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nesmil i en fall au smitning fdn en trA- tion for 1 000 dollar. - Det vd"rstadr att
fikolycha. Ett uahrtikulerat, inrclligent detta f,ormodligenskulle fungera.
ocksncn
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och harismatiskt uittne intygar, PA eft slitt
som p5"sti.r
sorn tyder pd an han iir seriiisoch 6uerty- artikel om en slagrutegdngare
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& GardeningAssociation)foreslagitett
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uilka miinniskor kan lira sig att ttinha
vdnds pi minga hill i vdrlden som
Vidare berlttas om Dan Dugan, som
rationelh sjrilua. Dena blir ofia enLdnguarig
medicin, men dr av allt att doma helt
ve rknings los a.G en o m a tt m o tv e rk a Process.Vanta dig an intu, ntir du har satte sin son i San Francisco\Taldorf
trycka School efter att ha fhtt forsakringarom
<ivertronpi dessanaturmedel kan man framtriin, anfolk skakomnafram,
'Din
har att Steinersleror inte skulleftirmedlastill
lillntal
ochutbrista:
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dina
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hotade
bidra till att ridda
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barnen. Forsdkringarnavisade sig inte
iiPPnatmina iigon...'.
Nar Dugans son gick i tionde
stlmma.
I nr 15:3 handlar de tvi huvudartiklarna
kom
han och klagadeijver att han
klass,
av
en
artikel
innehiller
John
om det astronomiskasokandetefter sig- Nr 15:4

Dennaging skavi sendrmarepi vadsom
ftirevariti SkepticalInquirer under den
senastetiden.
I nr 15:1 finns en anikel som fcirklarar varfcjr kvantmekaniken inte ger nigon anledning att tro pi paranormala
fcnomen.Vidare artiklar om biologiska
rl'tmer samr om Sir William Crookes,
den framstiendekernistenoch frsikcrn
so m bic v gr undlur a da v d e t s e n a1 8 0 0 talcts spiritistiskamcdier. Att spiritisi notisavmcn Innu ar i full fan framgS"r
delningen. Dar refcrerasndmligen en
rdttcging mot tvi. spiritisteri Connecticut,som hadefhtt ut storabelopp,i nigra
fall over 80 000 dollar, av sina klienter
som ersdttningftir att de drev ut onda
a n d a rur dem . I s amman u mmc r k a n v i
ocks5.lesaatt Monsignor Corrado Balducci, pS.vensfrdmste exPert pi onda
andar,anseratt99,5 o/oav dem som tror
sig vara besattai sjdlvaverket d"rsinnes"Flndast"O,5o/o
drverkligenbesatsjuka.
ta av onda andar.
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"smibarnsvetenskap"
bara fick lara sig
(baby science)i skolan.
"En
hade sagt
facklrirare i naturuetenskap
'elrmrnten jord,
i sjrinekhss€n att
rir
lufi,
eA och untten'. Dugon tittade i flera lehti onshaft en fo r natu ruet ensk apliga iimnen
'Planetarirha
ochfick Jler d^Lliganyheter.
i nflu eru er' sad.esp duer k a urixt ers urixand e.
'neruI fiisio/ngtn safuskroppen bestdau
hAns/n-systemet,rimnesomslittnings- och
mush el-systemet oclt det rytmisha slstemet'.
Vtire tin de mstaka inskgen au sehtens
psrudouetenskapuar uad som utekiftlntdes.Kursplznen i naturuetenskapuar basera"denbart pd obseruation,oc/t dz teorier
sonr utgdr rygradtn i uetenskapligkunskap uar ntistan heb uteLimnade. Barnen
'materinshullc inte fi f)rdomar'genom
listisha dogmer', utan shullz biAa sig en
egenuppfattning om ltur uiirAenfungerar
"
gmom direht obseruAtion.
Nar Dugan protesrerade,och borjade
ta kontakt med andra ftird,ldrar,fick han
beskedom att hans son skulle avstdngas
frin skolan om han fonsatte att stallatill
med brik. De tog han sjelv sonen ur
sko l a n.
Sammanummer innehiller oclai bl a
cn artikel om ndra-doden-upplevelser.
I nr 16:2handlar en av de lengreartiklarna om cirklar isddesfllt.Anikelfttrfattarna jdmfor dem med graffiti, en annan
"nattligt
form av
kiotter". Att det skulle
"akta"
finnas
cirkiar som inte dr ftirfalskningartrorde inte pi. Vidare finns aniklar om sammantrdffanden,om den astrologiska s k marseffektenoch om hur
tro pi paranormala fenomen kan fylla
psykologiskabehov hos den troende.
Prenumerationenkostar 2 5 USA-dollar
per irging (4 nummer). AdressenirThe
Skeptical Inquirer, Box 703, Buffalo,
NY 14226-0703,USA.
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Iames Randi i Lund
Den tolfte juni 1991 kom JamesRandi
till Lund och taladepi frsiskainstitutionen vid universitetet.Fciredragetutannonseradesav Fysiska ftireningen. Ett
ftiredragsom geslingt in pi sommaren
brukar vanligwis besokasav en handfull
i.hcirare;den 1216 var i iorsal B fullsatt.
James Randi talade or.r sjdlvbedrdgeri,
lurendrejerioch om hur ofta mdnniskor
- di de konfronterasmed ett trick som i
sig inte dr mer fantastisktdn m5.ngai en
illusionists repertoar- omedelbarrdrar
slutsatsenatt de observeratnigot iivernaturligt.
Eftersom undertecknad av en ren tillfallighet rikade ha en tesked i fickan
kunde Randi d.venciverrygasart under
applS"derboja densamma.

journalisterfri.n bla Sydsvenskan,
fubetet och iDrg m<itte upp. De fick se ett
antal trick och hora pi Randiserfarenhet
av an avsl6jabedragare.Han understrcika
nogaproblemetmed arren fantastisksak
d.ren Nyhet med ston urrymme i tidningarna, rnen di. den avslojassom felaktig d"rdetta en Ickenyhet som ger en
liten obetydligerratumspalt.Den torala
effektenIr intrycker arr det regelbundct
skercivernaturligasaker.Detta skaparen
grogrund ftir charlaraner.
Det blev ett bra resultat av presskonfcrenscn,med i huvudsakvettigaaniklar.
Naturligtvis fick Randi frigan om han
tror p5.Gud, vilket besvaradesmed att
han inte kunde bevisaatt Gud inte finns.
Detta refereradesi en av tidningarna
med <iverskriften"Vissr finns Gud".

Foredragetftiregicksav etr mcite, i Palais
d ' A s k , m ed l okal pressen.E tt ti otal

TorstenAhetto,

Scientolog[erna
i sYerigheter
-

O

I Norge forklarade en domstol (Oslo
Byrett) den 18 oktober 199I att avtalen
mellan scientologernai Oslo och derasf
d medlem Marion Lem dr ogiltiga efter"utilborlig
som de grundaspi
press,som
n€rmet segwang". Lem lr avliden, men
scientologernaska till d<;dsboetbetala
tillbaka pengar som hon betalat dem,
j amte dcidsboetsrcttegi.ngskostnader.
I Frankrike har sex scientologer arresterats ftir kvacksalveri.

I Spanienhar en utredning inletts om
misstankaratt scientologernainfiltrerat
statligainstitutioner.
I Kanadahar man vid en razziahos scientologernafunnit dokumenr som srulits frin polisen, frin advokatfirmor i
Toronto, frin Canadian Mental Health
fusociation och Ontario Medical Association.
Kalla: FRl-brevet nr 2, I 99 I . (medlemstidning for FcireningenRadda Individen, s6m bl a syssfiarmed att hjrlpa
sektoffer)
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