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F0reningon Vetemlcap och Fokbildnirq bilddes 1982 av mdnnlskor som
olodes over afit odoltbm ocfi p6srdovEtonBl€p sa ofta ffi sta oerutsagda,
och dt vetendepers metoder lr sA daffd kimh. St hlr form,rleras vAr
mahilnllu lstadgama:

F0nnirqen Vetenskry odr mnOibnlrg har tilt uppgift *t fiemF tdlcbildning om
Y.tcndcpens.mebder odt resultal. Serskilt tar Sreningen om sin uppgift st i en
fi opinionsbildnLg beltlmpa dc lclaldgafOresteilnhgt som Sreloriirir itrAgor
som.kan angffar vacn*aps. En vtdg dC av den vetenskaplpablkbiHningtn 6r
att klatg0ra vilca frlgor som kan ncpeKive lnte kan arry0ras ired vaenskapliia
medel.
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Scientologiska krokod i lt Arar?

n dag i januari i 5.r stod en md,rklig annons an ldsa
i The International Hrald Tibuna. Den var for-
mulerad som em 6ppet brev till Helmut Kohl,

den ryske forbundskanslern. I brevet, som undertecknats
av inte mindre 'dn 

34 amerikanska s.k. celebriteter, de
flesta frin filmens vdrld - bland andra Goldie Hawn,
Dustin Hoffinan och Oliver Stone - anklagas Kohl och
hans regering for au genom stadigt dekret utciva organi-
serad diskriminering och ftirftiljelse av scientologer i
Tyskland.

I skrivelsen hevdar forFataren eller forfanarna, och ftr
man ftirmoda undenecknarna, att den scientologiska
rcirelsens skrifter och ldror dr att barakta som religi<isa
ynringar. Det ir ovd.rdigt och helt oacceptabelt for en
demokratisk sat, menar man, att diskrimineraoch frrfbl-
ja de egna medborgarna pl grund av deras religiosa
<iverrygelse.

Itlan kan konstatera att redan har hugger forfanarna
sjdlva raskt av det ena av de ben som anklagelsernavilar pL
An lilatilladen scientologiska s.k. kyrkan med en religios
rorelse blonar en ignorans om de verkliga forhillandena
som dr inte bara omdiimeslos utan dven ovilrdig personer
med den opinionsbildande stlllning som firade skidespe-
lare de facto har - like it or not

Det andra benet faller for den egna bilan ndr den
pfutidda diskrimineringen av scientologer jiimftirs med
ftrftljelsen och utrotningen av judar under det andra
vtuldskriget. Att over huvud taget ftintika j:imftira med de
grymheter som judarna utsattes ftir under nazi-tiden har
oclal skapat berittigad harm, inte bara bland ryskar.
Jlmforelsen dr inte bara historiskt oriktig, utan forolzim-
par ocksfi. minnet av de miljontals judar som mcirdades i
och utanfo r ftirintelseldgren.

Syftet med dctta 6ppa brcv kommer emellenid i en
helt annan dager ndr man vet att en av undenecknarna,
Bertram Fields, som enli$ uppgift iir den som oclsi
betdt annonser, dr advokat med eff vd.lbetdande klientel
inom ncilesindustrin.

Det blir dl svirt an undgi misstanken att det her mera
ror sig om en rddsla an ftirlora pengar In Llca ftinrytelse,
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bomnande i oqennyfta, sann idealism och kamp ftir
religionsfrihet. Vad iet daremot egentligen handlar om
verkarvara ett oblygt f<irsok au awlrja dei hot om bojkon
som bl a rikrats mot filmer dlr Tom Cnrise, sjelv scien-
tologmedlem, medverkar - och som avswirt kunde ha
minskat klirrer i kassakistorna-

Follwcitten
Livets ord samlar in pengar. Varje medlem ska ge
minst l0o/o av sin brumoinkomst. Man brukar fore
kollekten undervisa om att glvor till Gud egendi-
gen dr insd.nning av pengar pl det himmelska
kontot. "En himrnelsk bank dr inte utsatt ftir rln
och konkurs... Ner pengarna finns pl jorden iir de
fukomliga for satan och kan kommabon i vdrldens
finanssystem... [Gud) kan ge dig utdelning enligt
rldande dollarkurs."

Hur var det nu det stod i den gamla religidsa visan:"Du kan ingenting ta med dig dit du glr."?
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oI Arets folkbildare och
fiirvillare - i Sveri€e och USA
Till irets folkbildare
1996 har Lilian Ohr-
str6m utsetts. Till
irets f6rvillare 1996
utsigs samtidigt kom-
mitt6n fdr det s k al-
ternativa nobelpdset
(The Right Livelyhood
Award)

I ilian Ohrstrdm fu utmdrkelsen
I fdr en undersokande journali-
I stik som har stor berydelse ftir
att forhindra att den vikdga kampen
mot dvergrepp pt barn ftirvandlas till
en haxjakt pi oslcyldiga md.nniskor.

Ohrstrom d.r forfattare till boken
Sa, liignr och terapi. DIr granskar
hon de prykologiska tekniker med
vars hjzilp terapeuter framkallar "dol-

da minnen" av overgrepp i barndo-
men.

Hon visar pi. fuan au falska min-
nen kan framkallas pl dena sdtt, med
wlra konsekvenser ftir personer som
blir felaktigt utpekade som forovare.
Genom detta arbete har hon bidragit
dll rlnssdkerheten men ocksa till an
havda eft verenskapligt ftirhillnings-
sitt i psykologiska frtgor.

Homeopat ftirvillar
Till iras forvillare 1996 utsigs sam-
tidigt kommindn ftir det s k alterna-
tiva nobelpriset (Th. Right Lively-
hood Award), som i lr har geft eft av
sina pris dll en homeopat.

+

Homeopadn bygger pl iddn att
hkemedel ska spidas ut i vatten tills
det inte finns en enda molelryl lcvar.
Det finns inget vetenskapligt stod ftir
att homeopatin skulle fungera och
darfor inte heller nlgot skel an ge en
prestigefrlld utmlrkelse dll dess fore-
trddare.

Aven i USA
I Vetenskap och Folkbildnings efter-
frlid har dven CSICOPs Council for
Media Integrity, ftir forsa gl,ngen i
ir, delar ut prisertill en ftirvillare och
en folkbildare.

Bill Nye, vetenskapsj ournalist, frr
ridea ftirsta "Candle in the Dark"-
pris ftir sin w-show Bill Nye, the Sci-
mce Guy.

Serien riktar sigtill ungdomaroch
ft)rsdker visa forskning och veten-
skap som en kreativ och rolig syssel-
sdttning. Programmet d.r en sampro-
duktion mellan den allmd,nna televi-
sionen, Disney och National Science
Foundation och visas dagligen i
mi.nga kabelkanaler.

Frirvillare - dvs moftagare av The
"Snuffed Candle" Award - blev skl-
despelaren DanAylaoyd, som under
l*g tid backat up olika paranormala
pflstl.enden. Han har lem w?rogram-
met Psi Factor,visati Sverige av kanal
4 som "Paranormalt".

FlyElarde grisar
AvenJames Randi Educationd Foun-
dation delar ut priser - n?imlige n The
Pigasus Award- Priset, som delas ut
den I april, gir dock baratill "forvill-

are", i fyra kategorier:

. ockultister ("psychics")

. vetenskapsmin

. media

. finansid,rer

Arets forvillande vetenskapsman var
Ed May, som lett CIA:s fcirsrik att
spana pl. frImmande makter via me-
dier, ea projekt som lades ner efter 1 0
5r med en rikning pe 20 miljoner
dollar- utan an hagen nlgraresultat.

A.rets wivelaktige finansii.r ?ir Ro-
ben Bigelo% som bl.a. givit Har-
vardprofessorn John Mack stora be-
lopp ftir "forskningen" om hur ame-
rikaner rovas bon av utomjordlingar
(s.k. alien abducrions).

Mediapriset delades mellan alla de
tidningar, w-program etc som fort-
sdtter att okritiskt fora fram myten
om tehtskraschen i Roswell 1947.
(Myten har varit ett lyckokast ftir lilla
Roswell, som bescila av 90.000 turis-
ter per i.r.)

I*ets ockultist dr en Sheldon Nile,
som forutsade vi.rldens undergi.ng
den 17 december i $ol, di miljoner
rymdskepp med ii.nglar skulle landa
och ta oss med till en ny verklighet.

Efter den 17 december hevdade
Nile att hans forutslgelser verkligen
hade slagit in, och att vi nu levde i
blott en "holografisk projektion" av
den gamla vi.rlden, for an ge oss
ynerligare en chans att bd.tra oss.

Alla vinnare underri.mas med tele-
pati, och sjiilva priset - en flygande
gris-figur - skickas till vinnarna med
telekinesi (" ifthey don' t receive, that's
probably due to their lack of abili-
tY").
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Hela listan:
AEts folkbildarc:
1996: Llllan 6trrstr5m f6r sin unders&
kande joumalistik om "dolda minnen" och
det hot mot rdttssdkerheten som de
u€6r.
1995: Hanbt Svenhad fdr sin kamp mot
auKo ritdra sekters tankefdrtryck.
1994: Ber€t af Kfintbery fdr sin upplyg
ningsverksamhet mot mytbildning och
f6rdomar.
1993: Hans"tfno Bel€Fson f6r sin
f6rmdga att forena god underhSllning med
pedagogik pd hdgsta nivi.
7992: Peter Paul Heircmann for sin
verksamhet som radiodoKor.
1991: Bodil J6nsson som avmystifierat
lsiken och $ort den begriplig.
199O: Skalman (tecknad av Rune
Andr6asson) f6r sina avsl6janden av
fdrdomar och vidskepelser.
1989: Gunnar Rosell fdr sin medicinska
joumalistik

1988: Klas Fttek f6r sina insatser f6r
Tom Tits experiment i Sddertdlje.

1987: Hans Rehnvall for sina
po pu ldrvetenskapl iga W-program

Arets f6rvillarc:
1996: kommitt6n fi6r det s k alternatlva
mbelpriset (The Right Livelyhood Award)
som $vit ett prestigeffllt pris till en
homeopat.
1995: Nil*,Axel M6rner som med sina
slagrutekurser pidyvlat studentema
sedan lange motbevisade myter.
1994: Lotta von Arnold f6r sina insatser i
samband med den s k Peace in mind-
festivalen.
1993: Sassa Akervall fdr sin prograrn
serie om det 6vematurliga iTV3.
7992: Gatrin Jacobs f6r sina okritska W-
program om astrologi.

1991: Jens Tellefisen som spridit van
tolkningar och missf6rst6nd om [6iken.
1990: W4 fdr programserien "Sjunde

sinnet".

1989: Den statliga altematlvmedlclp
kommitt6n som avstod fr6n att ta reda pi
vilka positiva och negativa effekter som
olika behandlingsmetoder har.
1988: Amelia Adamo f6r den okritiska
joumalistiken i Aftonbladets s6ndags- och
hSlsobilagor.
1987: Dag Stalsfo fdr sina okritiska TV-
program om bl a evighetsmaskiner,
slagrutor och fomsvensk historia.
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Seger fiir lnterlinlfua
scientologerna skepticism
Den amerikanska seldrritiska orga-
nisationen CAI{, Cult Awareness
Nenvork, har under senare tid blivit
utsatt for en lt"g rad sti.mningar
fremst frl.n scientologerna. Genom
deaa har CANI drivits i konkun, och
scientologLJnlen har nu ur konlcun-
boet ftirviirvat CAIIs arkiv och ritten
till dess namn. Material fren CANI
frAn den 23 olcob er L996eller senare
kommer alltst inte frln den tidigare
sektkritiska organisationen utan frl.n

9n ny.forgrening av scientologernas
rmPenum.

(FRl-brantnr I, 1997)

Pyramidspel
Fdretaget Herbalife, som siljer bant-
ningsmedel genom tterftinnljare som
vi.rvas pl "vickelsemdten", fungerar
som ett sl4gs pyrarn idspel. Aterfrlsiil-
j**t chans an tjina pengar handlar
nlmligen dll stor del om att sjilva
virva ynerligare fuerfdrseljare och se
till aa dessa slljer produlaen. I sina
vdnrningskampenjer anvinder Her-
balife mlnga kr.p som lsAnns igen
frln destruktiva sekter.

(FM-brarctnr I, 1997)

Jan Armann har en hemsida pl hjiilp
sprlket interlingua "som er se kon-
struerirt att det :ir begripligt ftir bilda-
de minniskor i hela (vrst)vtulden".
Dtu finns bl a en skeptisk avdelning,'scientia, pseudoscientia e occultis-
mo'. Adress:
http: /lounn'o rld. co mpuserve. com/
homepages{an-Armann

lndien pa WWW
Varftir inte titta in hos vlr systerorga-
nisation i Indien? The Indian Skep
tic finns nu pl adressen
http ://www. o bis. de/huber/html/
indor.htm

Vinklat
I Svensk Jakr, nr 411997, finns en
stort uppslagen anikel om jordstrll-
ning. DLr hlvdas art viltstigar ftiljer
Curry-linjer. Artikeln har en fotnot
med ftiljande lydelse:

"Den som vill prova om han eller
hon har ftirmlgan att kinna jord-
strllningslinjerna kan bestallla vin-
kelpekare av Ole Kvamsdal pl avdel-
ningen for pdeogeofysik och geody-
namik vid Stockholms universitet."

Som vi alla vet handlar ju den
akademiska friheten forst och fr:imst
om ri,tten att bedriva egen kommer-
siell verlaamha pl. arbetsplatsen.

CSIGOP skaffar aktier i TV-bolag
Amerikanska CSICOP provar nu samma mktik som bl.a- wenska SSU under
70-alee att kopa nign aktier for an fi tilltrlde till bolagens firsmoten och
srimmor for att stilla obekvama frlgor till styrelser och ledningar.

CSICOP rilctar in sig pl de $rra stora w-bolagen, dvs mediakonglomeraten'Westinghoue (CBS), Generd Electric (NBC), NewsCoqp (Fox), och Disney
(ABC). De paranoramda programmen ffr nu knftigt iikat utrymme i
amerikansk w.
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av Lennart Sjoberg

Landets psykologiprofessorer vet mycket vil
att psykologverksamheten vid domstolar och socialbyrier
i stor utstrickning saknar vetenskaplig grund och nirmast

ir att beteckna som ren vidskepelse.
Men de gor inget et detta. Varf6r?

venska domstolar och andra
myndigheter anlitar psyko-
loger med s.k. dynamisk-pry-

kologisk inriktning ftir utredningar
som laggs till grund ftir livsavgdrande
beslut. Det kan gella domar eller so-
cialnd.mnders beslut om omhender-
tagande av barn.

Sjiilvklan skall sidana viktiga be-
slut grundas pt basta mcijliga infor-
mation, och ndl det dr fttg" om ve-
tenskaplt$ h6$ utbildade experrer,
skall deras omdomen givewis grun-
das p5. ett vetenskapligt underlag som
stlr sig i ljuset av den internationella
forskningen pi omri.det. Om dema
inte dr fallet, har samhallet med sina

6

universitet och de ledande forskarna
ett system som skall trida i funktion
och peka pi. de missftirhlllanden som
rlder.

Hur dr der i vi.n land? Fungerar
dema system som det dr t?inkt? Lit oss
se nd rmare pipsykologu$ildning ocJl
psykoloryerl<samhet.

Psykologutbildningen i Sverige
ba.seras i stor utsui.ckning pt fcirSld-
rade larobildningar som bevisars vara
felaktiga och ledatill ineffektiva eller
rentav skadliga former av behand-
ling. Utbildningen smeker fordomar
och vanftirestillningar medhi.rs och
skapar hos dem som genomgl.r den
gehcir For en idi om den kliniska

psykologens omnipotens, d.v.s. am
det finns en sons psykologkompe-
tens som o mfatrar alla qper av md.nsk-
lig och social problematik och att
denna grundas i dynamisk teori och
klinisk erfarenhet, sarnr egenterapi.

Iddn med egenrerapi er att den
skal I gci ra psykoiogen mo ts tln dskraf-
tig mot diverse mdnskliga felhand-
lingar och tendenser och grira honom
ellel henne speciellt skickad aff avge
orakelbetonade intuitiva omdtimen
om sina medmd.nniskor. Men ingen
forskning finns som stodjer dessa
enorma ansprik

Eftenom dynamisk terapi enbarr
har placeboeffekter (mera derom se-
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nare) finns det ingen som helst anled-
ning att anta att psykologernas egen-
terapi skulle gcira dem benre skicka-
de till nlgonting, wdftom. Och skul-
le man stllla flegan om vilka grunder
ett uttalande vilar p!. ff.r man anting-
en hora nlgot om klinisk intuition
eller nlgon totalt spekulativ grund
ftir att uwdrdera svaren pi ett projek-
tiw test. Mot denna subjektivism stlr
logisk analys som effektivr uwecklas
av Scharnberg [:01.

Finns nigon vetensltapli$ grund
f6r den dynamiska psykologf,n?
L:iget i wensk psykologutbildning och
psykologverksamhet d.r ett helt annat
iin det man kunde inbilla sig fran
enban kunskap om utanverken t551.

Psykologutbildningen saknar i
minga avseenden kontakt med den
moderna forskningen som bedrivs
vid universiteten. Professorernas in-
flymnde iiver och intresse ftir denna
utbildning Zir marginellt. I stillet har
utbildningen lagts pi. s.k. dynamisk
grund, d.v.s. psykoanalysen eller ni-
gon av dessa moderna efterftiljare.

Men dr inte dena helt OK? Ar inte
psykoanalysen en banbrpande ut-
veckling inom psykologi och psykia-
tri som visat pfi. mtnga berydelsefulla
sanningar?

G runderna ftir den psykodynamis-
ka verlaamheten ir vetenskapligt yr-
terst dubi0sa- Debatten om Freud i.r
extremr omfanande [5; 6;7; l1; l9;
3l;321och allder sti,ller sig numera
wMande till sanningshdten i hans
pfutidda "observationer" 

[45; 46].
I Freuds skrifter finns mi.nga mor-

sdgelser och hisnande spekulationer.
Hans upptagenhet med sexuella be-
teenden som ftirklaring rill "hysteri"

och andra neurotiska problem Fore-
faller egendomlig och srereoq?; ona-
ni och 'latent homosexualitet" ir fa-
voritftirklaringar till det mesta. Ka-
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strationsfi.ngest och Oidipuskomplex
i.r emellenid enban spekulationer och
hans syn pl den kvinnliga uwecki
lingen verkar minst sagt ensidig.

- Fr9ud1 slT pt hur vetenskaplig
kunskap kan baseras pl. kliniska iakt-
tagelser var likaledes rnycket ensidig.
Den experimentella meroden dr och
forblir ncidviindig ftir an eablerat.eri
terapieffekter - se Gri.inbaums urom-
ordentlig intrd.ngande vetenskapste-
oretiska analys av psykoanalysen I t g] .

Psykoterapi och dess effekter dr
virda eft s?irskilt omnimnande.
Forskningen har funnit an de flesta
former av samalsterapi har likana-
de, modesta, effekter [51]. Det ver-
kar som om det handlar om sugges-
tionseffekter och kanske effekter av
an ff. "tala 

ut' och kinna ett visst
socialt stdd.

Psykodynamisk terapi av den ena
eller andra formen har inte plvisats
ha unika effekter utover dema; nigot
ftirenklat kan man alltsi sdga an det
enbart handlar om placeboeffekter,
om sockeqpiller. Svanberg och Stiles
visade i en meta-analys av 19 studier
an kornids psykodynamisk terapi vis-
serligen hade effekr, men att denna i
viss min ftirklingade <iver tid och var
mindre il.n effekterna av kognitiv te-
rapi och beteendeterapi tla1.

Fdr merabestiende effekter mfute
man anvinda sig av olika former av
beteendeterapi och kognitiv terapi.
En sammanstillning av 150 under-
scikningar av psykoterapi med barn
och ungdom [68] visade nyligen am
1. Beteendeterapi ?ir klam binre ii.n
andra, inklusive dynamiska, meto-
der.
2. Psykologutbildade terapeuter gav
sd.mre resultat i.n terapeuter utan si-
dan utbildning.

Detta dr sannerligen resulrat som
gtr helt emot den psykologutbild-
ning som svenska universiter ger.

Herdll kommer att den dynamiska
terapin oftast dr mycket, mycket dy-
rare in den mera effekdva beteende-
terapin. Dena i.r resultar som dltst
pivisats i omfattande forskning, och
de har onekligen viktiga pra[tiska
implikationer. Men de har dven myck-
et viktiga teoretiska implikationer.
Om inte dynamisk terapi har de ef-
fekter s-o1 pfuttns lir dEt onekligen
nigot fel med den bakomliggande
teorin.

Ta Freuds pisti.enden om sym-
tomsubstitution. Denna idC gtr ut pi.
att pqykiska problem o ch pro-blembe-
teenden lr "symtom' pl, nl.gon bak-
omliggande problemaiik, eri'omed-
veten konflikt'. Om man lyckas be-
handla bon symtomet med beteen-
deterapi har man ju inte avldgsnat
den verkliga orsaken, enligt Fieud,
och i stillet borde ett anttat, och

fanske mycket virre, symrom upp-
komma- Men forskningen visar att
symtomsubstitutio n inte foreko mmer
157). Om man behandlar t.ex. sing-
vltning med en form av beteendete-

Ilpi- ftirsvinner sinrydtningen, allt
blir b:inre i barnets varld, oih negra
p{_raproblem dyker inte upp i stal'iet
3et.

Falska minnen
D.l -uppblossande debatten om pi.-
sttdda minnen av det som varit bon-
lriingt, med itftiljande katastrofala
konsekvenser ftir mtnga familjer [39] ,
speciellt i USA, har eti ni.ra samband
med Freud och psykoanalysen, som
dverrygande pivisa$ av Crews Fl.
An det finns minnen som bormrings
i gs1'koandytisk mening i.r emellei-
tid fonfuande, efter 100 er, kontro-
versiellt och inte vetenskapligt bevi-
sat [20; 2l;25;29;30; 43; 69], iven
om mlngakliniker, inklusive en ord-
forande i amerikanska psykologfor-
bundet [13], rycks ha en bergfrut tro



pl saken. I en aktuell civersikt sdger
Bowers och Farvolden l2l att bon-
trdngning, orn det finns, d,r ett sdll-
synt fenomen och att

'Minga klinikn, -fifro Fratd och

famtt, har alluarligt undnshatut
suggestionens ffiht pd rninnm och
n o sfira trillningar. D mna ander-
skanning har gjort aurcna ?dtimar
sdrbara ftir suggtrtrafu hdgkomsttr
aa suuelk iiuergrepp undn bam-
domen."

(sid j5t.

Aktuella surveyunderscikningar i USA
och Storbritannien har visat aff en
berydande andel avde terapeutersom
besvarade frlgorna anvdnde sig av
suggererande tekniker ftir att produ-
cera "minnen" 

[4]; 42). Svarspro-
centen var mycket ltg i den sistnlmn-
da undersokningen,22 procent, och
det finns nog anledning aff tro am de
som inte svarade var rldda att e>po-
nera metoder som kunde kritiseras.
Terapeuterna rycl$ vara mycka obe-
ni.gna att ge forskare insikt i den
verksamhet de bedriver [1].

Tron pl bornr?ingning d.r numera
en mycket vanlig " sunt fornuft "-upp-

fanning och den sprids dven av svens-
ka psykologer, t.oL av Christianson
[3] . Det ?ir faktiskt ingen enkel sak att
bevis a att bo rnrdngning existe rar l22J .

Ta ett fall som Christianson ofta
iberopar. En svensk kvinna blev vild-
tagen och misshandlad till medvets-
loshet; ndr hon vaknade upp hade
hon glomt handelsen och minnet av
den liom tillbaka ftirst senare. fu det-
ta ett fall av bontringning eller ii.r det
ett fall av hjtunskadC Ingen vet.

Den'rituella satanismen'
Den mest extrema och sensationella
formen av iteruppviclcra'minnen'
av dvergrepp ror rituell satanism t371.
Ar det nigot att tro pt3 USA:s polis-
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myndigheter uppger sig aldrig ha
kunnat belagga nigot fall av satanism
[28].

Aven om det finns sldana sekter
som i.r skickliga pi. att drilja sin verk-
samhet dr det mycket svin an ffo att
inte nlgot fall skulle haavsliijats. Det
ryck rtira sig om en vandringshisto-
ria av ryp rlnan i pizzen. Nigot lik-
nande tycks g?illa odokumenterade
pi.sdenden av Christiansson om att
seriem<irdare i USA praktiskt taget i
samdiga fall utsatts ftir sexuella over-
grepp i barndomen.

Satanismen tycks vara en sorts sis-
ta uwdg for dem som i minnesterapi
inte funnit nlgon ftrb:ittring utan
snarare starkt ftirsimrat tillsti.n dt37l.
Om patienten inte blir bettre av arr
"minnas" sexuella <ivergrepp inom
familjen sfi. mlste orsaken vara aff
nlgot d.nnu vd.rre har hant. Satanis-
men "upptdcla" alltid i terapi.

Tron pi satanism rycla vara en
modern, sekulariserad, form av tron
pi. hlxor som ledde dll minga trage-
dier dal barnvinnen spelade en vikrig
roll [4; 231. lSverige var ftirhillande-
na likanade [56]. Den aktuella situa-
tionen i Sverige har likaledes relate-
rats till haxranegi.ngarna i svunnen
tid [38].

Loftus har visat att det i.r mycket
enkelt aft s rggerera fram falska'min-
nen. Barn kunde t.ex. ffs aff 'min-

nas" att de blivit bornappade pi. ett
varuhus nigra ir tidigare. Efter en
inledande welaamhetkom de atrom-
fama dessa pseudominnen med stor
tilltro. Experimentella forskare har
rapponerat liknande resultat [27].

Neisser och Harsch bad srudenter
rapponera slniftligt de exakta om-
stendigheter under vilka de fick hcira
om Challengerkatastrofen I 9 86 Bay
Efter 3 lr ombads de ge samma rap-
pon igen. Atskilliga hide gjon srora
Lndringar i sin historia och de var

likafullt helt sekra pl sin sak och
kunde inte tro sina tigon nd.r de kon-
fronterades med sin ursprungliga ver-
sion.

En forh<irsledare medtilamod och
makt kan nog ft barn atr "minnas' i
stoft sett vad som helst, och dven att
btirja fabulera om egna fanmstiska
tillagg, kanske for att behaga ftirhors-
ledaren och kanske ftir an mowerka
en inre gnagande weksamhet och
smd.rtan av eff diligt samvete.

Upprepade ftlrhcir av en vittne
tyclc kunna leda till att vicnet upp-
lever allt st6rre sd.kerhet i sin uppgif-
ter, utan att dessa samtidigt blir mera
ritwisande [53]. Ju mera siker ett
vittne irpl sin sak, desto mera trovir-
dig ?it han eller hon i andras rigon,
men sambanda mellan vitrnets si.-
kerhet och konektheten i virtnesml-
let i.r mycket svagr (om d.n positivt)
t401.
'Barn liuger inte'
De n enklaklyschan "barn ljuger inte"
[8] er kanske ett unryck for ett miss-
riktat forsok an "sri. pi. barnens sida",
men resultatetkan bli katastrofalt for
alla inblandade om oskyldiga fhlls.
Barn ar maktl<isa och svaga, och logn
dr den svages ftirsvar mot ftinryck.
Hur skall ett barn kunna ftirutse vad
en daghemsfo resti.ndarinn a kan go ra
med de war som pressas fram?

An ha medverkat vid nigot si for-
nedrande och pinsamt som produk-
tion av porrfilm kan vara nlgot man
helst inte vill tala om, och der i.r
enkelt att i stillet sdga art man inte
minns - darmed inte sagt am detta Ir
vad som faldskt hiint i de alcruella fall
som beskrivits i pressen, bara att det
dr en miijlig hlpotes och an det inte
Ir enkelt att belagga bornrdngning i
psykoandysens mening.

Den tillzimpade kliniska psykolo-
gin htller pi an spricka upp i fogarna

I
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pi. grund av de enonna motslnning-
ar som skapaa av minnesterapin och
debatten om den. FdseMemorySyn-
drome Foundation (FMSF) har lyck-
ats mobilisera mi.nga skickliga och
engagerade forskare (Lofrus, Offshe,
Crews m fl).

Pl. en par er har ett tioal bricker
publicera$ som gtr till attack mot
minnesterapeuterna. Dessa bocker dr
ocksi i flera fall mycka skickligt skriv-
na och vdl argumenterade. I vissa
uppm?irksammade rlttsfall har FMSF
och nd,rsti.ende forskare lyckaa fr
resning och frikannanden. Skade-
sdndsprocesser har btirj at drivas mot
minnesterapeuter.

Ett starkt hot har uwecklats mor
psykologins kernverlaamhet: psyko-
terapi. De fackliga organen borjar nu
agera och gl. till motangrepp.

Psykologin har, sigs det, aldrig i
modern tid havdat att minnet dr per-
felc; wlnom Ir det en dlmht om-
fattat uppfanning bl and minnes fors-
kare att minnet i.r i hiig grad en friga
om konstrulcion och am falska min-
nen dr vanliga

Mot dena kan havdas atr ft trott
nigot annat, men att det inte handlar
om vad minnesforskare anser utan
om naiva forestiillningar bland klini-
ker, som onekligen ofta rycla tro pi
minnet som ett fotografi.

Framvlxten av minnesterapin vi-
sar pl bristen pi. sp?irrar mot vissa
former av wdrmisk dvenro hos rera-
peutetablissemanget (j iimftir t. or. Ja-
novs pt,7}-talet si. populera primd-
skriksterapi och andra dagslindor).

Kritikerna av minnesterapin har i
sina led tyvirr en del personer som
forletts till alltftir offrema uttalan-
den. Men ende, att ftirneka aff trage-
dier framkallats av minnesterapeuter
torde vara en hopplost foretag, lik-
som det Lr omdjligt att helt frislriva
professionella terapeuter frin dessa
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excesser. lftitikernas mission fram-
stlr i mina ogon fonfarande som
ytter$ angelagen och i allt visendigt
riktig.

Prciektiva test
En annan problematik har vi i de
projektiva testen som har uwecklats
inom den dynamiska skolan. Kanda
internationella exempel dr Rorschach
och TAT. I Sverige har vi egna vari-
anter i Ericametoden som ofta an-
vlnds inom barndiagnostiken och
DMT, ett test som har anvints ftir
urval inom arbetspsykologiska till-
li,rnpningar och som f;ltr en enorm
uppmirlaamhet i media.

DMT har kommit att spela en
speciellt viktig roll eftersom resret
med i.ren har blivit negot av eft natio-
nalmonument. I de mest skilda sam-
manhang srciter man pl. testet och
lritiska synpunkter [54) mtits med
en blandning av hdpnad och misstro.
Testet har helt enkelt kommit an bli
en grundbult i propagandan ftir dy-
namisk prykologi.

F6rvunna data
Testet har pistitts kunna predicera
haverier inom flyryapnet. Piloter som
vid tesming indianiagningen till FV
har visat sig vara "DMT-belasade"

pestas sedan haverera med stor san-
nolikha. En doktorsavhandling fram-
lades vid Lunds universitet lr 1978
och enligt denna skulle der finnas em
starkt samband [35] mellan testresul-
tat och haverier.

F6r nigra lr sedan fick jag i upp-
dtrg av FOA och FV an nirmare
studera de grupper av piloter som
genomgitt testet i slutet av 60-talet-
det visade sig dfi. an data plockars bort
ur arkiven! Trots stora anstrd.ngning-
ar har det varit omiijligt an finna daia
eller ta reda p5. hur de kan ha ftirsrnrn-
nit.

tl Psykologutbild-
ningen iSverlge
baseras i stor

utstrickning pi ftirildra-
de lircbildningar som
bevisats vara fielaktiga
och leda till inefbktiva
eller rentay skadliga
fomer aY behandling.



Utlandska edarenheter av resrer
ryder inte pi att det har nlgot ni,mn-
vd.n samband med pilotftirmiga- det
dr bara skandinaviska undersokning-
ar som sambandet c.r rydligr Em tro-
ligt skil till dena dr att resrers kon-
struktrirer har haft tillgtng till facit
ndl de uwdrderade resultaten. Detta
harklan angivits i en annan,likaledes
ofta citerad, undersrikning av sam-
bandet mellan resrer och olyclabend.-
genhet hos yrkeschaufti rcr [6L; 62].
Liknande misstankar kan man haom
Ro rschachprotokollens uwdrdering i
en "klassisk" svensk studie av ung-
domsbronslingar 1261.

Det dr pinsamt uppenban att det
d,r hur enkelt som helst art lfuga tolki
ningen av testdata tillrftta nd.r man
vdl vet facit ftir en person. Validering
av test ffr inte gi till pt det sinet.
Ande har man l/ckaa bygg* upp en
mediamyt och uoligen skapar srora
privatfti rmcigenheter pl. denna grund-
val.

Tester anvinds id.g av dryg l0o/o
av rekryteringskonsulterna i Stock-
holm - inte en enda av dem hade
gjon nigon uppftiljning av resrers
dllfttrlitlighet ftir urval i dessa "civila"

sammanhang. Vid ftrfregan hanvi-
sar de till de arbeten jrg j*t citerat.
En grundlig genomgfi.ng av resrers
empiriska och teoretiska sarus kom-
mer inom kort aff presenteras.

Subiektiva
psykologbediimnintFr
I ntuitiva omd<i men av psykologer har
befunnits sakna giltighet; enkla sam-
manvigningar av em objektivr data-
underlag d.r mycket bfttre 19; 16; 17;
33]. Dena iir nigot som inte dr unikt
ftir just prykologer [63] uran for alla
former av professionella omdomen
som inte dr baserade pe en god teori
och ftr snabb och rydlig i.terkoppling
si att inldrning kan :iga rum t527.

_ Kliniska psykologer och psykiatri-
ker gcir mycket ofta ansprik pi. att
kunna. gdra subdla sam manvilgning
ar av komplexa dataunderlrg, men
forskningen pi. omrl.det visar in der-
ta dr rent cinsket:inkande frin deras
sida [12; 67].Dirynostiska bedOm-
giryarynrycker en enkel likhetsregel
U4l, eller vad lGhneman och TvEr-
slcy kallat representativitet t64).

Detta inneber i sin tur att man helt
felbedcimer diagnoserna om bedrim-
ningar gdrs av personer ur en annan
population in den man baserar sin
ertarenhet p5- Ett symtom kan vara
diagnostiskr i :l populqiol av pa-
tienter, som en klinisk psykolog arbe-
tat med, utan amvaraupplysanle i en
grupp av normala personer, som han
eller hon mciter inom en annar ar-
be$omrlde, Lex. vid olika former av
riins liga prcivningar.

il otstddiga bed6mningar
Her finns en av nycklarna till varftir
klinikerna patologiserar sina (norma-
la) medmi.nniskor. I samband med
skadestindslrav ogh dylil$ t<an gi-
vewis dnnu hogre ftirekom$ av psy-
kop_ato logi ko rim a an diagn osticeras
1441. Expenis pi ea omr{de, klinisk
psykologi, leder inte dl expenis pf,.
ett annat som vimnespsykologi - or-
penkunskaper och expertftir-ag* iit
inte overftirbara mellan omri.den [t 5] .

Vittnespsykologin har i Sverige ut-
vecklats till en specialistdisciplin ge-
nom Trankells [59; 60] och Holger-
sons [24] arbete.

Justitieri.det Gregow stiller sig i
en anikel [18] skeptisk till prykolo-
giskt stcid ftir bevisviirdering-och rak-
nar i stiillet upp eft antd "objektiva"

kriterier pi utsagor, som domstolar-
na borde anvd.nda (logisk konsistens,
ftirekom$ av detdjei etd. Anikeln
innehiller flera ueffande iakmagel-
ser, t ex:

'Psykohger 
som anlins i incestmll

tychs ofu uisa stor stiherhet i sina
slufrafra. Utukndma har m"inga
gdnger a ait p dfall4ndz kategoriika.
Samtidigtfiheholnrner det, in rnna
df ? ?Vlolog anlias, att dc giir
olika bediimningar."

(sid..512)

Noteras kan an Gregow anser aft
utsagor av psykologer som behandlar
milslganden inte Scir tillmdtas stcirre
legyde-lle och atr han ?ir mycket skep-
tisk till ftirekomsten av ltervunna
minnen - sldana kan inte leggas dl
gjuttd for en_ fhllande dorn-"enligt
Gregows uppfanning.

Denna auktoritativa anikel av en
domare i hiigsa domstolen iir pi

ryingf sitt bdanserad och sympa-
dsk Slutsamen blir:indl diskuiabil -

19 !.h*nbergs ingiende diskussion
1471. D epsyk-ologlt ro - skall anlitas
i mll av denna q? (incestmel) :it
gdig, Gregow barnpsykologer och

.Uq"ry*iauiker, medan vittnespsy-
kologisk orpertis inte tycks anses vara
av storre vdrde vid beyisvi,rderingen.

Men alternativet, den "objektiva"

bwisrlrderingen som domsroletr sjdlv
har am utftira, dr inte betryggande.

Dels finns mi.nga e*empil pl att
wenska domstolar anftin sliel 6r sina
slutsatser som ir minst sagt svaga [38;
48; 491. Om LoL en hilsfuande
grlter- under ftirhrir i rltten 

"tycks

detta bidra till an starkt <ika hennes
trovirdighet - men uppenban kan
starka emotioner dven bero pl an
man lemnat osanna uppgifter om ett
nd.ra anhcirig.

Dels finns det en livakde interna-
tionell vittnespsykolo gisk 

"fo 
rskn ing

om bevisvi.rdering och u$agors san-
ningwird e 165;661. Der lrJvi.n att
avslcijaen lcignare - de flesta tror sig
om att ha en god sidan ftirmlga men
ytterst fi. har den [10]. Sakkunskap
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inom omridet skulle kunna tillfora
domstolarna berydande kompetens -
det i.r tragiskt om en strid mellan
psykologfraktioner ger juristerna
kiinslan att alla psykologer pratar i
naffmossan.

Ty det finns psykologer och psy-
kologer. De psykologer som mereller
mindre aningslost sysslar med sub-
jektiva bedomningar ryck inte veta,
eller inte bry sig om, att det helt
saknas forskning som stcidjer de kraft-
fulla slumatser som de sdindigt redo-
visar.

Den dynamiska kliniska psykolo-
gin har gjon em katasuofalt misstag
nd.r man lemnade den speciella kli-
niska miljii der dessa metoder ut-
vecklats och anvd.nts, kanske medviss
framging, och gav sig in i an stilla
diagnoser av betydelse i domstolars
eller socidbyrlers konkreta beslut om
minniskors liv. Fonroendet ftir deras
verksamhet vittrar bort, skadestinds-
rimegingarna blir allt fler [13].

Akademiernas tystnad
Man kan undra varfor denna egen-
domliga och inskrd.nkta begrepps-
vdrld, i grunden spekulativ och uran
empirisk grund och med i.tskilliga
inslag som verkar vara ren humbug,
kunnat flen sifastgrepp <iver svensk
psykologutbildning. Och man kan
undra varfor inte forskarna reagerat
utan passivt li.tit det ske.

Det dr en friga som har sina histo-
riska svar men jag skall inte gi in pi.
dem i dena sammanh*g. I en litet
land som Sverige dr det qw?lrr ofta
nigra ft. personer som sdtrer sin prL
gel pi. en verksamhet, och den kan
darfor rlka hamna liter var som helst,
efter dessapersoners tycke och smak.
Det i.r mera fruktban am diskutera
vilket ansvar forskarna har och varftir
de inte lever upp till det.

Vad d.r en professors slcyldigheter?

FOr.X\rErr r r9g7

Givewis krevs forskning och under-
visning p5. hcig vetenskaplig nivfl, dven
deltagande i universitets- och forsk-
ningwi,rldens administration, d.v.s.
sakkunnrguppdrag, uppdrag i forsk-
ningsrid o.s.v. Hdrom finns inte de-
fade meningar uran det Lr rena sjllv-
klarheter.

- Men enligt min bestimda upp-
fanning finns det oclal. ett och annat
och vidare anwar ftir atr bevaka den
vetenskapliga standarden hos den
prakdskaverlaamher som faller inom
professorns kompetenso m rflde.

Aot.g att kvaclaalvare skulle an-
stlllas av landstingen eller domsto-
larna och dar erbjuda tj?inster som
helt saknade stcid i modern forsk-
ning. Skulle vi inte vdnta oss att med-
icinprofessorerna skulle pitala och
protestera mot en sidan verksamhet?
Vem skulle annars gora det? Samhal-
let har ju inriuar universiteten just

Ft "T skapa en resrus av verenskaplig
kunskap som kan anvdndas bl.rftii
detta ?indamil.

Professorema har ff.n en enormr
stort ftinroende av samhallet. Om de
inte anammar sitt vidare ansvar utan
enban tolkar sin uppdr4g i den snlva
berydelsen av egen undervisning och
egen forskning och administraribn si.
sviker de uppdragsgivaren och ut-
lemnar allmd.nheten it humbugsma-
kare.

Just dena menar jq ^n landets
psykologiprofesso rer i slor utstricki
ning gdr. De stirvid sidan och besk|
dar skeendet och de vet mycket v?il att
psykologverlaamheten vid domsto-
lar och socidbyrier i stor utstrdcki
ning saknar vetenskaplig grund och
nd.rmast dr att beteckna som ren vid-
skepelse men dz gtir inget frt detta"

Vad kan ftirklara akademiernas
tystnad? Kanske de fakdskr anser en
allt Lr vdl, och hiller med Socialsry-
relsen om aft det handlar om god

,l Satanismen
tycks vara en
soils sista utvfig

ftir terapeuterna. Onn
patienten inte blir bdttre
lutan snarare stadil
ftircfimradel ay attttminnastt sexuella iiver-
grepp inom familien se
me$e orcaken yara att
nigot innu vire har
hdnt.
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vaenskap och beprcivad efarenheu
att mycket silrra umalanden kan gtira
utifri.n sldana metoder som Ror-
schach ocJr Erica-metoden, oclt att
den bakomliggande i psykoanalytis-
ka teorin er i allt vlsendigt bevisad
som vetenskapligt sann? Jag bedtimer
det som ynerit osannolikt att de fles-
ta som last in sig pl den relwanta
forskningen har en sfi.dan uPPfaa-
ning.

Troligare dr an man gfu in i sina
elfenbenitorn och Qnar sig it att det
som ger mest utbyte, n_dmligen den
esna Tonkningen. Varfor skall man
Uiat a om sldit som man Lndi inte
kan plverkai Professorer har ynerst
liten formell makt 6ver grundutbild-
ningen pt dagens wenska universi-
tet;-den skots av andra. Ansvaret for
situationen dr dzirftir inte enban Pro-
fessorernas utan det vilar ocksi pt
dem som sea till aff vetenskaPlig
kompetens och inflytande frikoPP-
lats frl,n varandra pl universiteten.

Men indl vill jag till slut inte ge
professorerna ett fribrev. Aven om
iet ar sant att de inte har formell
mriilighet att styra psykologutbild-
ningen har de en stor reell mojlighet
att gdra sfi- Deras position giir att
allmdnhet och polidker skulle lyssna
om de brot sin rystnad och ptpekade
attvi har en utbildning och prykolog
verksamhet som inte stfu i samklang
med modern vetenskaP. De borde
besinna sitt ansvar och gcira det.

knnart Sjiibng tir profesor i
prykohg,
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Extramine fiirklarad
Per Andersen och Toke Haunstrup,
Dobbeltmhner. En analyse af sjaldene
atmosferiske fe nomene r obserueret over
Danmark, Skandinavisk UFO Information
1995, 58 sidor.

mlngd olika metoder slgs alla vara
Srnnfamma ftir fr*ghg i affe$li-
vet, diribland grafologi (vid anstill-
ningar), slagrutor (ftir att bedcima
byggnader), astrologi och biorytmer.
Fdrfamaren ffor starlft p{. horoskop,
inte bara sidana som lr utstiillda pa
individer utan oclai.sidanasom stillts
ut pf,. foretag. Dessutom ser han bio-
rytm-diagram ftir ftiretag som en in-
tressant mdjlighet.

Att d<ima av denna bok kan man
anvinda nistan vilken metod som
helst for att bli en framgenesrik ftire-
tagsledare (med undan-tagiv stdana
metoder som bygger pl branschken-
nedom och ekbil6misk kompetens;
de nimns har inte dls)

Ett horoskop ftir Barings Bank
t "n bygga pe ftiretagets 'ftidelse' 

pl
j uldagen 17 62. Fcirfanaren menar art
detta horoskop ir sl.Iyckosamt aft der
1r gpp.nban am bankens grundare

lade el aslrotog lill hjilp ftii an vrlja
dennadeg ftir bankens tillkomsr. (Ing-
en som helst historisk bevisning leggt
fram for dena plstl.ende.) Daremot
hade bankens genom tiderna mest
kande ansralldi Nick Leeson, e$
my&er orynnsamt horoskop, och det
dr dirftir uppenban an han-inte bor-
de ha ansdillts. Mycket uppenban,
som sagt, i efterhand.

Personligen blir jag innu mer im-
ponerad av goda ftirutsdgelser som de
redovisas redan fire den ftirutsagda
handelsen. Tlruiirr iterger Micliael
Colmer inte i denna bok nleon for,
uadgelse som har denna oti" lcvali-
tet. Eftersom han uppger sig tjina sitt
levebrcid som ftiretagskonsuhftr man
v3il ftirmoda att det kostar mer en l0
pund (priset pl denna bok) aft fi. ta
del av hans ftirutslgelser i ftt*rg.

Suen Oae Hansson

Was ist es?
Landmark Education. Witdning e lter
hjdmtvdtt? Utgiven av FRI 1994, 27 sidor.

lng" undrarvad Forum (ti

4grt 
'esr") rr ftir negot.

Denna lilla skrift d.r en ut-
mlrkt kalla ftir an fl. war pl den
frlgan, och ger dessutom teGrense,
till ynerligare lineratur ftir den som
vill gt vidare.

Est/Forum grundades av den ftirre
scientologen'W'erner Erhard. Laro-
bygglden d,r en hopkok frfln olika
ockulta killor, ft retredesvis scienro-
login. Verksamheren bestl.r huvud-

l$.ig.l av auktoritiin organiserade"ledarskapsseminarier" 
dii bl a flera

stora wenska ftiretag har skickat an-
stiillda fttr " utbildnittg". " Utbildning-
en'tar formen av oli[asl.gs rggtess'i-
va provokationer som ofti fer lsrak-
ti,ren av mentdarivergrepp. Inom sin
organisation har Erhard harskat dik-
tatoriskt, och bl a anviint fysisk be-
straffiring.

SOH

Vittnesbiird
om Vittnena
Carl Olof Jonsson och Wolfgang Herbst,
Har vi sett tecknet i vdr tid?, 3:e uppla-
gan, CK|-foraget 1995, 147 sidor.
En sanningssdkares vdg, av Joakim
Widell, 27 sidor, FRI 1994.

I nom Jehovas Vittnen havdas det

I "* vi i vlr tid ser de i Bibeln
I -angivna tecknen pe att jordens
underglng ir nd.ra, i form av 0er och
stdrre jordbivningar, Lrig, hunger-
katastrofer, farsotir och leldsbton.
Jonssons och Herbsm bokgeren 6ver-
rygande bevisning om aa si. inte dr
fallet. Boken har-fim stor berydelse
ftir avhoppare frtn Vinnena-

\Widells lilla h:ifte i.r en personlig
berd.nelse av eft avhoppatVimne. Fcii

nder slutet av oktober 1,993
fick den danska UFO-orga-
nisationen SUFOI in sex rap-

porter om att man sett en "o(tra

mi.ne" vid sidan av den riktiga ml-
nen. I denna lilla sftrift analyseras
fenomener, och jlmftirs med lii<nan-
de fenomen som beslrivits i lineratu-
ren. Slutsatsen dr am "extramfi.nen"

troligen uppstl"n genom en spegling
av mlnens ljus i islrristaller i atmosfi-
ren. Denna slutsats ?ir rimlig och gan-
ska vil underbyggd.

SOH

F6rutsigbara
fiirutsiglelsel
Michael Colmer, Business I Ching. An
oracle for executive decision making.
London, Blandford 1996. f9.99.

et d,r sv5.n aft ra den har bo-
ken p5. dlvar. Den bestir till
st6rsta delen av77 numrera-

de ftirutsi.gelser, som innehiller rid i
stil med "Kop: bilar, flygtrafik, tu-
rism" och "S?ilj: livsmedel, resau-
rangnd.ring, hotell". Valet av vilken
av dessa foruts?igelser man ska forlita
sig pikan gdras pl.vilket som helst av
en flenal olika sd.m, dd.ribland kast
med tdrning och lek med bordskallcy-
lator. Den enda vikdga instruktio-
nen dr am "ftirsdk att 'missbruka'

systemet (genom upprepningar, t o<)
garanterat leder dll meningslcisa re-
sultat".

Den kona inledningen om ett 20-
tal sidor ger unryck ftir samma atti-
ryd an "vad som helst duger". En
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hans beslut an lemna organisationen
hade kritisk limeratur om Vicrrena,
som han ldsre i smyg, stor betydelse.
Det Lr oclai, intressanr aft ldsa hur

!t*l liv plverkades av de mlnga for-
buden som Vittnena omglrda^s av.
Sedan han liimnat Vittneni blev han
blodgivare och fackligt aktiv - wi.
saker som i,r strd.ngt 

-ftirbjudna 
for

Vinnen.

ta sig ur scientologin.
Boken ger mlngder av intressanra,

men nog sfi. deprimerande, interi<irer
frtn de olika sekterna- St t.o<. frin
trosrrirelsen (Livets ord):"Det 

ir husftirsamlingsm6te...
Bcinedmnena skiftar. En kiinna har
sett en lzigenhet hon girna vill ha,
men andra bostadssitkinde iir ftire i
kon. Dena dr inget problem ftir en
som ffor. Vi troende har rdtr att ff.
precis dlt vi vill ha, och det vi rdar ut
i andenirlden blir verkliehet i den
fp iska viirlde n.'S i. J.r*, ri-b.r tacl<ar
dig for atr vi.r sysrer har ska ff. vad
hennes hj:ina beg?it. Du ser den har
teiggnhetgn,-Herre, vi tackar dig ftir
att hon flr den! Och inglar, vi ftfal-
ler er att hindra de andra'i bostadskcin

f, fr liigenha.n, iJesu namn!. Ang-
lar, stlll er i vigen ftir andra spekulai-
ter, i Jesu namn! I Jesu namn, i Jesu
l11n"! Hdleluja, halleluj at' Halleluja
jublar vi och applfi.derar, forvisr.d.
om att kvinnan nu ftr sin lQenhel"

SOH

Kortfakta om
scientologin
Fakta om scientologin och dianetiken,
studiehdfte utgivet av fdreningen FRl,
andra utgAvan 1990, 36 sidor.

Frir den som vill ha konfanad och
tillftirlitlig information om sciento-
login finns ingen benre killa en den-
na lilla skrift fran Fcireninsen Ridda
Individen (FRI). Har red"ovisas sci-
entologins historia, dess ld.ror och
arbetsmeroder.

Vissa av scientologins laioskrifter
o{nges med stor hemlighet, eftersom

3depter1l ftiry?intas betala slcyhoga
kunavgifter ftir att komma i.r deri.

Friljande citat visar vilken intellekru-
ell niv5. dessa hemliga skrifter befin-
ner sig p&

'Jorden... 
ingick for 75 miljoner

lr sedan i en galaktisk federation b"-
stlende av76 olika planeter. ptvarje
planet bodde 174 miljarder mennis-
kor.

Overbefolkningsproblemet liistes
sl hli: Alla mdnniskor ftneades in i
elektriska ni.t, i vilka tn.ri med en
jenlto.r nll spruade in en blandning
av alkohol och glykol.

Sedan fr<is man ned thetanerna i
kr. oppaTa i- stora isblock och tog
dem ombord pl. rymdsk.pp och frakl
tade dem .till jorde". Man slengde
ned mi.nniskorna pt olika rnrlkaier
och darefter bombide man rrulkaner-
na med vitebomber, som onakade
en jlttelik orplosion och fick thea-
nerna att lossna frl.n sina LroDDar.

Thetanerna blev sl, snurri;, se dc
blev doda som thetaner. Dzirfrr frak-
tade man dem i.nyo till olika platser,
bl a dll Las Palmas och Hawaii. Dir
packade man ihop dem till druvkla-
sar (clusters). Huvudvirk llr bero pi.
clusters som vi har i skallen."

SOH

En in€el till
fastighetsmiklare?
Manipulering pdgdr. Avslij ande erfarenhe-
ter ft6n fdre detta sektmedlemmar.
Verlcum och FRI 1995, 231 sidor.

I denna bok ar det avhopparna, de
ftire detasektmedlemmarni, som ff.r
ordet. Sexton ftire detta medlemmar
beritar om sina erFarenheter, om
varftir de drogs in i sekten och hur de
lyckades ta sig ut. De sekter som
behandlas i.r Moo nies, Kristi fors am-
ling, trosrorelsen (Livets Ord), Jeho-
vas vittnen, scientologin och Hare
Krishna.

Det mest sllende intrycket ftir mig
var hur likavarandra dessa sekrer arl
sin sin att rekrytera och binda till sig
medlemmar, ffots srora skillnader I
ll.robyggnad och histo risk bakgrund.
Osiilra miinniskor ftirmis am]e-na
sin_tidigare sociala ftirankring, si atr
de blir beroende av det ofta mycket
intensiva umgd.nget inom sekten.
Kontakter med utanftirstlende be-
grinsas pi. olika stu.

Scientologin srir i en sd.rstillning
genom sin flagranta sdtt att umynji
md.nniskor ekonomiskt. En av bo-
kens ftirfattare lanade I 490 000
kronor till egna och andras scientolo-
gikurser, innan han ?intligen lyckades

SOH

"I trosnirelsen fir orden magisk
kmft. Genom att anvdnda nim-
netJesus, sti i tro och urtdavad
man 6nskar, ska detta intriffa
Man kan srl i tro ftir att fr en ny
bil, och det fungerar nog ftir Uff
Ekman, men [ttappasi ftir en
utblottad elw pi.-bibelskolan.
Det dr ju eleven som bidrar av

1i5ra knappa tillgtngar ftir aft ge
^Ekman en ny bil. Eleven anses
dl. inte lika andlig som Ekman,
eftersom han fidJ b<inewar och
inte eleven."
(FMs sudiehdfa Mind Control)
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Mirakultist blod
I denhollindskaonen Brunsum (ni,ra
det v:ilbekanta Maastricht) btirjade
en 30 cm hcig madonnastary av plast
att grlta Tlrar av blod rann ned frln
hennes 6gon. Tusentals pilgrimer
sokte sig dit, och sdrskilda bussresor
anordnades.

Pl. det ni.rbeh.gna sjukhuset gjor-
des en analys, Tirarnavisade siginte
bestl. av blod uran av det hans som
statyns cigon var fasrcana med (och
som hade borjat smdlta i solen). Se-
dan dena offendiggjons, minskade
pilgrimsstrommen si sminingom.

(Der Sheptikn nr 3, 1995)

Dalai Lama

UFOrtetapeut
En av de ledande "abduktionisrerna'

i USA, Richard Boylan, har ftirlorat
sin psylologlegitimation. Boylan,
som sjiilv anser sig ha blivit ombord-
tagen pl ert rymdskepp, har scila
civertyga flera kvinnliga patienter om
att de har liknande erfarenherer, men
fonringt minnena av av detta- Dess-
utom har han haft lcvinnliga patien-
ter aff kle av sig nakna- Beslurer aff
deslegitimera honom har rrgits av
California Board of Psychololy och
belriftats av en domstol. 

v'

(Skeptics UFO Newsbtter
nr 38, 1996)

Dementerade

Skeptikereffekten
Inom transcendental medition alas
mycket om den sk Maharisha-effek-
ten. Om tillrlckligr mlnga personer
pl en on medirerar, ska derta ha en
positiv ptrekt pl -alla_ som vistas i
gTgivningen, med peftiljd aft broms-
ligheten minskar laaft igt.

I november 1996 (t6ltl) refere-
rade CBs-nyhererna en lista over de
farligaste respektive sdkraste stdderna
i USA, med avseende pfi. risken an bli
ursaff ftir brott. Till de fillieaste sti-
derna horde Adanta, New-Orleans
och Detroit

Allrl lengst ned pl listan, som den
minst fuliga av alla undenokta sri-
der i USA, hamnade den lilla staden
Amherst i delstaten Newyork. fu de
dema ml.nne em dllhtll ftir Eanscen-
dental meditation?

Stvin bekant inte. Di.remot i.r
detta den stad drr CSICOP, den
amerikanska skeptikerorganisatio-
nen, sedan lange har sitt hurnrdkon-
tor. 

'Wendy 
Grossman, en ledande

brimisk skeptiker, har efter detta
mylar begreppet "skeptikereffek-

ten". Den d,r minst lika verklig som
Maharishaeffekten! 

-

(IAlk: ele htronis ht ntndbrat

frdo Grossman)

Astrofinansel
Ekonomichefen i Orange County i
Kdifornien stlr ansvarie fttr en av de
storsta finansskandalJrna i USA.
Kommunen har spekulerat bon flera
miljarder dollar. Eko nomichefen har
i sia ftirsvar redovisat an han anlitade
en astrolog som ekonomisk rldgiva-
re.

i dafig! sillskap horoskop
Dalai Lama har vid itminstone fem
dllflllen sammantreffat med Shoko
Asahara, ledare forAum-sekren ("gift
gas-sekten") i Japan. Dessutom-har
Dalai l,ama skrivit ett rekommenda-
tionsbrev till den japanska regering-
en derAsahara beskrevs som en"kom-
perent religids ledare". Frin Dalai
Lamas kansli har ocksl ugeff en vid-
jan till den japanska regeringen an ge
Aum-sekten skamebefrielse.

(Der Sheptihr nr I, 1996)

Em 60-tal amerikanska dagstidning-
ar har pl uppmaning "lr-CStCO-p
ta-git in en dementi som de publicerar
tillsammans med astrologiliolumnen,
och som lyder: "De ftiljande astrolo-
giska ftrugiska ftiruts?igelserna ska lasase en-
bart som underhillning. Sldana for-Sf,.dana for-uarf, som uncernatmlng. )adana tor-
ytszigelsgr har ingen dllfu rl idig grund
i vetenskapliga falra. "

Ntgot for wenska tidningar an ta
efter?

(Kilk: meddelandt frdo CSICO?)

LO% aY hiernan
Pl.sti.endet att'vi" bara anvd.nder loo/o av vira hjfunors kapacitet dyker upp
i 4" miijliga sammlnhTg. Rent vetenskapligt sakn*t d.t varje for- "
trckning, och mlste betecknas som en myr. Min varifrln komrner det?

D._t bryh Pestfu att det hd,rstammar frln den amerikanske psykologen
och filosofen 

'$Tilliam 
James, men verkar inte gi. att finna i hans ri.tlft.r. 5.t

:ildsta kinda belagget ftir 10-procenrsmyren iir f n Encyclopedia Britannicas
upplaga fren 19l l. Kanske kan nlgon av Fouortrts lesare bidra till art losa
gitan om mytens ursprung?

(Bary Bqrnsain i The Sheptia Manchestn, I0:2) (Sheptic, North Taas Sheptics,
jan 1996)
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EUs problem liista?
Maharishi Mahesh Yogi, TMgurun,
har nu funnit en ltisning pl EUs
m5.nga problem. Vi citerar ur DN
(r3t8 1996):

"Maharishi... 
samlade siledes nfls-

ra hundra delegater i Bryssel ftir ait
diskutera installationen av just 7000
experter pt yogisk flygning. 2000 er
n?imligen precis st ml.ngi som be-
hovs ftir att neutralisera al-l den suess
och eldnde som EU-kommissionens
ungefu lika mlnga tjlnstemi,n sdn-
der ut samr stimulera allmlnt goda
sammanh*g, harmoni, kreadvitet
och positiviter, har Maharishi ril<nat
ut.

Konvenrets ledare Reinhard Bo-
rowitz menar an EU er svert drabbat
av allehanda problem, som TM kan
ri.da bot pL 'Bara vi ken hindra EU
ftin am bli en killa dll ekonomiskoch
socid konflikr, nya sjukdomar och
milj<iftirsrdrelse. "

Patenterad
enhtirning
USA-parenrer nr 4429685 (1417
1982) dr en operationsmetod ftir att
sammanftira de blda hornanl4gen hos
:n gng ger, si. art den vdxer upp till"enhornirg". 

En patent garanterar
som bekant originaliteten hos en
uppfinning, inte nyttigheten.
(The Skeptic, Manchesta, 9:3)

Famifevinli€a
bibliotek
I USA har det srarrars en rdrelse ftir"familjevinliga 

bibliotek" (Family
Friendly Library).

Rdrelsen, som harrdtteri den laist-
na hrigern, krever an ftiraldrar ska ft.
rdtt art konuollera pe biblioteket vil-
ka b<icker deras barn lLnar, sl. atr inte
barnen smusslar hem nagra olampli-
ga b<icker. Dessutom ska ftraldrarna
ff. rln aa begrlnsa barnens llnerdtt,
t.eL genom aft uteslua bcicker i vissa
i,mnen. "Kontroversiella" 

bricker ska
placeras oltkomligt.

Amerikanska skeptiker har enga-
gerat sig mot denna r6relse, eftersom
ett av q.fter dr att undanhllla barnen
frln linerarur om evolutionen och
andra vetenskapliga imnen.

(Cincinnati Skeptic 5:J, 1996)

Stulen kristallkula
Tvl. spilcvinnor i Maidenhead har
blivit bestulna pl en kristdlkula I en
annons har de varnat tjuvarna- Iftis-
allkulan har anvdnm 6r aft suga upp
sjukdomar och emorionella pr6blem
frln kunderna Risken finns iru, sfuer
de btda sierskorna, an dlt detta 6i-
gcirs om lristallkulan inte hanreras pi.
rdtt sitt. Tjuvarna uppmanas darftir
att lemna tillbaka stcildgodset.
Allmanheren varnas.

(The Sheptic, Mancbesta, 9:5.)

Hubbard tiilbaka?
Sedan scientologernas grundare Ron
L Hubbard dog tr l986lhar hans rum
i rorelsens huvudkvarter stltt och't en?t pt holgm - man vet ju aldrig
om hans sjiil skulle finna en nv bol
ning h:ir pe j91den. En scientolog vid
namn Koos Nolst lrenite pfutlr sig
ha fi.n kontakt med HubUards sliil
och "kanaliserar" 

nu budskap deri-
fren. Han erki,nns dock inte av rorel-
sens ledning. Hubbards kontor stlr
innu tomt.

(Shepsis, Oslo nr 6, t 996)

Liroboksligan
I USA finns sedan nlgra l.r en organi-
sation vid namn The Texrbook-Lea-
gue, som agnar sig lt an granska
larobocker (-ftir alla-sadier) f,dn ve-
tenskaplig 

Tgpgtpunkr. Fcirening-
en ger ut tidskriften The Textbo6k
Letter, som innehiller noggranna
granskningar av aktuella liirJb'ticker.

Mi.nga recensioner har karakaren
av "felscikning", 

der man redovisar
alldfren smt faktafel dll fall ddr ren
pseudovetenskap har trilngt in i ltuo-
bockerna-

Adress:
The Textbook League
P.O. Box 5l
Sausalito, Cal ifor nia, 9 49 66
USA

Randi i rymden
Det intemationella asuonomsallskapet (Intemational Asuonomical Union) har gen en asteroid namna -Randi".
Asteroidens officiella namn itz 316l (Randi) = lggf OM'JamesRandi" ar ftr owigt_ett anismamn som Randi pindall;ama uamilton Zwinge) antog under sin dd som

ffiffin#e 
flesa av Folla'etts liisarc torde vcta, ir Randi en av vtr tidr ftr-;;afii6,u.e;? pscudovetcnskap
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Grafologisk
terapi
Polly Cady i Tampa, Florida, under-
visar i grafologisk "terapi". Vill man
oka sin sjilvftirtroende ska man dra
tydliga streck genom sina "t". Vill
man 6ka sin minne, ska man sdma
prickar over alla sina "i".

(Tampa Bay Sheptics Report 1/1996)

Landningsbana
i beredskap
Den brasilianska staden Barro do
Garcas harbeslutat atr avsdttaea fem
hektar ston omrl"de som landnings-
bana fttr UFOn. Beslutet i stadsfull-
mlktige var enhiilligt.

(Der Skeptihn 4/1995)

Skicklig sierska
Den mexikanska farrskiderskan La
Paca tipsade polisen om an de kunde
finna en dod ktopp nedgrlvd i Raul
Salinas trd.dg5.rd, och hon visade ock-
si. var de skulle grdva- Fyndet kom
mycker okigligt fttr Raul Salinas, som
d.r bror till e4presidenren Carlos Sali-
nas. Raul Salinas sitter sedan wi. ir
hektad, misstd,nkr for mordet pi po-
litikern Josd Francisco Massieu. Poli-
sen misstd.nkte au liket i uidgirden
var en av Salinas medbromslingar som
han gjon sig av med.

Si. sminingom visade det sig att
det man funnit i Salinas tridglld var
kvarlevorna efter La Pacas docers
svdrfu. Sierskan i.r nu misstinkt bl a
ftir att ha anstiftar gravplundring.
Polisen tror am hon ftirm5.dde sin
svdrson att grdva upp sin dtida fu och
grlva ner kroppen pl. Raul Salinas
mark, allt i syfte atr istadkomma
ovedersdgliga bevis ftir I-a Pacas siar-
konst.

(DN 2/1 1997)

r8

Farliga
bi-verkningar
DrottninggelC, den ftida som arbets-
bin ger till bidromningen, anvd.rrds
ofta i sk<inhetsmedel. 

-Nu 
har det

kommit flera rapporter om linsho-
tande allergiska reaktioner hos mi.n-
niskor som itit hllsokosnabletter med
dromninggeld. I ltminstone efi fall
blev utgf,.ngen d6dlig.

(The Skeptic, Manchestn, 9:O

Uroterapi
En av de nya modeterapierna i,r 'uro-

terapi", som bester i an dricka sin
egen urin. Anhangare till denna lara
havdar att Mahatma Gandhi tillam-
pade uroterapi. Hans sonson, som d.r
fo restin dare ft i r G an dhi-i nstituter fo r
icke-vl,ld, har dementerat dessa pl-
stlenden i ett offeqdigt brw. Nego"
som helst grund ftir dasamma-har
inte heller presenrerars.

(Sheptic, North Tacas Sheptics,
januai 1996)

Jordstrilar
i Osterrike
199 3 gen o mfo rde vlgftirvdtn in gen i
den cisterrikiska delstaten Sreiermark
ett ovanligt experimenc En olycla-
drabbad korsning ftirstgs med etrskilct
av en speciell sorrs stenmjcil som skul-
le avskjirma den ' jordstrllning" som
antogs ftirorsaka olyckotttr 

v

Forsoket misslyckad€s, dvs man
fick ingen minskning av olyckorna-
Det har i efterhand framkommit att
beslutet om dena orperiment fafta-

4.r i full vetskap om den vetenskap-
liga kritiken mor slagrutor och 'jond-

stri.lning".
(Der Sheptikr I, I99C)

Varfiir se fi kvinnor?
Phactum, som ges ut av skeptikerna i
Philadelpia hade sitr februarinum-
mer 1996 en anikel av DeeAnne'Wymer 

under rubriken "Varftir finns
det sl fi. lcvinnliga skeptiker?" Hon
redovisar der de svar hon fla nlr hon
talat med andra skeptiker, och sdllt
fregan i en elektronilk nyhetsgrupp.
Svaren var av i huvudsak frra slag:

l. Skeptiker rekrperas frln narur-
vetenskaperna och andra omrl.den
som domineras av min.

2, De skeptiska organisationeras
struktur i.r mera anpassad till min ?in
kvinnor.

3. Kvinnor har inte tid till f6ren-
ingsliv eftersom de dubbelarbetar.

4. Kvinnor td.nker annorlunda In
Din, t ex genom aff vara mindre
ben3igna art ta konflikter pl det sdtt
som skeptikerorganisatio ner 96r.

Skal aft miirda
En jury i Tucson, Arizona, fick ta
stillning dll ea ovanligt ftirsvar frln
en mordltalad. Den ltalade, Ro-
benJoe Moody, havdade att varel-
ser frl.n ynre rymden hade tagit
hans -Ltopp i besinning och ge-
nomfrin mordet. JurFn godtog inte
ftirklaringen.
(S hep tiha-Nln hiistnumret I 9g6)

Moonsekten
utkastad
Guyana har uwis tt l2l udmdska,
frlmst japanska, medlemmar av
MoonseJcen. Besluret anses ha sin
bakgrund i efarenheterna fren I g7 8,
de 914 medlemmar i en amerikansk
selc, ledd avJimJones, begick kollek-
tivt sjllvmord i Guyana. 

-

(Brodaskap nr 8, I gg7)
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llarcel I llorlle
Vlrnorskakollqa Skcpsis, hadc i nr
6, 1996 en artikel av Nils Nondbcrq
om etr kriminalfill frln 1930-alcc-

qg".gdjc urgusti r934dog Lud-
$ P.hl i cn dnrnkningsolycke g
Hanks. Suax cftcr& blw-dsr kent att
olydon hadc forutsa$s i cn spiritis-
tisk scans av trans dotrcr t"irborg
Kobcr.

Dcrra var en stpr uiumf ftir spr-
ritismen, men sakcn fic.k en hdt an-
nan vflndning nir fru Kobcr hekrades
som misstiinlc ftir aa ha mOrdat sin
f*.-Hon slappta visscrhgsn i brist pf
bevis, men dcn norska spiritismcn
lyckades ddtig hamu. srg cftcr dct
dfligr1lc som den ficlcfrgrund av
IGbcr-fallec

l$orinerat mirakel
De a$rarigalalernayid dcn fransln
rnllfirdsonen Loundes har firnnit aa
det hdiga varrner ir smutsgr och
ohygicnislc. Fdr atr ftirhindra smin-
spridning klorinerar man darfor det
wtlen som anvinds fttr "hdandc bad".
Bcslutct har miitts av upprOrda reak-
tioner i en del katoliska l<re$ar.

AIn Sh"?dt, Manclnsu, 9:4)

vag 686
I Ncw Morico finns cn veg md
nummer 6ffi, diir dct inredt fcra
svlra olyckor. Fundamenalister har
dlrFor lanrr att vtgen ska ff' eft nym
namn. 556 arsom bekantodirucs td
enligt Uppcnbarelsebokcn. 

-

Den lokale sheriffen hlvdar dock
an de mlnga olyckorna pt "egen
bcror pf m omfattandc ranfyllcri.

Fln SkAdq Manclnsat g:q

SOLryETT rryn

I utlandot
mod Jofnn Tell
Johan Tell: Men ctd tngirfntkosL (Vaga
bon0. 177 stdor.

n ay Sveriga dlra ftgimsta -
men inrc prccis mcstvllklnda
- humoristcr iir Johan Tell,

kronikOr och rdaktionssclcretcrarc

Utlandce Kristaller frln Afrika dll
scnpcl. Afrika &hcmskt aodl€r
Dc afrilansle lcisallcrna kan bJta
sjukdomargm rnan lqcr dcm pl,
sin mage - framsr dlt dc fitc d],ra-
re, "programmenden 

lristallcrna
F6rs6k sjdv bota den simplaste

meglcatarr mcd etr sry'clrc srrcnsk
gnejs inpulad i navdn.

Glt i,t inre.

iroi djurcn i utlandcr er bql-
rndc mod outrrundliga knfrer. ill-
frncrna till orempct] pn pcacc in
mind-festivalcn trin man kopa del-
frnhcalingrcsortill Israel. I tiracl er
Tan myckct hcaladc. Ddfincr agcr
ftrmfuan art kiinna av mlnniskirs
sjukdomar. Sl, om man Ir obestlm-
ban krasslig, bader man bana mcd
en israclislc dcfin som dl butrar pA
dst sdllc dlr dft onde sitter.

Budganriaffcn av ddfinhcal-
ing ar inspdadc ddfinlnrcn: 'Un-
dcrs6kningEr har visat a$ vi men-
niskorblir-gladarc och lugnare och
nture kom mcr ur deprcssioner ge_
nom aqt lror F dclfhljud" Ljuda
har cn hdandJ ctrda $varje ccll i
vlr tropp.n

.IOtrdI sjllv hcla cn ende y"La
ccll med en wensk m6rt

Glr ju inrc""

I "Ta cn rot till" iemsr han lcine-
siska apotck och svcnska hilrckost-
hendlar, ditrhan erbiuds k6pa nBachs
blomsrcrdroppar "ainoc yia nndrine
av yanor och livsstil, overglngsbcl
Ip1, pubcrtct o.h byt arUdc".-Oct,
i nDLr womjordlingar landar' bsld-
der han dcn-flck d:ir ctt tcfrt segs ha
landct p[ lranaricdn Gomera.'Mgo dl inglr frukost" Ir fahish
en strllandc rol€ bol$ 6r skcptikcr
och ftir dla andn

Jonas Sd&at6m

pe Rcsaidningen Vagabond. Har du
inrc IIst honom fttrur-sl hir du rcpa-
reradet nu. I Man dd ingirr fnahosthar
han samlat 37 lronikJr ffo Vqg.-
bond ocJr andra tidningar och frd-
slrifter.

Johan Tdls krdnikor er insa yan-
liga rcscskildringar. H* ago jn dras-
p.k f""+ulgringskotut ocf, rt atpq/nr
idamgsts{rnlega som klarsyni $"-
lar dlchanda absunditcner - i Svjrbc
som i udandcr Sainkilt dcn konstE-
dc sotismen, fdrcstlllningaf,na om
hru annorltrn& altdng ar i-udanda.
Som.skcpdkcr frll;ag i paroxysmer
dver bokcns forsta srFkc; I Uila&t
&rmtot

ll Svcrige Ir ett andefatdgt land.
Dct narrriurre en rdieitts hen-

dds€ n'cnslrcn uppla'er ilu ftir tL
dcn il nar Christcl Sltigren glsar
Ifk", gfi sjungcr "sjoiranriul pE
Hawaiin.

I Udandct direnrot er bandcn
med dct andligalnnu intc avklipp
ta.

I Udandc ycr man fonfinandc
att framtalla moder jotdt urknf-
ter.

I Udandet kan man iinnu ryda
de tckcn nanucn visar frr dcm
som iinnu intc dnrknat i matcria-
lismcns iirrcrfl iidsgryta.

i Udanda iir dCmer sinnliga och
new agcade.

I Udandct Ir dct som pl Pcacc in
mind-fcstivalsna i Stoclihokn Diir
finns "tildigt myckct andligha frln
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Gudarna trings pe
Gosmic hotline
Nyhetsbrevet Gosmic Hotline har, sannerligen,
en mycket imponerande medarbetanrkara: "l vir
multidimensionella panel ingir bl a Alcazar, Ash
t31, Sanand?, Saint Germain, Setapis Bay, Meta
tron, El Moryd, ifteinglarna Mikael och Ga
briel, diverse gudol, gudinnor och en stor skara
naturviseh.' (sananda ir hir ett annat namn
6r Jesus.)

I lla dessa talar till oss i Cosmic

nffiiffiffiT
vibrationernafrlln m stor miingd iclc-
floirlo vdsen". Nlgra smdprov:"Iry Ir tinerbcfhlharnre 6ver de
Interyalaktiska Sryrkorna Vad dctta
inneblr Ir inte bqgrtphgt frr er. Det
Ir inte b.gripligt am dcr skulle finnas
ett intergalaktiskt nlwerk av lj*rtl'r-
kor, eftcrsom ni i dagcns liige slllan
varken erkinncr dlcr ken se liusets
km,ft.'

"jry iir iirlreiingdn Mikacl. Min
specialita, orn ni vill ffirycl<a det sl,
i den hlr tiden, Ir att hjilp" cr klippa
banden till dct gamla""Om du lider, gruter/brodcr, sl,
gratulera dig sjllv. Du sdr mia i dcn
gudomliga duschen och ska strax I
np klader. Vill du ha guld dler sil-
ver?"

"De processer som miinniskor om-
kring er nu gtt tgcrom, de som t €x
ligcr s' rjukhus mcd oftirklarliga
sjukdomar eller uor an de hlller pl,
anblitokiga, kan ses som demonsua-

?t

tioner pl ett personligt plan av det
som kommer an hlnda pl den globa-
la skldcplarsen. Vad dci en Ir Jom Ir
pe veg, se er det dcfinitivr en dd av
dgnna stonlagqp o$.ryderbara re-
ningsproccss som ni dlaharvlntat$
under sE llng dd"

l/ar uppm:irftsam pl de synlga
och oqmliga vampyrer du har om-
kti$ d€. Vam1ry'rer Ir dla som suger
ut din livskraft ftir sin egen anviind-
niog och lemnar dig tiirid. Du kfn-
ner igen en vampyr pl att du i dcss
relklop ploslig frrlorar din kraft,
dio gl4je dlcrtillglngcn till din kun-
skap och {inhtigre j€. Dr L.o sdnga
av cneryifiida till rnmp;ncn genom
affomge db -.d ljus ellerheltcnkdt
avsluta encryidrenaga.Be om hjalp
av dina guider.'

Tidningen inneilller oclallannon-
ser fbr olika lqrrs€r, bl a en dlr man
udovar an erlcelnglcn Mikacl ska
finmtrede (genom kandisering).

tysti*aCdol
Nlgot qendo-tigp, frr an inte slga
mystislO vedrar slrc i tidningen lthls-
trGnd Vecnslop.

Scdan en tid har rnan cn slnkild
sclrtion ft r IvfYTTIK i tidninsen, md
serskiold vinjcn i Arkiv X-sdL " Sveri-
ges bqta sidor-om dct Ovcrnanrliga",
& undcmrbrikcn.

Och har ftnns myckct rilctier rub-
rikcr som "Rymdrnrelscr byg?e pt-
teansilctcn $ I\'Iars" dler "O-qiniiga

biorpmcr sqn m:tnniskon liv".
Mcn dct mei*lga itr sjilva torrcn

under rubrikcrna Undg den senare
rubrilcn leser vi t or dcna:'Mflnniskor diir lile ofta pl sina
biorrnnisla qgtt god. daSFr io- pl
sina Ctllta daglr. Den-elutsatsen
drerden amerikenske brskaren Te-
rcnce Hines, som sGden lg7otelet
har genomftin en tlrg nd under-
sdkninges av biorytmtcorin.

[6 finm hclhr in8er samband
ndan goda furr och gda henddscr,
8om' bbryttmOdn imna$ hl\daf...o

Defia liknar onekligcn ert abdrc-
tion-casc. Mcn Ir det den ursprunf
ligatoccn till rubrikcn som hi,r frft
bon av illasinnade skcptikcr?

I sjilva verlrct presenterar alla in-
tlag pA llusacrad Vctcnskaps Mys-
tik-sidor skcptiska cller vaenskapli
ga invtndningar mot pseudovercn-
skap. (I retcvisiurs nanrn ska slgas att
andna instag pl sidorna Ir mei r[a-
finmt rubriccnade, t cE "Bluffiristori-

erna frln Bcrmuda' [-uiangdnJ .) Har
frnns ods{amo Randi ciicned, md
mera- Och titar man noga$vinjer-
tcn stllr dct faldskr a/Jdtlrep 6E"
ornnfdr'I\{YSTIK" i vinjcttcn.

Litcgcndomli$ blir aindl intrydr-
eG att fr rs6ta silja rationdism ikledd
en skjona aY m)'stik Mcn dct &klan,
det iir narruligwis baarc In der om-
vrnda fdrhlllandce

F
FoIIntEIr rryn


