R A N D IO M M J O I X O R I C K A N D E
GUDABILDER
Hdsten 95 kunde man i
tidningar i hela vdrlden
lasa om hur hinduiska
gudabilderpfl ett oforklarligt siitt lapadeupP mjolk
somoffratstill dem.
Naturligtvis fick James
Randi massor av fbrfi6gningarom vad som egentligenhadehant.Hanssvar
ladesut pi Internet.
Det foljandear ett referat
av nigra av Randis rdtt
muntra kommentarertill
dessa"handelser".
Inf-orhotet onl en dag med
nyhetstorka-r1ickReuters
ut med foljandenyhetfrin
New Delhi:
Folkrnassorhar invaderat
tempel i hela Indien och
grannlandetNepal sedan
det uppstitt rykten om att
sudabilder
hindr-riska
dricker mjolk som hiillts
upp 6t dem somett oftbr.
Enligt ett tidningsrneddelande frin Toronto i
Canada lapade gudabildernai sig rnjolki ett tempel i dennastad

En personfrAn templet i
Torontosa. "Det ar Precis
som om nigon hadesugit
upp mjolkenmed sugrdr."
Just det! kommenterar
Randioch tilldelarhonom
tio pozingfor att ha lost
mysteriet,men minus tio
pozing for att strunta i
detta.
Randitror att en giPsbYst
av Lyndon Johnsonskulle
utfora samma Prestation,
kanske med en ol
Skulle det ocksi raknas
som ett mirakel?Kanskei
T e r a s. . .
Randi foreslir att man
testar fenotnenetgenom
att erbjuda gudarna en
tesked black. Om aven
"laPasuPP"
dennavhtska
ar de hinduiskagudarna
antingenoerhort korkade
eller forseddamed bristfblliga smaklokar Men
detta test kommer aldrig
att genomfdras.eftersom
bide det ligger i bide
prasternasoch mediernas
intresseatt dennafars fEr
spelasupp. Randi anslir
tiden som hysterinf6r Piqi till ser veckor.

Arsenik
och gamla
ldkemedel
I New. Scientist (30 sept
att det kan
1995)rapporteras
finnasmer an ett skiil till att
avsti frfrn preparatsom ingir
i den traditionellakinesiska
Ndr den amefolkmedicinen.
rikanskatullen beslagtogett
som tillparti "medicinkulor"
verkatsifabrikeriKina.
skedde det darfor att man
att de inneh6lldemisstankte
djur
frin
utrotningshotade
lar
som tigrar och noshorningar.
Men nar man analyserade
kulorna, sotn brukar fortaras
genom att upPlosasi varmt
vin eller vatten och drickas
"te", visadedet sig att
som
de inte inneholl de stora
halter av svavel,fosfor och
kalciumsom pekarpi att de
framstiilltsav ben eller horn.
I stiillethittademande giftiga
metallernaarsenikoch kvicksilveri haltersomkundevilla
fbrgiftningar vid uPPrepat
bruk. Enligt en erPertPi orientaliskrnedicinvet bide tilloln
verkareoch konsumenter
desinnehflller
preparaten
att
sa metaller, men de anses
eflbktivarean medicinsontar
mindregiftig

hander
Det som r,'erkliqen
ar att mjolk sugs tlPP
teskedsvismed kaPill[rkraft.En skvdttnrjolk sorn
hills intill gipsavbildning"fbrsvinner"enens mun
ligt tidningarnaDet tror
inte Randi pA N'ljolken
f'6rsvinnerinte. den sugs
heltenkeltupp av giPset

l9

t : ( ) t . K t\ ir i - + 1 9 9 5

