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salutera jubilaren! Men innan
journalisten Helen Rundgren

Folkvett ftller tio! Duka festbordet, fyll glasen och

alla nummer och presenterar godbitarna frin varje
I  l o  o

aoel argang.

festen brakar loss gor
har eff svep genom

cireningen Vetenskap & Folk-
bildning har alltsi funnits i 10 ir.
Tidningen kom srrax efter, ocJr

hade frin borjan bara ftireningens namn,
Vetenskap & Folkbildning. Jag har nu
l:ist i alla fall de flesta nummer som
utkommit och ska ftirsijka rnig pi att
skriva en resum6. Det blir en resa genom
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 pseudovetenska-
pen eller ovetenskapens frammarsch i
samhallet, massmedierna eller mdnnis-
kors mecivetande. Tidningens urval av
artiklar och notiser skulle nog inte heller
kunna anvdndas som en md.tare pi sam-
tiden med den vetenskapliga hedern i
behill.

Men visst finns det mycket att ldsa
och visst finns det stallen der ld.saren
mlrker att tiderna fcirindras. Lds denna
li l la notis frin nr 411983:

O Garanterat oresrar
JJt  l t idningen Mi bra nr l /83
g6rs reklam fdr kosmetika gjord pA
6rter. Ett av siljargumenten ir att
ingredienserna garanterat inte har
testats pi djur!

Eft tiotal av de imnen som ingir
riknas upp, till exempel avocadoolja,
bivax, arnica, sj6grisextrakt... Vad
garanterar att dessa inte 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.n samma num-
mer skriven av fune Hellddn visar den
konflikt som kan uppsti nir vetenskap
och ovetenskap skadebatteras. Det finns
minga svar p5. vad hermeneutik dr for
nigot. Men vad er frigan?

I Ny mystik
ZZ Hermeneutik iir en svir sak.

'Finns det di ingen djivel som kan siiga
mej vad hermeneutik ir l! '  (Hedenius).
Det iir dock kanske ej sA svirt art saga
vad det iir f6r softs pretentioner som
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hermeneutikerna har. De s6ker
'nigot' som de anser att man med ett
mer ordinert vetens lopligt tiin kande
inte kan komma fram till: det som
d6l jer  s ig 'bakom' el ler 'under '  feno-
menen. De anklagar den mer ordinira
vetenskapen f6r att vara').tlig'och g6r
sjdlva ansprik pi 'diup'. Denna sPan-
ning mellan 'yta' och 'diup' gir, om
man vil l , genom hela idehistorien.
Mystik och religion h6r 'diupet' t i l [.
F6rnuft och intellektualism hiinf6rs
ofta till 'ytan'. Det man inte begriper
eller det som ir svirt att begriPa
(Hegel till exempel) betecknas ofta -

Iven av vanligt folk - som diupsinnigt.
Det som iir fullt m6iligt att begripa
(Voltaire eller Russel) brukar diremot
girna framsgiillas sorn 'ytlist'. Minnis-
kosllktet kommer - f6r att tala h6g-
tidligt - att gora ett ofantligt framsteg,
nir det b6rjar ana att t i l l  exemPel
Voltaire var bide 'diupsinnig' och vis.

I nummcr 111984 iterges en definit ion

pi. vetenskap som Sven Ovc Hansson

formulerat i sin bok, Vetenskap och ovc-

tenskap:

J| 
Vetenskap dr det systematiska

77 sdkandet efter sidan kunskap
som inte beror av den enskilde indivi-
den utan som envar skulle kunna
iterfinna eller kontrollera.

[)arcfter S.terges ett 
" 
felscikn i ngsschema"

att anvdnda i wcksamma fall.

l . Ar pistaendet baserat
enbart pi au ktoritetstro?

2. F6rlitar man sig pi experiment som
inte kan upprepasl

3. Anviinder man handplockade exem-
pel - inte slumpmissigt uwalda?

4. Viigrar man att prdva teorin mot
verkligheten, trots att detta ir
m6jligtl

5. Ar man likgiltig infdr motsdgande
fakta?

6. Innehil ler pistiendet eller teorin en
inbyggd undanflyktl

7. Overger man en hillbar forklaring
utan att ersdtta densamma med
nigot nytt?

Och det kan vdlvara vdrt att S"terge dnnu
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en g5.ng. Sarskilt intressant kan det ju

vara eftersom det i omstuvad form orsa-

kade en hel del debatt nigra ir senare!

1954 har Sven-Ove Hansson en stor

UFO-artikel och for alla er som undrar

vad UFOn kan vara fcir nigonting kom-

mer 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 prov-
karta:
. Starka strilkastarlius, sdrskilt om de

riktas mot himlen och trdffar moln.
. Klotblixtar
. Signalraketer
. Figlar, sirskilt ugglor som kan ha

ett ganska utomiordiskt liite
. lnsektssvirmar
. Pappersdrakar
. Ovanligt formade moln
. Reflexer i fonster, slrskilt flygplans-

fonster
. Gatlyktor
. Avligsna billyktor
. Higringar.
Hertill kommer UFO-fotografi erna,
som kan ha en del orsaker utover dem
som kan f6rorsaka direkta observatio-
ner:
. Reflexer i kameraoptiken
. Flickar pi filmen, som uppstir vid

framkallningen
. Oavsiktlig dubbelexponering
. Mer eller mindre skdmtsamma

bedrdgerier.
Det ir mycket liitt att istadkomma
UFO-foton. Man kan till exempel kasta
en navkapsel framfor kameran, och
fotografera den mot himlen. Man kan
g6ra en modell av ett UFO och hd.rrga i
en tunn trid frin en tredgren utanf6r
bildfiltet. Med morkrumsarbete kan
ytterligare en hel del istadkommas.
Det ir bide enkelt och ganska festligt,
och det ir inte svirt att f6rste aft en
hel del bedrigliga UFO-foton har blivit
framstillda under irens lopp.

e,/t

I samma nummer, 3184, f inns en notis

om ett radioprogram fri,n Utbildnings-

radion. Programmet behandlade astro-

logi inom ramen fcir en serie program om

astronomi. Redaktitr ftir programmet var

Per Larsson:

J| 
Per Larsson hade litit tre

Z Z astrologer stiilla hans horo-
skop, wl med dator och ett handgiort.
I ett och samma horoskop fanns fullt
med motsdgelser. Med Iite god vilia
kunde man sd.ga att de tre horoskoPen
sfdmde 6verens, ansig Per Larsson.
Det handgjorda inneholl dock en
egendomlig spidom: Per Larsson
skulle flytta till USA om tre ir och
arbeta inom underhil lningsbranschen
- med badflickor.

Frin vc.lunderdttat hill, Per Larsson sidlv,

kan meddelas att han inte flyttat till USA

och badflickorna. Han hiller till godo
md fl ickorna pi in formationsavdel n ing-

en vid Stockholms Universitet. Och de

har inte baddrakter i jobbet.

I  nummer 1/85 f inns et t  k i ipp om
amerikanska fu ndamentalistiska kreatio-
nister som verkligen kan fb marken att

gunga under ftitterna:

Fu ndam ental ister ifrAga-
sdtten Gtr jorden verk-
l igen runt solen?

Amerikanska kreationister, det vil l
sd.ga fundamentalister som tror bok-
stavligt pi skapelseberdttelsen och
syndafloden, har under de senaste
iren intresserat sig i 6kande utstrick-
ning f6r de textsdllen i Bibeln diir det
talas om att solen gir runt jorden.

I de flesta fall gir man inte si lingt
som till att hiivda att alla planeterna
gir runt jorden. I stiillet ansluter man
sig ti l l  den teori som Tycho Brahe lade
fram. Enligt denna kretsar solen och
minen runt jorden, som dr universums
medelpunkt, medan planeterna kretsar
runt solen. Den teorin var inte helt
f6raktlig pi 1500-talet, ner den lades
fram. Att hiivda den idag ir naturligwis
en helt annan sak.

I Skeptical Inquirer vol 9, nr 2
(s I I l- l 13) refereras 1984 irs Natio-
nal Bible-Science Conference. Den
anordnades av Bible-Science Associa-



tion, en av de landsomfattande krea-
tion istis ka organisation erna. Atmin sto-
ne 5 av de l8 talarna pi konferensen
var geocentrister, och 4 av dessa 5
argumenterade i sina anforanden for
geocentrism. Ingen av de dvriga nir-
varande kreationisterna (60 st) ifraga-
satte teocentrismen.

Hiail ls har de tongivande kreatio-
nistiska organisationerna tagit bestiimt
avstind frin den lilla minoritet i de
egna leden som bokstavstolkar de
avsnitt i bibeln som tyder pi att jorden
iir platt ("jordens fyra h6rn" etc). Det
iterstir att se om det 6kade intresset
f6r en geocentrisk virldsbild ocksi
kommer att ge vind i seglen it 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.rt det dr att
avsloja scientologerna uttrycker Harriet
Svenhard klarr:

I Hur kommer man it en lgrrka,
-/qt
J Jl som inte ir nd.gon kyrka?

En religion som har en tro, som
kallas vetenskap men inte d.r nigon

vetenskapl

e/t

Amelia Adamo, di piAft onbl adet, fi nns
med i Folkvett ftjrsta gingen i nummer
1-211986:

J| Latrturar A*onDtas
/J Folket i Bild/Kulturfront lycka-
des lura Aftonbladets sdndagsbilaga att
den l7 augusti publicera en artikel om
"omfaloskopi" - en ny, sensationell
metod att diagnosticera och bota
sjukdomar genom att titta pi naveln.

Men artikeln var bluff frin b6rjan
ti l l  slut. Varken metoden eller den
danske doktor som sades praktisera
den existerar. Fotona var arrangerade.
"Journalistens namn, Lave A Visfup,
betyder pi danska "g6ra en tidnings-
bluff'. Avsikten var att avsl6ja Afton-

6

bladets alltmer utpriglade "navelskid-

ningsjournalistik".
-Jag har uppenbarligen blivit lurad,

siger Amelia Adamo, redakt6r for
bilagan. Men hon tilligger att hon inte
tyckte navelskidningen var mycket
konstigare iin till exempel healing som
Aftonbladet skrivit mycket om.

Det dr vdl ingen slump att hon srrax
S.terkornmer i tidningen si fort uttrycket
"Arets 

ftirvillare" myntats.
En sedelerande berd.ttelse om m).r-

bildning dr ocksi verd att berdttas igen:

ln Myten om

Snart har vil alla h6rt berdttelsen
om den hundrade apan. Ar 1952 b6r-
jade forskare som studerade en koloni
apor pi en japansk 6 att ge dem pota-
tis. Ar 1953 uppdickte den I 8 mina-
der gamla honan lmo att man kunde
g6ra potatisen mera aptitlig genom art
wetta den i eft vattendrag eller i havet.
En efter en b6rjade andra apor iflock-
en, frdmst lmos jiimniriga, att lira sig
av varandra att Wefta potatis. Det gick
ganska lingsamt, och endast eft fetal
apor per ir lirde sig den nya vanan.

Men, brukar det heta, ir 1958
b6rjade helt pl6tsligt de allra flesta
aPorna aft wetta potatis. och inte

grdns, si kommer alla andra att f6lia
med pi grund av att det kollektiva
medveandet blivit priglar

I det senaste numret (lX:4) av
Skeptical lnquirer granskar Ron
Amundson berdttelsen om den hund-
rade apan. Genom en enkel kil lkon-
troll konstaterar han att den ir en
myt.

F6re 1958 lirde unga apor i regel
potatisweftning av jiimniriga. Ar 1958
hade potatisweftarna nitt f6ra ld rage-
nerationen, och vanan overf6rdes
direfter liksom andra f6dovanor frin
m6drar till ungar. Nigon pldtslig 6k-
ning, eller ni.gon inlirning pi nigot
annat sttt en frin apa till apa, skedde
inte. Aporna pi angrinsande oar kom
pi knepet sjdlva, eller lirde det i nigot
fall av individer som simmade mellan
6arna. Mytens ursprung iir wi sidor i
en bok av Lyall Watson frin 1979.
Han angav forskningsraporterna om
de japanska aporna som kil lor, men
refererade dem helt fel. Sedan har
f6rfattare itergett Watson s version
utan att kontrollera hans kiillor. Det ir
si myter kan spridas.

(soH)
I samma nummer finns en anikel om err
m<ite med Persi Diaconis som d.gde rum
pi matematiska institutionen i Uppsala.

bara i denna flock,
utan ocksi pa de
angrdnsande 6arna.
Slutsatsen blir att nir
tillriickligt minga
apor ("den hundrade
apan") hade lirt sig
aft Wefta potatis, se
hade denna vana
fastnat i det kollekti-
va medvetandet, och
beh6vde inte liras
individuellt

Berittelsen om
den hundrade apan
har fitt genklang pi
en del hil l  i fredsro-
relsen. Sensmoralen
tycks vara att om
antalet fredseng4ge-
rade minniskor
6verskrider en viss
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Fiidel sedagsproblem et
Vi blir ofta lurade dirfor att vi

igemen inte ir siirskilt bra pi att
berdkna sannolikheter, menar Persi
Diaconis.

Ett klassiskt exempel ir "f6delse-

dagsproblemet". Hur minga mdnnis-
kor miste man samla, f6r att oddsen
ska vara 5G-50 f6r att det i gruppen
finns wi personer med samma f6del-
sedag?

De flesta tillfrigade gissar pi hiilften
av 365, och svarar 182 el ler  183.

Det rdtta svaret ir dock tjugotre
personer. (Vilket betyder att dubbla
f6delsedagar sannolikt finns i mer d.n
hiilften av alla svenska skolklasser -
med tanke pi klassernas genomsnitt l i-
ga storlek!)

Nciro skjuter hare
Tar man sedan med i beriikningen att
vi ofta nojer oss med "nistan" - till
exempel att ha samma telefonnummer
si ndr som pi en siffra, eller att fylla ir
pi dagar nirmast efter varann - f6r att
tycka att det ir ritt egendomligt, 6kar
sannolikheten dramatiskt. I exemolet
med f6delsedagarna ricker det di med
en grupp pi forton personer f6r att
oddsen ska vara 50-50.

En annan mekanism bakom "sam-

mantrdffanden" er vad Persi Diaconis
kallar "lagen om de verkligt stora
talen.

- Om du har tillrdckligt stort mate-
rial, kommer vilken jekla hindelse som
helst sannolikt att intrdffa. Sag till
exempel att sannolikheten for att en
viss hindelse inte ir st6rre in en pi
miljonen. Eftersom USA har 200 miljo-
ner invinare kan det betyda att hdn-
delsen inda intrdffar 200 gi.nger om
dagen.

- Det iir allai egentligen miirkligt
att vi inte d.r 6versk6ljda med minga
fl er fullkomligt fantastiska sammantref-
fanden.

(Den polske f6rfattaren Stanislaw
Lem har f6r 6vrigt skrivit en filoso-
fiskt-matematisk deckare, der "de

stora talens lag" spelar en vikig roll i
en egendomlig mordhistoria. Den
heter "Snuvan" och finns pi svenska.)

as)
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Har flr vi en tumregel nc.r det galler
statistik och sannolikhet, nigot att fun-
dera pi i dessa Lotto- och speltider.
Lotto har fler siffror:

F6r oss icke professionella
statistiker hade Persi Diaconis

vinligheten att demonstrera en grov
tumregel, med vilken man kan upp-
skaaa oddsen i problem av "f6delse-

dags"-typen, nd.mligen f6ljande formel:

/ ,2 '7R
dir K stir f6r antalet kategorier som
man har att "vdlja" mellan. I f6delse-
dagsproblemet ir K = 365. Roten ur
3 6 5 x  1 , 2 = 2 3 .

Antag att nigon uppticker aft han
har sammafyn sista siffror i person-
numret som i sin bankomatkod, i sin
portkod, eiler pi en lottsedel. Det
verkar ocksi vara ett egendomligt
sammantrdffande. Hur stor d,r chansen
f6r att nigot sfurt ska intriiffal

Det finns 10.000 mdjliga tal (frin
0000 till 9999). Vi har alltsi 10.000
kategorier. Roten ur 10.000 ir 100;
g'inger 1,2 ar l2A.

Om rnan allai kring sig har 120
fyrsiffriga tal - portkoder, loftsedlar,
medlemsnummer, etc, er alltsi chan-
sen 5G-50 att wa av dem ska samman-
*alla. 1...1
Vilken ir d6, egentligen chansen f6r att
nigot sammantriffande, vilket som
helst" ska intrilffal

- l-it oss siga atr yi triiffas nigra

srycken och iter middag. Vi b6rjar
praa med varandra. "Vor hor du gdn i
skola?"; "Vilken dag dr du ftdd - itg hor
just hdrt ett egendomligt ftredrag om
ftdelsedoga/'. Det kanske visar sig att
wi personer ir fodda samma dag,
eller har samma f6rnamn, eller har
samma siffror i bilnumret, etc.

- Vi kan anvinda samma rumregel
som tidigare, men de ollka kategorier-
na miste vigas samman:

/ ,2

,1, Tffi

--.,'''-_#
' /  t  I
: 4  t - /  . . .  J -
K/  K7  KN

Kl, K2... ir de olika kategorier man
vil i unders6ka.

t-it oss prova med de tre exemplen
ovan. K | = 365 (fodelsedagar), K2 =
1000 (bilnummer - frAn 000 ti i l  999),
K3 = 500 (ht oss anra atr det finns si
minga fornamn).

Sitter vi in talen i formeln flr vi
svaret med l6 personer bjudna ti l l
middagen ir chansen 50 - 50 for au
nigon av dessa foreteelser ska sam-
manfalla.

I sjiilva verket finns det ju en otrolig
mas sa fdn kbara "sammantriffand 

en "

aa fylla pl med. Sannolikheten f6r att
nigot av dem ska intriiffa btir hela
tiden stdrre och st6rre!

Overkursen blir nu art rd.kna ut hur stor
sannolikheten dr att vinnapi Lotto.Jam-
ftir sen resultatet med sannolikheten att
vinna pi Lotto om man inte spelar pi.
Lotto.



--..-

Fcir att inte nigon ska ligga scimnlcis i
oncidan s5. tar jag har med en del av
ledaren i nummer 111987:

Persi Diaconis uppgifter om
"f6del sedagsprob lemet" vil la-

de diremot en del huvudbry.
Samma dag tidningen kom ut blev

jag uppringd av en medlem som mena-
de att en grupp om 23 personer inte
skulle ricka f6r att fi oddsen 5G-50
for ett f6d el s edagssammantriiffande.
Problemet var av typen

0,5 = (364/365)n
menade han, dir l6sningen ir
n = 253 - det vill siiga det beh6vs 253
personer i stlillet f6r 23.

Onekligen en skil lnad, och medlem-
men f6reslog en rittelse.

Men efter att ha konsulterat mate-
matisk expertis kan jag bekrifta att
uppgifterna i arcikeln var riktiga: det
ricker med 23 personer.

Uppst5llningen oyan ir i och f6r sig
korrekt, men giller ett annat problem:

253 personer ir svaret pi frigan
hur minga man miste samla ihop for
att chansen skall vara 50 % att.tri
personer har en viss fodelsedag - t i l l
exempel just din f6delsedag.

Skillnaden kan illustreras si hir:
Tink dig att du sitter i ett rum. En
person itaget kommer in, och du
frigar denne nir hon fyller ir. Hon gir
ut och ndsta kommer in. Med ett led
av 253 personer utanfdr d6rren 1r
chansen 50 % for att du hittar nigon
med samma fOdelsedag som du siiilv.

Men i det ursprungliga problemet
liter vi ocksi alla i ledet iimfdra sina
f6delsedagar med varandra. Di inser
man litt aft det ricker med en mindre

8ruPP.
Matematiken ser ut si hir:

365  -  / ,  .  36 f1 t  . . , .

H anss ons b ok, Fa rk hrade mys teri er, som
handlar om just odjur. Forskare har ju

iter ekolodat hela Loch Ness. Nu dr
dessa forskare i allafall ncijda. De fann
allt de ville finna, vad det nu var, men
ingen Nessie, Forskarna hoppas nu pi
att kunna arbetavidare med sina l imnis-

Fantasibilden av
Loch Ness...

t - /

a

--\::G=

ka underscikningar i Loch Ness utan att
bli hinade av sina kolleger.

|| Den l3 september 1959 befann
JJ sig Tex Geddes och James
Gavin pi fisketur utanf6r 6n Soay vid
Skottlands viistkust. Pl6tsligt fick de
syn pi en egendomlig varelse. Tex

... originalteckningarna av Geddes (tillvlnster) och Gavin (till hOger)...

- ' * ' -

och en teckning av en simmande havsldderskoldpadda.

4r

36fn
365 36' kr % ,

=  O r f
vilket ger svaret 23.

c,/t

Eftersom Nessie, Loch Ness-odjuret f}.tt

sin frid stord dven denna sommar si

iterger jag har ett utdrag ur Sven Ove

8

><4_ ->€l-.
. + - - - -

-__\ri
- _ _  <

___
-:
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Geddes beskrev den si hdr:
"Huvudet var definitiw ett reptilhu-

vud, tre kvarts meter h6gt med stora
utstiende 6gon. Det fanns ingen synlig
ndsa, men ett stort rott gap till mun,
som verkade dela huvudet i hiilfter
och f6ref6ll ha vil avskilda lippar.
Varelsens rygg hojde sig brant till sin
h6gsta punkt cirka en meter 6ver
vattnet, och sluttade nedit mot bakdn-
dan. Jag tror vi sig 2,5 till 3 meter av
ryggen vid vattenl injen.

Vi stod som forstenade och sig hur
den kom allt nermare. Snart simmade
den parallellt med jollen knappt tjugo
meter frin oss. Den verkade inte bry
sig om oss, trots att den hela tiden
vdnde huvudet frin sida ti l l  sida som
om den inspekterade omgivningen.

Sett i profil verkade huvudet ganska
trubbigt och mycket m6rkare dn res-
ten av kroppen, som verkade fjellig.
H6gst upp var q/ggen tlckt av en
viildig sigtandad kam...

Jag iir overtygad om att det inte
kan vara ni.got annat in sysslingen till
nigot f6rh istoriskt mon ster."

Bilden 6verst pa f6rra sidan gjordes
av en tecknare efter Tex Geddes
beskrivning. Under den finns Tex
Geddes och James Gavins egna teck-
ningar.

Men vad de av allt att d6ma sig var
en havslidersk6ldpadda. Man skulle
kunna tro att alla minniskor kdnner
igen en sk6ldpadda, men en simmande
havsldderskoldpadda kan vara svir att
icientifiera. En fiskare som sig och
identif ierade en havslidersk6ldpadda
gjorde den teckning som finns underst
pi f6rra sidan.

Havslddersk6ldpaddan kan bli wi
meter ling och viiga 500 till 600 kg.
Det d.r emellertid mycket svirt att
uppskatta storleken pi foremil till
havs. Om man vd.l fia fdr sig att ett
f6remil ir st6rre in det dr, inrittar
man sig ld.tt efter detta och 6verskat-
tar di ocksdL avstindet. Nir skdldpad-
dan simmar kan man ocksi litt fi f6r
sig att djurkroppen fortsatter bakd.t
under vattnet

Det finns ocksi andra djur som har
gett upphov till beriittelser om sj6o-
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djur, bland annat brugden, en haj som
kan bli l0 meter llng och som ofta
ligger och driver vid vaftenytan. Rap-
porter om mycket linga havsodjur kan
ha sitt ursprung i att till exempel
sk6ldpaddor, delfiner eller stora fiskar
simmat i rad efter varandra, och blivit
tolkade som olika delar av samma
linga kropp.

Signerna om det stora sjoodjuret
handlade ursprungligen om en havs-
orm. Nir fossilen efter utd6da jiitte-
6dlor blev mera allmint kinda, borja-
de man att foresflilla sig sj6odjuret
som en stor 6dla. Pi 1900-talet har
rapporter om sj6odjur blivit allt sill-
syntare. Det beror bland annat pi att
segelfartygen har ersatts av mera
littnavigerade motorbiar, som gor
det littare att ta sig fram och titta
nirmare pi misstinkta sj6odjur.

e/t

Big Bang har vi hcirr talas om och i
nummer 211988 si kan vi ldsa en artikel
signerad Johan Grundberg om just den-
na 

"den 
moderna skapelseberd.ttelsen" :

I stora dr4g siiger Big Bang-
modellen fdljande: F6r lf20

miljarder ir sedan var materien starkt
fdftead och hade en h6g temperatur.
Exempelvis var temperaturen I se-
kund efter "skapelsen" ca l0 miljarder
grader. Universum uwidgade sig
snabbt och i och med det sj6nk tem-
peraturen. Efter nd.gra minuter var
situationen sidan att lefta grundd.mnen
kunde bildas i kirnreakioner utan att
omedelbart slis s6nder igen. Frin
denna period kommer huvuddelen av
det helium som finns idag. Ungef5r
100 000 ir senare hade temperaturen
sjunkit si mycket att atomkdrnor och
elektroner kunde kombinera ti l l  ato-
mer och si smlningom bildades stjii.r-
nor och galaxer. Under hela detta
hiindelseforlopp uwidgade sig univer-
sum och 96r si in idag. Beroende pi
hur mycket n'rateria det finns kommer
denna expansion antingen att fortsefta
eller upph6ra och ersdttas med en
kontraktion.

Varf6r skall vi 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 miljarder ir. Det finns
Wi oberoende sltt aft komma fram till
en sidan llder. Det ena ir den ritt-
framma metoden att fors6ka hiaa si
gamla objekt som m6jligt Jorden och
solsystemet er bra exempel pi gamla
objekt. Genom att studera f6rekom-
sten av radioaktiva imnen har man
kommit fram till en Alder f6r dessa av
f5 miljarder ir. Liknande id6er kan
anvindas for att bestdmma ildern for
de ildsta stjirnorna i vtr galax och det
ir hiir man finner resultatet lf20
miljarder ir. Nigra iildre objekt har
man inte hittat.

Den andra metoden att ildersbe-
s6mma universum har att g6ra med
dess expansion. Under 1920-talet
upptlicktes att ljuset frin avliigsna
galaxer visar en f6rskjutning it rott En
motsvarighet till effekten ir att ljudet
frin ti l l  exempel en ambulanssiren har
ldgre tonh6jd nir den avldgsnar sig in
nir den nlrmar sig. PA detta sitt kan
r6df6rskjutningen natu rligt tolkas som
om att dessa stjirnsystem avligsnar sig
frin oss och detta giiller inte enbart
galaxer i en viss riktning utan i alla
riktningar. Om man kombinerar detra
med det rimliga antagandet att vir
galax ir en "typisk" galax si leder det
till slutsatsen atr avstindet mellan wi
"typiska" galaxer hela tiden vdxer. Det
ir denna effekt som kallas "universums

expansion". Om vi nu fdljer processen
bakit i tiden kommer vi naiw till en
tidpunkt ndr all materia var samlad i
ett tillstind med oiindlig 6rhet. F6r att
rdttflirdiga reson emanget miste rnan
naturligwis kinna till de lagar som sryr
expansionen. Einsteins teori for gravi-
tation ger oss sAdana lagar och rnan
kan rd.kna ut ner det oendli$ fdta
tillstindet intrifhde. Sidana beriik-
ningar ger resultat aft det var for l0-
20 miljarder ir sedan. Oslkerheten
beror pt svirigheten at[ besfd.mma
dagens expansionstakt och detta i sin
tur pi att det iir mycket svirt att
besdmma avstindet till avliigsna
galaxer.



En katt instlngd i en lida kan vara dcid,
den kan annars vara vid liv men kan den
vara varken dc;d eller levande eller bide
och?

Skenbara problem?
Ar di Schr6dingers kart och

EPR-paradoxerna verkliga eller endast
skenbara problem for kvantmekani-
ken? Som redan framgitt anser iven
framstiende fysiker att vi hir 16r oss
med verkliga bekymmer och de s6ker
nya tolkn ingar och" nya formu leringar
av kvantmekanik. Aakilliga andra
fysiker intar en "pragmatisk" attityd:
det kan vara vissa problem med tolk-
ningen av kvantmekaniken men det ir
ganska ovisentligt - det viktiga ir att
den gar att anvinda pi konkreta fysi-
kaliska problem och att den dir ger
oss riktiga resultat Det har den visat
sig klara av och di ir de filosofiska
spetsfun digheterna med tolkn ingspro-
blemen tlimligen ointressanta, resone-
rar man.

Sjeh tillh6r jag en kategorifysiker
som gir ett steg lingre och pistir att
de problem vi hir diskuterat ir sken-
bara och endast ir resultat av of6rmi-
ga att frig6ra sig frin eft fiinkande i
banor av klassiska fysik som leder ti l l
dessa egendomligheter och paradoxer
i kvantmekaniken. lstlillet f6r att kon-
sekvent viilja aa f6lja kvantmekaniken
och de egentligen uppenbara svaren,
kr.inglar man till det och hittar pi
intrikata eller spekulativa l6sningar
som nog vid nd,rmare betraktelse sjiilva
kan finnas vara behiifade med stora
problem eller rymma nya paradoxer.

Mokroskopisk kon i en kvontlhdo
Lit oss f6rst ta exemplet med Schr6-
dingers katt. Det kvantmekaniken
siiger oss ir att innan vi ser efter
katten ir i ett tillstand si beskafht att
nir vi ser efter ir sannolikheten 50%
att vi ska hitta den ddd och 50% att vi
ska finna den levande. Det ir allt. Det
betyder inte att katten - innan vi ser
efter ir i ett tillstAnd av hiilften d6d,
hilften levande. (Men kom ocksi ihig
att man inte heller kan siiga som man
skulle gora i klassisk fysik - att den dr
d6d eller levande och att vi bara inte

vet vilket innan vi ser efter.)
Det hir ir en helt vattentlt tolk-

ning som bekriftas om experiment
utf6rs (vilket jag av djurskyddsskil
avrider ifrin). lngen kan siga att "men

det vet vi ju att den miste ha varit
antingen d6d eller levande redan innan
vi sett efter, det siger allt sunt f6r-
nuft". F6r si ir det inte: om det inte
har funnits rent principiellt och inte
endast praktiskt sett nigon m6jlighet
f6r oss att unders6ka kaaens hilsotill-
stind innan vi sig efter, si kan heller
ingen siiga att den var d6d eller levan-
de. Det enda korrekta er att siiga -
sorn kvantmekaniken lir oss - att
katten var i ett tillstand som ger oss
f,fty*frfty chans aft finna den d6d res-
pektive levande nir vi 6ppnar lidan.

Men varf6r talar det hiir si sarkt
mot vad virt "sunda f6rnuft" siger
ossl Att elementarpartiklar bir sig
konstigt it kan vi kanske acceptera
men makroskopiska objekt som katrer
kan vil iindi inte uppfattas si pi wars
med vir vardaperfarenhet? Nej, jag
tror det ir rikigt. Katten ir - om vi
96r experimentet i praktiken - d6d
eller levande redan innan vi ser efter.
Vira svirigheter uppsuir dirf6r atr vi
giort en idealisering som ir praktisk
ogenomf6rbar: vi kan aldrig tillverka
en lida som ir sidan att det i princip
ir om6jligt att ta reda pi nigonting
om katten innan vi 6ppnar lidan. Lite
oegentligt skulle man kunna uttrycka
det som att vi placerat en "makrosko-

pisk (klassisk) katt" i en "kvantlida".

Di ska vi nog inte f6rundras om tolk-
ningen av situationen blir svir att
forlika med virt vardagsf6rnuft.

(Pemi Paftioinen, Folkven U88)

e/t

Fri.n nummer 1/1988 har jag hamtat
"en sdker vi,rrkur". Fiirmedlad av 1992
irs folkbildare, radiodoktorn Peter Paul
H eineman n. lJrsp rungl igen hamtad frin
hans bok Jag skafirsiika suAra,

En siker vlrtkur
Under iren har jag samlat pi

de inte limpar sig f6r tryck, som det
brukar heta. Av den anledningen
nimns de inte hir. Men de vanligaste
rekommenderar anvdndn ingen av
krita, grodspott, h6nsg6dsel, tjira,
virtbitare, omslag med vit blilera,
mos av krossade ekollon, bri inning
med isiitt ika, hird ombindning med
firsk flasksvil under en vecka och
minga fler. Man kan skrdmma och lisa
bort virtorna ocksl. Mer skrivbords-
betonat folk siger atr de kan hypnoti-
seras bort. Det ir ingen inde pi alla
f6rslagen. Det biista med dem alla ir
att de samtliga iir effektiva till 100
procent! Det beror nu inte pi att alla
har effekt pi vi.rwirus, utan det ir
precis Wdftom. Hur man in gor och
vad man in g6r si har behandlaren
tiden med sig. F6rr eller senare sji lvl i i-
ker ju den hd.r kriimpan och har man
den rdtta tron, si kan man ju vara
siker pi aa ens kdra huskur har gjort
detta underverk.

HIr kan jag passa pA att ge den lille
kurfuskaren ett litet tips som kan
bidra till act skaffa honom rykte f6r
ofelbar duglighet. Ndr en vArtpligad
b6rjar klaga extra mycket, hans virtor
b6rjar m6rkna och h6ja sig mer dn
f6rut 6ver omgivande hud, och han fir
allt svirare att gi pi grund av 6mhet -
di ir t iden inne f6r en l iten kur. Den
kan besti i precis vad som helst, efter-
som det iir frigan om en avst6tnings-
reakion som intligen kommit mot
slutet av sjiilvliikningsprocessen. Nigra
veckor senare faller virtan bort och
ld,mnar efter sig en liten skir grop som
i sin tur brukar forsvinna efter nigon
minad. Har man starkt behov av atr bli
sannspidd och g6ra sig mirkvirdig
skall man ge akt pi detta tecken - och
i viirsta fall silja sin ofelbara vdrtkur
just vid ett sidant tillfiille .

e/t

I slutet av 1988 borjar den linga serien
artiklar om anrroposofin. Fcirst ut dr
Hans Isaksson med en anikel om vissa
grunder iantroposofin. En viktig del har
att gcira med, i"ldrar, tdnder och barns
utveckling som ftir tanken till talmagi:virthuskurer. En del iir sl konstiga att
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Tink med tin-
derna

Den empiriska vetenskapen
har aldrig nitt lengre in till
att betrakta minniskans

fisisko kropp, varav det
sjiilsliga blott betraktas som
ytfenomen.

Men minniskan iger ocksi
en eterkropp av formativa livskraf-
ter, liksom f 6 djur och vixter. Hon
iiger dirtill en astralkropp (liksom
djuren) vilken domineras av kins-
lokrafter. Astralkroppen lr inte bun-
den av naturlagarna. Vid insomnandet
16r sig astralkroppen fritt i tid och
rum, vilket vi upplever som dr6mmar.
Vir f)irde kropp ir den viktigaste,
sjdlen eller 'Joget" som enligt antropo-
soferna iir ododligt och forst nigra
timmar efter d6den limnar kroppen i
awaktan pi sin iterf6delse.

Vi f6ds inte med alla dessa fyra
kroppar, eller vrjsensled, fullt uweckla-
de. Det nyfodda barnet ir i allt vflsent-
l igt en fysisk individ, underkastad om-
givningens naturkrafter. Det f,r eter-
krafterna som driver fram tonderna,
framkallar tonddmsningen och uwecklar
tcinkandet. I fdnderna ligger just den
kraft som sjdlsligt tar sig uttryck i
rinkande. Denna Process dorninerar
de sju forsta iren av virt liv.

Sedan mdnniskan i sjuirsildern fA.tt
sina 6nder frig6r sig nimnda eterkraf-
ter frin sina tandalstrande uppgifter
och hjilper direfter till att uweckla
det fria ginkandet, inte lingre som en
fysisk kraft, utan som en rent eterisk
kraft. Av denna anledning anser antro-
posofin att tandsprickning och tand-
sjukdomar stir i ett intimt och
betydelsefullt samband med barnets
sjiilsliga uweckling - att barnet i viss
bemirkelse rinker med sina 6nder.
Tinderna blir ocksi viktiga hii lpmedel
f6r att uweckla tinkandet efter sjuirs-
ildern, bland annat genom att m6i-
ligg6ra uttalet av t och d. Dessa kon-
sonanter ir ju vad som inom fonetiken
kallas dentaler och ingar ofu i ord
som betecknar tingen i omvirlden -

till exempel "det", "that", "das", rys-
kans "tot" osv. Det iir dock oklart,
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huruvida Steiner
egentligen menar att det
utan hjilp av dessa konso-
nanter skulle vara skulle vara
om6jligt att peka ut f6remil i
omgivningen.

Mellan sju och fjorton irs ilder
uwecklar eterkroppen kjinslolivet. Till
att b6rja med ir detta intimt knutet
till den fysiska kroppen. Alla kiinslor
hos barnet har tdta korrelat i inre
sekretion, andning cirkulation. Denna
uweckling kulminerar med kons-
mognaden kring fiortonirsildern. Di
uppnir kiinslolivet sin sjiilvstlindighet i
f6rhillande till det rent fysiska. Si till
den grad avskiljer sig nu eterkroppen
frin den fysiska kroppen, att yngling-
ens eterkropp vid fiortonirsildern
iger kvinnliga former, medan flickans
har manliga.

(4/te88)

I detta nummer finns ocksi en ling
artikel om den antroposofiska rasleran.
Mycket intressant. Undrar hur mlnga
som c.r lite lost anknutna till antroposo-
fin som kenner till detta?:

Varftir ir negrer svarta?
Rudolf Steiner Aterkom ging

pi ging till frigan om de olika minnis-
korasernas uppkomst och egenskaper.
Detta iir inget bitema i hans skrifter,
utan en viktig del av hans stora histo-
rieskrivn ing om miinsklighetens ut-
veckling och skickelse.

De fysiska kj[nnetecknen pi att
tillh6ra en viss "ras" formedlas som
bekant genom arv. Men enligt Steiner
(som inte trodde pi den biologiska
uwecklingsliran) var det f6rst under
senare tid som raskdnnetecknen blivit
erftliga. Hans andevetenskap hade

ntmligen visat att "i det forgtngna
frambringades rasklinnetecknen av den
plats dir miinniskor f6ddes".

Han gav ocksl ganska detaljerade
besked om hur raskdnnetecknen hade
uppkommit. I negerns fall hirstamma-
de de frin krafter som utgick frin "en

punkt som ligger i Afrikas inre. Frin
denna punkt verkar si att siga alla de
krafter utstrllande frin jorden, som
sirskilt ingriper pi miinniskan under
hennes f6rsta barndomstid". Denna

punk piverkar dirigenom "de

md.nniskor som genom hela sitt liv
ir helt beroende av dessa krafter, si
att denna punkt forwarigt priglar

dem med de forsta barndomskdnne-
tecknen. Detta ir ungefirligen en
karaktdristik av alla de md.nniskor -

vad giiller deras raskaraktdr som si att
siga fir de besgimmande krafterna ur
marken vid denna punkt. Det som vi
kallar den svarta rasen ir visentligen
betingat av dessa egenskaper". Svarta
minniskor var alltsi, enligt Steiner,
barnsliga.

I ett annat sammanhang beskrev
han de syarta som "de sista resterna
av den minniskogrupp hos vilka nii-
ringssystemet ir f6rherdat", och i
ytterligare ett sammanhang skrev han:

"Men de minniskor som alltf6r
svagt uwecklat sitt jag-viisen, som var
alltf6r utsatta f6r solens inverkan, de
var som vixter: de avsatte under sin
hud alltf6r mycket kolartade bestinds-
delar - och blev svarta. Diirfor iir
negrarna svarta."

De osiotiska folken
De gulhyade minniskorna iAsien i ir
enligt Steiner betingade av en punkt pi
jordytan som f6rser dem med "min-

n iskans senare ungdomskiinnetecken".
Dessa minniskor dr, menade han,
f6rsedda med en alltf6r iniwand folk-
karaktlr:

"Se pA dessa fdrger, med borjan
hos negern och fram till den gula
befolkning som stAr att finna i Asien.
Dirav har ni dflr kroppar, som iteri-
gen ir fodral till de mest olika sjiilar,
med b6rjan i den helt passiva neger-
sjiilen, som ir fullstindigt hiingiven



omgivningen, den yttre physis, till den
passiva sji lens andra nivi i Asiens olika
delar."

Steiner wekade inte heller att
d6ma ut olika enskilda asiatiska folk-
slag. Hunnerna beskrev han t ex som
"de sista resterna av gamla atlantiska
folk De stir i djup dekadans, som
fttrar sig i en f6rruftnelse av deras
astraloch eterkroppar". Vidare fanns
det "sidana minniskor, som diirige-
nom ir degenererade, att nervsyste-
met f6rherdades pi alltf6r tidigt stadi-
um och inte forblev mjukt tillrickligt
linge - de sisa resterna av dem ir
den malayiska rasen". Ett annat slags
forherdning gav upphov till de mongo-
lis ka "ldgre folkklasserna".

De utddende indianerno
Men den minniskoras som fick minst
nid i Steiners 6gon var indianerna.
Aven dessa var f6rknippade med en
siirskild ilder i md.nniskolivet, nermare
besfimt med "de krafter som har
mycket att g6ra med minniskans
utd6ende". Han beskrev dem som "en

degenererad minniskoras", och detta
var ocksi skiilet till att de hade dukat
under i si stor utstrdckning:

"Det ir inte pi grund av europ6er-
na nycker som den indianska befolk-
ningen har dott ut, utan pi grund av
aft den indianska befolkningen miste
f6rvirva de krafter som ledde till att
den dog ut."

Medan Afrikas svarta led av ab-
normt svag jagkiinsla, hade indianerna
det motsatta problemet. Deta var
ocksi orsaken till deras hudfiirg.

"Och de har uwecklat detta Jag si
starkt att det gitt anda in i deras
hudfirg de blev kopparr6da. De har
uwecklats ti l l  dekadens."

(soH)
Att den vita rasen befanns h<igt stiende
behriver vll inte upprepas i tryck.

c,/t

En annan minnesvdrd artikel frin 1988
dr den om den norska slagrutan, soke-
vinkeln. Den kunde hitta folk i laviner:

Pseudovetenskap kan vara av
mer eller mindre allvarlig art.

Niir till exempel slagrutor anvinds f6r
aft leta efter vattenidror pi sommar-
stugetomten hdnder ju sannolikt inget
allvarligare in att husdgaren luras pi
lite pengar.

Men ndr slagrutor anvd.nds f6r att
s6ka efter minniskor som begraws i
laviner, nir det gil ler l iv eller ddd, ir
det allvarligare.

Sedan mitten av 1970-talet har
Norges Rsde Kors Hjelpekorps re-
kommenderat "sokevinkler", 

en mo-
dern variant av slagruan, vid sdkande
efter lavinoffer.

Niir s6kevinkeln presenterades i
ett reportage i Bergens Tidene vintern
1986 stanade en debatt mellan Rolf
Manne, professor i kemi vid Bergens
universitet, och f6retrtdarna f6r
NRKH.

Rolf Manne ir medlem i Vetenskap
och Folkbildning. Han kan idag ta it sig
iran av att ha utfort Norges, f6rmodli-
gen Nordens f6rsta regelritta "debun-

king" - den amerikanska termen f6r
att avsl6ja bluffmakare.

Jag har giort en sammanstlillning av
striden, som strdckte sig 6ver mer in
ett ar. Det iir ett stort material. Men
det visar ovanligt tydligt" tycker jag
hur en pseudovetenskaplig tro funge-
rar - och hur man kan ga till viiga f6r
att bemdta den.

G--)
SA anvinds siikevinklarna
"Sokevinklerne hil ls med samma
armsfdllning som en slagruta. Man tar
kraftigt tag om vinkelarmarna, si att
vinklarna hAlls parallellt och vigriitt,
men nigot framitlutade si att vinklar-
na inte gungar f6r litt At sidan. Man
16r sig lite snabbare in vid s6k med
slagruta. Vid ualag kommer vinklarna
att korsa varandra. Markeringen ir
mycket exakt, lodria 6ver punkten
som utl6ser uSl4get /.../

Nyare erfarenheter visar emellertid
att vinklarna ocksi kan anvindas till
pejling. Nir det bara ir fi s6kare i
skredet, till exempel vid kamratr[dd-
ning i liten grupp, kan pejlmetoden
vara att f6redra- Sirskilt kiinsliga s6ka-

re kan uppnl pejlverkan ndr de s6ker
med wi vinklar. Pejlingen bestir i att
vinkeln nirmast den begravne 16r sig
utAt och stadigt pekar mot den plats
dir denne ligger, medan s6karen fort-
sifter framit. Mindre kinsliga s6kare
kan anvinda bara en vinkel. Den kom-
mer di att peka rakt mot den begrav-
da som beskrivet ovan."

(u r kompendiet "Snaskred")

Kompendiet fortsitter med att f6rkla-
ra hur manskapet indelas i "K-soker,

V-ssker och hjelpere", beroende pi
"kdnslighet" (man understryker att
denna kan 6vas upp); samt hur ridd-
ningsarbetet ska organiseras: avstind i
kedjan, t idsintervall, mm. I huvudsak
lokaliserar V-s6karna platsen f6r utslag
och mirker den; K-s6karen "fins6ker"

och tolkar utslagen. Hjiilparna s6ker
med lavinsond och spade efter K-
s6karens markering.

Hur undviker man utslag frin vat-
tenidror, malm och annat? Med
NRKHs s6kevinklar med "omstdllbara

antenner " ska detta inte ske. Andi
beh6vs ocksi "mycket trining" f6r att
liira sig tolka utslagen - styrka, djup,
och typ.

Jonas S<iderstrom har sammansrallt en
ling och uti jmmande historik i f iorton
punkter men vi ncijer oss med denna
borjan, utdraget ur kompendiet "Snci-

skred" och sen fonsd.tter vi t i l l  slutet,
testet:

R6da Korset sti l lde upp med
tre erfarna vinkels6kare. 2

med mer iin l2 irs erfarenhet och en
tredje som i flera trr hade trinat med
vinklarna cirka varannan vecka. Dess-
utom s6ke en gammal slagruteman
och wi soldatlag, som snabbt lira upp
i metoden av Faarlund. Skeptikerna
representerades av Steinar Bakkeh6i
frin Norges Geotekniska lnstitut och
Rolf l'lanne.

Alla var eniga om fors6kets upp-
Itggning. De troende vinkels6karna
uttalade att de riiknade med treff i 80-
90 procent av fallen.

Si blev det inte. Allt som registre-
rades kan fdrklaras med slumpen.

Tvi forsok genomfdrdes. F6rst
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sokte de fyra "experterna" en soldat
som grdvts ner i en konstgjord sn6vall.
I sex forsoksomgingar fick man sam-
manlagt 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. Awi-
kelsen ir emellertid inte statistiskt

signifikant, och fors6ket pekar inte pi

nigot sannolikt samband mellan s6ke-

vinkelutslagen och soldatens placering.

I f6rs6k nr 2 lig en soldat g6md

under sn6n i  ett  simulerat skredomri-
de om 50 x 50 meter. Detta upprepa-
des tre ginger, och iter gjordes sam-
manlagt 24 markeringar. Al la var bom-
mar. Den t i l l i tna felmarginalen f6r en
trdff var 2,5-3,5 meter (beroende pi

riktningen). Det biista resultatet var
5, I m frin den begravde, och genom-

snittsfelet hela l9 meter. Resultaten

visade hel ler ingen ski l lnad mellan
"experterna" 

och de oerfarna solda-
terna: bida missade l ika grow.

Slutsatsen av f6rs6ken ir att vink-
larna ir  obrukbara, och att mil t i fdrens

ska sluta ld.ra ut metoden. Vidare ska
armens reglemente om laviner och
lavinrdddning dras t i l lbaka 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",
skriver Rolf Manne. 

"Hitt i l ls har de

valt att inte uttala sig. S6kevinklarna
har varit en hjd.rtesak f6r en rad cen-
trala personer i  NRKH, framf6r al l t
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Nils Faarlund. I ett privat brev till mig
skriver Faarlund att s6kevinklarna
forrfurande har sin plats inom den
'helhetliga och balanserade' fiellredd-
ningen, men han ser ut att medge att
metoden inte ir ' fdrdiguwecklad'.

De negativa resultaten kan knap-
past fa den som ir 6vertygad om
ockulta fenomens realitet att indra
uppfattning. Men f6r andra iir det klart
att Hjelpekorpsen mister sin trovir-
digh et som fiiil lrlddn ingsorgan isation,
som linge de inte gor en intern rdfst
och liigger undan s6kevinklarna."

e/t

Mer antroposof i  kommer i  nr  211989.
Hdr skriver Sven Ove Hansson onl sy-
nen pi sjukdom och den sjuke:

|| filta3mar 
och tidigare liv

77 Enligt Steiner berodde sjukdo-
mar till stor del pi miinniskans beteen-
de under tidigare liv. Han uttryckte
detta. si att "en svag organisation (av
kroppen) kan karmiskt iterf6ras pa ett
egoistiskt handlande i ett tidigare liv".

"Vi kan i sjiilva verket siga: Vi begar
inte vira misstag ostraffat! Vi biir
sfJmpeln fran vira fel vidare med oss
till nisa reinkarnation... Si infogar sig
sjukdomarna rentav som miktiga
uppfostrare i virt liv."

Malaria berodde pi alltf6r stor
sjilvcentrering i tidigare liv och difteri
pi att man handlat alltf6r mycket
under affekc Lunginflammation kunde
iterf6ras pi en "sidan karakfdr, som i
sig har fallenhet och b6jelse ti l l  sinnliga

utsvivningar - som i sig sl att sega
hade ett behov att leva sinnligt".
Mtnga sjukdomar hade sitt ursprung i
l6gner:

"Si finns det en viss form av bacil-
ler som birare av infektionssjukdomar,
som hirstammar frln minsklighetens
l6gner; de ir inget annat in fysiskt
forkropps ligade l6gnd emon er."

Den h6ga f6rekomsten av urberku-
los inom arbearklassen berodde enligt
Steiner pi utbredda hatkiinslor inom
denna samhillsklass:

"Under de sista irhundradena
uWecklade sig i vir europeiska befolk-
ning genom de tekniska framstegen ett
industriproletariat, och med derta har
det utbildats en stor miingd ras- och
stindshat. Dessa sitter i minniskans
astralkropp och fir sitt fysiska uttryck
som lungtuberkulos. Denna kunskap iir
ett resultat av ockult forskning."

Mekanismen var alltsA sidan att "en

mdnniska som i ett liv har uwecklat
dil iga b6jelser och l idelser, f6ds i nista
liv med en osund fysisk kropp; En
minniska, diremoq som har en god
hilsa, som f6rmir stA emot mycket,
har i sitt f6rra liv uwecklat goda egen-
skaper. En som stindigt tenderar att fi
sjukdomar, har arbetat in deliga drifter
i sig sjllv." Dirf6r ankommer det pi
var och en att "rensa bort sina diliga
b6jelser och di forbereda sig for en
god, stark kropp for nista liv."

Atminstone i en del fall kunde en
sidan karaktirsforbittring ocksi f6r-
bittra hilsan redan i det nuvarande
livet. Si till exempel giillde detta mdss-
lingen, sorn han ansig bero pi en
alltf6r inewend personlighet. Om en
rninniska bdttrade sig it id, "skulle

denna dirigenom uppnidda sjiilsstyrka
ha f6rt dithin am masslingen hade
kunnat utebli, genom att det som i
organismen redan var framkallat vid
bildandet av denna organisation, funnit
sin utjimning genom de starkare sjiils-
krafter, som uppbidats genom sjtlv-
fostran."

Men tven sjukdomar som man
genomled hade enligt Steiner ett virde
och en mening:

"Minga minniskor klagar ti l l  exem-

sokevinkler for fi :illbruk,
med "stdllbara antenner".



pel 6ver ont och smerta, men frin en
h6gre synpunkt iir det alls inte beritti-
gat att klaga 6ver detta, ty niir de
6vervunnits, och man ir beredd till ett
ntsta forkroppsligande, si d,r ont och
smirtor killor till vishet och besinning
och 6verblick 6ver tingen."

Han menar rentav att "mycken

kroppslig sk6nhet som man finner hos
mlnniskan, ir vunnen genom sjukdom
i det foregiende livet". Deua synsiitt
sfdmmer 6verens med Steiners all-
minna ti l l tro ti l l  en h6gre ordning dir
allt har en mening. Han betraktade till
exempel f6rsta viirldskriget som "sjilv-

fallet n6dviindigt", och menade att
dess budskap ti l l  md,nniskorna var
detsamma som andevetenskapens.
Han talade om "den store liromista-
ren, kriget, som pi ett si blodigt siitt,
pi ett fruktansvdrt sitt, siger till min-
niskorna vad vi ocksi andligt siger 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
sdger si hdr:

|| 
"Man fAr cancer nir sjilen

77 inte kan sjunga"
I Aftonbladets s6ndagsbilaga den I
oktober fir vi det wivelaktiga nojet aa
mdta wi likare frin antroposofernas
sjukhus, Vidarkliniken i Ji irna.

Brdstcancer drabbar kvinnor "som

har en viss ambivalens ti l l  sin kvinno-
bild", enligt l ikarna. Man ir mer eller
mindre mottaglig f6r sjukdomar bero-
ende pa vilken samhillsklass man
tillh6r. Den typiske br6stcancerpatien-
ten ir "en stackars socialdemokrat,
som dr 6veranpassad till samhillet",
enligt liikaren Christian Osika. -- Man
fir br6stcancer niir s.jiilen inte kan
sjunga.

Nir man viil har fitt cancer ska
patienten fi en sidan behandling pi
Vidarkliniken att hon sjilv ordnar upp
sitt liv. c,/J

Giftfritt, biologiskt odlat eller biodyna-
miskt?. Det dr sannerligen inte 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 ska vdl inte mdrka ord. J"g.t.t
att detta 1r en term med en egen inne-
bord. Men biodynamiskt di? Ja, di ska
det gi till si har, (smaklig miltid!):

I De biodynamiska
z -7 preParaten
Bland annat for att f6rstirka effeken
av de kosmiska krafterna, for att hjelpa
gr6dan aa tillgodogora sig ljuset och
f6r att ge vixterna biittre motstinds-
kraft mot skadeg6rare anvtnder man
sig av de biodynamiska preparaten.
Dessa ir humuspreparatet och kisel-
preparatet, vilka sprutas over fdlten,
och de se>< kompost-preparaten.

Humuspreparatet (preparat nr 500)
framstlills av kog6dsel som fitt for-
multna i kohorn nedgrd.vda ijord
under yintern, medan kiselpreparatet
(nr 501) bestAr av flnmalen kvarts som
legat nedgrivd i kohorn under somma-
ren. Kohorn anses av nigon anledning
vara speciellt bra pd att ansamla de
kosmiska krafter som man dr intresse-
rad av att ta vara pi i preparaten.

Nir de fiirdiga preparaten ska
anvilndas 16r man ut dem i vatten.
Utr6rningen anses "vicka" de ansam-
lade krafterna frin vila till akiv form,
och samtidigt anser man att kraften
6verf6rs till vattnet. Det ir alltsi
vikigt hur man 16r ut preparaten f6r
att dessa processer ska ske st effekivt
som m6jligt

Av humuspreparatet tar man 100 g
preparat per 3O-40 | vatten per hek-
tar, ay kiselpreparatet 2 g till samma
mingd vatten och ya. Utr6rningen ska
ske i kirl av trd eller stengods (metal-
ler anses forsvaga krafterna) och bdr
pigt under en timme. Man ska r6ra
kraftigt och bya r6relseriktning en
eller wi ginger per minuc

De utr6rda preparaten sprutas
sedan ut 6ver odlingsmarkerna som
ett fint duggregn (humuspreparatet)
eller i dimform (kiselpreparater).

Humuspreparatet anvd.nds i sam-
band med g6dsling och sadd och ska

spridas ut under eftermiddagen eller
kvdllen, medan kiselpreparatet anvind
till den unga, vdxande grddan och
sprutas ut under f6rmiddagen. Bida
preparaten sdgs verka pi vdxterna
som ljusare och torrare viider och ska
g6ra att vd.xterna liigger en st6rre
andel av sin tillviixt till det omride son
ska bli "frukt", vare sig det tr rotfrukt
eller sid.

Man kan ju inte lAta bli att undra
varf6r dessa preparat alltid 96r att det
i ir just den del minniskan ir intresse-
rad av som uwecklas i (for oss) positiv
riktning.

De si kallade kompostprepararen
framstiills av olika vilctdelar som vanli-
gen fir gnomgi nAgon form av behand-
ling f6r att ansamla "krafter".

Nr 502 tillverkas av blommor av
r6lleka som liggs i en urinblasa av
hjort vilken f6rvaras ovan jord pi som
maren, i prd pi vintern.

Nr 503 bestir av kamomillblom-
mor som legat i en djurtarm i jorden
under vintern.

Nr 504 ir brinnissla (hel blom-
mande planta, utom roten) som legat
nedgriivd i jorden under eft ir.

Nr 505 ti l lverkas av s6nderhackad
ekbark som ltggs i huvudskilen av
nigot husdjur och f6rvaras i jord
under vintern.

Nr 506 bestir av maskrosblommor
som legat nedgrdvda inuti bukhinnan
frin nigot n6tkreatur under vintern.

Slutligen bestAr nr 507 av blomsaft
frin vinderot.

Dessa sex preparat anvinds alltid
ti l lsammans. Man tar 2 kubikcm av
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vardera till 5 kubikmeter kompost.
Preparaten anses underl i t ta ol ika

processer, dels i  nedbrytningen av
kompostmaterialet,  dels i  jorden som
kompostmaterialet sprids pi.  Dessut-

om pistis de kunna f6rbiittra kvdvetill-
st indet i  kompost och jord genom
"grundemnesomvandl ing" ,  ddr  t i l  I
exempel  ka l ium och ka lc ium under
inflytande av vite omvandlas till kvive.
Det pi si sdtt bildade kvivet anses
speciel l t  vdrdeful l t .

(Lors Hedenrlq 3-4 1989)

C/'t

Nu ful jer en f i j rklaring t i l l  astrologin

som en astronom rydl igen lemnat, utan

stijrre framg.lng vad det verkar:

Magnetisk astrologi
En brictisk astronom, Percy

Seymor, har lanserat en teori om hur
astrologi fungerar.Seymou r fOrkastar
den traditionella solteckensastrologin,
men tror pi Gauquelins samband
mellan egenskaper och vissa planeters
uppging 6ver horisonten (eller posi-
tion i zenith) vid fodelsetid. Men Sey-
mour vdnder pi sambandet. Siirskilda
egenskaper eller person lighetstyper
skapas inte av kosmos. De irvs frin
foreldrarna. Men vi inrer ocksi, menar
Seymour, benlgenheten att f6das vid
en speciell t idpunkt. Han hivdar
(st6dd pi Gaquelin) att det f inns ett
samband mellan planetpositioner vid
f6reldrarnas fddelse och plan etpositio-
ner vid deras barns f6delse. Hur vet
di ea of6tt barn act det ska komma ut
just ndr t.ex. Jupiter gir upp ovanfor
horisontenl

Antenn
Seymour tror att det centrala nervsys-
temet kan fungera som en antenn for
magnetiska signaler fran rymden. Men
varje mdnniskas "antenn" ir unik, och
reagerar bara fdr en viss signal. Och
denna "insfd.l lning" ir ett resultat av
att personlighectypen pi nagot sitt
avspeglas i det centrala nervsystemets
konfiguration. Nir det ofodda barnet i
moderlivet uppfingar en magnetisk
signal, diirfdr att planeterna i solsyste-
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met har radat upp sig i vissa kombina-
tion er, sitter f6rlossn ingsarbetet
iging. Alltsi: planeterna besfimmer
inte egenskaperna hos minniskorna.
Men de g6r att minniskor med vissa
egenskaper tenderar att fodas vid
specifika tidpunker. (Gauquelin hiiv-
dar t.ex. att ledande politiker f6ds niir
Jupiter gar upp over horisonten eller
stir i zenit. Ledaregenskaper beror
alitsi pi nigon egenhet i centrala
nervsystemet, som ocksi gor barnet
kinsligt for den specifika magnetiska
signal som uppstir vid sidana liigen.)
Efter att barnet f6tts tas si mycket
information in via andra sinnesorgan
att den magnetiska perceptionen inte
mirks eller spelar nagon roll l ingre.
Men, tror Seymour, under vissa forhil-
landen senare i l ivet, ndr planeterna
radar upp sig pi samma sitt, kan signa-
len tringa igenom, och orsaka perio-
der av snabb personlig uweckling eller
forendring.

Avftirdos
Seymour ir doktor i astrofysik med en
avhandling just om "Cosmic Magne-
tism". Han ir medlem i Royal Astro-
nomical Society. Hans "teori" har inte
fitt mycket stod. De flesta astrono-
mer har a#drdat den - likasi de flesta
astrologer ("for begrinsad"). Til l  de
positiva kommentarerna hor att teorin
faktiskt d.r vetenskapligt testbar. Det
torde avse huruvida vissa planetposi-
tioner verkligen ger upphov ti l l  nigra
specifika f6riindringar i det magnetiska
feket. Man har ocksi noterat att den
inte innehil ler nigra nya, hitt i l ls okd.n-
da fysikaliska krafter. Vad den dock
innehil ler ir f lera nya, ogrundade,
biologiska antaganden, bland annat om
magnetismens inverkan pi minniskan.

as,3-4 t989)

Jag undrar hur det pS.verkar horoskopet
ndr barn plockas ut med hj"lp av kniven
under arbetsvdnlig kontorstid? Den fri-
gan gdller vil inte bara det magnetiska
horoskopet utan ocksi den gamla vanli-
ga stj drnb i ldsvarianten.

Zappa om New age:
New Age saknar sinne f6r

sii lvkrit ik. jag skulle 6nska art de
seri6st skulle granska sina pistienden.
Vem vet? Kanske skulle de hina nigot
som verkligen fungerar. Men ingen har
gjort det in. Det skulle vara err
enormt vetenskapligt framsteg. Men
folk vil l  hil la skenet uppe, och ddrfor
kommer det att komma dnnu en
"New Age" efter den hdr, med en ny
ryp krimskrams och glaskulor. Eller
kanske med malkulor isl i l let, vem vetl

(FrankZappo, citerod i 3-4/1989)

Sant, och mer om new age konrmer
1 9 9 2 .

Men innu dr det bara 1990 och Ran-
di besoker Stockholm. Randi dr dcn
amerikanska i l lut ionisten som arberar
h5"n for att fttrklara och avsloja mystik
och magi. Hans foredrag sarnmanfatra-
des av Sven Ove Hansson och deiar av
sammanfattningen kommer her:

Rand i  iS tockho lm
Randi b6rjade med ett exem-

pel utanf6r den etablerade vetenska-
pen: "levitation" inom Transcendental
meditation CfM). Med levitation menas
att sviva fritt i luften i strid med
tyngdkraften. Enligt TM-sekten kan
man med hji lp av mediationsteknik
liira sig att levitera. Pi fotografier som
TM sprider i reklamsyfte kan man se
personer som ser ut atc sviva fritt i
luften ett litet stycke 6ver marken,
sittande i lotussti l lning (den klassiska
meditationssfilln ingen med korslagda
ben).

Dessa fotografier dr inte fdrfalska-
de. Diremot er de tagna med ovanligt
kort exponeringstid. Vad med itatorer-
na i sjdlva verket sysslar med ir att
hoppa, sittande i lotussgillning pi
fl erdubbla madrasser. Som gymnastisk
6vning ir detta inte helt litt, men en
viltrinad person kan lira sig att hoppa
upp l-2 decimeter.

I TMs centrum i USA finns tvi
kupolticka byggnader, en f6r min och
en for kvinnor, dir hoppandet (levita-
tionsdvningarna) dger rum. F6r stker-
hets skull i ir takh6jden l5 meter.



Enligt vad TM liinge har hivdat finns
det tre steg i levitations6vningarna:

l. Att sitta och hoppa upp och ned
i lotusstdl lning.

2. Att stanna kvar i luften dit man
hoppat upp.

3. An fritt sviva omkring i rummet.
Eftersom man redan klarat av steg

I skul le detta innebira att man t i l l  33.3

Procent har ldrt sig att levitera.
Nyl igen har emellert id nya r6n

annonserats fran TM. Man har nu
lyckats att l6sa uppgiften till 50 pro-
cent. Bakgrunden t i l l  detta framsteg lr
att  det, vid ndrmare studier pi Maha-
rishiuniversiteten, visat sig f innas inte
mindre in fyra stadier i  levitat ionen:

l .  Aa sicta i  lotusstdl lning och
skaka.

2. Att hoppa upp och ned, si t tande
i lotusstdl l ing.

3. Att stanna kvar i luften dit man
hoppat.

4. Att svtva fritt omkring i rummet.
Randi har sjdlv trd.nat gymnaster

sorn ldrt sig 
" 

stadium2" enl igt denna
nya l ista, och dirmed visat att  det hela
inte har med meditarion att skafh.

(2/ tee1)

i  nummcr  111990 ra r  man upp person-
Iester. 

-l-estcr 
som lven arbetsgivare an-

r .anCcr s ig av v id anstd. l ln ingsintervjuer.
En trcnd som jag gissar inte har bi iv i t
nrindrc med iren. Framfor alit har hand-
skr i f tsrydning -  grafoiogi-  var i t  p l  mo-
dct. t.orr 4.r awr 4ft-t4J 4wg fik a.rrftt hnj ,,r,

:)ei naa:dl.are Lr'Zr,r )

"Kinn dig sji lv bittre?"
Aven scientologerna har sin

variant av persontest. Det kallas Stan-
dard Oxford kapacitetsanalys och
bestir av 200 fragor som skall besva-
ras med ja,  kanske el ler  nej .  Testet  i r
gratis. Det framgir inte pi nigot sda
av testformuldret att detta distribueras
och uwirderas av scientologerna.

Benanrningen pi testet ir ocksi
vdrd att kommentera. Det ligger nira
ti l l  hands att forknippa restet med
Oxford University i England, vilket
onekligen ger ett intryck av gedigen

t 6

vetenskaplighet, h6g kvalitet och om-
sorgsfullt utprovade metoder. I sjdlva
verket syftar namnet pi den inte lika
vilbekanta staden Oxford i USA,
nigot som marknadsforarna av testet
knappast sjilvmant skyndar sig att
framhilla.

Nigra exempel pi frigor som ingir
i testet:
. Blir du nigonsin stdrd av vindens

ljud eller kniippningar i viggarnal
. Blir du ibland ganska upplivadl
. Sjunger eller visslar du ofta bara f6r

skojs skul l?
. Bliiddrar du igenom tagtidtabeller,

telefon kataloger el ler ordb6c ker
enbart for n6jes skull?

. Fir du ti l l f i i l l iga muskelryckningar
nir det inte finns nigon fornuftig
anledning t i l l  det l

Av diagrammet pa formulirets framsi-
da framgi.r indirekt att testet pastas
mita tio betydelsefulla si kallade per-
son lighetsdrag, bland annat:
. Dina problemomridelr
. Hur lycklig du d.r
. Dina verkliga f6rutsattningar
. Hur vil du umgis med andra

Om det f inns che fer som anvdndcr siq av
scientologernas test hoppas jag ocksi att
jag slipper.Jaglat mig faktiskt resras en
ging.Vdi rnedveten om riskernasom rur
var. lvlcn oj, vad jag bchovdc myckct
kurser for att bli cn hel mdnniska! Jag
hade ett sjdlvdcstruktivt beteende (jag
hade medgerr arr det hdnder att jag gir
mot r<jtt l jus), spiittrad pcrsonlighct mcd
alltfcir lett att fr kontakt med andra
mdnniskor (?!) och jag arbetade li.ngt
under rnin kapacitet. 

-froligen 
anvdnde

jag bara 10 procent av hjarnan. E,n vCn
til l  mig var ofi irsiktig nog att lamna sitt
r ik t iga narnn r i l l  denna sekt.  Gor aldr ig
nlgonsin det!

e/t

i991: Nu dr det dags for c i rk larna i
Fllten. Anna Schytt och Fredrik Lind-
qvist har varit i E,ngland och trampat i
sdden. En mdrkverdig sak bland m5.nga
var att cirklarna/mcinstren blir mer och
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mer kompliceradc For varje i.r som gi"r:
Och massmedierna beskylis som van-

ligt for att gcira mer skada d"n nlrta.
Troligen sant:

Okr i t iska massmedier
I England har massmedierna

dlskat att berdtta om fenomenet. Ner
vi var i England i somras fick vi se ett
stort antal BBC-inslag som Paul Ful ler
spelat in, och vi l iste massor av art ik-
lar .

Okrit isk beri t tade 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 l ika okri t iska i  sin
rapportering. Skadeglatt och triumfe-
rande basunerar bide bri t t iska och
svenska medier ut att  al l t  ar bluff .  Utan
kritiska frigor.

Bower och Chorley sdger att de
f ick  iden t i l l  det  he la  medan de b ida
arbetade i Australien pa 60-talet. Di
dok det nimligen upp sidana hir
c i rk lar  i  s iden,  1966 i  Queens land.
Sedan flyttade de hem till Englanci och
sedan 1978 har de vari t  ute och r i tat
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  l l r  de
ha fatt av tidningen Today, som fick
"storyn".

Det liir viil knappast bli laftare nu
aft fa pengar och st6d till seri6s forsk-
ning kring cirklarna i  sd.den.

Redan t idigare har det vari t  mot-
vinci. Geologer, geofysiker, statistiker
och biologer; minga hade beh6ws f6r
att skapa klarhet, men de flesta forska-
re har skrdmts bort av att cirklarna
samlar si minga mystiker, ufo-friilsta
och andra stol lar kr ing sig.

Och sen nir tvi  konstndrer i
skirmm6ssor dyker upp och f ir  mass-
medierna att okritiskt forklara att allt
var bluff, ja, di gar det bra f6r forskar-
na att fornumsti$ sega: "vad 

var det vi
sa! " .
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En l i ten  no t is  f r in  ]991:

Astrologi slAr Gud i Sifo
Bland 527 ungdomar som Sifo

tillfragat svarade 22 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 ungdomar som tror pi
opin ion su nd ers6kn ingar.

( t /e t )

e/J

Si ar v i  t i l lbaka i  nut id,  1992.Jag ut lova-
de nigot om New age. Ingen har vdl
hunnit glomma Katarina Gunnarssons
artikel som fanns inne si sent som i v5.ras
men d"ndi.. Hennes "mycket 

kortfattade"
lista pi vad man kan hitta pi ett hel-
hetscenter kan vara bra att ha som cn
liten uppslagsbok:

Alternativ medicin:
zonterapi, homeopati, 6rtme-

dicin. Genom en f6rendring i l ivsaaityd
och genom visualiseringstekniker kan
hilsan itervinnas.

Astrologi: tron att stjirnornas
sti l lning pi himlen i fodslo6gonblicket
siger nigot om en minniskas 6de.

Vattumannens tidsilder ir en astrolo-
gisk term.

Channeling: budskap genom medi-
er, uppfattas som kontakter med
andevirlden eller med en h6gre med-
vetenhet. Nyn namn pi den gamla
spirit ismens mediumism, tal i trance,
automatisk skrift och en inre r6st.

New Age Economics: det nya
settet att se pi f6retag. Man skall visa
socialt ansvar, ej bara strdva efter
vinst. lsti l let b6r man se ti l l  vad som
ir nynigt for samhillet, mil j6 och
minniskorna.

Esoterisk ondli ghet: pistien det
att vissa esoteriska f6restillningar ger
kunskap om vekligheten.

Heoling: mediumistisk kiru rgi
(medium opererar med hinderna),
handpil iggn ing kristal lhealing.

Holistisk medicin: tron pi att
minniskan ir en psykofysisk enhet.
Man behandlar hela minniskan, inte
enskilda symptom.

Holistisk viirldsbild: detta dr en
kdrna i New Age. Allt utg6r en helhet,
hinger samman, pAverkar och dr bero-
ende av vartannat. Pi ett djupt plan ir
alla l ivsformer i botten samma visen.
Kosmos ir medvetet, fdnkande och



skapande. EnheamYstik.

lntuition: ger bittre kunskaP om

verkligheten in f6rstindet. Eller funge-

rar som komplement till detta. Man

b6r uweckla sin intuition f6r att bli

toppresterande.

Kroppsbehandlingan f6r enheten

mellan kropp och siiil. Tragermassage,
rolfi ng, sh iatzu, alexandertekn iken,

rosenmetoden.

Meditotion: metoder som TM,

Vinpassa och Zen ger djuP kunskaP

om det egna iaget och dess relation till

kosmos, samt inre frid och sikerhet.

Numerologi: nu mmervdrd et hos

virt namn ger nyckeln ti l l  vir Person-
lighet.

Den nyo fysiken: hevdar aft det

finns stora l ikheter mellan 6sterlindsk
mystik, en holistisk virldsbild och den

nya fysiken, ddr inte materia utan

energi ir universums innersta natur.

Paropsykologi: roner stort intres-

se hos New Age-folket Paranormala
fenomen, parapsykologisk forskn ing,

ut-u r- kroppen -upplevelser, nlra-

d6den-upplevelser, reinkarnation, hur

vi minns tidigare inkarnationer.

Positiw tiinkonde: m6iligt att

f6rvandla det egna iaget och omvirden
(se visual iser ing).

I

l' 
-n,r, .o rE* .trfEnvolD {1' t rarffo tfso( l( f uJT r

"Ny andlighet", Gurus ti l l  exempel Sai
Baba, Martinus, Steiner, Krishnamurti,
Swedenborg. Kristna finns represente-
rade pl Pan, men di som "speciellt

intressanta individer" som mystikern
och religonsblandaren Hans Hof.

Sjiilvkiinnedom / inre perconlig
ufi e ckl i n g / sjil lvft nerkJ i go n d e :
olika metoder som hii i lper t i l l f6r att vi
skall ta ansvar och makt 6ver vira liv.

UFO

Visuoliseringstekniken uPPrePan -

det av "inre bilder" som hii i lper oss att
uppni bestdmda mil med livet. Med
hjilp av "affirmationer" och metodisl<t
upprepade meningar kan man Pi en
suggererande sdtt piverka sin person-
lighet pi ett gynnsamt sitt.

Yoga: meditation som skaPar ba-
lans och harmoni mellan kroPP och
s jiil.

(t/92)

Till slut, redaktijrer, i vart och varannat

nummer av Folkvett si. ber ni om ursc.kt

ftjr att tidningen dr fiirsenad. Den borde

snart ha hunnit upp sig sjdlv! Men allvar-

l igt talat, skriv bara en bra tidningsi bryr

vi ldsare oss inte si mycket om NAR den

kommer. H uvudsaken dr A-l*I- den kom-

mer.
Hebn Rundgren

@sopial*
Transformation in Our I ime

Rebirthing: en teknik som Senom
hyperventilering frig6r frin mentala
och kdnslomlssiga blockeringar.

ReinkornotionsteroPi: genom att

iteruppleva tidigare liv s6ker man
genom till exempel hypnos l6sa livs-
problem vars orsaker ti l lh6r t idigare
inkarnationer.

Religion: 6sterld.ndska religioner,

r 8
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