Ockultign i landstinclet?
I Kristianstadslens landsting 1r man p5,
vdg att anstdllaen ny landstingsdirektcir.
Efter tips frin anstdlldahandplockades
en kandidat, Kent Angergird, frin det
privata ndringslivet.
Angergird har nyligen fbtt lamna arbetet som verkstdllandedirektor fttr bilCatena sedanoenna
handelskoncernen
gjort stora forluster under hans wi 5.r
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Enligt tidningen xs r har anst:illdavid
Catena berdttat att Angergird vdnde sig
till spagubbenKurt Svenssoni Billesholm ftir att fr rid om hur han skulle
skijta fliretaget.
"Bland
annat ska Angergird ha 5.kt
till Svenssonmed bilder p5.Catena-an'vibrationer'
stallda ftir att registrerade
som drabbadeSvenssondi. han sig bild e rn a ."
l)etta fiirnekasav Svensson,men han
medgeratt han brukar vdndasig till Kurt
Svenssonftir att fr rid i olika frigor. Han
vill dock inte kalla sin ridgivare fcir spigubbe utan ftir medium. Ordet spigubbe dr n[mligen nedsdttande,men det
"rikar ju
varasi att en del av ossmdnnis-
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Vibratlowr kan Crahht

ttftt tut1tfu!
kor har en s5.kallad medial ftirmiga",
sdgerAngergird.
Kurt Svenssonintervjuasocksi i xsr
om sin verksamhet. Psykiska problem
lciserhan med en originell form av sam"Jag
talsterapi:
scikerupp den som har
besatt personen och talar fornuft med
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i niringlslivet?

Spidomar om valet
AnnikaHagstrrimharkonJournalisten
"ritr<ssiaren" om valresulSaida
sulterat
"SiertatetiSverige1994.
skanvar bombsd,ker
pi. att
ny demokrati, kds och
5.kerur rilavd.nsterparriet
dagen,att folkpaniet klarar sig med nod och ndppe medansocialdemokraterna far 52procent."(DN
24t11 1993).
Viawaktar med spdnn i n g v alut gingen. H u r
m5 .n ga av S aidas fe m
"
bo m bsdkra" ftiruts dgelser
kommer att sli in?

dem och ofta lyckasjag."
Enligt Svenssons
leror iterfods mdnniskor till nya liv, och varje nytt liv leder
till att man kommer ett steg nlrmare
"en
milet att bli
FJrdigminniska":
"Det
kan ta upp till wi miljoner i.r att
bli en ftirdig md.nniskaoch mlnniskor
kan inte sjdlvaavgiirandr de dr fdrdiga.
Det kan bara en mdnniskamed mycket
kosmiskkunskapavgcira.En sldan mdnniska d.rett medium."
Sj?ilvansersigSvenssonvaraett medium.
SedanAngergirdsockultabojelseroch
nll; f,orbindelsermed Kurt Svensson
har blivit kanda har landstingspolitikerna tagit upp anstellningsfrigantill ftirnyad provning.
"Han
har ingen trovdrdighetsom ledare om dessauppgifter frr sti oemotsa15da",
sdgerlandstingsridetPer-lngvar
Johnsson.Oppositionsri.detKent Ang"Om
ergi.rd (s) sdger:
det dr sant att han
jag
springertill spagubbarsi accepterar
det inte. Vad de sdgerflr inte varagrund
"
for landstingetspersonalpolitik.
(NSZl5l31994)
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"ExeSvenskaDagbladetdriver en serie
cutive Seminars".
D en 27 j anuari 1994anordnademan
en halvdagskonferensi Stockholm om
konsten att ftirutsc.gaframtiden.
Pris: 2 300 kronor exklusivemoms.
Dessutom fick deltagarnakiipa ett
personligt horoskop frin futro t.ab till
det rabatteradepriset 200 kr.
Ur programmet:Demonstrationav
Astro Labs horoskopdatorer,l-ill t-indforsldserur Nostradamusprofetior,samtai om ekonomiskaoch politiska framtidsbilder med bland andraprofessorBo
Sciderstenoch bankakutens ordftirande
Odd Engstrcim.

FOLKVETT NR r

1994

SlagJrutor
i AtU-proiekt

Denna ging ska vi se ndr-

Skatvs-pengar anvdndastill rutgdngeri?
Si har i van fall skett i Staffanstorp i
Skine, der fyr aungdomar sedanoktober
1993 har varit sysselsattamed att leta
efter vatren, upptecka "jordpulser" rned
mera med hjalp av slagrutor och lod. Ett
liknande projekt pigi.r ocksi i Simrisn a mn .
F.nligt projcktledaren i Staffansrorp,
Bo Israelsson,kommer ungdomarnas
verksamheratr resuherai "en digersamling av mdtanteckningarsom sedankan
liggatiil grund fcir framtida forskning".
Chefen ftir arbetsf<irmedlingen
iStaffanstorpslger i cn intervju: "I)etta dr vll
intc mcrkvirdigare in akupunkrur."
'l-idskriften
Ny'I-eknik har ert konstruktivt fcirslagi sin kommentar till
"F6r
slagruteprojektet:
an ytterligarerida
bot pi ungdomsarbetsldsheten
i Skine
flireslir vi att arbetsf?irmedlingen
srarrar
ett npr projekt dar ungdomar medelst
noggrannamd,tningarfl.r visa att jorden
fa kri sktdr plat t . "
FoLKVETT
instdmmer givewis i detta
forslag.
(SDSi/ I 1994ochN7 tehnih24t2 rgg4)
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marepi. scienrologin,en
rorelsesom aldrig upphor
att frorvi.na.
i
Scientologisk skola
I Bandhageni Stockholm bedriverscientologirorelsenen li"g- och mellanstadieskola("studemaskolan").Stockholms kommun bidrar med skolpeng,
och lordldrarnabetalar950 kronor per
minad.
@N !.lt} 1993\

Scientologlernas
an$iverisystem
FoI.KVETThar tidigare berd.ttat om
scientologernassysrem med angiveri.
Att det dven dr i funktion i Sverige
framgir av foljande notis ur den ,,n..,rtsprikiga tidskriften Scientologi Start
nr 215 (1992):
"Knowledge
Repons (kannedomsrapporter) ar en grundldggandedel av
att hilla Scientologinfungerande.Om
du st<iterpi nagraicke-optimalasituationer eller oflpoliry (ej enligt policy)
itgirder i din org, missionelleromride, skriv en Knowledge Report till din
lokala Ethics Officer och skickaen kopia till Reports Officer RTC om du
kenner att RTC borde informeras om
saken." (Har foljer en adresstill RTC,
det vill sdgaReligiousTechnology Center, i Los Angeles).
Allmin amnesti
frir scientologlel
Scientologernas
i nternationella
lednine
har utfdrdar "en allmdn amnestilor alll
Scientologer".I Scientologi
Startnr 21 5
presenrerasden pi foljande sltt:
"Denna
amnesri dr cippen ftjr alia
Scientologerigod stallning.Alla handlingar av vilket slagsom helsr,begingna
ftire den 5 september 1991, ai utan
forbehiil fcirlitna. Fciran ra emordenna
amncsti d"rdet endast nodvindiE an
skriva ned alla tidigare antisocialaelier
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anti-Scientologihandlingaroch lemna
in dem till etikchefenpidin ndrmaste
ScientologiLnk*, och att du accepterar
forl g,tplse"ocH
dei na am nesri. "
Att desJadoku ment noggranrko mmer atr, arkivgras behover ingen bewivla.,

Hubbards yed( sekrat
Scientologerna
har tryckt upp sin grundare Hubbards verk pi rp..i.llip"pper och placerat det i titanbehi.llare
"som
kan motsti varjemojlig naturkatastrof eller till och med den srcirsra
atomexplosion".I likadana behi.llare
har man placerat LP-skivor i bestrndigt materialmed alla Hubbardsfored.rg. Vad som an hander, komrner
"dianetik
och scientologyalltid au vara
tillglngliga."
(International ScientologtIVetusnr 31)
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