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TUMOR CEREBRAL 

per L. Sch. 
 
 

9 d'octubre, 2006 
 
"Ell no es morirà!" 
 
Primer de tot, moltes gràcies per tots els e-mails que continua enviant sobre el tema del Dr. Hamer. 
Per anys, jo he estat immers en els descobriments. Al córrer de la meva vida he tingut molt a veure 
amb persones malaltes, hospitals i doctors. A través dels anys, he descobert com a persones que 
estaven severament malaltes no van poder ser ajudades i com van morir en condicions depriments. 
Tinc credencials que m'habiliten ajudar persones a alleujar els seus bloquejos emocionals. 
 
Aquest any, un cercle de terapeutes em va demanar que fes una presentació sobre el treball del Dr. 
Hamer. Al maig vaig estar internat a l'hospital durant 4 dies. El 12 de maig vaig sortir de l'hospital i el 
13 de maig estava fent la conferència de 2 ½ hores. 
 
Tothom estava extremadament interessat i convençut del tema en qüestió. I dic això només per 
explicar el motiu del que ve a continuació. 
A principis d'any, em vaig assabentar de sobte, que un estimat conegut meu (per a mi pesar ell s'ha 
mudat d'on jo visc) devia suposadament sotmetre's a una "operació de cervell". El diagnòstic era: 
"Tens només tres mesos de vida. Acomoda la teva vida i regala't a tu mateix uns dies més de felicitat" 
 
Però jo només vaig saber això a l'abril. Dos oncòlegs l'havien visitat a casa seva i havien insistit que es 
fes un tractament amb radiació. Aquest va ser el moment en què aparec a escena. 
 
No vaig perdre temps i vaig conduir fins on ell estava. L'ànim a la casa era tan depriment que es 
podria dir que l'única cosa que faltava era que tots vestissin de negre. El "tumor cerebral" havia estat 
localitzat frontalment, just a dalt del començament de la línia de naixement del pèl, per dalt del nas. 
 
El primer que volia saber era si el tractament amb radiació tindria algun benefici. Aleshores, em vaig 
prendre la feina de donar-li una visió general dels principals ensenyaments del Dr. Hamer. 
 
Després de parlar amb ell durant tres hores, ho vaig deixar. Havíem aconseguit determinar quin havia 
estat el conflicte. Acordem que ens trobaríem setmanalment per treballar a la total resolució del seu 
conflicte. 
 
Ens trobem un parell de cops. Després de la segona vegada, la seva dona em va trucar i em va 
preguntar què havia fet amb el seu marit. Segons ella, ell estava assegut al seu jardí, xiulant una 
melodia i ocupat plantant les seves flors. Tota la família estava esvalotada. Ells només pensaven en 
els que podrien assistir o no al funeral durant les vacances d'estiu que eren imminents. 
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"Jo era l'únic que sostenia: Ell no es morirà!" 
 
Quan va arribar l'estiu li vaig preguntar: "Quan et faràs el control, què és exactament el que fan amb tu 
a l'hospital?" 
 
La seva resposta: "En realitat - res. Ells només em pregunten com em sento i després marxo" 
 
Li vaig suggerir que es fes una tomografia cerebral i li vaig dir: "Almenys, ells sabran que estàs parlant 
tu i tu sabràs en quin punt estàs". 
 
La tomografia va ser practicada la setmana passada. Quin va ser el resultat? 
 
Tot el departament estava perplex perquè no hi havia res per veure a la "escena de l'accident "! 
 
"Bé, que és el que tenim aquí!" va dir el radiòleg. "De sobte, tens molts més anys per viure. Quina 
coincidència!" 
 
"Però", va afegir el radiòleg, "el tumor pot començar a créixer demà. No estigui tan segur de vostè 
mateix"." També el vaig poder ajudar que superés aquesta "resaca". 
 
A poc a poc, ell va començar a entendre que, després de tot, hi ha una mica de veritat en els 
descobriments del Dr. Hamer. 
 
No és això fantàstic? 
 
El que no puc entendre és que el meu amic no tenia altres símptomes corporals, no hi havia "òrgans 
malalts" - només aquesta acumulació de glia al seu cervell. Si hi ha una explicació per això, 
m'agradaria molt conèixer-la. 
 
Amb els meus millors desitjos, Atentament, 
 
L. Sch. 
 
 
Explicació GNM: Segons el Dr. Hamer, els símptomes a l'òrgan corresponent poden no ser notats, 
particularment si no hi ha retenció d'aigua. 
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