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Рак на белия дроб 
 

от Дейвид Т.  САЩ 
 

12 Септември 2007 година  
 

 
„Вярвам, че съм жив днес, защото разбрах за ГНМ”  
  
Първоначално бях диагностициран с меланом на дясната буза през Юли 2005г. От 
медицинска гледна точка това беше отдадено на „повредена от слънцето кожа”, а аз бях 
израснал във Флорида и бях прекарал много часове във водата и на слънце.  Страната ми 
беше като грапава лезия, която се подуваше и се порязвах, докато се бръснех. 
Първоначалната биопсия показа, че няма проникване в дълбочина и ми бе предписано 
премахване под местна упойка.  
 
Отстраняването бе извършено през Септември и резултатите показаха много по-голям 
тумор, десмопластичен, което означаваше, че не се разпространява, а е стационарен и 
силно агресивен.  
 
Друга операция, през Ноември, включваше широко изрязване и пластична операция. 
Следващата операция, през Януари, ми костваше 30 лимфни възела на врата и рамото. А 
през Март 2006 година махнаха и околоушната жлеза, която също била засегната. 
  
През Май 2006 година ми бе направен скенер на гръдния кош, коремната кухина и на таза. 
Резултатът показа значителен брой лезии в белите дробове. Това беше отдадено на 
метастази и аз бях обявен за IV стадий, което значеше, че ракът се е разпространил към 
други части на тялото.  
 
Между Май и Юли 2006 година се случиха четири забележителни неща, които обърнаха 
прогнозата с главата надолу и доведоха съществуването ми до „свободно от лезии”, само 
с три точни компютърни томографии, последната от които бе направена в началото на 
Август 2007 година:   
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1. Аз научих за д-р Рике Герд Хамер и за Германската нова медицина. Д-р Хамер 

открил преди 28 години, че ... ВСИЧКИ заболявания – не само ракът! – се 
причиняват от неочаквана емоционална травма, която хваща индивида напълно 
неподготвен и незащитен. 

 
2. Получих католическото тайнство „Помазване на болен”. 

 
3. Обърнах се към Центъра по меланома и изучаване на лекарства в Университета на 

Пенсилвания, използвайки две предписани химиотерапевтични лекарства, които се 
изпробваха заедно. 

 
4. Започнах психологична консултация, за да се справя със страха ми от смъртта. 

 
 Откритията на д-р Хамер даваха научно обяснение за причините за меланома и за 
белодробния тумор. Ултравиолетовите лъчи могат да бъдат истинска „атака” срещу 
кожата. Но тази „атака” може да бъде фигуративна или вербална също така. Такъв беше и 
моят случай.  Преди да бъда диагностициран с меланом, аз неочаквано бях въвлечен в 
съдебен иск, свързан с работата ми, в който бе замесен мой близък приятел. Бях крайно 
разстроен и унижен, тъй като подобно нещо не ми се бе случвало през 39 годишната ми 
кариера. Преживях това като атака срещу моята цялост. Д-р Хамер би казал, че нашето 
тяло отговаря на „атаката” с клетъчно размножаване в „атакуваната” страна, образувайки 
компактна меланома. Биологичната цел на меланомата е да осигури защитен слой срещу 
друга атака от този вид. Пигментираната меланома се появява в черно, кафяво или синьо. 
Очертанията на меланомата са кръгли и ясно определени. Щом конфликтът на „атака” се 
разреши меланомата се разгражда от микобактерии или гъбички. Това кара меланомата 
да си промени цвета или да прокърви. Това ще бъде промяна на повърхностните 
характеристики, плътността или на формата. Може да има следи от възпаление по кожата 
наоколо. На този етап се диагностицира „злокачествената” меланома.  
 
Неочакваният шок от диагноза „злокачествена” меланома стартира биологична програма в 
белите дробове, според теорията на д-р Хамер. Шокът от прогноза или диагноза често 
причинява конфликт „страх от смъртта”. Незабавно тялото започва да увеличава 
белодробната тъкан на алвеолите, за да осигури „по-големи бели дробове”, т.е. повече 
въздух да може да се поеме, за да се преживее животозастрашаващата ситуация.  
Когато разбрах това, осъзнах че имам нужда от консултации и доста посещения при 
терапевта ми, който да ми помогне да се справя със страха от смъртта. Съчетана с 
тайнството на помазването, терапията поставя целия проблем в перспектива и 
отстранява очевидният страх от това да имаш смъртна присъда.  
 
По-нататъшните открития на д-р Хамер показват, че допълнителната алвеоларна тъкан на 
белите дробове, когато вече не е нужна, би се разрушила от туберкулозни бактерии, ако 
ги има в тялото. Тъй като аз съм ваксиниран срещу туберкулоза, разбрах, че бактериите 
няма да са там, за да помагат през тази фаза и реших да проуча едно изследване за 
лекарство от Университета в Пенсилвания.  
 
В този момент аз не вярвах напълно в откритията на д-р Хамер. Всичко звучеше много 
разумно, но не бях готов да оставя себе си в това, тъй като голямото ми семейство 
настояваше за още агресивни действия. Те не участваха в програмата  „да оставим 
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Природата да следва курса си” (според д-р Хамер), както и аз не бях съвсем „на борда”. 
Просто не си струваше да споря с тях, така че реших да продължа с изпитанието на 
лекарството през Юли 2006 година.  
 
Изпитанието с лекарството беше изпратено от Бог, тъй като изискваше нов скенер на 
дробовете преди да ми разрешат да участвам. Това бе още една повратна точка в 
приемането на изследванията на д-р Хамер, тъй като новият скенер показа ясно, че 
нито една от лезиите на белите ми дробове не се е развила през последните два 
месеца. За мен това означаваше, че съм разрешил конфликта си и че тялото ми е спряло 
да образува нови алвеоларни клетки. Бях очарован от това откритие и с нетърпение 
продължих с изпитанието на лекарството.  
 
След първите два месеца ми бе направен друг скенер, който показваше, че лезиите са 
започнали да се редуцират. Втори скенер през Ноември показа още редукции, а при 
третия почти всички доказателства за „анормален” клетъчен растеж бяха 
изчезнали.  Двумесечният цикъл на сканиране продължи и както казах и преди, имах 
чисти бели дробове при последните три скенера, като остана още един този Ноември, 
а аз вече съм вън от изпитанието и на всеки три месеца ме следи лекар.  
 
Германската нова медицина и откритията на д-р Рике Герд Хамер обясниха съответните 
обстоятелства и аз вярвам, че съм жив днес именно защото съм разбрал за тях.  
Дейвид Т., на 64 години, десняк.   

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

  
превод : http://www.gnm-bg.com 

 
Английски: www.LearningGNM.com 

 
Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  

 
 
 
 
 


