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CÀNCER DE PRÒSTATA 
 

per Bernd Dräger 
 
 
1r de gener del 2004 
 
"El meu camí d'aprenentatge i curació" 
 
Tot va començar l'abril del 1995 amb un examen mèdic de rutina i quan el meu nivell d'antigen prostàtic 
específic (APE) va resultar ser molt alt. Tenia 49 anys en aquell moment. Se'm va dir que es requeria 
una biòpsia. El diagnòstic indicava un adenocarcinoma de pròstata molt desenvolupat. Se'm va informar 
completament sobre el tractament i els resultats esperats. "En dues setmanes haurà deixat enrere tot 
això". 
 
El doctor va entendre quan li vaig dir que em volia prendre unes vacances abans que tot acabés. Però 
l'uròleg tenia molt poc a dir sobre la causa de la meva malaltia. Amb ell era més un tema de suposicions i 
conjectures educades; fins i tot, la literatura mèdica no m'il·luminava. 
 
Des de llavors tinc una opinió diferent. 
 
Com a tècnic elèctric, estic acostumat a resoldre un problema sense perdre de vista el sistema en la 
seva totalitat! El motor no s'escalfa sense cap causa; el llum no s'encén sense accés a energia; i 
simplement remoure la bombeta de llum tampoc no resol el problema. Això és com 'aïllar la bombeta de 
llum' per desfer-se del dilema. Si això fes, perdria la meva feina en un segon. 
 
Pensava de nou que hi havia d'haver una causa! No obstant això, com més informació ajuntava sobre 
com el meu problema estava sent tractat i el que eren els resultats, més horroritzat estava. Li havia 
preguntat a experts, havia escrit per sol·licitar informació i havia investigat a llibreries. Res! 
 
Finalment, un raig de llum va aparèixer a la foscor. Era un article sobre la connexió entre cos, cervell i 
psique, descobert pel Dr. Hamer. Vaig tenir curiositat sobre tot això i estava content perquè vaig poder 
seguir el procés de pensament. Em vaig posar en contacte amb el seu editor per més literatura sobre el 
tema i ho vaig devorar tot. Això em va donar moltes reaccions reveladores, i una llum brillant es va 
encendre a la meva ment d'electricista. (En retrospectiva, no sabia gaire, considerant el que s'ara, però 
va ser suficient.) 
 
Encara no podia entendre més el món! Totes les solucions a la nostra salut estaven presentades tan 
clarament perquè tothom veiés, però ningú les aplicava de manera pràctica. 
 
Durant tot aquest temps, havia parlat amb Gisela R. per telèfon, havia estat tractat per un naturòpata i 
havia obtingut una tomografia computada del cervell. Podia veure clarament amb 
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els meus ulls el cercle concèntric a la tomografia computada. El radiòleg no li donà cap valor. Estava 
impressionat que s'hagués arribat a un diagnòstic de manera tan simple, però encara no ho podia 
entendre del tot. 
 
Al gener de 1996, vaig poder finalment prendre part en un seminari que donava el mateix Dr. Hamer. 
D'aquesta manera, vaig poder veure, de primera mà, el procés pel qual la GNM arriba a un diagnòstic. 
Estàvem tots aprenent els uns dels altres de la manera més entretinguda i informativa. 
 
En aquest ambient amigable, vaig ser capaç de parlar de les meves pròpies vulnerabilitats – alguna cosa 
en què havia evitat pensar prèviament – i vaig ser capaç de trobar el meu propi conflicte original. Fins 
aquell moment, no havia pogut trobar res concret. Però ara, immediatament vaig sentir i vaig reconèixer 
que va ser una sentència dita per la meva dona tres anys abans. Vaig recordar que per res havia esperat 
aquestes paraules devastadores, i m'havien enganxat tan dur que en realitat podia sentir-les al meu cos. 
Fins aquest dia, sóc capaç de descriure exactament on va passar la discussió. En una baralla marital, 
sovint les paraules intenten ferir, i no n'estic lliure. Va ser un gran alleugeriment poder parlar de tot això i 
no ser jutjat moralment. Va ser la meva experiència subjectiva i això és el que importa. Vaig aprendre a 
entendre l'aflicció i la regeneració d'una manera completament nova. 
 
Ara, era responsabilitat meva aplicar la meva nova entesa de la correlació entre totes dues i adquirir una 
nova actitud cap a la vida. Durant moltes converses vaig ser testimoni i vaig verificar aquestes relacions. 
Tanmateix, havent conegut persones que no van poder resoldre els seus conflictes, això es va convertir 
en un factor motivador més perquè jo em concentrés a aprendre'n més. 
 
Els doctors sempre havien seguit examinant-me una vegada i una altra, digitalment, sonogràficament i 
radiològicament, però no es van trobar més indicadors de càncer! 
 
I ara, voldria dir unes quantes paraules sobre l'examen d'antigen prostàtic específic (APE). La literatura a 
què vaig accedir - revistes mèdiques i sobre urologia, butlletins informatius, llibres, i l'Internet, ha 
continuat sent fins al dia d'avui contradictòria. És un dilema per al lector, tal com ho descriu un article en 
un butlletí de notícies mèdic (26.9.2003). 
 
Més encara, en una dissertació del 1998, signada per diversos professors, s'expressa: "Nivells d'APE... 
poden indicar processos patològics... L'APE, no obstant, no representa un marcador de tumor veritable ja 
que també està en teixit de pròstata normal. Més encara, no posseeix l'especificitat d'òrgan originalment 
adjudicada, però l'RNA missatger per a APE i proteïna d'APE poden, per exemple, ser trobats a la 
glàndula salival, el ronyó i el pulmó." 
 
Ho deixaré aquí. Però considereu per un moment quant pànic i por van ser causats pels meus doctors! El 
meu sistema de creences va ser destrossat permanentment, vull revisar tot aquests dies. Després de tot, 
aquí parlem de la meva vida. 
 
Com estan les coses ara, la tomografia computada de cervell no mostra evidència d'un HH (focus de 
Hamer), tot el que queda és un petit espessiment, una cicatriu que només és visible amb una lupa. Per 
mi, aquesta cicatriu és un fet demostrable i objectiu independentment d'exàmens que estan subjectes a 
interpretació i que no poden ser demostrats. Excepte per uns quants mesos de medicines hormonals, 
que vaig suspendre quan el meu camí es va tornar clar, no he pres medicaments de recepta de cap 
mena. 
 
Nou anys han passat i em sento normal, saludable i bé. 
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Agraeixo, molt especialment al Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer pel descobriment i la difusió de 
la GNM, i pel seu servei a la humanitat, ja que aquesta és la manera com jo sempre l'he percebut. 
 
També m'agradaria agrair a aquells que m'han acompanyat pel meu camí. Fins a aquest dia, l’intercanvi 
de tantes experiències individuals diferents ha estat molt útil per a mi. Aquestes experiències, per una 
banda, i la resistència cap a la GNM, de l'altra, han canviat la meva visió de la societat dramàticament. 
Per a la meva consternació, em vaig adonar dels poders que activament s'oposen a la meva salut, i de 
fet a la salut de tots nosaltres. Fins ara, hagués cregut que aquestes coses només existeixen a terres 
estrangeres, o a llibres i a la literatura. 
 
Les meves millors salutacions, 
Bernd Dräger 
 
 

Traduït del document original en alemany 
 

Font: www.LearningGNM.com 


