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Anne Pedersen är ordförande i det Danska Edgar Cayce 
Selskab och mycket insatt i Edgar Cayces readingar. Som en 

utgångspunkt för sin föreläsning hade hon filmen The Secret av Rhonda 
Byrne. Tillsammans med en vän hade hon sett filmen, som handlar om 
hur några helt generella universella lagar kan påverka våra liv och hur vi 
kan förändra vår tillvaro, om vi lever efter dessa lagar. Anne hade även 
inspirerats av böckerna Bruce McArthur: Your life Why is it the Way it is, 
and what can You do about it, Mark Thurston: Discovering your Souls 
Purpose och Kevin Todeschi: Twelve Lessons in Personal Spirituality.

Anne inledde sin föreläsning med att vi i vardagen omges av många 
naturlagar, som vi följer och litar på även om vi inte förstår teorin bakom 
dem. Det finns också andra lagar som styr våra liv. De beskrivs bl.a. i 
Bibeln, Koranen och andra heliga skrifter. Edgar Cayce har pratat mycket 
om dem framför allt i livsreadingarna. I dem påtalas hur de har betydelse 
i våra liv och hur vi omedvetet skapar vår egen framtid.

Lika skapar lika
Den första universella lag, som Anne lyfte fram var att ”lika skapar 
lika.” I reading 349-17 kan vi läsa: ”Detta är lagen, för lika föder lika, 
och du får inte oliver från ett tistelfrö eller äpplen från björnbärs-
buskar, precis som du inte finner kärlek i hat.” Personer som kom till 
Edgar Cayce beklagade sig ibland över problem de stött på och fick då 
ofta höra: ”Du möter dig själv.” En viktig sak som Anne tog upp är, att 
till denna lag hör också att vi inte ska kritisera andra, för det kommer 
tillbaka till oss. Hon berättade, att Shirley McLaine hade sagt, att om 
man pekar finger mot någon, pekar tre fingrar mot en själv! Visst måste 
vi påpeka om någon begår ett misstag som t.ex. kan skada någon an-
nan, men det är viktigt i vilken anda man gör påpekandet. Lagen ska 
emellertid inte tas helt bokstavligt. Det är inte säkert att jag får möta 
exakt det som jag utsatt någon annan för, men jag kan vara säker på att 
det kommer tillbaka till mig i en eller annan form. Vi ska också veta 
att de ”fel” vi ser hos andra, är ”fel” som vi själva har och det är därför 
vi känner igen dem.

en Universella Lagen - Anne Pedersen
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Lagen om tillväxt
Den första lagen om tillväxt talar om att ”det du sår, får du skörda.” 

Reading 1529-1 säger: ”För detta är lagen: Det du sår, får du skörda. 
Det är du som sår, men lämna resultatet till din Fader.” Det du sår får 
du skörda ser vi i naturen varje dag. Vi sår t.ex. blomsterfrön och så 
småningom har vi vackra blommor i vår trädgård. Det tar ibland lite tid 
från det vi sått, tills vi får skörda. Det gäller även oss. Vi skördar fak-
tiskt inte bara de ord och handlingar vi sagt och utfört, utan även i hög 
grad de tankar vi tänkt. Poetiskt kan man säga, att våra tankar ”väver 
framtidens matta.”

Den andra lagen om tillväxt betonar, att den anda som vi handlar 
i mångfaldigar utbytet. 

Cayce menar, att våra handlingar ska vara i överensstämmelse med 
de Skapande Krafterna. Vi får inte ha några baktankar och inte skada 
någon annan. De Skapande Krafterna vet hur seriösa vi är i vårt hand-
lande och resultatet är avhängigt insatsen. Om vi vill att våra plantor 
ska växa, kan vi inte göda dem med rädda eller ångestfyllda tankar, och 
vi måste alltid ha tillit till de Skapande Krafterna. Visst har vi alla sagt 
eller gjort saker som vi ångrar och vi måste ta konsekvenserna av vårt 
handlande. De är ju nödvändiga för vår utveckling, men vi ska veta att 
vi aldrig får mer än vi klarar av och att vi alltid kan be om hjälp. 

Lagen om nåd och förlåtelse
Vi ska också veta att det finns lagar om nåd och förlåtelse. Alla de svårighe-
ter vi möter, har vi själva skapat i detta eller tidigare liv. Allt är undervisning 
i de universella lagarna. Vi kan inte heller arbeta med alla våra ovanor på 
samma gång utan måste välja en sak i sänder och arbeta med den. Det finns 
ett gammalt talesätt som säger, att om man ska äta en elefant ska man ta 
en bit i sänder för att klara det, och det är på samma sätt här.

Lagen om attraktion
I reading 2410-1 läser vi: ”… de som tänker på samma sätt eller innerligt 
önskar sig en bestämd prestation, dras till de källor som kan hjälpa 
dem med stimulerande inflytelse.”

Anne berättade, att våra tankar drar till sig de vänner, släktingar 
och kolleger, precis som de svårigheter som kommer att utveckla oss. 
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Likt magneten har vi ett fält som gör att vi drar till oss det som skapar 
våra liv. Readingarna antyder, att våra auror är en produkt av de fysiska, 
mentala och andliga tillstånden. Auran har betydelse i umgänget med 
andra och vi dras till dem med samma eller liknande ideal, precis som 
vi stöts bort av dem som har motsatta ideal. Utstrålningen från auran 
talar faktiskt tydligare än våra ord. Vi bör vara medvetna om att vi kan 
dra till oss det som vi önskar, när vi är i samklang med universum.

Lagen om förväntningar
Här säger reading 5325-1: ”Förvänta dig mycket, så får du mycket. För-
vänta dig lite, så får du lite. Förväntar du dig inget, så får du inget.” Det 
finns en lag om förväntningar, men det är inte en lag om önsketänkande 
och andra lagar kan spela in. En person frågade Cayce, om han kunde 
förväntas råka ut för en olycka och fick rådet att sluta upp med att förvänta 
sig det, för då kunde det ske. I en reading sa Cayce: ”Det du tänker, blir 
du. Det du hatar, kommer plötsligt till dig.” Det är därför viktigt att skjuta 
alla negativa tankar åt sidan. Acceptera att allt som sker har en mening 
och att det inträffar eftersom det är bäst för oss. Det är nämligen så de 
universella lagarna arbetar. Inget sker av en tillfällighet.

Visioner
Sinnet är byggherren, säger Cayce. Vi måste först skapa den verklighet 
vi önskar i vårt sinne för att den ska bli vår verklighet. När vi vet precis 
vad vi önskar, ökar chanserna för att få det. Man måste helt enkelt inom 
sig se att man redan har det, som man önskar.

Lagen om orsak och verkan
I reading 2927-1 står det: ”Det händer aldrig av en tillfällighet, för som 
med allt annat här i livet, finns det orsaker och verkan. Några gånger 
sker det, som vi kallar olyckor. Men det sker också – i denna orsaks-
världen – på grund av orsak och verkan.” Vi är själva orsak till allt som 
sker och readingarna säger att effekten eller verkan är lika sann som att 
natt följer på dag. Cayce omtalar också vår värld som en ”orsaksvärld”. 
När vi accepterar att saker och ting inte inträffar utan orsak och att vi 
själva är orsaken, då kan vi inte skylla på någon annan. Vi ska emellertid 
förlåta oss själva och inte fördöma oss, för livet är ingen domstol utan en 
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skola. Det är ingen tillfällighet att vi kom hit till jorden. Vi har ett behov 
av att få den upplevelsen. Inte heller olyckor sker av en tillfällighet. Ett 
betydelsefullt budskap i readingarna är, att det inte är det som sker som 
är viktigast, utan hur vi reagerar på det som händer oss. 

Huvudlagen för förvandling
Anne jämförde de universella lagarna med att köra bil – ju mer vi övar 
oss, desto bättre blir vi. Den grundläggande universella lagen om orsak 
och verkan är lite som de första klasserna i skolan, där vi gradvis lägger 
den grund som vi sedan ska bygga vidare på. Önskar vi förändra våra liv, 
måste vi först bli medvetna om vad som är viktigast för oss. Grunden ska 
vara den universella lagen om sanning. Men vad är sanning? I en reading 
säger Cayce: ”Det som idag är sant för en själ i växande, är kanske bara en 
del av sanningen i morgon.” Tänk bara på hur våra sanningar har förändrats 
sedan vi var tonåringar. Anne liknade sanningen vid en diamant med många 
fasetter. Den strålar i vissa färger när jag tittar på den från mitt håll, men 
ser annorlunda ut för en person som betraktar den från ett annat håll. Vi 
måste därför vara öppna för att se saker och ting ur olika synvinklar. 

Vem är vi?
När vi börjar arbeta med oss själva behöver vi också finna svaret på vem 
vi är, vilket ändamålet med vårt liv är och varifrån vi kommer. Vi är alla 
själar skapade av Gud i tiderna begynnelse. Själen är en del av Skaparen. 
Den är vår sanna natur. Den kropp vi har är bara ett ”emballage” som 
vi uttrycker oss genom, medan vi är på jorden. 

 I reading 2581-2 står: ”Vet att svaret till varje problem, till varje 
glädje och varje sorg finns inom dig själv.” Som själar är vi eviga. 
Döden är bara en övergång till nästa fas i att uppfylla våra ändamål. Vi 
har alla en fri vilja, även om det är svårt att förlika sig med det, när vi 
ser på vår omvärld. Gud önskade ha oss som andliga medskapare. Det 
är därför viktigt att använda den fria viljan på rätt sätt. Vi har alla ett 
personligt syfte här på jorden. Gemensamt för alla är dessutom, att vi 
har en grundläggande önskan om att komma i kontakt med Skaparen. 

Text: Gun Olofsson
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ayces själsastrologi och Indigobarn 
- Sigrid Sörensen

I en reading för en flicka som föddes 7 jan 1944 sa Cayce: ”Det var 
intressant! Du var en av världens mödrar. Du var med på Noaks ark.” 
Han sa också: ”Du levde den gång, när det skedde stora förändringar 
i världen. Nu kommer det igen, kanske är det för att det ska ske stora 
förändringar i din tid.”

När Sigrid gör ett själens horoskop tar hon samma planeter med samma 
avstånd längs en cirkel, som hon vrider runt. På så sätt får man ett högre 
plan. Alice Bailey använde också sådana men visade inte hur hon gjorde. 
Det här har Sigrid jobbat med länge. När hon så fick i uppdrag att tala 
på ett möte i Ribe för det danska Edgar Cayce sällskapet beslöt hon sig 
för att ta reda på det mer grundligt. Edgar Cayce sade alltid ”den här 
själens horoskop”, han menade inte ett vanligt horoskop, och bekräftade 
att det fanns ett särskilt horoskop för själen.

Zodiaken, med månen och solen
På en nivå styrs vi av månen och våra instinkter. På en annan nivå, när 
vi blir mer medvetna är det solen som styr. Sedan går vi utåt och styrs 
av Uranus, Neptunus och Pluto. De är mer universella. I den yttersta 
ringen kring zodiaken får vi själens ring. Vi har fem nivåer och fem 
framtider. Vi har fri vilja med hänsyn till nivå. Vi har en begränsad fri 
vilja med hänsyn till det vi tidigare har valt, men vi kan inte ta tillbaka 
den glasruta vi krossat.

Ett exempel kan visas med Marsimpulsen. Den står både för aggres-
sioner och självhävdelse. ”Jag först, jag vill hävda mig.” På en högre 
nivå vill man kämpa för sin sak, man vill vinna i tävlingen. Fienden är 
utanför en själv. Sedan upptäcker man att fienden är inom en själv och 
man börjar bekämpa sina egna aggressioner och negativitet. Därefter 
börjar man kämpa för mänskligheten istället. Sedan kan man komma 
till en nivå där man förenar sin vilja med den högsta viljan. Då har man 
de fem nivåerna. Varje gång man byter nivå får man en ny framtid. 

Ett exempel kan vara en ung man som är en slagskämpe. Han drar 
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till sig likasinnade. När han kommer på att han själv drar till sig andra 
aggressiva människor och tröttnar på det, beslutar han sig för att börja 
med sport istället. Då får han en annan framtid och nya vänner. Senare i 
livet använder han denna kraft och styrka för att arbeta för en god sak och 
får då en helt annan framtid. På det här viset kommer vi upp på ett högre 
plan genom vårt liv. Vi är alltså alltid med om och bestämmer i våra liv. 
Astrologin säger aldrig att eftersom planeten står så och så, blir det så och 
så. Vi kan vara fast i det materiella planet, men vi har också en potential 
att vara var som helst i universum och i den andliga världen.

Tag ansvar för dig själv
• Du kan inte ändra något hos dig själv med mindre än att du tar 
  ansvar för dig själv.
• När du ändrar dig, ändrar sig omvärlden.
• Det är inte ett krav men en Himlens gåva att vi kan ändra oss -   

      och vi kan ändra världen.
Indigobarn

Sigrid berättade från ett möte med indigobarn hon deltagit i. En pojke 
var 11 år och när han hade fått reda på att han var ett indigobarn upp-
levde han det som tungt att få ansvar att rädda världen. Men efter en 
kort stund tog han fram sitt kollegieblock där han skrev ord som han 
visade deltagarna. Ord om att vara snäll, hjälpsam, helt enkla saker och 
höll ett föredrag om detta.

En flicka från Ryssland hade röntgenblick och kunde se rakt in i krop-
pens organ ända ner till cellnivå. Men hon visste inte vad det hette, som 
hon såg. Det finns många andra barn som också kan detta. Det är några 
exempel på förmågor som barn i den nya tiden har. I boken Kärlekens 
budbärare beskrivs barn med speciella gåvor som finns gömda i kloster 
djupt inne i bergen. De förmågor som de har ska bara användas till 
positiva ändamål. 

Vi är budbärare mellan Gud, kosmos och jorden. Om du tänker en 
människa förstorad en miljard gånger så ser du en bild av hela universum. 
Du har det hela inom dig.

Text: Ulf Westman


