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ER ÅNDELIGHED? HVAD ER MAGI ? Universet i seks dimensioner er en populærvidenskabelig bog om
det paranormale. Bogen er skrevet af tyske Illobrand von Ludwiger og fremsætter en teori for to ekstra

dimensioner, ud fra hvilke åndelige, bevidsthedsmæssige og paranormale fænomener kan forklares. Ludwiger
skriver bredt om det paranormale, idet han mener at have fundet en teori, som fremtidig forskning bør arbejde
videre på. Universet i seks dimensioner argumenterer for, at videnskaben ikke bør fornægte fænomener som

f.eks. astralrejser, magi og tankeoverførsel, blot fordi man ikke kan bevise sådanne fænomener ud fra
videnskabens egne regler. Ludwiger mener, at det ganske enkelt ikke er en videnskabelig tilgang. I stedet bør
videnskaben have en mere åben tilgang og søge at undersøge fænomener, som mange mennesker unægteligt
oplever. Universet i seks dimensioner udkom i Tyskland i et førsteoplag på 45.000 eksemplarer. Usædvanlige
fænomener, som videnskaben synes at stå magtesløs over for, giver anledning til mange dokumentations- og
forklaringsproblemer. Fysikeren Illobrand von Ludwiger har i flere årtier forsket i anomalier, tilvejebragt
dokumentation og i denne bog stillet sig opgaven via den fremtrædende naturvidenskabsmand Burkhard
Heims teorikompleks at levere de ønskede forklaringer. Resultatet fortjener opmærksomhed. llobrand von
Ludwiger (født 1937) har studeret fysik, kemi, matematik og astronomi på universiteterne i Hamborg,

Erlangen samt Göttingen og er uddannet astrofysiker siden 1964. Han har som fysiker og systemanalytiker
arbejdet i luft- og rumfartsindustrien i 30 år (bl.a. for Europas største luft- og rumfartskoncern: EADS) samt
for militæret i USA, Frankrig og England. Han har skrevet en del populærvidenskabelige værker og en lang

række videnskabelige bidrag til konferencerapporter, tidsskrifter samt antologier (bl.a. om Heim’sk
kvantefeltteori). Hans bøger er indtil videre blevet oversat til bulgarsk, engelsk, japansk, tjekkisk og nu for
første gang dansk. Universet i seks dimensioner er ikke alene den seneste, men også en af hans absolut

vigtigste bøger. Om oversætteren Loránd-Levente Pálfi har en sprogvidenskabelig baggrund (lingvistik) med
speciale i leksikografi. Han har publiceret i mange nationale og internationale tidsskrifter (både

videnskabelige og populærvidenskabelige) og i fagbøger—bl.a. gennem Oxford University Press, De Gruyter,
Det Kongelige Bibliotek (i Danmark) og Det Ungarske Videnskabernes Selskab. Hans hovedværk er Leksikon

over ordbøger og leksika (2011). Den yderst kompetente oversætter har gjort bogen mere læsevenlig og
forståelig og forsynet den med mange forklarende noter.
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