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Kvackare thr sin dom
I en artikel av Hans Isaksson i detta
nummer iterges ett flagrant fall av
kvacksalver i .  Verkningarna av
kvacksalvarnas framfart kommer
srillan till allmiinhetens kf,nnedom.
utom kanske i siillsynt vidriga fall.
Ett sidant 6r tvivelsutan det i vilket
dom avkunnades i Stockholms tings-
rdtt den 10 juli 1996. Tyviirr upp-
m;irksammades fallet inte tillriick-
ligt av massmedia. Folkvett iterger
h[r de vdsentligaste punkterna i
iklagarens sakframstillning, dom-
slutet och pifoljden.

En tio ir gammal pojke insjuknar
i mars 1993 i akut lymfatisk leuke-
mi. Han fir behandling pi barnon-
kologiska kliniken vid Karolinska
sjukhuset, en specialklinik for be-
handling av cancersjuka barn. Be-
handlingen forbeittrar dock inte poj-
kens tillstflnd och han f6r iterfall i
maj och augusti 1994.

Pfl barnonkologiska kliniken gir
rykten bland de sjuka barnens fcir-
eildrar om en "mirakelman" som
kan bota cancer. Genom fcirmed-
ling av en sjukskoterska fflrpojkens
foriildrar kontakt med "mirakelman-

nen", Youri Petouchkov. Denne itar
sig att behandla den sjuke pojken.

Petouchkov forseikrar att han kan
bota pfl telepatisk viig. Det enda han
behciver eir ett foto av den siuke
poj ke n. Forzil drarna fcirser Petouch-
kov med ett foto och han genomfor
"behandlingen" genom att koncen-
trera sig framfor fotot. Han lovar att
hans "behandling" skall tvinga sjuk-
domen tillbaka och forbiittra till-
stiindet si pass mycket att en ben-
mzirgstransplantation kan genom-
fciras. For att inte hans telepatiska
"behandling" skall stciras, fdreslflr
han att den pfigiende cortisonbe-
handlingen skall minskas.

Han kreiver och fir sammanlagt
36 000 kronor i ersiittning av forlild-
rarna for sina seanser framfor fotot
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- givetvis utan kvitto. Petouchkov
har i oktober 1994 "behandlat" en
elva ir gammal flicka pi motsva-
rande sritt fdr en hjiirntumdr. For det
har han inkasserat 500 kronor.

Ijanuari 1995 fflr socialstyrelsen
keinnedom om Petouchkovs verk-
samhet. Man gor husrannsakan hos
Petouchkov och finner en stor
miingd barnfotografier, bl and annat
av den leukemisjuke pojken och
fl ickan med hj iirntumdren.

Bflda barnen avlider under Pe-
touchkovs "behandling".

I juli 1996 doms si Petouchkov
for ocker och fcir hiilsofarligt kvack-
salveri. Han fir sex minaders feing-
else och idoms att betala 36 000
kronor i skadestind till pojkens for-
eildrar.

Tvi omstiindigheter i historien iir
s eirski lt anmeirkningsvdr-
da. Den ena 6r det stora
antal barnfotografier som
pitraffades vid husrann-
sakan. Uppenbarligen har
Petouchkovs tjzinster an-
litats av flera foreildrar,
vilka kan formodas ha valt
att av olika skiil inte gfl till
polisen. Heir kan man bara
cinska att fler foriildrar i
samma situation hade or-
ken eller rnodet att gora
en anmdlan.

Att sfltrots allt inte sker
kan ha flera orsaker, t ex
skam over att ha lfltit sig
luras el ler rlidsla fcir att bli
ruinerad i en juridisk pro-
cess. Mer borde kunna
goras for att avskriicka
kvacksalvarna. Orn fler
fall kom till allmiin kein-
nedom, skulle det fdr-
rnodligen kdnnas mindre
skamligt fdr de drabbade
att gi vidare till fltal. Man
borde ocksA kunna gdra

nflgot for att lindra de ekonomiska
forluster som kvacksalvarnas offer
kan rika ut for i en juridisk process.

Den andra anmiirkningsviirda
omstiindigheten eir att kontakten med
Petouchkov fdrmedlades av en sjuk-
skdterska. Att moralen inom bank-
vf,rlden kan ifrigasrittas blir vi dfl
och dfl piminda om. Man kan frflga
sig hur det stir till med yrkesetiken
inom sjukskoterskekiren, och med
det kritiska tzinkandet och veten-
skapligheten. Det fdrtj 6nar att fram-
hillas att sjukskciterskeutbildning-
en 6r en treflrig akademisk utbild-
ning, inom vilken vetenskaplig
metodik framhills mycket starkt.

f okvcitten
Enligt homeopatisk teori och praktik blir
medicinen starkare ju mer mer utspiidd
den iir.

Bevis for detta dr mannen som slomde ta
sin homeopatiska medicin - o".tr dog av
en 6verdos.
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Hugo m6ter syster Nadine
av Hans lsaksson

Verkningarna av kvacksalvarnas framfart kom-
mer s€illan till allmiinhetens kannedom. De be-
gravs i dammiga, o6tkomliga sjukhusjournaler.
Heir redogor dock Hans Isaksson for ett auten-

S yster Nadine var uppenbarligen
sjiilv inte med pA fiirden, men Hugo
trziffade en sympatisk man, som
nrzitte puls och blodtryck, vilka var
bra.

Han stlllde en hel del frflgor och
tog sedan fram ett litet elektriskt
verktyg som han korde fram och
tillbaka pfl Hugo, enligt uppgift for
att "undersoka syret" i kroppen och
srjka efter "fcirkalkningar".

Efter en kort stund fick Hugo
utlitandet i form av ett formuliir
med fasta rubriker, dzir den sympa-
tiske rnannen skrivit ned sin diag-
nos. Vad iir det dfl, enligt Syster
Nadine, som har plflgat Hugo?

Hugo l ider enligt honom av
kvicksilverforgiftning samt "fcir-

kalkningar" i brostkdrtlar,lever,
mage, njurar, bukspottkdrtel, tarm,
prostata, muskler och bindvdv, urin-
blflsa, urinvdgar, luftror, bronker
(oklart vad det iir for skillnad mel-
lan luftr6r och bronker) hjtirtmus-
kel, leder, nacke, hela ryggen, gall-
gingar, vener och nervsystem.

Han har diirtill rubbning i nii-
ringsbalansen i testiklar, hypofys
och lymfa, allmdn brist pfl syre samt
mycket "infektioner", oklart var, av
svampar bakterier och virus. Och
inget av detta har liikarna meirkt!

Sfl mycket diagnoser hade Hugo
aldrig tidigare ffltt for femhundra
kronor. Efter lag foljer for de bot-
fiirdiga evangelium och Hugo fir
ett detaljerat fdrslag till behandling,
som syftar till att riitta till hans pro-

blem genom att "rika syret" och
fcirbzittra matvanorna samt oka mo-
tionen.

Vad skall Hugo nu gora for att bli
frisk? Under de ndrmaste sex mflna-
derna skall Hugo "tanka positivt",
ty "endastpositivt trinkande kan hela
(dvs bota, min anm) kroppen". Han
skall 6ta "levande foda" dvs i prin-
cip mest rflkost. Femtio procent av
gronsakerna skall ha vdxt ovan jord,
femtio procent under jord. Han
skall ej iita stekt mat och ingen mik-
rovigsmat.

Varje formiddag skall han dricka
2-3liter vatten,2 glas med iippelci-
derviniiger blandat i vatten, 2 glas
med potatis och vitlok som dragit
civer natten i vatten, och drirtlll 2
glas frirskpressad morotsjuice un-
der dagen.

For att "forbdttra syret" skall han
dricka 3 dl vatten med okande dos
trettioprocentig vdtesuperoxid; upp
till 50 droppar efter en upptrapp-
ningsmodell. Som kosttillskott skall
han varje dag drick a2 glas kalcium-
magnesium och ata4 msk Lecithin,
2-6 alger (for kcirtlarna), 10 doser
mineraler och 10 doser vitaminer.

Sammanlagt skall han dricka
minst 4 liter vatten per dag. Det
vatten han dricker skall vara kallt,
helst 4 grader, "vattnets livstempe-
ratur" enligt Nadine, vilket innebdr
att det i sfl fall miste forvaras i
kylskflp. Han skall inte dricka till
maten utan vdnta trll2 timmar efter.

Varje dag skall han 6ta lok, helst
vitlok, 10 klyftor per dag. Han skall
dflrtill iaktta storsta fdrsiktighet med
socker, salt, vitt mjdl, mjukt brod,
ris, dgg, tuggummi, f[rdiga juicer,
ldsk, fiirdigkopt saft och alla meje-
riprodukter.

Vad giiller 6vrig behandling skall
Hugo varje dag i 3 rnflnader under

tiskt fall. Hugo heter egentligen nAgot annat.

Hugo air en ensamstfiende fabriks-
arbetare i trettiofemfl:rsfildern, bo-
ende i en stad i sydsverige. Han
varken roker eller dricker och har
alltid forsokt skota sin heilsa sfl gott
han kan. Trots den begynnande
nredelflldern har han inget overflo-
digt fett och idkar t i l l  och med mo-
tion av och ti l l .

Flugo har aldrig haft nigra all-
varligare sjukdomar. Det innebtir
inte att han alltid och i alla avseen-
den mflr bra. De senaste iret har han
haft vad man brukar kalla "nerv6s

mage" och nattscimnen har inte all-
tid varit den biista.

Hugo har sokt liikare for detta
och man har rontgat och gastrosko-
perat men inte pfl detta sdtt kunnat
forklara varfor Hugo di och dfl kiint
av sin mage och varfor han iir lite
orolig for den. Man har fitt ncija sig
med att forklara, att hans besvdr
inte torde bero pi nflgon av de all-
varligare sjukdomarna, men Hugo
vill si geirna veta mera exakt vad det
dr han lider av, for att k[nna sig
lugnare och for att kunna gdra nigot
flt det.

Sfl en dag i mars stod Syster Na-
dines Hrilsobuss i Ljungby Centrum.
Syster Nadines Hiilsohem och Na-
turpraktik AB har enligt prospekt
kontor p[ liikarhuset i Solna och pi
Eurostop i Halmstad. Pi en skylt
utlovades hjiilp, om inte rentav bot
mot flertalet kzinda ikommor, ddri-
bland cancer, diabetes samt "sjuka

barn".

4 Folkvett nr 21996
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30-40 minuter l igga iett bad med2
dl trettiofemprocentig vltesuperox-
id (varfor den skall vara fem pro-
cent starkare dn den han dricker, ndr
den iindfl skall speldas, iir oklart), ty
detta "okar syret och tar bort infek-
tioner". Under en halvtimma skall
han varje dag torrborsta huden.

For att fordriva tiden och forblitt-
ra konditionen skall Hugo ta en lugn
promenad varje dag under 2 tim-
mar. Diirtill skall Hugo hinna med
att arbeta heltid. En stressig vflr vf,n-
tar med andra ord Hugo.

Nu frflgar man sig onekligen:
1. Varpi baserar man antagandet,
att Hugo lider av kvicksilverforgift-
ning - en diagnos som, forutom att
den ;ir mycket srillsynt och saknar
specifika symptom, f,r mycket svflr
att sttilla ens om man mriter kvick-
silverhalten i kroppen?

2. Hur kommer man fram till att

Folkvett nr 27995

Hugo har "fcir litet syre", ndr syre-
halten i blodet inte avviker frin den
normala? Och var nflgonstans sak-
nas det syre?

3. Hur har man kunnat konstatera
att Hugo 6r "massivt infekterad"
med virus, bakterier och svamp, de
I{ugos rutinlaboratorieprov dr nor-
mala, inga odlingar gjorts och in-
fektionstecken saknas ?

4. Vad menas med att Hugo har"mycket forkalkningar" i ndstan
alla organ? Och hur kan Nadine ha
kommit pi det utan att underscjka
organen? Antingen iir dessa diag-
noser korrekta, och di iir det en
plikt fdr Syster Nadine att stzilla sina
snabba och generellt verksamma
metoder, att utan blodprov och ront-
gen stzilla hiipnadsvzickande diag-
noser, till den lidande m[nsklighe-
tens fdrfogande.

Vi kan dfl inom den offentliga
virden raskt skrota alla dyra appa-
rater och laboratorier, som hos Hugo
inte funnit nigot av det hon raskt
diagnosticerade, och kopa den hon
har.

Eller sfl zir de inte korrekta, och
di har man lagt en mycket stor diag-
nosbdrda pi en man, som antingen
inte dr sairskilt sjuk, och ordinerat
honom en i brista fall overksam be-
handling som tar fyra timmar om
dagen av hans liv. Men i detta avse-
ende iir kvacksalverilagen tolerant
och medger att man lurar och skrdm-
mer folk, niir syftet zlr gott, dvs i
detta fall kommersiellt.

Diiremot hade Syster Nadine inte
ffltt dispens frin Lagen (1960:409)
om fcirbud i vissa fall rnot verksam-
het pfl hiilso- och sjukvirdens omri-
de, som bl.a. uttryckligen forbjuder
kvacksalvare att: "b) behandla kriif-
ta och andra elakartade svulster,
sockersjuka, epilepsier, sjukli ga til l-
stflnd i samband med havandeskap
eller forlossning;c) undersoka eller
behandla barn innan det fyllt itta
at:."

o

Aterbesdk planerades i maj-juni.
Men Hugo blev sfl orolig over alla
sina nya sjukdomar att han gick till
doktorn. Niir Nadine iterkom till
stan med sin buss mottes hon i stdl-
let av polisen. Inte emedan hon brot
mot kvacksalverilagen och lurade
folk, utan emedan hon inte sokt
tillstind for det i laga ordning.

Hugo mir numera ganska bra
utan siirskild behandling. Han ba-
dade aldrig i veitesuperoxid. Prome-
nerat har han alltid gjort.
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Akupunkturbehandling mot
allergiska sj ukdomar?

av Hans
lsaksson

Pi Expressens forstasida kunde vi
den I 015 1996 i sex cm hoga bok-
striver liisa: "L[t nfllarna bota Din
al lergi  ! "

Ar akupunktur di en bra metod
mot astma? Kanske iir det si, men
tyviirr har en kritisk ldsare inte rzitt
litt dra clen slutsatsen av vad som
lrarrikotnmer i det reportage som
lbran I ett rubriken. Reportaget hand-
lar huvuclsakligen om en ainnu icke
publicerad studie av Dr Vinge vid
Karoiinska sjukhuset betriiffande
ak upunkturens effekt pfl astmatiker
med pollenallergi.

Forst nflgra vtil k:inda fakta:
l. Akupunkturbehandling (liksom
andra former av stimulering av
punkter pfl kroppytan, t ex koPP-
ning och moxabrf,nning) har an-
vdnts i tusentals 6r, bland annat mot
astmasjukdomen. Sfl har zlven ett
otal andra i dag erkdnt overksamma
behandlingsmetoder.

2. Inom skolmedicinen (och i
angrdnsande kretsar) har, som for
ovrigt pipekas i en sk faktaruta i
reportaget, ett icke obetydligt antal
studier under det senaste decenniet
gj orts av akupunkturens effekter vid
astma och hosnuva.

Vissa av dessa studier visar en
"luftrorsvidgande effekt" av aku-
punktur, av samma slag som kan
utlosas av vilket smdrtstimulus som
helst, av ilska eller sexuell upphets-
ning" Detta gor varken sjiilvplflgeri,
ilska eller samlag till en i liingden
effektiv astmabehandling.

Att akupunkturens effekt, som
reportaget antyder, skulle samman-
hzinga med okad produktion av

6

"kroppseget cortison" ir en diligt
underbyggd hypotes. En okad corti-
sonnivi kan ju f.o. Astadkommas pi
annat sdtt, och har tidigare anvdnts
i astmabehandling, men i stort sett
dvergivits som mindre effektiv. Den
anvrinds stundom i stiillet for corti-
sonmedicinering, ndr man vill for-
hindra nedtryckning av binj ureakti-
viteten.

Den senast tillgiingliga littera-
turstudie, som granskar alla publi-
cerade kontrollerade forsok med
akupunktur vid astma och hdsnuva
(Keijnen et al. Limburguniversite-
tet 199 I ), studerade tretton si kalla-
de vetenskapliga undersdkningar
(dvs som av en medicinsk tidskrift
ansetts vtirda att publicera) om ef-
fekten av akupunktur vid astma.

Ett stort problem iir ju att dflliga
studier, eller sidana med negativt
resultat, ej sfl ofta liimnas for publi-
cering. Men inte ens de itta meto-
dologiskt beista av dessa studier be-
domdes ha en sfldan kvalitet (dvs.
slumpmiissigt valda patienter, klart
definierad behandling, klart och
objektivt definierade mitt pi effek-
ten) som iir sj[lvklarakrav vid med-
icinska behandlingsstudier.

Ofta har man nojt sig med att lita
patienterna sjtilva uppskatta om de
blivit biittre eller sdmre, vilket 6r en
omojlig metod, i synnerhet de bide
patient och behandlare rir medvetna
om vilken behandling som ges, och
huruvida patienterna sjzilva s6kt sig
till akupunkturbehandlingen. (Jfr
THX-patienternas vdrdering av sin
behandling). Av dessa itta studier
kunde man inte dra nflgra slutsatser
om akupunkturens effekt pfl astma.

Det eir idag fullt mirjligt for en
serios medicinsk journalist att ge-
nom fem minuters sokning i en
medicinsk databas fi kiinnedom om

dessa forhillanden. Dfl kan han el-
ler hon fi veta vilka krav man skall
stiilla pfl en studie av akupunkturens
effekter pi astma, och foljaktligen
vilka frigor man skall sttilla till den
forskare som intervjuas.

Exempelvis: Hur mflnga patien-
ter behandlades? Var det sfl minga
att slutsatser kan dras? Hur valdes
patienterna ut? Sokte de sig sjltlva
ti l l  akupunktur, eller valdes de
slumpmeissigt ut bland patienter med
pollenastma?

Sjuttio procent av patienterna i
Dr Vinges studie har enligt E,xpres-
sen kunnat "trappa ned" sin medi-
cin. Tog de verkligen sin medicin
enligt ordination innan akupunktu-
ren pibcirjades? Hur har detta kon-
trollerats'l Om man inte kontrolle-
rat detta, jiimfor man sannolikt den
dos patienten sade sig ta fbre aku-
punkturbehandlingen med den hon
faktiskt tog efter, vilket alltid ger
bra resultat.

Ar det dA ett anmzirkningsviirt
resultat att sjuttio procent av aku-
punkturpatienterna efter tre ir tar
mindre medicin iin vid studiens bor-
jan? Ar det inte vad som brukar
hiinda di en patient (av vilket slag
som helst) borjar gi hos en specia-
listliikare, som zir bdttre pfl att moti-
vera patienten, optimerar behand-
lingen och ser till att man tar den
medi"in som faktiskt ordineras? Ar
det verkligen anmdrkningsvzirt att i
en grupp medicinerande astmatiker
var tionde patient som for tre ir
sedan tog medicin nu inte lzingre gdr
det?

Eftersom behandlingen inte varit
effektiv forut, hur tog man reda pi
att diagnosen var korrekt? Har man
gett andra rfld eller behandlingar
vid sidan av akupunkturen? Har
medicineringen dndrats till nyare
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preparat under de tre flr som gick?
Och framfor allt, har man slumpvis
utvalt en kontrollgrupp med lika
gamla och lika sjuka patienter, som
ffltt exakt likadan behandling och
likadant bemotande - men ingen
akupunktur? Hur foruindrades i si
fall medicinering och vrilbefinnan-
de i denna grupp?

Detta zir det enda s[tt pi vilket
man nAgorlunda siikert kan veirdera
en behandlingseffekt.

Fcirhillandet att man bara veiljer
att ange antalet forbzittrade eller
botade fall antyder att ingen kon-
trollgrupp fanns. Om man inte an-
viint nigon kontrollgrupp, har man
d6, utdver patienternas egen skatt-
ning, med objektiva metoder, t ex
meitning av andningskapacitet, be-
kriiftat forbiittringen? Det framgflr
inte av artikeln. Man anger i arti-
keln resultatet enbart i kvalitativa
termer (brittre-srimre), och med ut-
gingspunkt frin meingden medici-
nenng.

Har man kanske till och med for-
sokt gora behandlingen "blind" fcir
patienterna genom att slumpvis ut-
viilja varannan patient till iikta aku-
punktur, varannan till "lfltsasaku-

punktur"? Denna striktare metod
anvdndes av Tandon et al. (Holly-
wocrd 199l) pe femton astmapa-
tienter med stabil astma (dvs ej pol-
lenallergiker), som fick genomgi
sivril iikta som placeboakupunktur
i treveckorsperioder.

Fem patienter ansig sig mi biist
pi placebobehandlingen, fem pi
eikta akupunktur och resten fick ing-
en lindring av nflgon av metoderna.
De som krinde sig biittre uppvisade
dock inga objektiva tecken p& for-
beittring (t ex biittre lungfunktion).

Det ovan sagda avser inte att visa,
att akupunktur inte under nigra
omstdndigheter kan vara av viirde
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vid allergibehandling. Det avser att
pivisa ett mcinster som kdnns igen
frin andra studier av sfl: kallade al-
ternativa behandlingsformer och
dessas redovisning i kviillspressen,
nzimligen:

a) Trots att den mediciska jour-
nalisten beddmer saken som en nv-
het, har mflnga tidigare forsok gjoits
for attforsokavisa att akupunktur 6r
effektiv vid allergiska sjukdomar.

b) De studier som visat god ef-
fekt har varit dflliga studier. De stu-
dier som varit goda har i regel inte
visat god effekt.

c) Det inte 6r nigon nyhet att en
forskare kan pivisa effekt av aku-
punkturbehandling. Det skulle kun-
na varit en nyhet, offi det skett i en
korrekt genomford studie.

Denna frflga tycks inte ha intres-
serat journalisten, vilken som van-
ligt har svirt att avvakta en veten-
skaplig utv[rdering av ett forsk-

ningsresultat; sannolikt av riidsla
fdr att en nyhet skall gfl i stopet.
Sidant iir dilig yrkesetik.

Forhoppningsvis har Dr Vinge
vid Karolinska sjukhuset i sin stu-
die iakttagit de sjiilvklara forhill-
ningsregler for behandlingsstudier
som ovan ndmnts. och sorn hon
sdkert f,r bekant med. I sfl fall iir
hennes resultat inte bara av bety-
dande intresse for alla allergiker
utan ocksi for forskningen. Om inte,
har iterigen en dfllig akupunktur-
studie genomfcirts och en medicinsk
journalist iterigen genom att under-
lflta att kontrollera en bra historia
vzickt falska forhoppningar hos de
sjuka och stzillt till mycket fortret
for den vanliga allergivirden. Detta
vore si fall inte nigon nyhet.

#a'rls I s K t s 0 N s
h K U P U N
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Radiopi rater och sdmniga
europeer
Den amerikanska skeptikerorgani-
sationen CSICOP (uttalas "ksaj-

kopp") har sitt hcigkvarter i Am-
herst, sorn 6r en del av storstadsre-
gionen Buffalo i staten New York.

Forrer flret invigdes den nyabyggna-
den Center for Inquiry som ligger
mycket ndra Buffalos universitet.
Byggnaden eigs och disponeras ge-
nlensamt av CODESH, sorn dr
{-lSA: s humanistorganisation. Fdr-
eningarna stflr viirderingsmiissigt
n;ir;r varandra och de har samma
ordforande: Paul Kurtz, som dr pen-
sionerad professor i filosofi.

CSICOP fyller tjugo flr under
I 996 och firade detta med att anord-
na the first World Skeptics Con-
gress p[ Buffalos universitet i mit-
tcn  av  jun i .

Kongressen var verkligen jiitte-
stor. Enligt Paul Kurtz var vi totalt
cver ett tusen deltagare. Jag var ddr
som ensam svensk, eftersom Rune
l.indkvist tyvtirr fick f6rhinder.
Massor av ldnder var representera-
de p[ kongressen. Men det var ofta
bara enstaka personer frin varje
land, sfl amerikanertra var helt do-
minerande, b&de bland talare och
publik.

Hur ser di en typisk skeptiker ut?
Jo, det dr en vit man i sextioflrsfll-
clern med universitetsbakgrund.
Slirskilt tydlig var denna tendens i
urvalet av talare: den forsta dagens
tio talare var allihop vita mf,n. Det
forhillandet tyckte jag sj[lv var an-
mf,rkningsviirt men det gavs ingen
officiell kommentar.

Det niirmaste man kom frflgan
om kvinnors skepticism var en saf-
tig vidr[kning med universitetsfe-
minismen av Susan Haack i andra
dagens paneldebatt om "The growth
of anti-science". Och avsaknaden
av feirgacle amerikaner i detta forum
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var nog inte storre [n p[ ameri-
kanska universitet i allmrinhet
och ansflgs mdjligen d[rfdr vara
normal.

Vdlkomnandet

Buffalo ligger bara tjugo minu-
ters taxiresa frln Niagarafallen,
si innan konferensen borjade
hann jag precis gdra mitt obliga-
tori ska turistbestik. Niag arafal-
len dr miiktiga men lite av upple-
velsen fortas av att det slflr upp
si mycket vattensprej att man
inte riktigt serfallets botten. Min
fordom om att detta skulle vara
det traditionella srnekmflnads-
stzillet punkterades. Nog var det
gott om folk, men det var i hu-
vudsak j apanska gruppturister !

Kongressen inleddes med v[l-
komsttal av fyra personer. Ex-
empelvi s var universitetets vice-
rektor dir for att framfora rek-
torns vrilkomsthdlsningar, och
han ursdktade rektorns frflnvaro
med att "the president is at his
monthly session with his astro-
loger..." Redaktoren for Skepti-
cal Inquirer, Ken Frazier, holl
ocksi ett trevligt anforande dzir
han gav fyra anmaningar till
skeptikerrdrelsen:

- Var inklusiva (och inte ex-
klusiva).

- Var positiva och zigna er inte
it "debunking", dvs avslojande
av pseudovetenskap. Detta var
ett flterkommande tema i mflnga
tal, men likafullt var det "debun-

karna" som var populiirast hos
publiken.

- Hell vetenskapens fana hdgt,
men uppskatta ocksfl konst, kul-
tur och humaniora.

-** Var glada och humoristiska!

av KIMMO ERIKSSON

Siirskilt hans sista rfld stiirnde nog
publiken helhjiirtat in i. Mindre iin hiilf-
ten av fdredragen h6lls pfl ett humoris-
tiskt sdtt men nog var det dem vi min-
des och uppskattade mest. Speciellt
underhillande var matematikern John
Allen Paulos och britten Richard Wise-
man, och jag tdnker iterkomma till
deras insatser senare.

Sedan fdrenades kultur och veten-
skap pi det mest utsokta seitt ndr Buffa-
los filharmoniska orkester framforde
Gustav Holsts "Planeterna" (satserna
Mars, IJranus, Merkurius och Jupiter)
medan det pfl filmduken visades his-
nande kameraikningar civer dessa pla-
neters ytor och minar genom datorani-
mationer som bygger p[ data frin Voy-
agersonderna.

Schemat

Kongressen hdll pfl i tre fullmatade
dagar. Som exempel pi hur fullmatade
de var tdnker jag beskriva lordagens
dagsschema.

Dagen inleddes med tre timmars pa-
neldebatt om parapsykologins stiil lning
idag. Dzirefter bussades vi med gula
skolbussar (med for hoga ryggstod och
for lite benutrymme - en uppskattad
nostalgitripp for amerikanerna) till
Center for Inquiry dlr det var lunch i
det fria och tal av James Randi som
introducerade John Maddox, f d redak-
tor for Nature. John Maddox holl ett
anfdrande om big bang och livets ur-
sprung och behovet av att hzivda veten-
skapens stindpunkter i dessa frflgor.

Efter lunch var det tvfl omgflngar
med tre parallella sessioner i olika
f,mnen, vardera pi en och en halv tim-
me. Diir valde jag att gi pi foredragen
om alternativ medicin och om under-
visning i critical thinking. (Vi borde
kunna ge liknande kurser pi hogskolor
i Sverige!) Slutligen bussades vi till ett
flott hotell for bankett med evighets-
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ling prisutdelning till fortjiinta skep-
tiker och underhflllning till sena tim-
men av en av pristagarna: Steve
Allen, amatorskeptiker men proffs-
komiker.

Radioincidenten

Den allra forsta paneldebatten hade
temat "the role of media in misin-
forming the public ". Fem herrar hcill
var sitt halvtimmesfdredras och se-
clan var det tid fcir en knappf,alvtim-
rnes fr6:gestund. Som tredje man ut
talade den italienska teveprogram-
makaren Piero Angela om sina erfa-
renheter av att gora tittarintervjuer
fore och efter program som skep-
tiskt behandlar civernaturligheter.
Neir det exempelvis var dags for ett
inslag om fi l ippinska helare svara-
de 17 %t f ore programmet att de inte
trodde p[ dem. Direkt efter pro-
grammet var det gliidjande nog hela
53 Vo som sade sig inte tro pi f i l ip-
pinskar helare, men tvfl mflnader se-
nare hade detta antal minskat nisot
till 46 o/o.

Niir herr Angela lir mitt uppe i ett
resoneman g om genomsl agskraften
hos vetenskapsjournalistik hors det
plotsligt en konstig rost i hogtalar-
na, som om rnan rikat finga upp
polisraclion. Alla pit scenen ser for-
bryllade r-rt. Efter nigon sekund blir
rosten tydligare och sdger:

- l{elio ! This is Dean Edell from
the radio show x***. I and my l iste-
ners would like to get an answer to
the question: What is the role of
media in misinforming the public?

Uppenbarligen zir ingen i pane-
len forberedd pi radiomannens in-
hopp i debatten. Piero Angela stflr i
talarstolen och ser olycklig ut. Ses-
sionens ordforande griper resolut
mikrofonen och siiger:

- This is Milton Rosenberg,
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and I am chairing this session. I will
pass your question on to professor
George Gerbner.

Och George Gerbner, som redan
har hunnit hilla ett ganska trist an-
fcirande, svarar surt:

- We are in the middle of a very
interesting discussion here with real
people in the audience, and I am
going to ask our current speaker
Piero Angela to continue.

Dean Edell snopnar hdrbart och
liigger pi.

Bredvid mig i publiken under
denna incident rikade James Randi
sitta. Han svor 6ver det fcirsuttna
tillfiillet att nfl ut till den stora publi-
ken. Radiointroppet borde niimli-
gen inte ha varit sfl forvinande, fcir
i programmet stod Dean Edells
rlamn med pi talarlistan! En stund
senare kom Paul Kurtz in och av-
brot debatten med ett meddelande:
han hade ringt upp Dean Edells ra-
dioprogram - som med sina miljo-
ner lyssnare har storst publik i hela
IJSA ndst Rush Limbaughs prat-
show - och bett om ursdkt och
sjiilv talat i fem minuter. Niir frige-
stunden slutligen borjade kom den
fbrsta frigan frin skribenten Robert
Sheatfer, Skeptical Inquirer, som
aggressivt undrade om det inte var"torrbollar som ni i panelen som var
det storsta hindret for upplysning av
allmiinheten". En uppfriskande in-
cident som satte fingret pi frigan
om huruvida skeptikerrcjrelsen i fcir-
sta hand ska verka inflt eller utflt.

John Allen Paulos - en rolig
matematiker

Roligast under denna paneldebatt
var John Allen Paulos som 6r mare-
matiker vid Temple University. tlan
har skrivit flera leittsamma bcicker
om betydelsen av matematik i var-

dagslivet, bl a Innumeracy och A
mathematician reads the newspa-
per.Hans po;ing var att ofcirm&gan
att fclrsti statistik var en av de stors-
ta kii l lorna ti l l  desinformation i
medierna, och han illustrerade det
med mflnga exempel. Bland annat
kom nyligen en skrzimselartikel om
samband mellan hj[rntumorer och
anvzindning av mobiltelefoner. John
fann att den statistik som redovisa-
des vid ndrmare granskning faktiskt
snarare tydde pi en profylaktisk ef-
fekt.

Foredraget inneholl ocksi statis-
tiska sk6mt, sisom "the average
American has one breast anci one
testicle", eller "the average guy in
Dayton is born Hispanic and dies
Jewish !"

John Allen Paulos brukar liigga
till en extra uppgift pi sina prov-
skrivningar. Uppgiften bestAr av en
ruta och texten "Oln du kryssar i
rutan fir du fern poiing extra pi
skrivning forutsatt att fdrre dn
h[lften kryssar i rutan, annars torlo-
rar du fem pozing!" Erfarenheterna
visar att andelelt som kryssar i rutan
svdnger med tiden, och att proces-
sen i nflgon mening simulerar aktie-
marknaden: vdrdet av ett beslut be-
ror t i l l  stor del pir vi lka beslut alla
andra aktilrer fattar.

Chris Carter - folkforuillare?

The X-files (Arkiv X pi svenska) iir
ett teveprogram som iir mycket po-
puliirt i USA. Nigra avsnitt har ock-
si siints i nigon av reklamkanalerna
i Sverige. Det dr en polisserie mecl
skrrickinslag drir varje avsnitt inne-
hiller till synes civernaturliga inci-
denter. Av de tvihuvudpersonerna,
en manlig och en kvinnlig polis, i ir
mannen "troende" och kvinnan
skeptiker. Si lingt kunde allt vara
gott och vdl, men det som retat
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skeptikerrorelsen i USA dr att det i
varje program blir mannen som fir
rf,tt, ty det visar sig verkligen vara
overnaturligheter pfl gflng.

Mannen som skapat X-files eir
producenten Chris Carter, och han
var inbjuden som lunchtalare. Han
forsvarade sig motkritiken och hziv-
dade dels att hans program skulle
ses som ren underhillning, dels att
det faktiskt bidrar till
i ntresset for vetenskap,
ati inget annat under-
hil I ni ngsprogram tir si
"researchat" somhans,
och att han sjlilv eir
skeptiker! Varfor fick
cli skeptikern i tevese-
rien aidrig ha raitt? Jo,
svarade Chris Carter,
frirn borjan var inten-
tionen att de tvi agen-
terna skulle ha reitt un-
gefiir varannan ging
men de skeptiska av-
snitten man forsokte
gora blev helt enkelt
fortrflkiga. Jag och sto-
ra delar av publiken
fdrholl oss skeptiska
6ven till dessa pistitt
goda intentioner.

Huvudinvzindning-
en mot X-files zir for-
stis att det fflr godtrogna mdnniskor
att tro pi en massa trams.

- N"j, folk iir smartare 6n sfl, sa
Carter. De tror inte att de blivit
kidinappade av utomjordingar for
att det htinder pi teve. Och skulle de
tro det, sfl ar jag den forste att bekla-
ga det. Sflvida de inte faktiskt har
blivit kidnappade av utomjording-
4r." .

Ldkaren och kiropraktorn

I en session om kiropraktik visade
liikaren Stephen Barrett en video
frin en workshop dziren kiropraktor
undervisade deltagarna i en ny fan-
tastisk metod for att stiilla diagnos.
Det gick till sfl att karln med ena
handen drog rytmiskt i patientens
arm medan den andra handen vand-
rade over patientens kropp. Di och

felbehandlad av skolmedicinen och
borjade berf,tta sitt livs sjukdoms-
historia, men Stephen Barrett av-
brot henne omedelbart:

- Jag vet vart du vill komma,
och det iir helt enkelt inte relevant
fdr det jag har sagt hzir. Visst finns
det dflliga ltikare, men inom medi-
cin finns i alla fall en vetenskaplig
tradition och sj iilvkorrigerande me-

di drog han plotsligt i armen myck-
et kraftigare (ungeflir som ndr en
slagruta ger utslag) och dfl var det
ett fel pi den region han nu holl
handen 6ver! Vad var det f6r fel di?
Jo, ansamling av osunda viitskor -
att avhjllpas med homeoPatiska
saltpreparat. Tydligen zir kiroprak-
torerna, fltminstone i USA, oftasam-
tidigt homeopater.

Efter en timme av avskrdckande
exempel pfl kiropraktiska seder och
bruk var det frflgestund. Forst ut var
en kvinna som ansig sig ha blivit

kanismer. Kiropraktik bygger deire-
mot pi rena missuppfattningar om
hur kroppen fungerar.

Redan frfln forsta borjan av kiro-
praktiksessionen hade det stfltt klart
att det fanns en kiropraktor i publi-
ken, som di och dfl sliingt ur sig
nedsdttande kommentarer. Till slut
tog hon verkligen ordet och f6rkla-
rade att ingen av alla dessa konstiga
behandlingar som Stephen Barrett
talat om hade hon nflgonsin prakti-
serat sjiilv, och sivitt hon forstod

Cerrter for
In{uiry
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var han helt enkelt illa informerad
om vad kiropraktik innebrir. Aven
hon blev foredcimligt abrupt avbru-
ten av Stephen som konstaterade att
han prenumerei'ar pi samtliga kiro-
praktiska tidskrifter och att han har
ett personligt bibliotek pfl tjugotu-
sen dokument om kiropraktik -
och han har liist dem allihopa!

Stephen Barrett har tillsammans
med en f d kiropraktikpatient som
rikat illa ut skrivit en bok som heter
Chiroprctctic: a victims perspecti-
ve. (Iag hoppas kunna iterkomma
med en recension.) Doktor Barrett
var en rnycket imponerande per'-
sonlighet och n6gon att trinka pi
som framtida giist i Stockholm. Han
kan bl a berdtta om minga experi-
ment som han har litit utfora diir
fr iska patienter har skickats t i l l  ol i-
ka kiropraktorer och fitt helt olika
diagnoser.

Richard Wiseman - en skeptisk
parapsykolog

En stor paneldebatt om parapsyko-
logi holls ocksi. Jessica Utts, psi-
troende statistiker, och Ray Hyman,
psi-skeptisk psykolog, debatterade
signifikansen hos den marginella
positiva effekt som synts i utvdrde-
ringen av Pentagons tio ir av para-
psykologiska experiment. Hiir sig
vi tvi mycket seriosa forskare som
kiinde varandras argument sfl v:il att
debatten blev oviintat tam.

Desto lustigare var britten Ric-
hard Wiseman som driver ett skep-
tiskt parapsykologiskt institut en bit
norr om London. Hans instituts verk-
samhet bekostas till stor del av de
engelska massmedier som utnyttjar
hans tjrinster. Jag flt middag med
Richard i London en minad senare
och di bereittade han bland annat
om en nyhet som nyligen slagits
upp stort i England: en hund med
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ESP! Hunden stod ndmligen alltid
redan i fdnstret niir husse kom hem,
sfl pi ett overnaturligt seitt kunde
hunden tydligen kf,nna pi sig n[r
det skulle ske. Richard och hans
assistent ikte till hundeigaren fdr att
undersoka saken. Medan assisten-
ten gick ut pi pub med husse stan-
nade Richard kvar i liigenheten och
videofilmade hunden. Mycket rik-
tigt stod jycken i fcinstret ndr husse
kom hem - men det var inte den
forsta utan den tjortonde vrindan
vid fonstret under denna tid! Nu
tiinker de klippa ihop videobandet
till en aptitlig snutt att srilja till ni-
got teveprogram, deir hunden spring-
er fjorton gfinger i rad fram och
ti l lbaka ti l l  fonstret.

Det som gjorde Richard Wise-
man si underhflllande var den hu-
moristiska infallsvinkeln. Han in-
ledde foredraget med ett trolleriex-
periment. I handen holl han ett gront,
ett rott och ett blfltt kuvert och han
bad en godtycklig person i publiken
att vrilja nAgot.

- Okej, rcitt. Ar du riktigt, riktigt
siiker?

- Oh, hm, nd okej, jag tar blitt.
- Puh!

Wiseman viinde nu pi kuverten,
och pi dess baksidor stir: "du kom-
mer inte att viilja grdnt", "du kom-
mer inte att viilja r{itt", och "du

kommer att vzilja blitt" !

Fantastiskt? Nja, Richard visade
sedan att om personen hade hillit
fast vid sitt val av rott hade han i
steillet oppnat kuverten och diir fun-
nit meddelanden som till svnes kor-
rekt forutspidde valet. Och hade
personen valt det grona skulle Ric-
hard ha slagit pi projektorn dzir det
stod fdrberett: "Du kommer att viil-
ja grdnt!"

De europeiska nattugglorna

Efter Steven Jav Goulds kvlillsfore-
liisning som trciU pn till efter klock-
an tio vardet sagt att allaeuropeiska
kongressdeltagare skulle trriffas.
Mdtet leddes av Cornelis de Jager,
en gammal man frfln Holland som
iir ordforande i den europeiska pa-
raplyorganisationen fcir de natio-
nella skeptikerfclreningarna. Det
beslots att nf,sta europeiska kon-
gress skulle hfl l las i Spanien iborjan
av september 1991 och att varje
land borde ha en representant med i
programkommitt6n. Nrirmare kon-
takter tas med datorpost. (Repre-
sentant for Vetenskap och Folkbild-
ning tir Sven Ove Hansson).

Sammantr[det holl pi i t i l l  mid-
natt. Vi hade ju alla nyligen anldnt
frfln Europa sfr vira inbyggda klock-
or var di ndrmare sex pi morgonen
och vi fick turas om att vdcka varan-
dra.
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"En ny ras och en ny tid"
HAkan Blomqvist granskar den finska fore
detta liikaren Rauni-Leena Luukanens bok
"lIniversums barn", utgrven pe bokforlaget
Tlevi. "Seri6s litteratur", enligt forlaget. Luu-
kanen skriver ftir dvrigt sina bocker med "au-

tomatisk skrift", och delar av materialet kom-
mer frAn rymdvarelser. (Redaktionen kan inte
lflta bli att undra vem som fAr royalty for
bockerna.) Artikeln ar tidigare publicerad i
UFO-aktueIIt 2/1996.

Ett par dagar varje vir arrangerar
Anderssons bokhandel i Norrkoping
en presentation av hostens bocker
for bibliotekarier i kommunen. Re-
presentanter fclr de storsta svenska
forlagen berrittetr om bocker som dr
under utgivning. Genom att studera
forlagens utgivning kan man se tren-
der i kulturutbudet. Vad gliller UFO
rir det fcir det mesta ett nedslirende
besked. Den seriosa internationeila
l i t teraturen oversi i t ts st i l lan t i l l
svenska. I  stei l let  oversvdmmas
marknaden av arnerikanska sensa-
tionsbocker och new age-rorelsens
pseudoveten skapl i ga alster"

Vid den senaste forlagspresenta-
t ionen hade bokfor laget  Trev i ,
Stockholm, en redaktor som bereit-
tade om Rauni-Leena Luukanens
senaste bok "Universums barn".
Redaktoren framholl att det var "se-

rios" litteratur, eftersom den var
skriven av en leikare. Jag betvivlar
att forlagsrepresentanten overhu-
vudtaget liist boken. "lJniversums

barn" fflr rtiknas till de mer kun-
skaps- och livsfientliga bocker som
publicerats pfl ett storre svenskt for-
lag de senaste iren. Till och med
den gamle George Adamski, UFO-
kulternas urfader, framstflr som ett
under av humanitet och sunt fornuft
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i jiimforelse med Luukanen.

I fcirordet fflr vi veta att "Univer-

sums barn" skrevs pir 70 timmar
med sA kallad automatisk skrift. Det
vil l  sdga att boken dr "kanaliserad"

och hiirstammar frin det undermed-
vetna. Aven "Det finns ingen ddd"
(delvis genom automatisk skriti) och
"Siindebud frfln stjeirnorna" (hela)
har Luukanen skrivit pfi samma szitt.
I "Universums barn" pfistflr l-uuka-
nen sjrilv att materialet komrner frfln
bland annat hennes "doda rnonnor"
samt "en grupp invinare i yttre rym-
den" (s.  l0) .

Automatisk skrift iir ett gamrnalt
fenomen som hade sin hojdpunkt
under det sena 1800-talets spiritua-
listiska seanser di diverse "andevd-

sen" meddelade sig pi detta s[tt.
Mediet som kanaliserade anden
skrev ofta lfinga filosofiska medde-
landen med en handstil som till sy-
nes inte var hennes. Innehflllet i
budskapet var torftigt. Orsaken till
den automatiska skriften anses i dag
sti att finna i vflrt eget sjiilsliv och
inte i nigon yttre, andlig kiilla.

For att bedoma en bok som "I-Jni-

versums barn" krf,vs nflgon form av
strukturering av id6innehflllet. I ar-
tikeln "New age-rorelsen och for-

nuftets kris" (Sokaren 6/1988) stlil-
ler jag upp foljande fem punkter,
vilka kan anvdndas for analys av all
religios och ockult litteratur:

I . antiintellektualism

2.rnre kunskapsvzig

3.subjektivism

4.forfiningssyndrom

5.fascism

Lirt oss titta pi dessa punkter i tur
och ordning utifrin citat frfln "Uni-

versums barn".

Antiintellektualism

Det kanske mest typiska draget i
new age-rorelsen dr fciraktet for
kunskap och bildning. Hur minga
gfrnger harjag inte hort resonemang
i sti l  med 'Jug behover inte laisa
nrigra bocker, allting bara kommer
ti i l  mig". Detta grundar sig pir my-
ten onr att vi redan har all kunskap
inom oss och att allt man behOver
gora air att genom till exempel med-
itation fir kontakt med sitt under-
eller civermedvetna.

Resultatet av denna filosofi blir
en intel lektuel l t  s lo,  okunnig,  ja-
srigande firskock som kan ledas it
vi lket hAll som helst bara gurun zir
t i l lrr ickligt overtygande. I "Univer-

sums barn" iir exemplen tydliga.
"FIos oss har man helt felaktigt

borjat faista alltfor stort avseende
vid boklig bildning, vetenskaplig
forskning, som i miinsklighetens
historia blir t i l l  falska sanninsar."
(s .  52)

"Boklig bildning kvarstir endast
under ett jordeliv. Diirfor dr teore-
tiska kunskaper varken bestiende
eller siirskilt fina, vilket man ofta
tror pfl Jorden." (s. 78)

"Boklig bildning hdjer inte sjii-
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. lens energinivfl. Diir-

I f6r kan en lf,rd per-

J son befinna sig pfl ett
t . mycket lf lgt andligt
'  p lan. (s.  99)

"IJndervisningen i
historia borde ersiit-
tas med astronomi
och futurologi. Den
mlinskliga rasen har
ju inte liirt sig nigot
av histor ien."(s.  109)

"V i  har  mycket
begrzinsade kunska-
per om astronomi.
Sumererna hade bett-
re kiinnedom om him-
lakropparnaredan for
sextusen flr sedan dn
vflrt Arhundrades ast-
ronomer."  (s.  169)

DEN INRE KuNSK,+psfiiaeN

"De motstridiga religiosa 16ror-
na leder till att minga meinniskor
bestdmmer sig for att bcirja lyssna
endast till sin egen, inre rcist. De fflr
direkt kontakt med sin gud, utan
priisten och kyrkors inblandning och
pekpinnar." (s. 15)

"Individer med formiga att kom-
municera med hdgre dimensioner
har en nyckelroll. Aven deras nivfl
varierar. Alltsi mAste man fdrlita
sig pi sin intuition. Det virt hjzirta
seiger 6r rzitt..." (s. l2l)

"Vi skulle fi information frfln
rymden mycket snabbare om fler
mdnniskor kunde agera mottagare.
Den medicinska vetenskapen och
andra discipliner skulle fi uppleva
en enorm utveckling om dOrren till
kosmos slogs upp. En fcirutsrittning
zir alltsfl mottaglighet pi sj [lens niv6.
Detta kan ske med hjalp av hypnos,
efter en kris eller helt enkelt genom
meditation." (s. l l  I)

"Akademikerna har alltfor l:inge
avfiirdat mojligheterna for andlig
information... Den hcijning av den
andliga nivfln som mystiken erhju-

der ger okad kun-
skap." (s.  171)

Luukanen noterar
helt riktigt atr de reli-
gicisa lf,rorna d.r "mot-

stridiga". Men det blir
alla l;iror som mottas
genom inre rdster och
syner. Den inre kun-
skapsv:igen leder till
helt olika resultat och
pistAenden om tillva-
ron. Detta geiller for-
stis dven rymdbud-
skapen som i de flesta
f'all motsriger varan-
dra neir man analyse-
rar dern noggrant. Dir
iterstir bara att anse
vissa medier vara san-

nare dn andra trots att man inte kan
kontrollera p[stiendena.

Den inre kunskapsvdgen kan ald-
rig bygga upp en gemensam verk-
lighetsuppfattning utan att hemfal-
la it religids auktoritetstro. Och re-
ligios auktoritetstro iir aldrig fciren-
lig med demokrati.

Inre roster, visioner och intuitio-
ner fir en naturlig forklaring niir
man forstir det undermedvetnas sdtt
att ge feedback pi vad vi sett, hdrt
och upplevt. Det iterspeglar bara
vir egen kunskap, tro eller fore-
stiillningar. Det kan inte ge ut annat
dn vad som en gflng stoppats in.
Mystiska upplevelser dr helt enkelt
reproduktionsfenomen, for att an-
viinda en term frin religionspsyko-
logen Hjalmar Sund6n.

Med den inre kunskapsveigen
hamnar vi i kaos, godtycke, religios
auktoritetstro och fcirnuftsvidrigt
nonsens.

Den inre kunskapsvligen stran-
dar mdnniskan pi en ode o, separe-
rad frfin verkligheten genom en oce-
an av illusioner. New age-rcirelsens

Det [r mrirkligt att Luukanen,
som har en kikarutbildning i botten,
inte inser det absurda i budskapen.
Skulle hon sjiilv vilja genomgi till
exempel en hjiirtoperation av en lat-
kare som saknade vetenskaplig kun-
skap om mdnniskokroppen och som
i stiillet arbetade utifrAn sin "intui-

tion"? Nrir man fciraktar vetenskap-
lig forskning, kritiskt tdnkande och
bokliisning, hamnar man ofelbart i
anti i ntellektualism och fl ummi shet.

Inre kunskapsviig

Ett gemensamt drag hos new age-
grupperna iir att de foljer den inre
kunskapsvdgen, det vill sziga litar
pi att medier, mystiker och kliirvo-
ajanter med mera ger kunskap om
den yttre verkligheten. Motsatsen
zir den yttre kunskapsvf,gen, alltsfl
vetenskapens modosamma fakta-
samlande. Fakta som alla kan kon-
trollera att de stdmmer.

For Luukanen eir det den inre
vdgen till "kunskap" som g;iller:
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ideologiska grund vilar pi den inre
kunskapsvdgen. Deirmed eir denna
rorelse en kulturfara.

Subjektivism

Det magiska tzinkandet blir en na-
turlig fdljd av new age-rdrelsens
andliga v[rldsbild. Det inneb[r att
var och en mer eller mindre skapar
sin egen v[rld och sociala situation.
En del gir si lflngt att de forklarar
hela tillvaron vara en illusion.

Foljden av det magiska tdnkan-
det blir att handikappade, sjuka, fat-
tiga och ensanlma bara har sig sjal-
va att skylla. De har ju valt sin egen
situation. Detta dr en grym och cy-
nisk vlrldsbild som ocks6 stAr att
finna i exempelvis Livets ords for-
kunnelse. Forscik fcirklara for de
vildtagna och torterade kvinnorna i
det forna Jugoslavien att de med
sina tankar valt sitt ode.

Det blir ocksfl en politiskt passi-
vi serande vzirldsbild. Varfcir forsci-
ka forrindra den sociala och politis-
ka verkligheten neir mdnniskorna
sjrilva har valt att leva i fortryck och
elzinde?

"Om miinniskorna kunde forsti
hur mycket gott eller ont de rir kapa-
bla till enbart med sina tankar, skul-
le de ta dem pi allvar... Tankens
kraft eir det redskap som alla miste
hantera ndr vir fysiska kropp och
vir fysiska tillvaro pfl jorden f,r for-
bi. Men det zir inte helt kitt att forsti
att till och med rniljon d[r vi di
befinner oss kan foruindras med vir
tankes kraft." (s. 48-49)

" Alla svirigheter och allt lidande
kan overvinnas om vi teinker pi att
vi sj[lva gjort upp planen for virt
liv... Livet iir alltid rzittvist. Var och
en fir vad den fortjiinar... Drirfor eir
mdnniskoodena sfl olika varandra.
Diirfor fods somliga med handikapp,

1,4

andra med en silversked i munnen."
(s. 73, 74 och 50)

"Det vi iir overtygade om skall
ske, det kommer vi ocksfl att fi
uppleva. Pi siitt och vis skapar vi
med vira tankar, vflr vilja och vflr
tro de situationer vi hamnat i..." (s.
te)

Fortiningssyndrom

New age-rdrelsens viirldsbild eir en
senkommen gren av den gamla
gnostiska vrirldsbilden. Inom gnos-
ticismen ansig man, som de flesta
nutida ockultister, att den fysiska
tillvaron 6r ond eller syndig. Sflle-
des giiller det att utvecklas andligt
och kimna de fysiska behoven bak-
om sig. Resultatet av denna filosofi
blir skuldkzinsla och riidsla fcir det
fysiska, for jordisk njutning. I stiil-
let fdrsoker man t[nka positivt, vara
fin och andlig dven om man inte
kdnner sfl inombords. I{ela det hzir
tdnkandet brukar jag beniimna fcir-
finingssyndromet, alltsi en ndrmast
sjuklig reidsla for aggressivitet, sex-
ualitet, sensualitet och det jordiska.

Luukanen nf,mner ett typiskt ex-
empel, reidslan fcir den svarta fdrgen
i kliidval. Morka frirger och svart
har traditionellt associerats med det
fysiska, jordiska, allts6 eir det nega-
tivt. Samma filosofi praktiserades i
kontaktpersonen Sten Lindgrens
grupp Intergal akti ska Federationen.
Forfattaren Anders Dahl skriver
upplysande i sin bok "Uppstindel-

sen frin tefatssekten" om Sten Lind-
grens instrillning till fdrgerna svart
och rcitt : "Dessa feirgkombinationer
drog till sig negativa, svarta ockulta
vibrationer som motarbetade Bro-
dernas planer pi jorden." (s. 63)

Luukanens bok genomsyras av
stiindiga hot om hur det kommer att
gfl for den som inte blir andlig, som

inte formflr rena sina vibrationer.
Det rir det traditionella knepet som
religiosa i alla tider anviint for att
skrdmma meinniskor till att godta
livsfientliga, vidskepliga fdrestlill-
nlngar.

Niirmast parodiskt blir det ndr
Luukanen forklarar att forsta steget
i andlig utveckling iir att man slutar
kritisera andra. Hela hennes bok zir
nzimligen en vildsam kritik av dem
som dr skeptiker eller oandliga.

Luukanen talar visserligen inte
om kritikdemoner, likt Livets ord,
men steget dit ar inte lflngt i hennes
viirldsbild. Men kritik dr en del av
det vetenskapl i ga arbets s aittet. Utan
kritik kan inte det som iir felaktiet
riittas till.

Nigra exempel ur "universums

barn":
"Fdrgerna pir vira kkider speglar

vir andlighet just di... Klara fiirger
hojer cellernas vibrationsnivi och
borde alltsi prioriteras... Neir vi 6r
lyckliga och glada tar vi ogrirna pe
oss svart... Svart kan anses som en
icke- fz i rg . "  (s .71)

"De individer soln helt noncha-
lerat andlighet och helhetens dimen-
sioner kommer bittert att ffl frngra
att de inte rannsakade sig sj[lva
medan tid var." (s. 87)

"Det forsta tecknet p[ utveckling
eir att man slutar kritisera andra." (s.
1 0 1 )

Nigot exempel pi den traditio-
nella sexualfientligheten harj ag inte
funnit i "Universums barn". Lustigt
nog skriver Luukanen istzillet att
"den som inte tolererar vissa sexu-
ella beteendemcinster kommer sj eilv
att i nigot av sina liv tillhora en
sexuell minoritet." (s. 154-155)

Det rir gliidjande att se ett litet
stzink av fornuft och humanitet dven

Folkvett nr 27996



hos Rauni-Leena Luukanen. Sexu-
alitet - och speciellt homosexuella
personer - brukar annars repre-
sentera ondska inom nyandlighe-
ten.

Fascism

Ocksri niir det giiller forestfillningar
utanfor vf,ra demokratiska princi-
per finns det flera tydliga exernpel i
Luukanens bok:

"Vi har nfltt fram till en punkt drir
universum kommer att ingripa i
mdnniskos l r ik te ts
framtid med fast
hand. Miinniskorna
har sjunkit sir djupt
att de inte kingre
kan ta sig upp utan
hj i i lp."  (s.  18)

"...krig och hzin-
delser som gflr stick
i striv mot Jordens
overgr ipande ut-
veckl ing piskyn-
dar faktiskt mdn-
niskoslr iktets ut-
veckling." (s. 65)

"Nf,r planetens
utvecklingsprocess
har nfltt ett stadium
ddrdess vibrations-
frekven s bor j  at
oka, kommer stora
forzindr ingar at t
ske... De individer
som inte kan folja
med kommer att
forintas." (s. 94)

"Den gamla meinskliga rasen
miste bort innan en ny ras och en ny
tid kan ta plats pi jordklotet." (s.
124)

Jag har i ehkilliga artiklar visat
hur totaliteira och fascistoida fcire-
strillningar presenteras inom new
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age-rdrelsens ram, Ovanstflende ci-
tat dr bara nflgra exempel pi ton-
gAngar som kzlnns igen frfln 30-
talets Tyskland. Muinniskorna kan
inte reda ut sina egna problem. Det
krdvs en "fast hand" eller en stark
ledare, i det hiir fallet frfln rymden,
fcir att skapa ordning.

" . . . negativa energier och destruk-
tiva individer" (s. 16) kommer att
rensas ut eller forintas. Av boke,n
forstir man att destruktiva indivi-
der tir till exempel alla som inte rir
andliga, det vill seiga bland annat

overtecknad. PA I 930-talet kallades
detta "den slutgiltiga losningen".
Man fflr tacka att Luukanen inte
som si minga andra nyandliga le-
dare pekar utjudarna, dven om det
indirekt kan avlisas i budskapet.
Judarna betraktas j u alltid som oand-
liga och materialistiska. "Endast de
som har fdrstfltt att utveckla sin and-

lighet kommer att dverleva och ffl
hjdlp", talar ju sitt tydliga sprf,k.
(s.83-84)

Luukanen och tidsandan
"Universums barn" f,r en synnerli-
gen obehaglig bok, ljusir frin hu-
manitet och sunt fcirnuft. Det stdn-
diga pratet om kiirlek i boken f6r en
besk efiersmak med de regelbundet
irterupprepade hoten rnot oliktdn-
kande.

Rauni-Leena Luukanen rir en
katastrof for den seriosa nordiska
ufologin. En stor del av skulden fir
dock l[ggas pfl bokforlaget Trevi
som genom att pistfl att "Univer-

sums barn" rir serios litteratur gor
begreppet vetenskap till ett skrimt.
Skall man ge ut denna typ av littera-
tur bor man fltminstone frAn forla-
gets sida presentera den for vad den
iir - en del av dagens nyandlighet.

De bocker Luukanen skrivit vim-
lar av felaktigheter och myter. Det
tir ett sisyfosarbete att forsoka reda
ut vad som eir fakta och fantasi i
denna sagolika blandning. Hennes
bocker priiglas av en hysteriskt reli-
gios domedagsstdmning och ndr-
mast paranoida forestrillningar om
kritiker och skeptiker inom UFO-
rcirelsen. Rauni-Leena Luukanens
id6er 6r ett tragiskt exempel pi den
rfldande tidsandan med antiintellek-
tualism, ockultism och niirmast fas-
cistoida vdrderingar.

Slutligen kan jag inte l6ta bli att
pipeka att om nu nflgra rymdmiin-
niskor verkligen kommer hit och
har de lsikter som presenteras i
Luukanens bocker sfl har jag ett
budskap till rymdmzinniskorna:

-Ak hem!
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"Vdrderingar ej fdr-
dom ar"
Utdrag ur ledaren, Folkvett 2/94,
s id  3 :

"Det 6r t ex svirt att tro att Livets
Ords skolor ger barnen korrekt un-
dervisning om evolutionen eller att
den ger den fordomsfria sexualun-
dervi sning som I ziroplanen fdreskri -
ver. t '

Jag vigar pisti att Livers Ords
Kristna Skola och Livets Ords Krist-
na Gymnasium ger en mer detalje-
rad undervisning om evolutionslii-
ran iin de flesta andra skolor i
Sverige.

Sexualundervisningen kan delas
upp i tvi delar: den biologiskadelen
och den sociala delen. Den biolo-
giska delen kan man nog bara un-
dervisa pi ett suitt. Vad betrriffar den
sociala delen undervisas naturligt-
vis eleven att sex dr ett sdtt att ut-
trycka klirlek inom iiktenskapet
mellan man och kvinna. Denna vdr-
dering har varit en sjiilvklarhet un-
der de senaste tusen iren i Sverige
och bygger pA vad Bibeln sdger om
sexualiteten.

Att ha en vdrdering och att stA for
den rir inte att ha fdrdomar. En fcir-
dom dr en isikt om en person eller
en fdreteelse som inte bygger pi
sanningen. Och di uppkommer na-
turligtvis frAgan om vad iir sanning?
I en moralisk friga om vad som Ir
rritt eller fel kan man inte soka sva-
ret inom vetenskapen eftersom den
bara kan beskriva fysikaliska och
biologiska mekanismer. Dessutom
ger vetenskapen inte nigon absolut
sanning om ens det sistndmndautan
ger endast den for nrlrvarande "bds-

ta" beskrivningen av orsakssamband
av foreteelser man kan observera.
Jmf Newtons och Einsteins lasar.
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Svar om vad som dr rritt eller fel
kan man bara finna hos mdnniskor
och hos Gud. Livets Ord har valt att
grunda sina vdrderingar pi vad Gud
har sagt i Bibeln. Andra viiljer att
grunda sina veirderingar pi nigon
annan filosofi, religion eller isikt.

Sverige zirettfritt land med flsikts-
frihet sA man kan inte tvinga miin-
niskor att anamma andras isikter
mot sin vilja. Diirfdr rir det sunt att
m[nniskor stir upp fdr sina isikter
och att det finns skolor diir for[ldrar
kan l6ta sina barn ge i en skola,
tryggt forvissade om vilka veirde-
ringar som finns i skolan.

Slutligen vill jag siiga att en sund
religios tolerans innebeir att man
respekterar mdnniskor som har en
annan religios uppfattning iin man
sjlilv har trots att man inte alls hiller
med om densamma utan till och
med tycker att det zir rapakalja.

Nils-Erik Horlin- \ \  /

i a r a \
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Slumpen och evolu-
t ionen
Vilken 5r den vanligaste inveind-
ningen mot evolutionsteorin? Inte
den mest geniala, utan den vanli-
gaste? Folkvett l/96 inneholl en
artikel av professor Dan Larham-
mar. Han nzimnde ett av de vanli-
gaste kontraargumenten. I Svenska
kyrkans Lilla boken om kristen tro
har det den heir utformninsen:

"Tanken att blinda naturkrafter
skulle kunna koppla samman de
enzymer som livet drberoende av dr
lika sannolik som att ... en tornado
s9m bliser genom ett skrotupplag
slumpmdssigt skulle kunna flstad-
komma en Boein g 7 67 ."

En minst lika vanlig variant av
argumentet iir att den biologiska
evolutionen skulle vara lika osan-
nolik som att en apa som hamrade
slumpmzissigt pfl en skrivmaskin till
slut skulle fi fram en perfekt kopia
av Shakespeares Romeo och Julia,
bara apan fick rillriickligt minga
miljoner ir pi sig. Och dema liter ju
synnerligen osannolikt !

Eller rir det verklieen sfl orim-
ligt? Exemplet med ufiun dr intres-
santare zin skrotupplagsexemplet,
eftersom det iir mojligt att testa med
datorsimulering. For att slippa viin-
ta i tusen ir medan nigra apor ham-
rar pi var sin skrivmaskin, kan vi
lita en dator slumpa ut bokstdver
med lika stor sannolikhet.

I boken An introduction to mat-
hematical statistics and its applica-
tions av matematikerna Marx och
Larsen finns en sidan simulering
beskriven. Det forsta fcirsoket eav
fdljande resultat:

AOOAAORH ONNNDGELC
TEFSISO VTALIDMA POESD-
HEMHIESWON PJTOMJ F'TL
FIM TAOFERLMT O och si vida-
re.

Det forsoket gav inte Shakespea-
re, eller ens ett enda begripligt ord!
Ar detta dodsstoten for evolutions-
teorin? Titta nu pi det andra ordet.
Deir iir det tre N i rad ! Det forekom-
mer inte alls i engelskan. Bokstavs-
foljden i sprflket dr inte helt slump-
mzissig. Om ett N slumpas fram,
minskar sannolikheten for att det
ska bli ett N iiven ndsta gflng. Orn
tvA N i rad slumpas fram, dr sanno-
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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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Frigorande andning
pA Volvo
25 chefer frfln Volvo-Olofstrcims-
verken iignade tre dagar flt en kurs i
sjiilvkiinnedom. Enligt DN ( l9l3
1995) fick de "lyssna pi foredrag
men ocksfl pr6va pfl dvningar i fri-
gdrande andning och hdra kikaren
Bengt Stern ber[tta om de fodelse-
och dodsdvningar som han erbj uder
i sina enveckors 'Mdt dej sjiilv-
kurser'."

Gamla barn
iDAG l5/3 1995 beriittade om den
39-hriga engelska kvinnan Jenny
Cockell som anser sig vara mor till
7 6-ilrigeSonny Sutton och hans fyra
syskon.

Jenny Cockell hiivdar niimligen att
hon [r en reinkarnation av deras
mamma, som dog ir 1932. Hon
kiinner sig som en mor for de fem
pensioneirerna.

"Jag har starka moderskeinslor men
jag forsdker hela tiden intala mig att
jag inte iir deras mamma nu i det hzir
l ivet."

Titelsjuka
Alexander J Markus som driver
"skonhets- och hiilsoinstitutet" Ce-
leste AB i Viillingby brukar titulera
sig professor. Foretagets styrelse har
niimligen utnimnt honom till pro-
fessor i epi stemologi (kunskapsteo-
ri).

Markus synes ha en stark kiirlek till
doktorstitlar. Ar 1983 domdes han
av Amils tingsrdtt for att ha utovat
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l[karyrket utan att ha behorighet till
det. I detta sammanhang hade han
uppgett sig ha utl[ndsk doktorstitel.

I Celestes prospekt uppges att han
skrivit en doktorsavhandling 1979
vid Svenska akademin for traditio-
nell kinesisk medicin. Frin denna
"akademi" meddelas att Markus
hade skrivit en avhandling, som
dock inte kunde godkiinnas.

Alexander Markus uppger sig dess-
utom ha forviirvat en doktorstitel i
Ecuador, ddr han ska ha vistats i tre
flr. Men under den tid som han upp-
ger sig ha varit df,r var han hela
tiden kyrkobokfdrd i Sverige. Till-
frigad om sin utlandsvistelse svara-
de han: "Man behover inte bereitta
allt. Det gjorde inte Jesus."

(Goteborgsposten I 8/l I gg5)

Samtalsterapi med
dju r
Sverige har haft besok av den ame-
rikanska djurterapeuten Samantha
Khury. Hennes specialitet 6r att be-

lvlbT t>rG s;Alv
Pi voLvo

handla djur med psykiska problem.
Det sker genom att hon samtalar
med dem pi deras eget sprik.

"Djur teinker i bilder och diirfor stiil-
ler j ag mina frigor i form av en bild
som jag koncentrerar mig pi men-
talt. Djuren fflngar upp bilden tele-
patiskt och svarar mig genom att
siinda tillbaka en egen bild."

Khury har behandlat djur i bide
Malmo- och Stockholmstrakten.
Varje behandling varar en timme
och kostar mer dn en tusenlapp.

(Kvcillsposten 17/5 I 995 )

Bidrag t i l l  healing
I Orebro har Monica Edlund fitt
bidrag av Nyforetagarcentrum for
att starta ett foretag som bedriver
healing. Hon sdger att hon inte vill
utge sig fdr att bota sjukdomar utan
endast fdr att "p6:skynda lzikepro-
cessgn"

En av Folkvetts leisare ringde till
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Nyfdretagarcentrum och undrade
om man kan bli beviljad stod fcir att
arbeta med t ex ufologi eller slagru-
tor, eller som spiman. Det skulle
nog gi bra, fick han till svar, bara
affiirsid6n var bra.

(Nerikes Allehanda 22/3 1996)

Numerologi
Skidespelerskan Signe Hasso har
gjort mycket for att sprida numero-
login, dvs siffermagin, i Sverige.
Till Metros reporter sa hon: "Jag

skulle till exempel aldrig kdpa en
kliinning pi en niodag eller en nio-
m6.nad." Vidare: "Ingenting zir en
slump, allt har en given rytm som
foljer matematiska regler."

(Metro 14/3 1996)

Ndra doden-forela-
sare
Narkoslzikaren Gciran Grip har kim-
nat sin civerliikardzinst pi Akade-
miska sjukhuset i Uppsala fdr aft pfl
heltid foreliisa om ndra-ddden-upp-
levelser. I Kvcillsposten (9 mars
199 6)beriittar han att han fl era ging-
er har bytt anstiillning efter konflik-
ter med dverordnade. Konflikterna
har handlat om hans siitt att "anvdn-

da sitt eget seende fcir att ni fram till
andra ordinationer 6n den vanliga
liikarvetenskapen". Hans nrista bok
kommer att handla om tidigare liv-
upplevelser.
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Tankesug i glassask
En "organism" som uppges suga it sig negativa tankar
forokar sig just nu i Goteborg. En person i stadsdelen
Majorna har fitt ett exemplar av "organismen" i present
av en vdninna som sdger sig vara synsk. "Organismen"

overldmnades i en tviliters plastask som det varit glass i.

Frfln bdrjan liknade den en manet, fast utan tridar.
Velninnan seiger att den kommer frin Indien och att den
96r om dflliga tankar till konstruktiva drommar. Den
skall matas med en kopp te med honung varje dag.
Vdninnan har ocksi instruerat personen i Majorna atl i
sin tur ge bort delar av "organismen" till tre andra
vzininnor nzir den vuxit sig tillriickligt stor. Ddrefter skall
den torkas mellan bakplfltspapper och sparas. Den foort-
siitter di att suga flt sig negativa tankar.

"Organismen" har vuxit duktigt och fyller nu upp hela
plastasken, vilket betyder att den antagit en fyrliantig
form. Den luktar svagt som av jiist.

Charlotta Sjdstedt
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