
Skeptiker pi Internet
For dem som vill borla leta efter skeptisk information pi Internet iir det lampligt
att b6rja med nigon av de bida foljande adresserna:

http : / lwww.ske pti c. co m/
h tt p : / / goph e r. lys ato r. I i u . s e : 7 O / into r m at i o n /S ke p ti cal /
Den forstnamnda av dessa (som iir hemsida for The Skeptics Society) innehiller
rndngder rned bra lankar till kritisk infbrmation om pseudovetenskap och om sekter.
Den andra adressen lar gora detsamma, men jag har inte lyckats koppla mig dit.
(I)en .fit nkar'. Iled : s crnnr. )

CSICOP har en egen adress:

http :/ lwww.csicop .or gl
Vetenskap och fo,lkbildning har en egen hemsida under uppbyggnad:

http : / /www. p hysto.se./ -vetf 
olk/

Skicka dina tips och erfbrenheter av skeptisk Internet-information till Folkvett!

Sven Ove Hanssolr

f i lsoh@strix. udac. u u.se

Citatet
Filrfott aren C h ri sti n n C lrtesson
skriver i DIY:
Sjalv hade Jag fbr nflgra flr sedan
den tvivelaktiga aran att bli utpe-
kad som hara. Helt oforskyllt, vil l
Jag Llnderstn'ka och inte rrigot
Jag kande rnig det rninsta srnick-
rad av Jag anklagades for att ha
orsakat eksern, hLlvlldvark, utfrys-
lting och 0ktenskapsproblern av
en person soln .iag over huvud
taget inte kande" och soll senare
visade sig vara ps1'kotisk lJnder
arendets gf lng trck. iag kontakt
med en erfbren krirninalkommis-
sarie. Aha, en str&lk0rring, kon-
staterade han. Hon tror att allt ont
i hennes lir, Zir orsakat av die. och

det sker genom att du s0nder
strfllar pi henne.

Sedan beskrev han handlagg-
andet av s6dana iirenden. Vi ser
det praktiskt. sa han, vi har inte
tid med psykoterapi Vi strfllar av
huset et dom. Vi tar mobiltele-
fonen, drar ut antennen och sen
gir vi runt i huset och pekar in i
alla h0rn. Lfingsamt och hogtid-
ligt. SAja, fiun, siiger vi sen, nu
har vi strfllat av huset, nu kan
ingenting htinda. Sen blir det
lugnt en tid

Tryggt att veta, att finns det
haxor p6 1900-talet, i Sverige, sa
har vi tbktiskt ocksfr mothaxor
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