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Ockultign i landstinclet?
I Kristianstads lens landsting 1r man p5,
vdg att anstdlla en ny landstingsdirektcir.
Efter tips frin anstdllda handplockades
en kandidat, Kent Angergird, frin det

privata ndringslivet.
Angergird har nyligen fbtt lamna ar-

betet som verkstdllande direktor fttr bil-
handelskoncernen Catena sedan oenna

gjort stora forluster under hans wi 5.r
SOIn VD.

Enligt t idningen xs r har anst:i l ldavid
Catena berdttat att Angergird vdnde sig
ti l l  spagubben Kurt Svensson i Bil les-
holm ftir att fr rid om hur han skulle
skijta fliretaget.

"Bland annat ska Angergird ha 5.kt
ti l l  Svensson med bilder p5. Catena-an-
stallda ftir att registrera de 

'vibrationer'

som drabbade Svensson di. han sig bil-
derna."

l)etta fiirnekas av Svensson, men han
medger att han brukar vdnda sig till Kurt
Svensson ftir att fr rid i olika frigor. Han
vill dock inte kalla sin ridgivare fcir spi-

gubbe utan ftir medium. Ordet spigub-
be dr n[mligen nedsdttande, men det
"rikar ju vara si att en del av oss mdnnis-

Vibratlowr kan Crahht

kor har en s5. kallad medial ftirmiga",
sdger Angergird.

Kurt Svensson intervjuas ocksi i xsr
om sin verksamhet. Psykiska problem
lciser han med en originell form av sam-
talsterapi: 

"Jag 
sciker upp den som har

besatt personen och talar fornuft med

dem och ofta lyckas jag."
Enligt Svenssons leror iterfods mdn-

niskor till nya liv, och varje nytt liv leder
till att man kommer ett steg nlrmare
milet att bli "en FJrdig minniska":

"Det 
kan ta upp till wi miljoner i.r att

bli en ftirdig md.nniska och mlnniskor
kan inte sjdlva avgiira ndr de dr fdrdiga.
Det kan bara en mdnniska med mycket
kosmisk kunskap avgcira. En sldan mdn-
niska d.r ett medium."

Sj?ilv ansersig Svensson vara ett medi-
um.

S edan Angergirds ockulta boj elser och
nll; f,orbindelser med Kurt Svensson
har blivit kanda har landstingspolit iker-
na tagit upp anstellningsfrigan till ftir-
nyad provning.

"Han 
har ingen trovdrdighet som le-

dare om dessa uppgifter frr sti oemot-
sa15da", sdger landstingsridet Per-l ngvar

Johnsson. Oppositionsri.det Kent Ang-
ergi.rd (s) sdger: "Om 

det dr sant att han
springer ti l l  spagubbar si accepterar jag

det inte. Vad de sdger flr inte vara grund
for landstingets personalpol itik. 

"

(NSZl5l3 1994)
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Spidomar om valet

Journalisten Annika Hagstrrim har kon-
sulterat "ritr<ssiaren" Saida om valresul-
tatet iSverige 1994. 

"Sier-

skan var bombsd,ker pi. att
ny demokrati, kds och
vd.nsterparriet 5.ker ur rila-
dagen, att folkpaniet kla-
rar sig med nod och ndp-
pe medan social demokra-
terna far 52procent." (DN

24t11 1993).
Viawaktar med spdn-

ning valutgingen. Hur
m5.nga av Saidas fem
" bo m bsdkra" ftiruts dgelser
kommer att sli in?

ldudtll lqt?n4hr -r+

Ockultis|lr
i niringlslivet?
Svenska Dagbladet driver en serie 

"Exe-

cutive Seminars".
D en 27 j anuari 199 4anordnade man

en halvdagskonferens i Stockholm om
konsten att ftirutsc.ga framtiden.

Pris: 2 300 kronor exklusive moms.
Dessutom fick deltagarna kiipa ett

personligt horoskop frin futro t.ab till
det rabatterade priset 200 kr.

Ur programmet: Demonstration av
Astro Labs horoskopdatorer, l-ill t-ind-
fors ldser ur Nostradamus profetior, sam-
tai om ekonomiska och politiska fram-
tidsbilder med bland andra professor Bo
Scidersten och bankakutens ordftirande
Odd Engstrcim.
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SlagJrutor
i AtU-proiekt
Ska tvs-pengar anvdndas till rutgdngeri?
Si har i van fall skett i Staffanstorp i
Skine, der fyr aungdomar sedan oktober
1993 har varit sysselsatta med att leta
efter vatren, upptecka "jordpulser" 

rned
mera med hjalp av slagrutor och lod. Ett
l iknande projekt pigi.r ocksi i Simris-
namn.

F.nligt projcktledaren i Staffansrorp,
Bo Israelsson, kommer ungdomarnas
verksamher atr resuhera i 

"en 
diger sam-

ling av mdtanteckningar som sedan kan
ligga ti i l  grund fcir framtida forskning".

Che fe n ft ir arbetsf<irmedlingen iStaf-
fanstorp slger i cn intervju: "I)etta 

dr vll
intc mcrkvirdigare in akupunkrur."

' l- idskriften 
Ny'I-eknik har ert kon-

struktivt fcirslag i sin kommentar ti l l
slagruteprojektet: "F6r 

an ytterligare rida
bot pi ungdomsarbetsldsheten i Skine
flireslir vi att arbetsf?irmedlingen srarrar
ett npr projekt dar ungdomar medelst
noggranna md,tningar fl.r visa att jorden
fakr iskt  dr  p lat t . "

FoLKVETT instdmmer givewis i detta
forslag.

(SDS i/ I 1994 och N7 te hnih 24t2 rgg4)

Denna ging ska vi se ndr-
mare pi. scienrologin, en
rorelse som aldrig upphor
att frorvi.na. i

Scientologisk skola
I Bandhagen i Stockholm bedriver sci-
entologirorelsen en li"g- och mellan-
stadieskola ("studemaskolan"). Stock-
holms kommun bidrar med skolpeng,
och lordldrarna betalar 950 kronor per
minad. @N !.lt} 1993\

Scientologlernas
an$iverisystem
FoI.KVETT har tidigare berd.ttat om
scientologernas sysrem med angiveri.
Att det dven dr i funktion i Sverige
framgir av foljande notis ur den ,,n..,rt-
sprikiga tidskriften Scientologi Start
nr 215 (1992):

"Knowledge 
Repons (kannedoms-

rapporter) ar en grundldggande del av
att hilla Scientologin fungerande. Om
du st<iter pi nagra icke-optimala situa-
tioner eller oflpoliry (ej enligt policy)
itgirder i din org, mission elleromri-
de, skriv en Knowledge Report till din
lokala Ethics Officer och skicka en ko-
pia till Reports Officer RTC om du
kenner att RTC borde informeras om
saken." (Har foljer en adress till RTC,
det vill sdga Religious Technol ogy Cen-
ter, i Los Angeles).

Allmin amnesti
frir scientologlel
Scientologernas i nternationella lednine
har utfdrdar "en 

allmdn amnesti lor alll
Scientologer". I Scientologi Startnr 21 5
presenreras den pi foljande sltt:

"Denna 
amnesri dr cippen ftjr alia

Scientologer igod stallning. Alla hand-
lingar av vilket slag som helsr, begingna
ftire den 5 september 1991, ai utan
forbehiil fcirlitna. Fcir an ra emor denna
amncsti d"r det endast nodvindiE an
skriva ned alla tidigare antisociala elier

anti-Scientologi handlingar och lemna
in dem till etikchefen pidin ndrmaste
ScientologiLnk*, och att du accepterar
forl g,tplse"ocH dei na am nes ri. "

Att desJa doku ment noggranr ko m-
mer atr, arkivgras behover ingen be-
wivla.,

Hubbards yed( sekrat
Scientologerna har tryckt upp sin grun-
dare Hubbards verk pi rp..i.llip"p-
per och placerat det i titanbehi.llare
"som 

kan motsti varje mojl ig naturka-
tastrof eller till och med den srcirsra
atomexplosion". I l ikadana behi.l lare
har man placerat LP-skivor i bestrn-
digt material med alla Hubbards fore-
d.rg. Vad som an hander, komrner"dianetik 

och scientology alltid au vara
ti l lglngliga."
(International Scientologt IVetus nr 31)

SOH

flntftiruar

L , K 0 t v
ff u g BhR>s
5AM LKDE
&R'(

b &
trA

RADIo-
AKNVT
.4VFALL

Ie e q p
l r u l L J d -

6  t  e r e R

SOH

ITOI .KVI . ] ' I - ' I '  NR I  T994




