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Tink efter siilv
I hostassd.ndes
i TV eft program
der astrologenMonica Honell
forsokte ryda kandisarsliv och
kenslor utifri.n stjirnorna.
Ndrkontakt hemeprogrammet och
dessproducent Catrin Jacobs
utndmndestill Arets Forvillare
1993. Monica Honell kallar sim
sdtt art arbetamed planeter och
stjarnbilder psykologiskastrologi,
enligt Uppsala Demokrarcn 25
"Naturligwis
nov, I 993).
moter
hon mdnniskorsom inte alls tror pi.
det hon sysslarmed. Det finns till
och med en ft)rening,vars syfte ir
att bekd.mpaallt vad astrologi
heter", skriver UD och fonsd.tter:
"Monica
anseram den fientliga
instdllningentill lcvalificerad
astrologibottnar i nagon form av
ridsla lor det man inte kd.nnertill
och Forsti.r.
- Om md.nniskorfrr sjdlvinsikter
och borjar td.nkasjdlvavet man inte
var det slutar."
Kanske har vi ni.tt en framgang ndr
astrologernaborjar anvd.nda
skeptikernasuppmaning till folk att
tinka efter sjdlva.Hur ska det sluta
for astrologin?
Prisad chef
Am tdnka efter sjdlv rdcker rydligen
inte for kvinnan som fick Svensk
industriloreningspris som mest
fiortjdntamedlem. Inger
Magnussondriver en mekanisk
verkstad och affi.rerna gir bra.
Denna forebild frorforetagare
t6

smyckarsig i briljantringar, kor
svartturboladdad cabriolet och
stemmer av alla beslut i fforvd.g
mot
astrologernaslo rutsdgelser,berittar
DagensNyheter.
Astrologin debatterad
Vad astrologiegentligend.rhar
debatteratspi. Dagens Nyheters
insdndarsidai borjan av i.ret. Anna
Granberg, sjd.lvastrolog, beklagade
sig (711) over pivens tilltag att
bannlysaastrologii alla katolska
lender fren I januari i i.r. futrologi
ansesvara avgudadyrkan och kan
leda in md.nniskanpi. Satansvagar.
Men Granberg menar am det
"denna
faktum att
mi.ngtuseni.riga
kunskapstradition"har overlevt
genom alla historiskaepokervisar
att astrologernainte kan ha fel.
"ett
Dessutom hd.nvisarhon till
flenal vetenskapligastudier" som
ska stodja astrologinsgrundteser.
Anna Granberg tycker att piven
borde ha satt sig in lite mer i d.mnet
innan han bannlysteastrologin.
Nagra dagarsenare(l2ll) fN
hon svar fran professorAllvar
Ellegi.rd, en av foreningens
medlemmar. Han skriver att Anna
Granberg knappastkommer att ha
nigon framgang gentemot piven.
futrologin har inte nigor srorre
"varken
judar
stod i Bibeln och
eller kristna kunde (eller k"tr)
accepteraam stjd.rnornastod over
Gud." Inte heller har astrologin
nigot stod i vetenskapen.Alla
vetenskapligtko ntrollerade
undersokningarvisar att
horoskopen, hur vdl de d.ndr
gjorda, inte visar bd.ttre

overensstdmmelse
med utfallet d.n
slumpen.
Pi. sammasida beskriver
astronomidocentenAage Sandqvist
hur stjirnhimmeln har ford.ndrat
utseendesedanstjdrnbilderna
definieradesfor ca 2000 i.r sedan.
Sedandesshar jordens axel rort sig
och dd.rmedhar stjdrnbilderna
forskjutits ca 30 grader.Det
kommer att droja 24 000 i.r tills
zodiakenstecken sammanfallermed
stjarnbildernaigen, si.som de
gjorde di for 2000 i.r sedan.
Debatten fonsdtter fram till
26ll och min intryck nar jryldser
igenom klippen dr att demadr ett
effektivt sd.nam i en bred mi.lgrupp
diskuterafrigor som loreningen
arbetarmed. Genom insd.ndare
kan
vi bemota argumenrenoch sprida
folkbildning om exempelvis
astrologinsovetenskaplighet.
Uri Geller - iglen!
"N.j,

Uri Geller dr ingen bluffl",
skriverveckotidningenHemmets
"den
Journal i en stor anikel om
vd.rldskandemagikern". Her
serverasden klassiskahistorien om
den skeptiskareporrern,som
dndrar uppfattning ndl hon med
egnaogon och oron upplevt Den
"Han
Store Mdstarenskrafter.
si.g
mig i ogonen och avslojadevad
som stod pi. mitt hemliga papper!"
"Efter

att ha skapatsrorarubriker
och debamerover hela vdrlden
under ni.gra i.rs tid forsvann Uri
Geller fri.n rampljuset. Vart tog
han vd.genoch vad sysslarhan med

idag?"fragarsig reportern
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lnternationellt
inledningsvis.Hon finner
miljondren Uri Geller pi sin
herrgird i England. Pengartjdnar
han fonfarande. Varje vecka skriver
han en spalt om hdlsaoch healingi
dagstidningenDaily Star. Han har
nyligen slappt en trd.ningsvideooch
nu planerar han aft storta sin egen
kosmetikakedja.Vad Hemmers
Journal deremot inte f5.rsvar pi. dr
varfiir han fforsvannsi. hastigt fran
vdrldsscenen.Folkvemslesarever.
Uri Geller blev skandligenavslojad
som en visserligenskicklig men
dock illusionistav JamesRandi i
borjan av 8O-talet.Alla tricla vi sag
honom utfora i TV-rutan var just
trollerikonster, och hade ingenting
med overnaturliga krafrer att gora.
Anna Schytt

Kreationign Hand biologler
I mars 1992 genomfordesen stor
undersokningav instd.llningen
till
kreationism bland
biologistuderandevid australiska
universitet.4225
forstai.rsstuderandefi ck vdlja
mellan am forespri.kaen skapelse
enligt kreationistiskmodell, en
evolurion styrd av Gud och en
evolution som inte sryrrsav Gud.
I2,5 procent stoddedet
kreationisriskaalternativet, 41,4
"teistiska"
procent den
evolutionen
"areistiska
och 43,2 procent den
evolutionen".
Det kreationistiska
"Gud
svarsalternativet
lod:
skapade
minniskan i vdsentligenden form
hon har nu vid ett tillfalle for hogst
10 000 i.r sedan".
(The Skeptic,Australien, nr 3,

1992)

Asilrclogti

Programmet Nordic Shopping i
kabel-W-kanalen Nordic Chan nel
inneholl sommaren 1992 reklam
ftir en bok om horoskop. Delar av
inslagetvar inspelatvid det
astronomiskaobservatorieti
Uppsala.Observatoriet protesterade
och sdndeut eft pressmeddelande
r u o . r e r e / . u v r t 6n - t e D
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der man framholl an inslagervar
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har ingenting am gora med
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astronomi,framholl man.
Protestenfick till resultatart
Krcationign i lhlifurnien
sekvensenfri.n observatoriet
klipptes bon fran reklaminslaget.
Det kreationistiskaInstitute for
(Universennr 7192)
Creation Research(lCR) i
SOH
Kalifornien hor till de s k privata
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universitersom har delstatligt
tillstind aft ge exarnen("masters
degree")i naturvetenskap.Infor
den gingse omprovningen av
tillsti.ndetgranskades
ICR ir 1989
av en grupp forskare.De
rapporteradeom mycket allvarliga
bristeri utbildningen,och
rekommenderadean tillsti.ndet
skulle dras in. Trots demalet
myndigherernaICR behi.llasim
tillsti.nd.
(BASIS, april tgg})
Hundhoroskop
I Paris finns en astrologvid narnn
ElianeNrg. som har specialiserat
sig pi. hundhoroskop.Enligt henne
"jungfrur"
"fiskar"
blir
och
"stenbockar"
tillgivna,
blir
"krd.ftor"
ansvarsfulla,
blir bra
hundar ftir barn, "lejon" blir bra
polishundar,erc.
(Frihet nr l, 1993)
Scientoloferna
skadestind

betalar

De finska scientologernahar gjon
upp i godo med en anhd.ngare
som
krd.vdeem skadesti.ndpi en halv
miljon mark i Helsingfors
ridstuvuritt. I uppgorelseningi.r
att pafterna hiller
skadesti.n
dsbeloppethemligt.
Kdrandensadvokat,Teemu
Paasikoski,som har haft flera
liknande fall, berd.ftar:"Vi har alltid
gjon upp i godo. Scientologerna
vill ha det si..De frorsoker
till varje
pris undvika en prejudikati Hogsta
Domstolen.Himills har de lyckats."
( Hufuudstafubladtt 30 I 9 | g 9'2)

r7

