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Tink efter siilv

I hostas sd.ndes i TV eft program
der astrologen Monica Honell
forsokte ryda kandisars liv och
kenslor utifri.n stjirnorna.
Ndrkontakt heme programmet och
dess producent Catrin Jacobs
utndmndes till Arets Forvillare
1993. Monica Honell kallar sim
sdtt art arbeta med planeter och
stj arnb ilder psykologisk astrologi,

enligt Uppsala Demokrarcn 25
nov, I 993). 

"Naturligwis 
moter

hon mdnniskor som inte alls tror pi.

det hon sysslar med. Det finns til l

och med en ft)rening, vars syfte ir

att bekd.mpa allt vad astrologi
heter", skriver UD och fonsd.tter:
"Monica 

anser am den fientliga
instdllningen till lcvalificerad

astrologi bottnar i nagon form av
ridsla lor det man inte kd.nner till
och Forsti.r.

- Om md.nniskor frr sjdlvinsikter
och borjar td.nka sjdlva vet man inte

var det slutar."

Kanske har vi ni.tt en framgang ndr

astrologerna borjar anvd.nda

skeptikernas uppmaning 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
industrilorenings pris som mest
fiortjdnta medlem. Inger

Magnusson driver en mekanisk

verkstad och affi.rerna gir bra.

Denna forebild fror foretagare

t 6

smyckar sig i briljantringar, kor
svart turboladdad cabriolet och
stemmer av alla beslut i fforvd.g mot
astro logernas lo ruts dgelser, berittar
Dagens Nyheter.

Astrologin debatterad

Vad astrologi egentligen d.r har
debatterats pi. Dagens Nyheters
insdndarsida i borjan av i.ret. Anna
Granberg, sjd.lv astrolog, beklagade
sig (711) over pivens tilltag att
bannlysa astrologi i alla katolska
lender fren I januari i i.r. futrologi
anses vara avgudadyrkan och kan
leda in md.nniskan pi. Satans vagar.
Men Granberg menar am det
faktum att 

"denna 
mi.ngtuseni.riga

kunskapstradition" har overlevt
genom alla historiska epoker visar
att astrologerna inte kan ha fel.
Dessutom hd.nvisar hon till 

"ett

flenal vetenskapliga studier" som
ska stodja astrologins grundteser.
Anna Granberg tycker att piven
borde ha satt sig in lite mer i d.mnet
innan han bannlyste astrologin.

Nagra dagar senare (l2ll) fN
hon svar fran professor Allvar
Ellegi.rd, en av foreningens
medlemmar. Han skriver att Anna
Granberg knappast kommer att ha
nigon framgang gentemot piven.
futrologin har inte nigor srorre
stod i Bibeln och 

"varken judar

eller kristna kunde (eller k"tr)
acceptera am stjd.rnorna stod over
Gud." Inte heller har astrologin
nigot stod i vetenskapen. Alla
vetenskapligt ko ntrollerade

undersokningar visar att
horoskopen, hur vdl de d.n dr
gjorda, inte visar bd.ttre

overensstdmmelse med utfallet d.n
slumpen.

Pi. samma sida beskriver
astro nomidocenten Aage Sandqvist
hur stjirnhimmeln har ford.ndrat
utseende sedan stjdrnbilderna
definierades for ca 2000 i.r sedan.
Sedan dess har jordens axel rort sig
och dd.rmed har stjdrnbilderna
forskjutits ca 30 grader. Det
kommer att droja 24 000 i.r tills
zodiakens tecken sammanfaller med
stjarnbilderna igen, si. som de
gjorde di for 2000 i.r sedan.

Debatten fonsdtter fram till
26ll och min intryck nar jryldser
igenom klippen dr att dema dr ett
effektivt sd.n am i en bred mi.lgrupp
diskutera frigor som loreningen
arbetar med. Genom insd.ndare kan
vi bemota argumenren och sprida
folkbildning om exempelvis
astrologins ovetenskaplighet.

Uri Geller - iglen!

"N.j, 
Uri Geller dr ingen bluffl",

skriver veckotidningen Hemmets

Journal i en stor anikel om 
"den

vd.rldskande magikern". Her
serveras den klassiska historien om
den skeptiska reporrern, som
dndrar uppfattning ndl hon med
egna ogon och oron upplevt Den
Store Mdstarens krafter. "Han 

si.g
mig i ogonen och avslojade vad
som stod pi. mitt hemliga papper!"

"Efter 
att ha skapat srora rubriker

och debamer over hela vdrlden
under ni.gra i.rs tid forsvann Uri
Geller fri.n rampljuset. Vart tog
han vd.gen och vad sysslar han med
idag?" fragar sig reportern
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inledningsvis. Hon finner
miljondren Uri Geller pi sin
herrgird i England. Pengar tjdnar
han fonfarande. Varje vecka skriver
han en spalt om hdlsa och healing i
dagstidningen Daily Star. Han har
nyligen slappt en trd.ningsvideo och
nu planerar han aft storta sin egen
kosmetikakedja. Vad Hemmers

Journal deremot inte f5.r svar pi. dr
varfiir han fforsvann si. hastigt fran
vdrldsscenen. Folkvems lesare ver.
Uri Geller blev skandligen avslojad
som en visserligen skicklig men
dock illusionist av James Randi 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

Asilrclogti

Programmet Nordic Shopping i
kabel-W-kanalen Nordic Chan nel
inneholl sommaren 1992 reklam
ftir en bok om horoskop. Delar av
inslaget var inspelat vid det
astronomiska observatoriet i
Uppsala. Observato riet protesterade
och sdnde ut eft pressmeddelande
der man framholl an inslager var
krlnkande for forskarna. Astrologi
har ingenting am gora med
astronomi, framholl man.

Protesten fick till resultat art
sekvensen fri.n observato riet
klipptes bon fran reklaminslaget.
(Universen nr 7192)
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SOH

lnternationellt
Kreationign Hand biologler

I mars 1992 genomfordes en stor
undersokning av instd.llningen til l
kreationism bland
biologistuderande vid australiska
universitet. 4225
forstai.rsstuderande fi ck vdlj a
mellan am forespri.ka en skapelse
enligt kreationistisk modell, en
evolurion styrd av Gud och en
evolution som inte sryrrs av Gud.
I2,5 procent stodde det
kreationisriska alternativ et, 41,4
procent den 

"teistiska" 
evolutionen

och 43,2 procent den 
"areistiska

evolutionen".

Det kreationistiska
svarsalternativet lod: "Gud 

skapade
minniskan i vdsentligen den form
hon har nu vid ett tillfalle for hogst
10 000 i.r sedan".

(The Skeptic, Australien, nr 3,
1992)
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Krcationign i lhlifurnien

Det kreationistiska Institute for
Creation Research (lCR) i
Kalifornien hor till de s k privata

universiter som har delstatligt
tillstind aft ge exarnen ("masters
degree") i naturvetenskap. Infor
den gingse omprovningen av
tillsti.ndet granskades ICR ir 1989
av en grupp forskare. De
rapporterade om mycket allvarliga
brister i utbildningen, och
rekommenderade an tillsti.ndet
skulle dras in. Trots dema let
myndighererna ICR behi.lla sim
tillsti.nd.

(BASIS, april tgg})

Hundhoroskop

I Paris finns en astrolog vid narnn
Eliane Nrg. som har specialiserat
sig pi. hundhoroskop. Enligt henne
blir "jungfrur" 

och "fiskar"

til lgivna, "stenbockar" 
blir

ansvarsfulla, "krd.ftor" 
blir bra

hundar ftir barn, "lejon" 
blir bra

polishundar, erc.
(Frihet nr l, 1993)

Scientoloferna betalar
skadestind

De finska scientologerna har gjon
upp i godo med en anhd.ngare som
krd.vde em skadesti.nd pi en halv
mil jon mark i  Helsingfors
ridstuvuritt. I uppgorelsen ingi.r
att pafterna hiller
skadesti.n dsbeloppet heml igt.
Kdrandens advokat, Teemu
Paasikoski, som har haft flera
liknande fall, berd.ftar: "Vi 

har alltid
gjon upp i godo. Scientologerna
vill ha det si.. De frorsoker til l varje
pris undvika en prejudikat i Hogsta
Domstolen. Himil ls har de lyckats."
( Hufuuds tafu b ladtt 30 I 9 | g 9'2)
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