Sanul, mastitele si „cancerul“ la san
Sanul are doua tesuturi distincte ce pot fi afectate: ducturile mamare (canalele prin care curge laptele) si
glandele mamare (glandele care produc laptele)

Ductele mamare si mastitele (inflamatia ductelelor mamare)
Ductele mamare (care transporta laptele) sunt afectate de un alt conflict decat glandele mamare si anume
de separarea brusca de un copil care suge la san. Acest copil poate sa fie real, adica un sugar, dar poate sa
fie si altcineva care este perceput ca un sugar si care trebuie ingrijit. Poate sa fie un animal sau un partener
care se desprinde brusc de la piept. Lateralitatea biologica conteaza in a depista persoana cu pricina.
La dreptacele din punct de vedere biologic (testul de aplaudat!) sanul stang este asociat cu mama/copil si
cel drept cu restul de oameni (partener, tata, coleg, sef, straini, copiii mai in varsta - adica cei care nu mai
sunt priviti ca si copii).
La stangaci biologic este invers.
Cand suferinta este activa, se ulcereaza ductele mamare, lucru care nu este observat deloc si are ca rol
marirea lor ca sa curga mai mult lapte pentru copilul pierdut.
De abia cand conflictul va fi incheiat ductele vor fi aduse la normal cu un proces de reparatie care implica
imflamatie, secretie si dureri. Deci mastita nu va aparea cand se ia copilul de la san si de abia cand acesta
poate sufge din nou sau ne-a trecut supararea.
O catea care doar ce nascuse mai multi catei a facut mastita dupa ce a suferit un conflict de genul
“indepartatul brusc de la san al copilului” deoarece stapanul catelei s-a amestecat in viata ei incercand sa
schimbe modul in care aceasta isi alapta cateii.
Si vacile fac des mastita cand se separa viteii de mame.
In mod similar, daca unei mame care alapteaza, i se ia neasteptat copilul de la san in maternitate sau in
spital (din cauza internarii sau a incubatorului) atunci femeia dezvolta ceva mai tarziu o mastita daca a
perceput conflictul in acest mod.
Majoritatea femeilor fac mastita in maternitate numai din aceasta cauza. Separarea poate sa fie scurta.
Sa zicem ca femeia doarme si o asistenta ii ia copilul de la san sa-i faca niste controale. Cand se trezeste va fi
socata de nu are copilul la san, acest soc (DHS) va declansa conflictul. Cand i se aduce inapoi copilul,
conflcitul se incheie si apare un proces de autorepare.

Si cu mastita produsa de medici, incep alte multe probleme cu urmari si mai grave pentru mama si copil.
Cum medicina se teme de infectii , copilul nu se mai lasa la sanul mamei ca sa nu „ia bacterii“ iar mamei i se
dau antibiotice care nu rar, fac sa-i dispara laptele de tot.
Copilul va suferi automat de la despartirea de san a mamei si va face probabil ori o neuordemita la fata
(separarea de sanul mamei), ori o alergie la lactoza de la laptele praf cu care va fi indopat de personalul
medical in aceasta faza conflictuala, ori o hepatita din cauza ca va avea impresia ca o sa moara de foame
fara laptele de san. Mama va fi in plus tratata inutil cu antibiotice, care impiedica si lungeste vindecarea.
De fapt mama poate hrani mai departe copilul cu sanul neafactat sau chiar si cu cel afectat caci nu exista nici
un pericol de contagiere, asa cum crede medicina.
Cele mai multe greseli initiale apar cand este implicata medicina si dupa prima greseala se vor face un lant
intreg de greseli suplimentare, din ce in ce mai mari.
Glandele mamare
Cancerul de san este cel mai raspandit „cancer“ la femei, intalnit in 78% din cazuri
Frecventa crescuta a cancerului de san in ultimii ani este in mare parte datorata faptului ca se fac din ce in
ce mai multe controale si mamografii. Astfel se gaseste ceea ce nu ar trebui sa se gaseasca si nici nu se
gasea pe vremuri. Pe vremuri femeile nu se speriau de la niste noduli, care in cele mai multe cazuri trec de a
sine dupa ceva timp. Multe femei s-ar vindeca de la sine daca nu ar intra pe mana diabolica a medicinii. Nu
toate, dar cele mai multe.
Glandele mamare, sunt sinonime cu grija şi cu hranirea, răspund la un conflict de „îngrijorare
faţă de cuib”.
Conflictele emotionale care afecteaza glandele mamare:
- grija pentru sanatatea cuiva sau grija pentru cuib (casa, locuinta), grija ca cineva drag poate sa moara
- cearta cu partenerul (nu este insa un conflict sexual) , cearta referitor la cuib (casa, locuinta)
In functie de lateralitatea mainilor dpdv biologic (stangace sau dreptace la testul de aplaudat - care mana
este cea activa la aplaudat sau care este deasupra ?) este afectat ori sanul stang ori drept.
La dreptacele biologic sanul stang este asociat cu mama/copilul/cuibul si cel drept cu restul de oameni
(partener, tata, coleg, sef, straini, copiii mai in varsta - adica cei care nu mai sunt priviti ca si copii)
La stangacele din punct biologic este invers: partea dreapta este partea mamei/copilului/cuibului.
Daca partenerul este insa perceput ca un copil, atunci va fi afectat sanul corespunzator mamei/copilului.
Animalele sunt percepute de regula ca si copii.
Insa o calareata de performanta isi va privi propiul cal ca pe un partener.
Totul depinde deci de perceptia individuala.
Pe de alta parte frecventa crescuta a acestui tip de cancer se datoreaza numarului crescut de griji cu privire
la sanatatea copiilor, la griji legate de cuib (casa, locuinta)
Faza activa a conflictului
Semnificaţie biologică: creşterea celulelor producătoare de lapte (tumori mamare).
Situaţie care permite mai mult lapte pentru copil sau partener şi accelerează procesul de
vindecare. Dimensiunea nodulului compact este direct legată de durata conflictului.

În momentul în care conflictul este rezolvat, tumora se opreşte din creştere.
Faza de vindecare
Nodulul se încapsulează (vindecare biologică = fără microbi TBC), sau se cazeifică (cu microbi TBC) şi se
închide sub pielea intactă.
Diviziunea celulară (mitoza) se opreşte; edem minim în timpul fazei de vindecare; durere numai la sfârşitul
fazei postconflictuale (atunci când ţesuturile se micşorează şi se cicatrizează). Intensitatea durerii este egală
cu profunzimea durerii produse de derma (corium) cerebelului.
Tumora deschisă: în cazul în care o tumoră descompusă (necrotizantă, urât mirositoare, cazeoasă) de
micobacterii (TBC) este expusă, prin puncţie vindecarea urmează o cale cu totul diferită: are loc evacuarea
unei cantităţi mari de secreţie urât mirositoare şi murdară, care stresează femeia. Umflarea sânului şi
secreţia cresc în mod semnificativ dacă, în acelaşi timp, este prezent şi Sindromul TRC - tub renal colector din cauza unui conflict legat de existenţă.
Putini stiu ca si barbatii mai sensibili pot face cancer la san din aceleasi motive.
Daca sunt afectati ambii sani, atunci exista 2 conflicte simultane. Atunci avem de a face cu o constelatie la
nivelul cerebelului.
Vorbim despre o constelaţie cerebeloasă în cazul în care există un Focar Hamer (FH) activ în fiecare emisferă
a cerebelului.
1. Pacienta se simte din punct de vedere emoţional „arsă”, „moartă interior”, adoptând un
comportament rece („constelaţie socială”).
Dr. Hamer : „anterior, medi am considerat această stare ca fiind o formă de depresie, majoritatea
pacienţilor ajungând într-o clinică de psihiatrie. Constelaţia cerebeloasă are, de asemenea, un sens
biologic.“

Despre operatii
Dr. Crina Veres, cunoscatoare a NMG despre operatiile la sani:
"Interventia chirurgicala la san nu este necesara in nici o situatie fiindca nu pune in pericol viata oricat ar
creste si oricat de mult timp ar puroia aici o tumoare.
Ceea ce pune viata in pericol la tumorile de san este devalorizarea de sine in raport cu aspectul sanului.
Daca valoarea personala scade din cauza:
•imaginilor negative despre sanul aparent cu un continut periculos
•senzatiillor neplacute: supuratii, miros de carne imputita
•estetica alterata de un mamelon retractat
...atunci apare o alta problema, secundara pentru care femeia chiar poate muri,gen metastazele osoase,
pulmonare, de ficat... dar la san NU este necesara nici o interventie.
Aceeasi situatie de scadere a valorii personale apare si atunci cand:

•imaginea ta actuala este in dezacord cu imaginile create in constientul si inconstientul colectiv
•parerea celorlalti despre normalitate nu corespunde cu felul in care arati
•frica de diagnostic sau de moarte
•frica de amputatie de san
Citostaticele
Citostaticele reduc doar procesul de vindecare. Nodulii se reduc sau dispar dar vor reaparea de indata ce
citostaticele nu se mai administreaza. O mare amagire acest tip de tratament.
Practic si antibioticele si cafeaua ar avea acelasi efect ca si citostaticele cu privire la oprirea procesului de
vindecare. Insa citostaticele distrug creierul si celulele caci sunt toxine foarte puternice, ce nu aleg intre
tesut sanatos sau "tumori". De aceea, cine ia citostatice isi scade sansa de autovindecare la sub 2%.
Citostaticele lichideaza dupa o statistica medicala facuta pe 200.000 de pacienti 98% din pacienti in descurs
de ani.
Radioterapia si citiostaticele omoara tesuturile si creierul in mod ireparabil.
http://sanatate.findtalk.biz/t1125-citostatice-studiu-arata-ca-succesul-tratamentului-cancerului-cucitostatice-este-aproape-zero

