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Tusentals personer kom under fyra decennier till Edgar Cayce med
sina personliga problem och bad om mediala råd. Det unika är att

Cayces råd kom att stenograferas ned, arkiveras och göras
tillgängliga för alla. Läkare, terapeuter, hälsorådgivare, författare och

vanliga människor har gått igenom materialet för att få fram
generella råd, behandlingsmetoder eller knep mot olika krämpor.
Detta urval är en första hjälp för dig som söker efter svar antingen
det gäller fysiska problem eller frågor angående livet i allmänhet.

Edgar Cayces Goda Råd togs fram av Gladys Davies Turner, Cayces
sekreterare under 20 år, eftersom det fanns ett behov av att ge
vanliga människor ett snabbt svar på de vanligaste frågorna hon
brukade få. Resultatet kom ut i bokform i USA efter andra

världskriget under namnet " the Black Book". I flera av Cayces
biografier hänvisas det till den. Det är nu första gången den finns

tillgänglig på svenska. Grundmaterialet är över 70 000
maskinskrivna sidor med detaljerad information och tillkom under



tiden 1901 1944.
Råden är sorterade i bokstavsordning efter ämnesområden. De går
från allergi via bland annat dövhet, hosta och hicka, reumatism och

ischias, vanlig förkylning fram till ögonen. Där finns
rekommendationer angående barnomsorg, vad man kan göra vid

blodförgiftning eller brännskador, hur du kan undvika sjösjuka eller
behandla håret, och ta bort ärr. Råden innehåller även enkla huskurer

och mer detaljerade recept för behandlingar du själv kan göra.
Cayce besvarar frågor om varför man blir sjuk, hur attityder och
inställningar kan påverka den egna organismen och hur man ska
förhålla sig till sina medmänniskor. Råden gäller alltså inte enbart
den fysiska kroppen utan behandlar även din andliga utveckling.

För att du lättare ska hitta i det digra materialet finns ett omfattande
sakregister och adresser där du kan finna fler produkter som kommit

fram ur Cayces mediala råd.
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