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Folkvettftller tio! Duka festbordet,
fyll glasenoch
saluterajubilaren!Men innan festenbrakarlossgor
journalistenHelen Rundgrenhar eff svepgenom
alla nummer och presenterar
godbitarnafrin varje
I

l

o

o

aoel argang.

cireningen Vetenskap & Folkbildning har alltsi funnits i 10 ir.
Tidningen kom srrax efter, ocJr
hadefrin borjan baraftireningensnamn,
Vetenskap & Folkbildning. Jag har nu
l:ist i alla fall de flesta nummer som
utkommit och ska ftirsijka rnig pi att
skrivaen resum6.Det blir en resagenom
iren och tidningarna prdglad av mitt
eget godrycke.
Nu 1r ryvdrr inte 10 i.r en tillrickligt
ling tid om man skulle ge sig pi en
historisk overblick iiver pseudovetenskapen eller ovetenskapensframmarsch i
samhallet, massmediernaeller mdnniskors mecivetande.Tidningens urval av
artiklar och notiserskulle nog inte heller
kunna anvdndassom en md.tarepi samtiden med den vetenskapligahedern i
behill.
Men visst finns det mycket att ldsa
och visst finns det stallen der ld.saren
mlrker att tiderna fcirindras.Lds denna
lilla notis frin nr 411983:
Garanterat oresrar
O
JJt
l ti dni ngenMi bra nr l/ 83
g6rs reklamfdr kosmetikagjord pA
6rter. Ett av siljargumentenir att
ingredienserna
garanteratinte har
testats pi djur!
Eft tiotal av de imnen som ingir
riknas upp,till exempelavocadoolja,
bivax,arnica,sj6grisextrakt...Vad
garanteraratt dessainte er skadliga
f6r minniskan?
Anmdrkningsvdn di, som nu, men detta
er ju idag en stor industri. En affirsidd
som verkligen slog!
En annan inlaga fr5.nsamma nummer skriven av fune Hellddn visar den
konflikt som kan uppsti nir vetenskap
och ovetenskapskadebatteras.
Det finns
minga svar p5.vad hermeneutik dr for
nigot. Men vad er frigan?
Ny mystik
I
Hermeneutikiir en svir sak.
ZZ
'Finnsdet di
ingendjivel som kan siiga
mej vad hermeneutikirl!' (Hedenius).
Det iir dock kanskeej sAsvirt art saga
vad det iir f6r softs pretentionersom
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har. De s6ker
hermeneutikerna
'nigot' som de anseratt man med ett
mer ordinert vetenslopligt tiinkande
inte kan kommafram till: det som
r' u n d e r'fe n o d 6 l j ers ig' bak omelle
'
menen.De anklagarden mer ordinira
vetenskapenf6r att vara').tlig'och g6r
sjdlvaansprik pi'diup'. DennasPan'yta' och 'diup' gir, om
ning mellan
manvill,genomhelaidehistorien.
'diupet'til[.
Mystikoch religionh6r
F6rnuft och intellektualismhiinf6rs
'ytan'. Det man inte begriper
ofta till
eller det som ir svirt att begriPa
(Hegeltill exempel)betecknasofta Iven av vanligtfolk - som diupsinnigt.
Det som iir fullt m6iligt att begripa
(Voltaireeller Russel)brukar diremot
'ytlist'. Minnissorn
girna framsgiillas
kosllktet kommer f6r att tala h6gtidligt - att gora ett ofantligt framsteg,
nir det b6rjar anaatt till exemPel
'diupsinnig'
och vis.
Voltairevar bide
I nummcr 111984itergesen definition
pi. vetenskap som Sven Ovc Hansson
formulerati sin bok, Vetenskapoch ovctenskap:
Vetenskapdr det systematiska
J|
sdkandetefter sidan kunskap
77
som inte beror av den enskildeindividen utan som envarskullekunna
iterfinna eller kontrollera.
"
ett felscikni ngsschema"
[)arcfter S.terges
att anvdndai wcksamma fall.
l. Ar pistaendetbaserat
enbart pi auktoritetstro?
2. F6rlitarman sigpi experimentsom
inte kan upprepasl
exem3. Anviinderman handplockade
pel - inte slumpmissigtuwalda?
4. Viigrar man att prdva teorin mot
verkligheten,trots att detta ir
m6jligtl
5. Ar man likgiltiginfdr motsdgande
fakta?
6. Innehillerpistiendet eller teorin en
inbyggdundanflyktl
7. Overger man en hillbar forklaring
utan att ersdttadensammamed
nigot nytt?
dnnu
Och det kan vdlvara vdrt att S"terge
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en g5.ng.Sarskilt intressantkan det ju
vara eftersom det i omstuvad form orsakade en hel del debatt nigra ir senare!
1954 har Sven-OveHansson en stor
UFO-artikel och for alla er som undrar
vad UFOn kan vara fcir nigonting kommer her en lista pi fiirslag i repris:
Och allt miijligt annat...
Listan kan g6ras mycket ling
6ver f6reteelser som har gett upphov
till UFO-rapporter.Hdr en liten provkarta:
. Starkastrilkastarlius,sdrskiltom de
riktas mot himlenoch trdffar moln.
. Klotblixtar
. Signalraketer
. Figlar,sirskilt ugglorsom kan ha
ett ganskautomiordiskt liite
. lnsektssvirmar
. Pappersdrakar
. Ovanligtformade moln
. Reflexeri fonster,slrskilt flygplansfonster
. Gatlyktor
. Avligsnabillyktor
. Higringar.
Hertill kommer UFO-fotografierna,
som kan ha en del orsaker utover dem
som kan f6rorsakadirekta observationer:
. Reflexeri kameraoptiken
. Flickar pi filmen,som uppstir vid
framkallningen
. Oavsiktligdubbelexponering
. Mer eller mindreskdmtsamma
bedrdgerier.
Det ir mycket liitt att istadkomma
UFO-foton. Man kan till exempelkasta
en navkapselframfor kameran,och
fotografera den mot himlen. Man kan
i
g6ra en modell av ett UFO och hd.rrga
en tunn trid frin en tredgren utanf6r
bildfiltet. Med morkrumsarbetekan
ytterligareen hel del istadkommas.
Det ir bide enkelt och ganskafestligt,
och det ir inte svirt att f6rste aft en
hel del bedrigligaUFO-foton har blivit
framstilldaunder irens lopp.
e,/t
I samma nummer, 3184,finns en notis
om ett radioprogram fri,n Utbildnings-

radion. Programmet behandladeastrologi inom ramenfciren serieprogram om
astronomi. Redaktitr ftir programmet var
Per Larsson:
Per Larssonhadelitit tre
J|
Z Z astrologerstiillahanshoroskop, wl med dator och ett handgiort.
I ett och sammahoroskopfannsfullt
Med Iite god vilia
med motsdgelser.
kunde man sd.ga
att de tre horoskoPen
sfdmde6verens,ansig Per Larsson.
inneholldock en
Det handgjorda
egendomligspidom: Per Larsson
skulleflytta till USA om tre ir och
arbetainom underhillningsbranschen
- med badflickor.
hill, PerLarssonsidlv,
Frin vc.lunderdttat
kan meddelasatt han inte flyttat till USA
och badflickorna. Han hiller till godo
n ingmd fl ickornapi in formationsavdel
en vid StockholmsUniversitet.Och de
har inte baddrakteri jobbet.
I nummer 1/85 fi nns ett kiipp om
kreatioamerikanskafu ndamentalistiska
nister som verkligen kan fb marken att
gunga under ftitterna:
Fu ndam ental ister ifrAgasdtten Gtr jorden verkligen runt solen?
det vill
Amerikanskakreationister,
fundamentalister
sd.ga
som tror bokstavligtpi skapelseberdttelsen
och
har under de senaste
syndafloden,
iren intresseratsig i 6kandeutstrickningf6r de textsdllen i Bibelndiir det
talasom att solengir runt jorden.
I de flestafall gir man inte si lingt
som till att hiivdaatt alla planeterna
gir runt jorden. I stiilletansluterman
sigtill den teori som Tycho Brahelade
fram. Enligtdennakretsarsolenoch
minen runt jorden,som dr universums
medelpunkt,medanplaneternakretsar
runt solen.Den teorin var inte helt
f6raktligpi 1500-talet,ner den lades
fram. Att hiivdaden idagir naturligwis
en helt annansak.
I SkepticalInquirervol 9, nr 2
(s I I l-l 13) refereras1984irs National Bible-Science
Conference.Den
anordnadesav Bible-Science
Associa-

tion, en av de landsomfattande
kreation istiska organisation
erna.Atminstone 5 av de l8 talarnapi konferensen
var geocentrister,och 4 av dessa5
argumenteradei sinaanforandenfor
geocentrism.Ingenav de dvriga nirvarandekreationisterna(60 st) ifragasatteteocentrismen.
Hiaills har de tongivandekreationistiskaorganisationerna
tagit bestiimt
avstind frin den lilla minoritet i de
egnaleden som bokstavstolkarde
avsnitti bibelnsom tyder pi att jorden
iir platt ("jordensfyra h6rn" etc). Det
iterstir att se om det 6kade intresset
f6r en geocentriskvirldsbildocksi
kommer att ge vind i seglenit Flat
Earth Society.

(soH)
Ett annat nummer av 1985 irs irging
avhandlade ndstan bara scientologerna
och det var medlemmar ur Fcireningen
Radda Individen (FRI) som stod ftir
mycket av skrivandet.FRI 1r en ftirening
lor anhciriga,och hur sv5.rtdet dr att
avslojascientologernauttrycker Harriet
Svenhardklarr:
I-/qt

Hur kommer man it en lgrrka,

som inte ir nd.gon kyrka?
Jl
En religion som har en tro, som
kallas vetenskap men inte d.r nigon
vetenskapl
J

e/t
Amelia Adamo, di piAft onbl adet,fi nns
med i Folkvett ftjrsta gingen i nummer
1-211986:
Latrturar A*onDtas
Folket i Bild/Kulturfrontlyckaatt
des lura Aftonbladetssdndagsbilaga
den l7 augustipubliceraen artikelom
"omfaloskopi"- en ny, sensationell
metod att diagnosticeraoch bota
sjukdomargenom att titta pi naveln.
Men artikeln var blufffrin b6rjan
till slut.Varkenmetodeneller den
danskedoktor som sadespraktisera
den existerar.Fotonavar arrangerade.
"Journalistens
namn,LaveA Visfup,
"g6ra en tidningsbetyder pi danska
bluff'. Avsiktenvar att avsl6jaAftonJ|
/J

6

bladetsalltmer utpriglade "navelskidningsjournalistik".
-Jag har uppenbarligen
blivit lurad,
siger AmeliaAdamo, redakt6r for
bilagan.Men hon tilligger att hon inte
tyckte navelskidningen
var mycket
konstigareiin till exempelhealingsom
Aftonbladetskrivit mycket om.
Det dr vdl ingen slump att hon srrax
S.terkornmeri tidningen si fort uttrycket
"Arets
ftirvillare" myntats.
En sedelerandeberd.ttelseom m).rbildning dr ocksi verd att berdttasigen:
ln

Myten om

Snarthar vil alla h6rt berdttelsen
om den hundradeapan.Ar 1952b6rjade forskaresom studeradeen koloni
apor pi en japansk6 att ge dem potatis. Ar 1953uppdickteden I 8 minader gamlahonan lmo att man kunde
g6ra potatisen mera aptitliggenom art
wetta den i eft vattendrageller i havet.
En efter en b6rjadeandraapor iflocken, frdmst lmos jiimniriga,att lira sig
av varandraatt Wefta potatis. Det gick
ganskalingsamt,och endasteft fetal
apor per ir lirde sigden nyavanan.
Men,brukar det heta,ir 1958
b6rjadehelt pl6tsligtde allraflesta
aPornaaft wetta potatis. och inte
bara i dennaflock,
utan ocksi pa de
angrdnsande
6arna.
Slutsatsenblir att nir
tillriickligtminga
apor ("den hundrade
apan")hade lirt sig
aft Wefta potatis, se
hadedennavana
fastnat i det kollektiva medvetandet,och
beh6vdeinte liras
individuellt
Berittelsenom
den hundradeapan
har fitt genklangpi
en del hill ifredsrorelsen.Sensmoralen
tycks vara att om
antalet fredseng4gerade minniskor
6verskrideren viss

grdns,si kommer allaandraatt f6lia
med pi grund av att det kollektiva
medveandet blivit priglar
I det senastenumret (lX:4) av
SkepticallnquirergranskarRon
Amundsonberdttelsen
om den hundradeapan.Genomen enkelkillkontroll konstaterarhan att den ir en
myt.
F6re 1958lirde ungaapor i regel
potatisweftningav jiimniriga.Ar 1958
hade potatisweftarnanitt f6ra ldragenerationen,och vananoverf6rdes
direfter liksomandraf6dovanorfrin
m6drar till ungar.Nigon pldtslig6kning,eller ni.goninlirning pi nigot
annatsttt en frin apatill apa,skedde
inte. Aporna pi angrinsandeoar kom
pi knepetsjdlva,eller lirde det i nigot
fall av individersom simmademellan
6arna.Mytensursprungiir wi sidor i
en bok av LyallWatson frin 1979.
Han angavforskningsraporterna
om
de japanska
apornasom killor, men
refereradedem helt fel. Sedanhar
f6rfattare itergett Watsons version
utan att kontrollerahanskiillor. Det ir
si myter kan spridas.

(soH)
I sammanummer finns en anikel om err
m<itemed PersiDiaconis som d.gderum
pi matematiskainstitutioneni Uppsala.
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Fiidel sedagsproblem et
Vi blir ofta lurade dirfor att vi
igemen inte ir siirskiltbra pi att
berdknasannolikheter,menar Persi
Diaconis.
Ett klassisktexempelir "f6delsedagsproblemet".
Hur minga mdnniskor miste man samla,f6r att oddsen
ska vara 5G-50 f6r att det i gruppen
finnswi personermed sammaf6delsedag?
De flestatillfrigade gissarpi hiilften
a v 3 6 5,oc h s v ar ar1 8 2e l l e r 1 8 3 .
Det rdtta svaret ir dock tjugotre
personer.(Vilket betyderatt dubbla
f6delsedagar
sannoliktfinns i mer d.n
hiilftenav alla svenskaskolklassermed tankepi klassernas
genomsnittliga storlek!)
Nciroskjuterhare
Tar man sedanmed i beriikningenatt
vi ofta nojer oss med "nistan" - till
exempelatt ha sammatelefonnummer
si ndr som pi en siffra,eller att fyllair
pi dagarnirmast efter varann- f6r att
tycka att det ir ritt egendomligt,6kar
sannolikhetendramatiskt.I exemolet
med f6delsedagarna
ricker det di med
en grupp pi forton personerf6r att
oddsenskavara 50-50.
En annanmekanismbakom"sammantrdffanden"
er vad PersiDiaconis
kallar"lagenom de verkligt stora
talen.
- Om du har tillrdckligtstort material,kommervilkenjeklahindelsesom
helstsannoliktatt intrdffa.Sagtill
exempelatt sannolikhetenfor att en
visshindelseinte ir st6rre in en pi
miljonen.EftersomUSA har 200 miljoner invinare kan det betydaatt hdndelseninda intrdffar200 gi.ngerom
dagen.
- Det iir allai egentligenmiirkligt
att vi inte d.r6versk6ljdamed minga
fler fullkomligtfantastiskasammantreffanden.
(Den polskef6rfattarenStanislaw
Lem har f6r 6vrigt skrivit en filosofiskt-matematiskdeckare,der "de
stora talenslag" spelaren vikig roll i
en egendomlig
mordhistoria.Den
heter "Snuvan"och finns pi svenska.)

as)
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,1,
Har flr vi en tumregel nc.r det galler
statistik och sannolikhet, nigot att fundera pi i dessa Lotto- och speltider.
Lotto har fler siffror:
F6r oss icke professionella
statistikerhadePersiDiaconis
vinligheten att demonstreraen grov
tumregel,med vilken man kan uppskaaaoddseni problem av "f6delsedags"-typen,nd.mligen
f6ljandeformel:

/,2'7R
dir K stir f6r antalet kategorier som
man har att "vdlja"mellan.I f6delsedagsproblemetir K = 365. Roten ur
3 6 5 x1 , 2 = 2 3 .
Antag att nigon uppticker aft han
har sammafyn sistasiffror i personnumret som i sin bankomatkod,i sin
portkod, eiler pi en lottsedel.Det
verkar ocksi vara ett egendomligt
sammantrdffande.
Hur stor d,rchansen
f6r att nigot sfurt ska intriiffal
Det finns 10.000mdjligatal (frin
0000 till 9999).Vi har alltsi 10.000
kategorier.Roten ur 10.000ir 100;
g'inger 1,2ar l2A.
Om rnanallai kringsighar 120
fyrsiffrigatal - portkoder, loftsedlar,
medlemsnummer,
etc,er alltsi chansen 5G-50att wa av dem ska samman*alla.1...1
Vilken ir d6,egentligenchansenf6r att
nigot sammantriffande,vilket som
helst" ska intrilffal
- l-it oss siga atr yi triiffas nigra

sryckenoch iter middag.Vi b6rjar
praa med varandra."Vor hor du gdni
skola?";"Vilkendag dr du ftdd - itg hor
justhdrt ett egendomligtftredrag om
ftdelsedoga/'.Det kanskevisar sig att
wi personerir fodda sammadag,
eller har sammaf6rnamn,eller har
sammasiffror i bilnumret,etc.
- Vi kan anvindasammarumregel
som tidigare,men de ollka kategorierna miste vigas samman:

/,2

--.,'''-_#

' /
:4

K/

t-/

t

K7

I
... J-

KN

Kl, K2...ir de olika kategorierman
vili unders6ka.
t-it oss prova med de tre exemplen
ovan.K | = 365 (fodelsedagar),
K2 =
1000(bilnummer- frAn000 tiil 999),
K3 = 500 (ht oss anraatr det finnssi
minga fornamn).
Sitter vi in talen i formeln flr vi
svaret med l6 personerbjudnatill
middagenir chansen50 - 50 for au
nigon av dessaforeteelserskasammanfalla.
I sjiilvaverket finnsdet ju en otrolig
"
massafdnkbara"sammantriffand
en
aa fyllapl med. Sannolikheten
f6r att
nigot av dem ska intriiffabtir hela
tiden stdrre och st6rre!
Overkursen blir nu art rd.knaut hur stor
sannolikhetendr att vinnapi Lotto.Jamftir sen resultatetmed sannolikhetenatt
vinna pi Lotto om man inte spelar pi.
Lotto.

--..-

Fciratt inte nigon ska liggascimnlcisi
oncidan s5.tar jag har med en del av
ledareni nummer 111987:
PersiDiaconisuppgifterom
"f6del
sedagsproblemet" vil lade diremot en del huvudbry.
Sammadagtidningenkom ut blev
jag uppringdav en medlemsom menade att en grupp om 23 personer inte
skullericka f6r att fi oddsen5G-50
for ett f6delsedagssammantriiffande.
Problemetvar av typen
0,5 = (364/365)n
menadehan,dir l6sningenir
n = 253 - det vill siigadet beh6vs253
personeri stlilletf6r 23.
Onekligenen skillnad,och medlemmen f6reslogen rittelse.
Men efter att ha konsulterat matematisk expertis kan jag bekrifta att
uppgifternai arcikelnvar riktiga: det
ricker med 23 personer.
oyan ir i och f6r sig
Uppst5llningen
korrekt, men giller ett annat problem:
253 personer ir svaret pi frigan
hur minga man miste samlaihop for
att chansenskall vara 50 % att.tri
- till
personerhar en vissfodelsedag
just
din
f6delsedag.
exempel
Skillnadenkan illustrerassi hir:
Tink dig att du sitter i ett rum. En
personitaget kommer in, och du
frigar dennenir hon fyller ir. Hon gir
ut och ndstakommer in. Med ett led
av 253 personerutanfdr d6rren 1r
chansen50 % for att du hittar nigon
som du siiilv.
med sammafOdelsedag
Men i det ursprungligaproblemet
liter vi ocksi alla i ledet iimfdra sina
med varandra.Di inser
f6delsedagar
man litt aft det ricker med en mindre

H anssons b ok, Fark hrade mysteri er, som
handlar om just odjur. Forskarehar ju
iter ekolodat hela Loch Ness. Nu dr
dessaforskare i allafall ncijda. De fann
allt de ville finna, vad det nu var, men
ingen Nessie, Forskarna hoppas nu pi
att kunna arbetavidaremed sinalimnis-

ka underscikningari Loch Ness utan att
bli hinade av sina kolleger.
Den l3 september1959befann
||
JJ
sigTex Geddesoch James
Gavinpi fisketurutanf6r6n Soayvid
Skottlandsviistkust.Pl6tsligtfick de
syn pi en egendomligvarelse.Tex

Fantasibildenav
Loch Ness...

... originalteckningarnaav Geddes(tillvlnster) och Gavin (till hOger)...

- ' * ' -

r

4

och en teckning av en simmande havsldderskoldpadda.

8ruPP.
Matematiken ser ut si hir:

3 6 5- / ,

365

36'

. 36f1t

kr

%,
=

vilket ger svaret23.

. . , . 36fn
Orf

c,/t
EftersomNessie,Loch Ness-odjuretf}.tt
sin frid stord dven denna sommar si
iterger jag har ett utdrag ur Sven Ove
8

t

-

--\::G=

/

a

><4_

->€l-.

-:
.

+

-

-

-

-

-__\ri
- _ _

<

___

F O L K V E T TN R J - 4

r99z

Geddesbeskrevden si hdr:
"Huvudet var definitiw ett reptilhuvud, tre kvarts meter h6gt med stora
utstiende 6gon. Det fannsingensynlig
ndsa,men ett stort rott gap till mun,
som verkadedela huvudeti hiilfter
och f6ref6ll ha vil avskildalippar.
Varelsensrygghojde sig brant till sin
h6gstapunkt cirka en meter 6ver
vattnet, och sluttade nedit mot bakdndan.Jagtror vi sig 2,5 till 3 meter av
ryggenvid vattenlinjen.
Vi stod som forstenadeoch sig hur
den kom allt nermare.Snartsimmade
den parallelltmed jollen knappttjugo
meter frin oss. Den verkadeinte bry
sigom oss,trots att den helatiden
vdndehuvudetfrin sidatill sidasom
om den inspekteradeomgivningen.
Sett i profil verkadehuvudetganska
trubbigt och mycket m6rkare dn resten av kroppen,som verkadefjellig.
H6gst upp var q/ggentlckt av en
viildigsigtandadkam...
Jagiir overtygad om att det inte
till
kanvara ni.gotannatin sysslingen
nigot f6rh istoriskt monster."
Bilden6verst pa f6rra sidangjordes
av en tecknareefter Tex Geddes
Under den finnsTex
beskrivning.
Geddesoch JamesGavinsegnateckningar.
Men vad de av allt att d6ma sig var
Man skulle
en havslidersk6ldpadda.
kunnatro att allaminniskor kdnner
men en simmande
igenen sk6ldpadda,
kan vara svir att
havsldderskoldpadda
En fiskaresom sig och
icientifiera.
identifierade
en havslidersk6ldpadda
gjordeden teckningsom finnsunderst
pi f6rra sidan.
kan bli wi
Havslddersk6ldpaddan
meter ling och viiga500 till 600 kg.
Det d.remellertidmycket svirt att
uppskattastorlekenpi foremil till
havs.Om man vd.lfia fdr sig att ett
f6remil ir st6rre in det dr, inrittar
man sig ld.ttefter detta och 6verskatavstindet.Nir skdldpadtar di ocksdL
dan simmarkan man ocksi litt fi f6r
sig att djurkroppen fortsatter bakd.t
under vattnet
Det finnsocksi andradjur som har
gett upphovtill beriittelserom sj6o-
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djur, blandannatbrugden,en haj som
kan bli l0 meter llng och som ofta
liggeroch driver vid vaftenytan.Rapporter om mycket linga havsodjurkan
ha sitt ursprungi att till exempel
sk6ldpaddor,delfinereller stora fiskar
simmat i rad efter varandra,och blivit
tolkade som olika delar av samma
linga kropp.
Signernaom det stora sjoodjuret
handladeursprungligen
om en havsorm. Nir fossilenefter utd6da jiitte6dlor blev mera allmint kinda, borjade man att foresflillasig sj6odjuret
som en stor 6dla. Pi 1900-talethar
rapporter om sj6odjur blivit allt sillsyntare.Det beror blandannatpi att
segelfartygenhar ersatts av mera
littnavigerademotorbiar, som gor
det littare att ta sigfram och titta
nirmare pi misstinktasj6odjur.
e/t
Big Bang har vi hcirr talas om och i
nummer 211988si kan vi ldsaen artikel
signeradJohan Grundbergom just den"den
na
moderna skapelseberd.ttelsen"
:
I stora dr4g siiger Big Bangmodellenfdljande:F6r lf20
miljarderir sedanvar materienstarkt
fdftead och hadeen h6g temperatur.
Exempelvisvar temperaturen I sekund efter "skapelsen"
ca l0 miljarder
grader.Universumuwidgadesig
snabbtoch i och med det sj6nk temperaturen.Efter nd.graminuter var
situationensidan att leftagrundd.mnen
kunde bildasi kirnreakioner utan att
omedelbartslis s6nder igen.Frin
dennaperiod kommer huvuddelen
av
det heliumsom finnsidag.Ungef5r
100000 ir senarehadetemperaturen
sjunkitsi mycket att atomkdrnoroch
elektronerkundekombineratill atomer och si smlningombildadesstjii.rnor och galaxer.Under heladetta
hiindelseforloppuwidgadesiguniversum och 96r si in idag.Beroendepi
hur mycket n'rateriadet finns kommer
dennaexpansionantingenatt fortsefta
eller upph6raoch ersdttasmed en
kontraktion.

Varf6r skallvi nu tro pl denna
beriittelsel LAt oss b6rja med att se pi
vad det finns f6r skil att tro pl en
ilder av lO-20 miljarderir. Det finns
Wi oberoende sltt aft komma fram till
en sidan llder. Det ena ir den rittframma metoden att fors6ka hiaa si
gamlaobjekt som m6jligt Jordenoch
solsystemeter bra exempelpi gamla
objekt. Genom att studeraf6rekomsten av radioaktivaimnen har man
kommit fram till en Alderf6r dessaav
f5 miljarderir. Liknandeid6erkan
anvindasfor att bestdmmaildern for
de ildsta stjirnorna i vtr galaxoch det
ir hiir man finner resultatet lf20
miljarderir. Nigra iildre objekt har
man inte hittat.
Den andrametodenatt ildersbes6mma universumhar att g6ra med
dessexpansion.
Under 1920-talet
upptlicktesatt ljuset frin avliigsna
galaxervisar en f6rskjutningit rott En
motsvarighettill effektenir att ljudet
frin till exempelen ambulanssiren
har
ldgretonh6jd nir den avldgsnarsigin
nir den nlrmar sig.PAdetta sitt kan
r6df6rskjutningennaturligt tolkas som
om att dessastjirnsystemavligsnarsig
frin oss och detta giiller inte enbart
galaxeri en viss riktning utan i alla
riktningar.Om man kombinerardetra
med det rimligaantagandetatt vir
galaxir en "typisk" galaxsi leder det
till slutsatsenatr avstindet mellanwi
"typiska"
galaxerhelatiden vdxer. Det
ir dennaeffekt som kallas"universums
expansion".
Om vi nu fdljer processen
bakit i tiden kommer vi naiw till en
tidpunktndr all materiavar samladi
ett tillstind med oiindlig6rhet. F6r att
rdttflirdigaresonemangetmiste rnan
naturligwiskinna till de lagarsom sryr
expansionen.Einsteinsteori for gravitation ger oss sAdanalagaroch rnan
kan rd.knaut ner det oendli$ fdta
tillstindet intrifhde. Sidanaberiikningarger resultataft det var for l020 miljarderir sedan.Oslkerheten
beror pt svirigheten at[ besfd.mma
dagensexpansionstakt
och detta i sin
tur pi att det iir mycket svirt att
besdmmaavstindettill avliigsna
galaxer.

En katt instlngd i en lida kan vara dcid,
den kan annarsvara vid liv men kan den
vara varken dc;d eller levande eller bide
och?
Skenbara problem?
Ar di Schr6dingerskart och
EPR-paradoxerna
verkligaeller endast
skenbaraproblem for kvantmekaniken?Som redanframgitt anseriven
framstiendefysiker att vi hir 16r oss
med verkligabekymmeroch de s6ker
nyatolkn ingaroch"nya formu leringar
av kvantmekanik.
Aakilliga andra
fysiker intar en "pragmatisk"attityd:
det kan vara vissaproblem med tolkningenav kvantmekaniken
men det ir
ganskaovisentligt - det viktiga ir att
den gar att anvinda pi konkreta fysikaliskaproblem och att den dir ger
oss riktiga resultat Det har den visat
sig klaraav och di ir de filosofiska
spetsfundigheternamed tolkn ingsproblementlimligenointressanta,resonerar man.
Sjehtillh6r jag en kategorifysiker
som gir ett steg lingre och pistir att
de problemvi hir diskuteratir skenbara och endastir resultatav of6rmiga att frig6ra sigfrin eft fiinkande i
fysiksom ledertill
banor av klassiska
dessaegendomligheter
och paradoxer
i kvantmekaniken.
lstlilletf6r att konsekventviiljaaa f6lja kvantmekaniken
och de egentligenuppenbarasvaren,
kr.inglarman till det och hittar pi
intrikataeller spekulatival6sningar
som nog vid nd,rmarebetraktelsesjiilva
kanfinnasvara behiifade med stora
problem eller rymma nya paradoxer.
Mokroskopiskkon i en kvontlhdo
Lit oss f6rst ta exempletmed Schr6dingerskatt. Det kvantmekaniken
siigeross ir att innanvi ser efter
katten ir i ett tillstand si beskafht att
nir vi ser efter ir sannolikheten50%
att vi ska hitta den ddd och 50% att vi
skafinna den levande.Det ir allt. Det
betyder inte att katten - innanvi ser
efter ir i ett tillstAndav hiilftend6d,
hilften levande.(Men kom ocksi ihig
att man inte heller kan siigasom man
fysik- att den dr
skullegora i klassisk
d6d eller levandeoch att vi bara inte

vet vilket innanvi ser efter.)
Det hir ir en helt vattentlt tolkning som bekriftas om experiment
utf6rs (vilketjag av djurskyddsskil
avrider ifrin). lngen kan siga att "men
det vet vi ju att den miste ha varit
antingend6d eller levanderedan innan
vi sett efter, det siger allt sunt f6rnuft". F6r si ir det inte: om det inte
har funnitsrent principielltoch inte
endastpraktiskt sett nigon m6jlighet
f6r oss att unders6kakaaenshilsotillstind innanvi sig efter, si kan heller
ingensiigaatt den var d6d eller levande. Det enda korrekta er att siigasorn kvantmekanikenlir oss - att
katten var i ett tillstandsom ger oss
f,fty*frfty chansaft finna den d6d respektive levandenir vi 6ppnar lidan.
Men varf6r talar det hiir si sarkt
mot vad virt "sundaf6rnuft" siger
ossl Att elementarpartiklarbir sig
konstigtit kan vi kanskeacceptera
men makroskopiskaobjekt som katrer
kan vil iindi inte uppfattassi pi wars
med vir vardaperfarenhet?Nej, jag
tror det ir rikigt. Katten ir - om vi
96r experimenteti praktiken- d6d
eller levanderedan innanvi ser efter.
Vira svirigheter uppsuir dirf6r atr vi
giort en idealisering
som ir praktisk
ogenomf6rbar:vi kan aldrigtillverka
en lida som ir sidan att det i princip
ir om6jligt att ta reda pi nigonting
om katten innanvi 6ppnar lidan. Lite
oegentligtskulleman kunnauttrycka
det som att vi placeraten "makroskopisk (klassisk)katt" i en "kvantlida".
Di skavi nog inte f6rundrasom tolkningenav situationenblir svir att
forlika med virt vardagsf6rnuft.
(Pemi Paftioinen,FolkvenU88)
e/t
Fri.n nummer 1/1988 har jag hamtat
"en
sdkervi,rrkur". Fiirmedlad av 1992
irs folkbildare, radiodoktorn Peter Paul
H einemann. lJrsp rungl igen hamtad frin
hans bok Jag skafirsiika suAra,

En siker vlrtkur
Underiren harjagsamlatpi
virthuskurer. En del iir sl konstigaatt

de inte limpar sigf6r tryck, som det
brukarheta.Av den anledningen
nimns de inte hir. Men de vanligaste
rekommenderaranvdndningenav
krita, grodspott,h6nsg6dsel,tjira,
virtbitare, omslagmed vit blilera,
mos av krossadeekollon,briinning
med isiittika,hird ombindningmed
firsk flasksvilunder en veckaoch
minga fler. Man kan skrdmmaoch lisa
bort virtorna ocksl. Mer skrivbordsbetonatfolk siger atr de kan hypnotiserasbort. Det ir ingeninde pi alla
f6rslagen.Det biistamed dem allair
att de samtligaiir effektivatill 100
procent! Det beror nu inte pi att alla
har effekt pi vi.rwirus, utan det ir
precisWdftom.Hur manin gor och
vad man in g6r si har behandlaren
tiden med sig.F6rr eller senaresjilvliiker ju den hd.rkriimpanoch har man
den rdtta tron, si kan man ju vara
siker pi aa ens kdra huskur har gjort
detta underverk.
HIr kan jag passapAatt ge den lille
kurfuskarenett litet tips som kan
bidra till act skaffahonom rykte f6r
ofelbarduglighet.Ndr en vArtpligad
b6rjar klagaextra mycket,hansvirtor
b6rjar m6rknaoch h6jasigmer dn
f6rut 6ver omgivandehud, och han fir
allt svirare att gi pi grund av 6mhet di ir tiden innef6r en liten kur. Den
kan besti i precisvad som helst,eftersom det iir frigan om en avst6tningsreakion som intligen kommit mot
slutet av sjiilvliikningsprocessen.
Nigra
veckor senarefaller virtan bort och
ld,mnarefter sig en liten skir grop som
i sin tur brukar forsvinnaefter nigon
minad. Har man starkt behovav atr bli
sannspiddoch g6ra sigmirkvirdig
skall man ge akt pi detta tecken - och
i viirstafall silja sin ofelbaravdrtkur
just vid ett sidant tillfiille.
e/t
I slutet av 1988 borjar den linga serien
artiklar om anrroposofin. Fcirst ut dr
Hans Isakssonmed en anikel om vissa
grunderiantroposofin.En viktig del har
att gciramed, i"ldrar,tdnder och barns
utveckling som ftir tanken till talmagi:
FoLKVETT NR 3-4
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Tink med tinderna
Den empiriskavetenskapen
har aldrignitt lengrein till
att betraktaminniskans
fisisko kropp,varav det
sjiilsligablott betraktas som
ytfenomen.
Men minniskaniger ocksi
en eterkroppav formativa livskrafter, liksomf 6 djur och vixter. Hon
iiger dirtill en astralkropp(liksom
djuren)vilkendominerasav kinslokrafter.Astralkroppenlr inte bunVid insomnandet
den av naturlagarna.
16r sigastralkroppenfritt i tid och
rum, vilketvi uppleversom dr6mmar.
Vir f)irde kropp ir den viktigaste,
'Joget"
som enligtantroposjdleneller
och forst nigra
iir
ododligt
soferna
timmar efter d6den limnar kroppen i
awaktan pi sin iterf6delse.
Vi f6ds inte med alla dessafyra
fullt uwecklakroppar, eller vrjsensled,
de. Det nyfoddabarnet ir i allt vflsentomligt en fysiskindivid,underkastad
givningensnaturkrafter.Det f,r eterkrafternasom driver fram tonderna,
och uwecklar
framkallartonddmsningen
I fdndernaliggerjust den
tcinkandet.
kraft som sjdlsligttar sig uttryck i
rinkande.DennaProcessdorninerar
de sju forsta iren av virt liv.
Sedanmdnniskani sjuirsildern fA.tt
sina6nder frig6r sig nimnda eterkrafter frin sinatandalstrandeuppgifter
och hjilper direfter till att uweckla
det fria ginkandet,inte lingre som en
fysiskkraft, utan som en rent eterisk
kraft.Av dennaanledninganserantroposofinatt tandsprickningoch tandsjukdomarstir i ett intimt och
betydelsefulltsambandmed barnets
sjiilsligauweckling- att barnet i viss
bemirkelserinker med sina6nder.
Tinderna blir ocksi viktigahiilpmedel
f6r att uwecklatinkandet efter sjuirsildern, blandannatgenom att m6iligg6rauttalet av t och d. Dessakonsonanterir ju vad som inom fonetiken
kallasdentaleroch ingarofu i ord
som betecknartingen i omvirlden "det", "that", "das", rystill exempel
"tot" osv. Det iir dock oklart,
kans
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huruvidaSteiner
egentligenmenar att det
utan hjilp av dessakonsonanter skullevara skullevara
om6jligt att peka ut f6remil i
omgivningen.
Mellansju och fjorton irs ilder
uwecklar eterkroppenkjinslolivet.Till
att b6rja med ir detta intimt knutet
till den fysiskakroppen.Alla kiinslor
hos barnet har tdta korrelat i inre
sekretion,andning cirkulation.Denna
uwecklingkulminerarmed konsmognadenkring fiortonirsildern. Di
i
uppnir kiinslolivetsin sjiilvstlindighet
f6rhillande till det rent fysiska.Si till
den grad avskiljersig nu eterkroppen
frin den fysiskakroppen, att ynglingens eterkropp vid fiortonirsildern
iger kvinnligaformer, medanflickans
har manliga.

(4/te88)
I detta nummer finns ocksi en ling
artikel om den antroposofiska rasleran.
Mycket intressant.Undrar hur mlnga
som c.rlite lost anknutna till antroposofin som kenner till detta?:

Varftir ir negrer svarta?
RudolfSteinerAterkomging
pi ging till frigan om de olika minniskorasernasuppkomstoch egenskaper.
Detta iir ingetbitema i hansskrifter,
utan en viktig del av hansstora historieskrivning om miinsklighetens
utvecklingoch skickelse.
De fysiskakj[nnetecknenpi att
"ras" formedlas
som
tillh6ra en viss
bekant genom arv. Men enligt Steiner
(som inte trodde pi den biologiska
uwecklingsliran)var det f6rst under
senaretid som raskdnnetecknenblivit
erftliga.Hans andevetenskaphade

ntmligen visat att "i det forgtngna
frambringadesrasklinnetecknenav den
platsdir miinniskorf6ddes".
Han gav ocksl ganskadetaljerade
hade
beskedom hur raskdnnetecknen
uppkommit. I negernsfall hirstamma"en
de de frin krafter som utgick frin
punkt som liggeri Afrikas inre. Frin
dennapunkt verkar si att siga allade
krafter utstrllande frin jorden, som
sirskilt ingriperpi miinniskanunder
hennesf6rsta barndomstid".Denna
punk piverkar dirigenom "de
md.nniskorsom genom helasitt liv
ir helt beroendeav dessakrafter,si
att dennapunkt forwarigt priglar
dem med de forsta barndomskdnnetecknen. Detta ir ungefirligenen
karaktdristikav allade md.nniskor
vad giiller deras raskaraktdrsom si att
siga fir de besgimmandekrafterna ur
markenvid dennapunkt. Det som vi
kallarden svartarasenir visentligen
betingatav dessaegenskaper".Svarta
minniskor var alltsi, enligt Steiner,
barnsliga.
I ett annatsammanhang
beskrev
han de syarta som "de sistaresterna
av den minniskogrupphos vilka niiringssystemet
ir f6rherdat",och i
ytterligare ett sammanhangskrev han:
"Men
de minniskor som alltf6r
svagtuwecklat sitt jag-viisen,som var
alltf6r utsatta f6r solensinverkan,de
var som vixter: de avsatteunder sin
hud alltf6r mycket kolartadebestindsdelar - och blev svarta.Diirfor iir
negrarnasvarta."
De osiotiskafolken
De gulhyademinniskornaiAsien iir
enligtSteinerbetingadeav en punkt pi
jordytan som f6rser dem med "minniskanssenareungdomskiinnetecken".
Dessaminniskordr, menadehan,
f6rseddamed en alltf6r iniwand folkkaraktlr:
"Se pA
dessafdrger,med borjan
hos negernoch fram till den gula
befolkningsom stAratt finna i Asien.
Dirav har ni dflr kroppar, som iterigen ir fodral till de mest olika sjiilar,
med b6rjan i den helt passivanegersjiilen,som ir fullstindigt hiingiven

omgivningen,den yttre physis,till den
passiva
sjilensandranivi i Asiensolika
delar."
Steinerwekade inte heller att
d6ma ut olika enskildaasiatiska
folkslag.Hunnernabeskrevhan t ex som
"de
sistaresternaav gamlaatlantiska
folk De stir i djup dekadans,som
fttrar sig i en f6rruftnelse av deras
astralocheterkroppar".Vidarefanns
det "sidanaminniskor,som diirigenom ir degenererade,
att nervsystemet f6rherdadespi alltf6r tidigt stadium och inte forblev mjukt tillrickligt
linge - de sisa resternaav dem ir
den malayiskarasen".Ett annat slags
forherdninggav upphovtill de mongoliska "ldgrefolkklasserna".
De utddendeindianerno
Men den minniskorassom fick minst
nid i Steiners6gon var indianerna.
Aven dessavar f6rknippademed en
siirskildilder i md.nniskolivet,
nermare
"de krafter
besfimt med
som har
mycket att g6ra med minniskans
utd6ende".Han beskrevdem som "en
degenereradminniskoras",och detta
var ocksi skiilettill att de hadedukat
under i si stor utstrdckning:
"Det
ir inte pi grund av europ6erna nycker som den indianskabefolkningenhar dott ut, utan pi grund av
aft den indianskabefolkningenmiste
f6rvirva de krafter som leddetill att
den dog ut."
MedanAfrikas svartaled av abnormt svagjagkiinsla,
hade indianerna
det motsatta problemet. Deta var
ocksi orsakentill derashudfiirg.
"Och de har
uwecklat dettaJagsi
starkt att det gitt anda in i deras
hudfirg de blev kopparr6da.De har
uwecklatstill dekadens."

(soH)

Att den vita rasenbefannsh<igtstiende
behrivervll inte upprepasi tryck.
c,/t
En annan minnesvdrdartikel frin 1988
dr den om den norska slagrutan,sokevinkeln. Den kunde hitta folk i laviner:

Pseudovetenskap
kan vara av
mer eller mindreallvarligart.
Niir till exempelslagrutoranvindsf6r
aft leta efter vattenidror pi sommarstugetomtenhdnderju sannoliktinget
allvarligarein att husdgarenluraspi
lite pengar.
Men ndr slagrutor anvd.nds
f6r att
s6ka efter minniskor som begraws i
laviner,nir det giller liv eller ddd, ir
det allvarligare.
Sedanmitten av 1970-talethar
Norges Rsde Kors Hjelpekorpsrekommenderat"sokevinkler",en modern variantav slagruan,vid sdkande
efter lavinoffer.
Niir s6kevinkelnpresenteradesi
ett reportage i BergensTidene vintern
1986stanadeen debatt mellanRolf
Manne,professori kemi vid Bergens
universitet,och f6retrtdarna f6r
N R KH .
Rolf Manneir medlemi Vetenskap
och Folkbildning.Han kan idagta it sig
iran av att ha utfort Norges,f6rmodligen Nordens f6rsta regelritta "debunking" - den amerikanskatermen f6r
att avsl6jabluffmakare.
av
Jaghar giort en sammanstlillning
striden,som strdcktesig6ver mer in
ett ar. Det iir ett stort material.Men
det visar ovanligttydligt" tycker jag
hur en pseudovetenskaplig
tro fungerar - och hur man kan ga till viigaf6r
att bemdta den.

G--)
SA anvinds siikevinklarna
"Sokevinklerne
hills med samma
armsfdllningsom en slagruta.Man tar
kraftigt tag om vinkelarmarna,si att
vinklarnahAllsparallelltoch vigriitt,
men nigot framitlutade si att vinklarna inte gungarf6r litt At sidan.Man
16r sig lite snabbarein vid s6k med
slagruta.Vid ualag kommer vinklarna
att korsavarandra.Markeringenir
mycket exakt, lodria 6ver punkten
som utl6ser uSl4get/.../
Nyare erfarenhetervisar emellertid
att vinklarnaocksi kan anvindastill
pejling.Nir det barair fi s6karei
skredet,till exempelvid kamratr[ddning i liten grupp, kan pejlmetoden
vara att f6redra- Sirskilt kiinsligas6ka-

re kan uppnl pejlverkanndr de s6ker
med wi vinklar.Pejlingenbestir i att
vinkelnnirmast den begravne16r sig
utAt och stadigtpekar mot den plats
dir denne ligger,medans6karenfortsifter framit. Mindre kinsligas6kare
kan anvindabara en vinkel.Den kommer di att peka rakt mot den begravda som beskrivetovan."
(ur kompendiet"Snaskred")
Kompendietfortsitter med att f6rklara hur manskapetindelasi "K-soker,
V-sskeroch hjelpere",beroendepi
"kdnslighet"
(man understrykeratt
dennakan6vasupp);samthur riddningsarbetetskaorganiseras:
avstind i
kedjan,tidsintervall,
mm. I huvudsak
lokaliserarV-s6karnaplatsenf6r utslag
och mirker den; K-s6karen"fins6ker"
och tolkar utslagen.Hjiilparnas6ker
med lavinsondoch spadeefter Ks6karensmarkering.
Hur undvikerman utslagfrin vattenidror, malmoch annat?Med
NRKHs s6kevinklarmed "omstdllbara
antenner" skadetta inte ske.Andi
beh6vsocksi "mycket trining" f6r att
liira sigtolka utslagen- styrka,djup,
och typ.
Jonas S<iderstromhar sammansrallten
ling och utijmmande historik i fiorton
punkter men vi ncijer oss med denna
borjan, utdraget ur kompendiet "Snciskred" och sen fonsd.ttervi till slutet,
testet:
R6daKorset stillde upp med
tre erfarnavinkels6kare.2
med mer iin l2 irs erfarenhetoch en
tredje som i flera trr hadetrinat med
vinklarnacirkavarannanvecka.Dessutom s6ke en gammalslagruteman
och wi soldatlag,som snabbtlira upp
i metodenav Faarlund.Skeptikerna
representerades
av SteinarBakkeh6i
frin Norges Geotekniskalnstitut och
Rolf l'lanne.
Alla var enigaom fors6ketsuppItggning.De troende vinkels6karna
uttaladeatt de riiknademed treff i 8090 procent av fallen.
Si blev det inte.Allt som registreradeskanfdrklarasmed slumpen.
Tvi forsok genomfdrdes.F6rst
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sokevinklerfor fi :illbruk,
"stdllbara
med
antenner".

"experterna"
en soldat
sokte de fyra
som grdvts ner i en konstgjord sn6vall.
I sex forsoksomgingar fick man sammanlagt 24 markeringar. Av dessa var
5 att rdkna som trdff, lingt fdrre d.n de
forespeglade l9 (80 procent), men
samtidigt nd.got fler iin de 2-3 triffar
som vore mest sannolik om metoden
6ver huvud taget inte fungerat. Awikelsen ir emellertid inte statistiskt
signifikant, och fors6ket pekar inte pi
nigot sannolikt samband mellan s6kevinkelutslagenoch soldatens placering.
I f6rs6k nr 2 lig en soldat g6md
under sn6n i ett simulerat skredomride om 50 x 50 meter. Detta upprepades tre ginger, och iter gjordes sammanlagt 24 markeringar. Alla var bommar. Den tillitna felmarginalenf6r en
trdff var 2,5-3,5 meter (beroende pi
riktningen). Det biista resultatet var
5, I m frin den begravde, och genomsnittsfelet hela l9 meter. Resultaten
visade heller ingen skillnad mellan
"experterna"
och de oerfarna soldaterna: bida missade lika grow.
Slutsatsen av f6rs6ken ir att vinklarna ir obrukbara, och att miltifdrens
ska sluta ld.raut metoden. Vidare ska
armens reglemente om laviner och
lavinrdddningdras tillbaka f6r revision.
Det som nu giiller antogs si sent som
december 1986 - med ett kapitel om
sokevinklarna.
"Vilka
slutsatser Norges R6da Kors
kommer att dra dr dd.remot oklart",
"Hittills
har de
skriver Rolf Manne.
valt att inte uttala sig. S6kevinklarna
har varit en hjd.rtesakf6r en rad centrala personer i NRKH, framf6r allt
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Nils Faarlund.I ett privat brev till mig
skriver Faarlundatt s6kevinklarna
forrfurandehar sin plats inom den
'helhetliga
och balanserade'
fiellreddningen,men han ser ut att medgeatt
metodeninte ir'fdrdiguwecklad'.
De negativaresultatenkan knappast fa den som ir 6vertygadom
ockultafenomensrealitetatt indra
uppfattning.Men f6r andraiir det klart
att Hjelpekorpsenmister sin trovirdighet som fiiillrlddn ingsorgan
isation,
som linge de inte gor en intern rdfst
och liiggerundans6kevinklarna."
e/t
Me r a n tro posofikommer i nr 211989.
Hdr skriver Sven Ove Hansson onl synen pi sjukdom och den sjuke:
och tidigare liv
||
filta3mar
EnligtSteinerberoddesjukdo77
mar till stor del pi miinniskansbeteende under tidigareliv. Han uttryckte
detta.si att "en svagorganisation(av
kroppen) kan karmiskt iterf6ras pa ett
egoistiskthandlandei ett tidigareliv".
"Vi kan i
sjiilvaverket siga: Vi begar
inte vira misstagostraffat!Vi biir
sfJmpelnfran vira fel vidare med oss
till nisa reinkarnation...
Si infogarsig
sjukdomarnarentav som miktiga
uppfostrare i virt liv."
Malariaberodde pi alltf6r stor
sjilvcentreringi tidigareliv och difteri
pi att man handlatalltf6r mycket
under affekc Lunginflammation
kunde
iterf6ras pi en "sidan karakfdr,som i
sighar fallenhetoch b6jelsetill sinnliga

utsvivningar - som i sig sl att sega
hade ett behov att leva sinnligt".
Mtnga sjukdomarhadesitt ursprungi
l6gner:
"Si finns
det en vissform av baciller som birare av infektionssjukdomar,
som hirstammarfrln minsklighetens
l6gner; de ir inget annat in fysiskt
forkroppsligadel6gndemoner."
Den h6gaf6rekomstenav urberkulos inom arbearklassenberodde enligt
Steinerpi utbreddahatkiinslorinom
dennasamhillsklass:
"Under
de sistairhundradena
uWeckladesig i vir europeiskabefolkninggenom de tekniskaframstegenett
industriproletariat,
och med derta har
det utbildatsen stor miingdras- och
stindshat.Dessasitter i minniskans
astralkroppoch fir sitt fysiskauttryck
som lungtuberkulos.
Denna kunskapiir
ett resultatav ockult forskning."
Mekanismenvar alltsAsidan att "en
mdnniskasom i ett liv har uwecklat
diligab6jelseroch lidelser,f6ds i nista
liv med en osundfysiskkropp; En
minniska,diremoq som har en god
hilsa, som f6rmir stAemot mycket,
har i sitt f6rra liv uwecklatgoda egenskaper.En som stindigt tenderar att fi
sjukdomar,har arbetat in deligadrifter
i sig sjllv." Dirf6r ankommerdet pi
var och en att "rensabort sinadiliga
b6jelseroch di forberedasigfor en
god, stark kropp for nista liv."
Atminstonei en del fall kundeen
sidan karaktirsforbittring ocksi f6rbittra hilsan redan i det nuvarande
livet.Si till exempelgiilldedetta mdsslingen,sorn han ansig bero pi en
alltf6r inewendpersonlighet.Om en
rninniskabdttradesigitid, "skulle
dennadirigenom uppniddasjiilsstyrka
ha f6rt dithin am masslingen
hade
kunnatutebli,genomatt det som i
organismenredanvar framkallatvid
bildandetav dennaorganisation,
funnit
sin utjimning genom de starkaresjiilskrafter,som uppbidatsgenom sjtlvfostran."
Men tven sjukdomarsom man
genomledhadeenligtSteinerett virde
och en mening:
"Minga
minniskor klagartill exem-

pel 6ver ont och smerta,men frin en
h6gre synpunktiir det alls inte berittigat att klaga6ver detta, ty niir de
6vervunnits,och man ir bereddtill ett
ntsta forkroppsligande,si d,ront och
smirtor killor till vishet och besinning
och 6verblick6ver tingen."
Han menar rentav att "mycken
kroppsligsk6nhetsom man finner hos
mlnniskan,ir vunnengenomsjukdom
i det foregiende livet". Deua synsiitt
sfdmmer6verensmed Steinersallminna tilltro till en h6greordningdir
allt har en mening.Han betraktadetill
exempelf6rsta viirldskrigetsom "sjilvfallet n6dviindigt",och menadeatt
dessbudskaptill md,nniskorna
var
detsammasom andevetenskapens.
Han taladeom "den store liromistaren, kriget, som pi ett si blodigt siitt,
pi ett fruktansvdrt sitt, siger till minniskornavad vi ocksi andligtsiger till
minniskorna".
Att detta inte bara 1r fiirlegad historia
elakt framwingad i ljuset fcirstir man ndr
man bladdrat fram ett par sidor i samma
nummer. Der finns en aktuell notis fr5.n
Aftonbladet 8 oktober samma 5.r som
sdgersi hdr:
"Man fAr cancer nir sjilen
||
inte kan sjunga"
77
I Aftonbladetss6ndagsbilaga
den I
oktober fir vi det wivelaktiganojet aa
mdta wi likare frin antroposofernas
sjukhus,Vidarklinikeni Jiirna.
Brdstcancerdrabbar kvinnor "som
har en vissambivalens
till sin kvinnobild", enligtlikarna.Manir mer eller
mindre mottagligf6r sjukdomarberoman
endepa vilkensamhillsklass
tillh6r. Den typiskebr6stcancerpatien"en
stackarssocialdemokrat,
ten ir
som dr 6veranpassad
till samhillet",
enligt liikarenChristianOsika.-- Man
fir br6stcancerniir s.jiileninte kan
sjunga.
Nir man viil har fitt cancer ska
patientenfi en sidan behandlingpi
Vidarklinikenatt hon sjilv ordnar upp
sitt liv.
c,/J
Giftfritt, biologiskt odlat eller biodynamiskt?. Det dr sannerligeninte lett att
r4

handla vetemjcil!Giftfritt tr ju fint. Det
1r trevligt att vera att inga gifter har
sprutats pi. den vdxande grodan. Icke
biologiskt odlat torde vara en kuriositet
men man skavdl inte mdrkaord. J"g.t.t
att detta 1r en term med en egen innebord. Men biodynamiskt di? Ja, di ska
det gi till si har, (smaklig miltid!):
De biodynamiska
I
preParaten
z -7
Blandannat for att f6rstirka effeken
av de kosmiskakrafterna,for att hjelpa
gr6dan aa tillgodogora sig ljuset och
f6r att ge vixterna biittre motstindskraft mot skadeg6rareanvtnder man
sig av de biodynamiskapreparaten.
Dessair humuspreparatetoch kiselpreparatet,vilka sprutasover fdlten,
och de se><kompost-preparaten.
Humuspreparatet(preparatnr 500)
framstlillsav kog6dselsom fitt formultna i kohorn nedgrd.vda
ijord
under yintern, medankiselpreparatet
(nr 501) bestArav flnmalenkvartssom
legatnedgrivd i kohorn under sommaren. Kohorn ansesav nigon anledning
vara specielltbra pd att ansamlade
kosmiskakrafter som man dr intresserad av att ta vara pi i preparaten.
Nir de fiirdiga preparatenska
anvilndas16r man ut dem i vatten.
Utr6rningenanses"vicka" de ansamlade krafternafrin vila till akiv form,
och samtidigtanser man att kraften
6verf6rs till vattnet. Det ir alltsi
vikigt hur man 16r ut preparatenf6r
att dessaprocesserska ske st effekivt
som m6jligt
Av humuspreparatet
tar man 100g
preparat per 3O-40 | vatten per hektar, ay kiselpreparatet2 g till samma
mingd vatten och ya. Utr6rningen ska
ske i kirl av trd eller stengods(metaller ansesforsvagakrafterna)och bdr
pigt under en timme. Man ska r6ra
kraftigt och bya r6relseriktningen
eller wi ginger per minuc
De utr6rda preparatensprutas
sedanut 6ver odlingsmarkerna
som
ett fint duggregn(humuspreparatet)
eller i dimform (kiselpreparater).
Humuspreparatetanvd.ndsi sambandmed g6dslingoch saddoch ska

spridasut under eftermiddagen
eller
kvdllen,medankiselpreparatetanvind
till den unga,vdxandegrddanoch
sprutasut under f6rmiddagen.Bida
preparatensdgsverka pi vdxterna
som ljusareoch torrare viider och ska
g6ra att vd.xternaliiggeren st6rre
andelav sin tillviixt till det omride son
skabli "frukt", vare sig det tr rotfrukt
eller sid.
Man kanju inte lAtabli att undra
varf6r dessapreparatalltid 96r att det
iir just den del minniskanir intresserad av som uwecklasi (for oss) positiv
riktning.
De si kalladekompostprepararen
framstiillsav olika vilctdelarsom vanligen fir gnomgi nAgonform av behandlingf6r att ansamla"krafter".
Nr 502 tillverkasav blommor av
r6llekasom liggs i en urinblasaav
hjort vilkenf6rvarasovan jord pi som
maren,i prd pi vintern.
Nr 503 bestir av kamomillblommor som legati en djurtarm i jorden
undervintern.
Nr 504 ir brinnissla(hel blommandeplanta,utom roten) som legat
nedgriivdi jorden under eft ir.
Nr 505 tillverkasav s6nderhackad
ekbark som ltggsi huvudskilenav
nigot husdjuroch f6rvarasi jord
undervintern.
Nr 506 bestir av maskrosblommor
som legatnedgrdvdainuti bukhinnan
frin nigot n6tkreatur under vintern.
SlutligenbestArnr 507 av blomsaft
frin vinderot.
Dessasex preparatanvindsalltid
tillsammans.
Mantar 2 kubikcmav

ff5oz-
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vardera till 5 kubikmeter kompost.
Preparaten anses underlitta olika
processer, dels i nedbrytningen av
kompostmaterialet, dels i jorden som
kompostmaterialet sprids pi. Dessutom pistis de kunna f6rbiittra kvdvetillstindet i kompost och jord genom
"grundemnesomvandling",
ddr tilI
e x e m p e l k a l i u m o c h k a l c i u mu n d e r
inflytande av vite omvandlas till kvive.
Det pi si sdtt bildade kvivet anses
speciellt vdrdefullt.
(Lors Hedenrlq 3-4 1989)
C/'t
Nu

fuljer en fijrklaring till astrologin

som en astronom rydligen lemnat, utan
stijrre framg.lng vad det verkar:

Magnetisk astrologi
En brictiskastronom,Percy
Seymor,har lanseraten teori om hur
r fOrkastar
astrologifungerar.Seymou
den traditionellasolteckensastrologin,
men tror pi Gauquelinssamband
mellanegenskaper
och vissaplaneters
uppging6ver horisonten(ellerposition i zenith)vid fodelsetid.Men Seymour vdnderpi sambandet.
Siirskilda
egenskaper
eller personlighetstyper
skapasinte av kosmos.De irvs frin
foreldrarna.Men vi inrer ocksi, menar
Seymour,benlgenhetenatt f6dasvid
en specielltidpunkt.Han hivdar
(st6ddpi Gaquelin)att det finnsett
sambandmellanplanetpositioner
vid
fddelseoch planetpositiof6reldrarnas
ner vid derasbarnsf6delse.Hur vet
di ea of6tt barn act det ska komma ut
just ndr t.ex.Jupitergir upp ovanfor
horisontenl
Antenn
Seymourtror att det centralanervsystemet kan fungerasom en antennfor
magnetiska
signalerfran rymden.Men
"antenn"
varjemdnniskas
ir unik,och
reagerarbara fdr en visssignal.Och
denna"insfd.llning"
ir ett resultatav
att personlighectypenpi nagot sitt
i det centralanervsystemets
avspeglas
konfiguration.Nir det ofodda barnet i
moderlivetuppfingaren magnetisk
signal,diirfdr att planeternai solsyste-
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met har radatupp sigi vissakombinationer, sitter f6rlossningsarbetet
iging.Alltsi: planeternabesfimmer
inte egenskaperna
hos minniskorna.
Men de g6r att minniskor med vissa
egenskaper
tenderar att fodasvid
specifika
tidpunker. (Gauquelin
hiivdar t.ex. att ledandepolitiker f6ds niir
Jupitergar upp over horisonteneller
stir i zenit. Ledaregenskaper
beror
alitsi pi nigon egenheti centrala
nervsystemet,som ocksi gor barnet
kinsligt for den specifikamagnetiska
signalsom uppstir vid sidanaliigen.)
Efter att barnet f6tts tas si mycket
informationin via andrasinnesorgan
att den magnetiskaperceptioneninte
mirks eller spelarnagonroll lingre.
Men,tror Seymour,undervissaforhillandensenarei livet,ndr planeterna
radar upp sigpi sammasitt, kan signalen tringa igenom,och orsakaperioder av snabbpersonliguwecklingeller
forendring.
Avftirdos
Seymourir doktor i astrofysikmed en
just om "Cosmic Magneavhandling
tism". Han ir medlemi RoyalAstronomicalSociety.Hans"teori" har inte
fitt mycket stod. De flestaastronomer har a#drdat den - likasi de flesta
astrologer("for begrinsad").Till de
positivakommentarernahor att teorin
faktisktd.rvetenskapligt
testbar.Det
torde avsehuruvidavissaplanetpositioner verkligenger upphovtill nigra
specifikaf6riindringari det magnetiska
feket. Man har ocksi noterat att den
inte innehillernigra nya,hittillsokd.nda fysikaliskakrafter.Vad den dock
innehillerir flera nya,ogrundade,
biologiskaantaganden,
blandannatom
magnetismens
inverkanpi minniskan.

as,3-4t989)
Jag undrar hur det pS.verkarhoroskopet
ndr barn plockasut med hj"lp av kniven
under arbetsvdnligkontorstid?Den frigan gdller vil inte bara det magnetiska
horoskopetutan ocksi den gamlavanliga stjdrnbildsvarianten.

Zappa om New age:
New Age saknarsinnef6r
siilvkritik.jag skulle6nskaart de
seri6stskullegranskasinapistienden.
Vem vet?Kanskeskullede hina nigot
som verkligenfungerar.Men ingenhar
gjort det in. Det skullevara err
enormt vetenskapligt
framsteg.Men
folk vill hilla skenetuppe,och ddrfor
kommer det att kommadnnuen
"New
Age" efter den hdr, med en ny
ryp krimskramsoch glaskulor.Eller
kanskemed malkulorislillet,vem vetl
(FrankZappo,citerodi 3-4/1989)
Sant, och mer om new age konrmer

1992.
Men i nnu dr det bara1990och Randi besoker Stockholm. Randi dr dcn
ameri kanskai l l uti oni stens om ar ber ar
h5"n for att fttrklara och avslojamystik
och magi. Hans foredragsarnmanfatrades av Sven Ove Hansson och deiar av
sammanfattningenkommer her:
RandiiStockholm
Randib6rjademed ett exempel utanf6r den etableradevetenskapen:"levitation"inom Transcendental
meditationCfM). Med levitationmenas
att sviva fritt i luften i strid med
tyngdkraften.EnligtTM-sektenkan
man med hjilp av mediationsteknik
liira sig att levitera.Pi fotografier som
TM sprider i reklamsyftekan man se
personersom ser ut atc sviva fritt i
luften ett litet stycke6ver marken,
sittandei lotusstillning(den klassiska
meditationssfilln
ingenmed korslagda
ben).
Dessafotografierdr inte fdrfalskade. Diremot er de tagnamed ovanligt
kort exponeringstid.
Vad meditatorerna i sjdlvaverket sysslarmed ir att
hoppa,sittandei lotussgillning
pi
flerdubblamadrasser.
Somgymnastisk
6vningir detta inte helt litt, men en
viltrinad person kan lira sigatt hoppa
upp l-2 decimeter.
I TMs centrumi USA finnstvi
kupolticka byggnader,en f6r min och
en for kvinnor,dir hoppandet(levitationsdvningarna)
dgerrum. F6r stkerhets skulliir takh6jdenl5 meter.

Enligt vad TM liinge har hivdat finns
det tre steg i levitations6vningarna:
l. Att sitta och hoppa upp och ned
i lotusstdllning.
2. Att stanna kvar i luften dit man
hoppat upp.
3. An fritt sviva omkring i rummet.
Eftersom man redan klarat av steg
I skulle detta innebira att man till 33.3
Procent har ldrt sig att levitera.
Nyligen har emellertid nya r6n
annonseratsfran TM. Man har nu
lyckats att l6sa uppgiften till 50 procent. Bakgrundentill detta framsteg lr
att det, vid ndrmare studier pi Maharishiuniversiteten,visat sig finnas inte
mindre in fyra stadier i levitationen:
l. Aa sicta i lotusstdllningoch
skaka.
2. Att hoppa upp och ned, sittande
i lotusstdlling.
3. Att stanna kvar i luften dit man
hoppat.
4. Att svtva fritt omkring i rummet.
Randi har sjdlvtrd.natgymnaster
"
sorn ldrt sig stadium2" enligt denna
nya lista, och dirmed visat att det hela
inte har med meditarion att skafh.

(2/tee1)

vetenskaplighet,
h6g kvalitetoch omsorgsfulltutprovademetoder. I sjdlva
verket syftarnamnetpi den inte lika
vilbekantastadenOxford i USA,
nigot som marknadsforarna
av testet
knappastsjilvmantskyndarsigatt
framhilla.
Nigra exempelpi frigor som ingir
i testet:
. Blir du nigonsinstdrd av vindens
ljud eller kniippningari viggarnal
. Blir du iblandganskaupplivadl
. Sjungereller visslardu ofta baraf6r
s k o j sskul l ?
. Bliiddrardu igenomtagtidtabeller,
telefonkatalogereller ordb6cker
enbartfor n6jesskull?
. Fir du tillfiilligamuskelryckningar
nir det inte finns nigon fornuftig
a n l e dni ng
ti l l detl
Av diagrammetpa formulirets framsida framgi.r indirekt att testet pastas
mita tio betydelsefulla
si kalladepersonlighetsdrag,
blandannat:
. Dina problemomridelr
. Hur lyckligdu d.r
. Dina verkligaf6rutsattningar
. Hur vil du umgis med andra

Om det finns chefer som anvdndcrsiqav
i n u m m c r 1 1 1 9 9 0r a r m a n u p p p e r s o n - scientologernas
testhoppasjag ocksi att
-l-estcr
Iester.
som lven arbetsgivare
an- jag slipper.Jaglatmig faktisktresrasen
r.a n C csr ig av v id ans td .l l n i n g s i n te rv j u e r.ging.Vdi rnedvetenom riskernasomrur
En trc nd s om jag gi s s a ri n te h a r b i i v i t var. lvlcn oj, vad jag bchovdc myckct
nrindrc med iren. Framforalit har hand- kurser for att bli cn hel mdnniska!Jag
- gr afo i o g i - v a ri t p l m o skri fts r y dning
hade ett sjdlvdcstruktivtbeteende(jag
dct. t.orr 4.r awr 4ft-t4J 4wg fik a.rrftt hnj ,,r,
hade medgerr arr det hdnder att jag gir
:)ei naa:dl.are
Lr'Zr,r )
mot r<jttljus),spiittradpcrsonlighctmcd
alltfcir lett att fr kontakt med andra
"Kinn dig sjilv bittre?"
mdnniskor (?!) och jag arbetadeli.ngt
-froligen
under
rnin kapacitet.
anvdnde
Aven scientologerna
har sin
jag bara 10 procent av hjarnan.E,nvCn
variantav persontest.Det kallasStantill mig var ofiirsiktig nog att lamna sitt
dard Oxford kapacitetsanalys
och
ri k ti g a n arnnri l l dennasekt.Gor al dri g
bestir av 200 fragor som skallbesvara s m ed ja, k ans k ee l l e rn e j .T e s te ti r
n l g o n s i n det!
gratis.Det framgir inte pi nigot sda
e/t
av testformuldretatt detta distribueras
och uwirderasav scientologerna.
i 9 9 1 : Nu dr det dags for ci rkl arna i
Benanrningen
pi testet ir ocksi
Fllten. Anna Schytt och Fredrik Lindvdrd att kommentera.Det liggernira
till handsatt forknipparestet med
qvist har varit i E,nglandoch trampat i
Oxford Universityi England,
vilket
sdden.En mdrkverdigsak bland m5.nga
onekligenger ett intryckav gedigen
var att cirklarna/mcinstren
blir mer och
t6
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mer kompliceradc Forvarje i.r som gi"r:
Och massmedierna
beskylissom vanligt for att gcira mer skada d"n nlrta.
Troligen sant:
O k r it is k a m a s s m e d i e r
I Englandhar massmedierna
dlskat att berdtta om fenomenet. Ner
vi var i England i somras fick vi se ett
stort antal BBC-inslag som Paul Fuller
spelat in, och vi liste massor av artiklar.
Okritisk berittade massmedierna
helst om ufon, mystiska meddelanden
frin rymden och nigon ging ibland om
de seri6sa forskare som f6rs6ker
skapa reda i vad det dr som sker.
Nu nir wi konstnirer tritt fram
tycks medierna vara lika okritiska i sin
rapportering. Skadeglatt och triumferande basunerar bide brittiska och
svenskamedier ut att allt ar bluff. Utan
kritiska frigor.
Bower och Chorley sdger att de
fick iden till det helamedan de bida
arbetade i Australien pa 60-talet. Di
dok det nimligen upp sidana hir
cirklar i siden, 1966i Queensland.
Sedan flyttade de hem till Englancioch
sedan 1978 har de varit ute och ritat
cirklar pi ndfterna.
Men nir de sig aft fler och fler
b6rjade tjiina pengar pi vad de ansig
vara deros cirklar bestdmde de sig f6r
att avsloja det hela. Bra betalt llr de
ha fatt av tidningen Today, som fick
"storyn".
Det liir viil knappast bli laftare nu
aft fa pengar och st6d till seri6s forskning kring cirklarna i sd.den.
Redan tidigare har det varit motvinci. Geologer, geofysiker, statistiker
och biologer; minga hade beh6ws f6r
att skapa klarhet, men de flesta forskare har skrdmts bort av att cirklarna
samlar si minga mystiker, ufo-friilsta
och andra stollar kring sig.
Och sen nir tvi konstndrer i
skirmm6ssor dyker upp och fir massmedierna att okritiskt forklara att allt
var bluff, ja, di gar det bra f6r forskarna att fornumsti$ sega:"vad var det vi
sa!".
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E n l i t e n n o t i sf r i n ] 9 9 1 :
Astrologi slAr Gud i Sifo
Bland527 ungdomarsom Sifo
tillfragatsvarade22 procent att de
tror pi Gud och 23 procent aft de
tror pi astrologi.Var tredje tror pi
ett liv efter detta. Diremot er det
bara en av fyra ungdomarsom tror pi
opinionsunders6kningar.

(t/et)
e/J

Si a r v i t i l l bakai nuti d, 1992.Jagutl ovade nigot om New age. Ingen har vdl
hunnit glomma Katarina Gunnarssons
artikelsom fannsinne si sentsom i v5.ras
"mycket
men d"ndi..Hennes
kortfattade"
lista pi vad man kan hitta pi ett helhetscenterkan vara bra att ha som cn
liten uppslagsbok:
Alternativ medicin:
zonterapi,homeopati,6rtmedicin.Genom en f6rendringi livsaaityd
och genomvisualiseringstekniker
kan
hilsanitervinnas.
Astrologi: tron att stjirnornas
stillningpi himleni fodslo6gonblicket
siger nigot om en minniskas6de.

I
I

Vattumannens
tidsilderir en astrologiskterm.
Channeling:budskapgenommedier, uppfattassom kontakter med
andevirldeneller med en h6gremedvetenhet.Nyn namn pi den gamla
spiritismens
mediumism,
tal i trance,
automatiskskrift och en inre r6st.
New Age Economics: det nya
settet att se pi f6retag.Man skallvisa
socialtansvar,ej bara strdvaefter
vinst.lstillet b6r man se till vad som
ir nynigtfor samhillet,milj6 och
mi nni skorna.
Esoterisk ondli ghet: pistien det
att vissaesoteriskaf6restillningarger
kunskapom vekligheten.
Heoling:mediumistisk
kirurgi
(mediumopererarmed hinderna),
handpiliggn
ing kristallhealing.
Holistisk medicin: tron pi att
minniskanir en psykofysisk
enhet.
Man behandlarhelaminniskan,inte
enskildasymptom.
Holistisk viirldsbild: detta dr en
kdrnai New Age.Allt utg6r en helhet,
hinger samman,pAverkaroch dr beroende av vartannat.Pi ett djupt planir
allalivsformeri botten sammavisen.
Kosmosir medvetet,fdnkandeoch

EnheamYstik.
skapande.
lntuition: ger bittre kunskaPom
verklighetenin f6rstindet. Ellerfungerar som komplementtill detta. Man
b6r uwecklasin intuition f6r att bli
toppresterande.
Kroppsbehandlingan f6r enheten
mellankropp och siiil.Tragermassage,
iken,
rolfing, shiatzu,alexandertekn
rosenmetoden.
Meditotion: metoder som TM,
och Zen ger djuPkunskaP
Vinpassa
om det egnaiagetoch dessrelationtill
kosmos,samt inre frid och sikerhet.
Numerologi: nummervdrdet hos
virt namnger nyckelntill vir Personlighet.
Den nyo fysiken: hevdaraft det
finnsstora likhetermellan6sterlindsk
mystik,en holistiskvirldsbildoch den
nyafysiken,ddr inte materiautan
energiir universumsinnerstanatur.
Paropsykologi: roner stort intresse hos New Age-folket Paranormala
forskning,
fenomen,parapsykologisk
-upplevelser,
nlraut-ur- kroppen
hur
reinkarnation,
d6den-upplevelser,
vi minnstidigareinkarnationer.
Positiw tiinkonde: m6iligt att
f6rvandladet egnaiagetoch omvirden
(sev is ualis er ing) .
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Transformationin Our I ime

"Ny andlighet",
Gurustill exempelSai
Baba,Martinus,Steiner,Krishnamurti,
Swedenborg.Kristnafinns represente"speciellt
radepl Pan,men di som
intressantaindivider"som mystikern
HansHof.
och religonsblandaren
Sjiilvkiinnedom / inre perconlig
ufi e ckli ng / sjil lvft nerkJ igon d e:
olika metodersom hiiilpertillf6r att vi
skallta ansvaroch makt 6ver vira liv.
U FO
Visuoliseringstekniken uPPrePan
"inre
det av
bilder" som hiiilperossatt
uppni bestdmdamil med livet.Med
"affirmationer"och metodisl<t
hjilp av
upprepademeningarkan man Pi en
sdtt piverka sin personsuggererande
lighetpi ett gynnsamtsitt.
Yoga: meditationsom skaParbalansoch harmonimellankroPPoch
sjiil.

(t/92)
Rebirthing: en teknik som Senom
frig6r frin mentala
hyperventilering
blockeringar.
kdnslomlssiga
och
ReinkornotionsteroPi: genom att
iterupplevatidigareliv s6ker man
genomtill exempelhypnosl6salivsproblemvarsorsakertillh6r tidigare
inkarnationer.
religioner,
Religion: 6sterld.ndska

Till slut, redaktijrer,i vart och varannat
nummer av Folkvett si.ber ni om ursc.kt
ftjr att tidningen dr fiirsenad.Den borde
snartha hunnit upp sigsjdlv!Men allvarligt talat,skriv baraen bra tidningsi bryr
vi ldsareossinte si mycketom NAR den
kommer. H uvudsakendr A-l*I-den kommer.
Hebn Rundgren
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