fetge, perquè gent que viu les seves vides bevent, fumant i vivint excessos de tota mena i 
estan exposats a “químics que causen càncer ", etc., mai no estan malalts un sol dia de les seves vides. 
Explica per què algunes persones són diagnosticades amb càncer i quan els doctors estan ràpids per 
operar o intervenir, la massa ha desaparegut miraculosament o s'ha encapsulat a si mateixa. És perquè el 
càncer no és causat per res més que el "xoc" emocional inicial i el cos vol, i té la capacitat, de guarir-se a si 
mateix. 
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L'abril del 2006, amb la GNM ressonant en el meu esperit, jo vaig triar aquest com el meu camí a la curació. 
Jo veritablement crec en la capacitat del meu cos per curar-se a si mateix. Vaig interrompre la teràpia amb 
ozó el març de 2006 i els meus tractaments de quimio a l'abril de 2006. Vaig continuar amb els meus 
doctors de medicina alternativa i les pràctiques de sanació per ajudar el meu cos a curar. 
Vaig discontinuar tot el que pogués matar o impedir el creixement de bacteris al meu cos perquè aquests 
poguessin realitzar la seva feina de descompondre el tumor. 
 
És un camí difícil. En una societat de “persones emprenedores”, la gent queda horroritzada quan un no està 
rebent quimio o radiació. La gent ha estat entrenada a creure allò que la medicina ortodoxa els ha dit sobre 
el càncer i troben molt difícil d'entendre aquesta NOVA Medicina. 
 
La majoria de la gent no està disposada a suportar allò que el cos ha de travessar per curar-se a si mateix. 
Perquè Déu em va donar la fortalesa per suportar i confiança en la capacitat del meu cos per guarir, és que 
encara tinc la meva mama i no he hagut de suportar els seriosos efectes laterals del tractament de la 
medicina convencional. 
 
Independentment del temps que el porti a un tumor presentar-se al cos, la gent vol que la cura sigui 
immediata - treguin això del meu cos, extirpin-ho, irradien-ho, sense tenir en compte els efectes. Jo rebutgi 
radiació quan me la van oferir. Directament sota la mama esquerra hi ha el meu cor i els meus pulmons. 
Ningú no podia assegurar-me que la radiació no impactaria aquests òrgans vitals. Jo sabia una dona que 
havia rebut radiació i tots dos òrgans van ser danyats. Ella va morir de les complicacions arran del mal. 
 
Jo vaig experimentar pèrdua de sang a través del tumor i conseqüentment vaig tenir el nivell d'hemoglobina 
a la sang perillosament baix. Fins i tot amb trets setmanals de Procrit els meus nivells declinaven 
setmanalment. Jo crec que la quimio ha afectat la capacitat de la meva medul·la per produir hemoglobina. 
 
He experimentat febre alta. La majoria de la gent, quan experimenta febre alta, vol una pastilla per baixar-la. 
La febre és la manera que té el cos de tractar un problema. No hem d'interferir amb el programa del nostre 
cos per guarir. 
 
L'agost del 2006, les coses van canviar. Després de 3 mesos de discontinuar els tractaments de quimio i 
permetre-li al meu cos que fes el que biològicament està programat per fer, ha començat a descompondre 
el tumor. Inicialment, la massa era dura com una pedra. Jo notava que començava a estovar-se. Després 
vaig observar una secreció desagradable a la meva bena. 
 
Prèviament només havia tingut secreció neta de la massa. La majoria de la gent assumiria que això és una 
infecció i recorrerien a un metge per aturar-la. Jo vaig entendre que eren els bacteris del meu cos 
descomponent al tumor. Va començar pel centre de la massa i ràpidament es transforma en una mena de 
cràter. On la massa es degrada, apareix un forat que creix. Podrà portar un temps fins que el tumor es 
degradi ja que va portar 1½ anys per arribar a la mida present de 11cm x 8cm. Jo continuaré documentant 
el meu progrés cap a la curació del meu cos fins arribar a estar lliure de càncer. 
 
No hi ha estadístiques o estudis relatius a pacients de càncer que hagin declinat radiació i 
quimio.Només sestudien les malalties amb morts. No obstant això, hi ha moltes històries sobre com les 
persones van ser "miraculosament" curades per altres mitjans. El veritable miracle és aquest cos que va ser 
dissenyat a la perfecció. Els seus cossos es van curar a si mateixos i alguna modalitat de curació que van 
fer servir en aquell moment va rebre el crèdit. 
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Aquesta malaltia ha estat inconvenient, problemàtica, una experiència daprenentatge i una benedicció. Jo 
he estat una de les afortunades. Vaig sobreviure al procés de tractament que mata més pacients de càncer 
que la pròpia malaltia. Jo no vaig permetre als doctors que "mutilessin" el meu cos. Encara he pogut viure la 
meva vida i ha passat un any llarg i 9 mesos. Jo no he permès que això em desposseís de res. He viatjat i 
estudiat i he experimentat la vida. He après tant sobre salut i nutrició i he crescut espiritualment i 
emocionalment. Sóc una millor persona en tot sentit. 
 
"La més gran desgràcia del cosmos és mai ser afectat per una desgràcia. Els mortals només aprenen 
saviesa en experimentar tribulació" 
 
Jo he après a abraçar la vida però també a “simplement ser”. Cal més focus i determinació per ser un "Ser 
Humà" de la que cal per ser un "Humà que fa". 
 
Jo estic sempre buscant el meu camí a la sanació. Prenem decisions basades en la nostra percepció dels 
fets a cada moment. Cometem errors, però n'aprenem. 
 
Aquest és el meu camí elegit - la Germànica Nova Medicina. 
 
 
El 2 de febrer de 2007 a les 11:11 pm, Cherry va morir a ledat de 55 anys. Segons el seu metge, "els seus 
pulmons no van poder donar suport a la seva funció de la vida". 
 
El nostre agraïment va al marit de Cherry, que ens va donar el permís per publicar missatge de Cherry, de 
dir: "Cherry volia explicar-li al món sobre la GNM". 
 
 

 
Traduït del document original en alemany 

 
Font: www.LearningGNM.com 


