
Antroposofin Sranskad
starkstdllning och med gott anseende pi.
minga he[ i samhd.llet. Den inneh5.ller -

det visste vi redan di - starka inslag av
pseudovetenskap. Dessutom var antro-
posofin ftirvinansvert diligt kand och
studerad. Detta var vi.ra skil att special-
granska just antroposofin.

V5l serie har innehillit artiklar bl a om
antroposofins kunskapssyn och min-
niskosyn, om rasleran, pedagogiken och
den medicinska teorin. Det vi len oss
under resans ging har bekriftat att an-
troposofin ir starkt pr:iglad av pseudove-
tenskap. Med anikeln "Den 

framgings-
rika antroposofin" i detta nummer av-
slutar vi v5.r serie. Detta betyder inte att
vi kommer att sluta intressera oss for
granskning av antroposofin. Artiklar om
antroposofin, lilaom om andra rcirelser
med pseudovetenskapliga inslag, ir vdl-
komna i Folxvsrr.
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For nigra 5.r sedan bestdmde vi oss i
redaktionen ftjr Folxvtrr ftir att g<ira en
grundlig granskning av antroposofin.
Sedan dess har varje nummer innehillit
minst en artikel om antroposofin.

Antroposofin ir en rcirelse med mycket

I detta nummer recenserar vi en bok av
Rune 

'$fl 
Dahldn om rranscendental

meditation (TM). Dahldn har gjort en
grundligstudie avTM. Det finns intres-
santa likheter mellan antroposofin och
TM, trots att de bida rcirelserna har helt
olika ursprung. Bide TM och antropo-
sofin uttalar sig om andevdsen och andra
iivernaturliga personligheter. Anda vill
ingen av dem kalla sig for religion, utan
de fforedrar att kallas "vetenskap".

De vetenskapliga anspri.ken ir givewis
huvudorsaken till att Folrvrrr ir in-
tresserat av att granska dessa och liknan-
de riktningar. En och samma rcirelse kan
inre bddc kalla sig ftir vetenskap ochfor-
vdnta sig att vara fredad fr5.n vetenskap-
lig och annan kritik pi det sdtt som
religioner brukar bli i de rena trosfrigor-
na.

Vikti$ utslag i
marknadsdomstolen

I detta nummer refererarvipS.sidan 6
ett utslag av marknadsdomstolen om
medicinska uttalanden i reklam. Utsla-
get ger viktiga klarlagganden. Medicin-
ska pistienden miste kunna "styrkas

med utredningsmaterial som enligt ve-
tenskap l iga  bedomningsgrunder  d r
civertygande". Intyg frin personer som
sdger sig ha blivit botade ir inte tillrlcklig
bevisning. Den som inte dr ldkare flr inte
erbjuda behandling fti. sjukdom som
krdver lakarvird.

De flesta fall av osericis marknadsforing
kommer aldrig till rittsl ig provning. Om
du stijter pi marknadsftiring t ex inom
det medicinska omridet som borde
prcivas rdttsligt, skicka en anmdlan till
Konsumenwerket. Ett enkelt handskri-
vet brev ricker som anmalan. Om din
anmdlan gdller en friga som intresserar
Folrcvrrls ld.sare: slaivtill oss och berdtta
hur det gir.
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Folhucitten
TM-gurun Maharishi Mahesh Yogi har ett
privat jetflygplan.
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Vore det inte enklare att levitera?




