Mijn 2 borsten
1. Epi-demio-logie
2. Oorsprong en evolutie van de borsten en de soorten melk
3. Evolutie van de hersenen in functie van de evolutie van de
samenstelling van de soorten melk
4. Embryologie
5. Ana-tomie
- structuur
- de 3 nesten
- de lateraliteit
- de kwadranten
- de vormen
- de maten
- de implantaten
- de verbindingen
6. Fysiologie
- de biologische functies van de borsten
- de psychomotorische werkwoorden i.v.m. borsten
- voedingstoffen en metabolische routes die direct of indirect
betrokken zijn bij het ontstaan van borstkanker

7. Wat is ziekte ?
- definitie
- crisis
- de 4 niveaus van ziekte
- de mishandelingen, de trauma’s
- de schokken
- het subjectieve effect van objectieve feiten: de conflicten
- de gevolgen/de impact
- programmerende en uitlokkende factoren/triggers
8. Wat is kanker ?
9. Fysiopathologie van de borsten : ziekten van de borsten
- asymmetriën
- vervormingen en metamorfosen/vormveranderingen
- consistentie
- storingen/disfuncties
- vergiftigde soorten melk
10. Wat is borstkanker?
11. De verschillende soorten borstkanker
12. Genetica en epigenetica van borstkanker
- de genetische sequentiebepaling
- de epigenetische invloed
- gevoeligheid en de curve van gauss
- hormoonreceptoren en kankercellen
13. Symboliek van de borsten
- etymologie
- homofonen
- anagrammen
- het nest, het huis, het gezin
- de mythe van herakles

14. Borst-fonieën: luister naar je borsten
15. Waartoe dient borstkanker ?
16. Waartoe dienen uitzaaiingen van de verschillende soorten
borstkanker?
17. Preventie van borstkanker, uitzaaiingen en recidieven/
hervallen
- primaire preventie
- definitie
- de 6 zintuigen en de 5 vitale behoeften
- de essentiële vraag
- stop met aardig zijn, wees oprecht !
- spontane genezingsdrang (envie)
- secundaire preventie
- tertiaire preventie
18. Globaal medisch dossier
19. Piramide ter bevordering van de genezing
20. Biologishe cycli opgeslagen in het celgeheugen
21. Gepersonnaliseerde therapeutische «borst-fonieën »
- film : « mes deux seins » ( mijn 2 borsten) van marie mandy
- evidence based medicine
- revitaliserende complementaire benaderingen
22. Wijsheden van de verschillende soorten borstkanker

