Fem teorier om spöken
Det finns gott om bevis på spöken och det paranormala att
föreslå, oavsett svaret, någonting pågår som trotsar vår
förståelse av det kända universum. Denna artikel försöker
presentera några teorier om spöken och varför de är så
mystiska. Till slut försöker vi svara på frågan: Vad är spöken
egentligen?
Teori # 1 Spöken

är människans andar som har gått bort.

Spöken är de döda människornas andar
Det är en allmänt hållen tro som stöds av många större
religioner: När vi dör, fortsätter vår ande. Men inte alla
religioner är överens om vad anden gör efter döden.
I den kristna tron leds anden till himlen eller helvetet, och
håller sig inte fast för att störa de levande. Trots det
judeokristna inflytandet i mycket av västkulturen klarar många
av oss att tanken är att mänskliga andar går jorden.
Kanske är det här en hanteringsmekanism av sorter, kanske född
av vårt behov att hålla fast vid våra släktingar efter att de
är borta. Å andra sidan är det knappast tröst att bevittna en
ande som du inte visste i den levande världen. Det finns
otaliga ögonvittnesberättelser om mänskliga sprit som springer
hem, och de är inte alla där för att vi ska få det bättre.
Men hur är detta möjligt? Medan vi vet verkligen inte vad som
händer med oss när vi dör, teorierna vissa människor har är
att grundläggande fysik spelar en roll.
Energibesparingslagen säger att energi inte kan skapas eller
förstöras, men kan bara ändra form. Så, vad händer med vår
energi när vi är döda? Är det konverterat till en annan form?
Troende säger att detta är bevis nog på att andar lever
vidare.

Är det möjligt att vi kan fastna i den här världen och vandra
runt för evigt efter döden? Kanske är det för att vi är rädda
för att gå vidare, eller kanske för att något förhindrar oss.
Ännu värre, vad händer om det inte finns någon plats att gå
efter döden, och vi är alla avsedda att vistas på den här
jorden i andlig form till slutet av tiden?
Teori # 2 Spöken är de besökare från en annan dimension?
Är spöken

interdimensionala varelser?

Kanske är spöken inte de döda människans andar som många av
oss är benägna att tro. Kanske är de interdimensionala
varelser, människor eller väsen som lever på en annan tid och
plats. Det är en vild teori, men inte helt utan stöd av
vetenskapen.
Konceptet för en multiuniversum övervägs av många teoretiska
fysiker. Denna idé säger att det finns många universum förutom
vår egen, alla tillsammans parallellt med vårt. Andra fysiker
teoretisera det kan finnas många olika dimensioner förutom
våra, liksom många olika tidslinjer. Självklart är det all
teori, men vad händer om dessa tidslinjer eller dimensioner
blir korsade och vi får en glimt av den andra sidan? Kanske
kommer spökobservationerna när tyget i dessa många universum
eller dimensioner blir tillfälligt snedvriden.
Om andra varelser oavsiktligt passerar in i vår dimension, går
vi någonsin in i deras? Kanske händelser som astralprojektion
och drömmar kan kopplas till korta resor i separata men
liknande dimensioner.
Teori # 3 Spöken är de demoner som försöker lura oss, eller
änglar här för att skydda oss?
Änglar och demoner
Det finns en annan tankegång som säger att det inte finns

något sådant som spöken. Det här är tröstande nyheter, tills
du hör den andra delen av teorin. Spöken är faktiskt demoner
eller änglar som manifesterar på ett sätt som är begripligt
för människor.
Det är rätt, att morfaderns spöke bredvid din säng på natten
faktiskt kan vara en skyddsängel som tittar på dig och ser
till att du är säker. Eller de spöken du ser vandra runt i
ditt hus, inklusive morfar, kan vara demoner som maskerar sig
som mänskliga andar för att få ditt självförtroende.
Yow! Det är inte en lycklig tanke! Demoner är förmodligen
särskilt förtrogna med att skildra små barn för att verka
vänliga med mänskliga barn. Hej, om de var trevliga skulle de
inte vara demoner. En slump i den här tanken säger att
demoniska andar kan styra mänskliga uppfattningar och få dem
att göra alla slags grymma gärningar.
En demon kan till exempel hålla mänskliga andar i denna värld,
få makt från dem och förhindra att de går vidare till nästa
rike – vad som än är. Av de fem teorierna i denna artikel tror
jag att det är säkert att säga att nummer fyra här är minst
önskvärt för alla husägare.
Teori # 4 Vad vi ser som spöken är resten av tidigare
händelser på något sätt inspelad i miljön.
Spöksyner

är inspelningar från det förflutna

En annan teori säger att spökobservationer kan förklaras av
tidigare händelser på något sätt registrerar sig i miljön. Vad
vi känner igen som ett spöke är egentligen bara historia som
spelas tillbaka. Det finns alls ingen ande. Det är som att
titta på en film. För paranormala utredare är detta vad de
skulle kalla ett kvarvarande spökeri. .
Vissa undersökare spekulerar på att olika typer av
naturgeologi eller geografi som vissa stenar eller stora

vattenkroppar ovanför eller under marken kan leda till
återstående spökerier. Denna idé förstärks av rapporter av
uppenbarelser som verkar gå rakt genom väggar på platser där
det en gång var gamla dörröppningar. Ibland, som på slagfält
som Gettysburg, rapporteras spöken att de ska ses om sin
verksamhet precis som om kriget fortfarande rasade.
Det är en fascinerande idé, och det kan konsolidera människor
som fruktar sitt hem är hemsökt, men denna teori blir platt
när andar börjar prata med och interagera med de levande.
Teori # 5 Spöken är produkter av våra tankar, vilket kan vara
kraftfullare än vi inser.
Den enklaste förklaringen till spöken är att de är rent
föreställda. Det är trevligt att slå in hela fenomenet i ett
snyggt litet paket som detta, och vissa människor föredrar
bara att avfärda idén helt och hållet. Mindre tröstande är
insikten att kanske spöken du ser är inte riktiga, men kanske
har du större psykologiska problem som kan orsaka att du
hallucinerar.
Men spöken kan vara i ditt huvud utan att du är sjuk och utan
en livlig fantasi. Kanske spöken och spöklika aktiviteter är
förlängningar av det undermedvetna, antingen din eller någon
annans. Eller kanske, till och med av ett
medvetande som delas av hela mänskligheten.

kollektivt

Vetenskapen har ännu inte fullt ut förstått det mänskliga
sinnets krafter. Vem vet vilka slags galen saker vi alla kan
projicera i världen? Men gör det något bättre? Är du mer eller
mindre tröst att veta att den uppenbarelse du har sett vandra
om ditt hem är en projektering av en familjemedlems
undermedvetna snarare än ett verkligt spöke?
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