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lsaac Asimov diid
Science fiction-fcirfattaren Isaac
Asimov, en av CSICOPs grundare, dog
den 614 1992 i 72 *s filder. Han var
forfattare till nirmare 500 bocker.
(NIVFO-bulletinen I/92)
Skeptiker i Danmark
Sedanldnge finns det skeptikergrupper
i Sverige, Norge och Finland. En dansk
grupp verkar nu att vara under
bitdande. En av initiativtagarna dr Lars
Peter Jepsen.Man har borjat med att ge
ut en bok om pseudovetenskap.
(Skeptical Briefs, nr 4, 1991)
diimd till skadestind
Kiropraktor
I San Francisco har en kiropraktor
domts att betala sammanlagt $ 565 000
i skadestind till sju barn som han har
"behandlat"mot lds- och
inlirningssvirighetergenomatttrycka
pi olika delar av skallen. (BASIS,
Februari L992)
Gott om pengar
Tidskriften Time,6 maj L99L, hade en
avslojande artikel om scientologin. Som
motattack satte scientologernain en
serie helsidesannonserriktade mot
Time i USA Today, till en kostnad av 3
miljoner dollar. Dessutom har de gfltt
till minst sju olika europeiska
domstolar for att hindra Reader's
Digest (Det Bista) frln att trycka om
artikeln. (North Texas Skeptic nr 1,

med att hjelpaandraTM-are ut till ett
normaltliv i samhiillet.Citat ur en av
derasbulletiner:"Maharishisa att vi,
som initiatorer,baraskullel?imnaut 1
procentav det vi f6tt ldra osstill de
mlnniskor vi initierade."CIM-EX
Newsletternr 3, 1991)

for L miljon dollar i Robertsonsegen
radiostationWNTR i Silver Spring,
Maryland.(Humanist211992)

Lagligt sptike?
"As a matterof law, the houseis
haunted".("Ur lagenssynvinkelspokar
det i huset".)Sl uttrycklesig den
domstolpt Manhattansom i juli forra
Transcendental Meditation i
lret gav en kopareritt att ltta kopet av
Zambia
ett hus fitergfr,sedandet "uppdagats"att
A, Ple forsokteTM startaen
"virldsregering", och fick till sttnd ett det spokadei huset.(MinnesotaSkeptics
samarbetemed Filippinernas president Newsletter,November1991)
Marcos om detta. Till olycka for TM
(men knappast for det filippinska
folket) har denna diktator som bekant
stortats,och TM soker nu efter statligt
stod pl annat hlll. Det verkar som om
man fltt till stlnd ett samarbetemed
Zambias regering. TM iir ingen
obetydlig samarbetspartnerfor en ulandsregering.Organisationens
tillglngar har uppskattatstill mellan
2000 och 3000 miljoner US-dollar.
CIM-EX Bulletin nr 5, 1991)

Annorlunda nobelpris
Den beromdaJournal of lrreproducible
Resultsuppgesha instiftat nobelpristill
minnetav Alfred Nobelsokdndebror
IgnatiusNobel.Till dem som fick
prisetfor 1991hordeJacques
Benvenistefcir "att med uthlllighetha
upptiicktatt H2O dr en intelligent
vitska". (New 7*,alandSkeptic,
December1991)
SOH

i skolan
Den norska tidskriften Humanist (nr 6,
1991) har uppmdrksammatett uttalande
av Livets Ords ledare Ulf Ekman:
"Barn talar i tungor, ber ftir sjuka och
kastar ut andar. Det hlnder i vAran
skola, i vflran barnpassning." Humanist
drar slutsatsenatt i Sverige bedrivs
andeutdrivning i privatskolor som

Andeutdrivning

finansieras av det offentliga.

reez)
Straff?

Sttidgrupp fiir f d TM-are
En grupp f d medlemmari
Meditation(TM) har
Transcendental
"TM-EX",
som sysslar
bitdat gruppen
med att avslojaTM och - framforallt-

Ndr det branni UniversalStudiosi
Pat
HollywoodsaTV-predikanten
Robertsonatt dettavar Gudsstraff for
ogudaktigafilmer. Strax
fciretagets
efterit brot det ut en brandmed skador
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