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Vibrationer av olika slag

För varje atomisk kraft ger ut en vibration som en medveten själ blir 
medveten om. [1189-1]

Enligt Edgar Cayces readingar är allting vibrationer och en sida av den enda 
kraften. Förutom vibrationer i relation till healing, platser, ljud, färg och 
det materiella tog Cayce också upp vibrationer i andra sammanhang som 
tillsammans med siffror, medvetenhet och även som ”produktiv kraft”, vilket 
gav skiftande påverkan. 1942 fick t.ex. en 18-årig student en livsreading där 
hans talanger och möjligheter undersöktes liksom vad han borde syssla med 
i livet. Då förklarade Cayce, att han skulle utmärka sig i alla yrken ”som 
har med vibrationer att göra.” Enligt readingarna skulle den sortens arbete 
göra det möjligt för honom att manifestera sin själs talanger och utveckla 
släktskapen med det gudomliga. Readingen gav följande råd:

När det gäller personens förmågor i det nuvarande livet – så är de obegränsade, 
om kraften hos de Skapande Krafterna får ingå och vara ledande.

I området vibrationer, så är det vibrationer såväl i relation till ekonomiska 
förhållanden som till den allmänna tillväxten inom mineral-, växt- och 
djurriket, där personen – genom tillämpning – kan finna utlopp för 
sina förmågor, men håll huvudet högt och fötterna grundade i tilliten 
till Honom. [2850-1]

I readingarna finns även intressant information om att namn besitter en 
vibrationskvalitet som påverkar bärarna i vissa riktningar eller på något sätt 
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gör det möjligt för dem att vara mer villiga att visa upp specifika kvaliteter 
eller egenskaper. Readingarna konstaterar faktiskt att själen ofta påverkar 
föräldrarnas medvetenhet när de funderar på namn till sitt barn. Dessutom 
menar readingarna att en individs namn från en inkarnation till en annan 
har likheter, eftersom namnet ofta förkroppsligar både vibrationen totalt 
sett och individens medvetenhet. Bönegruppen Glada Hjälpare fick vid ett 
tillfälle förklarat att individer inte får sina namn av en slump:

Följaktligen är namnet besläktat med det som själen åstadkommit under 
vistelserna genom hela sin erfarenhet, antingen i omgivningarna runt 
denna individuella sfär eller någon annan …

Gavs namnet John av en tillfällighet? Var namnen Joe och Llewellyn 
tillfälligheter? Nej, de har samband! Det kan vara så att det namnet på 
detta materiella plan är ett släktnamn, därför att man har en rik faster 
med det eller för att en farbror kanske bär det - men dessa bär då samma 
vibration, och till sist är namnet den totala summan av alla de vibrations-
krafter själs-väsendet har haft gentemot den Kreativa Kraften.

Därför har varje själ en definitiv inverkan på de erfarenheter som den 
går igenom. [281-30]

Medan bönegruppen studerade hur Uppenbarelseboken skulle tolkas, 
fick den ännu mer information om sambandet mellan vibrationer och 
namn. Den säger, att ytterst är varje individ känd genom ett unikt själs-
namn som på något sätt betecknar den själen gentemot andra:

Varje väsen, varje själ är känd – i alla erfarenheter genom sina gärningar 
– som ett namn för att skilja den från andra. Det är då inte bara materiellt 
bekvämt, utan innebär – som det har sagts, såvida det inte är för ett 
materiellt mål – en definitiv period i utvecklingen av väsendets erfaren-
heter på det materiella planet …

För vad innebär ett namn? John, Jane, Peter, Andreas, Bartolomeus, 
Taddeus, Rhode, Hanna? Alla dessa är inte bara samstämda i vibrationen 
utan även i färg och harmoni, och alla har de släktskap med varandra. 
[281-31]
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Eftersom namn och dess vibration har betydelse föreslog faktiskt reading-
arna vid ett antal tillfällen specifika namn eller smeknamn för individer, 
som i följande fall:

Edgar Cayce talade om för föräldrarna till ett nyfött flickebarn att hon 
borde heta ”Elizabeth Carol.” [2391-1] Tydligen passade den vibrationen 
bäst de förmågor som den själen hoppades manifestera i detta livet, liksom 
det faktum att själen haft namnet Elizabeth även i sin senaste inkarnation.

Vid ett annat tillfälle fick föräldrarna till en två dagar gammal flicka höra, 
att de skulle ge henne namnet ”Lilith Ann” eftersom det skulle hjälpa henne 
att manifestera den personlighet, de talanger och de förmågor som hon 
skulle behöva i det nuvarande livet. [1958-1] Readingarna föreslog faktiskt 
speciella namn för nyfödda barn vid ett antal tillfällen. Enligt noteringar 
i Caycearkivet följdes råden i allmänhet (t.ex. 299-1, 1208-1, 1346-1, 
2824-1 m.fl.).

Under en livsreading för en 8-årig pojke, som ofta kallades för smek-
namnet ”Sonny”, fick föräldrarna rådet att hans smeknamn skulle ändras 
till ”Bart”. Det förnuftiga i det var delvis att själen hade haft namnet Barton 
Sawswythe under en inkarnation runt tiden för den amerikanska revolutionen 
och själen försökte tydligen manifestera många av de talangerna och förmågorna 
nu. [305-3]

En 26-årig affärsman som kallades vid sitt första namn Edwin, omtalades 
i allmänhet i readingarna med sitt mellannamn David. När han undrade 
varför fick han veta:

Väsendets utveckling är mera som Davids vibrationer än som Edwins, 
för följande båda förhållanden hör ihop med vibrationerna i namnen: 
Eddie, Edwin (första namnet) betyder fridfullhet, försvarare av det 
fridfulla, bärare både av tillståndet och av de krafter det för med sig. 
David, är mer som en gåva från de högre krafterna eller en son till 
Fadern. En, speciell, som är utrustad med gåvor från de högre krafterna. 
[137-13]

Under en reading för en 21-årig harpist konstaterade Cayce att hennes 
namn, Margaret, hade de perfekta vibrationerna för det som hon gått ner 
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på jorden för att utföra, vilket i huvudsak var önskan att bli använd som en 
helande kanal av de Kreativa Krafterna genom den musik hon framförde 
– en gåva som ofta inspirerade andra att finna sin egen släktskap med det 
gudomliga. Med readingarnas ord:

I utvecklingen av själens krafter hos detta väsen, som nu kallas Margaret, har 
det sagts att titeln och namnet är skrivna, det vill säga där finns lusten, där 
finns önskan, där finns längtan hos dig att bli använd, att använda dig, att 
bli använd av de Skapande Krafterna till att ge andra det som i dem leder till 
förståelse och insikt om det inneboende andliga livet inombords som kan 
påskynda själen att fullfölja sina plikter, möjligheter och förmågor i förhål-
lande till sina influenser och sina relationer med de Skapande Krafterna. 
Därför finns titeln och namnet skrivna inom dig och upptecknade hos dem 
som har gett Hans änglar i uppdrag att ta hand om ditt handlande, så själen 
inte snubblar i sin erfarenhet. [275-39]

Det var på grund av vibrationerna i de olika namnen som en 30-årig 
kvinna med smeknamnet ”Tillie” fick rådet att istället använda sitt riktiga 
namn, Burlynn. Readingarna förklarade skillnaderna i vibrationernas kvalitet 
för de båda namnen som svar på hennes frågor: ”Vilka vibrationer har namnen 
Burlynn och Tillie? Var snäll och förklara de olika gensvaren namnen har. 
Bör Burlynn fortsätta att använda smeknamnet ”Tillie” eller bör hon sluta 
använda det ena eller det andra?”

Namn har vibrationer. Helt visst har namn en viss påverkan eller kraft 
genom själva aktiviteten i namnet.

Burlynn indikerar styrka, virilitet – och Tillie nästan motsatsen! (Flera år 
senare rapporterade kvinnan: ”Jag kan se poängen. När jag kallade mig Tillie 
kände jag mig lite stroppig, och jag är inte den stroppiga typen.”) [934-7]

Precis som alla har ett namn som motsvarar en viss vibrationsnivå, så har 
alla också, enligt Cayce, ett nummer eller snarare en vibration till energin 
från ett speciellt nummer. När en 47-årig direktör för en investmentbank 
bad om mer information om numerologi i sin livsreading och undrade om 
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det gick att använda numerologi för att förbättra den mediala förmågan, 
förklarade Cayce energikomponenten i numerologi:

Som vi ofta har antytt är astrologi, numerologi och symboler inget annat 
än vägar eller tecken som visar sig.

Som vi har talat om för detta väsen kan symbolerna i numerologi 
utvecklas, men de intuitiva krafterna som härrör från dem ger snarare 
en säkrare, sundare och mer andlig väg med mindre fallenhet att vända 
sig till yttre krafter.

För detta ser vi i siffrorna eller i numerologin: Ettan visar på styrka, 
kraft, inflytande, men har ändå all den svaghet från annan påverkan som 
kan påföras vilken given aktivitet som helst där den kan visa sig. Men 
den är känd som styrka och kraft, precis som enheten mellan dig och de 
Kreativa Krafterna som uttrycker sig i handlingar, i alla former, är kraft.

Tvåan står för uppdelning. Ändå, när den mångfaldigas med sig själv, 
fyra, blir det en större svaghet i delarna. I sex och åtta åstadkommer den 
samma karakterisering, men ändå villkorad mer i dessa där ett är kraft, 
två är svaghet, tre är styrkan hos ett med svagheten från två. Fyra är mer 
och mer av delning och svaghet. Sex är förändringarna som har skapats i 
den dubbla styrkan hos tre. Sju är ett andligt tal. Åtta visar på en lönsam 
förändring. Nio visar styrka och makt tillsammans med förändring.

Detta är då indikationer och inget annat än tecken på saker, som alltid kan 
förändras av kraften eller faktorer som de har sitt ursprung i. [261-15]

För egen del gjorde Edgar Cayce en reading om siffrornas vibrationer, som 
han skulle ha som underlag inför en planerad föreläsning om numerologi:

Vilken form, vilken kraft har då gett den bästa bilden av hur talen – 
antingen i individuella liv eller i individers erfarenheter i livet – påver-
kar individer, eller hur siffrorna i sig och som egenarter eller 1, 2, 3, 4, 
5, 6, [7], 8, 9, 10, 11, 12 eller jag vet inte vad – hur värderas talen i sig? 
Den största auktoriteten är kanske den magiska eller den man får från 
talmud – som är en kombination av den gamla persiska eller kaldeiska, 
egyptiska, indiska, indokinesiska och liknande.
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Ett är helt visst början. Före ett finns ingenting. Efter ett finns ingen-
ting, om allt är ett – som en Gud, en Son, en Ande. Det är då essensen i 
all kraft, all sorts energi. All aktivitet utstrålar från ett.

Två – kombinationen och början till en delning av det hela, eller den Ende. 
Medan två står för styrka åstadkommer den även svaghet. Detta illustreras i 
musik, målningar, metaller eller vilket element vi än funderar över!

Tre – är sedan en kombination av Ett och Två. Den ger styrka och den ger 
– vid delning – Tvåans förmåga gentemot Ettan, eller Ettans gentemot Tvåan. 
I den syns Gudomens styrka och styrkan är större i kombinationens helhet.

Så till fyra. I den ser vi vad en delning innebär – och medan den är en 
skönhet i styrka, ger den i delningen också större svaghet – vilket kan 
illustreras i kombinationerna i metall, i nummer, musik eller färg.

Fem – är som vi sett förändring – som man kan se när man jämför alla 
de skisserade krafterna.

Sex – står sedan för skönheten och de symmetriska krafterna hos alla 
nummer, och ger styrka.

Sju – betecknar de andliga krafterna, som vi kan se i alla ritualistiska ord-
ningar av alla slag: i uppdelning av tillstånd, antingen det gäller naturens 
krafter eller sådana som reagerar på människans sensuella krafter av alla slag.

Åtta visar återigen styrkans kombination, men också svaghetens kombination.
Nio står för numrens fullkomlighet men visar ändå inte styrkan hos 

Tio och inte heller svagheten hos Åtta, men åstadkommer ändå en av-
slutning i krafternas naturliga ordning i förhållanden som kommer som 
förändringar som hotar livet.

I tio har vi numrens fullkomlighet och en styrka som finns i få. Likväl 
är detta en kombination av de krafter som manifesterats.

I elva ser vi återigen numrens skönhet och likväl svagheten som antyds 
av det som avslöjas i numren.

Tolv är en fulländad produkt, som finns i naturens alla krafter och som 
gavs alla krafter som finns kombinerade i de ritualistiska formerna, i de 
mystiska formerna, i talens förhållande till kombinationerna, för tolvans 
röst är sådan att det krävs Tjugo för att överrösta den eller övervinna den. 
Detta kan ses i naturens alla krafter. Tolv kombinerade krafter bringade 
de styrkor till världen som behövdes för att fylla den på nytt. [5751-1]
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Ett antal readingar förklarade vibrationernas kvalitet i siffrorna och hur de 
hörde ihop med speciella individer. T.ex. förklarade Cayce i en livsreading 
för en 18-årig man, att inom honom fanns en önskan att avsluta och göra 
färdigt projekt eller handlingar. Därför hade talet 9 stor inverkan. [1035-1] 
En 46-årig revisor fick rådet att studera numerologi – något som enligt Cayce 
skulle hjälpa honom att förstå varför hans själ hade valt att födas den tjugonde 
september under de senaste tre inkarnationerna. Tjugo var tydligen ett tal 
med betydelsefulla vibrationer på hans själsnivå. [3178-1] Vid ett annat tillfälle 
fick en 57-årig man höra att han vibrerade till energin hos åtta:

Så till numren, den tvåhundranittiosjätte dagen på året – det ger dig åttan 
som vibration och den betyder ett uppvaknande inom dig till nya möjlig-
heter, de nya möjligheter inom dig som gör att du inte bara bär förmågorna 
utan även deras förpliktelser. För den som har fått mycket i manifesterad 
form, av honom krävs mycket. För detta finner vi, min son, är grunden eller 
elementära principer om själva sanningen. Det är något som växer, precis 
som kunskapen om Gud, precis som kunskapen om sanning, precis som 
kunskapen om livet. Allt detta är ord, ändå betyder de varierade uttrycken 
att du, min son, ska ge den levande Guden din vördnad. [707-1]

Trots att individer ofta kan genljuda eller vibrera till ett specifikt siffer-
värde så kan det talet tydligen ändras eller påverkas av individens hand-
lingar. När en 38-årig man bad om information om sitt ”själs-nummer” 
hade readingen följande att säga:

Det bestämmer du själv. Det finns ett, två, tre, fyra, fem, sex sju, åtta, 
nio – vilket väljer du? Var och en har sin egen vibration. Varje individ 
stämmer sig själv. En del dagar är du en femma, några dagar en fyra, 
andra dagar är du kanske en etta eller en elva! [1861-18]

Samme person frågade hur han skulle kunna höja fuktigheten i lägenheten   
under den varma årstiden och fick höra: ”Du kan höja fuktigheten inom dig           
genom att höja vibrationerna inom dig, så att kylan eller värmen kan skapas i dig.”

Förutom namn och nummer antyder readingarna att vibrationer också har ett 
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inbördes förhållande med medvetenhetsnivåer. Några fick också veta att de 
kunde uppfatta vilken vibrationsnivå som helst som andra svarade på vid en 
given tidpunkt. Så var det med en 47-årig engelsklärare som hade förmågan 
att tona in på vibrationer från personer, situationer och platser. [3345-1] En 
10-årig flicka fick en reading om allergi och fick höra att hon också var 
påverkad av ”strålning” eller vibrationer från det hon var allergisk mot. Hon 
frågade: ”Påverkar det kroppen om jag kommer i kontakt med blommor, 
fjädrar eller päls?” Cayce svarade: ”Ja, det gör det! För varje form av liv avger 
strålning och eftersom plasman som har att göra med koagulering är positiv 
och det som kommer från blommor eller alla slags pollen från dem, eller 
vibrationen, är negativ – så uppstår det en irritation.” [2884-1]

Vid ett antal tillfällen rekommenderade readingarna att klockan två på 
natten är den idealiska tiden för meditation, eftersom vibrationerna vid 
den tiden är så höga – vilket tydligen delvis hör ihop med att de flesta inte 
är aktiva då så inga negativa vibrationer skapas vid den tiden. En 43-årig 
kvinna, som verkade få mycket gjort på kvällarna, fick liknande information 
när hon frågade: ”Får jag verkligen högre vibrationer på natten i tillräcklig 
grad för att rättfärdiga att jag hellre arbetar på kvällen än på dagen?” Cayce 
svarade: ”Som vi förut har antytt så finns det personer som tycker att det är 
bäst att arbeta mellan ett och två eller två och halv tre. De flestas vibrationer 
är högre under den tiden.” [846-1]

Ytterligare ett unikt koncept i Cayces samlingar som hör ihop med vibra-
tioner är tanken på planetariska vistelser i medvetenhet och hur dessa vistelser 
(och planeterna själva) påverkar individer för närvarande. Sammanfattat är 
tanken helt enkelt att var och en av planeterna representerar vibrationer för 
speciella lektioner i själstillväxt. Efter varje inkarnation bedömer själen sina 
egna styrkor och svagheter och kan välja att sätta igång med en hård lektion 
i medvetenhetsutveckling som kan vara till nytta för själen i en framtida 
inkarnation på jorden. En själ som t.ex. behöver veta mer om kärlek kan 
välja att underkasta sig en period omgiven av kärleksfull medvetenhet och 
kärleksfulla vibrationer. Enligt readingarna finns den energivibrationen hos 
planeten Venus. Det är emellertid viktigt att påpeka att själen inte ”åker” 
till Venus. Istället representerar Venus kärleksmedvetenhet som stämmer 
överens med den ”vistelse i medvetenhet” som en speciell individ önskar 
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underkasta sig. Vid ett tillfälle förklarade Cayce att: ”Alla planetariska 
inflytanden vibrerar vid olika hastigheter.” [281-55]

Vid skiftande tillfällen gav readingarna följande samband mellan vibrationer 
och planetariska vistelser i medvetenhet: Uranus hör ihop med det yttersta och 
det mediala. Venus är associerad med kärlek. Jupiter är symbolen för univer-
sella handlingar och styrka. Merkurius relateras till sinnet. Mars associeras med 
vrede och raseri. Saturnus hör ihop med hemsökelser och olycka. Neptunus är 
symbolen för mystiska krafter och så vidare. [5755-1, 900-10 m.fl.]

När det gäller medvetenhet och vibrationer så försäkrar readingarna slutligen, 
att det är möjligt med kommunikation mellan levande och avlidna. Oftast sker 
den kommunikationen i drömstadiet när älskade avlidna försöker kommunicera 
med dem de lämnat. En serie readingar [”5756-serien”] handlar om möjlig kom-
munikation med det andliga planet. Där betonas vibrationernas roll för att denna 
typ av kommunikation ska bli möjlig. Här följer utdrag från det materialet:

F: Är det möjligt för dem som har gått över till det andliga planet att vid 
alla tillfällen kommunicera med dem som finns på jordeplanet? 
S: Ja och nej – för dessa förhållanden gäller det som har beskrivits – att 
det sätt eller den metod som är nödvändig måste förberedas, för så här 
är det: Den vibration som attraheras och skickas iväg är alltid aktiv i 
världen på samma sätt som den är i det som kallas telefon, men med rätt 
förbindelse, utan avbrott och utan störningar kan kommunikationen 
fungera bra! De är inte alltid aktiverade i den fysiska kroppen. De är 
inte alltid rätt instämda för att kunna användas av den fysiska kroppen. 
Mönstret är detsamma. De på astralplanet är inte alltid redo. De på det 
fysiska planet är inte alltid redo. Vad behövs eller vad är det som gör att 
vi på det fysiska planet inte är redo? Sinnet! …
F: Är den ansträngning som behövs för andlig kommunikation lika stor 
för det andliga väsendet som för parten på det materiella planet eller för 
det fysiska väsendet?
S: Kraften bör aldrig tillämpas och ska aldrig tillämpas och bli verklig, i 
någotdera fallet. Villigheten och önskan från båda är nödvändig för att 
kommunikationen ska bli perfekt, förstår du? Detta förhållande illustreras 
i det fysiska förhållande som finns i samstämmigheten hos antingen det 
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som kallas radio eller det som kallas telefon eller det som är vibrations-
krafter som finns i elektronen på det materiella planet. För att få perfekt 
enhet är det nödvändigt att dessa är samstämda. Med andra ord finner vi 
många på det astrala planet som försöker ge aktiv kraft till det materiella. 
Många på det materiella planet försöker utforska det astrala. De måste 
bli ett om det ska bli bra.
F: Vilken form av medvetenhet antar det andliga väsendet?
S: Det undermedvetna medvetandet, som det kallas på det materiella 
planet, eller de handlingar, gärningar och tankar som kroppen gjort, är 
alltid närvarande för den varelsen. Reflektera sedan över vilket helvete 
några gräver och vilken hamn eller himmel många bygger. [5756-4]

Edgar Cayce följde en personlig erfarenhet när han tydligen tonade in kom-
munikationen från älskade avlidna, och readingen gav följande förklaring: 

För att ge det som kan vara till hjälp ska du för en stund vända dig till det 
som är känt av dig själv och av dem som är närvarande i rummet när det 
gäller det som vanligtvis kallas andlig kommunikation – det skulle vara 
(och det har föranlett mycket av det som avhandlats) – själs-kommunikation. 
För själen lever vidare, och eftersom det bara är så att själskroppen befrias 
från ett hus av lera så är aktiviteterna i den materiella världen bara föränd-
rade i förhållande till det som åstadkoms och det som den fysiska kroppen 
ser i det materiella eller i tredimensionell form … 

Här finner vi, i erfarenheten, att det fanns de som var samstämda – 
genom vibrationerna från det som hördes i rummet vid det speciella 
tillfället – och dessa sökte, många – även många som inte talade, att 
själva kommunicera så att det skulle bli känt att de inte bara fortsatte att 
existera i en värld av materia utan av finare materia. [5756-14]

Enligt readingarna är all aktivitet – faktiskt all medvetenhet – möjlig genom 
vibrationernas rörelser. De vibrationerna har en påverkan på all varseblivning. 
Genom energier möjliggör de varje tanke och varje ljud. De är fullständigt vävda 
av medvetna motiv och medvetna nivåer. De har en pågående inverkan på hela 
skapelsen.


