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Рак на яйчника 
 

от проф. д-р Хано Бек (1992 г.) 
 

 
От 1961 г. до 1988 г. д-р Бек е професор по история в Университета в Бон, Германия. През 
1986 г. той организира среща в своя университет, посветена на научните открития на д-р 
Хамер. Кани свои колеги от Медицинския факултет, съдии, адвокати, биолози, биохимици, 
както и пациенти. Въпреки първоначалното съгласие от страна на ректора, конферентната 
зала, която била определена за дискусията, се оказала заключена – достъпът бил 
отказан!  
 
През 1992 г. д-р Бек публикува книгата „Ракът е лечим. Д-р Рике Герд Хамер – един 
пример за подтискане на знанието”.    
 
  
„Хирургът радостно възкликна: Хамер беше прав!”  
 
През 1988 г. дъщеря ми, Алмут, беше диагностицирана с рак на яйчника. Тъй като, според 
традиционната медицина, това представлява „живото застрашаваща” болест, ни казаха, 
че веднага трябва да се направи операция.  
 
Но ние, семейството, както и тези, които „знаеха”, останахме доста спокойни.  
 
Направеният скенер на корема потвърди, че туморът нараства бързо и ние незабавно се 
свързахме с д-р Хамер. Той поздрави дъщеря ми и каза: „Поздравления Алмут, ти 
премина най-лошото! Трябва да си имала много тежък конфликт на загуба, който сега е 
разрешен”. (През 1986 г. майката на Алмут почина.)  
 
Поради това, че дъщеря ми знаеше за ГНМ и поради нежните окуражителни думи, шокът 
от диагнозата беше напълно избегнат.  
 
Според Третия биологичен закон (Онтогенетична система на туморите и раковите 
еквиваленти) по това време Алмут имаше класически „тумор в лечебна фаза” 
(предшестван от тъканна некроза по време на активната фаза).  
 
Характерното за тумора на яйчниците е, че в рамките на няколко месеца той се превръща 
в твърда киста, която може да се премахне хирургично без проблем. Докато кистата се 
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втвърди напълно туморът се прикрепва за заобикалящите го тъкани. Открит в тази фаза, 
той погрешно се определя от традиционната медицина като „инвазивен рак”.  
 
Накратко, ние бяхме напълно убедени в точността на откритията на д-р Хамер, най-вече, 
защото бяхме запознати с много от неговите успешни случаи.  
 
Лекарите се опитаха да окажат натиск върху дъщеря ми, но без успех. Алмут следваше 
съветите на д-р Хамер (за ужас на повечето хора) и изчака цяла година преди да се 
оперира. По време на този период коремът ѐ беше толкова голям, че доста хора мислеха, 
че е бременна. По-късно някои дори попитаха дали Алмут вече е родила…  
 
По това време д-р Хамер си сътрудничеше с един хирург, който беше силно впечатлен от 
неговите открития.  
 
Пациентите, които той изпращаше в клиниката бяха изцяло лекувани според препоръките 
му.  
 
Именно там, в присъствието на д-р Хамер, от корема на Алмут бе премахната една 
напълно капсулирана киста с размер на футболна топка и тежаща 4,5 кг. Хирургът 
радостно възкликна: „Хамер беше прав!”  В деня преди операцията главният лекар на 
клиниката изказа следната диагноза: „Целият абдомен е пълен с метастази. Нищо не 
може да се направи! Неоперативна!”   
 
Трябва да спомена, че операцията беше изцяло документирана и затова не може нито да 
се отрече, нито да се представи неточно.  
 
След кратка десетдневна почивка Алмут се прибра вкъщи, където продължи бързо да се 
възстановява.  
Тъканната проба, която беше изпратена до патологията след операцията потвърди 
официалната диагноза – много злокачествен рак на яйчника.  
 
Оттогава изминаха девет години. Това е важно да се подчертае, защото не се вмества в 
представите на медицинските скептици и в стратегията на тези, които подтискат новото 
медицинско познание.  
 
Дъщеря ми се чувства по-добре отвсякога.  
 
Но какво се случи с хирурга?  
 
Услужливият хирург, който явно осъществяваше успешни операции и който, с участието 
на д-р Хамер, би могъл да повиши репутацията на клиниката, бе привикан и инструктиран 
от администрацията да спре да прави операции на базата на принципите на Германската 
нова медицина. Оттогава нататък препращанията от д-р Хамер бяха прекратени.  
Що се отнася до операцията на дъщеря ми, аз платих само за престоя в болницата; 
операция все едно никога не беше правена. Ето как администрацията успя да елиминира 
всяка следа.  
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Как счетоводството се справи с това? Как отчетоха фактическата цена? Изглежда всичко 
е възможно, когато трябва да затвориш устата на компетентен лекар или хирург, избрал 
правилния път.   
 
 Допълнение   
 
Междувременно Алмут се омъжи. През Май 1997 г. тя роди едно здраво бебе – дете, 
което без Германската нова медицина на д-р Хамер, никога нямаше да го има.  
 
Благодаря!   
 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

превод: http://www.gnm-bg.com 
 

Английски: www.LearningGNM.com 
 

Информацията в този разказ не заменя професионалния лекарски съвет!  
 


