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CARCINOMA DE LARINGE 
 

per Friedrich Bartling 
 
 
17 d'abril del 2009 
 
"La meva por al càncer s'ha esvaït del tot" 
 
L'estiu del 1982, em van dir que tenia càncer de laringe, encara que jo em trobava en perfectes 
condicions. A la meva feina i a la meva vida personal tot estava marxant molt bé. 
 
M'havien tornat a convocar de la Lliga de Soccer per ajudar a entrenar l'equip, malgrat que als 42 
anys jo ja era un veritable Matusalem del soccer. Després que bàsicament vaig salvar l'equip de ser 
portat a un nivell inferior, vaig decidir jugar un partit més. A prop del final del partit, de cop i volta em 
vaig veure incapacitat per cridar una instrucció a un company de l'equip. 
 
Després d'haver estat ronc per tres setmanes, finalment vaig anar a veure un doctor. Ell va descobrir 
el tumor a la meva gola i em va enviar a la clínica universitària a Kiel. El que vaig experimentar allà 
desafia tota descripció. La meva cita era per a les 10 am. Em van demanar que esperés en una sala 
amb al voltant de 50 a 60 persones - i totes havien estat citades a la mateixa hora! Una va comentar 
apropiadament que ell se sentia com a animal que anava a l'escorxador. 
 
Finalment va arribar el meu torn a la tarda. Dos doctors em van explicar que no hi havia dubtes que 
hauria de passar per cirurgia. Per estar segurs, tota la laringe havia de ser remoguda. No obstant 
això, l'otorinolaringòleg a Flensburg m'havia advertit sobre això, llavors vaig insistir que es remogués 
només el tumor. Vaig rebutjar la quimioteràpia. No tenia por i la cirurgia va sortir molt bé. 
 
El 1984, dos anys després de la cirurgia, vaig tenir una repetició severa. Aquesta vegada tenia 
creixement del tumor a tota la laringe. Em van citar per a cirurgia una setmana després. No obstant, 
va resultar que, això no va ser necessari, ja que tots els tumors havien desaparegut! 
 
Fins al 2005, quan escolto per primera vegada de la GNM, jo creia que havia tingut una 'remissió 
espontània'. No obstant això, el que realment havia succeït, ens porta enrere fins al 1982 - que, en 
retrospectiva, confirma l'exactitud de la GNM. 
 
El 1982, abans de contraure càncer, jo era president del comitè d'empleats de la firma per a la qual 
treballava. Un dia, vaig tenir una gran discussió amb el meu cap, que immediatament em va dir que 
estava acomiadat. Tot i que no podia ser acomiadat, (a causa de la meva posició com a president 
del comitè), jo estava en un profund xoc, particularment perquè el meu cap i jo ens portàvem 
usualment molt bé (conflicte relacionat amb la laringe: conflicte de por territorial). 
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Després del meu examen mèdic el 1984, vaig tenir l'impuls de visitar els meus antics companys de 
treball a la vella firma. Mentre parlava amb un d'ells, el meu antic cap va entrar i em va demanar que 
entrés a la seva oficina. Bé, per fer-la curta, reconciliem les nostres diferències i malentesos 
(resolució del conflicte). 
 
Durant l’examen al cap de setmana següent no hi havia un rastre del tumor. El tumor havia 
pràcticament "desaparegut" juntament amb l'intercanvi conciliador amb el meu cap. 
 
A causa del coneixement de la GNM, la meva por al càncer s'ha esvaït del tot. 
 
Moltes gràcies, Dr. Hamer. 
 
Desitjo a vostè ia la seva família el millor en el seu esforç incansable barallant pel reconeixement de 
la GNM. 
 
Afectuoses salutacions,  
Friedrich Bartling 
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