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TM flyr WashingJton

I borjanav 1980-taletflyttadeTMrorelsenallt fler av sinaaktiviteteri
i syfteatt ddr
USA till huvudstaden
"
uppni Maharishi-efFekten"
.
i att om tillrickligt
Dennabest5.r
mi.ngamdnniskorinom ett visst
omri.demediterar,si.minskar
er".
bromsligheten
ddr.
W(WAbuiletinen nr 3,
Forrai.retborjadeemellenid
r992)
TM att flytta ut fri,n'Washington
Homeopatii USA
igen,till sin centrumi Fairfield,
Iowa.Till pressen
saMaharishiam
I USA dr cirka 1000homeopatiska orsakenvar den "kriminella
lakareverksamma.
Det dr cirkavar
i'Washington".
atmosfdren
Arligen
koper
ldkare
i
landet,
600:e
Det d.rnaturligwisfforfarligt
homeopatiska
amerikanerna
syndom den amerikanska
for 120miljonerdollar.
lekemedel
regeringen
att inte ha TM i sin
(dvs
De kopervanligaldkemedel
nd.rhet,
menTM har inbjudit
verksamma regeringen
sidanasominnehi.ller
att flytta med dem till
flr
miljoner
63
000
bestnndsdelar)
Fairfield.
dollar,dvsdrygt 500 gangersi.
(National CapitalArea
mycket.
Eye,vol6,nr l, l99l-92)
Sheptical
(Dn Sheptiknnr 2, 1992)
Under Forstakvartalet 1991okade
antalet aborter i Kina, pi vissahill
med upp till 60 procent.Orsaken
dr an den traditionella kinesiska
astrologinlorutspir en olyckligt liv
"Fi.rets
for barn som fods under

Homeopati i EG
EGs ministerri.dantog den22
1992nyariktlinjerfor
september
miste
homeopati.Enligtdessa
medelvarafforsedda
homeopatiska
"Flomeopatiskt
medtexten
lakemedelutan godkiinda
indikationer".
terapeutiska
skasenastden 1
Medlemsstaterna
januari 1994ha omsattdessa
riktlinjeri nationelllagstiftning.
\Dn Skeptiknnr 4, 1992)
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Arsmiite
Den 24 mars 1993 holls i.rsmotei
foreningenVetenskapoch
Folkbildning. Gingse formella
beslut om ansvarsfrihetm m
fanades.Till sryrelseutsigs foljande
ordinarie ledamoter (i samtligafall
omval): Per Olof Hulth
(ordforande),Penti Poutiainen
(kassor),Hanno Essdn,SvenOve
Hansson,Hans Isalasonoch
LennartJohansson.
Foljande suppleanterutsigs
till sryrelsen:Bengt Erlandsson(ny
i sryrelsen),
Lars Hedenis, Niels
Hovmoller, Brim-MarieNdsstrom
(ny i styrelsen),Helen Rundgren
och Rune Lindqvist (ny i styrelsen).
(Styrelsenhar senareinom sig
utsett Hanno Essdntill vice
ordlorande och medlemssekreterare,Bengt Erlandssontill
distribution sansvariglor Folkvett
och SvenOve Hanssontill ansvarig
utgivarefor Follcvem.Som
firmatecknare har den utsett
ordfiorandenoch kassoren.
Sekreterarsysslan
roterar inom
styrelsen.)
Foreningsmotethar utsert
Kerstin Jon-And och Lars,Olof
Petterssontill revisoreroch
MargaretaBlomberg och Jan Aman
till revisorssuppleanter,
i samtliga
fall omval.
Valberedningen(Anna
Schyn, Barbro Asman och Hans
Rehnvall) h"r frn i uppdrag an till
hosten fforberedaval av ny
valberedning.
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