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"Si haguéssim sabut de GNM en aquell moment…" 
 

Només m'agradaria transmetre una experiència clau que em va deixar completament impressionat 
durant el seminari de GNM que vaig prendre amb Caroline Markolin. Parla de l'especificitat de GNM i 
els esforços miraculosos que fa el nostre cos (no la malaltia) per ajudar-nos a adaptar-nos al nostre 
entorn 'percebut'. He volgut compartir aquesta experiència durant molt de temps, però d'alguna 
manera em vaig posar ocupat i ho vaig deixar. Ara sento fermament que aquesta experiència s'ha 
d'usar en els ensenyaments de GNM perquè sacseja els escèptics quan els explico. Almenys fa que la 
mort del meu avi sigui una experiència d'aprenentatge i respecta la gran vida. 
 
El meu avi va morir 'de càncer d'estómac' el 1991. Vaig anar a veure'l quan va ser diagnosticat i en 
'tractament' a Medicine Hat, AB de Vancouver. Tenia un aspecte fràgil en comparació amb el jo 
normal, saludable i feliç, però ni tan sols s'acostava a com es veia quan va morir, em van dir. Li van 
donar quimioteràpia i, finalment, “no van poder fer res”. L'avi va morir d'una mort lenta i dolorosa, 
malgrat que va viure una vida feliç i generosa. 
 
En aquell moment de la meva vida només vaig pensar... wow, com podria el meu saludable avi 'tenir' 
càncer? Té hàbits tan saludables i sempre semblava tan feliç? No podria el cos ser molt intel·ligent 
com em van ensenyar? De fet, era un gran home de família, feia exercici, mai no semblava estressat. 
No ho vaig poder entendre. La meva mare i els meus oncles van pensar que probablement tenia 
alguna cosa a veure amb treballar en una planta de fertilitzants i van dir que l'avi va tenir un incident en 
què va caure en una pila o contenidor de fertilitzant i va estar allà durant diversos segons (no està 
segur d'aquests detalls?) on ha d'haver respirat una mica de pols. Això no tenia sentit per a mi perquè 
seria una ruta completament diferent cap a la tràquea, els pulmons, etc. Per què l'estómac? Dubto molt 
que algú empassés fertilitzant, i si ho fessin, els metges o doctors segurament estimularien el vòmit 
com a primers auxilis o mesures més invasives si el fertilitzant fos vist com a tòxic. Però no hi va haver 
menció d'empassar. 
 
Va ser molts anys després, el 2008, quan vaig escoltar sobre la Germànica Nova Medicina i vaig 
assistir als seminaris impartits per Caroline Markolin a Vancouver. I el càncer d'estómac estava cobert. 
Hi era per aprendre sobre la intel·ligència del cos, com a quiropràctic, i de fet no tenia idea de la 
majoria de les premisses de GNM. El conflicte específic relacionat amb l'estómac és “no poder pair un 
mos”. Un dels 3 o 4 exemples donats per Caroline va ser 'no rebre una pensió a què té dret'. No vaig 
pensar gaire en això en aquell moment perquè estava massa ocupat prenent notes, però el cap de 
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setmana següent vaig parlar amb la meva mare a Medicine Hat per telèfon i vaig tornar a tractar el 
tema del càncer d'estómac de l'avi. Li vaig preguntar a la meva mare si recorda que l'avi estava 
estressat per alguna cosa, ja que sempre em va semblar tan tranquil (mai ho havia vist enfadat). 
Després em va dir que l'única cosa que recorda fora del comú és que ell estava particularment enutjat 
perquè la companyia per a la qual treballava havia administrat malament el seu fons de pensió i no va 
rebre la pensió. El va descobrir quan es va jubilar. 
Gairebé em cau el telèfon! Aleshores es torna més específic que això? Vull dir que només es van 
donar alguns exemples específics a la classe de GNM, i viola. 
 
… si haguéssim sabut de GNM en aquell moment, les nostres famílies podrien haver-se unit fàcilment i 
haver donat a l'avi tots els diners que necessitaria i ell podria haver tingut amor familiar en lloc d'un 
“mossegament indigerible”. Tots podríem haver-nos adonat de la intel·ligència del cos i la seva saviesa 
per respondre perfectament a l'angoixa imprevista, en lloc de permetre que un porter ignorant l'enverini 
fins a una mort lenta i dolorosa. Tots hauríem après tant! Era un gran home, amable amb tots, sempre 
allà per passar temps amb la família. 
 
I, tanmateix, la poderosa professió mèdica continua atacant el Dr. Hamer. D'acord, s'han de provar tots 
els descobriments. Prova-ho, ESTIMA! No siguis arrogant i ignorant. Com poden descartar aquesta 
feina sense intentar aprendre res? I, tanmateix, permetem que continuïn bombant toxines als nostres 
nadons i productes químics a la nostra societat, sense comprendre com funciona el cos i les 
meravelles de la veritable experiència humana. Quina llàstima. ANEM professors i practicants de 
GNM!!! 
 
Continuaré explicant a la gent sobre aquesta experiència una vegada i una altra.  
 
Terry 
Vancouver, Canadà 
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