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landområden,” som utgjordes av delar av Ohio, Indiana och Illinois; mycket 
av Ka nadas södra och östra delar; och området runt Vir ginia Beach. En 
snabb titt på fig. 3 visar att det finns visst stöd för en sådan tolkning, om 
man ser till det historiska jordskalvsmönstret över hela landet - d.v.s. alla 
de säkra områden som nämns i readingen ligger i zoner med relativt låg 
seismisk aktivitet och relativt låg jordskalvsintensitet.

Konf likter kommer att uppstå under perioden. Håll utkik efter dem 
nära Davis Strait, i försöken där att hålla livlinan till land öppen. Håll ut-
kik efter dem i Libyen och i Egypten, i Ankara och i Syrien, genom sunden 
runt områdena ovanför Australien i Indiska Oceanen och Persiska Viken.

Ni säger att dessa tillhör haven; ja, för där skall uppbrytan det ske, tills de 
finns i varje land, som skall säga att det här eller det där visar gudomligt 
ingripande, eller att naturen tar del i, eller att det är den naturliga konse-
kvensen av go da bedömningar. 
Men i alla dessa (tider), låt var och en tillkännage Vem ni vill tjäna: en 
nation, en man, en stat, eller din Gud?                 [3976-26] 28 april 1941
Det kommer att bli kaotiskt - det kommer att bli konflikter mellan 
arbete och kapital. Det kommer att bli delning i ert eget land innan ni 
får den andra av presidenterna som här näst inte kommer att överleva sin 
ämbetestid - ett pöbelvälde!       [3976-24] 16 juni 1939 

Figur 3 - Preliminär karta över sesmiskt aktiva regioner i USA samt angrän sande 
områden, efter Richter. (1958, fig.4) Se skalan på sid 164 för förkla ring av den 
numeriska beteckningen av jordskalvens intensitet.
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Skala över jordskalvsstyrkan
Följande beskrivning, av effekterna av jordbävningar som nått upp till inten-
sitetsgraderna VI-IX på den modifierade Mercalliskalan (M.M.) från 1931, är 
en dast ett utdrag ur den ursprungliga utgåvan. (Wood and Neumann, 1931) 
De ungefärliga, motsvarande värdena på den äldre Rossi-Forelskalan (R.F.) 
enligt Richter (1959, sid. 158), står inom klammer. Ett för slag till en omfor-
mulering av M.M. skalan, samt kom mentarer och diskussioner har givits av 
Richter. (1958, sid. 136-139, 650-652)

VI [VI-VII R.F.]
Kändes av alla, inomhus och utomhus. Väckte alla. Fick personer att röra sig 
ostadigt. Vätska sattes i kraftig rörelse. Lite puts ramlade ner. Orsakade min-
dre sprickor i murbruk och skorstenar.

VII
Skrämde alla; allmän oro , alla sprang ut. Märktes av personer som körde bil. 
Vissa fann det svårt att stå upprätt. Träd och buskar skakade något. Vatten, 
grumligt av lera, rördes upp. Fick kyrkklockor att ringa. Hängande föremål 
darrade.

[VIII R.F.]
Obetydlig skada i byggnader av god konstruktion, små eller måttliga skador 
på välbyggda byggnader, ordentliga skador på dåligt byggda eller dåligt planer 
ade byggnader. Stora mängder puts föll ner, likaså stuckatur. Kranslister föll 
ner från större byggnader och högre torn. Många fönster splittrades. Sprickor i 
skorstenar och murar.

VIII
Allmän rädsla; oron närmar sig panik. Störde perso ner som körde bil. Fick 
träden att skaka häftigt. Or sakade permanenta och tillfälliga förändringar i 
vattenflödet till källor och brunnar.

[VIII+ till IX R.F.]
Små skador på byggnader som konstruerats speciellt för att stå emot jordskalv; 
ordentliga skador på ge digna byggnader, delvis kollaps. Raserade murar. Skor-
stenar, monument och torn vred sig då de föll ihop. Flyttade tunga möbler.

IX [IX+R.F.]
Allmän panik. Gjorde tydliga sprickor i marken. Be tydande skador på special- 
byggda konstruktioner av sten; stora skador på gedigna byggnader av sten, 
viss kollaps av stora delar; fick byggnader med trästomme att flytta sig från 
sina grunder.
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Förändringar på jorden, tillägg1

Sju år har gått sedan nytt material senast lades till denna studie om de föränd-
ringar på jorden, som Edgar Cayce förutspådde skulle komma. Under den här 
tiden har det inte inträffat några geologiska händelser, förutom möjligen skalvet 
i Alaska 1964, som man skulle kunna säga representerar en klar uppfyllelse av 
Cayces profetior om dramatiska förändringa i jordskorpan, över stora områden, 
under perioden 1958 till 1998. Vissa sociala utvecklingar har i alla fall kunnat 
observeras, vilket kan betyda att världen nu står inför händelser som reading-
arna antydde skulle vara, antingen mycket troliga, eller t.o.m. oundvikliga under 
denna kritiska 40-års period.

Konflikter
Bland de sociala utvecklingar, som readingen på sid 143 antydde skulle vara 
mycket troliga, finns tex: ökande konflikter mellan arbete och kapital, och social 
uppdelning i Amerika. ” Delningen ” som det profeterades om har i många år 
tolkats av studenter som något som skulle kunna uppstå ur landets rasmotsätt-
ningar.

Reading [3976-24] säger att denna delning skulle märkas innan dödsfal-
let av den andra av två presidenter ” som härnäst” inte skulle överleva sin 
ämbetstid. Då readingen gavs var Franklin D. Roosevelt president och det 
är min uppfattning att John E Kennedy bara var den första av två presiden-
ter som skulle dö i sitt ämbete, härnäst efter Roosevelt.

Dödsfallet av den ”andra av presidenternas” och ”delningen” i Amerika 
länkas; i denna reading, samman med ett ”pöbelvälde.”

Det är tydligt att konflikterna mellan arbete och kapital har ökat sedan 
1939, då denna reading gavs.

Rasmotsättningarna har. också växt sig starkare de senaste åren och för 
tillfället förespråkar folk från Black Power en segregation mellan det vita 
och det svarta samhället - alltså, i princip, ett delat Amerika.

En president, sedan Roosevelt, har dött under sin ämbetstid, och då detta 
skrivs verkar nationen vänta sig ytterligare en sommar av intensifierade ras-
motsättningar - med åtföljande pöbelvåld.

De förutsägelser om förestående konflikter, som gjorts av diverse utred-
ningar om rasproblem och som har publicerats över hela landet, verkar nu 
förutbestämda att bli självuppfyllande profetior.

Här skulle det passa att skifta fokus och fundera över readingen på sid 
127 som hänvisar till en möjlig översvämning av delar av Alabama, vilket 
skulle börja under ”-36 till -38.”

1 Manuskriptet mottaget den 26 mars 1968.
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Med den här förutsägelsen kommer förmaningen att, aktiviteterna och 
tankarna hos individer kan ”hålla mången stad och månget land intakt. ” 
Följ aktligen skulle orättfärdiga tankar och handlingar kunna leda till att 
många städer eller länder drabbas negativt av rörelser i jordskorpan, under 
den kritiska 40-års perioden som vi nu lever i.

Några av dem som studerar Cayces data, om förändringar på jorden, 
anser att profetian om Alabama var felaktig eftersom man ännu inte ob-
serverat några rörelser i jordskorpan där. Readingen (på sid 127) uppger 
emellertid tydligt att de fysiska förändringarna inte skulle börja märkas ”på 
ännu en tid.” De skulle bara börja (på ett smygande sätt), under ”trettiosex 
till trettioåttta,” förmodligen som ett resultat av de höjdförskjutningar i jor-
dens inre som nämns på sid 124 Informationen i 1152-11 (sid 139) om över-
svämningen i delar av Syd- och Nordkarolina och Georgia hör till samma 
kategori som den om Alabama.

Det verkar som om vårt framtida hopp ligger i människans förståelse av 
det faktum att:

”det finns de betingelser som i individers verksamhet i tankegång och 
strävan, ofta håller mången stad och månget land intakta, genom deras 
tillämpande av de andliga lagarna i deras umgänge med individer.”   
             [311-10] 19 nov 1932

De senaste åtta årens sociala utveckling, har sålunda ökat sannolikheten för att 
den nyssnämnda readingen kan visa sig vara korrekt.

Hur är det då med några av de andra profetiorna i föregående text?

Anti-gravitation?
En reading (sid 128) från 1932, förutspådde att man under 1958 skulle upp-
täcka de krafter i naturen som gör ”att järn kan simma”, och som kan användas 
för att flytta tunga objekt. Readingen säger att ”sten svävar i luften på samma 
sätt ” och att denna princip, som skulle kunna vara elektromagnetisk framdriv-
ning, användes vid uppförandet av den stora pyramiden i Gizah.

Då jag skrev det sista tillägget till detta häfte, kände jag inte till arbetet 
som utförts av Dr. Stuart Way, från Westinghouse Research Laboratories, om 
elektromagnetisk framdrivning.

I ett medelande från Westinghouse, daterat den 15 okt 1958, rapporterar Dr. 
Way om sin teoretiska undersökning, om användningen av tvåpoliga elektriska 
och magnetiska fält för att framdriva en ubåt.

Hans upptäckt gjordes innan utvecklingsmöjligheterna i superledande 
magneter var kända. Vid 1965 hade teknologin blivit tillräckligt avancerad 
för att han skulle kunna låta ett häfte (1) med titeln ”Propulsion of Submarines 
by Lorentz Forces in the Surrounding Sea” cirkulera. Den 21 juli 1966, ledde 
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han sjösättningen av en 3 meter lång modell-ubåt som i 12 minuter fram-
gångsrikt färdades med 1,5 knops fart, endast genom elektromagnetisk fram-
drivning. Huruvida man under 1958 också upptäckte att elektro-magnetiska 
krafter kan få sten att sväva i luften, är idag inte känt. Kanske readingen bara 
ville antyda att teknologin för flyttandet av stenar genom elektromagnetiska 
krafter skulle följa en upptäckt, liknande den som gjordes av dr Way 1958.

Höjdförskjutningar i västra Amerika
I readingen på sid. 129, finns det ganska otvetydiga påståendet att ”jorden 
kommer att brytas upp i de västra delarna av Amerika” under perioden 
mellan 1958 och 1998. I skrivandets stund (mars 1968) har det inte inträf-
fat någon kraftig jordbävning (över 8,0 på Richterskalan), sedan skalvet i 
Alaska den 27 mars 1964, då jordskorpan bröts itu och förflyttades både 
uppåt och nedåt över ett område på cirka 800 000 kvadrat kilometer.

Då detta skrives, har seismologerna börjat tala om ”rena semestern från 
kraftiga skalv” eftersom detta har varit den längsta period som gått utan att 
någon kraftig jordbävning inträffat, sedan man började föra systematiska 
anteckningar, för runt 70 år sedan.

En kraftig minskning av antalet stora skalv (7,0 7,9 på Richterskalan) har 
också observerts och, fastän seismologerna inte är överens om orsakerna bakom 
denna minskning, oroar sig de flesta över vad det kan komma att innebära.

En liknande period av relativt lugn, mellan 1954 och 1956, slutade med 
27 stora och två kraftiga skalv under 1957. Detta resulterade i över 4000 
dödsfall och skador för miljontals dollar i ett flertal länder och på Hawaii. 
Man kan ju tycka att höjdförskjutningen i Alaska, seismologernas ständiga 
påpekande om att det länge varit dags för en kraftig jordbävning i Kalifor-
nien, samt följderna av det väntade slutet på ”jordbävningssemestern” utgör 
ett förbådande mönster, vad det gäller västra Amerika i alla fall.

Man kan ju bara hoppas att invånarna där kan leva på ett sådant sätt att 
detta område inte behöver uppleva ett ”uppbrytande”, trots den sakliga profe-
tian i readingen.

Oroligheter, förändringar på jorden,  
hunger och ”säkra landområden” 

En reading som inte finns med i Förändringar på jorden, pekar ut Norfolk, 
Virginia, som ett av de ”säkra landområdena” under perioden 1958-1998.

Denna stad kan läggas till listan av specifika platser, (som t.ex ”delar av 
vad som nu är Ohio, Indiana och Illinois samt mycket av Kanadas södra de-
lar,” och ”Virginia Beach eller området däromkring,”) som Cayce säger ska 
vara säkra under tider då det kommer att uppstå oroligheter samt rörelser i 
jordskorpan. (se sid 87-89)
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Readingen uppger:
F-1. Med tanke på det osäkra i de existerande förhållandena, gjorde jag 
rätt i att upprätta mitt hem i Norfolk? S-1. Det är en väldigt bra plats, 
och en säker plats då oroligheter kommer att uppstå, fast det kan verka 
som om den skulle kunna ligga i linje med de områden som ska höjas, 
medan många högre landområden kommer att sjunka. Detta är ett bra 
område att hålla sig till.           [2746-2] 11 dec 1943

1943 frågade en invånare i New York, ”Är det fortfarande tillrådligt att köpa 
den föreslagna bondgården i regionen mellan Washington och Norfolk?”
Svaret var:

Dessa förhållanden har inte ändrat sig. För prövningarna för detta land, 
i fråga om tillgångarna och efterfrågan på mat, har ännu inte börjat.  
                      [57-254] 18 dec 1943

Dessa och andra readingar tyder på att hela Tidewater området i Virginia, 
från Virginia Beach i öst till Richmond i väst och Washington i norr, kom-
mer att vara säkert land, i fråga om rörelser i jordskorpan.

Men det kommer ändå att vara upp till invånarna att ordna med tillräcklig 
matförsörjning.

Den som kan köpa sig en bondgård är lyckligt lottad och köp den om du 
vill odla något och inte vill odla hunger under någon kommande dag. 
              [3620-1] 27 jan 1944

Visst är det så att konflikter och oroligheter kan ha en ordentlig inverkan 
på tillgången och distributionen av mat. Likaså kan de förändringar som 
Cayce förutspådde skulle komma på jorden.

Idén att storskaliga rörelser i jordskorpan skulle vara en del av jordens  
”upplevelse” härrör från readingarna som förutsade ”det förlorade Atlantis” 
uppstigande, under 1968 och 1969. I reading [1602-3] frågades det om Jacob 
Boehmes 300 år gamla profetia om Atlantis framträdande i relation till en 
nästan identisk profetia i en av readingarna.

Denna profetia hänvisade till ”solaraktivitetens cykel” och övergången från 
fiskarnas till vattumannens tidsålder. Den avslutades med ”Detta är en aktivitet 
i jordens upplevelse under den här perioden som är gradvis och inte kataklys-
misk ” Jag upptäckte denna reading för bara tre år sedan.

Den verkar antyda att perioden mellan 1968 till 1969 kan komma att ka-
raktäriseras av relativt gradvisa deformationer av jordskorpan, och att de 
destruktiva effekterna kommer att vara relativt milda, i jämförelse med vad 
som hänt under några av de andra, verkligt kataklysmiska episoderna i jordens 
tidigare upplevelse.
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BIMINI PÅ ATLANTIS?
En av Edgar Cayces mer häpnadsväckande profteior var att lämningar efter 
Atlantis skulle komma att höja sig ur havet nära Bimini, under 1968 och 
1969 (Figur A1 ) Vilka bevis finns det för att sådana förutsägelser skulle 
vara trovärdiga?

Cayces data pekade först ut Bimini som den plats där de mest lättåtkomliga 
lämningarna efter den ”Atlantiska civilisationen” fanns, och den första reading-
en i serien gavs på begäran av en grupp män som letade efter olja och begravda 
skatter på Bimini. Närvarande var Dr. T.B. House, som ledde readingen, Gladys 
Davis Turner, som var Edgar Cayces stenograf samt en man ur gruppen som bett 
om informationen.

Dr. House: Ni kommer att ge en reading om Bimini som ligger i Atlantiska 
Oceanen, 72 km nästan rakt öster om Miami, Dade County, Florida. Ni 
kommer att gå över denna ö och tala om för oss huruvida det finns tillräck-
liga mängder olja på denna ö, för att ge en garanterad vinst. Om det är så, 
redogör för de bergartstyper som vi behöver borra oss igenom för att komma 
till oljelagren samt hur djupt vi behöver borra för att nå själva oljefyndig-
heten. Tala även om för oss om det finns några skatter nergrävda på denna 
ö. Om det är så; när grävdes de ner, var finns de, och vem tillhör de idag?

Herr Cayce: Ja, vi har landet i Atlanten känt som Bimini. Om landets 
uppbyggnad; vi finner att den är av den sorten som skulle göra oljeproduk-
tionen mycket låg, för den är till största del av korallisk struktur, men, detta 
är den högsta delen, som finns kvar över vågorna, av en en gång stor kon-
tinent, på vilken civilisationen som existerar i världshistorien idag grundar 
mycket av det som skulle användas som medel för att uppnå den civilisatio-
nen.
(996-1), 14 aug 1926

Återstoden av den här första readingen talar om nergrävda skatter på Bimini 
och ger instruktioner för hur man ska finna de mest värdefulla av dem. 
Nästföljande sex readingar saknas från valvet på Edgar Cayce stiftelsen i 
Virginia Beach. Den åttonde till elfte readingen behandlar gruppens miss-
lyckande i att finna en skatt på Bimini.

Den tolfte och sista readingen i den här serien hänvisar till ett ” projekt ” 
för att utveckla Bimini till ett stort turistmål. Det var tydligen detta projekt 
som diskuterades i de saknade readingarna. Den sista readingen gavs på Hal-
cyon Hotel i Miami.

Fru Cayce: Du kommer att ha framför dig öarna North och South Bi-
mini, samt de översvämmade, intilliggande landområdena. Du kommer 
att detaljerat redogöra för hur man behöver gå tillväga för att finansiera 
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och utveckla detta projekt, vad det gäller konstruerandet av gator, trottoa-
rer, strandvallan, kanaler, hamnar, avloppsystem, vatten- och elnät, isan-
läggning, tvättinrättningar och allt annat som behövs för att fullständiga en 
turistort. Du kommer att besvara alla frågor som jag ställer angående detta.
Herr Cayce: Ja vi har öarna som de ses i de naturliga formationer som är 
synliga i nuvarande tid.

Nu, vi finner att det finns mycket som kan sägas om rimligheten och 
klokheten i att anlägga en semesterort på denna plats. Först vill vi ge, att 
detta inte skulle bli ens i närheten av ett så stort åtagande som det kan verka 
inför förhållandena, för detta kan förvaras som sanning för dem som skulle 
sätta igång och utföra sådana förhållanden:

De som tar sig an ett sådant projekt kommer att hitta många, många, 
många inkomstkällor, för dessa bergstoppar - speciellt de längs de norra och 
östra kusterna i norr och den norra delen av den södra ön - kommer att pro-
ducera många olika mineraler och olika andra förhållanden som kommer att 
bli lönande då dessa projekt utförs; och det vore bra om de som utför sådant 
arbete - som den nödvändiga muddringen, det nödvändiga byggandet, mu-
rarna, etc. - hålles under ständig uppsikt under det att de utför arbetet, för 
dessa kommer att frilägga många olika tillstånd som kan bytas mot dollar 
- och dollar - och dollar!             [996-12] 2 mars 1927 

Efter detta följer flera stycken som beskriver hur man skall gå tillväga för att 
återta marken och hur detta skulle kunna finansieras. Readingen fortsätter:

Detta (sund mellan norra och södra Bimini) kan också vara till hjälp vid 
produktionen - genom vattenkraften i vågorna, om det behövs, genom 
tidvattnet - på samma sätt som man har byggt och håller på att bygga 
i Bay of Fundy för med de murar som kan byggas vid inloppets västra 
kuster - som kan stängas av eller lämnas öppna, eller byggas för att ska-
pa en insjö för båtarna, hamnen och för fisket, bad och liknande - detta 
kan byggas på ett sådant sätt på den norra kusten av den södra, och den 
södra kusten av den norra ön, för att tillföra tillräckigt med kraft för att 
försörja allt det land, som kan användas och återtas, med elström.           
                        [996-12]

Murarna, som just nämndes, skulle byggas rakt över inloppet vid infarten. 
(Figur A1) Starka tidvattenströmmar genom det här sundet innebär att inlop-
pet skulle kunna fördämmas för att skapa ett vattenkraftverk. Strömmarna 
varierar till upp mot 4.0 knop vid springflod, och det finns bara korta perio-
der av lungt vatten då tidvattnet vänder.

Dessutom, är kurvan för tidvatteströmmen asymmetrisk på så sätt att ström-
men vid ebb, sydväst om lagunen, varar ungefär dubbelt så länge som den vid 
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Figur A1 - Karta över Bimini som visar platserna för borrningar och annat som 
hänvisas till i texten.
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