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Тумор на бъбрека 
 

от анонимен 
 

27 Юли 1995 година 

 
 
„Моето щастливо бягство от онкологията”  
  
Уважаеми дами и господа,  
 
Аз имах тумор на бъбрека (такъв, който никога не ми е причинявал проблеми и бе открит 
случайно).  
 
На 28 Март 1992 година, денят преди насрочената операция, съпругът ми и аз срещнахме 
д-р Хамер в Кьолн.  
 
Според д-р Хамер туморът на бъбреците се появява в резултат на разрешен воден 
конфликт – причинен от мъртво родено дете с амниотична течност в белите дробове. По 
време на последните три месеца от следващата бременност аз не наддадох на тегло и 
лежах будна по три часа на нощ. След като родих едно здраво момиченце, на 6 Март 1991 
година единственото, което направих бе да заспя.  
 
Според една медицинска сестра, която познавам добре, след 29-ти Март 1992 година, 
лекарите са ми дали само още половин година живот. Докладът на главния лекар е 
показан по-долу.  
 
На 27 Юли 1995 година!  
 
Аз все още съм жива!  
 
Туморът не е нараснал!  
 
Чувствам се просто чудесно!   
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Централна клиника Аугсбург 
Урологична клиника 
Проф. д-р Ролф Харцман  
 
01.04.1992  
До:  г-жа Х  
Копие до двама независими лекари  

 

Уважаема г-жо Х,  

Няколко лекари подозират, че Вие може да имате злокачествен бъбречен тумор.  На 

хх.03.1992 година Вие дойдохте в Урологичната клиника с намерението да се подложите 

на адекватно лечение. Операцията беше насрочена за хх.03.1992 година.  

Както ми беше казано, в промеждутъка между двата уикенда Вие сте посетила 

определено събитие, където сте се информирала по отношение на рака на бъбрека и 

неговото лечение. Резултатът от това беше, че Вие решихте да отмените планираната 

операция.  

Не Ви пиша, за да Ви подлагам на някакъв натиск, а защото се чувствам задължен да Ви 

информирам още веднъж за опасностите, които произлизат от съвета на д-р Хамер. Тъй 

като Вие сте майка на четири деца и все още сте млада за такъв вид тумор, аз чувствам, 

че е мой дълг да изтъкна рисковете от Вашето настоящо решение.  

Познавам д-р Хамер от времето, когато бях в Тюбинген. Запознат съм също така и с 

неговите публикации, поне отчасти. Позовавайки се на професионалните ми медицински 

знания, трябва да Ви кажа, че д-р Хамер Ви е дал безотговорен съвет, в резултат на който 

Ви е било отказано единственото ефективно лечение.  

В действителност има само едно истинско лечение за злокачествения тумор на 

бъбреците, което се състои в пълното отстраняване на тумора. Ако след време този рак 

метастазира, то не съществуват други възможности за лечение, тъй като лъчетерапията и 

химиотерапията биха били  напълно неефективни. Ето защо, ако някой иска да има 

реален шанс за оцеляване, той трябва да направи единственото нещо, доказало се 
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стотици и хиляди пъти, а именно хирургическо премахване на такъв злокачествен тумор. 

Във Вашия случай ние сме в благоприятната позиция, тъй като все още няма 

доказателство за метастази.  

Дори и да Ви е било казано нещо различно от това, факт е, че злокачественият тумор на 

бъбреците често е в състояние да образува метастази, които засягат не само лимфните 

възли близо до бъбреците, но също така костите и белите дробове. Ако Ви е било казано 

обратното, от който и да било, то това е абсолютно невежество и определено е 

безотговорно тази липса на знание да се приема за евангелие.  

Тъй като Вие сте отговорна за доста голямо семейство, би трябвало да преосмислите 

настоящото си несъмнено погрешно решение. Не сте длъжна да идвате в Урологичната 

клиника в Аугсбург, но е важно да предприемете ефективно и адекватно лечение. Да се 

надявате, че туморът ще остане латентен е безотговорно спрямо Вас и другите.  

Аз съм на разположение по всяко време за обстойна дискусия по този въпрос, 

включително и по отношение твърденията на д-р Хамер.  

Надявам се, че въпреки съмненията създадени във Вас от други, ще имате смелостта да 

намерите единственото правилно за Вас решение.  

С най-добри пожелания и с надеждата, че ще оцените това писмо по подходящ начин.   

Подпис на лекаря   

П.С. Ако имате желание, мога да ви свържа с други урологични клиники, където ще 

продължите тази тема или ще можете да се лекувате.  

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

  
превод : http://www.gnm-bg.com 

 
Английски: www.LearningGNM.com 

 
Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  

 
 


