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Utflykt med slagruta
och psi-spåret

lördag 1 september!
Detta nyhetsbrev ägnas främst åt att informera om
detaljerna kring höstens första evenemang, utflykt
den 1 september med psi-spåret, tekniken att med
tankespår kunna detektera ett ”spår” till ett
föremål, utplacerat eller tappat, ofta i naturen.

Det är nu andra gången denna utflykt görs, så det
börjar bli tradition att, utöver föredragen, blanda med
att också i praktiken pröva med något paranormalt
fenomen.

Denna gång satsar vi på att vara i miljö som psi-
spårs-forskaren Jens Tellefsen känner till, Roslags
Näsby´s Järnvägsstation. Vi satsar på att vara där ca
kl 10. Ta tåget med Roslagsbanan från Östra Station
kl 9.35, ni är framme 9.51. Missar ni det, ring Jens
070-52 63 163. De som har egen bil kan också kom-
ma dit, så kan alla få skjuts till plats där vi ska vara!

Anmäl intresse till Jens senast 1 vAnmäl intresse till Jens senast 1 vAnmäl intresse till Jens senast 1 vAnmäl intresse till Jens senast 1 vAnmäl intresse till Jens senast 1 vecececececka innanka innanka innanka innanka innan, så
kan du också få kompendiet Jens delar ut om
forskningen kring detta fenomen. Det är också bra
att ringa, senast 2 dagar innan, så att Jens vet hur
många som kommer, tel 08-758 80 60 alt epost
jate@kth.se.

Deltagaravgift: 50 kr som mötesvärden Catharina
Wennberg sköter. Begränsat antal pekare finns att
köpa av henne, för 25 kr/styck.  Ett häfte/kompen-
dium med artiklar om fenomen ingår i priset.

Jens meddelar: Platsen jag har tänkt vi ska vara på
ligger i närheten av gamla storgården Hagby i Täby.
Det är fullt med fornminnen i detta område och
utgrävningar från vikingatiden pågår nu för fullt,
mycket beroende på att en helt ny motorväg ska
fram lite åt norr, Norrortsleden! Vi ska hålla till på ett
halvöppet fält i närheten, på gångavstånd från
gården.Det är spridda träd och ojämn platt mark, bra
för att gömma olika föremål!

Tag med matsäck och gott väder! Tillverka gärna
egna vinkelpinnar och träna hemma!
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 ÖvrÖvrÖvrÖvrÖvriga figa figa figa figa föredröredröredröredröredrag i höst:ag i höst:ag i höst:ag i höst:ag i höst:

22 september22 september22 september22 september22 september
Seminarium med PhD. Serena RoneSerena RoneSerena RoneSerena RoneSerena Roney-Dougaly-Dougaly-Dougaly-Dougaly-Dougal.
Mer detaljer i nästa nyhetsbrev, men klart är att
seminariet äger rum i två pass denna lördag, ett
före och ett efter lunch.
Före lunch blir temat Where Science and MagicWhere Science and MagicWhere Science and MagicWhere Science and MagicWhere Science and Magic
meetmeetmeetmeetmeet, temat efter lunch blir The EarThe EarThe EarThe EarThe Earth’th’th’th’th’sssss
Magnetic Field, DoMagnetic Field, DoMagnetic Field, DoMagnetic Field, DoMagnetic Field, Dowsing & Sacred Siteswsing & Sacred Siteswsing & Sacred Siteswsing & Sacred Siteswsing & Sacred Sites.
Avgift : 200 kr, medlemmar 150 kr, inkl kaffe o kaka.
Föranmälan     kan göras senast den 15/9 till
pg 70 09 10-3, John Björkhems Minnesfond.

11 oktober11 oktober11 oktober11 oktober11 oktober
Medlemsmöte för de som vill göra en insats i
SPF, enligt beslut på årsmötet (bl a ska ny val-
beredning väljas!). Kvällen inleds med att Jan
Fjellander ger en kort rapport från en konferens i
London i mars, då han blev imponerad av forska-
ren Korotkov som utvecklat en diagnosmetod,
som delvis påminner om den sk kirliantekniken.

8 no8 no8 no8 no8 novvvvvemberemberemberemberember
föredrag med fil dr Anna Carlstedt, språkvetare
på Stockholms Universitet. Hon doktorerade
2005 på en avhandling om NostrNostrNostrNostrNostradamadamadamadamadamususususus,,,,,
världens första doktorsavhandling om honom,
vars skrifter hon granskat språkligt. Hon redogör
för svårigheterna att tolka Nostradamus språk
och dra slutsatser.

29 no29 no29 no29 no29 novvvvvemberemberemberemberember
Jens Tellefsen redogör för den grundläggande
fysiken, inspirerad av intresset som väcktes efter
föredraget i april i år av astronomen Bernard
Carr. Jens beskriver i välillustrerad form våra
olika dimensioner, rum, tid, rumtidens ”krumbuk-
ter”, krökt rumtid, parallella rum etc. OM det
hinns med kan han också beröra något från
kvantmekanikens gränsland, t ex vad vi menar
med sammanflätning, sk entanglement.

Alla höstens fAlla höstens fAlla höstens fAlla höstens fAlla höstens föredröredröredröredröredrag skag skag skag skag sker i sal 5-6, Österer i sal 5-6, Österer i sal 5-6, Österer i sal 5-6, Österer i sal 5-6, Östermalmsmalmsmalmsmalmsmalms
FFFFFöreningsröreningsröreningsröreningsröreningsråd, åd, åd, åd, åd, VVVVValhallaalhallaalhallaalhallaalhallavvvvvägen 148, 1 tr nerägen 148, 1 tr nerägen 148, 1 tr nerägen 148, 1 tr nerägen 148, 1 tr ner, utom, utom, utom, utom, utom
seminarseminarseminarseminarseminariet den 22 sept som äger riet den 22 sept som äger riet den 22 sept som äger riet den 22 sept som äger riet den 22 sept som äger rum på sammaum på sammaum på sammaum på sammaum på samma
adress men i sal 1, adress men i sal 1, adress men i sal 1, adress men i sal 1, adress men i sal 1, 1 tr upp.
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AndrAndrAndrAndrAndra na na na na nyheter vi skryheter vi skryheter vi skryheter vi skryheter vi skriviviviviver mer om i nästaer mer om i nästaer mer om i nästaer mer om i nästaer mer om i nästa
nnnnnyhetsbreyhetsbreyhetsbreyhetsbreyhetsbrevvvvv, som kommer ut i september, är:

Stargate remote viewer Lyn Buchanan gästade
Stockholm i april för föredrag.

’The psychic’ Mellen-Thomas besökte Stockholm i
maj för föredrag. Han fick märkliga ’gåvor’ efter en
NDU på 80-talet och har bl a fått patent på flera
uppfinningar, baserad på en kunskap han inte ha-
de, efter återkommande kontakter med ”ljuset”, nå-
got han fick kontakt med i NDU-upplevelsen, men
som han sedan tycks kunna ”besöka” då och då.

Sveriges första professor i integrativ medicin är
utsedd, professor MarMarMarMarMartin Ingvtin Ingvtin Ingvtin Ingvtin Ingvararararar. Professuren
bygger på en donation av paret Osher till Karolin-
ska Institutet.

AdrAdrAdrAdrAdrian Pian Pian Pian Pian Parararararkkkkkererererer, psykolog och parapsykolog, tidigare
docent i psykologi vid Göteborgs Universitetet har
nu utsetts till professor.

Fler notiser ur mediaFler notiser ur mediaFler notiser ur mediaFler notiser ur mediaFler notiser ur media. Har du själv sett någon
tidningsartikel som du tycker vi bör granska/
kommentera, skicka den till oss så får vi titta på det.

Vi efterVi efterVi efterVi efterVi efterlyser medlemsalyser medlemsalyser medlemsalyser medlemsalyser medlemsavgift frvgift frvgift frvgift frvgift från okändån okändån okändån okändån okänd

Vi efterlyser den person som den 23 eller 24/5 satte
in medlemsavgiften, 200 kr, på Handelsbanken i
form av en privat insättning. Denna insättningsform
är kostnadsfri men medger dessvärre inte medde-
lande om vem som betalat. Känner du på dig att det
är du, hör av dig och meddela oss avsändarkonto
så vi känner igen dig, ”Insättningen knyts till dig mot
beskrivning…”.

Society for Scientific Exploration har europeiskhar europeiskhar europeiskhar europeiskhar europeisk
kkkkkonfonfonfonfonferens i Norgeerens i Norgeerens i Norgeerens i Norgeerens i Norge, Röros , Röros , Röros , Röros , Röros nära Hessdalen 17-19/8,
med bl a Brenda Dunne och Bob Jahn, Paul
Devereux, Jens Tellefsen.  Se mer på
www.scientificexploration.org.

Vi har nVi har nVi har nVi har nVi har ny kassöry kassöry kassöry kassöry kassör.....
Louise Ramsby som förra året var kassör i SPF
kunde inte fortsätta med detta p g a doktorand-
studier. Vi har lyckats ordna ny kassör. Hon heter
CarCarCarCarCarina Landinina Landinina Landinina Landinina Landin och bor i Nyköping. Enligt stadgarna
ska kassör ingå i styrelsen. Revisorerna är informe-
rade om denna lösning och har samtyckt.


