
upplysning flr ti l l
gi.ngen".

Boken ger bl.a. upplysning om hur
man ska genomfiira si kallat positivt
tdnkande, enligt "reorin 

om kreativvisu-
alisering" som siger att "vad 

du ser d.r vad
du f5.r".

Frrempel:
Fcir att cika kontokorrskrediten: Se

for ditt inre hur du fcirstrcitt kciper 1r-
gingsviner av olika sorrer.

Fcir att fr befordran: se for ditt inre
hur du sitter i ett hcirnkontor med mas-
sor av ftinster och smeker en lcinecheck
med massor av nollor.

En mera ambiticis metod ftir att fiir-
bettra sin skonomi presenteras ocksi.,
en- minutsmeditation kri ng fokuserings-
ordet "pengar".

Mundi framhiller att "alla 
New Ag.-

filosofier har sina rcitter i enheten och er
hdngivna alternativen. Detta kan lita
som en motsdgelse, men det d.r plastgla-
set ocksS.och det crdet ingen som ifriga-
sitter... Att vara oppen ftir alla slags
alternativ; alternativ medicin, alternat iv
terapi, alternativ religion, alternerande
datumparkering dr ncidvtndigt ftir har-
monin mellan kroppen, sjilen och an-
den och lika vdsentligt ftir livet efter
detta som sjelva <iden." Som exempel pi
alternativ nd.mner han bland annat ock-
ult elektrolys, tibetansk tandkorrektion
och personkernisk fi berdiet.

Nagra nya spido mskonster presente-
ras: sushimanti (spidom i ri fisk), pasta-
manti (spidom i italienska nudlar), cap-
pucinomanti (spidom i ingad kaffe-
sump), etc.

Overs1ttaren har ft;r det meesta tiver-
satt fritt, dvs hittat pi nya vitsar pi.
svenska ndr de amerikanska inte gi.tt att
iiverfiira. En och annan miss finns det
dock. Si t.ex. st5.r det (s 163):

"Alla har haft minst en utomkropps-
lig upplevelse: fodelsen."

Det d.r riktigt roligt pi. engelska (out-
of-body-experience).

Suen Oue Hansson

I

det rett redan flirsta HiStOfiSka €litOf
Jan Broberg d.r historielarare, och har
skrivit flera bocker om historiska myrer.
Den senaste i raden d.r Den heliga Graal
och Zorro (Carlssons 1 990).

Boken inleds med en essd om kvarle-
vande dinosaurier. Atminsrone sedan
19O0-talets borjan har ftirfamare och film-
makare fascinerats av tanken att det skul-
le kunna finnas kvarskreckodlor i nigon
undanskymd dal eller pi nigon avsides
belagen d. S k "kryptozoologer" 

har or-
ganiserat expeditioner till de otillgdngli-
gare delarna av Kongo och Nya Guinea
pi jakt efter dinosaurier. "Egendomligt

nog har de'forskare' som sjd.lva pistir sig
hasett fiirhistoriska djur i full aktion vid
de her tillfillena antingen glcimt sina
kameror eller misslyckats med att ta ryd-
liga foton."

Fantaster finns det gott om. Broberg
berdttar om en Tom Crotser som pistir
att han pi sina olika expeditioner har
funnit Babelsrorn, Noala ark, fcirbunds-
arken samt den sten som Kain slog ihj:il
Abel med.

St<irre delen av boken handlar om
historiska myrer, sisom Jason och argo-
nauterna, Crad-legenden, den sjunkna
staden Ys, trollkarlen Merlin, elefanter
hos Mayafolket, pristkungen J ohannes,
den flygande hollandaren och Zorro.
F<irfattaren berd.ttar om myrernas bak-
grund, och diskurerar om det kan finnas
ni.got verklighetsunderlag. Ett slrskilt
kapitel "gn* 5.t en kritisk granskning av
von Deniken m fl som pistir arr urom-
jordiska varelser har bes<ikt jorden i his-
torisk tid.

Boken dr ldttsam och underhillande,
men skriven i en kritisk anda. Den d.r ett
gott bevis fcir att avsl6jandet av myrer
kan ha ett minst lika ston underhill-
ningsvdrde som myterna sjllva.

Suen Oue Hansson
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Bohnotiser
Pi Studentlitteratur ger Idar Magne
Holme och Bernt Krohn Solvang ur
boken Forshningsmetodih, som ger en
introduktion till samhdllsvetenskaplig
metodik. F cirfattarna framhi.ller arr bide
kvantitativa och kvalitativa metoder be-
hcivs inom samhd^llsvetenskapen.

En vetenskapsfilosofisk klassi ker, proof
and Refutations av Imre lakatos, ges ur
p5. svenska av Thales. Det svenska narn-
net har blivit Beuis och motbeuis. Mate-
matiska uppttickters hgik.

Trollerikonsrens historia behandlas i
Tro llzre oc h andra under hd llzra av Chris-
ter Nilsson, Skeptra ftirlag.

Charles Berlitz bok om Bermudatriang-
eln, Diidenr niangel kommer ut i en ny
utgiva i ir. Utgivare d.r bokforlaget Le-
genda (alltsi samma forlag som Folkvett
kritiserat ftir dess oftirmiga arr ta avsti.nd
fri.n nazistisk historieftirfalskning) .

British Museum i London har haft en
stor utstdllning om ftirfalskningar. I sam-
band med detta har man gerr ur en bok,
Fahe? The Art ofDeception, under redak-
tion av MarkJones. Fcirlaget ir Univer-
siry of California Press.

Barns ndrad<idenupplevelser beskrivs i
Ntirmare fruset(Natur och Kultur). For-
fattare Melvin Morse, barnlakare i Se-
attle, USA "Genom 

att elektrisktstimu-
lera ett litet omride i hcigra hjarnhalvan
har man [kunnat] framkalla praktiskt
taget alla momenren i en nd.ra-dciden-
upplevelse. Detta inneber att vi.r formi-
ga atr ff en NDU ir inprogrammerad i
vi.ra gener..." Oversittning Gciran Grip.

Stuart Holroyd rycker att vissa d.mnen
behandlas med "lett 

<iverldgsen attityd" i
venliga uppslagsverk. Darft;r uppslags-
boken "Nya 

perspektiv", med avdelning-
arsom "andlighet 

och esoteriskt tinkan-
de" och "det 

paranormala". Korpen.




