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Den amerikanskesociologenf)avid
Phillips har jdmfort dodlighetcn i olika
sjukdomar hos personer i Kalifornien
med kinesiskoch europeiskhlrkomst.
Han fann att folktron fungerade som
sjalvuppfyllandepro fctior. Sjuka ki neser
"progvars ftidelseir gav dem en dilig
nos" fcir sjukdomen dog i genomsnitt
"bettre"
tidigare ln landsmdn med
ftidelseir ftir sjukdomen. Skillnaden var
Forvissasjukdomar mycket stor. Traditionsbundnakinesiskakvinnor med luftvtgssjukdomarsom astma,bronkit och
emfysemdog igenomsnitt itta ir tidigare om de var fttddaett metallir [n om dc
var fodda under nigot annat ir.
Sjelvfalletfanns ingen sidan skillnad
inte for kontrollgruppen,som bestodav
mdnniskor av europciskherkomst. Rcsultatentyder alltsi pi att negativaprofetior ftirsdmrarprognosenvid allvarliga
sjukdomar,av allt att doma huvudsakligengenompsykosomatiskamekanismer.

naturmcdel.Sidanamedcl har under en
tid silts bide i hilsokostbutikeroch pi
g y m.
Livsmcdelsverkct
motiveradesitt beslut mcd att efedrindr vanebildandeoch
har allvarliga biverkningar.
Expressenintervjuadeen 13-iring i
G o tc b o rg s om ti l l htj rde ett gdng som
anvd.ndeefcdri np reparatfrln h'ilsokostafFircr nd.rdc intc fick tag i sprit eller
"Det
andra drogcr.
har lika bra effekt
som de andradrogcrvi anvdnder",berittade han. Han och hans kamrater tog
hcla furpackningarpi en glng fcir att fl
tillriicklig effekt. Vid dessadoser finns
ri s k F o rl i v s hotande
kompl i kati oner,bl a
n j u rs v i k t.
(GP och Expressen30/9 1993)

Kallfusion
f)lsken 1989 trldde tvi amerikanska
I
kemister fram inFor vdrldspressen
och pistod att de hade funnit en fantastisk ny energikd.lla:fusion vid vanlig
rumstemperatur.Dettavdckteettenormt
uppsecnde,men fonfarande finns inga
bevis for att kall fusion kan fh att fungcra.
Svenska fusikersamfundetsirsbok
Kosrnoslorir 1993 innehiller en artikel
av Klas Malmqvist som sulnmerarforskningslagetom kall fusion. Malmqvist
rcdovisar de mdrkliga skeendenakring
experimentenmed kall fusion. Han ftirklarar ocksi de vetenskapligaskalen till
att frsiker i allmrinhet dr skeptiska till
fenomenet.
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(Lancet 6/I I 1993, enligt referat
i SvD I4/tI 1993)
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Efedrinpreparatstoppas
T slutet av september stoppade livs
I medelsverkctalla icke receptbelagda
preparatsom innehi"llerefedrin.Efedrin
har bl a uppiggandeeffekt,och har kommit att anvindas som dopingpreparat.
Eftersomdet finns en kinesiskmcdicinalvdxt (Ma Huang) som innehiller
efedrin har dmnet gitt att kcipa som
r8

%
FoLKVETT NR 4

1991

