insats upp i slow motion pi en stor
bildskarm. Den andre TM-aren forklarade att han ocksi hade kent det ndstan
som han svd.vade.
Siivande
Vad som sker under meditation dr inte
helt klarlagt. TM anvrnder en enkel
meditationsteknik:upprepabaraett speciellt ord (ett mantra, som aimA, hiring
shirinj for att undertrycka alla andra
tankar. Detta rycks vara rdtt siivande,
och den mediterande TM-aren har sv5.rt
att hilla sig vaken.
En del beskriverhoppandet som att
de lyfts upp och fors ivtg. Kanske meditation frikopplar medvetandet frin sinnesintrycken.Nigot I iknande handervid
"
utanfcirkroppen"-upplevelser,och mlnniskor som anvdnderandra meditationstekniker har ocks5.rapporterat sidana.
Publicitet
Hela saken skapade rdtt mycket lokalt
"Tyngdintresse.Nxtadag hadeanikeln
lagen fungerar fonfarande pi universitetet", (med bilder) knuffat bort Gorbatjov fran fiirstasidan. Lokala TV- och
radiostationerhade ocksi inslag.
Representanter fttr TM i Nederlanderna skrev senare till tidningen och
fcirklarade att van de Logt inte hade
nigot rdtt att ftiretrdda TM. I sji.lva
verketir TM, Maharishi, Technology of
the Unified Field och Ayurveda registrerade varumlrken som TM i Nederlanderna har ensam anvdndningsrdtt till.
De anvdnder dessardttigheter ftir att dra
dissidenterinom riirelseninftir domstol.
Summa summarum: van de Logt fick
en del publicitet (men knappast positiv
sidan), SKEPSIS fick en massapubliI
ciet.
Ouersiittning och bearbetning
Jonas Siiderstriim

Falskt rekommendationsbrev fiir TM
tr TM havdar som bekant att meditation inte bara flr dig att levitera:den
rr ett universalmedel ftir samhallsfurbdttringar.
Om tillrickligt minga mlnniskor
mediterar samtidigt (en siffra som b rukar ndmnas dr kvadratroten ur en procent av en viss grupp), ricker det fcir
att det ska piverka hela gruppen; t ex
ge Pcrrebrott och olyckor, eller bettre
vdder i omridet eller liknande. Detta
"
b rukar kallas Maharishi-effekten" el"det
ler
enhetligafdltet".
TM-lararenJ im Sutherland havda"Nc.r (330
de 1984 i tidninge Ergo att
svenskar)sdttersig ner och mediterar
kommer den svenskaekonomin att
forbd.ttras,alla lciner att hcijas, missnoje och strejker pi arbetsplatsernaatt
avbrytasoch alla ryska u-bitar att f<irsvinna"!

' iivertygBnde expe ri ment'

"Maharishi

Institut fiir Kreativ Intelligens" har skickat brw med erbjudanden om den har rypen av samhallsftirbettrande itglrder till olika kommunstyrelser i Sverige.
"rekomMed skrivelsen finns ett
mendationsbrev" frin tf professorn i
fysik i Stockhol m, JensTellefsen, som
ofta framtrltt i olika ockulta sammanhang. ffellefsen presenteradesjd.lvut"Sommar"ftirligt sin vi.rldsbild i ett
program i radio i somras.)
Tellefsen skriver i sitt rekommendationsbrev:
'Ang.
MlKl-sveriges skrivelse till
kommunsryrelsen:
Jrg h* tagit del av MIKI-Sveriges
forslag till projekt som syftar till
att hiija livskvaliteten i samhallet.
Det Ir min uppfattning att resultaten av genomftirda experiment
Ir mycket iiverrygande och visar
att den s k Maharishi-teknologin

for det enhetliga flltet kan vara
ett effektivt sitt att piskynda
individens och samhalletsuweckling i positiv riktning.
Jag vill darft;r rekommendera
berijrda politiker att vara oppna
for MIIC:s ftirslag."
Tellefsenhar skrivit sitt brev pi Tekniska Hiigskolans brevpapper. Det
upptlckte Olle Peaersson,som sitter
i kommunsryrelseni Enkc;ping.
I ett brev till rektor lor KTH frigar
han:
"Eftersom...
hogskolansoch institutionens namn utnyttjas ftir att
marknadsfora och ge prestige it
nigot som ligger helt utanfcirdess
vetenskapligaoch administrativa
vill jag ft"g"
kompetensomr5.de,
med vilken rdtt och med vilken
kompetens Er handldggareutnyttjar sin position vid Er hogskola i detta 1rende."
I ett svartill Olle Petterssonmeddelar
rektor ftiljande:
"KTH
byggersin verksamhetutbildning, forskning och uwecklingsarbete- pe vetenskaplig
grund och befattar sig inte med
riirelser av det slag som flr antas
ligga i rubr s k teknologi. KTH
ingriper inte mot att en enskild
anst:illd engagerarsig i spridning
av dessaidier men vi godtar inte
att KTH:s brevpapper anvlnds
for sS,dana
dndamil och inte heller att meddelanden i det syftet
ges form och innehill som formedlar uppfattningen att KTH
stir bakom budskapet.
I ftirevarande fall har vi nu klargjort vilka reglersom gd.ller..."

JonasSiidersniirn
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