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UFORKLARLIGE OPPLEVELSER

Kjære medarbeider!
Gjennom de siste 100 år eller vel det, har et materialistisk syn på livet fått stadig sterkere fotfeste i Vesten.
Naturvitenskapen aksepterer bare det som kan bevises helt håndfast. Dette har gitt svært dårlige vilkår til ”de
andre sider” ved tilværelsen, til religion og tro på den ene side, og til det uforklarlige og ”overnaturlige” på den
annen. Dette siste er blitt sett på som gammel overtro, som ville forsvinne etter hvert som vitenskapen i tur og
orden avslørte alle tilværelsens hemmeligheter for oss. I økende grad er det blitt oppfattet som mistenkelig, ja,
bent frem utillatelig om folk for eksempel fortalte om merkelige eller uforklarlige opplevelser de hadde hatt. Da
kunne man faktisk risikere å bli stemplet som ”litt rar”. Men til tross for denne innstilling fra ”de opplyste” i
samfunnet har man i Norge som ellers i Vesten i løpet av de siste 10-15 år opplevet en ren eksplosjon når det
gjelder interessen for de ikke-materielle sider ved tilværelsen. Dette har gitt seg mange forskjellige utlag, som
nye trosretninger, oppblomstring av alternativ medisin og ikke minst en meget serk interesse for det overnaturlige eller paranormale.
Men er disse nye strømningene foreløpig bare et hovedstads- eller byfenomen? Er de utbredt i alle grupper av
befolkningen? Er de kanskje ikke så nye som vi innbiller oss? Dette er noen av de spørsmålene som det ville
være interessant å få svar på. Vi håper derfor at så mange som mulig av våre medarbeidere vil være interessert i
å si noe om dette emnet. Svarene vil bli brukt i en undersøkelse som skal ta for seg nyere opplevelser og beretninger om disse på bakgrunn av gammel folketradisjon spesielt om gjengangere og spøkeri av forskjellige slag.
Vi har delt spørrelisten i to. I avsnitt I spør vi om egne, personlige opplevelser, eller erfaringer som venner/
slektninger har gjort. I avsnitt II er vi ute etter historier som er blitt fortalt i ditt miljø, som du har hørt tidligere
eller som er gått ”på folkemunne”.
Les gjennom hele spørrelisten før du begynner å skrive. Og husk at dersom din innstilling til fenomenene vi spør
etter er avvisende, er det av stor viktighet for undersøkelsen at vi også får den opplysningen. – Og en og annen
historie kan du kanskje ha hørt allikevel - -?

I. PERSONLIGE OPPLEVELSER
1. Hvordan er din innstilling til det overnaturlige? Tror du det finnes sider ved vår tilværelse
(religiøs tro holdes her utenfor) som vi ikke kan makte å forklare ut fra det rent naturvitenskapelig syn – i hvert fall ikke med de kunnskaper og metoder vi råder over i dag? Har din
holdning til slike ting endret seg opp gjennom livet? (Skriv fritt – bruk gjerne mange ord!)
2. Hvordan mener du at denne ikke-materielle side ved tilværelsen kan komme til uttrykk?
Når du svarer på spørsmålene nedenfor, ber vi deg beskrive bakgrunnen for opplevelsene,
situasjonen da det skjedde, – eventuelt de tankene du har gjort deg omkring det som
skildres.
a)

Har du noen gang opplevd tankeoverføring (telepati)?

b)

Har du møtt – hørt – noens ”fylgje” eller ”vardøger”?

c)

Har du vært sanndrømt noen gang, eller kjenner du noen som er det? Vi vil gjerne at
du gir eksempel på slike drømmer.

d)

Har du truffet på synske eller klarsynte mennesker (som kan skue inn i fremtiden eller
se bortkomne personer og ting)? Fortell!

e)

Har du selv opplevd å ”se” inn i fremtiden, eller har du ”sett” skjulte ting – om enn
bare rent glimtvis?

f)

Er du interessert i astrologi? Leser du om emnet – hva leser du? Følger du med i ukebladenes ”horoskoper”? Tror du det er noe i det?

g)

Har du hatt uforklarlige opplevelser av et eller annet slag, opplevelser der du følte at
vanlige, rasjonelle forklaringer ikke strakk til, i hvert fall bare delvis? Hvis du har hatt
slike opplevelser, vil det være av den største verdi for vår undersøkelse om du kunne
gjengi disse opplevelsene så detaljert du kan.

3. Dersom nære familiemedlemmer eller kjente av deg har hatt opplevelser eller gjort erfaringer som hører hjemme i spørsmål 2, og fortalt om slike opplevelser, vil også disse beretninger
være av stor interesse.
4. Hvis du er blant de som blankt avviser slike fenomener som er omtalt i spørsmål 2, –
kunne du tenke deg å gi en kort begrunnelse for ditt syn?

II. FORTELLINGER
Selv om ikke du selv eller dine nærmeste har hatt slike erfaringer som er omtalt i forrige
avsnitt, har du kanskje hørt fortellinger om uforklarlige ting, som skrømt, gjengangere eller
underlige opplevelser. Vi vil gjerne at du skriver ned:
a)

fortellinger/sagn om uforklarlige opplevelser/hendelser som har gått ”på folkemunne”
eller blitt fortalt i ditt miljø – og som gjør et visst krav på å bli trodd.

b)

”spøkelseshistorier” – som fortelles for underholdnings eller ”skremsels” skyld, uten å
gjøre krav på å bli trodd.

Hvem har du hørt historiene av, – og i hvilke situasjoner er det vanlig å fortelle dem?
Har interessen for slike fortellinger forandret seg i løpet av den tiden du har levet?
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