
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
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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

79



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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