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En norgehistoria

Yoga ska hjAlpa norska
Arbeiderbladet att hiivda
sig biittre pfr marknaden.
De ,10 anstiil lda pi
t idningens rnarknads-
avdelning bdrjar arbets-
dagen med aft meditera en
kvart i receptionen.
Forhop ning.en t i ,r  att  t lc
nu ska bli biittre rustade att
skaffa annonser oclr
abonnenter och diirmed
viinda en sjunkande
rupplaga uppAt igen.

Arbeiderbladets
rnarknadsdirektor har
tidigare tagit ovanliga
grepp. Fdrra Aret satte han
hela personalen pi en
ginsengkur och al la
anstiil lda har erbj udits
ftirganalys for att liira sig
aft klii sig biitftre.

(Jottrnalisten, mars -94 )

Modern voodoo

I Viistindien finns en rit
som inneb?ir att en
medicinman uttalar en dom
att nAgon ska stotas bort ur
stamgemer skapen. Derr
ddmde pekas ut med t ex
ett skelettben och kommer
snart falla ddd til l
rnarken. om rnedicin-
mannen lyckas.

Walter Cannon. en pionj i i r
inom psykologisk rnedicin,
har studerat sk I'oodcro
sedan 40-talet.  Enl igt
ironont beror voodoo-
doden pA en p lOts l ig
adrenal i  rrutsvl irnn ing sont
blir for rnvcket for lrf rirta
och blodki ir l ,  vi lket 96r art
persotien kan do.

- Det finns en rnodern form
av voodoo soln ut loser
rnotsvarande nrekan isrner.
siiger biokern isten Vlaggi
1\{ i l ler (ci terad i  Populi i r
Vetenskap l8/94).
n:irnl igen rnobbing. PA
mAnga foretag placeras,
ofta med hjrilp av konsulter
sorn skold, de utstotta pA
siirskilda "fryshus-

avdelningar" vi lket
motsr arar rnedicinmannens
utpekning.

Bortsorteringen gor dern
miinniskoskygga och
fbrsvagar deras
immunfbrsvar, vi lket kan
innebiira magsAr,
magkatarr, eksem,
allergier, migriin och
hjiirtbesviir. Att fn gA
frAn jobbet pA grund av
nedskiirningar kan fA
samma effekter.

Ovetenskap om
Sarnoa

Margarete Mead blev
t,lirldsberomd pA err
ovetenskapI ig avhand I ing
on'r "sexparadiset" pi
Sarnoa. Den alnerikanska
antropologetl var bara 24
iir rriir hon Aterviinde hern
ti l l  Nerv York l i in
Samoa6arna i  Sti l la Havet.
Di ir  hade hon t i l lbr ingat
nio rnAnader pi ett
fhltalbete som hon sedarr
beskrev i viirldens rnest
ldsta antropologiska verk
"C(rnt ing of  Age in
Sarnoa" l iAn 1928 (enl igt
I  l lustrerad Vetenskap nr
4194). Boken handlar om
fonArsfl ickonras liv pri
Samoa,  v i lket  enl ig t  Mead
f-crrloper utan nAgra
pubertetskonfl ikter och
rned fri kiirlek i pallnernas
skugga pA romantiska
sandstreinder.

Forst 1983, fern ir efter
Meads dod, gav
antropologen Derek
Freernan ut en nedgorande
kritik av hennes arbete.
Han fann n&got helt annat
pi Samoa; en ung kvinnas
dygd bevakas mycket
striingt; olydnad bestraffas
kroppsligt och sexuallivet
priiglas ofta av v6ldtakt,
hot och Angest.
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Det framkom nu aft Mead
inte deltagit i de infoddas
familjeliv, utan bott hos en
amerikansk farnilj pA 6n.
Hon byggde sin besrsiil jare
helt pA interr,juer med
infodda flickor som
arbetade hos den
arnerikanska farnilj en. Hiir
var flickorna utanfbr
foriildranas kontrol I och
kunde diirfor roa sig med
fa'ase'e, en samoansk lek
som gAr ut pi att lura en
godtrogen dumbom.

Osynligt

"Hej! En dag i  r lars dA jag
gick hern fr6n skolan
keinde jag nAgon som tog
mig pA axlarrra. Niir jag
vzinde mig om sig jag
ingen. Det var v2i ldiet
underl igt.

Nzista dag sAg jag ett par
roda ogon. I ljuset s6g jag
en svart hand men resten
sAg jag inte. Det var
viildigt kusligt. Jag kiinde
pA mig att det var en
osynlig man. Sedan fick
jag reda pA att det var en
full gubbe som bara hade
osynlighetsdricka.

I{ej fr6n Sanda Andersson.
8 Ar . "

(Brev till
barnombudsmannen i
Expressen I7 mqrs I99l)

"Sjung och mi bra"

Vilken tonaft rir Du fbdd i./
Vet Du inte? I Nerikes
,,tllelranda 26 janu ari 1994
finns I istan (I'ormed lad
[_{enor-l'l Ft,T'). Jag. soln dr
s (r,ft, i ir {bdd i ass-clur oclr
vet nr,l att.jag bor lyssna pA
rnusik i samrna tonart flor
att bl i  harrnonisk. Detta

enligt Robert Martin,
kanadens isk kompositor
och musikant, som
Aterupptiickt vad de gamla
grekerna visste om varje
sjiils forhAllande till vArt
vibrerande universum.

Den rnoderna fusiken tas
som sA ofta til l hjalp for
att ge en (pseudo)-
vetenskaplig inramnine til l
det hela:

Einstein & co skul le ha
forklarat energin i ton-
arterna med att det zir" r'Agmekan iska aktiv iteter"
vi rniirker.

- Vibrat ionen.jag talar om
zir miitbar, den har rned
avstAndet rnel lan ol ika
planeter att gora, forklarar
Robert lVlartin.

Annu Schytt

astrologiskt trestdmd tonart. C
nom att lyssna t i l l  musik i  san
ma tonart sA bl ir  man hatan
rad, harmonisk.

- O c h g e .  r -

$u'RAft tonart
ger energi'
STOC'KHOLM (FLT)

[Ian slir an ktubban pi
mf,ssingsriiret och stim-
mer in i klangen - med
ett kraftfullt ''AAA-

tJUUU.MMMMNI...' '

Kdnner du
" ; i r l i o  f . .  r  - . - '
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