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CÀNCER DE CÒLON 
 

per Ria W. d'Anglaterra 
 

 
1r de Setembre del 2000 
 
‘’Vaig deixar anar totes les meves pors’’ 

 
Benvolgut Dr. Hamer, 
 
És amb profunda gratitud i alegria que li estic enviant el reporti sobre la meravellosa curació del meu càncer 
de còlon. 
 
Jo havia estat patint de càncer de còlon per més de deu anys. 
 
Els meus doctors m'havien estat sotmetent a diversos tractaments, però mai no hi va haver èxit efectiu, 
mesurable de la seva part. Per contra, la meva malaltia s'havia tornat progressivament pitjor. Jo havia 
abandonat la possibilitat de curar-me, m'havia entregat, i estava mirant la mort de cara. 
 
I llavors, una cosa extraordinària va passar! 
 
Al gener de 1999 em van trobar completament bé de nou! Una revisió de seguiment havia demostrat 
miraculosament que el meu càncer havia desaparegut! 
 
Què havia passat? 
 
A principis de gener de 1999, el meu cosí FW d'Alemanya havia vingut a visitar-me durant dos dies. De 
seguida estàvem parlant de la meva malaltia. Interessantment, la primera pregunta de FW es va focalitzar a 
tractar de trobar la causa. 
 
Fantàstic! Mai abans ningú no havia preguntat sobre les possibles causes! 
 
Junts, FW i jo trobem, sorprenentment, moltes causes - des d'interferències geopatogèniques fins a seriós 
estrès- del tipus que "corca l'ànima". Ell estava parlant d'un insuportable i persistent enuig que no podia 
"digerir" així com també dels meus terribles sentiments d'ansietat i la meva incapacitat per suportar tot el que 
m'estava succeint. 
 
Simplement, jo tenia molt al meu plat! Un conflicte després d'un altre em tenien "desconcertada". 
 
FW va dir: "Ria, és clar per a mi que has hagut de "empassar molts mossegades indigestes" a la teva vida. 
Això és el que és la teva malaltia! D'això es tracta el teu suposat càncer incurable – el teu tumor de còlon! 
¡Hi ha molt que no pots treballar o "digerir", per dir-ho així". 
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Vaig començar a comprendre! 
 
Ell va seguir explicant-me sobre un doctor que ell coneixia personalment- anomenat Dr. Ryke Geerd Hamer i 
sobre els seus descobriments, anomenats la GNM. 
 
"Tal com jo ho entenc del Dr. Hamer", FW va continuar, "no existeix res així com un tumor maligne i la 
metàstasi no és possible. Aquestes coses serien contràries a les lleis de la naturalesa! Aquest tipus de 
mentalitat vella és estúpida i equivocada. És per això que la medicina convencional sempre es troba a si 
mateixa en un punt mort. Ells mai aniran més enllà, llevat que estiguin preparats per canviar la seva manera 
de pensar. A la natura un tumor cancerós té una feina molt precís de complir – això vol dir, ha de complir 
amb un Programa Especial Biològic Significatiu (SBS). 
 
Vaig trobar tot el que FW m'estava dient fascinant. Ell estava parlant de coses que jo mai no havia sentit 
abans. Per mi, aquesta nova informació era meravellosa, lògica, creïble, completa en si mateixa i explicava 
tanta cosa sobre com funciona la natura. 
 
FW va parlar de les dues fases de tota malaltia - la fase de conflicte actiu i la fase de curació que ve després 
que el conflicte s'ha estat resolt. 
 
Em va explicar sobre les meravelloses lleis de la naturalesa, de la regla de ferro del càncer, i sobre la 
correlació psique-cervell-òrgan. 
 
Vaig descobrir que, la GNM no tracta amb cap hipòtesi (suposicions que s'han de donar per descomptades), 
mentre que la medicina al·lopàtica encara funciona amb milers d'aquestes. 
 
Quina diferència! 
 
Amb la GNM tot es va tornar clar, simple, fàcil d'entendre, natural i, per sobre de totes les coses, es pot 
provar! Imagineu-vos 100% d'exactitud en el diagnòstic! 
 
Vaig deixar anar totes les pors. Vaig recuperar l'esperança. Vaig reprendre la meva confiança. Vaig 
descobrir un nou món. D'un dia per l'altre vaig començar a veure el món sota una llum nova. El sol tornava a 
sortir per mi una altra vegada. 
 
En resum, una nova vida va començar per a mi amb el descobriment de la GNM – perquè cos, ment i esperit 
són una unitat. Un no pot simplement tractar símptomes i oblidar la resta, sense tenir la menor consideració 
o descartar-ho del tot. 
 
Hem de veure la totalitat de l’home. Això és del que la salut integral es tracta. 
 
Junts, FW i jo comencem a discutir la totalitat dels meus diversos problemes i emocions contradictòries. 
Alguns els vam poder resoldre de seguida, d'altres no. Tot i així, a través d'aquest procés jo vaig aprendre a 
acceptar-los, suportar-los i manejar-los. Jo tenia una comprensió profunda de la meva situació ara. Jo 
m'havia enlairat per sobre de la por. 
 
Per què se sembra tant pànic en casos com el meu? Per mi, aquests moments d'ansietat i de por estan 
superats. 
 
FW va ser un "terapeuta" simplement bo per a mi. Des que ell em va visitar només he millorat! El seu talent 
personal, afectuós va ser més important, i em va ajudar més que qualsevol altre tractament previ que havia 
rebut. 
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Una manera natural de guarir és, després de tot, sempre el millor mètode. Jo certament vaig experimentar 
això al meu propi cos. Perquè -sense rebre cap altre tractament- d'un dia per un altre em vaig curar a mi 
mateixa. 
 
Tres setmanes després que FW se'n va anar, vaig ser capaç de dir-li per telèfon paraula per paraula: "Ja no 
tinc càncer!" 
 
Li agraeixo a FW per acompanyar-me en el meu viatge de sanació i li agraeixo al Dr. Hamer pel seu gran 
descobriment de la GNM - amb la qual ara estic força familiaritzada i la que m'ha donat una nova vida. 
 
Per mi, completament sana ara, ha tornat a clarejar. Déu el beneeixi, estimat Dr. Hamer. 
 
Visca la medicina sagrada! 
 
Ria W. d'Anglaterra 

 
 

Traduït del document original en alemany 
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