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"La GNM em va tornar la vida" 
 
Els meus símptomes de colitis van començar el juny del 2020. Vaig notar que havia d'anar al bany amb 
més freqüència. Al principi només era diarrea, però amb el temps es va fer més freqüent i, finalment, la 
femta eren sanguinolentes. Realment no sabia què estava malament amb mi. Com la majoria de la gent, 
vaig pensar que era la meva dieta. És cert que bevia moltes begudes energètiques i cafè i menjava molt 
menjar per emportar perquè no volia molestar-me a cuinar quan tenia tanta tasca que fer per als meus 
cursos de desenvolupament web i aplicacions. 
 
La meva diarrea amb sang va continuar durant uns 3 mesos fins que va arribar al punt que era 
incontrolable. Ja no podia sostenir el meu tamboret i estava començant a afectar la meva vida. Vaig anar 
a veure el metge ia l'hospital em van fer una colonoscòpia. Com que la colitis encara era força lleu, em 
van donar òvuls de mesalamina per provar durant un mes. Va funcionar molt bé. Els símptomes van 
desaparèixer del tot quan vaig acabar la recepta. Tot i això, 2 setmanes després els símptomes van 
tornar. Aquesta vegada, deu vegades pitjor i, novament, vaig pensar que era la meva dieta. Aleshores, ja 
havia deixat les begudes energètiques i el cafè i vaig tractar de menjar millor, però res semblava 
funcionar. 
 
En aquell moment, assistia a l'escola en línia, per la qual cosa em vaig poder quedar a casa, però la meva 
condició va empitjorar tant que ni tan sols em va importar. Tenia tant dolor que amb prou feines podia 
seure davant del meu ordinador per assistir a una classe en línia. Corria constantment al bany fins al punt 
que m'aixecava i m'havia de rentar les mans i havia de fer la volta i tornar-me'n. No exagero quan dic que 
havia d'anar com a mínim 30-60 vegades al dia. El dolor era insuportable en aquest punt. Estava perdent 
molt de pes com. Finalment vaig tornar a l'hospital on em van fer prednisona. Em van receptar una dosi 
doble d'òvuls de mesalamina i 40 mg de prednisona. També em van posar en contacte amb un dietista i 
em van programar una cita telefònica amb especialista en gastroenterologia. Vaig parlar amb molts 
metges. Vaig provar els medicaments i la dieta que em van recomanar. no ho va fer 
 
Un dia a finals de la tardor, quan estava en línia tractant de veure si algú més tenia el mateix problema, 
em vaig trobar amb "Mike The Heal Your Gut Guy", on tenia un convidat que parlava sobre la seva història 
intestinal i com va aplicar GNM. La seva La història sonava igual que la meva, així que em va donar 
curiositat. El que em va cridar l'atenció va ser que, segons GNM, la colitis no era causada per la dieta o 
l'"alimentació incorrecta", sinó per angoixa emocional o un "xoc de conflicte". LearningGNM i vaig 
començar a llegir tant com vaig poder i com més aprenia, millor em sentia. 
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Odio dir-ho, però realment m'afanyaré en la meva curació. Vaig decidir posar a prova GNM. Vaig demanar 
una pizza gran de pepperoni, vaig comprar un Starbucks Macciato i em vaig menjar una petita terrina de 
gelat i qui sap què tot. Va passar alguna cosa que mai vaig pensar que passaria. Estava bé! Va ser 
aquesta petita victòria el que realment em va convèncer perquè això ve d'algú que prendria 2 glops de 
cafè i acabaria al llit amb un dolor horrible i sagnat. 
 
Malauradament, la història no s'acaba aquí. Després d'aproximadament una setmana, els símptomes 
estaven tornant i vaig començar a dubtar a la meva ment que potser el medicament estava funcionant i 
GNM no estava funcionant després de tot. Aleshores, el febrer del 2021, vaig reservar una trucada en línia 
amb Caroline Markolin perquè en el fons sabia que GNM tenia sentit. Després de parlar amb Caroline, 
vaig quedar absolutament impressionat. Durant la nostra conversa em va explicar “colitis ulcerosa” des de 
la perspectiva de GNM i que els símptomes són una indicació que havia resolt un “conflicte de mossegada 
indigerible”. Immediatament vaig reconèixer el "mossegament de fallida" i l'estrès financer que vaig tenir a 
la primavera del 2020. I, de fet, va ser el juny del 2020 que la meva situació financera va millorar. 
 
En llegir el lloc web de LearningGNM, ja sabia que la diarrea crònica era causada per "petjades". 
Aleshores, una de les meves raons per contactar amb Caroline va ser per ajudar-me a trobar les meves 
empremtes i saber què he de fer per desfer-me'n i progressar més. Vam descobrir que el tema d'“inversió” 
era una pista. Per tant, seria millor mantenir-se allunyat del tema, particularment a Internet. El punt 
principal era prendre consciència que la dificultat financera que vaig tenir a la primavera del 2020 ara era 
cosa del passat i ja no era rellevant. Caroline em va recomanar deixar anar aquest “esdeveniment”, mirar 
de viure a la presència i seguir amb la meva vida. Ella va fer un altre punt important. Ja que se'ns fa 
creure que és la nostra dieta la que causa malalties intestinals com la colitis, és fonamental donar-li a 
cada aliment que ingerim un significat positiu, és a dir, "Sóc capaç de pair-te!", "Ets bo per a mi!" en lloc 
de “m'estàs donant diarrea”. Perquè quan diem al nostre subconscient (la psique) que els aliments que 
mengem ja no són un “perill”, pot deixar anar les empremtes i la diarrea s'aturarà. 
 
Després de fer la meva "tasca" de GNM, ara estic lliure de símptomes. Puc menjar i beure allò que vulgui 
sense tenir diarrea. GNM em va tornar la vida. Gràcies, Dr. Hamer, pel seu descobriment! 
Gràcies, Caroline, per fer que el coneixement de GNM sigui accessible per a tothom! Gràcies, Mike, per 
assenyalar les persones en la direcció correcta! 
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