
Odestro besannas
f, nligt kincsisk folktro stir halsan
Il under astrologiskt inflytande, och
ftjdelseiret spelar en stor roll. Hjrrtsjuk-
domar anses vara srrskilt farl iga for dem
som i.r lodda under ett 

"eldir" (ir som
slutar pi nigon av siffrorna 6 eller 7 i
vdsrerlendsk tiderdkning), cancer drab-
bar sdrskilt dem som ir fodda under ett
" jordir" ,  

lungsjukdomar dcm som Ir
fodda under ett 

"metall i.r", 
etc.

Den amerikanske sociologen f)avid
Phil l ips har jdmfort dodlighetcn i olika
sjukdomar hos personer i Kalifornien
med kinesisk och europeisk hlrkomst.
Han fann att folktron fungerade som
sj alvuppfyl lande pro fctior. Sj uka ki neser
vars ftidelseir gav dem en dilig "prog-

nos" fcir sjukdomen dog i genomsnitt
t idigare ln landsmdn med 

"bettre" 
ft i-

delseir ft ir sjukdomen. Skil lnaden var
For vissa sjukdomar mycket stor. Tradi-
tionsbundna kinesiska kvinnor med luft-
vtgssjukdomar som astma, bronkit och
emfysem dog igenomsnitt itta ir t idiga-
re om de var fttdda ett metall ir [n om dc
var fodda under nigot annat ir.

Sjelvfallet fanns ingen sidan skil lnad
inte for kontrollgruppen, som bestod av
mdnniskor av europcisk herkomst. Rc-
sultaten tyder alltsi pi att negativa pro-
fetior ft irsdmrar prognosen vid allvarliga
sjukdomar, av allt att doma huvudsakli-
gen genom psykosomat iska mekan is mer.

(Lancet 6/I I 1993, enligt referat
i SvD I4/tI 1993)
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Ef ed ri n preparat stoppas
T slutet av september stoppade livs
I medelsverkct alla icke receptbelagda
preparat som innehi"l ler efedrin. Efedrin
har bl a uppiggande effekt, och har kom-
mit att anvindas som dopingpreparat.

Eftersom det f inns en kinesisk mcdi-
cinalvdxt (Ma Huang) som innehil ler
efedrin har dmnet gitt att kcipa som
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naturmcdel. Sidana medcl har under en
tid silts bide i hilsokostbutiker och pi
gym.

Livsmcdelsverkct motiverade sitt be-
slut mcd att efedrin dr vanebildande och
har allvarl iga biverkningar.

Expressen intervjuade en 13-iring i
Gotcborg som t i l lht j rde et t  gdng som
a nvd.nde efcd ri np reparat frln h'ilsokost-
afFircr nd.r dc intc fick tag i sprit eller
andra drogcr. 

"Det 
har l ika bra effekt

som de andra drogcr vi anvdnder", berit-
tade han. Han och hans kamrater tog
hcla furpackningar pi en glng fcir att f l
t i l lr i icklig effekt. Vid dessa doser finns
r isk For l ivshotande kompl ikat ioner,  b l  a
njursvikt .

(GP och Expressen 30/9 1993)
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Kall fusion
f)lsken 1989 trldde tvi amerikanska
I kemister fram inFor vdrldspressen
och pistod att de hade funnit en fantas-
tisk ny energikd.lla: fusion vid vanlig
rumstemperatur. Dettavdckteett enormt
uppsecnde, men fonfarande finns inga
bevis for att kall fusion kan fh att fung-
cra.

Svenska fusikersamfundets irsbok
Kosrnoslor ir 1993 innehiller en artikel
av Klas Malmqvist som sulnmerar forsk-
ningslaget om kall fusion. Malmqvist
rcdovisar de mdrkliga skeendena kring
experimenten med kall fusion. Han ftir-
klarar ocksi de vetenskapliga skalen till
att frsiker i allmrinhet dr skeptiska till
fenomenet.
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