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CÀNCER D'OVARI 
 

per Hanno Beck 
 
 
Prof. Dr. Hanno Beck: Entre 1961 i 1988, el Dr. Beck va ser Professor d'Història de Ciències 
Naturals a la Universitat de Bonn, Alemanya. El 1986, el Prof. Beck va organitzar una conferència a 
la seva universitat sobre els descobriments científics del Dr. Hamer. Va convidar col·legues de la 
Facultat de Medicina, jutges, advocats, biòlegs, bioquímics així com també pacients. Tot i el 
consentiment inicial del rector per a l'esdeveniment, la sala de conferències on la discussió sobre "La 
Nova Medicina" va ser agendada estava tancada amb clau - no es permetia l'accés! 
 
El 1992, el Dr. Beck va publicar el seu llibre "El Càncer És Curable. Dr. med. Ryke Geerd Hamer - Un 
exemple de supressió del coneixement". 
 
Dr. Beck (1992): "La medicina convencional encara no ha estat capaç de satisfer el seu reclam 
de reproductibilitat. A través de la supressió del coneixement de la Nova Medicina Germànica, 
la medicina establerta està bloquejant un nou paradigma mèdic que s'hauria d'haver adoptat 
ja fa temps." 
 
 

 
"El cirurgià va exclamar alegrement: 'Hamer tenia raó!'" 
 
El 1988, la meva filla Almut va ser diagnosticada amb càncer d'ovari. Com això era, d'acord amb la 
medicina convencional, una malaltia de “vida o mort”, ens van dir que es requeria una operació 
immediatament. 
 
No obstant això, nosaltres, la família, i aquells que "sabien", vam estar força calmats. 
 
Després que la tomografia computaritzada d'abdomen va confirmar que el tumor estava creixent a 
una velocitat més ràpida, vam consultar immediatament el Dr. Hamer. El Dr. Hamer va aplaudir la 
meva filla i va dir: "Felicitacions, Almut, has travessat la pitjor part! Has d'haver tingut un conflicte de 
pèrdua molt sever, que ja ha estat resolt". [El 1986, la mare d'Almut havia mort] 
 
A causa del coneixement que tenia la meva filla sobre GNM ia aquestes amables paraules d'estímul, 
es va evitar completament xoc de diagnòstic. 
 
D'acord a la Tercera Llei Biològica (el “sistema ontogenètic de tumors i equivalents al càncer”), Almut 
va tenir en aquell moment un clàssic “tumor de fase de curació” (precedit per necrosi de teixit durant 
la fase del conflicte actiu). 
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Per a un tumor d'ovari és típic que, en pocs mesos, el creixement es transformi en un quist dur, que 
es pot remoure quirúrgicament sense dificultat. Fins que el quist no està completament dur, el tumor 
s'adjunta al teixit que hi ha al voltant. Detectat en aquesta fase, la medicina convencional erròniament 
interpreta el tumor com un “càncer invasiu”. 
 
En suma, estem tots convençuts que les troballes del Dr Hamer són correctes, majoritàriament 
perquè estàvem familiaritzats amb molts dels seus casos exitosos. 
 
Els doctors van intentar posar pressió sobre la meva filla però va ser en va. Almut va seguir els 
consells del Dr. Hamer (per a disgust de la majoria de les persones) i va deixar passar un any sencer 
abans de ser operada. Durant aquest període, el seu ventre estava tan gran que molts creien que 
estava embarassada. Més tard, alguns fins i tot van preguntar, si Almut havia tingut el seu bebè… 
 
Aleshores, el Dr. Hamer col·laborava amb un cirurgià que estava molt impressionat amb la seva 
investigació. Pacients a qui el Dr. Hamer solia enviar a la seva clínica, eren tractats enterament sobre 
la base de les recomanacions del Dr. Hamer. 
 
Allí, amb el Dr. Hamer present, un quist completament encapsulat que era de la mida d'una pilota de 
futbol i pesava 4,5 kg, va ser remogut de l'abdomen d'Almut. El cirurgià va exclamar amb alegria: 
"Hamer tenia raó! -El dia anterior a l'operació l'internista de la clínica havia fet el diagnòstic següent:" 
Tot l'abdomen és ple de metàstasi. No hi ha res més que puguem fer! És inoperable!" 
 
Cal esmentar que la cirurgia va ser documentada minuciosament i que llavors no pot ser negada o 
tergiversada. 
 
Després d'un curt període de deu dies de descans al llit, li van permetre a Almut tornar a casa, on es 
va continuar recuperant ràpidament. 
 
La mostra de teixit que va ser enviada al patòleg després de l’operació va confirmar el diagnòstic 
oficial: càncer d’ovari molt maligne. 
 
Nou anys han passat des de llavors. Això és important assenyalar perquè no encaixa amb les 
creences dels escèptics mèdics i amb l'estratègia d'aquells que estan determinats a suprimir el 
coneixement mèdic. 
 
Fins avui, la meva filla se sent millor que mai. Però què li va passar al cirurgià? 
L'amable cirurgià, que estava òbviament realitzant operacions reeixides i que, amb la participació del 
Dr. Hamer, podria haver millorat la reputació de la clínica, va ser 'reprès' i l'administració li va ordenar 
que posés fi a les cirurgies basant-se en els principis de la GNM. Des d'aquell moment en endavant, 
les referències pel Dr. Hamer van ser desestimades. 
 
Pel que fa a la cirurgia de la meva filla, només em van cobrar l'estada a l'hospital; l'operació en si 
mateixa va ser tractada com si mai no s'hagués dut a terme. Aquesta va ser la manera com 
l'administració se les va arreglar per eliminar tot rastre de la cirurgia. 
 
Com va ser que el departament de Finances va manejar aquest assumpte? Com va ser que ells van 
comptabilitzar els costos incorreguts? Qualsevol cosa sembla possible per silenciar un doctor 
competent o un cirurgià, que va triar el camí correcte. 
 
 
 
 
 



DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació d'aquest document no reemplaça el consell mèdic professional. 3  

Apèndix 
 
Mentrestant, Almut està casada. Al maig de 1997 ella va donar a llum a un saludable beu de 9 lliures; 
un fill que, sense la GNM del Dr. Hamer, mai no hagués nascut. 
 
Moltes gràcies. 
 

 
Traduït del document original en alemany 
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