
 

 

 

 

 

INFECCIÓ DE BUFETA 
 

per Lida Baron 
 
 
 
10 d'octubre 2007 
 
Infeccions de bufeta després de tenir sexe 
 
Amb el coneixement que he guanyat als seminaris de la Germànica Nova Medicina (GNM) va ser 
possible alliberar-me, per bé, de les infeccions cròniques de bufeta. 
 
Al seminari de la GNM vaig aprendre sobre els "rails” com aquests poden causar que els mateixos 
símptomes es repeteixin quan succeeixen idèntiques circumstàncies. 
 
Per anys, jo vaig patir infeccions de bufeta després de tenir sexe. Jo sentia que estava estancada en un 
solc. No cal dir que això tenia un efecte perjudicial en la meva relació sexual amb el meu marit. 
 
Quan em vaig adonar que la pista s'establia en el moment que jo no volia tenir sexe però de totes 
maneres ho tenia, ho vaig poder solucionar a la meva ment. Jo gaudeixo del sexe i vull ser una 
companya participativa durant tota l'experiència. Amb la comprensió que vaig obtenir amb la GNM vaig 
poder enfrontar la situació conscientment. 
 
Les infeccions de bufeta es van aclarir immediatamenti tot transcorria bé fins que una nit el meu marit i 
jo vam tenir sexe a altes hores de la matinada. Aquesta no és la meva hora preferida per tenir sexe ja 
que normalment estic profundament adormida. La meva "antiga" actitud havia pres el control i vaig 
acabar amb una infecció de bufeta. Un cop més, vaig treballar la meva ment amb exercicis per netejar el 
que fa referència al sexe sense importar l'hora del dia o la nit. Vaig poder crear un resultat positiu 
donant-li la benvinguda a una invitació a tindre sexe en comptes de resistir-la. Durant els darrers tres 
mesos hem gaudit d'una llibertat en la nostra relació sexual que mai no havíem experimentat. 
 
La GNM ens ha donat al meu marit ia mi un regal pel qual tots dos estem molt agraïts. Moltíssimes 
gràcies Dr. Hamer. 
 
Lida Baron 
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