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Är intuition och medial 
förmåga samma sak?

Vid ett flertal tillfällen ställde individer frågor till Edgar Cayce om 
hur man kan utveckla sin egen mediala förmåga. Frågorna formule-

rades på många olika sätt: ”Hur kan jag utveckla medial förmåga?” ”Hur 
kan jag träna min intuition?” ”Hur kan jag hålla kontakt med de högsta 
mediala krafterna?” och så vidare. Om man ser på den information som 
gavs till personer som frågade om sin egen mediala utveckling kanske 
du undrar hur Cayces användning av termerna medialitet och intuition 
var. Är det någon skillnad? Efter att ha granskat hundratals sidor ur 
readingar i ämnet kan jag svara med relativ säkerhet: ja, nej – ja, kanske. 

Slutligen beror svaret förmodligen på hur du väljer att definiera 
begreppen. Jag minns när jag var på en föreläsning med Hugh Lynn 
Cayce för 30 år sedan, då han nämnde att det var viktigt att definiera 
terminologin när man diskuterar begrepp i Cayces readingar. Anled-
ningen till det är att Caycematerialet inte alltid har samma betydelse 
för specifika ord jämfört med hur de vanligtvis används och förstås. 
Exemplet som Hugh Lynn diskuterade vid det tillfället var ordet karma. 
Cayces användning av karma är mest förknippat med ens minne, inte 
någon form av universell skuld som kräver försoning.

I dagens samhälle har ordet medialitet för en del fått en viss negativ 
klang, som inte nödvändigtvis var en del av Cayces erfarenhet. Av 
denna anledning har ett antal legitima mediala personer börjat kalla 
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sig intuitiva, klärvoajanta eller medium – de används då på ett mycket 
annorlunda sätt jämfört med hur de användes när Cayce levde. Med 
detta i åtanke, vad hade då Edgar Cayce att säga om medial förmåga 
och intuition? Och hur kan vi definiera begreppen för oss själva?

Edgar Cayces intresse för medial förmåga 
berodde inte bara på att det var grunden för 
hans eget livsverk. Readingarna är orubbliga 
i sin hållning att ”Medialitet tillhör själen.” 
([261- 15] med flera). Detta innebär dock 
mycket mer än att medial förmåga är en 
själstalang – som så många individer har 
tolkat uttrycket till. Det betyder istället 
något mycket viktigare om mänsklighetens 
natur. Intressant nog var den här förståelsen 

utforskad redan 1924, då readingarna uppgav, att försöka förstå det 
undermedvetna, det mentala och själskrafterna borde vara ”den vikti-
gaste studien för den mänskliga familjen.” Readingarna fortsatte med 
att förklara varför: 

... för genom sig själv kommer man att förstå sin Skapare, när man förstår 
sin relation till sin Skapare, och man förstår denna bara genom sig själv, 
och den förståelsen är den kunskap som är given här ... [3744-5]

Med andra ord är det bara när vi förstår det undermedvetna och den 
mentala delen av oss själva som vi kommer att förstå vår sanna identitet, 
vår relation till Skaparen, och vår koppling till varandra.

Vid andra tillfällen säger readingarna att istället för att förknippas med 
mentala förmågor är medialitet närmare förknippat med själens sinne 
eller själskroppen. Med detta i åtanke sa Cayce, att det finns nästan 
lika många typer av mediala fenomen som det finns individer. I en 
reading om Atlantis historia, tillade Cayce att hela området ”medialitet” 
faktiskt uppstod under en tid i vår historia när vi var tankeformer och 
var mycket mer i kontakt med tankesfären än vi var anslutna till den 
fysiska världen. [364-10] 
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På många andra platser i 
readingarna använder faktiskt 
Cayce omväxlande begreppen 
”mediala krafter” och ”själs-
krafter”. I en reading som gavs 
med temat medial utveckling sa 
Cayce, att det mediala är en ele-
mentär kraft som är oupplösligt 

ansluten till själens natur: ”För utan den mediala kraften i världen skulle 
det fysiska vara i ett tillstånd där det antingen av en slump ”lyckas eller 
misslyckas”, eller vara som en båt utan roder eller kapten, för det som 
är byggkraften vid varje tillfälle är anden eller själen i det tillståndet, 
vilket är den mediala eller ockulta kraften.” [3744-2] I samma reading 
klargör Cayce detta genom att hävda att medialitet i en vidare bemärkelse 
betyder ”ande, själ, eller sinnets fantasi...” Det innebär också ett uttryck 
för själens krafter i den materiella världen. Cayce berättade för en person 
att den bästa användningen av medial kraft var ”att själens ideal kan 
lysa igenom och ge det som kan vara till hjälp i erfarenheten...” [295-9]

När det gäller sambandet mellan intuition och medial förmåga, sa 
åtminstone en reading att den högsta formen av medial förmåga faktiskt 
var intuition. [1500-4] När en person frågade om möjligheten att träna 
sin intuition svarade Cayce:

Träna intuition? Så hur skulle du kunna träna elektricitet, förutom sät-
tet hur den kan styras! Genom att inom dig ha de tankar, de aktiviteter i 
det mentala sinnet, de aktiviteter i kroppen som gör det möjligt för andliga 
sanningar att lysa igenom. Att träna något sådant! Inte träna, men styra! 
Styra det genom att veta att sinnet, att kroppen, att influenserna är sådana 
att de inte är sidospår från de ideal och syften som jaget har. [255-12]

Den bästa användningen av intuition är med andra ord förknippad 
med en individs vilja och hans eller hennes andliga ideal och syften.

Vid andra tillfällen uppgav Cayce att individer kan bli visa eller mäs-
tare genom en konstant själviakttagelse med hjälp av meditation, och 
genom att lära sig tillämpa sina andliga kunskaper praktiskt i vardagen. 
Samma information kan dock missbrukas. Även om informationen 
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kommer från samma källa, avgörs dess tillämpning i slutändan av 
huruvida den var till hjälp eller ej. Ju mer informationen är förknippad 
med själviakttagande och bön, desto mer potential har den för att göra 
gott. I samma reading förklarades skillnaden mellan intuition och det 
ockulta med att konstatera att det ockulta tillämpas i mediala aktiviteter 
som helhet, medan ”intuitiva krafter utvecklas mer genom medveten 
själviakttagelse …” [282-3] Intuition är därmed att tona in till de krafter 
som uppstår inifrån snarare än att vända sig till de krafter som kommer 
utifrån. Cayce berättade för en person:

Ha mer och mer förtroende för det som kan komma inifrån ... Vid alla 
frågor som dyker upp, fråga det mentala jaget – få svaret, ja eller nej. Vila 
på det. Agera inte omedelbart (om du vill utveckla intuitivt inflytande). 
När du ser in i dig själv, i meditation eller bön, fråga alltså om det är 
ja eller nej? Svaret är intuitiv utveckling. På samma fråga, naturligtvis, 
förstår du? [282-4]

En annan person som frågade om metoden för att utveckla medial 
kraft fick svaret:

Genom de intuitiva krafter som ligger inombords, genom att mycket nog-
grant studera de trossatser som Han gav i 14:e, 15:e, 16:e och 17:e kapitlen i 
Johannesevangeliet. För sätt din tillit till Honom och Han kommer att leda 
dig rätt, i din intuition, i dina uttryck i mediala krafter eller själskrafter 
i jaget. [562-3]

Till en person som frågade: ”Hur kan jag bäst hålla kontakten med 
de högsta mentala krafter som kommer att bistå mig att uppfylla mitt 
syfte i detta liv?” svarade Cayce att det första steget var att inom sig 
själv ta reda på vad ens ideal är. Det andra steget var att veta att Guds 
rike är inom en själv. [440-1]. När samma individ senare frågade: 
”Vad är det högsta möjliga mediala förverkligandet? blev svaret: ”Att 
Gud, Fadern, talar direkt till människobarnen, precis så som Han har 
lovat.” [440-4]

I huvudsak menar Caycematerialet att medial förmåga – eller en 
förlängning av sinnets uppfattningsförmåga – är en del av själens natur. 
Medial förmåga är inte bara en själstalang. Själen är inte en kropp 
utan en expanderad medvetenhet, oavbrutet förbunden med Skaparen.
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 Genom att få mer kontakt med den delen av oss själva - genom själv- 
iakttagelse, meditation och ideal – blir intuition inte bara det naturliga 
resultatet, vi lär oss även mer om mänsklighetens natur. 

Vad är Cayces uppfattning om medial förmåga och intuition och 
hur de hör ihop med varandra? De behöver definieras. Om vi definierar 
medial förmåga som upplevelsen av att vända oss inåt för att få informa-
tion som kan vara till osjälvisk hjälp för oss själva och andra, då påvisar 
det samma sak som Cayce hade i åtanke när han diskuterade intuition. 
Om vi definierar mediala krafter som den elementära beståndsdelen i 
ett expanderat sinnes uppfattningsförmåga, då pratar vi mer om själens 
natur. Ur Cayces synsätt handlar medial förmåga inte om fantastiska 
talanger eller mirakler i sinnet. Istället är det tydligt att medial förmåga 
och intuition egentligen handlar om att upptäcka vilka vi verkligen är 
och att förstå hur vi kan vara till hjälp för varandra.   
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