Bantningskur

Skeptikernalade fram sina argument
i en mycket vil genomarbetadpresentaQ keptikernai Texashar detaljgranskat tion f<ir Board of Nursing. Trots detta
u) .n ny stji.rna pi bantningshimlen,
beslutadekommittdn att fonsdtta med
SusanPowter,som tjenar cirka 70 miljositt stod till handpileggningen.I ett brev
ner dollar om iret pi bantningsproduktill skeptikernaskrev kommittdn:
ter. Hon uppgersigtidigare havdgt cirka
"Sryrelsen
erkenner och uppskattar
120 kilo och ha varit oftirmcigenatt gi i
synpunkt att styrelsenska
skeptikernas
trappor- dndatills hon kom pi sin egen 'fcirlita
sig pt vetenskapoch cnban pe
fantastiskabantningsmetod.
vetenskapoch den vetenskapiigametoEfterforskningar tyder dock pi att
den som kriteritrm ftir att bedoma fiorehon vid den tidpunkt di hon uppgavsig
slagna terapier och tekniker'. Tlwlrr
ha varit otympligt fet i sjilva verket sig
kommer nya behandlingaroch metoder
alldelesnormal ut (och forsorjdesig som
inte med i f'cirvlgutarbetadevetenskapnakcndanscjsoch aerobics-instruktor).
I igamotiveringaroch forskning.BehandAv stiirre intresse1r innehillet i hennes
lingen miste utfriras fcir att desseffekt
kostrid. Dcssadr betydligt mindre galna
ska kunna mdtas.F<iratt behandlingen
Hon
dn rni.ngaandrabantningsprofeters.
skakunna utfdrasmiste mlnniskor lera
forordar regelbunden motion och en
sig att utfora den. Derfor godkenner
dict med minskat fettintag men utan
'fouch
som ett
styrelsen Therapeutic
extremt minskat kaloriintag.
kursinnehill for fongiende
acceptabelt
Hennes rekommendationer om
undervisning."
fettintaget 1r dock alltfor extrema. Bl a
Principen 1r alltsi: Fijrst ler man ut
inneberhennesprogramatt man inte alls
en ny metd och pistir att den fungerar,
(alltsi inte ens i mittliga mdngder) ska
sedan ntr den blivit spridd ska man i
dta fodoimnen der mer in 20o/oav enerefterhand undersoka om den fungerar
giinnehi.llet kommer frin fett. Det uteeller inte.
sluter t ex lettost. Enligt dietisten Neva
(Rocfu Mountain Skeptic, marsH Cochran finns det risk att den som
april ochjuli-augusti 1993.)
ett
tillreckligt
inte
fhr
loljer Powtersdiet

ett viktigt bevismaterial.
Geologer har sedan lange vetat att
dinosauriespireni Glen Rosei.r ikta och
mlnniskospiren falska. En del av de
senareir vdderskadadefotspir av andra
varelserdn mlnniskor, rnedanandrahelt
enkelt ir dithugg;naav fcirfalskare.
bcirjat
Pisenareir har kreationisterna
ta intryck av den geologiskabevisningen. Det miktiga Institute for Creation
Research(lCR) tog for nigra 5.rsedan
avstind fiin Paluxy River-splren (men
naturligtvisinte frln uppfattningenatt
mdnniskoroch dinosaurierhar levt sida
vid sida). Enskilda kreationisterdriver
dock sakenvidare.
E,nkreationistvid namn Carl Baugh
har kopt land invid Glen Roseoch startat
ett museum der bcsiikarnakan fl se 57
"mdnskliga"
fotavtryck frin samma laTro det den
ger som dinclsauriespiren.
som vi l l .
(National Capital Area Skeptical
Eye 7(2), 1993)
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Finskaskeptiker

finlandskaskeptikernager ut en
T\.
lL-, tidskrift, Skeptikhasom Folxvlrl
foljer genom de engelskasammanfattningar som iterfinns ivarje nummer. I
en
beromd
plats
ir
Rose
iTexas
len
(North'I'exas Sheptic,nouember
nr 2193behandlarman bl a en ny finsk
f
inom kreationismen.Det rr der lagstiftningom homeopatiskaoch andra
\f
r993)
som man, i avlagringarefterfloden P"l"ty
s k alternativamediciner.Lagstiftningen
fuver, anser sig ha funnit fotspir av verkar att pirninna starkt om den svensminniskor och dinosauriersidavidsida. ka, och inneber bl a att dessamedel inte
Detta har ftins fram som bevisfor att den
understc.llsde krav om sdkerhetoch pien
Q keptikerna i Colorado, USA, har
moderna geologin har misstagitsig, och visad effekt som galler ftir vanliga ldker.) gagerat sig hirt i fragan om den
att jitteridlorna levde tillsammans med
medel.
vetenskapligakvaliteten i sjukskoterskeftire syndafloden.
mdnniskorna
I nr 3 | 93 refererarSkeptikkoenopiniutbildningen. Delstatens Board of
Historien har sin upprinnelse i en onsundersokningsom visar att ungeFJr
Nursing, som bl a svararlor denna ut"Theraanikel fren t950 i en av sjundedagsad- var tredje finlendare tror pi UFO och
bildning, har godtagit kurser i
tidningar, men den blev ndstan lika minga pi hclbrdgdagcirelse.
ventisternas
peuticTouch", dvshandpi.laggning,som
bercimd forst med boken The Genesis Var
led i sjukskiiterskorsvidareutbildning.
fierde finlendare tror pi reinkarnaoch HM Morris ir
FloodevJC\Titcomb
tion
och var tionde pl spciken.
En avskeptikernaanmdldesigtill kursen
Den bokenvar en avden moderna
1961.
och fick lara sig hur man skulle mobili"energier"
kreationismens utgingspunkter. Dar
med alseraoch koncentrera
framstalldesspiren vid PaluxyRiversom
lehandahandrcirelser.

allsidigt intag av proteiner, vitaminer
och mineraler.
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Medlemsmoren
Under sistlidna november minad arrangeradeVetenskapoch Folkbildning
flera intressantam<iten:James Randi i Jcinkoping der l1 november och
Stockholm den 13 november, Per Molander den 4 november pi Fysikum i
Stockholm. Om JamesRandis framtrddandeberittas pi "nn"r plats i detta
nummer.
Per Molander, sekreterarei den si kallade Lindbeck-kommissionen,
talade om "Ekonomi .somvetenskapoch beslutshj:ilpmedel".Ekonomisk
teori er ju inte e.nb_art
deskriptiv utan anvinds i sror urstrickning som
beslutshja.lpmedel.Per Molander hade valt att belysa den ekono-"ttrirk"
"vetenskaplighet"
teorins
utifrin delsnigra beteendemissigakomplikationer,
dels ett antal centralanormativa begrepp.
Betrifhnde de ftirstnd.mndakonstateradesatt en rad av den ekonomiska
tcorib i ldn i ngens beteendea_ntaganden
gcird en pitagl igt virderingsmangd.
Det dr derrill svirt att skafh tillforlitliga "grunddara'iom de ekonomiska
aktijrcrna__ hushill, ftiretagoch organisationer.Man Ir dessutomhdnvisad
till relativtkorta tidssericrmed fl data.F,xperimentdr sdllsyntaoch cletstdller
rig ofia^st svi.rt arr isolera effckterna av var och en av dc mi.nga
fc;rklaringsfaktorerna.
Den ekonomiskatcorins"objekt" rr tinkand" och -inte minst - spelandeaktcirer.
I)cn n ormativa nationalekonom i n i n nehil Icr itm i nstone enoo mtvisrad
del: frihandclsteorin,som visar atr aila rjanar pi frihandelssystem,
uran
skyddstullaroch ancir:rhandclshindcr.ValFerdsteorin
ger inle sammaklara
beskedftir plagadebcslutsFattarc,
bl a darft;r arr det inie ir mojligt att gcira
interpcrsoncllajirnforciserpi ctr godtagbartsatt.
Per Molander gick scclankort igenomdc fcirckonomiskreori si.centrala
begrepperrrationaiitet respektivcj:imvikt och pekadepi flera orsakcrrill
v:ilbekantarnarknadsmissly'ckandcn
__cxrcrna.ff.Lt"r, nlernninfr:rn:;rrion,
awagandcskalfurdclargille r cj pi ilng sikt, oregelbundnakonjunkturcykler.
Sammarrfattningsvis
konstatcraclc
han att den deskriprivateorin fungcrar
bxt vid smi sysremftirdndringar,
der nytto- och vinstmaximering:kan
ftjmtsrttasvaranaturligain-slag.
Den normarivafungerarbdstviclcivergrii:rnde
mitt pi vilftrd. Dc' ir klart minclrcopcrativtanvindbar.
Dikussionenvid cftcrsirsens
obiigaroriskaol och mackavar iivlig.

ning pi atomkernenivi med sin organisms energifalt, och derigenom framkalla transmutation av kemiska grundimnen i olika ftiremil.
Sajrg antog att den energisomavgavs
frtn Jesu Krisri ktopp orsakade"ti d.
atomer av kol, syre och vd.tesom ryger
bestod av transmuteradetill atomer av
andra grundemnen med gulfargadejoner...
J"g u"o frin bc;rjan sd.kerpi att alla
ftirsok att bestdmmarygersi.lder genom
datering med radioaktivt kolvar Jo-d"
att misslyckas.Min <ivcrtygelsc
var baserad pi Remi Chauvins upptlckt att
mdnniskor kan indra clen radioaktiva
kllvningens hastighct med tankekraft,
dvs med psi -encrgi ...
Det var darftr jag gladdesner jag fick
seresultatenav den biofysiskaunderscjkning som visadearr svepningenskulle
vara alltfcirung. Skeptikcrnafrjrstod det
inte, mcn frin mina utgingspunkter
bevisadedetta dessdkthcr..."
Reshctnikovarcfercrarocksi.mcd gilIande en teori av Olga Asaulyakom arr
svepningen.s
uppmltta ilder kommer att
samvaricramed dcn kristna kalenderns
hogtider.
"l)er
antasatt svepningensilder kan
d.ndrasbcr<lendepi mdnniskornas tr<r
eftersomden kristnarronsenergiFJlt
<iverftir energitill tyget och darigenom hi"ller
dct intakr.
/^ \n o d o x a r abbiner i J e ru s a l e mh a r
O.fuaulyak f<rreslir arr verenskaps\-/
gitt tillangrepp mot Israclsplanep nrutirsnrenf?irden s kJcsusvcprduk mdnnen ska bestlrnma svepningens
iJta ri u m.E nligt r abbinern as k a p a d eus n i Lr i'l'urin minskadeavscvdrrfrir nigra
der fcire fastan ,:rchscdan fiire och efter
versurn f6r 5753 ir sedan. Planetarict
ir .scdan,ndr en C-14-dateringvisat att pisken for an
se om den biir yngre nlr
har tv5.slagsvisningar.Pi de allmdnna
tygetkom till minga hunCrair efterf esu mdnniskornas
rro <lkar lor arr ni sin
vi sn i n g ar nas dger m an a tt u n i v e rs u m
dod. Men nu dr svepduksanhlngarna
pi
hojd-punkt pi pisksondagen.. .
kom till for ca 15 miljarderi.r sedan,och
marsch igen.
Om man bortom tuiuel kan beuisadetpi visningarnaftir religiospublik att det
Det fiamgir bl a i det fcirstanumrcr
"ftir
ta
infQtrtnde
au miinniskornaf tro pd Jesu
skedde
lenge sedan".Inte ens dcn
(nr l, 1993) av aura-z,enengclsksprikig suEnings
'dAer,
skulle det uara omdjligt att
sistnd.mnda
formuleringenrd.cktelor rabtidskrift om "ufologiskaoch paranormaiiuershatta berydekenau denna upptti&t
binerna.
Ia fenomen" som gesur i Ryssland.Der
f;r dtn moderna ciuilisationen och fir
framtrider fil dr Tamila Reshetnikova mti nshligh etens
and liga upplysning. "
@ASIS nouember Ig93)
med cn ny teori om svepduken:
E,n intressanrarefriga dr mihenda
"Faktum
ir att jag har en del bevisfor
om det er m<ijligt att civerskarrasannoatt cn pcrsonkan piverka materiansordlikheren att dcnna teori er felaktig.

Planetariu
m ifrAEasatt

Nyateorierom Turin-svepduken
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Odestrobesannas
f, nligt kincsisk folktro stir halsan
Il
under astrologisktinflytande, och
ftjdelseiretspelaren stor roll. Hjrrtsjukdomar ansesvarasrrskilt farligafor dem
"eldir" (ir
som i.r lodda under ett
som
av
siffrorna
6
eller
slutar pi nigon
7 i
vdsrerlendsktiderdkning),cancerdrabbar sdrskiltdem som ir fodda under ett
"j o rd i r",
lungs juk dom a rd c m s o m Ir
"metalli.r",
etc.
fodda under ett
Den amerikanskesociologenf)avid
Phillips har jdmfort dodlighetcn i olika
sjukdomar hos personer i Kalifornien
med kinesiskoch europeiskhlrkomst.
Han fann att folktron fungerade som
sjalvuppfyllandepro fctior. Sjuka ki neser
"progvars ftidelseir gav dem en dilig
nos" fcir sjukdomen dog i genomsnitt
"bettre"
tidigare ln landsmdn med
ftidelseir ftir sjukdomen. Skillnaden var
Forvissasjukdomar mycket stor. Traditionsbundnakinesiskakvinnor med luftvtgssjukdomarsom astma,bronkit och
emfysemdog igenomsnitt itta ir tidigare om de var fttddaett metallir [n om dc
var fodda under nigot annat ir.
Sjelvfalletfanns ingen sidan skillnad
inte for kontrollgruppen,som bestodav
mdnniskor av europciskherkomst. Rcsultatentyder alltsi pi att negativaprofetior ftirsdmrarprognosenvid allvarliga
sjukdomar,av allt att doma huvudsakligengenompsykosomatiskamekanismer.

naturmcdel.Sidanamedcl har under en
tid silts bide i hilsokostbutikeroch pi
g y m.
Livsmcdelsverkct
motiveradesitt beslut mcd att efedrindr vanebildandeoch
har allvarliga biverkningar.
Expressenintervjuadeen 13-iring i
G o tc b o rg s om ti l l htj rde ett gdng som
anvd.ndeefcdri np reparatfrln h'ilsokostafFircr nd.rdc intc fick tag i sprit eller
"Det
andra drogcr.
har lika bra effekt
som de andradrogcrvi anvdnder",berittade han. Han och hans kamrater tog
hcla furpackningarpi en glng fcir att fl
tillriicklig effekt. Vid dessadoser finns
ri s k F o rl i v s hotande
kompl i kati oner,bl a
n j u rs v i k t.
(GP och Expressen30/9 1993)

Kallfusion
f)lsken 1989 trldde tvi amerikanska
I
kemister fram inFor vdrldspressen
och pistod att de hade funnit en fantastisk ny energikd.lla:fusion vid vanlig
rumstemperatur.Dettavdckteettenormt
uppsecnde,men fonfarande finns inga
bevis for att kall fusion kan fh att fungcra.
Svenska fusikersamfundetsirsbok
Kosrnoslorir 1993 innehiller en artikel
av Klas Malmqvist som sulnmerarforskningslagetom kall fusion. Malmqvist
rcdovisar de mdrkliga skeendenakring
experimentenmed kall fusion. Han ftirklarar ocksi de vetenskapligaskalen till
att frsiker i allmrinhet dr skeptiska till
fenomenet.

SOH

SOH

(Lancet 6/I I 1993, enligt referat
i SvD I4/tI 1993)
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Efedrinpreparatstoppas
T slutet av september stoppade livs
I medelsverkctalla icke receptbelagda
preparatsom innehi"llerefedrin.Efedrin
har bl a uppiggandeeffekt,och har kommit att anvindas som dopingpreparat.
Eftersomdet finns en kinesiskmcdicinalvdxt (Ma Huang) som innehiller
efedrin har dmnet gitt att kcipa som
r8
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