likhetenfciratt de skabli ytterligare
ett N noll. Detta kallas betingad
sannolikhet.
Dessutomfcirekommer
inte alla bokstiiver lika ofta i ett
sprflk.I engelskanfrirekommertill
exempele mycket oftarezinq.
Om man programmerarom datorn i forsoketsi att den tar hrinsyn
till hur ofta och i vilken ordning
bokstrivernafcirekommeri engelskan,blir resultatethelt annorlunda:
A GO THIS BABE AND JUDGEMENT OF TIMEDIOUS
RETCH AND NOT LORD WHALF IF THE EASELVES AND
DO AND MAKE AND BASE...
Fortfarandeinte Romeo och Julia, men 80Voav ordenblev riktiga
engelskaord. Tiink er nu att man
programmerarom datorn dnnu en
ging, efter hur ofta varje bokstav
fcirekommer,
inte i engelskan,
utan
hosShakespeare.
Ta dessutom
hdnsyn till upprepadbetingning,till
exempelvad sannolikhetenfor att
fi ett D zir om man vet att de tvfl
foregiendebokstf,verna
iirA ochN.
Gor sedansammasak med orden.
Di fflr vi en processsom liknar
evolutionen.Ochom datornfir spotta ut texter i tre miljarderir, dr det
inte helt orimligt att Romeo och
Julia dyker upp forr eller senare!

OOelagd
stad
BhagwaanShree Rajneeshssekt
kopte i borjan av 1980-taletstora
markomriden i den lilla staden
Antelopei Oregon,fick majoriteti
kommunfullmiiktigeoch drev igenom att den skulle dopasom till
Rajneeshpuram.
Som mest bodde
4000 sektanhlingare
pi orten.Efter
bl a avslojanden
om mordkomplotter i sektledningen
dr sekteni upplosningstillst6nd,
och allt somiterstir av hogkvartereti Rajneeshpuram iir ett ruinlandskap.
(Merro 14/12 1995)
f
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Anyokorsfdst
I SanFernando
pAFilippinerna
firas
pAskenirl i gengenomkorsfristnin
gar. Ar 1995llit sig tolv frivilliga
korsfdstas.Derashandlederspikas
fast vid trdkors,men fdtternavilar
pAen liten plattformvilket hindrar
dem frfln att d6. En av de tolv hade
ett permanenthfll genom handleden,vilket beroddepi attdetvardet
niondeflret i fdljd som han liit sig
korsfdstas.

Hurmangascientologer?
Scientologerna
uppgersjiilvaatt de
har cirka 8 miljoner medlemmar.
En intern PM frfln 1987, som leickt
ut, angavdock antalettlll 25 000.
Kritiska granskareav sektenbedcjmer att antaletaktiva medlemmari
vart fall inte iir hogreiin 50 000.
Ddremotzirantaletfdre dettamedlemmarI -2 miljoner.Scientologerna forlorar firligen en stor del av
sinamedlemmar,vilket dr en orsak
till attde satsarsi hirt pi medlemsviirvning.
FACTNeI.ianuari 1995

Flyendepastor

En pastorvid namn Mike Evans,
bosatti Texas,spredinfdr sin turn6
i Kambodja TV-reklam med budskapetatt "blinda 6gon kommeratt
6ppnas,och forlamadekommer att
gi". Minga kambodjanersflldeboskap och annatlivsnddveindigtf6r
att gora den linga resantill hans
viickelsemciten
i Phnom Penh.De
utlovade
miraklen
uteblevdock,och
Dettaharvi liisti NorthTexasSkepuppretade
kambodj
anerbegiirdeatt
tic (maj 1995).Skribentenfann det
han
skulle
ersdtta
deras
reskostnatiimligen overdAdigtatt korsfdstas
der.
"T
Evans
tvingades
avbryta
sin
nio ginger. o m Jesuskorsfiistes
Denna datorsimuleringbevisar
turn6
och
fly
hem
i
all
hast
undan
baraen gflng."
forstflsinte att evolutionsteorindr
anklagelser
fcirbl a svindleri.
korrekt.Men denvisarattdetvanli(TampaBay SkepticsReport vol 7,
gastemotargumentet[r helt uppit
nr 3, I 994-95.BASlSfebruariI 995.)
viiggarna.
Sam Fransson

Fdrbudmotscientologerna?

MosesDaviddod

Den tyska forfattningsdomstolen
undersciker
for ndrvarandeom sci- Moses David (David Berg), har
entologikyrkan6r en forfattnings- nyligen avlidit. Det var han som
stridig organisation.I si fall kom- grundadesektenGudsBarn (sedermer den att forbjudasi Tyskland. merakalladKrirlekensFamilj, HeavenlyMagic ochFamiljen).Sekten
(Fribrevetnr I, 1995)
zirframforallt kiindfcirattkvinnliga
medlemmar(riven mindeririga) i
Folkvett nr 2 7995
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storomfattninghartvingatstill prostitution for att tjiina in pengarit
sektenochfor attvzirvanyamanliga
medlemmar.MosesDavids hustru
Maria kommer att overtaledarskaEtt studiepaket
pet.
om destruktivasekter har utarbetatsav Fdreningen
(Fribrevetnr I, 1995)
RiiddaIndividen(FRI) medekonomiskt stod av Skolverket.Paketet
innehilleren videofilmsamthiiften
om nigra av de viktigastesekterna.
Det kan bestrillasfrin Pogo PedaHolger Kirchman vid Lantbruksu- gog,Box 1243,17124Solna,tel 08/
niversiteteti Uppsalahari en veten- 834285,fax 08/730413l .
skapligartikel granskatantroposofernasjordbruksldra,"biodynamiken". Han konstateraratt minga av
de pistiendensom gdrs inom biodynamikenairsi oklara att de inte
kan testas.De pflstflendensom gir
att testahar visatsig varafelaktiga.
(Journal of Agricultural and EnvironmentalEthics7:173-187,1994)

Naprapater
inteveStudiepaket
omsek- tenskapliga

ter

Biodynamiken
granskad

Naprapathogskolani Stockholm
kommer inte att fi r[tt att utfiirda
examenenligt hogskoleforordningen. Orsakenrir att huvudrimnetinte
vilar pi vetenskapliggrund.Diiremot fir antroposofernas
utbildningar fcir forskolliirareoch gymnasieliirare bedrivas pi fcirsok i tre flr,
trots att man konstateratavseviirda
briseri utbildningarna.

(DN23/2r99s)

Randisprissumrna

Varningfor personlighetsutvecklare
JohanJdrgensen,chefredaktorfor
Corporate Computing, varnade i
februarinumret1995 fcir osericisa
utbildningsforetag
somsysslarmed
"personlighetsutveckling".
Hanhar
sjillv besokt en introduktionstr[ff
hosForum (LandmarkEducation),
och konstateraratt "det rir lltt att
ryckasmed. Framfor allt eftersom
vi lever i en vrirld d[r kdnsloroch
relationer eir undertryckta.Detta
verkar frzimstgiilla teknikerdomineradeyrkeskategorier,och det zir
tyviirr inte forvinande att hciraatt
nflgraav vira ledandesvenskaelek"
tronikjSttareirrikti gaForumndsten.
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som de flestaav Folkvettsldsarekdnnertill har James"The
Amazing"Randiutlovaten prissummatill den eller de sompfi
ett godtgabartseittkan demonstrera
paranormalaformigor.
Foreningen
vetenskapoch Folkvettdr en av de sammanlagt
240 organisationer
och enskikJapersonersom genom sina
bidragnu okatprissumnran
rill740000dollar( I 5 augusti1996).
Mer informationom dennaRandis"psychicchallenge"kan
du fi pi weh-sidanhttp://www.randi
.org/ir/chall.html.
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