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In de jaren dertig deed de “slapende profeet”, Edgar Cayce, een bijzondere voorspelling die
betrekking heeft op deze tijd.

Als je de berichtgeving volgt dan beginnen de contouren van die voorspelling zich langzaam
maar zeker af te tekenen.
Voor diegenen die niet (meer) weten wie Edgar Cayce precies was, hier een stukje uit een eer
der artikel:
“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”.
In de jaren dertig deed Cayce een voorspelling over de “zonden” van wat hij noemde de “key
nations”, de belangrijkste landen ter wereld.
Amerika: is haar motto “in God we trust” vergeten
Engeland: verwaandheid
Frankrijk: lust
China: isolationisme
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India: het niet delen van kennis
Italië: onderlinge strijd
Hij zei in die voorspelling verder dat Rusland het baken van hoop voor de wereld zal worden.
Cayce voorspelde zowel het begin als het eind van de Eerste en Tweede Wereldoorlog. In de
jaren '20 waarschuwde hij voor de komende rassenonlusten in Amerika en hij voorspelde de
dood van twee presidenten.
“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms
noemt Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor
zijn medemens. Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal
uitkristalliseren, maar toch zal vanuit Rusland de hoop van de wereld weer komen”.
Cayce stierf in januari 1945 en deed zijn laatste voorspelling in 1943. Toen men hem vroeg of
er na de Tweede Wereldoorlog een wereldwijde financiële stabiliteit zou ontstaan met
betrekking tot bijvoorbeeld onderlinge wisselkoersen van valuta en dergelijke, zei hij dat dit nog
een lange, lange tijd zou duren. Maar ook, dat het heel goed mogelijk zou zijn dat er nog een
oorlog (Derde Wereldoorlog) zou komen over precies dat soort zaken.
In het kader van wat er vandaag de dag om ons heen gebeurt is de voorspelling van Edgar
Cayce met betrekking tot Rusland heel bijzonder te noemen.
We weten dat wij in de vrije Westerse wereld worden geregeerd door de bankiers en
megabedrijven in opdracht van hun meesters . Dat we slaven zijn in het meest corrupte
financiële fraudesysteem ooit
.
Gaan we nog een stap verder dan weten we ook dat diegenen die bij ons ogenschijnlijk aan de
touwtjes trekken weer worden gecontroleerd door niet goedbedoelende buitenaardse entiteiten.
En als Poetin inderdaad een overeenkomst heeft gesloten met de “goede” buitenaardsen
zoals wij gisteren schreven dan zal inderdaad onze hoop beginnen in Rusland.
Al met al zijn dit hele positieve ontwikkelingen en ook zeker een positieve voorspelling. Want dit
betekent dat er binnen niet al te lange tijd een einde zal komen aan de macht van de bankiers.
En wie weet is dat wel de reden dat ze van de daken springen .
Bron:
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