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turer, men de repr~senterer ogs~ st~rke indre energier. Nogle gange
kommer der ikke et, men flere dyr ud fra et bestemt chakrapunkt, og
dette indikerer som regel en psykisk spiitteise af en eller anden art. Dy
rene er endvidere helt forskeilige fra menneske tu menneske. Nogle gan
ge er de venhige, andre gange skr~mrnende, nogle gange er de tavse,
men so regel medbringer de et vigtigt budskab tu personen. Dyrene
kan ogs~ ~,edvirke tu at fortr~ngte opieveiser igen bliver .evidste for
personen. ‘D\yrene kan invitere tu en rejse i det person et ubevidste og
senere i det \oliektivt ubevidste, og der kan derige’ em løses op for
mange forskei[1’qe livsproblerner. P~ et tidspunkt ~ndbydes alle chakrady
rene tu at møde”h~nanden, og her er samspiii- mehlem dem vigtigt set
ud fra en terapeuti’sk synsvinkel. Nogie ga ~e si~s dyrene indbyrdes,
men ideen er, at de~ii sidst skal hj~lpe •nanden. Opgaven bhiver s~ for
terapeuten at opfordre •yrene tu frede ~g sameksistens.
1 nogle tiIf~lde kan klien -n slet ikke forestihle sig at der kommer dyr ud
fra chakrapunkterne; dette kyldes ikke, at vedkommende ikke har no
gen indre dyr, men biot at d- • -mrner sig, rn~ske fordi de er skr~mte. 1
andre tilf~hde kan dyrene kun ‘~res, eller rn~ske bare fornemmes. M~
ske gemmer de sig inde i e sko eh.hign. Der er ahtid en vigtig grund tu
at dyrene ikke vii vise sir, og dette ~ man s~ arbejde videre m~d tera
peutisk.
Nu findes der jo rna ge forskehhige psy ~terapiformer, hvor dyr p~ en el
ler anden m~de k~n forekomme, f.eks. i ere traditionelle guidede visu
aliseringer. Un9er s~danne visuahiseringer an khienten f.eks. begynde
med at fore9iile sig, at han befinder sig i et .ndskab, hvor han ogs~ kan
møde fors~eihige dyr. Og dyr kan naturhigvis o~tr~de i natdrørnrne, hvor
de kan ‘~re bilheder p~ aspekter af os seiv elle •e kan v~re symboler
p~ vore’s for~idre. Forskellen rnehhern dette og Ga -gos’ metode er, at
hos Gahlegos udspringer dyrene fra chakrene, som jo er energicentre i
kroppen. Det betyder, at der er rneget mere “power” i dyrene end hvis
man biot har drørnt om et dyr eller opievet det under en guidet visuahise
ring.

SPØGERIER ~Å HØJT PLAN

Af Gert Rønsby

Det er hensigten med denne artikel at berette om den forbhøffende
kendsgerning, at USA’s pr~sidenternbede fra første f~rd har v~ret
skueplads for spøgerier og andre paranormale begivenheder.
Stoffet tu foredrageter hovedsagehigt hentet fra en bgq,~der udkorn~ i
~Q~f~Qifatterne er Joel Martin o~WihIiam J. Birnes, og bogens titel ej
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“The Hauntin s of the Presidents” med undertitlen “A Paranormal History
of the US Presidenc “. Begge forfattere er journalister, og de har be
sk~ftiget sig med paranormale f~nomener gennem lang tid; Joel Martin
således i 40 ~r.
Før vi tager fat p~ selve emnet, er der et par vaig at foretage. For det
første vii jeg v~lge at se spøgerier som et bevidsthedsf~nomen. Kun i
et menneskes bevidsthed har spøgelset en sikker eksistens. For det an-
det vii jeg forst~ bevidstheden som ps kens eroduktion. 1 langt den stør
ste del af vore v~gne timer og i en vis del af søvnen producerer es ken
uafladeli.t bevidsthed. Det er min overbevisning, at det er psykens vig
tigste opgave, og at evnen tu at opretholde denne produktion er det al
lervigtigste tr~k for vores overlevelse som individer.
R~stoffet tu denne produktion er vores lager af viden og kunnen, vore
sanseindtryk, vore følelser, ubevidste psykiske processer og ukendte p~
virkningskilder; uerkendte eller afviste.
Når. vi oplever spøgerier er sanseindtrykket som oftest vagt eller flerty
digt. 1 sådan en situation er vi tilbøjelige tu at tolke oplevelsen ud fra
forudfattet forst~else, forventninger og frygt. Bet der det s~ at seø.eri
er er hailucinationer? Nej, ved hallucinationen skaber vi et falskt sanse
in. ry , her fortolker vi et usikkert sanseindtryk. 1 bogen giver Joel Mar
tin et s~rdeles godt eksempei p~ et spøgeri: Sammen med en veninde
besøgte han en hospitaliseret ven. Efter besøget gik begge hen i en kirke
for at bede for vennens helbredelse. Da han gik op mod alteret af kir
kens midtergang m dte han en lille nonne, som lagde et usynligt kl~de
p~ hans skulder, hvorpå hun forsvandt uden at det var muligt at finde ud
af hvorhen. Veninden fortalte ham, at f~nomenet er kendt, det kaides
“besk ttelsens sal”, det er altid - som her - ledsaget af en oplevelse af
trøst og tryghed hos modtageren. Jeg har seiv haft en lignende oplevel
se, dog i mere ufuIdst~ndig form, idet der ikke var nogen synlig person,
men kun en fornemmelse af berøring af skulder og bryst som om noget
blev lagt over skulderen - et sjal er en god forklarin.. Det skete i et ~pg
p~ vej hjem i nedtrykt humør. Lige som tilf~Idet var for Joel Majiln følte
jeg trøst og beroligelse ved oplevelsen.
Og nu tu selve sagen. “Det Hvide Hus”, der er USAs embedsbolig for na
tionens førstemand, bl~V6 ~ti1790érne, alts~ kort efter opn~elsen af
uafh~ngig heden af England. Landets første pr~sident George Washing
ton n~ede ikke at~flytte md, da han døde i december 1799 og huset først
var nogenlunde klar tu indflytning 1 18~. Det blev således USAs 2.~pr~-
sident John Adams og hans kone Abi au der blev det første pr~sident
par i det nye hus. Huset er stort - 132 v~relser, og det er gentagne
gange blevet bygget om eller restau~i~EEi nge af beboerne afskyede
det og l~ngtes efter den dag, da man kunne forlade stedet og finde en
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mere tiltalende bolig. Det gjaldt is~r Abraham Lincoln, der senere blev
den mest aktive blandt husets man.e änder o. •en.an.ere. Sondringen
mellem disse to typer af spø.elser skyldes bogens forfattere, som defi
nerer typerne p~ følgende måde: En •en.an’er er en afdød, der er bun
det tu sine jordiske omgivelser gennem følelsesm~ssigt uafklarede for
hold, m~ske skyld, m~ske uløste opgaver, m~ske uafsluttede engage
menter med partnere. Gengangere~ er karakteriseret ved stereotypi i
handlinger - altid den samme vandrin~g, de samme su~ og det samme
forsvindingspu*t - m~ske gennem en dør, der er muret til for et ~r
hundrede siden. En~nd derimod er en afd~~ der for l~ngst er g~et vi
dere i det forløb, der venter alle afdøde. Denne ~nd er imidlertid i stand
til at vende tilbage tu steder for sit virke medens det hørte tu i j~m~~r
dalenEUF]a~~smidig m.h.t. at tilpasse sig tu de levende,
søge kontakt med dem og m~ske kommunikere med dem. Et eksempel
p~ en gen.an’er fra det hvide hu~E~~lsk soldat, der blev skudt
under Engl~ndernes modangreb mod den nye nation 1 1812. Han blev
set s~ sent som i 1950’erne. Her vii vilade gengangeri deaf betragt
ning og samle os om ånderne - specielt nogie af pr~sidenternes ~nder.0
Man kender beretninger om tyve pr~sidente~s ander, der har vist sig pa
forskellige historiske lokaliteter (man er kommet tu nr. 44), s v af dem
har vist sig i selve det hvide hus. 1 25 pr~~dentieile administrationer
har der v~ret rapporteret besøg af ~nder eller gengangere. 1 syv tilf~lde
var ~nderne tidligere~andre paranormaie h~ndelser
inden for husets rammer kan n~vnes !~~liiespiritistiske seancer og
kontakter med mennesker med ciairvoyante eller andre parapsykologJ~ke
gaver. Oftest var det pr~sidentfrue , der tog sig af denne side af den
paranormale aktivitet. Endelig skal det n~vnes, at Gerald Ford, Jimmy
Carter og Ronald Reagan alle har set UFO’er under fiyrejser.
Da det er umuligt at gennemg~ hele det omfangsrige materiale, de to
forfattere har samlet, viI jeg v~lge tre af de spøgende pr~sidenter til
n~rmere pr~sentation. De tre er: George Washington, Abraham ~~oln
og James Garfield.
Ge6i Washin ton er USA’s nationalhelt nr. 1. Han var leder af uaf
h~ngighedskrigen, han var den første pr~sident, hans samtid og efter-
tiden forgudede ham i en grad, der gr~nser til det uacceptable. For em
net her er der to h~ndetser, der er relevante. Den første er et møde
med et v~sen, som af Washington seiv blev identificeret som en engel.
Det skal bem~rkes, at han var st~rkt relig~s. H~ndelsen fandt sted i
februar 1778, medens h~ren var kørt fast, og l~ vinteren over i Valle
For e - en lokalitet i Penns lvania. Det var den alvorligste krise for uni
onsh~ren: alt syntes tabt: Soldaterne sultede, mange havde n~ppe tøj
at d~kke kroppen med eller fodtøj - mere eller mindre nøgne, lasede,
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udmattede og suitne mens kulden bed og den ene efter den anden gav
op og tr~dte ud af de levendes tal. Men samtidig havde mandskabet en
fantastisk tiltro tu og loyaiitet mod deres~eneral G.W.

en gr~ og h~bløs dag sad G.W. ved sit primitive skrivebord for at ud
f~rdige dagsbefalingen. Pludselig m~rker han en tHstedev~relse, hvil
ket f~r ham tu at se op. Hans blik møder en s~rdeies smuk kvinde, med
et autoritativt udseende og ~gt~jf~rd. Hun tiltaler ham som “Re ublik
kens søn11, og hun viser ham forskellige ‘limt vedrørende nationens
fremtid. Hun opfordrer harn tu at holde ud og st~ de trange tider igen-
hem; ~jren er sikker, hvis han og hans tropper biot holder ud.
Anden~gang vi hører om Washingtons paranormale o.levelser er under
den amerikanske borgerkrig. Igen var det i en kritisk situation, hvor det
truede med, at sydstatsh~ren ville f~ overtaget, og uopretteligt drive
nordstaterne i defensiven. Den 2. juli 1863 var et stort slag i fuld udvik
ling.ved Gett sbur som ligeledes ligger i Penns Ivani . Den ene side
tal.te 75.000 mand, den anden 85.000, s~ det var vel krigens største
slag. öb~Fst Chamberlain - en teolo.i’rofessor - var p~ vej for at slutte
sig tiIi~fdstaternes styrke i spidsen for 20. Maine Regiment. De kom tu
et vejkryds, her vidste de ikke, hvilken af vejene, de skulle v~lge. Da fik
deøje p~ en rytter i en lys frakkepg med trekantet hat. Rytteren vinke
de at regimentet skulle følge ham. Først troede menige og befalings
m~nd, at rytteren var den o l~re eneral McClelland, som p~sident
Lincoln havde afskediget på grund af hans fiasko som leder af h~ren.
r~TdT~tud gik det efterh~nden op for alle, at det var s&veste George
Washingto~ der førte an. Han blev ved at lede regimentet under deres
opgave med at holde en bakke, der kaldtes “Little Round Top’. Hans le
derskab fortsatte selv efter at man var løbet ~r for ammunition, og han
var med, da oberst Chamberlain gav ordre tu at s~tte bajonetter p~ ge
v~rerne og angribe ned ad højen. Det vilde angreb lykkedes,Nordh~ren
beholdt den strategisk vigtige høj, og sydstatsmodstanderne, blev split
tet og mistede initiativet; de flygtede, og efter yderligere nogle timers
kamp var sejren hjemme.
Washin tons enf~ er i øvrigt set flere gange b~defør og efter Get
t sbur. undertiden sammen med Martha- hans kone.
1 begyndelsen af 1800-talletfandt der voldsomme kampe sted mellem
unionsh~renog Shawnee-stammen under høvdingenTecumseh. Det af
gørende slag fandt sted i 1811 ved en lokalitet i Ind~na, som kaldtes
“Tippecanoe”. Shawneeh~ren blev slagtet af en talm~ssigt overlegen
unionsh~r, meF~ eéFne h~vdede, at de havde vundet, da de hav
de dr~bt flere fjender end h~ren. De var imidlertid drevet tilbage fra de
landomr~der, man ønskede til nye bos~ttelser. Det var ikke første gang,
at indianerne blev drevet bort fra land, som de betragtede som deres
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retm~ssige hjemsted; biot var tabet alvorligere og meresmertefuldt for
indianerne denne gang. Sandsynligvis var det det totale forhs for h~bet
om at kunne d~mme op for de hvide horders erobring af vesten.
De amerikanske styrker stod under ledelse af William Henr Harrison,
som p~ det tidspunkt var~ Han forholdt sig me.et ralende
over sejren - som andre kaidte nedsla.tnin.en - og han var uforsonhig
öW~d~i~Fide over for de overvundne. Han profilerede sig som kr~.shelt
med den hensigt at sø.e val. tu .r~sident.osten p~ et senere tids-
punkt; n~r tiden var moden. Høvdin Tecumseh havde en lillebror, som
var meget berømt og højt skattet blandt indianerne. Han var religiøs le
der med st~rke karismatiske tr~k i sin personlighed og i sin ledelses
~ Han havde~jofetiskeev~erog besad i det hele taget storjndeiig
styrke. Stammens fatale nederlag fyldte ham i lige grad med sorg og
vrede. Som alle indianere ans~ han de hvides handlinger for forbryderi
ske og brutale; han betegnede dem som “børn af den onde~j~”Sata~s
yn.eI med andre ord. Ienskwat~~, som han hed, fremsatte en forban
delse over Harrison og de efterfølgende pr~sidenter. Han forudsagde, at
Harrison ikke ville blive valgt 1 det valg, der forestod, men han kunne
blive valgt n~ste gang. Hvis det skete, ville handø under embedet, og
det samme ville ske for pr~sidenter valgt hvert tyvende, k 1 fremtiden.
Harrisonh~nede profetien og udn~vnte Tenskwatawa til svindler og
gøgler. Han kastede sig ud i valgkampen op til pr~sidentvalget i 184 ;
han vandt p~ sit ry som effektiv general og tiltr~dte som pr~sident 1
marts 1841. Han havde foretaget rejsen fra Ohio tu Washington D.C.
med diligence, b~d og tog. Mange steder undervejs havde han holdt mø
der med sine v~lgere og andre, der ville se deres nye pr~sident. Da han
ankom den ~ niarts var han synligt tr~t og ~ Alligevel red han
uden overtøj p~ en hvid hesttil ceremonien og holdt der efter en tiltr~
delsestale pa 1 time og tre kvarter. Under rideturen tilbage blev han
gennemblødt af en kold byge. Om aftenen blev han alvorligt s .. Syg
dommen forv~rredes gennem rnarts m~ned og den ~~p.!il døde han ef
ter at have v~ret pr~sident i en maned.
Tenskwatawas forbandelse menes at have ramt en r~kke .r~sident
valgtiarstal~ der ligger et antal gange t ve efter 1840. Den første var
Abraham Lincoln, som vi skal tale n~rmere om senere. Han blev valgt i
i8~Qog myrdet i ~ Den n~ste var James Garfield, som blev valgt i
1880. Han blev myrdet kort efter sin tiltr~delse i 1881. Mere om denne
interessante personlighed senere. William McKinley valgt 1900 myrdet
1901; Warren G. Hardin valgt 1920, død i embedet~ fflj~iirLP.
Roosewelt døde under embedet i J~94~ John F. Kenned valgt 1960,
~Ronald R~g~ valgt 180, overlevede mordforsøg i
1981. Brød han den gamle forbandelse eller kan man h~vde, at hans
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Alzheimer tog sin begyndelse her og faktisk gjorde ham til en døende
r~Ti~den han forlod posten? Men det er kun spekulationer. Den før
ste, der uden tvivl har brudt Tenskwatawas forbandelse er Geor e W.
Bush der var pr~sident fra 2001 tu 2009, valgt for første gang i 2000.
Den n~ste pr~sident, hvis gengan~erhistor~ vi skal besk~ftige os med
er Abraham Lincoln. Som tidligere n~vnt blev han valgt første gang i
~i 1864 og tiItr~dte sin anden periode i 1865. Han
blev myrdet i april 1865. Han var den st~rkest s kiske ersonl~ d
blandt pr~side~ ietildato. M~ske var han ikke ~yj~sk, men havde
erhvervet sine evner gennem en krise, der udspillede sig da han var otte

Han faldt af en e~~~iev ramt af et spark fra denJ~ia
bevidstløs blødende fra et sar i panden i adskillige timer. Faderen troede,
at han allerede havde mistet ham, da krisen_vendteog bedringen satte
md. Herefter forekom der stadige psykiske begivenheder med jJngoln
som fokus. S~danne tilf~lde, hvor psykiske evner optr~der efter et
traurne er langtfra ukendt~. Et berømt eksempel er Ed ar Ca ce, som
blev synsk i sin egen helt specielle udformning - efter en alvorlig syg
Jöim i tidiT~teenageakIer.
Lincoln blev valgt til pr~sident i 1860. Han var således den første pr~si
dent, der faldt md under betingelserne i Tenskwatawas forbandelse, n~r
bortses fra Harrison der var ~rsag til den. Allerede kort efter valget - in-
den inds~ttelsen - havde Lincoln gentagne s n, der varslede hans
sk~bne. Tr~t efter valgkampens strabadser havde han lagt sig i sit ar
bejdsv~relse. Fra sit leje s~ han en~yj~ggnde_glasflade, som viste ham
spejibilledet af hans eget ansi.t i to versioner. Han rejste sig og kiggede
ud ad vinduet, han lå under, men s~ forsvandt synet. Han lagde sig tu
ba.e og s~ p~ ny det samme s n denne gang bem~rkede han en for
skel mellem de to ansigter: det ene var friskt i kuløren det andetblegt.
Han fortalte sin kone Mar Todd Lincoln om synet. Hun tolkede det
straks til en forudviden om to •erioder som pr~sident, men han ville ik
ke overleve anden •eriode. Senere - efter andet valg - oplevede Lincc~n
ieen synet.
Lincolns tid i Det Hvide Hus blev embedsm~ssig st~rkt belastende p~
grund af den meget bitre og grusomme bor. erkri.. Eri~at.var den fuld af
sor.er og famili~re vanskeligheder. !j~y_I~~. var en s~rdeles vanske
jjg~gtef~lle at leve sammen med. Efter beskrivelserne rna hun~jj~s
for at have v~ret hysterikerin~sten invaliderende grad. Hun var langt
fra en støtte for sin mand; tv~rt imod kr~vede hun hans støtte - tilsy
neladende uden hensyn til hvilke krav embedet stillede til ham.
1 1862 misted ensøn. Det var den anden af deres børn, der døde for

—dem. Begge var de optaget af den~ der var ~9~pstaet USA: S in
tismen, der begyndte i 1848. Det førte til, at Mary Todd søgte kontakt
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med sine afdøde_børn gennem seiritistiske seancer. Lincoln deltog i nogle
af disse, undertiden presset dertil af Mar Todd. Han var t~t p~ ~bent at
vedg~, at han var s.iritist, og man ved, at han brugte s kisk be avede
mennesker som kilder tu information om de rette beslutninger. Blandt de
E[~1~~te personer, der s~Iedes ydede pr~sidenten tjenester var s~r
hg en uni kvinde ved navn Nettie Colburn. Hun fik en ganske s~rhi.
plads i USA’s historie. 1 efter~ret 1862 begyndte Lincoln at tvivle p~, om
hans val.løfte om at lade sydstaterne have deres slaveri 1 fred kunne
holde. 1 se.tember skrev han emanci ationserkl~rin en, men undlod at
s~tte den i v~rk. Senere p~ efteråret deltog han i en seance med Nettie
Colburn som agent. Under en timelang trance argumenterede hun med
overbevisende kraft og sofistikeret indsi.t for nødvendigheden af at
frems~tte deldarationen hurtigst muhigt, da det var den eneste vej tU
sejr. Lincoln genkendte den afdøde atriot Daniel Websters t~nkning
bag pi~~rd; senere bekr~ftede,~
der havde talt gennem hende under trancen. Emancipationserkl~ringen
omfattende alle slaver 1 USA blev proklameret 1 januar 1863, og den ~n
drede borgerkrigens forløb.
N.C.s kontakt med ~ndeverdenen spillede ogs~ en rolle 1 tiden o. ti!
mordet p~ pr~sidenten 1 marts 1865. Hun formidlede adskilllie advars
ler som pr~sidenten efterhånden blev temmelig tr~t af og som han
ikke rettede sii efter i overensstemmelse med den sk~bnetro, der var
karakteristisk for ham. Det var ikke kun udefra, der kom advarsler: ogs~
fra hans eine forudvidende drømme blev Lincoln advaret om den kom
mende afslutning. Den tydeligste blandt de advarende drømme havde
han den 9. aeril hvor han s~ sin kiste stående .å en katafalk i det Østli
ge rum i det hvide hus. 1 drømmen spørger han en af de tilstedev~ren
de, hvem, der er død. Svaret var: “Det er r~siden “. Den 14. a nI
sket- s~ mordet.
Lincolns første aktivitet efter døden var gentagelsen af kistens to rese
til 5 nin fields i Illinois hvor han blev begravet. Togetblevsethvert~r
d~~~j~jl.Det var helt jydløst, luften over sldnnern~ blev ~j.~i:e og
mere fuiti. medens~j~p~j~ur og luftfuiti.hed var u~ndret ved siden
af banelegemet. Toget blev setj en ~rr~kke, men derefter ophørte sy
net. 1 ~rene efter Lincoins død var der k~~4 og ~Jj~re rapporter om
møder med hans genf~rd, men efter ~ri9QQblev rapporterne h ..iiere
og klarere. Den første tU at berette om hans spirituelle tulstedev~reLse
var Theo orRoosevelt. liden fulgte mange funktion~~r og i~ster med
beretninger om syn af eller møder med ILincolns spø else. Pr~sident
Calvin Coolid es kone Grace s~ Lincolns spøgelse i fuld figur og i det tøj,
som alle kender fra bihleder af ham. Det var i perioden 1923 til 1929. Før
2. verdenskrig blev L~oln set~Ieanor Roosevel~, m~~s F~~i~IinD.
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R afviste seiv at have set ham; dog var han sikker p~, at Lincoln
spøgte 1 Det Hvide Hus da han fik mange beretninger om spøgerierne
fra Eleanor o. fra ansatte.
Mange g~ster oplevede ligeledes Lincoins n~rv~r. Blandt dem var tre
rom inente: Dronning Wilhelmina af Nederland, Premierminister Chur
chill o Golda Meir fra Isra-l. Wilhelmina blev v~kket ved at nogen ban
kede på døren. Hun troede, at det drejede sig om envigtig meddelelse,
s~ hun r~bte “Kom md”. Da ingen reagerede stod hun ud af sengen og
~bnede døren. ~Uden for stod Lincoins velkendte skikkelse iført o -rfrak
~ og kakkelovnsrør. HuiEb~svimede. N~ste dag fortalte hun v~rten -

pr~sident Roosevelt - om h~ndelsen. Han tog det ganske roligt og sag
de, at det ikke undrede ham; det skete s~ tit. Wilhelmina n~gtede at
sove i det rum mere.
Spøgerierne fortsatte med vekslende hyppighed gennem de forskellige
~sFder~Fs embedsperioder helt op til og med Bill Clinton er de be
skrevet 1 bo. en. Ja en af de n~sten historiske delta ‘ere 1 s.øgerier, sit
ti.ngs og kanalisering af meddelelser fra åndeverdenen Hillary C[ft~t~n er
stadig aktiv i amerikansk politik. Pr~sidentfamiIierne selv, deres børn og
børnebørn, deres ansatte og and~ ktiorerT}uset samt g~ster -

talrig~nnesker har vidnet om Abraham Lincoins ~nd p~ visit i Det
Hvide Hus.
Den tredje pr~side~, vi skal besk~ftige os med er James Garfi&d. Han
blev født i~ Han var den sidste_pr~sident, der kom til vei-~~n og le
vede sine første ~rien ~i~lkehytte. Hans far døde, da James var to ~r,
og moderen_havde en hård tid som enhig forsørger for drengen. Fra Ja
me.~va~iFog resteniflT~fhavde han ~ueIko~takt med faderen,
som han ikke kunne huske fra barndommen. Han forelagde alle planer
og problemer for faderen og~jg~ - n~st-n - altid hans råd og veled
nin.. Han blev l~rer ved Hiram Cohle e 1 Ohio. Da bor’erkri.en brød ud
samlede han et re.iment fra Ohio og med dette deltog han i krigen p~
nordstaternes side. 1 løbet af krigen fik han rang af .eneral. Efter krigen
‘lev han Guvernør for Ohio valgt for republikanerne. 1 1880 blev han
val t som USA’s r~sident nr. 20. Han blev skudt ned f~ måneder efter
sin inds~ttelse af en fana1~ker, der mente at~nder” havde befalet ham
at dr~be pr~sidenten, som var den onde s&v. Han l~ ~ og st~rkt
lk1end~Tet par m~neder indtil han ~J~eptember 1881, knap 5O~r
gammel. Man mente at have set Garfields ~nd i Ca itol-by nin en sam
tidig med, at hans le.eme blev bragt tu Det Hvide Hus. Ligeledes mente
man at have set hans morders genj~j-~ kort efter h~ngningen af ham i
januar 1882. men bortset fra disse hidt usikre observationer hører man
ikke mere tu Garfieldfør8O~r senere. Da sker der det,~
hvor manden er l~rer ved Hiram Cohle e køber den bygning, som var
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boli. for James Garfield og hans kone Lucretia fra 1856 tu 1861, hvor
han tilsluttede sig nordsta~h~r@n. ,Ltgteparret Bruno o Doro ho
ne restaurerede huset og skilte det fra Cohle e hvor det havde gjort tje
neste som sovesale for de studerende. De flyttede md 1 ~f~ret19~2.
Kort tid efter begyndte belysnin.en 1 hele huset at o.føre sig abnormt,
idet~ slukkede og t~ndte p~ egen hand. Det var forst rrende
o. irriterende. En dag blev det for meget for Doroth , som r~bte: “Weil,
that’s enough of this” - det hjalp, men kun for det ene lam.ested; resten
af kontakterne var stadig lige forvirrede. De fik set instaIIatio~p efter,
men den felede intet. N~ste s~rpr~gede oplevelse var at etnielodeo~deon
- en slags stueor el - s.ihlede akkorder af sig selv, medens stolen foran
orgiet rokkede som om no.en sad i den og spillede. Senere blev det
v~rre: alle muhige tin 1 husholdnin en - bru stin eller nte enstande
- bev~gede sig af sig seiv. M~ske en lille bev~eelse eller en fl vetur
gennem rummet. En b~ndafs iller, der spillede en af øjebhikket melo.-r
for husets datt~ blev brat kvalt uden at man senere kunne finde ud af,
hvad der var gjort ved den. Standsnin en af j~1.ki≤~n blev ledsa get af
en mandsstemme som meddelte, at han havde sto..et den infernalske
stø~maskine. Et toppunkt i Iø jerne n~edes, da en vaskemaskine pludselig
o hørte med at fun ere. Den var totalt død. Far~Ti1e’~i~ ikke finde
ud af at f~ den i gang igen. Den tilkaldte teknik opdagede, at en
m~n de skruer var skruet ud af deres rette evind og l~ p~ ennydehig
r~kke un er maskinen. In ‘en i familien havde rørt den, og det ville i øv
rigt have v~ret meget vanskeli’t at løsne alle de skruer uden at vende
op o. ned p~ apparatet. Her står vi med en beretning, der kIart~T~~m
polter.e~ster, hvilket er no.et andet end s.ø.erier. Vi viI vende tilbage
tu dette emne under en almen drøftelse af materialet.
Familien Mallone holdt oplevelserne for sig selv uden at blande andre md
i hvad der före.ik. Det lykkedes gennem ti ~r, men s~ sivede beretnin
gerne efterh~nden ud gennem omtale fra venner af huset og tilf~ldige
besø’ende, som kom til at o.leve enkelte h~ndelser. Det medførte, at
der kom artikler 1 de lokale aviser og besøg af clairvo ante mennesker.
Det blev s~ bekr~ftet fra flere sider og p~ forskehhi’e m~der, at det vir
kelig var James Garfield der p~ ny havde installeret ~g i sit gamle hjem
med samt sin famihie fra dengang han som ung og nygift havde boet der
med hustru og sm~ børn. Familien var p~ intet tidspunkt bange for spø
gerierne, og de ønskede ikke at blive fri for dem. De opfattede spøgel
serne som venlige, og deres clairvo ante h~l ere fortalte, at spøgelser
nes hensigt var at beskytte dem.
Bogen indeholder mange andre eksempler p~ spøgerier af afdøde r~si
de,-itei, af tidligere førstedamer og af mere eller mindre centrale •erson
ligheder i drarnaerne, der har udspilhet sig i den amerikanske administra
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tion. S.ø.erierne har fundet sted i Det Hvide Hus, J[ Caitol, i de af
dødes hjemb eller foretrukne rivatboli uden for embedsbolig~n. Vid
nerne er mange og de har haft forskeflige forbindelser til de afdøde de
kan v~re n~re, eller betingede af arbejde eller embeder og de kan v~re
f~sk~bare et turistbesø’ i Det Hvide Hus af et almindeiT~~~i
neske, der ikke har anden tilkn tning end stemmesedlen. Spøgerierne og
andre paranormale h~ndelser går t~t p~y~res tid og omfatter flere af
de pr~sidenter vi har l~stom 1 avise~~ og set i fjernsynet. Det g~lder
Eisenhower,~ (forudviden om drabet bl.a. en~
~T~kforsker ved navnSt~anleyKrippner),~yj~pn Johnson, j~j.~ij (m~ske
en samtale med og rådgivning fra Linc ) Jimrny~Carter (is~r kendt for
UFO-observationer og løftet om at afsløre alt, hvad regeringen vidste om
yfOe~, han ejede et s.ø.elses.laget hu ), Rea an o Nanc ( ncy var
ivrig ti~) og som tidligere n~vnt Hillar Clinton.
1 begyndelsen af denne artikel n~vnte jeg, at jeg ville tage udganq~s
punkt i den menneskeli e bevidsthed. Det er her, vi finder spøQeis~.er.
Det nytter i e noget at s~tte automatiske filmoptagere op uden over
v~gning. Det vii ikke give resultater. Endvidere sagde vi, at bevidstheden
er ~y~ens vi~9tigste prQdifl<U0Q, og at dens r~stof er alt, hvad vi ved -

ikke bare den aktuelle •aratviden, men alt, hvad der engang har v~ret 1
~ dvs. ogs~ alt, hvad der nu er glemt af mig ~vi

inddrager det ubevidste - eller som de sagde i gamle dage: Det sublimi
nale selv; selvet under gr~nsen, gr~nsen for min bevidstheds r~kke
~dde. Her finder vi en_liv~g_~omh~4 som vi normalt ikke l~gger
megen m~rke tu, og som vi ikke hører meget om, riåF~[deftager_ip~y
kologiundervisning. Det st~rkeste og mest interessante tr~k ved det
subliminale selv er den myto oetiske roces. Den virker p~ den made, at
vi uafladeli.t digter m ter - alts~ fort~llinger - af det r~stof som virke
ligheden til hver en tid stiller til vores r~di’hed. Denne part af is kens
samlede r~stof blandes med de øvrige kom .onenter, og bliver tu en ene
staende fort~lling, som kunne v~re sand, men ikke behøver at v~re
~En oplevelse giver anledning til en be
idsthedsdanneIs~, som sa~for en m to oetisk fort~IIing.
Denne pavirkes af tidligere ~~~jli~er, saledes at fort~ll,n.erne efter
handen bliver ensartede og til sidst f~r en standardiseret udformning,
som alle efterføl.ende o. -vere tilslutter sig. Derved sker der en over
gang mellem ~ndef~nomenet og •en..n.- .-...i- et. Mellem den in
telligente og følsomme ~nd af Lincoln og den bevidstløse genganger

1som stereotypt udfører samme meningsløse handlingsserie uden at rette
nogen opm~rksomhed mod tilskuere.
Der er en interessant forskel mellem spøgerierne 1 De H i us og p~
andre historiske lokaliteter i USA og spø erierne i Danm . “Over there”
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er der mange s.’~’elser af pr~s]~d~nter og deres~ ~eIader, mens man
1 Danmark kun har to kongelige spøgels~~ (s~ vidt mig bekendt). De to
~Kong VaIdem~~tterda_q. Det m~ betyde, at de

er for ~jerne tu at vi menige men nesker kan identificere OS
med dem. Tu Geng~ld har vi et v~d af adelige sp~g~j~r, maskuline,
feminineog infantile. Tu hvert spøgelse knyttes en historie grusom eller
k~r!Ig4~ful~eIler p~g~4~.le. Dem kan vi altsa entiflc~i~e os med.
Blandt dem vi kender til og forst~r mere eller mindre fuIdst~ndigt finder
vi vore helte og vore skurke. Og mine hefte kan ikke dø - mine s~~rj≤e
har måske lidt lettere ved det, men s~ kan de i det mindste~j~en p~
forsm~delig og dm ‘ende vis. Reglen om, at vore helte ikke kan dø, fik
vi klart belyst, da Kenned blev m rdet:~
mine elever i En haveveens Sko - fort~lle mig, at3~g~y slet ikke var
død, han lå hårdt medta ‘et af attentatet p~ et hos 1tal . e , og man
h~bede stadig at få ham p~ benene igen.
Ideen om at s.ø.erier er et sammensat f~nom-n med ~~e_forskellige
kflder bekr~ftes af beretnineen om James Garfietd i huset i Hir . Her
optr~der der som berettet polter &stf~nomener. Men disse er
get af levende mennesk-r, ved man. Det er ~~~nlit; at et af de un’e
mennesker i sen ubertet ti F voksenalder har v~ret ~rsagen tu fore
komsterne, der har v~ret af en ret h0 klasse. Is~r adskillelsen af va
skemaskinen er bem~rkelsesv~rdig 1 sin sofistikering. Som led i Gar
fT~1d~ø~i er den ret meningsløs; som menneskefor~rsaget •olter
.e~stf~nomen er den inden for de kendte rammer om end ret avanceret.
Det er således kun tilsyneladende, at f~nomenerne modsiger teorien
om, at spøgerier kun har til huse 1 den menneskelige bevidsthed.
Nu kunne det se ud som om jeg er ved at desarmere s øgeriet, gøre det
tandløst p~ den s~dvanlige red~iktionistlske m~de: “Det er ikke andet
end - -“. Men det er ikke tilf~idit. Spø.eriet, drømmen, fantasien alle
har de bevaret deres urkraft, alle rummer de den samme ‘ru og den
samme j~y~ som da vore forf~dre oplevede dem og søgte at forst~ dem
som budskab fra guderne. Freud sa de at drømmen har en tilknytning
til det ukendte p~ mindst et punkt. Jeg har gennem snart 40 ~r besk~f
tiget mig med drømmeog søgt at hj~lpe folk til at forst~ d~~selv gen
nem deres drømme. Jeg synes, at jeg kan bekr~fte Freuds la tta else:
Alle drømme har elementer, der ikke lader sig tolke i nogen gennemsku
elig sammenh~ng med drømmeren. Jung t~nkte si , at vi alle har til
gang tu et f~lles psykisk .ebet som han kaldte det kollektivt ubevidste.
Heri findes ansamlinger af ener’ ler, som vi f~r adgang tU, når vi er i be
kneb for hj~lp. Adgangen sker gennem det personli t ubevidste, som
modtager energi fra en af ansamlingerne. Energien oms~ttes i det per
sonligtubevidstetil et symbol, som siden n~r bevidstheden t~ii~~i~
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nem drømmen, men ogs~ p~ andre m~der. Symbolet bliver her tu en in-
spira ions ilde, der hj~Iper personen tu atforst~ ~ne va~~~i heder p~
en anden m~de end s~dvanligt, og som derved baner vejen for en Iøs
ning p~ problemerne. Jungs teori stemmer med den kendsgéT~7~[de
mii~ker, der opiever s.ø’elserne s~ tit modtager r~d o. veledning,
som Washington, som oberst Chamberlain ved Gett sburg og som Nixon
s~ inJ~ngende bad Lincoln om i sine sk~bnetimer.

BERETNINGER FRA SEANCER 1 ENGLAND

Af Marion Dampier-Jeans

Ektoplasma (el. teleplasma) er en meget vigtig ingrediens, som ~nder
skal bruge for at fremtr~de i den fysiske verden. Alle men nesker har det
i deres fysiske legemer. Det er en form for livsenergi, og det har ogs~ en
v~gt. Ånder I~neren stor del af denne substans fra mediets krop for at
kunne materialisere sig ved seancer. Ånden befinder sig således altid t~t
p~ mediet, idet der er en fysisk forbindeise mellem d,e6~. At udtr~kke og
arbejde me~ ektoplasma er en meget vanskelig oØompleks videnskab.
N~r ektoplas a udtr~kkes fra med iets krop, b~ti’nder det sig i en meget
hj~Ipeiøs tilstan~ eftersom det er s~rdelesrøbeligt og utroligt føI
somt over for lys. is det bliver udsat for/n kraftig lyskilde, vii det bli
ve br~ndt op. Det ka have meget alvo/pli’ge konsekvenser for mediet,
for mens de kommunik- ende ~nder ~r uafh~ngige af mediet, s~ er
ektoplasmaet de bruger st:digv~k,,f’6rbundet med mediet, og beskadi
gelse af plasmaet kan skade -her 1 v~rste faid dr~be mediet.
Jeg har kendt mediet David The~ son i mange ~r. Han var blevet udl~rt
af Gordon and Eva Bromley. ~avi’s evner er blevet undersøgt af de for
skerne Ronald Pearson og fr1’~ntague een (sidstn~vnte havde v~ret
medlem af bestyrelsen i ‘et engelske —lskab for psykisk forskning i over
55 sr). De udførte s~i~des nogle kontrol -rede eksperimenter med ham,
som ikke lod nogen vivl tilbage.
Den seance, jeg -r vii omtahe, foregik i Dev~ i England 1 2008.
Før man gik in~I i kredsen, passerede man en -taldetektor, og alle
smykker o.Iig~. blev opbevaret uden for seancerummet. Der befandt sig
et kabinet i rummet, som var mørkelagt. Der var i alt 30 deltagere til
stede i rummet. En politimand fra USA tjekkede Davies’ arme og ben in-
den han blev bundet tU en stol. Da han var blevet fastbundet, begyndte
seancen. Der var sang og meget høj musik. “Willam” er Davids ~ndelige
vejleder, og han er en person med en meget distinkt stemme. Der var
mange ~nder, som kom igennem denne aften, en mor blev således gen
forenet med sin søn, som var død i en bilulykke. Den n~ste ~nd var det


