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In Chicago in 1947, tijdens een van mijn eerste lezingen, werd ik geconfronteerd met het dilemma welk standpunt in 
te nemen met betrekking tot de communicaties met Edgar Cayce. Na de lezing kwamen verscheidene mensen naar 
me toe om met me te praten. Een van de eersten was een man, die me vertelde dat hij voorganger was in een 
plaatselijke spiritualistische kerk. Hij zei dat het hem erg speet om de boodschap aan mij te moeten doorgeven, dat 
Edgar Cayce tijdens mijn lezing rechts naast mij had gestaan. Mijn vader had aan hem gecommuniceerd, dat het 
hem erg speet dat hij ooit veel van zijn paranormale readings had gegeven. Hij wilde dat ik die allemaal zou 
verbranden om te stoppen met het werk om zijn verslagen te bestuderen. Ik noteerde zijn naam en adres en 
bedankte hem. Enkele ogenblikken later werd ik geconfronteerd met een andere boodschapper, een dame die ook 
voorganger was in een spiritualistische kerk – deze in een van de buitenwijken van Chicago ― die zei dat ze blij 
was om me een boodschap van Edgar Cayce door te kunnen geven. Hij was er tijdens de lezing die avond bij 
geweest, net links naast mij, en hij wilde dat ik “door zou gaan met het werk van de organisatie.” Kies en reken 
maar af! 
 
Het hele gebied van paranormaal onderzoek is er een, dat af en toe uiterst verwarrend kan zijn. Uitsluitsel over 
voortbestaan is moeilijk te verklaren en nog moeilijker te bewijzen. In het licht van modern onderzoek naar 
telepathie en helderziendheid lijkt dat bijna onmogelijk. We worden regelmatig in verwarring gebracht door wat we 
zien en horen. Maar al te vaak nemen we woorden letterlijk en zijn we geneigd om wetenschappelijke feiten 
verkeerd te begrijpen. Er staat heel veel informatie over leven na de dood in de duizenden paranormale readings 
die door Edgar Cayce tussen 1901 en 1945 werden gegeven. Hij was geen helderziende in de gewone betekenis 
van het woord. Hij had tenminste geen gidsen, noch controls voor zover wij konden vaststellen. Er waren 
momenten dat hij leek te stoppen op de lichtstraal waarlangs hij reisde om te praten met degenen die in andere 
bewustzijns sferen of in de toestand die we dood noemen verbleven. Bij zulke gelegenheden konden wij [in de 
kamer terwijl hij een reading gaf] alleen één kant van de telefoon achtige conversatie horen. 
 
In Virginia Beach, Virginia, had Edgar Cayce op 9 juli 1934 net een fysieke check reading gegeven voor een van de 
neven van mijn moeder ― iemand met kanker die binnenkort zou overlijden. Edgar Cayce kreeg de suggestie om 
weer wakker te worden. Mijn vader was toen kennelijk begonnen te praten met mijn oom, mijn moeders broer, die 
op begin twintiger jarige leeftijd was overleden toen hij in het zuidwesten behandeld werd voor tuberculose. Toen hij 
in die tijd voor zijn behandeling naar het zuidwesten ging, was zijn grootvader bezig met het toezicht op de bouw 
van het huis waar veel leden van de grote familie af en toe bij elkaar kwamen bij familie reünies en bijzondere 
gelegenheden. Verder had mijn oom vòòr zijn ziekte in het basketball team gezeten. Afgaande op de conversatie 
volgens de readings, was in de beleving van mijn oom de bouw van het huis klaar op een ander bewustzijnsniveau 
en was hij daar samen met andere leden van de familie die ook overleden waren. Het leek erop dat hij nog steeds 
baseball speelde. In zijn bewustzijn was hij echter kennelijk in een gemoedstoestand, waarin hij kon zeggen: 
 
...aangezien we bij elkaar zijn gekomen [op die plek] waar we het licht zien en weten dat het pad naar onze Redder 
langs de smalle weg gaat die naar Zijn troon leidt. We zijn in die omgeving waar we over hebben horen vertellen dat 
het lichaam en denken één zijn met die dingen die we hebben gebouwd. 
 

--Edgar Cayce reading 5730-13 
  

	



Toen we later vragen stelden over die communicatie, omschreef Edgar Cayce die bewustzijnssfeer als, in veel 
opzichten, overeenkomend met de aardse sfeer, maar dan met een fijnere structuur. In die reading staat ook het 
volgende: 
 
Want de ziel leeft voort; en aangezien de omstandigheden slechts neerkomen op het loslaten door het zielelichaam 
van een huis van klei, worden de activiteiten in de materiële wereld alleen maar veranderd in hun verhouding tot 
datgene wat ze voorbrengen en [datgene] wat het fysieke lichaam ziet in materiële of drie-dimensionale vorm. 
 

--Edgar Cayce reading 5756-14 
 
Zijn verwijzing naar licht was van bijzondere betekenis voor ons, omdat het ongeveer zeventien keren voorkwam 
dat Edgar Cayce de veranderde bewustzijnsstaat in herinnering bracht van waaruit hij paranormale informatie gaf. 
Bij die gelegenheden legden zijn herinneringen verband met zijn bewegen langs een lichtstraal. Uit de readings met 
deze herinneringen heb ik de volgende samenvattende weergave bij elkaar gebracht: 
 
Ik zie mijzelf als een kleine stip buiten mijn fysieke lichaam, dat roerloos voor me ligt. Ik ben ingeklemd door duister 
en er is een gevoel van verschrikkelijke eenzaamheid. Plotseling wordt ik een straal wit licht gewaar. Als die kleine 
stip beweeg ik mij naar boven in het licht in de wetenschap dat ik dat moet volgen of anders verloren ben. 
 
Terwijl ik mij langs dit lichtpad voortbeweeg, wordt ik geleidelijk verschillende niveaus gewaar waarop beweging is. 
Op de eerste niveaus zijn vage, angstaanjagende figuren, groteske vormen zoals je ziet in nachtmerries. Bij het 
verder gaan beginnen aan weerszijden misvormde menselijke wezens te verschijnen bij wie een deel van het 
lichaam vergroot is. Dan wordt het weer anders en wordt ik mij bewust van in grijze kappen gehulde vormen die 
naar beneden gaan. Geleidelijk worden die lichter van kleur. Dan verandert de richting en bewegen die vormen 
naar boven en wordt de kleur van de gewaden snel lichter. Daarna beginnen er aan weerszijden de vage contouren 
van huizen, muren, bomen, enz. te verschijnen, maar alles is bewegingloos. Terwijl ik verder ga komt er meer licht 
en beweging in wat normale steden en plaatsen lijken te zijn. Met het toenemen van beweging word ik geluiden 
gewaar. Aanvankelijk zijn het onbestemde achtergrondgeluiden en dan is er muziek, gelach en het zingen van 
vogels. Het wordt steeds lichter. De kleuren worden prachtig en er is alleen maar een dooreenmengen van geluid 
en kleur. En dan ineens kom ik bij een archief. Het is een hal zonder muren, zonder plafond, maar ik word een oude 
man gewaar die me een groot boek overhandigt, een verslag van het individu over wie ik informatie zoek. 
 
Deel 2 gaat over paranormale informatie van overledenen. 
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Veel mensen vroegen Edgar Cayce over leven na de dood. Op een keer beantwoordde hij een specifieke vraag 
over communicatie met overledenen. 
 
(Vr) Is het mogelijk voor dit lichaam, Edgar Cayce, om in deze toestand te communiceren met iemand die 
overgegaan is naar de geestenwereld? 
(A) De geest van iedereen die overgegaan is vanuit de fysieke sfeer blijft in die sfeer totdat hun ontwikkeling hen 
verder brengt of terug gebracht wordt voor hun ontwikkeling hier. Wanneer zij in de sfeer van communicatie zijn of 
in deze sfeer blijven, kan met ieder van hen gecommuniceerd worden. Er zijn er hier momenteel duizenden bij ons. 
 

--Edgar Cayce reading 3744-2 
 

	



De volgende vraag gaf meer verheldering over het onderwerp: 
 
(Vr) Kan wat beoogd wordt door zielen in deze sfeer gecommuniceerd worden met het lichaam, Edgar Cayce, in 
paranormale toestand? 
(A) Iedere en elke ziele entiteit, of aardse entiteit, die in de aardse sfeer verkeert, straalt in die sfeer die 
omstandigheden uit die vanuit de ziel of spirituele entiteit in het individu worden uitgestraald. Dat wordt dan feitelijk, 
feitelijke werkelijkheid, in de materiele wereld. 
 
Wanneer het lichaam van Edgar Cayce in de paranormale of onderbewuste toestand verkeert, is hij in staat om alle 
onderbewuste geesten te bereiken, wanneer door suggestie op dergelijke onderbewuste geesten gericht, of dat nu 
in de materiële of de spirituele wereld is, gesteld dat de spirituele entiteit niet volledig is overgegaan [naar een 
andere sfeer]. 
 
We bereiken dan alleen die stralingen die in de aardse sfeer zijn achtergebleven en weer opgepakt worden bij het 
binnenkomen in de aardse sfeer, ongeacht of [de] entiteit zich daar bewust van is of niet. Het bewustzijn om die 
toestand te bereiken waarin het fysieke lichaam die realiteit weer op kan pakken ligt binnen eenieders bereik. 

--Edgar Cayce reading 900-22 
 
Veel soorten paranormale informatie, zoals door overledenen naar voren gebracht, suggereren dat niet alle emoties 
en zelfs fysiek lijden bij de dood niet worden uitgewist. Dit extract uit de Edgar Cayce data is zo’n voorbeeld: 
 
(Vr) Eindigt de dood onmiddellijk alle gevoel in het fysieke lichaam? En als dat niet zo is hoe lang kan het nog 
voelen? 
(A) Doodgaan—zoals dat meestal wordt genoemd—is slechts het gaan door één van God's deuren. Dat het 
bewustzijn voortbestaat is aangetoond… 
En voor hoe lang —veel individuen zijn gedurende wat jullie jaren noemen in die zo genoemde dood gebleven 
zonder zich te realiseren dat dat dood was! De gevoelens, de verlangens voor wat jullie begeertes noemen zijn 
veranderd, of helemaal niet bewust meer. Het vermogen om te communiceren verstoort meestal of ergert anderen. 
Om in die zin te zeggen hoe lang dat duurt—dat hangt van de betreffende entiteit af. 

--Edgar Cayce reading 1472-2 
 
Andere details over de vormen van leven die volgen op de fysieke dood duiken op in de antwoorden op vragen van 
iemand die het gevoel had dat hij een projectie had gehad in wat hij “de astrale sfeer” noemde. Die persoon zag 
daar menselijke vormen, waarvan sommige bewegingloos, was-achtig waren en anderen levend. Hier zijn de 
vragen en antwoorden met betrekking tot dat voorval: 
 
(Vr) Met betrekking tot mijn eerste projectie van mijzelf in de astrale sfeer, ongeveer twee weken geleden: 
Sommigen van die mensen leefden en sommigen leken afbeeldingen van zichzelf in was. Wat betekende dat 
verschil? 
(A) Sommigen—die er als beelden uitzien—zijn de uitdrukkingen of omhulsels of het lichaam van iemand die is 
achtergelaten toen het ziele innerlijk zich projecteerde op, maar nog niet opgelost was…naar de sfeer van die 
activiteit. 
Want wat individuen zijn leeft voort en neemt de vorm aan die door anderen het astrale lichaam wordt genoemd. De 
ziel verlaat hem en wordt zo waargenomen. Anderen, zoals ervaren, zien er in hun geanimeerde vorm uit zoals in 
hun huidige ervaringssfeer. 
 
(Vr) Waarom zag ik mijn vader en zijn twee broers als jongemannen, hoewel ik hen kende met wit haar? 
(A) Zij groeien, zoals dat in de eeuwige sfeer was. Want, zoals bij iedere entiteit kan worden ervaren, is dood gaan 
geboren worden. En zij die groeien verschijnen in hun groeiende toestand. 

--Edgar Cayce reading 516-4 
 
Deze achtergrond van algemene informatie uit de Edgar Cayce readings over voortbestaan na de fysieke dood 
moedigt ons aan om direct naar de beweerde communicaties van Edgar Cayce te gaan. In de jaren na zijn 
overlijden hebben vele mensen mij bij tijd en wijle geschreven of gesproken over ervaringen waarbij zij geloven in 
contact te staan met Edgar Cayce die via hen boodschappen aan mij doorgeeft. Bij al zulke gevallen heb ik 
gereageerd wat mij zeker van algemeen belang voorkomt en in elk geval gevraagd om identificatie voor mij te 
vinden. Dat wil zeggen dat ik hen gevraagd heb Edgar Cayce informatie te laten geven, die mij en andere 
familieleden ervan verzekeren, dat hij het inderdaad is, die communiceert. Gedurende een periode van 
verscheidene jaren heb ik al deze personen dezelfde vraag gesteld, “Wat kun je me vertellen over Gail?” Hier zijn 
een paar van de antwoorden, die ik ontving in een periode van drie jaren. 
 
Antwoord No. 1: “Gail is een vrouw die ooit een vriend van mij was. Ze was zo wanhopig over gebrek aan geld, dat 
ze zelfmoord overwoog. Ik was in staat om dat te voorkomen door haar te informeren dat haar vader met haar 
probeerde te communiceren om te zeggen, dat het geld snel zou komen. Ik gaf haar ook een reading op de laatste 
dag van mijn leven per brief.” 



 
Antwoord No. 2: “Gail was een speelkameraad van je, een tien-jaar oud meisje dat verdronk. Gail liep op een 
omgevallen boom, stootte haar hoofd terwijl ze in het water viel. Jij kreeg de schuld, maar je stond er onschuldig 
bij… Ze is nu een grijsharige vrouw. Mollig, zou ik zeggen.” 
 
Antwoord No. 3: “Gail’s dood was een ongeluk, vanwege het feit dat hij er van hield te klimmen. Hij was in een 
boom geklommen, verloor zijn evenwicht en viel, waarbij hij met zijn hoofd een tak raakte. Er was ook een 
hersenbeschadiging.” 
 
Antwoord No. 4: “Gail is een vacantie gebied of resort, met een woonboot erbij om te overnachten.” 
 
Deel drie gaat verder over Gail en de mogelijke bronnen van deze informatie. 
 
Naar mijn idee was de vraag “Wat kun je me vertellen over Gail?” valide en zou 
die voor mijn vader van groot belang zijn als hij inderdaad degene is die 
probeert te communiceren en gesteld natuurlijk, dat hij in contact zou staan met 
de familie activiteiten, zoals geclaimd wordt bij de meeste van deze beweerde 
communicaties. Gail is, zoals veel mensen weten sinds ik dit verhaal begon aan 
te halen, Edgar Cayce’s kleindochter die herstelt van fysieke problemen door 
de Edgar Cayce readings op te volgen. Zij werkt momenteel op het kantoor van 
de Edgar Cayce Foundation nauw samen met Gladys Davis Turner, Edgar 
Cayce’s secretaresse gedurende vele jaren. Gail werd geboren na Edgar 
Cayce’s dood in januari 1945. 
 
 
In het boek, The Outer Limits of Edgar Cayce's Power , hebben mijn broer 
Edgar Evans Cayce en ik vijf types van door Edgar Cayce gegeven readings 
behandeld, die in sommige gevallen geen correcte informatie lijken te hebben 
gegeven. In het hoofdstuk, “Het karakter van paranormale waarneming” (“The 
Nature of Psychic Perception”), hebben we het over de mogelijke bronnen van 
Edgar Cayce’s paranormale gegevens. We beschrijven een van die gebieden 
als een wereld van gedachten vorm. De wereld van gedachtenvorm kan met 
veel verschillende termen worden omschreven—de stroom van gedachten, de universele gedachte, de Akasha 
Kronieken. 
 
Edgar Cayce's readings beschrijven het als volgt: 
 
Wat betreft het geven van onze interpretaties van de verslagen zoals wij ze aantreffen, zijn die geschreven binnen 
het kader van tijd en ruimte van de activiteit van het mentale zelf. Want het bovenbewuste denken wordt het denken 
van de ziel tijdens die interims tussen materiële manifestaties en de kosmische of universele manifestaties – ja, die 
zijn één. Want het is als met de activiteiten van een dag, van een uur - de reacties daarvan hangen af van wat 
opgebouwd is in het bewustzijn van de ziel. Zo worden die op deze manier een deel van de totale ervaring van de 
entiteit tijdens diens materiële verblijf. (Reading 3605-1) 
 
En op een andere plaats: 
 
Omstandigheden, gedachten, activiteiten van mensen in iedere situatie zijn dingen; aangezien gedachten dingen 
zijn. Zij maken hun afdrukken op het kader van tijd en ruimte. Op die manier, zoals zij dat doen bij hun activiteiten, 
worden zij als registraties die gelezen kunnen worden door diegenen die in overeenstemming zijn met of afgestemd 
op zo’n toestand. (Reading 3976-16) 
 
We zijn kennelijk nog niet in staat om gedachten energie net zo nauwkeurig te meten als we mogelijk in de nabije 
toekomst kunnen. Het lijkt erop dat gedachten, en vooral opgewonden, zeer emotioneel geladen 
gedachtenpatronen, in wezen een fijner soort materie zijn, die zo snel beweegt dat onze vermogens niet in staat 
zijn dat waar te nemen. Waarnemen van gevoelens is mogelijk voor iemand die zijn bewustzijnsniveau heeft 
aangepast en kan afstemmen op die hogere trillingen. 
 
Ieder van ons moet als individu klaar komen met onze persoonlijke ervaringen met het voortbestaan. Daarmee heb 
ik zelf de grootste bron van vertroosting en begrip gevonden. Vaak betekenen zulke persoonlijke ervaringen niets 
voor iemand anders en zulke ervaringen zullen mij niet weerhouden van verder onderzoek, en het zoeken van 
meetbaar bewijs voor voortbestaan. Zoals iedere onderzoeker echter weet, als telepathie en helderziendheid als 
mogelijkheden worden toegestaan, dan is bewijs voor voortbestaan op zijn best vaag. Ik heb dromen gehad van 
zowel mijn moeder als mijn vader na hun overlijden, dromen die zo levendig waren en zo nuttig, dat zij voor mij 
bewijs vormen voor hun voortbestaan na hun lichamelijke dood. Ik heb ook een paar bewustzijnsdoorbraken— 
beperkte indrukken zou je ze kunnen noemen—die soms meer dan één persoon betroffen. Die hebben mij en 

	



degenen met wie ik fysiek, mentaal en emotioneel nauw verbonden ben zeer overtuigend hulp geboden. Voor nu 
zijn die ervaringen te persoonlijk om meer in detail over uit te weiden. 
 
Er is één wonderlijk verhaal dat ik tot slot met jullie zou willen delen. Dat gaat over mijn 
moeder, Gertrude Cayce, die tijdens haar leven vele readings van Edgar Cayce deed. In 
één daarvan werd haar een levensteken gegeven. Het bestond uit symbolen waarvan Edgar 
Cayce voorstelde om die te schilderen of te borduren en ergens te plaatsen waar zij ze zien 
kon. Die combinatie van symbolen, zo zei hij, zouden haar onderbewustzijn aanspreken en 
haar hulp kunnen bieden. Een vriend schilderde dat levensteken voor haar, door de 
voorgestelde symbolen te combineren wat neerkwam op twee rode rozen met gekruiste 
stengels. De reading gaf aan, dat die rozen voor mijn broer en mij zouden staan. Toen mijn 
moeder overleed, stond dat levensteken op haar kleedtafel. 
 
Kort na haar overlijden en terwijl ik nog overzee was tijdens Wereld Oorlog II, had Florence Edmonds, een nauwe 
vriendin van mijn moeder, een droom waarin mijn moeder aan haar verscheen en zei, “Wanneer ik communiceer 
met Hugh Lynn, zeg hem dan dat ik hem twee rode rozen zal geven.” 
 
Bij mijn terugkeer van overzee vertelde Florence me over die droom. Ze zei, dat ze die droom aan niemand anders 
had verteld. Ik vroeg haar dat voor zich zelf te houden. Enkele jaren later overleed ze. Bij het verstrijken van de tijd 
keek ik uit in de talloze aangenomen communicaties van Gertrude Cayce naar het symbool van twee rozen als 
identificatie. Die kwam ik niet tegen. 
 
Ongeveer drie jaar geleden kreeg ik telefoon van een man in een grote stad in het Oosten die me een vreemd 
verhaal vertelde over zijn vrouw die in problemen was gekomen door het spelen met een ouija bord. Ze was naar 
automatisch schrift gestuurd, waarna ze stemmen begon te horen. Ze sprak hierover met haar dokter en hij nam 
haar een tijd op in een inrichting waar ze werd behandeld om van die stemmen af te komen. Haar echtgenoot 
vertelde me dat ze weer thuis was en dat ze die stemmen nog steeds hoorde, maar haar dokter daar niets meer 
over zei. Kennelijk was ze mijn boek Venture Inward tegengekomen en had ze haar echtgenoot gevraagd om mij te 
bellen om te vragen of ik met haar over de telefoon zou willen spreken, zodat ze zou kunnen beschrijven wat die 
stemmen tegen haar zeiden. Ze had het gevoel dat dat zou kunnen helpen. Diezelfde dag nog accepteerde ik een 
long distance telefoongesprek van die man en zijn vrouw. Hij was aan de ene lijn en zij aan de andere. Gedurende 
een minuut of tien luisterde ik naar haar bij het herhalen van het vreemde, verwarrende patroon van woorden dat ze 
scheen te horen—onzinnige kletspraat, vieze verhalen, verschrikkelijke voorspellingen, een soort treiterende 
aantijgingen aan het adres van de dame persoonlijk. Het was een verbijsterende varieteit aan nonsens, typerend 
voor de vreemde woordpatronen zoals vertrouwd bij veel gestoorde mensen. Plotseling hield de vrouw op. Toen zei 
ze, “Meneer Cayce, uw moeder zegt twee rode rozen aan u te geven.” Toen hing ze op. 
 
Dat is een behoorlijk mooi slot aan dit verhaal, want op dat punt hielden de stemmen op, die de vrouw zo hadden 
gestoord. 
 
Communicatie met Edgar Cayce 
Drie afleveringen op 12, 19 en 23 november 2010 uit Ghosts and the Afterlife (Geesten in het hiernamaals) 
 
Hugh Lynn Cayce (1907-1982) was de oudste zoon van Edgar Cayce en een toonaangevend denker, schrijver en 
woordvoerder op het gebied van psychologische en paranormale onderwerpen. Voor zijn dood diende Hugh Lynn 
zijn vader’s Association for Research and Enlightenment, Inc. (A.R.E.) als voorzitter van de board. Hij was schrijver 
van het boek Venture Inward , een onderzoek van veilige en onveilige methodes naar persoonlijke paranormale 
ervaringen en The Outer Limits of Edgar Cayce's Power, dat het relatief kleine aantal (200) readings onderzocht 
dat inaccuraat leek te zijn. Je kunt EdgarCayce.org/radio bezoeken om Hugh Lynn Cayce’s lezingen uit de 
Archieven te downloaden. 
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