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INFECCIÓ DE BUFETA 
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11 de juliol de 2010 
 
"La GNM és un èxit!" 
 
La meva dona ha estat patint infeccions de la bufeta durant un any i mig; de fet n'ha tingut dues 
en què ha necessitat tractament amb antibiòtics. Després de la segona no va parar de tenir 
recaigudes, cosa que significava que una setmana tenia símptomes tota la setmana i la següent 
se sentia bé, després d'unes setmanes va tenir un empitjorament que s'alleugeria però ja era un 
assumpte constant. 
 
Això li angoixava i ella odia prendre antibiòtics, però es va resignar amb el tema. Durant una visita 
al doctor per un altre tema, li parlem sobre la infecció i el doctor li va demanar que es fes unes 
anàlisis d'orina per investigar-ho una mica més a fons. Ho va fer enviant-li una mostra sempre que 
ella tenia un brot. Els resultats eren inconclusos. 
 
Després fem una ullada a les causes emocionals, fem molta feina d'aquest tipus de totes 
maneres i estem molt còmodes amb la manera de procedir de la GNM, ens vam adonar del 
“Conflicte de demarcació territorial”. Semblava que ens encaixava més anomenar-ho “establir 
límits”. En el primer context, el tema semblava sorgir al voltant del sexe. 
 
Jo volia explorar diferents fantasies sexuals al llit, res massa radical, només temàtica divertida per 
a adults. Tot i que a la meva dona li semblava bé, algunes parts el feien sentir incòmoda. I aquí hi 
va haver el problema. Ella no volia dir-me res perquè m'estima amb tot el seu cor i no volia 
molestar-me rebutjant-me a mi oa les meves idees (no és meravellosa?). Això li va causar un 
gran conflicte intern i aquí hi ha el perquè. 
 
Després de parlar-ne, vam descobrir de seguida (gràcies al procés que vam desenvolupar) que 
ella havia estat forçada a un acte sexual amb una parella anterior el que va ser una violació del 
seu espai personal. Ella no va posar límits aleshores, i no els va posar ara pel mateix conflicte 
intern; no volia molestar ningú. Com a resultat ella va ser la que va patir. 
 
Vam resoldre el tema i els seus símptomes van desaparèixer immediatament.Tots els 
símptomes han desaparegut durant els darrers 6 mesos i podem entendre'ns amb llibertat al llit. 
La comunicació és una cosa increïble! 
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Ara descobrim que no sempre té a veure amb una cosa sexual. Va tenir una recaiguda just fa una 
setmana. Ella estava “en escena” ensenyant a l'empresa dels seus pares quan la seva mare que 
estava al fons de l'aula, va aixecar la mà i va interrompre explicant als alumnes com entendre 
millor allò que ella estava explicant. La meva dona és una professora excel·lent i ha estat la seva 
ocupació des dels 16 anys, ara en té 36, així que no cal que ningú l'ajudi amb les seves 
explicacions, però és justament el que fa la seva mare i és una cosa molt inapropiada per part 
seva. 
 
Ella va notar just al dia següent que estava tenint de nou símptomes d'infecció a la bufeta. Parlem 
sobre la invasió del seu territori i com estaven sent envaïts els seus límits, definits per la GNM 
com a “conflicte de demarcació territorial”. Després d'una mica de “resolució compassiva”, els 
símptomes es van esfumar al voltant d'una hora i ja no han tornat. 
 
Això és només una petita part de la nostra vida diària on la GNM hi juga un paper. Els principis de 
la GNM funcionen des d'un dolor al braç fins a atacs d'asma. També ho fem servir amb els 
nostres fills, amb nosaltres mateixos i amb qualsevol capaç d'escoltar, ens encanta. LA GNM ÉS 
UN ÈXIT!! 
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