
likheten fcir att de ska bli ytterligare
ett N noll. Detta kallas betingad
sannolikhet. Dessutom fcirekommer
inte alla bokstiiver lika ofta i ett
sprflk. I engelskan frirekommer till
exempel e mycket oftare zin q.

Om man programmerar om da-
torn i forsoket si att den tar hrinsyn
till hur ofta och i vilken ordning
bokstriverna fcirekommer i engel-
skan, blir resultatet helt annorlun-
da:

A GO THIS BABE AND JUD-
GEMENT OF TIMEDIOUS
RETCH AND NOT LORD WH-
ALF IF THE EASELVES AND
DO AND MAKE AND BASE...

Fortfarande inte Romeo och Ju-
lia, men 80Vo av orden blev riktiga
engelska ord. Tiink er nu att man
programmerar om datorn dnnu en
ging, efter hur ofta varje bokstav
fcirekommer, inte i engelskan, utan
hos Shakespeare. Ta dessutom hdn-
syn till upprepad betingning, till
exempel vad sannolikheten for att
fi ett D zir om man vet att de tvfl
foregiende bokstf,verna iirA och N.
Gor sedan samma sak med orden.
Di fflr vi en process som liknar
evolutionen. Och om datorn fir spot-
ta ut texter i tre miljarder ir, dr det
inte helt orimligt att Romeo och
Julia dyker upp forr eller senare!

Denna datorsimulering bevisar
forstfls inte att evolutionsteorin dr
korrekt. Men den visar att det vanli-
gaste motargumentet [r helt uppit
viiggarna.

Sam Fransson

OOelagd stad
Bhagwaan Shree Rajneeshs sekt
kopte i borjan av 1980-talet stora
markomriden i den lilla staden
Antelope i Oregon, fick majoritet i
kommunfullmiiktige och drev ige-
nom att den skulle dopas om till
Rajneeshpuram. Som mest bodde
4000 sektanhlingare pi orten. Efter
bl a avslojanden om mordkomplot-
ter i sektledningen dr sekten i upp-
losningstillst6nd, och allt som iter-
stir av hogkvarteret i Rajneeshpu-
ram iir ett ruinlandskap.

(Merro 14/12 1995)

f , lAnyo korsfdst
I San Fernando pA Filippinerna firas
pAsken irl i gen genom korsfristnin g-
ar. Ar 1995 l l i t  sig tolv fr ivi l l iga
korsfdstas. Deras handleder spikas
fast vid trdkors, men fdtterna vilar
pA en liten plattform vilket hindrar
dem frfln att d6. En av de tolv hade
ett permanent hfll genom handle-
den, vilket berodde pi att det var det
nionde flret i fdljd som han liit sig
korsfdstas.

Detta har vi liist i NorthTexas Skep-
tic (maj 1995). Skribenten fann det
tiimligen overdAdigt att korsfdstas
nio ginger. "T o m Jesus korsfiistes
bara en gflng."

Fdrbud mot sciento-
logerna?
Den tyska forfattningsdomstolen
undersciker for ndrvarande om sci-
entologikyrkan 6r en forfattnings-
stridig organisation. I si fall kom-
mer den att forbjudas i Tyskland.

(Fribrevet nr I, 1995)

Hur manga sciento-
loger?
Scientologerna uppger sjiilva att de
har cirka 8 miljoner medlemmar.
En intern PM frfln 1987 , som leickt
ut, angav dock antalet tlll 25 000.
Kritiska granskare av sekten bedcj-
mer att antalet aktiva medlemmar i
vart fall inte iir hogre iin 50 000.

Ddremot zir antalet fdre detta med-
lemmar I -2 miljoner. Scientologer-
na forlorar firligen en stor del av
sina medlemmar, vilket dr en orsak
till att de satsar si hirt pi medlems-
viirvning.

FACTNeI .ianuari 1995

Flyende pastor
En pastor vid namn Mike Evans,
bosatt i Texas, spred infdr sin turn6
i Kambodja TV-reklam med bud-
skapet att "blinda 6gon kommer att
6ppnas, och forlamade kommer att
gi". Minga kambodjaner sfllde bo-
skap och annat livsnddveindigt f6r
att gora den linga resan till hans
viickelsemciten i Phnom Penh. De
utlovade miraklen uteblev dock, och
uppretade kambodj aner begiirde att
han skulle ersdtta deras reskostna-
der. Evans tvingades avbryta sin
turn6 och fly hem i all hast undan
anklagelser fcir bl a svindleri.

(Tampa Bay Skeptics Report vol 7,
nr 3, I 994-95. BASlSfebruari I 995. )

Moses David dod
Moses David (David Berg), har
nyligen avlidit. Det var han som
grundade sekten Guds Barn (seder-
mera kallad Krirlekens Familj, Hea-
venly Magic och Familjen). Sekten
zir framfor allt kiind fcir att kvinnliga
medlemmar (riven mindeririga) i
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stor omfattning har tvingats till pro-
stitution for att tjiina in pengar it
sekten och for att vzirva nya manliga
medlemmar. Moses Davids hustru
Maria kommer att overta ledarska-
pet.

(Fribrevet nr I, 1995)

Biodynamiken gran-
skad
Holger Kirchman vid Lantbruksu-
niversitetet i Uppsala har i en veten-
skaplig artikel granskat antroposo-
fernas jordbruksldra, "biodynami-

ken". Han konstaterar att minga av
de pistienden som gdrs inom bio-
dynamiken air si oklara att de inte
kan testas. De pflstflenden som gir
att testa har visat sig vara felaktiga.

(Journal of Agricultural and Envi-
ronmental Ethics 7:173-187, 1994)

Varning for person-
lighetsutvecklare
Johan Jdrgensen, chefredaktor for
Corporate Computing, varnade i
februarinumret 1995 fcir osericisa
utbi ldningsforetag som sysslar med"personli ghetsutveckling". Han har
sjillv besokt en introduktionstr[ff
hos Forum (Landmark Education),
och konstaterar att "det rir lltt att
ryckas med. Framfor allt eftersom
vi lever i en vrirld d[r kdnslor och
relationer eir undertryckta. Detta
verkar frzimst giilla teknikerdomi-
nerade yrkeskategorier, och det zir
tyviirr inte forvinande att hcira att
nflgra av vira ledande svenskaelek-
tronikj Sttar eir rikti ga Forumndsten. "

Studiepaket om sek-
ter
Ett studiepaket om destruktiva sek-
ter har utarbetats av Fdreningen
Riidda Individen (FRI) med ekono-
miskt stod av Skolverket. Paketet
innehiller en videofilm samt hiiften
om nigra av de viktigaste sekterna.
Det kan bestrillas frin Pogo Peda-
gog, Box 1 243, 17 124 Solna, tel 08/
834285, fax 08/7 30413 l .

Naprapater inte ve-
tenskapliga
Naprapathogskolan i Stockholm
kommer inte att fi r[tt att utfiirda
examen enli gt hogskoleforordning-
en. Orsaken rir att huvudrimnet inte
vilar pi vetenskaplig grund. Diire-
mot fir antroposofernas utbildning-
ar fcir forskolliirare och gymnasie-
liirare bedrivas pi fcirsok i tre flr,
trots att man konstaterat avseviirda
briser i utbildningarna.

(DN 23/2 r99s)

Randis prissumrna
nu 740 000 usD
som de flesta av Folkvetts ldsare kdnner till har James "The
Amazing" Randi utlovat en prissumma till den eller de som pfi
ett godtgabart seitt kan demonstrera paranormala formigor.

Foreningen vetenskap och Folkvett dr en av de sammanlagt
240 organisationer och enskikJa personer som genom sina
bidrag nu okat prissumnran ri l l740 000 dollar ( I 5 augusti 1996).

Mer information om denna Randis "psychic challenge" kan
du fi pi weh-sidan http://www.randi .org/ir/chall.html.
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