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INFECCIÓ DE BUFETA 
 

anònim 
 
 
7 d'octubre 2008 
 
“…perquè ara tinc el control…” 

 
Com he llegit altres testimonis de la Germànica Nova Medicina (GNM), voldria contribuir amb la meva pròpia 
experiència. No és només la meva perquè podria escriure sobre diversos casos ja que estic familiaritzada 
amb la GNM des de fa uns anys. 
 
El primer moment revelador va ser fa uns anys arran d'un cas d'infecció de bufeta, que, com és freqüent a 
les dones, era crònic. Ara m'he de riure sobre això a causa de l'absurd de la seva causa! 
 
Va començar quan tenia 7 anys. Tenia una infecció de bufeta que era examinada minuciosament per tota 
mena de doctors. Vaig haver de passar per tractaments molt incòmodes però la meva mare insistia que 
continués amb aquests. 
 
No obstant això, les infeccions de bufeta recorrien diverses vegades l'any. 
 
La raó que donaven els metges semblava tenir sentit en aquell moment: “La seva filla ha d'evitar asseure's 
sobre les roques fredes”. La meva mare em deia insistentment que no fes més això. 
 
Què va passar després d'uns mesos?...la següent infecció de bufeta; i, encara avui sostinc, que mai em 
vaig asseure sobre roques fredes, ja que no volia tornar a passar pels dolorosos procediments mèdics una 
vegada més. 
 
Aleshores van aparèixer amb una altra raó: “No has d'usar roba que deixi a l'aire el teu ventre”. Sent una 
adolescent jove m'agradava fer servir bruses curtes. Aleshores vaig començar a vestir bruses de cintura 
normal i vaig tenir cura de no asseure'm sobre roques fredes. 
 
Algun temps després, estàvem viatjant cap a la nostra destinació de vacances i en una parada per 
descansar vaig haver de fer servir un bany públic. Per descomptat que no em vaig asseure sobre el seient 
del toilette però la propera infecció va ser atribuïda a aquesta causa ja que era molt probable que els 
bacteris “saltaran” cap a mi. 
 
Després d'això vaig evitar els banys públics i alhora vestia bruses llargues i no m'asseia sobre roques 
fredes. 
 
Durant l'examen de la següent infecció, es va dir que segurament m'hauria assegut sobre roques fredes 
malgrat que ho vaig negar clarament. “Ets jove encara i no sempre saps què fas” (Gràcies pel vot de 
confiança!) 
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Durant els anys següents ni em vaig molestar a descobrir d'on o per què venien les infeccions de bufeta... 
no m'importava. A certa altura vaig prendre antibiòtics per deu dies i tot i així vaig seguir amb repetides 
infeccions durant anys. 
 
Fins que un dia, la GNM va entrar a la meva vida i em vaig preguntar si podria aplicar aquest coneixement a 
les meves infeccions de bufeta. 
 
Vaig participar d'un taller sobre al·lèrgies i rails per aprendre sobre la meva febre de fenc (que ara ha 
gairebé desaparegut - curació espontània? Ha, ha!) i vaig treure algunes idees que possiblement podia 
connectar a les meves infeccions de bufeta. 
 
Sóc una 'esquerrana' convertida a destra (recordo ser sempre amonestada per la meva mare, encara que 
això va ser fa més de 20 anys enrere: ...utilitza la teva mà dreta! Grr – està bé, ara sóc ambidiestra). És 
difícil per mi trobar a l'índex els Programes Especials amb Sentit Biològic (SBS) exacte, ja que em sembla 
que gairebé tot ha estat escrit per a la gent destra. No obstant això, vaig poder trobar les respostes al meu 
problema. 
 
El “problema” era la meva mare. Ella constantment interferia en els meus assumptes i volia dirigir la meva 
vida (nota: conflicte biològic associat amb el revestiment de la bufeta: no ser capaç de marcar el territori). 
Encara avui no ens portem gaire bé, però hem trobat una manera d'ajustar-nos una a l'altra. 
 
Una nit, quan encara vivia amb la meva mare, ella va irrompre a la meva habitació i es va burlar de mi per 
estar al telèfon ja que ella se sentia molesta pel murmuri que escoltava de tant en tant. Ella no volia que jo 
usés el meu telèfon de nit. Jo, per part meva, no podia entendre la seva objecció, ja que quan mirava la 
televisió no era un problema per a ella. No podia entendre el seu raonament ja que era el meu telèfon pel 
que jo pagava. 
 
Vaig sentir el meu enuig. No podia entendre que ella insistís a tenir aquest dret! Mentre ella es retirava de la 
cambra, em vaig adonar que tindria una altra infecció de bufeta. Després d'uns minuts vaig sentir aquests 
terribles dolors que tornaven a venir. Tenia que aconseguir una bossa d'aigua calenta per alleujar el dolor. 
Em vaig calmar a mi mateixa acceptant la seva idiosincràsia i entenent que no hi havia raó perquè jo 
m'enfadés tant sobre això. Això devia haver ajudat. No vaig estar enutjada tota la nit i el meu enuig es va 
passar després de 5 minuts. Aquest episodi d'infecció de bufeta va durar una hora i després va 
desaparèixer completament. 
 
Pel temps que vaig viure allà vaig tenir repeticions freqüents d'infeccions tal com tots els anys anteriors. Tot 
i això hi havia una diferència ben diferent: la meva infecció de bufeta durava prop d'una hora cada vegada 
que m'enfadava amb la meva mare durant 5 minuts i després desapareixia. Podia arreglar el rellotge amb 
aquest coneixement! Des de llavors és que no vaig visitar un metge perquè ara tinc control sobre la meva 
reacció i conseqüentment sobre la durada del conflicte- sinó sobre els conflictes que produeixen els 
episodis. 
 
Estic taaaan contenta de no haver de patir aquestes infeccions de la manera que ho feia quan era jove i no 
els tinc més por. La meva última visita a un metge va ser el 2003. 
 
Si existís un sistema de reemborsament en el nostre sistema de salut, jo podria ser rica, perquè conec millor 
el meu cos i la meva psique! 
 
Moltes gràcies Dr. Hamer! 
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