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RAKOVINA.

JE TO ÚČELEM této knihy informovat své čtenáře o všech možných 
skutečnostech, které jim umožní poznat a aplikovat zákony života, aby 
mohli převést jakékoli neharmonické podmínky v jejich myslích, tělech a 
záležitostech na harmonické, a tak spojit se s Jedním životem a Jedinou 
myslí, aby s nimi mohli vědomě spolupracovat. 

Proto, když nám jeden z našich pracovníků navrhl otevření nového 
oddělení časopisu, jehož cílem by bylo na základě záznamů o případech a 
jejich analýzy stanovit, že všechny takzvané fyzické nemoci jsou pouze 
projevy neharmonických myšlenek a přesvědčení, okamžitě viděl jejich 
hodnotu a souhlasil s vybavením prostoru za předpokladu, že dodá případy
a jejich analýzy. S tím souhlasil a potvrdil, že má spoustu užitečných 
případu. Následuje příklad a označení toho, co máme na skladě: 

Je dobře známo, že když jsou myšlení a cítění konstruktivní a harmonické, 
inteligence v buňkách těla funguje konstruktivně a v souladu s Božským 
plánem: ale když člověk dovolí, aby po dostatečně dlouhou dobu 
převládaly určité negativní stavy vědomí, aby se stali přesvědčením, pak se
inteligence v buňkách přizpůsobuje vírám a funkcím v souladu s těmito 
vírami, spíše než s původním dokonalým plánem. 

Protože reakce buněk na vědomí mysli je ovlivněna pocitem, emocionální 
stavy vědomí naplněné velkým pocitem rychle ovlivňují buněčnou 
aktivitu. Negativní aplikace tohoto zákona vyvolává nemoc. Léčbou je 
konstruktivní použití stejného zákona. 

Pavel řekl: „Buďte proměněni obnovou své mysli.“ Také řekl: „Dokažte 
všechny věci. Držte se toho, co je dobré. “ Těm, kteří s námi pokračují, 
můžeme dokázat, že žádná takzvaná nemoc není nikdy vyléčena, kromě 
obnovy mysli nebo změny mentální činnosti vědomí člověka. I když je 
možné, aby jeden zapůsobil na buněčnou inteligenci druhého, aniž by 
spolupracoval s řídící inteligencí takto ošetřené, skutečný přínos může 
přijít pouze obnovením mysli toho, který povede ke skutečnému 
porozumění. 
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Když se jednou dokážeme přesvědčit, že nemoc pochází z abnormálních, 
mentálních a emocionálních stavů, pak je mnohem snazší přijmout 
myšlenku, že může dojít k vyléčení, když dojde k nápravě špatných 
psychických a pocitových stavů vědomí. 

Je snadné přesvědčit jednotlivce, který není plně informován o zákonech 
mysli, že určité funkční poruchy mohou být zmírněny nebo vyléčeny 
mentálními prostředky; ale tento jedinec by zpochybnil myšlenku 
obnovení normálního stavu, kdy by došlo k organické změně buněčné 
struktury určitých orgánů nebo částí těla. Dokážeme, že to není jen možné,
ale že se to stalo. Jako první případ analýzy vezmeme projev běžně 
nazývaný rakovina. 

Rakovina je zhoubný, nebezpečný růst, který v určitých stavech postupuje 
poměrně rychle, ale před tímto obdobím má obvykle pomalý růst. 
Hledejme tedy podobnou linii duševní činnosti ve vědomí jednotlivce. 
Rakovina se stává aktivní a progresivnější ve svém projevu obvykle v 
době života jednotlivce po odchodu z aktivního obchodního nebo 
společenského života, což naznačuje, že linie duševní činnosti, která vedla 
k projevu, mohla být do značné míry udržována mimo vědomí stupně 
podle těchto činností; ale když nedošlo k žádnému odklonu, pozornost 
jednotlivce byla snadněji upoutána na konkrétní linii duševní činnosti, 
která byla zodpovědná za projev rakoviny, a tedy i její rychlejší rozvoj. 

Autor žil mnoho let vedle lékaře a jeho manželky. Byli to vynikající 
sousedé. Ta dáma byla ženou vysokého morálního charakteru. Po léta byla 
dozorkyní nedělní školy. Působila ve všech církevních a společenských 
životech v komunitě. Vždy se obětavě obětovala bez očekávání odměny na
pomoc nemocným. Byla to velká žena a v mladších dobách velmi silná. 
Viděli jsme ji zůstat celou noc u postele a dělat práci dvou nebo tří 
obyčejných lidí. 

Předtím, než její manžel zemřel, měla na prsou známky malé rakoviny. 
Byla poskytnuta nejlepší lékařská péče a zdálo se, že to není vážné. Se 
smrtí jejího manžela přišlo období, kdy byla většinu času sama. 
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Poté byl postup nemoci velmi rychlý. Za méně než dva roky od okamžiku, 
kdy zemřel její manžel, se u ní vyvinula rakovina žaludku obrovské 
velikosti. Vše, co lékařská věda mohla udělat, bylo k ničemu. Byl jsem s 
ní, když zemřela a viděl jsem ji každý den několik měsíců předtím. 

Kdybychom pozorovali její nesobeckou práci v komunitě a viděli její 
trpělivost a odvahu během její bolestivé nemoci, zpochybnili bychom 
možnost, že někde v jejím vědomí byl zlý, zhoubný stav duševní činnosti; 
přesto to tam bylo. Zdá se, že jako dítě pracovala se svým otcem na 
založení statku. Po jeho smrti se tento majetek dostal k nevlastní sestře; 
což byla opravdu velká nespravedlnost, ale i po mnoha soudních sporech si
to nevlastní sestra ponechala. U této nevlastní sestry si vytvořila pocit 
intenzivního odporu a nenávisti. Stala se z toho v jejím životě leptavá a 
zkažená věc. V posledních letech jejího života se z toho stala posedlost; 
jak žila nad vzpomínkami na svůj mladší život, celá věc se velmi zvětšila a
udělala ji velmi nešťastnou. 

Tato dáma byla ve svém přesvědčení velmi pevná a nepokusil jsem se je 
změnit, protože by to bylo zbytečné. 

Uvedeme další případ, kdy došlo k uspokojivému pokusu o poskytnutí 
pomoci. Vdova, paní asi šedesátiletá přijela ze vzdáleného města navštívit 
příbuzného, který pobýval poblíž nás. Lékaři jí řekli, že má rakovinu a že 
nemohou nabídnout žádnou naději na uzdravení. Případ pokročil tak, že 
uremická otrava ( uremie je stav vysoké hladiny močoviny v krvi) již 
nastala natolik, že jedna noha a rameno byly oteklé nejméně o dvacet 
procent nad normální hodnotu. Mohla chodit jen s asistencí. 

Pro někoho uvedla, že má v úmyslu spáchat sebevraždu, protože by 
nikomu nebyla na obtíž. Kamarádka, která věděla o našem vyšetřování 
zákonů mysli v souvislosti s fyzickými projevy, ji přivedla k nám. 
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Zeptal jsem se, jestli opravdu chce znát pravdu. Citoval jsem: „Utrpěním 
jsou nuceni naslouchat,“ a zeptal jsem se jí, zda věří, že dorazila na 
místo, kde mohla skutečně naslouchat a přijímat pravdu o sobě. Řekl jsem 
jí, že můžu nabídnout nějakou uklidňující sirupovou metodu, která by jí 
dočasně ulevila; že je možné odstranit projevy maligního onemocnění 
mentálními prostředky stejně jako nožem, rádiem nebo podobnými 
metodami, ale že příčina neodstranitelného léčení, tzv., by nestála za moc. 
Řekl jsem jí, že i když to dokážu, neudělám to. Že kromě akutních stavů a 
těch, které jsou výsledkem nehod, nebudu nikoho léčit, pokud ten nebude 
ochoten hledat pochopení příčiny stavu a zahájí skutečný boj o odstranění 
příčiny. Řekla: „Dej mi to rovnou. Můžu to vzít. “ 

Řekl jsem jí, že její vlastní duševní postoje a pocity vůči určitým 
jednotlivcům a vůči samotnému životu byly jedinou příčinou jejích potíží. 
Poté jsem se jí zeptal, zda v raném dětství nebyl nějaký stav, který by 
způsobil hluboký pocit odporu. Řekla: „Ano, jako dítě do mě kopali a 
spoutávali. Narodila jsem se a poté od jednoho roku mě moje sestra a 
matka nechtěly. “ Byla dotázána, zda si nevyvinula zvyk očekávat kopy 
života. Řekla: "Ano, a já je mám celý život." Zeptal jsem se jí, jestli by mi 
mohla vyprávět o lidech v průběhu let, kteří způsobili její velká zranění, 
jestli to byli šťastní a úspěšní lidé. Řekla: "Ne, každý z nich přišel do 
špatného konce a měl mnoho utrpení." Poté jsem ji upozornil na 
skutečnost, že Zákon se o tyto lidi velmi dobře staral, a přesto promarnila 
většinu svého života pokusy, alespoň ve svých myšlenkách, ne-li činem, 
vyrovnat se s nimi. 

Neuvědomila si, že to dělá už tolik let, ani nepřemýšlela o tom, že ten, kdo
nám způsobí velké zranění, si zaslouží naše sympatie, nikoli náš pokus o 
trest, protože Zákon je neomylný. 

Řekla: „Přinesla jsem na sebe tento stav, kterému říkají rakovina, tím, že
jsem udržovala tyto myšlenky a pocity o lidech?“ 

Má odpověď byla: „Ano.“ 
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Pak samozřejmě chtěla znát lék. Řekl jsem jí, že musí ve svém srdci 
odpustit každému, kdo jí kdy způsobil zranění nebo o kterém si myslela, že
ji zranil; že nebylo nutné, aby jim něco říkala, ať jsou mrtví nebo živí musí
ve svém srdci vyvinout pocit lásky a dobré vůle a nechat to proudit k těmto
lidem. 

Snažil jsem se jí ukázat, že lidé, kteří jsou tak naplněni hněvem, nenávistí 
a podobnými ničivými myšlenkami, že chtějí ublížit druhému, jsou právě 
ti, kteří potřebují nejvíc lásky. Nepřidáváme kyselinu ke kyselině, 
abychom ji neutralizovali - kdybychom to udělali, zesílilo by to její 
žíravost; ale přidáme alkálii, která má opačnou chemickou povahu a 
způsobí, že kyselina ztratí svou schopnost způsobit škodu. 

„Je to všechno, co musím udělat, abych se uzdravila?“ Zeptala se. 

Má odpověď byla: „To je vše.“ 

Vysvětlil jsem jí, že to není případ mysli nad hmotou, ale velké inteligence
nad méně. Když byla mentální aktivita udržována konstruktivní a pocity 
šťastné, radostné, optimistické a naplněné láskou a dobrou vůlí ke všem 
stvořeným věcem a bytostem, inteligence v buňkách fungovala 
konstruktivně. Dokonalý modrotisk tam byl po celou dobu, ale když  
nechá dominovat neharmonické pocity, inteligence v buněčných 
organizacích je zmatená a projev je přirozeně neharmonický. 

Řekla: „Udělám to:“ 

Navrhl jsem, aby si přečetla Cestu ven, Cestu dál a Neosobní život. Během
pobytu se také zúčastnila několika skupinových setkání. 

Za tři dny poté, co jsem si s ní promluvil poprvé, otok zmizel z její nohy. 
Asi za třicet dní se vrátila domů a do práce. Asi rok poté se sem vrátila na 
návštěvu. Pracovala pořád. Bývalý škodlivý projev se nevyskytoval. 
Vypadala o dvacet let mladší. 
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Nyní uplynuly více než tři roky od jejího uzdravení a stále pracuje a 
podporuje se. Jednou, když sem přišla po úplném uzdravení, řekla: „Přišla
jsem ti ukázat tvoji práci.“ Rychle jsem jí řekl, že jsem neudělal nic, 
kromě poukázaní  na zákon. Její ničivé myšlenky a nálady vytvořily starý 
stav, a tak její změna konstruktivního stavu vědomí vytvořila novou 
podmínku. 

Léčba je velmi snadná, těžké je přimět je, aby změnili myšlení. 

Autor výše uvedeného dodává: 

„Toto je ukázka způsobu, jakým bych se pokusil dokázat souvislost mezi 
duševními příčinami a fyzickými projevy. Případ, který jsem uvedl, je 
skutečně pozoruhodnou ukázkou vypracování dokonalého zákona. 
Výsledky se dostavily tak rychle, že mě to téměř ohromilo. Přesto jsem 
věděl, že zákon bude fungovat, pokud bude správně použit.“ 

"Mám záznamy o mnoha vyléčených, které by se daly nazývat zázračné, 
a v každém případě je snadno vidět, že jediným důvodem léčby byla 
změna mentálního přístupu." 

Právě nám poslal případ chlapce, jehož lékaři mu řekli, že zemře na zápal 
plic a jehož plíce byly prakticky pryč, přesto byl inspirován vírou, že by 
mohl být vyléčen stejným způsobem jako v předchozím případě; a později 
mu dorostla nová plíce a stal se z něj skvělý fotbalista a všestranný 
sportovec. 

Rádi bychom znovu stanovili zákon - to, co se nyní projevuje je 
výsledkem toho, čemu se věřilo a je nyní drženo ve vědomí jako 
takové. Proto vše, co je potřeba ke změně toho, co se projevuje, je 
změna víry obrazu držené ve vědomí. Jak to udělat je nejjasněji 
uvedeno a vysvětleno v CESTĚ VEN. Všechny tyto případy graficky 
ilustrují a potvrzují jeho učení. 
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