
"Partiet for naturens lag"
Tvn veckor f,ore valet presenterades for
pressen det forsta polit iska parti vars

partiprogram pistis vara 
"vetenskapligt

bevisat". Den upptdckt som fullstdndigt
ska utradera virldens elande heter yoga-
fl1,gning. Partiets lorsta steg Ir att skapa
erl grupp av 7000 yoga-flygare som
genom en 

"mental 
process" lyfter fri.n

marken, leviterar. Med hjalp av yoga-
flr 'gare och experter som ska sryra partiet
kommer al la problem att  losas, och

sratsskuld kommer at t  forbjudas ien ny

l.g. Bakom partiet l igger den multi-
nationella sekten Transcendental Medi-

tat ion (TM),  och i  et t  pressmeddelande
pistir de att partiet 1r aktivt i 40 hnder.

Flera nyhetsmedier rapporterade med

ironi  och humor om det nybi ldade

partiet. Svenskans forstasida pryddes av

en bild av de pi studsmatta skuttande

yoga-flygarna. Men ler gor man nog inte

i  Mocambique, dlr  presidenten har

planer pi att si l ja en !ardedel av landet

t i l l  TM.

Vem vann?
S t o r s t a  N e w  A g . - m a n i f e s t a : i o n e n
ni.gonsin i Sverige kan man nog kalla

mdssan Peace in mind pi Medborg-

arhuset i Stockholm i oktober. Med an-

ledning av j ippor bjod Aschbergs pro-

gram Diskutabelt i TV3 in ti l l  debatt.

Mi.nterapeuter, utomjordingsexperter,
rnedier och diverse energiterapeuter Pre-
senterades och en efter en foll si att

sdga pi eget grepp. FrS.gorna frin Asch-

berg och Hans Isaksson (styrelsemedlem

i vir Forening) var inte nidiga, och det

hela blev faktiskt en riktigt rolig flore-

stdllning. Men anhdngarna liter sig nog

dessv;irre inte pi.verkas si mycket. E,n

reikihealer jag talade med pi konferen-

sen dagen efter ryckte sjdlvklart att det

var New age-arna sotn vann.

Jag iterkommer i ett senare nummer
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av Folkvett och berdttar om de astrolo-

ger, helare, magnetterapeuter, ndsskolj a-
re, f lodesbalanserare osv jag ln1spl,juade
pi. mdssan (fior Vetenskapsradions rik-
ning).

Anna Sclrytt

Se & h6r -  el ler Det var
bdttre fdrr
Roster i radio/TV gick i graven for ett
halvir sedan och efterloljdes av Se & hor,

som ges ut avAllers forlag. I nummer 36
(september, 1994) visar t idningen hur
sv5.rt det kan vara att balansera mellan
skepticism och vad de tror att ldsarna vil l

ha. I en artikel med rubriken Ar Carola

besatt av satan? dgnas sex spalter it

foljande spekLrlation: Artister-r vil l  ha barn
men har rinnu inte Fitt det. Orn l 'ron
Forblir l 'rarnlos mrisre det vara sl att hon
:ir besatt A\r sat:1n.

De resteranc-le spalterna lgnas dock
mecl viss Forsiktiehet it fhkta. F{iir f inns
en avhoppares egen berlttelse och l ite
statistik over sj :iivmo rdslorsok mecl mera.

Detta kan jdmforas med en notis i
Ros ter  i rad io  hos ten  1931:

Frenologi - vetenskap eller humbug?
(Frenologi rir ldran att man kan utl isa en
mdnniskas karakt : i r  ut i f r i .n skal lens
form.) Professor Ivar Brornan kan dar i

$'ra kernfulla sqycken forklara termen

frenologi, presentera vilka vetenskapliga
ron som ikullkastat teorin och berdtta
varfor verksamma yrkesfrenologer trots

att 
"de 

harvid 1r rov for en stor villfarel-

l l lusrardr: Richud Triigdrdh
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H isto rieku nskaper vi kti ga
Folrvnrr har tidigare berdttat om spi-
mannen Kurt Svensson i Bil lesholm. I en
intervju i Kristianstadsbkdet den 14l3
1994 berdttar han att han behandlar
fobier genom att 

"t itta 
in i" patientens

tidigare liv. Arbetet krdver goda histori.:-
kunskaper: 

"Sedan 
miste man forstSs

ocksi kunna historia och geografi. Det
stir ju inga irtal nar jag gir in i nS.gons
liv, utan jag fir genom att se pi klader
och hus avgora var jagdr och i vilken tid
mdnnisko rnajagska hjalpa har levt i sina
tidigare l iv."

Reportern som fick dessa informationer
fick ocksi veta att han sjllv hade levt pi
1500-talet och formodligen var son ti l l
Erik XIV och Karin Minsdotter.

frenologi. Ur Suenska
Familj -Journalen ( 18M ) :
"bild, 

ftrestiillande ett men-
nishohufuud indeladt i flere
afde I ning ar, mot s u arande
Iciget ou de organer eller
hjerndelar, huars yttringar

betechnas af de smd figurer-
zas sysse/sri/tningar och be-
ty de I s e r. 

",4a 
de I ning e n

Itingst ned i nachen uisar
centrum ftr hdnsdriften.

Legitimation i fara
Hoganlstandhkaren Christer Malm-
strcim anvinder egenpifunna testmeto-
der med bl a avforingsprov for att avgcira
om patienter ir kvicksilverforgiftade av
amalgam. Han riskerar att lorlora sin
legitimation, eftersom sjukvirdens an-
svarsnlmnd anser att han som tandhka-
re saknar kompetens att bedcima en even-
tuell kvicksilverforgiftning. Symptomen
finns p5. annat heil i kroppen dn i tlnder-
na, varftir detta dr en uppgift for ldkare.
Malmstrom sdger sig dock komma att
fortsdtta d.ven utan legitimation. 

"Pa-

tienterna 1r mycket viktigare dn ansvars-
ni.mnden", siger han.
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se" endock pistir att de kan bedoma en
mdnniskas viktigaste karaktdrsdrag.

Varlor tror inte redaktorerna ftir Se &
hor att lesarna kan vara intresserade av en
kr i t isk art ikel  om Livets ord.  utan
smaklosa spekulat ioner om Carolas

eventuellt ofrivilliga barnloshet? Kan h-
sarnas intresse idag baravdckas med ken-

disskriverier?

Ildkan Marhlund
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