Siare hiilper inte polisen
E n n y z e e l a n d s kk r i m i n a l p o l i s , I a n
Holyoake, har hillit foredragfur de nyskeptikernaom siarnasroll i
zeelendska
p o l i sa r bet et .
Polisenf}"r minga tips frin siare,sd.r\
skilt i fall mcd fdrsvunnapersoneroch
ouppklarademord.
Holl'oake har gitt igenom sianipsen
Lcta yt den ffrfjc Tlaacfitt
i flera stora utredningar som han sjdJv
arbetat med, och dessutom frigat runt
ffAU HeU ffiknnC
hosallapolisdistriktiNya Zeeland,utan
tips fr5.n siare borde ftjrr eller senare
att finna ett enda fall dar siarnavarit till
nigot av denr sli in av ren slurnp, rycker
nyrta i polisarbetet.
han.
polisen
ftr in tusentals
Mcn eftersom

TV-shop med biverkninglar
"Rapso
Active", som sd.ljs
Naturmedlct
vara
verksamtmot
via JV-shop, uppges
bland annat akne,sir och brdnnskador.
Lakemedelsverkethar frtt in tre fallrapsoln drabporter om psoriasispatienter
bats av eksem och akne ndr de anvdnt
medlet.
( I r{b rznatio n f,in

l;hem edzlsuerhet | 99 4: l)

Astrologiska telefonnu mme r
(bland
i dagspressen
I helsidesannonser
annar DIV l113 1994) gor teleloretaget
Eriropolitanreklam fciratt de liter kun"Minga
d e rn av dljas it t t c lef o n n u m m e r.
'li.ter
kundervill ha telefonnurnmersom
bra' och ar lltta att komma ihag.Andra
berom ett nummer med si mi.ngajdmna
siffor som mcijligt,och hlnvisar till astrologiska skil. Ytterligare en grupp vill
ha si minga sjuor som mojligt i sitt
telefonnummcr* for det ger tur."
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Ar scientologer odiidliga?
i scientologtidskriftenAduancenr Il5
(1 9 9 3 ) kan man ta del av en saml i ng
berlttelser om de psykiskakrafter som
scientologerkan uppni ndr de nitt de
hogsta graderna inom organisationen.
Etr rypiskt exempelar foljandeberrttelse
om en bilolycka:
"Plotsligt
horde jag dack som tjor
och sig en lastbilsstrilkastare
komma rakt mot mitt ansikte.
Menniskor skrek vilt. Pi ett
ogonblick rulladejag tillbaka
tiden, och darmed var lastbilen
tre fot langre tillbaka d.nden nyss
varit, och jag hoppade ivag till
andra kctrbanan.En personsom
'Men
.stoclddr sa:
Gud, vad hande? Du var dtid!'. Lastbilschauff'Vad
iiren blev kriwit och sa:
gjorde du? Jag var rakt ovanfdr
dig !' Han var helt chockad.De
fragade mig bida om det var magi
eller nigonting liknande. Jag bara
log och gick min vag)'

Det mest rypiskafcirsiarnastips dr att
de i de flestafall ar ytterst ospecifika.Si
pistir till exempelsiareofta att fctrsvuntra mc.nniskorkommer att iterfinna^si
ndrheten av err trdd. Detra dr till foga
vagledningfor polisen,man kan ju inte
gdrnaleta invid alla landetstrdd.
"Siare
och klervoajanterborde i sttllet koncenrrera sig pi I-otto-numnrer

ochtravhdstar,
tjanapengarpi dettaoch
anvdndavinsten till att utvecklasin vetenskapsi att mina kollegeroch jag kan
bli ovenygadeom derasfcirm5.ga."
(Neu,Ikaknd

Sheptic,december 1993)

Gornflakes
SkepticalEye, som ges ut av skeptikerna
i W ashi ngton l ).C ., i nneho lln1'ligen
en
kort historik om Keliogg's cornflakes.
( n r3 , 1 9 9 3 ) .
P roduktensskaparc,D r, John Har vey Kellogg,var nredlernav en sjundcdagsadventistisk
sekt.Han bedrevdiverse udda tcrapi cr,dari bl andvat t cnr cr api
("hydroterapi")orn viiken l-ranskreven
bok om 1 200 si dor.
Under 1870-taletutveckladehan vegetariskadieter som skulleskankah;Llsa
och linE liv. Hans cornflakesskulievara
en huvudingrediensi en si.dandiet. De
tiilverkadqsursprungiigenpi det sjundedagsadventistiska
sanat<lriumdcr han
arbetadesom lekare.
Hans yngrebror, Vill Keith Kellogg,
som hade ett administrativt arbetevid
sjukhuset, sig till att civerftlratillverkningen till ett fristiende kommersiellt
ftiretag. Sanatoriet gick i konkurs pi
1930-talet, enban bolagetfinnskvar.
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Mirakeloperationer
Shirley Maclaine, galjonsfigur inom
NcwAge, har nyligen besciktFilippinerna och genomgirr en mirakeloperarion
("psychic surgery").
"Han
stackin sinahanderi rnin ktopp
och tog bort levrat blod och invc.rres
vd.vnaderav nigot slag, och drog sedan
rillbakasinahender",berdtradeMaclaine.
Frin Norge rapponeras art en filip"mirakelkirurg"
pinsk
har varit i Trondheim och opereratminst wi ginger under de senastetio i.ren. Han pistod sig
bland annat operera bon delar av en
n j u re .
En skeptiskrsinnad personkom civer
"bortopere.rade"
dct
materialetoch ordnade s5"art der blev analyserar.Det bestod inte av njurvlvnad utan av stelnat
blod. E,ftcrsom dct icirvaratsi alkohol
kunde man inte avg<iraom blodet kom
fri.n en minniska elier frin ni.gon annan
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Blodglupp i stillet fiir stiirntecken?

IJapan har der blivit populan atr anvdnda blodgrupper p5"ungeFJrsamma sdtr
som asrrologitroendeanvd"nderstjirntecken. En bok i emnet har ocksi 6versattstill engelskaoch fhtt vissspridning
i USA. Efcersomman bara rdknar med
(New 7*aland Sheptic,december 1993.
fyra blodryper (O, A, B och AB) biir
laran
dnnu enklaredn stjdrnteckenastroNMI;O- bulleEnen I t'94 "\
login med sina tolv stjd.rntecken.
Kvacksalveri pi tillbakagang?
Roben Steiner har granskat boken
You are )lour blnod rype av Nomi och
F.nav msJlemmarnai NonhJ'exas SkepBesher,och funnat m5,ngalikheter med
tics, lakarenJ'im Gorski, tycker sig ha
mlrkt tydliga tecken pi att kvacksalve- astroiogiskaskrifter. Ett exempel: Det
"De
angesarr
riet hiller pi art trdngastillbaka i USA.
flesta stora maffialedare
E,n viktig orsak ir Clintons planerade har blodgrupp O."
sjukvirdsreform, som fcirventas missHurvet man det?undrar Robert Steiner. Redan arr f:. en lista civer de srora
gynna obevisadcbehandlingsmetoder.
Kvacksalvarnasjdlva har i stor utstrdckninglemnatden "alternativa"principen och gitt civer till den "komplementdra", dvs mirakelkurer m m ska Loch l{essfotogrffi
avslaiiat
anvlndas som komplement i stallet ftir
Det mest vrlkanda fotografier av "Loch
ersc.ttningtill den gd.ngse
sjukvirden.
Ness-odjuret", som togs i.r 1934, har
(North TexasSheptic, Februari 1994)
avslcijatsvara en bluff.
Tvi pojkar byggdeupp ert "odjur" av
en leksaksubit och diverse trd- och och
Kiropraktik och yaccindioner
plastftiremil.
Det amerikanska
kiropraktikerftirbunBilden av detta foremS.l har tagits
det gav ftirra iret upp sitt momtind mor
sericist
av hundratals Loch Ness-"forskavaccinationer.F<irortodoxa kiropraktire",
men
nu ir den alltsi avslojad.
ker dr detta rena flirrlderiet.
(DNr4t3 1994)
(North TexasSheptic, februari 1994)
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maffialedarnakan var nog si. svirt. Vad
gcir man sen?Skriver man ett brev till
demi (" K ereherr....D et har k or nr nitt ill
vir krinnedom arr ni ar en stor maffla*
ledare.Vi skulle uppskatta om ni viilc
hj:ilpa ossi vi.r underscikninggenom arr
besvarani.gra fri.gor...")
En smula eftertankevisaratt pistiendet om de stora maffialed".n* blodgrupper inr.e kan ha nigon trovlrclig
grund. Detsamma glller i ennu hogre
grad bokens pistienden att Je-sushid"
blodgrupp AB (grundat pi den si kallade svepdukeni Turin) och att Buddha
och Mohammed troligen hade samma
blodgrupp (inget skal angivet).
(Georyia
Sheptic
Summer1993)

'Therapeutic Touch'
p& fallrepet?
FoLKVETThar tidigare berittat om det
storaarbetesom Rocky Mountain Skeptics lagt ned pi. att granskaundervisningen i Therapeuric Touch (handpilaggning) i sjulakoterskeutbildningen vid
Universiry of Colorado. Anstri.ngningarna har nu krcints med en viktig framging. Universitetet har tillsatt en kommittd som skauwdrderadet vetenskapliga virdet hos TherapeuricTouch.
(Boutder
DailyCameratTltZ1993)
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