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Edgar Cayce, ook wel bekend als "de slapende profeet”, voorspelde vele dingen correct,
waaronder de Wall Street crash van 1929 en het begin van de Tweede Wereldoorlog.

We weten ondertussen welke voorspellingen van Cayce zijn uitgekomen. Maar welke
voorspellingen van hem zijn nog niet uitgekomen?

Voor diegenen die nog nooit van Edgar Cayce hebben gehoord:
De meest prominente ziener van de vorige eeuw is ongetwijfeld Edgar Cayce (1877- 1945). Hij
is de best gedocumenteerde helderziende ooit. Edgar Cayce, beter bekend als de slapende
profeet, heeft in totaal 14.306 ‘readings’ slapend uitgevoerd, in een veranderde
bewustzijnstoestand, die allemaal nauwgezet gedocumenteerd zijn.
Edgar Cayce werd vooral beroemd om zijn medische ‘readings’, omdat hij met een bijna
honderd procent nauwkeurigheid de diagnose kon stellen van het ziektebeeld van zijn
patiënten. In de meeste gevallen kon hij zelfs de naam en het adres geven van de arts die ze
het beste konden consulteren. En dit alles terwijl hij in een trancetoestand verkeerde en enkel
en alleen de naam van de patiënt kende die hij zelf, meestal, nooit eerder ontmoet had.
In de nadagen van zijn carrière begon hij informatie door te geven over oude beschavingen vooral over de Egyptische en Atlantische culturen - en hij voorspelde tevens toekomstige
gebeurtenissen voor deze aarde die bekend zijn geworden als de ‘Earth Changes’. Edgar
Cayce richtte zelf de ‘ Association for Research and Enlightenment ’ (A.R.E.)’ op om zijn erfenis
te bewaren voor het nageslacht. Deze organisatie bestaat nog steeds en is zeer actief. Edgar
Cayce is zeer uitvoerig bestudeerd en er zijn meer dan driehonderd boeken gewijd aan deze
mystieke man.
Nog een vreemd toeval: Afgelopen week plaatsten wij een artikel waarin goed werd
onderbouwd dat de Grote Piramide rond 9.500 voor Christus is bebouwd. Edgar Cayce heeft
altijd gezegd dat de Grote Piramide rond 10.000 voor Christus werd gebouwd.
Hier volgen de top tien voorspellingen van Cayce die nog niet uitgekomen zijn. Vele mensen
hebben deze gekoppeld aan het jaar 2012, maar dat hoeft uiteraard niet zo te zijn.
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1) Het grootste deel van Europa zal in een oogwenk veranderen . Japan zal uiteindelijk in de
zee verdwijnen.
2) Er zal nieuw land verschijnen voor de oostkust van Amerika (het oude Atlantis?).
3) Er zal een omkering van de polen komen, zodanig dat waar eens een koud klimaat heerste
het warmer zal worden en waar subtropische zal het meer tropisch worden. Er zullen mos en
varens groeien op plekken die we ons nu niet voor kunnen stellen.
4) Er zal een tijd komen waarop de zon donker wordt. Dit is het moment van een grote spirituele
ontwaking. De stad Atlantis zal gevonden worden nabij Bimini (Bimini is een eilandengroep
die deel uit maakt van de Bahama's. Deze liggen zo'n 80 km ten oosten van Miami Beach. Ook
het 100 km zuidelijker gelegen eiland Cay Sal hoort bij het Bimini-district).
Men zal ontdekken dat er helende krachten aanwezig zijn in het water voor de kust van Bimini.
Men zal de kracht ontdekken van kwartskristallen en de specifieke eigenschappen van kristal
zoals het verhogen, het krachtiger maken en het synchroniseren van vele soorten energie,
zoals licht en elektriciteit.
5) De archieven van Atlantis zullen toegankelijk zijn voor hen die spiritueel zijn ingewijd in de
kennis van de ene God. Er zal een geheime kamer worden gevonden en het omhoog komen
van de Tempel zorgt ervoor dat men toegang krijgt tot de archieven.
Toen men hem vroeg wat er zich dan in detail in die geheime kamer zou bevinden, antwoordde
hij dat het gegevens bevat van het begin van Atlantis waar de Geest overging in vorm. De
archieven beschrijven de eerste vernietiging die plaatsvond en de veranderingen van het land.
Het is een soort dagboek wat vertelt over wat de mensen bezighield en hun diverse activiteiten
in andere landen. En tevens is het een verslag van een vergadering van alle landen en naties.
Het beschrijft de bouw van de Tempel van Inwijding. Cayce voorspelde dat Atlantis weer
bovenwater zal komen.
6) Er zal een totaal nieuwe wetenschap worden ontwikkeld, met als uitgangspunt een
psychische/spirituele basis. Er zal een verandering plaatsvinden in wat en hoe men gaat
studeren. De wereld zal meer belang hechten aan het spirituele en minder aan het materiële
aspect. Dit nieuwe gebied van de wetenschap zal net zo meetbaar en toegankelijk worden als
ieder andere menselijke ervaring.
7) Er zal een “Stad van Goud” worden ontdekt in de Gobi woestijn (Noord India). Het heeft een
tempel met liften, elektrische auto’s en magische elementen.
8) De oostkust van de Staat New York en de stad zelf als geheel, zullen verdwijnen.
9) De Amerikaanse westkust zal worden verwoest en er zal heel veel schade zijn in Los
Angeles en San Francisco. Er zal land verschijnen voor de kust van West Amerika. De Grote
Meren (op de grens van Amerika en Canada) zullen leeglopen in de Golf van Mexico via de
Mississipi Rivier.
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10) Cayce voorzag dat er een tijd komt dat alle mensen zich bewust zullen worden van hun
verantwoordelijkheden ten opzichte van een ander. Deze bewustwording zal het hele
denkproces van de mensheid veranderen.
Hij voorspelde tevens dat er drie ongekend belangrijke archeologische vondsten gedaan zullen
worden die voor een revolutionaire ommezwaai zullen zorgen omtrent kennis over de oorsprong
van de mens. Dit zal pas gebeuren wanneer de mens een hoger spiritueel bewustzijn heeft
bereikt.
Na de geweldige veranderingen op aarde breekt er een nieuw tijdperk aan van vrede en
verlichting voor de mensheid. En als laatste spreekt hij over een krachtig verenigd energieveld,
dat op een goede dag zal zorgen voor een sprong in het menselijk bewustzijn.
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