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 !!"הרפואה החדשה מדהימה" 

 .אני רוצה להגיש עדות כדי לעזור למניע שלך

שני מקרים בהם היה צורך לה ולמעשה היו , במשך כשנה וחציהשתן אשתי סבלה מזיהומים בשלפוחית 
שבוע אחד סובלת , כלומר, א המשיכה לסבול לסירוגיןאחרי המקרה השני הי. לטפל בעזרת אנטיביוטיקה

ושוב יש , ושוב לאחר מספר שבועות יש התפרצות, מהסימפטומים ושבוע לאחר מכן מרגישה בסדר
 .אך הבעיה היתה שם באופן קבוע,  בסימפטומיםפוגהה

בביקור . אזה היה מלחיץ אותה ומכיוון שהיא שונאת לקחת אנטיביוטיקה היא פשוט הפסיקה לעסוק בנוש
. אצל רופא בנושא אחר סיפרנו לו על הבעיה והוא ביקש לעשות בדיקות שתן כדי לחקור יותר לעומק

-חדהיו התוצאות לא . עשינו זאת בכך ששלחנו דוגמאות שתן בכל פעם שהיתה התפרצות של הזיהום

 .משמעיות

 ואנחנו ,זה בכל מקרהואנחנו עושים הרבה עבודה מסוג , ו מקרוב את הגורמים הרגשייםחנלאחר שב
נראה לנו ". קונפליקט של סימון טריטוריאלי"שמנו לב ל, GNM-מרגישים מאד בנוח עם כל הגישה של ה

 .בהקשר הראשון נראה שהנושא עולה סביב סקס".  גבולותהצבת"מתאים יותר לקרוא לזה 

דברים של כיף של סתם , לא משהו רדיקאלי מדי, רציתי לנסות פנטזיות מיניות שונות בחדר המיטות
 נמצאתוכאן . היו שם כמה חלקים שגרמו לה להרגיש שלא בנוח, למרות שאשתי הסכימה לכך. מבוגרים

היא לא רצתה להגיד שום דבר כי היא אוהבת אותי בכל ליבה ולא רצתה לאכזב אותי או לדחות . הבעיה
והנה ההסבר , עצוםט פנימי זה גרם אצלה לקונפליק). ?נכון שהיא נפלאה(אותי או את הרעיונות שלי 

 :מדוע

זוג קודם לעשות -י בן"עשהיא אולצה ) לאור התהליך שפיתחנו(גילינו מהר מאד , לאחר שדיברנו על כך
, לא הציבה גבולות עכשיוו, היא לא הציבה גבולות אז. ה פגיעה במרחב האישי שלהוו שהיאקט מיני

 .התוצאה היתה שהיא זאת שסבלה. היא לא רצתה לאכזב אף אחד; בגלל אותו קונפליקט פנימי

 חודשים 6עד כאן כל הסימפטומים נעלמו למשך . פתרנו את הסוגיה והסימפטומים שלה נעלמו מייד
 !תקשורת היא דבר נפלא. ואנחנו יכולים לדבר במיטה באופן חופשי
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תירגלה סטודנטים בחברה היא .  היתה לה התפרצות לפני שבוע.ינו שזה לא תמיד קשור לסקסלעכשיו גי
י כך "לא חדלה להרים את ידה ולהפריע ע, אשר עמדה בחלק האחורי של החדר, של הוריה בזמן שאימה

אשתי היא מתרגלת מצויינת . שהסבירה לסטודנטים איך להבין יותר טוב את מה שאשתי לימדה
כך שאין צורך באף אחד שיעזור לה , 36כיום היא בת , 16חום שלה מאז היותה בת הנמצאת בת

 .אך זה בדיוק מה שעושה אימה וזה מאד לא הולם. בתירגול שלה כי היא מספיק מוכשרת

דנו בפלישה . ביום שלמחרת היא הרגישה שהיא מקבלת את הסימפטומים של זיהום בשלפוחית
קונפליקט של סימון  "GNM-מה שנקרא ב, יטוריה שלה נפרצולטריטוריה שלה וכיצד גבולות הטר

 .הסימפטומים נעלמו תוך שעה ולא חזרו, לאחר תהליך קצר של התנקות בעזרת חמלה". טריטוריאלי

טווח שלם ב עובדים GNM-עקרונות ה.  תפקידGNM-זהו רק חלק קטן מחיי היומיום שלנו בו משחקת ה
אנחנו משתמשים בזה על ילדינו ועל עצמנו וכל אחד .  אסטמהשל סימפטומים מכאב בזרוע ועד התקפי

 !!!GNM ROCKS. אנחנו אוהבים את זה. אחר שמוכן להקשיב

 .GNM-ואהבה לכל מי שמעורב בשיתוף ה, תודה לכם
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