Introduktion

Tusentals personer kom under fyra decennier till Edgar Cayce med sina personliga
problem och bad om mediala råd. Det unika är att Cayces råd kom att stenograferas
ned, arkiveras och göras tillgängliga för en intresserad allmänhet. Läkare, terapeuter,
hälsorådgivare, författare och vanliga människor har gått igenom materialet för att få
fram generella råd, behandlingsmetoder eller knep mot olika krämpor eller dagliga
problem. Detta urval är en första hjälp för dig som söker efter svar antingen det gäller
fysiska problem eller frågor angående livet i allmänhet.
Edgar Cayces Goda Råd togs fram av Gladys Davis Turner, Cayces sekreterare
under 20 år, eftersom det fanns ett behov av att ge vanliga människor ett snabbt svar
på de frågor hon oftast brukade få. Resultatet kom ut i bokform efter andra världskriget under namnet Black Book. I flera av Cayces biografier hänvisas det till den. Senare
har den döpts om till Individual Reference File och getts ut på amerikanska i otaliga
omtryckningar. Det är nu första gången den finns tillgänglig på svenska. Grundmaterialet finns i över 70.000 maskinskrivna sidor med detaljerad information och tillkom
under tiden 1901-1944. Detta är endast utdrag som måst göras av praktiska skäl. Det
är redan här stort.
Cayce använde gärna ett språk som idag kan uppfattas som ålderdomligt och han
använde ofta bibelcitat. Men tänk då på att han föddes för över hundra år sedan och
var söndagsskolelärare under sitt vuxna liv. Vi har vid översättningen inte önskat modernisera språket alltför mycket utan behållit stilen, samtidigt som vi sökt använda så
alldagliga ord som möjligt.
Tillkomst
Edgar Cayce hade förmågan att försätta sig i en sorts självhypnos varefter han kunde
ge detaljerad information inom vilket område som helst. Detta gjorde han flera gånger
dagligen under mer än fyrtio år, vanligtvis under ledning av sin hustru Gertrude och
tillsammans med flera åhörare. Readingarna nedtecknades ordagrant av sekreteraren
och arkiverades systematiskt. De finns idag tillgängliga på CD-skiva.
Det blev till slut över 14.000 readingar och de brukar delas in efter sitt huvudsakliga innehåll. Den största gruppen är de fysiska readingarna/hälsoreadingarna, 9.603
stycken, den näst största är livsreadingarna 1.920 stycken. Det är ur dessa två grupper
dessa råd härstammar.
Under de fyra decennier som Cayce genomförde detta stora arbete kom givetvis
det ovanliga fenomenet att undersökas nästan konstant, antingen av de som ville bevisa eller vederlägga hans uppgifter eller av de som enbart ville använda sig av det som
kom fram. Det har därvid visat sig att informationskällan varit förbluffande pålitlig
inom alla de områden man kunnat kontrollera.
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Otaliga hjälpsökande och frågeställare kom till Cayce under åren. Deras frågor
var oftast personliga och de fick alltid ett personligt svar med en lösning anpassad till
just deras situation. Eftersom detta skedde under en så lång tid kom materialet därför
att innehålla mycket uttömmande kommentarer om och över livet i alla dess aspekter. Svar på frågor som mänskligheten på olika sätt ställt i alla tider.
Uppläggning
Denna bok innehåller endast utdrag ur Cayces fullständiga readingar, de är katalogiserade efter ämne och uppställda i alfabetisk ordning enligt innehållsförteckningen.
Dessutom finns ett sakregister med olika ämnesord.
I rubriken till readingen anges dess nummer, uppgift om frågeställarens kön
(Kvinna/Man) och ålder samt datum när informationen gavs. Utdragen kan börja
med olika allmänna konstateranden från Cayce angående den hjälpsökande personen
och därefter följas av frågor och svar, där personen får ytterligare detaljer av betydelse.
De kan även vara enbart konstateranden eller enbart frågor och svar.
När du använder dig av den information som finns här, ska du tänka på att varje
reading varit personlig. Det är inte säkert att din situation just nu är likadan som för
den person för vilken readingen gavs. Du måste alltså använda ditt omdöme och ha
en egen uppfattning om hur du vill gå till väga med dessa råd. De har dock hjälpt
otaliga människor under mer än femtio år!
Vill du veta mer om hur en reading gick till och hur man kan söka i dem på CDskivan kan du läsa om det i Readingserien nr. 1 med ISBN-nummer 91-97185-5-3.
Andra lämpliga böcker att starta med kan du se under Reincarnation Books.
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Akashakrönikan
5231-1.......K.64.............................. 5/6 -44
Beträffande erfarenheterna på jorden så har dessa varit många och mycket varierande.
Det är inte bra ens för dig själv att känna till de flesta av dem och därför har de suddats ut från din minnesbok precis som Gud suddar ut dem från sin minnesbok, om ni
älskar varandra, om du ger din medmänniska, ja, dina systrar på alla erfarenhetsvägar
den kärlek du är mäktig. För den som älskat mycket ska få mycket.
1650-1.......M.37............................. 29/7 -38
För i tid och rum är ett väsens tankar, dåd och gärningar nedskrivna – i förhållande
till omgivningen, ärftliga inflytanden; vägledda - eller bedömda genom eller enligt de
ideal väsendet har.
Som det ofta sagts är uppteckningen följaktligen Guds minnesbok; och varje
väsen, varje själ - liksom ett väsens dagliga handlingar i den materiella världen - antingen de är bra, dåligt eller likgiltigt utförda, beroende på väsendets tillämpning av jaget
gentemot det som är det idealiska sättet att använda tiden, tillfället och uttrycket av
det för vilket varje själ går in i en materiell manifestation.
Den tolkning som sedan gjorts här, är med önskan och förhoppning om, att när
detta visar sig för väsendet så kan erfarenheten bli till hjälp och förtröstan.
När man därefter ser sig själv som man verkligen är framför Självet, framför Tronen, framför Det Universella Medvetandet, är förhoppningen att detta ger bättre
förståelse beträffande vilka syften en erfarenhet har på det materiella planet; med de
dagliga aktiviteter och drifter som uppstår i det materiella, mentala attityder och det
arbete som ska utföras oberoende av dess natur.
Följaktligen finner vi i nedteckningarna att de astrologiska aspekterna eller väsendets eller själens vistelseorter mellan manifestationerna på jorden visar på det som har
varit en del av väsendets erfarenhet.
1549-1.......K.55.............................. 11/3 -38
När man tolkar dessa dokument finns de på härvan av tid och rum. Och tänk om alla
ville inse, bli medvetna om att det som vi är - i varje given erfarenhet eller tid - är det
sammantagna resultatet av vad vi gjort med det ideal som vi satt upp framför oss! ...
Förvisso är livet och erfarenheterna omkring varje själ sådana, att om varje individ
bara ville ta lärdom, förstå naturen när den visar sin påverkan runt jaget, skulle de se
att sådant är uttrycket för det individuella jagets utveckling.
En bild: En blomsterlök är ett uttryck för liv och skönhet där den fyller sin plats,
vilken omgivning den än befinner sig i. Människan kan ändra sin omgivning genom
tanken. Det kan inte blomsterlöken. Men människan kan se syftet med hela naturen,
9

