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CÀNCER DE PRÒSTATA 
 
 
 
 
 
 

1r de juny del 2004 

per Joseph Henkes, 
Bèlgica/Nieder- 

Emmels 

 

"Posibles efectes secundaris d'una operació" 
 
Va passar un dimecres, el 21 de març del 2001. Vaig conduir a la feina tal com ho faig cada dia. 
Acabada la tarda vaig tenir problemes per orinar. Tan aviat com el raig d'orina va començar, la meva 
pròstata va prémer la uretra i d'allà havia d'orinar gairebé cada mitja hora. 
 
Quan vaig venir a casa aquella tarda li vaig dir a la meva dona: "Tinc problemes per orinar i crec que 
es pot deure a problemes de la pròstata". Ella no podia creure el que escoltava i va contestar, "a tan 
primerenca edat?". En aquell moment jo tenia 51 anys. 
 
Per dues nits seguides, el 21 i 22 de març del 2001, vaig tenir febre de 39.5 ° C (103.1 ° F). Era clar 
que els microbis i els bacteris estaven fent la seva feina. Vaig quedar a un doctor perquè pensava que 
això s'arreglaria per si mateix. Va continuar empitjorant, però el dilluns 26 de març, vaig venir a casa 
de la feina i vaig ser dret a veure un doctor. Aleshores, només estaven sortint gotes d'orina. 
La uretra estava completament obstruïda i això només sembla passar-li al 5% dels homes. 
 
El doctor em va examinar i va descobrir que la causa dels meus problemes era una pròstata 
severament engrandida. Va fer un examen de sang per determinar el nivell d'APE (Antigen Prostàtic 
Específic). El mateix es trobava en 92.6 ng/ml, sent el normal entre 0 i 4. Dels seminaris del Dr. 
Hamer jo havia après que només hi ha una cosa a fer en un cas així, i és inserir una sonda o catèter. 
No obstant això, la meva dona estava en tal pànic que immediatament va fer una cita amb l'uròleg per 
al dia següent, dimarts 27 de març. 
 
L'uròleg estava horroritzat d'haver trobat tanta orina a la bufeta. Va inserir el catèter que em va alleujar 
immensament. Després, va intentar preparar-me amb molt de compte per la necessitat d'una operació. 
Ell havia estat advertit pel meu metge de medicina general que jo no volia que m'operaren. Fins i tot va 
intentar espantar-me dient que una vegada havia tingut un pacient que havia rebutjat una operació i 
que va morir als sis mesos després amb el seu cervell ple de metàstasi. 
 
Vaig fer una riallada perquè sabia tot sobre el conte de fades de la metàstasi pel Dr. Hamer! L'uròleg 
em va acomiadar ràpidament a mi, al catèter ia tot i em va prescriure un permís per llicència mèdica 
durant dues setmanes. Aquesta va ser la primera llicència mèdica de tota la meva carrera professional. 
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El divendres 30 de març, van fer una biòpsia prop de les 10 pm A les 11:30 pm, tenia una cita per a 
una tomografia computada de cervell. 
 
Aquell cap de setmana, vaig oblidar-me d'obrir el catèter mentre orinava i vaig notar que l'orina havia 
corregut al costat del catèter. Em vaig adonar que el tumor s'havia d'estar reduint doncs altrament, 
l'orina no podria haver evadit el catèter. 
 
El dilluns 9 d'abril el meu metge de capçalera va fer un altre examen de sang. Aquest va mostrar un 
nivell d'APE de 16/4 ng/ml. Amb orgull jo li vaig dir "veu?, no hem d'operar - els nivells d'APE s'estan 
enfonsant." Al que ell va respondre que no tenia cap oportunitat d'arreglar-me-les sense una operació. 
 
El dilluns 17 d'abril van extreure encara un altre examen de sang més, així com una mostra d'orina; 
aquesta vegada, el nivell d'APE havia pujat a 18.5. Això va donar al meu metge de capçalera una 
millor carta i va dir, "T'ho vaig dir, els nivells d'APE estan pujant de nou." 
 
Quan vaig trucar al doctor Hamer per preguntar sobre això, em va assegurar que era un fenomen 
totalment normal i que no m'havia de preocupar per això. El nivell d'APE variaria pel temps que ells 
estiguessin examinant-me en aquesta zona. 
 
Dijous de demà, el 19 d'abril, el catèter va ser remogut pel meu metge de capçalera. A la tarda tenia 
una cita amb l'uròleg. Em va preguntar si havia pogut orinar i li vaig contestar, "dues vegades!". 
Aleshores va fer un altre ultrasò i va veure que la bufeta s'havia buidat per si sola. 
 
Enfurismat, va declarar al reporti que estava dictant a una gravadora que els resultats de la biòpsia 
s'havien extraviat i que el valor més alt d'APE havia estat 16.4. Quan va acabar de dictar, ho vaig 
reprimir per això i li vaig demanar que corregís el número pel seu valor real que era 92.6! Ell es va 
disculpar i va començar un nou dictat, ara registrant els meus valors correctes d'APE. 
 
Després, vaig trucar al Dr. Hamer una vegada més, i em va recomanar que deixés tot com estava fins 
al setembre-octubre. 
 
Van fer un altre examen de sang el 3 de setembre del 2001 i, voilà, va revelar un valor d'APE de 2.8 
ng/ml! El 19 de febrer del 2002, un altre examen de sang va mostrar un nivell d'APE de 2,17 ng/ml. 
Des de llavors, dos exàmens addicionals de sang amb dates 10.05.2002 i 05.03.2003 han mostrat 
valors de 1.89 i 2.01, respectivament. 
 
Amb aquest resultat esplèndid tota la situació està acabada per a mi. Avui, em sento perfectament bé. 
Encara sexualment, tot ha tornat a la normalitat i no tinc problemes per passar orina o retenir-la. 
 
Medicació 
 
El meu metge de capçalera havia trobat un "bacteri nociu" a la bufeta durant una anàlisi d'orina el 
17.04.01 i em va receptar antibiòtics, però mai els vaig prendre. A banda d'això, el meu uròleg havia 
receptat un medicament anomenat "OMIC", que se suposa que jo hauria de prendre per la resta de la 
meva vida. Tampoc no ho vaig prendre mai. 
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Possibles efectes secundaris d'una operació 
 
Els efectes secundaris següents poden resultar en raspar o remoure completament la pròstata: 
 
1. Incontinència; només un baix percentatge d'homes són prou afortunats de ser capaços de retenir 
la seva orina després d'un raspat, cosa que resulta ser un sever impediment a la vida més tard. 
2. Impotència: el mateix que a 1. 
3. Dependència continua a suplementar amb hormones. 
4. Altres coses desagradables que no poden ser determinades per endavant. 

 
Conflictes biològics: Conflicte de gènere; conflicte de procreació 
 
Propòsit Biològic: La pròstata es torna activa amb el propòsit de produir més secrecions per 
poder portar més esperma al lloc correcte. 

 
Quan passa activitat a la pròstata? 
 
En els casos representatius següents: 
1. Un home pensa que mai no tindrà néts (el meu cas) 
2. Un home té una núvia i algú l'allunya del costat o la núvia el deixa 
3. Un pare té un fill que comença malament (drogues) o és homosexual. 
4. Un pare té una filla que també té hàbits destructius o s’ha tornat lesbiana. 

 
Com vaig acabar amb problemes de pròstata? 
 
L'octubre del 1999, li van haver de fer cirurgia de cervell al meu fill. Després, va estar paralitzat del 
costat esquerre. En aquest moment, estava vivint amb la seva xicota - una bonica dona brasilera. El 
gener del 2001, la meva futura nora ens va dir a mi i a la meva dona, "Estan asseguts? Tinc una gran 
sorpresa per a vostès. Crec que estic embarassada, però només estaré segura quan em facin més 
exàmens." 
 
La meva dona i jo vam tenir el mateix pensament immediat, "Per Déu, de tots els moments, just ara 
no!" En tot cas, ells encara no estaven casats (la meva dona i jo hem tingut una criança molt catòlica.) 
 
Quan la núvia va anar a fer-se un ultrasò el dimarts 20 de març, va ser confirmat que ella estava 
embarassada de fet. Vam seure davant de la TV i vam mirar les imatges d'ultrasò i vam poder veure 
immediatament que allà hi havia alguna cosa. Per mi, això era 100% prova que del seu embaràs. 
 
Al proper dia, un dimecres, vaig conduir cap a la feina i va ser en aquell moment que vaig començar a 
tenir dificultats per orinar a les 2 pm La meva glàndula de la pròstata estava severament inflada. 
 
Si jo hagués tractat tot l'assumpte d'un embaràs molt aviat amb repugnància, estic segur que la meva 
pròstata hagués estat activa. La resolució del meu conflicte va ser la total acceptació de la situació. 
Com el Dr. Hamer m'havia dit, quan el vaig trucar la nit que el catèter va ser inserit i estàvem discutint 
l'assumpte de la meva pròstata, “Comenceu a gaudir la perspectiva del seu petit nét”. Quan vaig 
objectar dient que els dos encara no estaven casats, ell va respondre: "Això no importa - ho poden fer 
més tard". I així ho van fer el setembre del 2002. 
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Finalment, voldria agrair-li al Dr. Hamer per haver descobert la GNM, i per haver-me ajudat a mi i a la 
meva família amb els seus excel·lents consells. 
 
Podem guarir el càncer - però no podem lluitar contra ell.  
 
Cordials salutacions, 
Joseph Henkes 
 
 

Traduït del document original en alemany 
 

Font: www.LearningGNM.com 


