K

uidas sinust skeptik sai?
Küllap olid skeptilisuse
sugemed mul juba lapsepõlves sees, aga eneseiroonilise pilkena võib öelda, et
selgema manifestatsiooni sai see läbi
ilmutuse isikliku elu pingelises olukorras, mis mind umbluu sooservalt
kindlamale pinnasele sikutas. Puhas
ellujäämisinstinkt. (Muheleb, kuid
jääb salapäraseks.)

Kas sind rünnatakse su skeptilisuse
pärast sageli?
Füüsiliselt ei ole õnneks kallale tuldud, aga pahurat tagasisidet olen palju saanud. Mu lehe Skeptik.ee kohta
öeldakse sageli “peorikkuja”. Saan aru
küll, et inimesed lähevad joogatundi
lendamist õppima, aga mina lihtsalt
hoiatan neid, et nad ei nutaks ilmaasjata, kui aastatepikkuse pingutuse järel ikka linnuna lennata ei oska,
sest süüdi pole nemad, vaid lihtne
füüsika.
Mida arvad astroloogiast? Mis
tähtkujus oled sündinud?
meid vaktsii(Puhkeb rõõmsalt naerma.) See on
nide abil meeprovotseeriv küsimus! Minu mislega haigeks,
et saaks raha
sioon on puhastada vaimset sfäänimel meiri igasugustest udujuttudest, et õhk
saaks selgem ja kargem ja et inimele terve elu
rohtusid
sed saaksid õigete asjadega edasi liimüüa. See
kuda nii, et umbluu-uskumuste risu
on ju jama.
ei oleks jalus. Teame ju, et uskumustest, mis meile on lapsepõlves sisse
Milline on kõige
kasvanud või elusündmustega külkummalisem umbluuteooria, mida
ge hakanud, ei ole kerge lahti lasta.
Samas on olukordi, kus algväärtused tead?
Üks, mis kohe pähe kargab, on
ja uskumused põrkavad omavahel
homöopaatia. Ja mitte see, et ta
kokku.
omal ajal välja mõeldi, vaid
Võtame näiteks laste
see, et tänapäevalgi leidub
vaktsineerimise teeinimesi, kes seda tõe pähe
ma, kui vanemad
Minu
müütavad, ja neid, kes
on selles suhtes eri
missioon
seda oma raha eest ostameelt. Üks ütleb,
et vaktsiin on kahvad. Homöopaatia ongi
on puhastada
parim umbluu mudeljulik ja saatanast,
vaimset sfääri
teine peab vaktnäidis. Teaduslikult
udujuttudest.
täpne väljendus oleks
sineerimist teahomöopaatia kohta see, et
duslikult tõendatud
pole ühtki näidustust, mille
kaitseks eluohtlike
puhul homöopaatiliste ravihaiguste vastu. Kuidas
siis sellist olukorda lahendamite toime oleks eristatav platseeda? Vaktsiinid on tõendatult vähenboefektist. Sümptomid on tihti subdanud laste surmasid, ja on kohujektiivsed nähtused, näiteks valu, aga
platseebo on pikem teema.
tav lasta lastel surra idee nimel et “ei
maksa sekkuda, kui “jumal” on nii
Mida arvad noata operatsioonidest ja
määranud, ja “iga haigus on inimekorallivee joomisest?
se arengu seisukohalt õppeprotsess
Noata operatsioonid on puhas silja karmavõlg tuleb läbi töötada”. Sellele lisandub ka usk farmaatsiatöösmamoondustrikk, sama nagu tsirkutuse konspiratsiooni, nagu tehtaks
ses mustkunstnik lõikab naise sae-
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ga pooleks ja pärast
on naine jälle terve ja ühes tükis.
Korallivett võib juua, aga see aitab
sama vähe nagu ninasarviku sarve
pulber potentsihädade vastu.
Mida arvad joogast?
Jooga on tore võimlemisharjutus. Ise
tegin noorena palju joogat, olin üsna
paindlik. Aga vaimujutt sinna juurde tekitas minus skepsist. Igasuguse mõttelennuga võib teatud piirini
kaasa minna, aga vaja on osata vahet
teha, mis on objektiivne reaalsus ja
mis toimub sinu enda sees ning mis
on nende kahe omavaheline suhe.
Isegi mina näen unenägusid (naerab), vahel väga ägedaid. Kunagi
kirjutasin neid ka üles, aga unenäo
reaalsust ja objektiivset tegelikkust ei
maksa sassi ajada.
Kas imed juhtuvad?
Mis on imed? Kui kohtame oma elus
vähetõenäolist sündmust, siis nime13

