
Cancer (Hur man botar cancer?)

Cancer är en av de mest skrämmande och missförstådda sjukdomarna på vår planet idag. Och med 
sjukdomens starka ökning ökar också rädslan och vad tror jag om det här? Även om det är 
fullständigt begripligt är det också helt onödigt. Cancer är en sammanfattande sjukdomsterm om 
alla sjukdomar som inbegriper onormal celldelning och onormal celltillväxt och det är därför det 
finns så många olika sorters cancer. Det är också därför det är mycket troligt att många av de 
sjukdomar som vi idag klassar som cancer inte kommer att räknas som cancer i framtiden. En del 
cancer skapar en kraftig vävnad, det kallas för tumör, och en del gör det inte. Om en tumör inte tar 
över vävnad omkring sig och inte sprider sig kallar vi den för godartad men om den gör det är den 
elakartad.

0:56  Ingående kommunikation pågår inne i kroppen. Alla delar av kroppen är utrustad med 
medvetande och tar emot signaler om vad den ska göra och hur den ska uppföra sig. Alla celler i din
kropp lyssnar på signaler som de får till sig. De följer ordrar och utför därmed vissa funktioner. De 
delar sig på ett metodiskt vis och när de dör ersätts de av nya celler. Cancerceller är i princip celler 
som har blivit ligister men på ett organiserat sätt. Cellerna fortsätter att växa tills de blir så många 
att de slår ut andra celler. De svarar inte längre på de signar som reglerar celltillväxt och celldöd. 
Till slut orsakar det här problem i den del av kroppen där cancern startade liksom i de delar i 
kroppen dit cancern har spridit sig, som den ibland gör. Det kallar vi för metastaser.

1:42  Just när det handlar om cancer finns det en enorm klyfta mellan skolmedicin och alternativa 
mediciner/behandlingsformer. I skolmedicin ses cancer som en väldigt allvarlig, och missförstådd, 
sjukdom som ofta innehåller en dödsdom. Skolmedicin ser den som något du måste slåss mot med 
alla tillgängliga medel och standardbehandlingarna är operation och cellgifter. Inom 
alternativmedicin ses cancer mer som en varningsflagga som säger att om den inte behandlas, kan 
leda till döden. Alternativmedicin ser det som något man måste reagera på, inte slåss emot. Därför 
brukar alternativmedicin vara emot cellgifter, oftast emot operation och rekommenderar i stället 
holistiska metoder för att bota sjukdomen.

2:23  Många inom skolmedicin lägger skulden på alternativmedicin för att många dör av cancer. De 
anser att om patienterna kom till dem i stället och fick cellgifter, strålning och/eller operation skulle 
de överleva. Inom alternativmedicin lägger en del skulden på skolmedicin för att många dör i cancer
och menar på att det som skolmedicinen gör är att leda patienterna bort från tillfrisknande och in i 
ett direkt krig mot sin egen kropp. Ett krig där man skär upp sig själv och förgiftar sig själv vilket 
skulle vara en väg till tillfrisknande. Inom alternativmedicin tror man inte att det är så. De här 
motsatta tankegångarna, ser den andra sidan som en stor förespråkare för att göra patienter illa. Om 
du inte tror mig när jag säger att det här är ett väldigt brutalt krig mellan olika sidor, behöver du 
bara läsa kommentarerna nedanför den här videon. Men bortanför det här kriget mellan 
alternativmedicin och skolmedicin ska jag ge dig det objektiva universella perspetivet på cancer.

3:43  Det första man måste förstå är att allt som existerar, och det här är vetenskapligt inte bara en 
spirituell person som talar till dig idag, är gjort av energi. Samma energi. Och den energi som 
tillverkar/hittar på allt som finns, är genomsyrat av medvetande. Det betyder att allt i vårt 
universum har medvetande. Det här gemensamma medvetandet är uppdelat för att kunna skapa 
olika dimensioner och olika saker i de här dimensionerna. Det sker ungefär som celldelningen i ett 
befruktat ägg. Den fysiska strukturen av en sak är inte något annat än en spegling av det 
medvetandet på samma sätt som ett hus är en spegling av ritningen eller idén till konstuktionen, 
innan det byggs i verkligheten. Föreställ dig att varje del som blivit delad inte bara är ihopkopplad 
med det universella medvetandet utan också är genomsyrat av ett eget individuellt medvetande. Du 
är i princip en av de här avdelningarna inom det gemensamma universella medvetandet. Du är 



därmed inte bara sammankopplad med det gemensamma medvetandet utan du har också ditt egna 
individuella medvetande som helt enkelt är DU. Men det stannar inte där. Du är också indelad. Dina
organ har sina egna unika medvetanden, det är därför ett organ blir ett hjärta och ett annat en lever.

5:00  Varje liten cell i de här organen har också sitt egna unika medvetande och är sammankopplat 
med medvetandet i hela kroppen. Men som du säkert har märkt har du en tendens att följa 
programmeringen eller signalerna/reglerna som din familj/ditt samhälle har satt upp i motsats till ett
samhälle på andra sidan jorden. Detsamma gäller för en cell i ett specifikt organ. Celler i kroppen 
följer noga den speciella programmering som finns i den del av kroppen de är en del av. Av den 
anledningen, för att förstå cancer, behöver du se dig själv inte bara som en individ utan som ett 
ekosystem som bär ditt namn (alltså är DU). Alla delar av det ekosystemet har unika relationer med 
varandra. Nu måste vi sträcka ut våra tankar ännu längre. Om du kan se att allt har ett medvetande, 
och att det här medvetandets tankar och känslor skapar det fysiska, på samma sätt som en ritning 
visar vilka konstruktioner som ska byggas. När då någonting händer med den fysiska 
konstruktionen betyder det att det är något som händer med själva ritningen. Om det fysiska bara är 
en reflektion och utvidgning av medvetandet, så måste ju allt som händer i sfären av medvetandet, 
inklusive tankar och känslor, påverka och ändra på vilket sätt den fysiska kroppen tar form.

6:16  Signalerna som skickas till celler ändras därför. Människor har därmed rätt när de identifierar 
att det finns både en mental och en känslomässig rot till varje sjukdom en person upplever. Det är 
också därför människor inom alternativmedicin har rätt när de påstår att använda strålning, kirurgi 
eller cellgifter, som en metod att behandla cancer, inte är så stor skillnad mot att titta på flugor 
omkring en avfallsstation och sedan tro att genom att utrota flugorna kommer även avfallet att 
försvinna. Som om flugorna skulle vara orsaken till avfallet! Även fast det finns så många olika 
sorters cancer har all cancer en föregångare: uppfattningen av att vara utom kontroll. När ett 
medvetande har det här perspetivet måste kroppen följa det exempelet, den anpassar sig med det 
perspetivet och börjar bete sig på ett sätt som är utom kontroll. Det är en stor sak att känna att man 
inte har kontroll. Varför? Jo, för du kom till det här fysiska livets uppleverser som en medveten 
skapare. Ditt välbefinnande beror faktiskt på din förståelse av att om du har en önskan måste du ha 
möjlighet att skapa den i den fysiska verkligheten. Annars kommer du inte att göra någonting utan 
bara vara missnöjd med ditt liv.

7:40  Vår lycka handlar om vår kapacitet att kunna skapa det vi vill ha vid varje unikt tillfälle. Så, 
naturligtvis, när vi känner att vi inte kan göra det, hindras vår egen expansion, vilken är anledningen
till att vi finns här över huvud taget. Det är ett mycket allvarligt problem! För att ta allt ytterligare 
ett steg måste vi förstå att alla delar av kroppen är förenade med en viss sorts medvetande. Här är 
några exempel: ben står i växelförhållande till stabilitet och stöd. Speciellt när det handlar om 
stabilitet och stöd som ombesörjer den varaktiga och orubbliga, absoluta sanningen, om en persons 
liv i varje givet ögonblick. Bröst står i växelförhållande till hur vi ger vår energi till andra. Lungor 
står i växelförhållande till relationer med andra människor, och till hur vi tar in och ger ut energi. 
Speciellt hur det sker till andra människor, och bortom det, hur det sker till världen.

8:27  Om du vill förstå varje cancersort, måste du se till var en person känner sig vara helt utan 
kontroll och kraftlös och vad som står i förhållande till en specifik sak som den delen av kroppen, 
där cancern har manifesterat sig eller har spridits till, är associerad med. Vad är det för upplevt hot 
som den här personen känner sig inte ha kontroll över och vad står det i förhållande till? Till 
exempel, grundorsaken till lungcancer är att känna att man inte har kontroll över, och därför är 
kraftlös, i förhållande till relationer med andra människor. Det här är människor som upplever att de
inte har någon kontroll alls över den fria viljan som involverar att ge till och få från andra. Det här 
är en person som tenderar att känna sig isolerad och har haft många ”älska, hata”-relationer och 
misstror generellt andra. Personen har svårt att engagera sig i relationer. Varför? För att tidigare 
relatoner har gett upphov till så mycket smärta så hur sjutton ska man kunna engagera sig! Men här 



är problemet: relationer är livet, så kan du inte engagera dig i relationer kämpar du också med att ta 
in själva livet. För att göra en lång historia kort, så är det här ett väldigt svårt mönster att bryta i en 
människas medvetande, vilket är orsaken till att lungcancer är så djupgående och har så liten chans 
till  tillfrisknande. Eftersom den är relaterat till relationer så är det uppenbart att om någon ska 
kunna ta sig ur den frekvens som orsakade cancern från början, måste personen kunna känna att hen
har kontroll på relationer. Lätt som en plätt, eller hur? Nej, det inbegriper att skaffa sig olika 
erfarenheter inom relationer och att utveckla tilltro, och det gör man först och främst genom att 
kunna engagera sig i relationer. Vilket kan vara väldigt svårt att lära sig, eller hur? För som jag sa 
förut, hur lätt är det att engagera sig i något som tidigare enbart har gett dig smärta.

10:21  Här är något som är väldigt viktigt att förstå: från ett universellt perspektiv, är i själva verket 
cancer ett eget väsen. Ur ett objektivt universellt perspektiv är det så att om en person upplever att 
hen inte har någon kontroll, och det är det meddelande som sänds ut i kroppen, börjar cellerna röra 
sig utan de signaler som talar om för dem vad de ska och inte ska göra. Det här ”väsendet” i 
universum som heter cancer, kommer faktiskt som svar på cellernas vilsenhet! Den kommer som 
deras nya ledare. 

10:57  'VIKTIGT! ”Väsendet” som vi kallar cancer finns ofta som ett fragment i en persons egna 
medventande. Den kindnappar celler i kroppen och genom att göra det, skapar den ett tillstånd som 
kan liknas vid ett inbördeskrig. Mer information om det här tillståndet finns i Teals video: 
”Fragmentation, The Worldwide Disease & There Is No Such Thing as Self Sabotage”. Det läkare 
kallar cancer är helt enkelt de fysiska celler som har blivit ”inkallade” av den här aspekten. Ju mer 
det medicinska fältet närmar sig den här insikten, inom de kommande åren, ju mer kommer läkare 
att se på cancer på liknande sätt som de ser på autoimmuna sjukdomar idag.'

11:23  Det bästa sättet att förstå den här aspekten av cancer, är att tänka på ett land som befinner sig 
i inbördeskrig. Någonstans finns det en ledare som kommer in och skapar en ny regering i det 
systemet. Det är det som händer med cancer. Den här nya regeringen använder kroppens livsenergi 
för att överleva och få tillgång till en omdirigering som belastar kroppens resurser. Det är ju helt 
uppenbart att om någon känner sig helt sakna kontroll, finns det stor risk att de tas över av en ny 
regering. Cancer är ett medvetande som kommer för att skapa en massiv förändring i en persons 
väsen men gör det genom antagonism. Det är som att ”väsendet” cancer visar sig genom att säga: 
Du har rätt! Om du helt saknar kontroll så kommer jag att ta över all kontroll! Och om du vill ha 
tillbaka kontrollen måste du bli medveten om din egen kraftlöshet, ta tillbaka din fria vilja och göra 
några stora förändringar häromkring. Och det snabbt!

12:22  Utav den här anledningen kan man säga att ur ett perspektiv är cancer helt utom kontroll. 
Men ur ett annat perspektiv har ”väsendet” cancer total kontroll över hur mycket cancer den ska 
skapa och var. Men här är det som är allra viktigast att förstå om cancer. Många av er har redan hört
berättelsen om Buddah och Mara och känner du inte till den, rekommenderar jag att du läser den. 
För den berättar om relationen mellan dig och cancer. Mara, för er som inte hört berättelsen, är 
ombud för Buddahs uppvaknande och därför är han på alla sätt ansvarig för hans upplysning. 
Buddah, som är på väg till upplysning, såg det här i Mara. Det finns ingen upplysning utan honom. 
Därför är Mara inte en fiende, utan en antagonistisk uppväckare och det är det som cancer är. 
Cancer får dig att ”vakna till” genom atagonism. För att förklara det enkelt, cancer är din mest 
antagonistiska allierade och den kommer med ett väldigt starkt/viktigt meddelande.

13:40  Du kan inte forsättta leva ditt liv som du har gjort! Det är till och med så att om du gör det, 
finns det bara ett sätt att hålla dig i linje med dina önskningar och din expansion, och det är att dö. 
Cancer dyker inte upp hos en person som är vid god hälsa. Den dyker upp hos en person som 
invärtes, vare sig de är medvetna om det eller inte, befinner sig i ett inbördeskrig. Det händer när 
det är något som falerar i något system. Även när vi tittar på ideologiska faktorer som påverkar 



cancer, så underminerar de inte den här ursprungliga, låt oss kalla det, roten till cancer. Vad de gör 
är att agera som biträdande faktorer som bara ökar din sannolikhet, eller ökar din dåliga hälsa, vilket
gör så att din kropp övertas av ny regering. När vi får cancer har vi ett väldigt viktigt beslut att ta. 
Beslutet är, vad ska vi göra åt det? Vi måste bestämma om vi ska välja skolmedicin eller alternativ 
medicin. Eller om vi ska välja båda. Om vi väljer båda måste vi acceptera det faktum att vi ofta 
kommer att befinna oss i situationer där vi är mitt i ideologier som är i total konflikt med varandra 
om vad som bör göras. Det kommer att vara så många människor inom det spirituella området, 
inom självhjälpsområdet och inom det midicinska området som kommer att säga till dig vad deras 
lösning är för att bota cancer. Det är mycket enklare för människor att tala om för dig vad du borde 
göra när du har cancer, än att tala om vad de själva skulle göra om de hade cancer. Av den 
anledningen tycker jag att det är mycket mer givande om jag talar om vad jag skulle göra om jag 
fick veta att jag hade cancer.

15:36  ETT: Jag skulle omedelbart förstå att cancer inte är en sjukdom utan en 
överlevnadsmekanism. Det är en helandemekanism som har tagit plats i kroppen. Vad jag har 
kommit fram till är en helandekris. Jag skulle förstå att jag hade blivit utrustad med en lärare 
invändigt. En antagonistisk lärare. Varför? Därför att det är uppenbart att jag, oberoende om jag var 
medveten om det eller inte, var på väg i en riktning, tänkte tankar, agerade, på ett sätt som var rakt 
motsatt mot min verkliga sanning. Speciellt mina sanna önskingar. Jag skulle förstå att anledningen 
till att jag hade fått den invändiga antagonistiska läraren är att uppenbarligen körde jag över hur jag 
egentligen kände. Trots motståndet jag kände invändigt, fortsatte jag framåt och fortsatte att göra 
saker på ett visst sätt som egentligen inte var i mitt bästa intresse. Därför har Universum gett mig 
möjligheten att få något att komma upp inuti mig som stoppar mig från att fortsätta så.

16:45  Men jag har arbetat med cancer i så många år, med klienter, en och en, att jag förstår att 
cancer står kraftigt/våldsamt på min sida. Därför skulle jag se till att få idén om att ”bli av med 
cancer” ut ur mitt huvud helt och hållet. I stället skulle jag se till att fullkomligt äga den. Jag skulle 
välkomna den, ge den tillåtelse, och till och med, be den att stanna så länge som den behöver stanna
för att vara säker på att jag har gjort de förändringar som jag behöver göra. Jag skulle förstå att 
cancer är på min sida när det gäller min personliga, autentiska sanning, mina autentiska önskningar, 
mina autentiska behov, mitt autentiska syfte och min autentiska expansion. Så till den grad att den 
är mer än villig att slåss mot de delar av mig som, för tillfället, gör motstånd mot de sakerna. Jag 
skulle därför se det som vi var i ett otroligt intimt förhållande, nästan som ett arrangerat äktenskap. 
Så från den dagen måste jag komma underfund med hur jag ska kunna vara i fullständig harmoni, 
inte bara med cancern i sig, som ett väsen, utan även med de väldigt viktiga meddelanden som den 
vill delge mig. Och jag skulle göra de förändringarna omedelbart. Jag skulle göra de förändringarna 
för att försäkra mig om att jag styr mig själv med min fria vilja och i linje med mitt sanna jag.

18:08  TVÅ: Jag skulle försöka förstå det område i livet som jag så uppenbart upplever att jag inte 
har någon kontroll över. Det här beror förstås till stor del på var i kroppen cancern har uppstått. Jag 
skulle hänge mig till totalt medvetande om alla de lager involverade i perspektivet av kraftlöshet. 
Jag skulle hänge mig till att gå direkt in i den smärtan i stället för bort ifrån den. Jag skulle avslöja 
de övertygelser som göder den kraftlösheten. De traumatiska och smärtsamma minnena av 
uppleverserna som orsakar de här övertygelserna. Jag skulle försöka lösa upp de upplevelserna och 
ändra mönstren. Genom att göra det skulle jag bli helt medveten om de behov jag faktiskt har, de 
önskningar jag faktiskt har och sen skulle jag gå i riktning mot dem. Detta leder oss till nästa steg. 

18:53  TRE: Som jag sa: cancer är en antagonistisk allierad. Den kommer, aggresivt, att tala om för 
dig vilka förändringar du behöver göra. Och därefter skulle jag göra de förändringarna. Oavsett vad 
det innebär. Till exempel: om meddelandet som cancern kom med vore att min karriär inte är i linje 
med mina innersta önskningar och min sanning, skulle jag ge upp min karriär. Om meddelandet 
som cancern kom med vore att det är något med min livsmiljö som jag behöver förändra, skulle jag 



förändra den. Om meddelandet som cancerna har till mig är att jag mår dåligt i mitt nuvarande 
förhållande, och att det inte gör mig gott, det kanske till och med håller mig tillbaka, skulle jag 
avsluta förhållandet. Men så här är det: jag skulle inte göra de sakerna för att ”komma bort från 
cancern”. Jag skulle göra de sakerna eftersom jag utvecklar ett sånt nära förhållande med cancern 
att jag lyssnar till de här väldigt viktiga sanningarna och gör justeringar så att jag lever närmare mig
själv. Närmare min egna personliga sanning. Vilken jag, eftersom cancern har kommit, helt och 
hållit kommit bort ifrån.

20:00  Cancer kan vara svår att besegra, inte för att cancer i sig är svår att besegra utan det cancern 
kräver att du gör för att det inte längre ska finnas någon anledning för den att vara där. Det är 
väldigt svårt! Titta på allt du gör i ditt liv, det är så mycket av det du gör fast du inte tycker om att 
göra det. Du gör det ”för att”. Hör du? ...”för att jag ska känna mig trygg”,  ...”för att jag inte ska 
vara ensam”. Det cancer gör är att kräva att du fullständigt ska göra dig av med den säkerhetslinan. 
När du får en cancerdiagnos måste du göra det en person måste göra när de får veta att de har en 
vecka kvar att leva. Du måste komma till den punkt som motsvarar när en läkare tittar på dig och 
säger: ”Jag ger dig några dagar att leva och jag inte göra något mer.” I det läget skulle du bestämma 
dig för att verkligen leva, du skulle göra saker du blev glad av. Prio nummer ett skulle vara att göra 
det du älskar mest. Om du får en cancerdiagnos måste du börja göra det omedelbart. Vad du står 
inför, som är ett måste, är att du kommer att  behöva göra om hela ditt liv för att få ett helt nytt. Och
jag vet att det är lättare sagt än gjort.

21:15  En sak som jag verkligen skulle förstå på djupet, är att jag inte på något sätt kan köpslå med 
cancern. Det är ofta som människor som får cancer börjar köpslå med den. Cancer köpslår inte! 
Som jag sa, den är den mest antagonistiska allierade. Meddelandet som den kommer med till dig är:
det är saker här som behöver ändras, och du får se till att göra de förändringarna. Omedelbart! 
Annars! Jag skulle också förstå att cancer kan inte uppkomma i en kropp som är i harmoni, den 
uppkommer bara i en kropp som befinner sig i ett inbördeskrig. Därför blir mitt mål och privilegium
att stoppa det kriget.

21:53  FYRA: Jag skulle inte välja operation, om inte tumören som jag hade, hindrade mig från att 
göra de tidigare stegen som jag nyss har berättat om. Jag skulle också se till att alla olika aspekter 
av mitt medventande, alla mina olika fragment, inklusive de berörda delarna av min kropp, var 
införstådda med att göra det innan jag la mig under kniven. Men den största anledningen till att jag 
personligen inte skulle välja den vägen med cancer, om jag skulle få det, är för att de här metoderna,
vare sig det är kirurgi, strålning eller cellgifter inte har mer verkan än vad trimning av toppen av en 
buske eller planta har. Roten finns ju fortfarande kvar! För att oftast, inom skolmedicin idag, känner
man inte till den roten. Man ser den inte. Uppenbarligen, om de kunde se den, det här är inte elaka 
människor, skulle de omedelbart göra något åt den.

22:51  FEM: Jag skulle ge min kropp, mina känslor och mitt sinne så mycket stöd som jag över 
huvud taget kunde för att jag skulle tillfriskna. Mitt fokus skulle inte vara vad jag skulle kunna göra 
mot cancern. Det skulle vara vad jag skulle kunna göra för min kropp och mitt väsen. Jag skulle 
speciellt fokusera på att stärka mitt immunförsvar. Det betyder att jag skulle ta bort så många 
ideologiska faktorer som jag kan. Det innebär att vara i en hälsosam omgivning fri från gifter, göra 
det jag behöver för att känna mig känslomässigt upplyft, göra saker jag tycker om, äta supernyttig 
mat. Speciellt en diet som inte skapar sur miljö i kroppen. Jag skulle äta mat med mycket c-vitamin.
Jag skulle sova och se till att jag fick beröring på ett lugnande sätt. Jag skulle träna på ett 
livsstärkande sätt och omge mig med människor som jag har nära vänskapsrelationer med. Jag 
skulle fokusera på att göra mycket renande för att minska gifterna i olika delar av min kropp. Jag 
skulle flytta till ett ställe där jag, lagligt, kan dricka kannabisjuice och jag skulle dricka det varje 
dag. Jag skulle också dricka andra, råpressade, juicer för att superladda min kropp med 
livsstärkande näringsämnen. Jag skulle förstärka den hälsosamma kommunikationen och därmed 



föreningsfaktorn i kroppen genom att äta viss sorts svamp såsom larvsvamp (cordyceps), lackticka 
(reishi), korallticka (maitake), sidenticka (turkey tail), trädgårdschampinjon (agaricus).
Jag skulle också ta stora doser av kurkumin och linfröolja och jag skulle äta probiotika. Jag skulle, 
först och främst, bära på mig och sova med flourite kristaller, men även selenit och petalite 
kristaller. Jag skulle göra hyperbar oxygenbehandling, jag skulle ta lavemang, torrborsta mig och 
dricka joniserat vatten varje dag. Jag skulle använda frankincense, muskatellsalvia, gurkmeja, 
lavendel, timjan, kamomill, eterisk olja från thaibasilika och se till att vara i solen varje dag. Jag 
skulle också vara öppen för att prova andra  metoder för att stärka hälsan, om de känns rätt för mig 
eller dyker upp på min väg vid något tillfälle.Jag skulle stödja kroppen i att skapa lösningar fysiskt, 
medan jag gör den mycket viktigare psykologiska och känslomässiga lösningarna för att fullborda 
läkandet.

25:09  Cancer är en komplex mekanism för läkning som enbart uppstår om det finns behov av det. 
Det är väldigt svårt för oss att acceptera att vi, på något sätt, skulle behöva cancer. Men den skulle 
inte dyka upp om vi inte gjorde det. Cancer är något som händer när det finns en väldigt viktig 
förändring som vi behöver göra. Genom att inte göra den förändringen når vi ett tillstånd av 
invändig förgiftning och negativitet, oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Ett tillstånd som inte
är hållbar. Här kommer de goda nyheterna: när det kommer till cancerns fysiska dimension, har 
kroppen inga problem att göra sig av med den. Cancer kan försvinna inom 24-36 timmar. Det är 
därför onkologer, varenda en, har berättelser om mirakulöst tillfrisknande. De kan inte förklara hur 
det har gått till. En person, med dödlig cancer, är plötsligt helt frisk. Jag har personligen sett 
människor gå från en dödsdom till att bli helt friska från en dag till en annan.

26:16  Enligt min åsikt är rädslan för att dö, en av de värsta saker en läkare kan ge till någon. När 
det kommer till cancer är det rädslan för att dö som hindrar mycket av det nödvändiga läkandet. När
en person upplever dödsångest kan kroppen inte läka och stresskemikalier förhindrar läkning. 
Kroppen går in i ett tillstånd som paralyserar de flesta funktionerna i kroppen. Människor tynar bort
på grund av det för kroppen kan inte ta in energi eller näringsämnen. Och den kan inte släppa energi
i det tillståndet. De kan heller inte sova. Det påverkar också immunförsvaret. Det värsta du kan göra
om du vill att någon, fysiskt, ska läka från någonting är att se till att de hamnar i ett tillstånd av 
rädsla. Speciellt en så kraftfull som rädslan för att dö. Det är min förhoppning att läkare hör det här!
Cancer är inte något som du måste slåss emot, faktum är att om du ser cancer som något du måste 
besegra har du mycket mindre möjlighet att överleva. Fast i dagens värld och med den väldigt 
begränsade medicinska förståelsen för cancer är det fullständigt begripligt varför cancer skrämmer 
skiten ur dig.

27:28  Det är även något som du inte behöver vara rädd för, för cancer är inte här mot dig, den är 
alltid här för dig. Det är en antagonistisk allierad som styr dig i riktning mot din egna sanning. Som 
styr dig tillbaka till ett tillstånd av fri vilja. Så att du känner att du är den som styr ditt liv och att du 
styr ditt liv på ett sätt som får dig att uppskatta livet. Den uppmanar dig att göra förändringar för att 
räta upp din, för närvarande, helt överkörda personliga sanning. Om du gör de här förändringarna, 
finns det inte längre någon anledning för cancer att finnas där så då är den inte det. Om du gör de 
här förändringarna blir det garanterat så att du kommer att kliva in och styra över ditt liv i samklang
med din fria vilja. Vilket betyder att du har återtagit kontrollen över ditt liv, och det innebär att det 
inte längre finns plats för någon annat styrande väsen att komma in och ta kontroll. Ha en bra 
vecka! (Teal Swan avslutar alltid sina videor med det uttrycket.) 


