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Serien av readingar med nummer
281 gavs till en grupp som arbe-
tade med healing genom bön och
serien 262 utfördes för den första
Studiegruppen.

Ytterligare ett antal readingar
gavs angående ämnen av allmänt
intresse. Serien 364 gavs exempel-
vis om Atlantis medan serien
3744 behandlar Sinnet.

Totalt finns idag 14 306
readingar, medan det vid Edgar
Cayce död 1 945 fanns 14145
readingar nedtecknade av hans
sekreterare sedan 1923, Gladys
Davis. Tidigare nedteckningar
hittas dock ideligen.

Hur readingen genomfördes
När Edgar Cayce låg i sin transliknande sömn för att ge en reading
fanns alltid några människor med honom i rummet. I det enklaste
fallet kunde det vara en stenograf för att skriva ned hans ord och en
ledare som ledde det hela genom att ange suggestionen för den typ
av reading som önskades och ställa frågorna. I många fall fanns det
dock även ett antal observatörer närvarande.

Du kommer även att se att den mycket noggranna sekreteraren
Gladys Davis har lagt till en hel del grundinformation i början på
varje reading. Hon noterade således datum, tidpunkt och platsen
där readingen gavs liksom en lista på alla närvarande observatörer.

Readingen beskriver sedan vad för typ av reading som önskades
av Cayce. Orden här innehöll noggrant utvalda kommandon för att
styra Cayces undermedvetna och begära en viss sorts hjälp och

Några ämnesserier:
0254-001 till 116 Cayces arbete

0262-001 till 130 Studiegruppsarbete

0281-001 till 065 Bönegruppen

0294-001 till 212 Cayce personligen

0364-001 till 013 Skapelsen/Atlantis

0996-001 till 013 Atlantis

2087-001 till 007 Atlantic University

3744-001 till 004 Sinnet (the Mind)

3976-001 till 029 Världens affärer

5747-001 till 003 Ungdomsbrottslighet

5748-001 till 006 Egypten

5749-001 till 016 Jesus

5752-001 till 006 Mediala källor

5753-001 till 003 Reinkarnation

5754-001 till 003 Sömnen

5756-001 till 014 Spiritualism
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instruera honom vad för typ av information som önskades.
Därefter kommer själva textdelen av readingen och det var normalt
en allmän föreläsning av Cayce som fyller flera sidor maskinskriven
text. Dessa readingar brukar delas upp i sex grupper efter huvudinne-
hållet:
· Fysiska readingar eller hälsoreadingar utgör den allra största grup-

pen, 9603 stycken och de behandlar personers hälsa och medicin-
ska problem. Den normala gången, som Cayce undermedvetet
följde, var att han började med att analysera de olika systemen i
kroppen: blodet, nerverna, matspjälkningsapparaten, körtlarna etc
och redogöra för kroppens tillstånd. Därefter följde normalt
anvisningar om hur hälsan skulle förbättras.

· Livsreadingar är 1920 stycken och behandlar sinnet, själen, rein-
karnation och det astrologiska inflytandet. I denna grupp, där
personen har begärt ledning för att förstå meningen med livet
analyserade föreläsningen till en början denna själens styrka och
svagheter. Här använder Cayce först ett planetariskt och
astrologiskt språk för att ange drag och tendenser och ger sedan
detaljer i flera föregående liv, vilkas inflytande från det förflutna
starkt kunde kännas idag.

· Affärsreadingar behandlar finansiella, industriella eller af-
färsmässiga ämnen och de är 747 stycken.

· Drömreadingarna, 630 stycken, berör i första hand drömmar och
deras betydelse. Här analyserar Cayce såväl andras som egna
drömmar och han är en av de första som använt sin mediala
förmåga för att förklara även sina egna drömmar.

· Andliga readingar gavs med de som sökte råd i mentala och andliga
frågor och de utgör 450 stycken.
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· Speciella readingar har dessutom givits i 956 fall för särskilda
ämnen som Atlantis, Egypten, världens tillstånd och hur organisa-
tionen runt honom skulle fungera. Denna grupp innefattar även
råd som gavs till den studiegrupp, som bildats för inre utveckling
och till de som sysslade med andlig healing.

Men oberoende av vad det var för sorts reading, kunde man ställa
frågor till Cayce i trans efter den inledande föreläsningen. Dessa
besvarades vanligen detaljerat och koncist. Materialet i den ned-
skrivna readingen innehåller frågorna exakt såsom de lästes till ho-
nom av ledaren, liksom Cayces svar - allt stenograferat ned av sekre-
teraren. Ibland ställdes inga frågor av den hjälpsökande personen,
varför hela readingen då endast består av den inledande föreläsningen
och anmärkningarna till denna.

Hela readingen skrevs ut på maskin och den sökande personen fick
ett exemplar och ett annat arkiverades av sekreteraren Gladys Davis,
där de idag utgör grunden för det vi kallar Edgar Cayce-materialet.

Readingens olika delar
Cayces readingar citeras ofta i hundratals böcker och tidskrifter som
behandlar Edgar Cayce-materialet, men citaten är vanligen begrän-
sade till endast en del av själva textdelen av readingen. Vill du tränga
djupare in i materialet behövs ofta mycket mer information om
bakgrunden till personen, som erhöll readingen samt rapporter om
vad denne sedan gjorde med den information han erhöll, exempelvis
om han följde ordinationerna och vad resultatet blev. För många,
men inte för alla, av dem som erhöll råd från Cayce finns denna
tilläggsinformation tillgänglig och utgör en bilaga till själva readingen
i pärmarna vid Edgar Cayce Foundation i Virginia Beach, USA. De
finns tillgängliga där för alla intresserade sökare, och de finns även på
den cd-skiva som innehåller alla readingar.
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Själva readingen innehåller alltså en omfattande textdel. Bakgrunden
till själva readingen dvs den korrespondens som kan ha föregått
denna och om personen deltagit i tidigare readingar, allt detta finns i
bakgrundsdelen. Ibland finns i denna del uppgifter från den som
behandlar personen, läkare eller terapeuter av olika slag, med kom-
pletterande upplysningar. På samma sätt finns det sedan en rapport-
del, där personen, hans anhöriga eller den som ansvarat för behand-
lingen kunnat rapportera om resultaten.

Slutligen har Gladys Davis för varje reading gjort en innehålls-
förteckning, som specificerar vilka olika ämnen som behandlas i just
denna reading. Denna kallas i readingarna för index.

Vad är Källan?
En fråga, som ofta kommer upp är: ”Vad var källan till all den infor-
mation som kom upp genom Edgar Cayce?” Svaret på detta framgår
inte direkt av texten i readingarna. Men Cayce har i trans frågat sig
själv om detta och fick följande svar:
”Hans eget Högre Jag - eller hans övermedvetna sinne - var källan till
informationen.”

Det var alltså inte någon icke-fysisk varelse som talade genom
Edgar Cayce, utan hans eget övermedvetna sinne som i allmänhet
erhöll informationen från individen för vilken readingen gavs eller
också från, vad han kallade, Akashika krönikan. Detta är det stora
arkiv, som omsluter jorden och innehåller all information man
behöver.

Hans övermedvetna sinne talar uppenbarligen inte på det sätt som
vi vanligtvis använder när vi pratar med varandra. Det blir därför
ibland en utmaning att dechiffrera och ta till sig innehållet i det
omständliga språket och den komplicerade meningsbyggnaden. Men
här får du några ledtrådar och anvisningar så att du småningom blir
allt duktigare på att förstå vad han menar.




