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PARAPSYKOLOGI
forskning och nyheter

Om kvantbiologin öppnar dörren
till  medvetandet,

finns då rum även för själen?

Sidney Alrutz, Sveriges förste
parapsykolog

Gustaf Rådström håller föredrag

SPF ordnar föredrag:

TTTTTorsdag 27 mars kl 19.30orsdag 27 mars kl 19.30orsdag 27 mars kl 19.30orsdag 27 mars kl 19.30orsdag 27 mars kl 19.30     (direkt efter årsmötet)

Gustaf Rådström skrev i våras (2006) en väl mot-
tagen C-uppsats om Sidney Alrutz i ämnet idéhis-
toria på Stockholms universitet. Sidney Alrutz var
Sveriges första parapsykolog och var också den
som grundlade den experimentella psykologin i
Sverige. Han var docent i fysiologi vid Uppsala
universitet.
AAAAAvgiftvgiftvgiftvgiftvgift 100 kr, 50 kr för medlemmar.
LokalLokalLokalLokalLokal: Sal 5-6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Östermalms
föreningsråd, Fältöversten). Kaffe i en paus.

 ” Om väggar har minnen ”
Carinne Löfgren-Williams och

Elisabeth LanngeElisabeth LanngeElisabeth LanngeElisabeth LanngeElisabeth Lannge

Medlemskväll:

  Onsdagen 16 april kl 19.00
Denna kväll besöker vi Stocksundstorps gård i
Bergshamra, Solna, där vår värd Carinne Löfgren-
Williams     inleder och Elisabet Lannge kommenterar
”intryck” som vissa mediala personer sägs kunna
känna av, intryck som kanske en gång inpräntats i
väggarna. Det påminner om psykometri, det speglar
kanske ”subtila energier” och blir ibland lite felaktigt
betecknat som ”spökerier”.

Plats:Plats:Plats:Plats:Plats: Stocksundstorps gård nära Edsviken, T-bana
Berghamra (se vägbeskrivning sid 8)

AAAAAvgiftvgiftvgiftvgiftvgift : 50 kr. Icke-medlemmar: 100 kr.

UR  INNEHÅLLET

                                                                                     Sid

� Varför reagerar vissa piloter extra snabbt?
”Vetenskapens värld” i TV berör presentiment,
dvs prekognition. 3

� Konferens i Norge om forskningen kring
ut-ur-kroppen-upplevelser, möjliga
reinkarnationsfall, det svenska ”psi-spåret”
och relationen hjärna-medvetande 4

� Varför är vissa personer mediala? 6

� Undviker ledande parapsykolog att följa upp
alla tänkbara förklaringar? 8

�
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ÅRSMÖTE
Torsdag 27 mars 2008 kl 18.00

Dagordning delas ut på plats.
Därefter föredrag.

Seminarium:

Söndag 18 maj 2008, kl 10.00 – ca 16.00

Professor Hameroff är specialist inom  anestesio-
logi  och psykologi och en av de ledande forskar-
na i världen om vad ”consciousness” är.

Kl 10.00 håller han föredrag om

The conscious pilot model, with a bit of theThe conscious pilot model, with a bit of theThe conscious pilot model, with a bit of theThe conscious pilot model, with a bit of theThe conscious pilot model, with a bit of the
quantum and microtubquantum and microtubquantum and microtubquantum and microtubquantum and microtubulesulesulesulesules.....

Ca kl 11.30, efter kaffepaus, håller han föredrag om

The PThe PThe PThe PThe Penrose-Hameroff model, decoherenceenrose-Hameroff model, decoherenceenrose-Hameroff model, decoherenceenrose-Hameroff model, decoherenceenrose-Hameroff model, decoherence
and biological fand biological fand biological fand biological fand biological feasibilityeasibilityeasibilityeasibilityeasibility, and philosophical im-, and philosophical im-, and philosophical im-, and philosophical im-, and philosophical im-
plicationsplicationsplicationsplicationsplications.....

AAAAAvgiftvgiftvgiftvgiftvgift : 250 kr, 350 för icke-medlemmar.
LokalLokalLokalLokalLokal : Stora salen, Valhallavägen 148, 1 tr upp
(Östermalms föreningsråd, Fältöversten)

Seminariet hålls på engelska.

Professor Stuart HameroffProfessor Stuart HameroffProfessor Stuart HameroffProfessor Stuart HameroffProfessor Stuart Hameroff

Center for Consciousness Studies,
The University of Arizona.
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OrOrOrOrOrdfdfdfdfdförande har orörande har orörande har orörande har orörande har ordetdetdetdetdet

Om vårens föredrag

Närmast på tur bland föredragen nu under våren är
det vi har i samband med årsmötet, som i år äger
rum torsdagen den 27 mars. Det följs av ett före-
drag av Gustaf Rådström, som för närvarande är
studerande på musikhögskolan. Våren 2006 skrev
Gustav en väl mottagen C-uppsats om Sidney Al-
rutz i ämnet idéhistoria på Stockholms universitet,
där en del av idébakgrunden till Alrutz verksamhet
som parapsykolog utreds. Denna uppsats är under-
laget för kvällens föredrag. Om denne Alrutz
(1868-1925) kan sägas att han var Sveriges förste
parapsykolog. Han var också den som grundlade
den experimentella psykologin i Sverige. Alrutz
var docent i fysiologi vid Uppsala universitet, där
han gjorde flera viktiga undersökningar både inom
traditionell sinnesfysiologi och parapsykologi, som
var hans dominerande forskningsområde. Här var
”nervstrålning”, som han bl.a. studerade med hjälp
av hypnos, det som intresserade honom mest. Han
utförde dessutom fältstudier av människor som an-
sågs kunna framkalla s.k. poltergeistfenomen, t.ex.
av ”den elektriske pojken” i Hälsingland, som var
mycket omskriven på sin tid (och som den svenske
journalisten och parapsykologen Örjan Björkhem
också skrev om på 80-talet). Idémässigt förenade
Alrutz ett intresse för såväl praktisk som teoretisk
filosofi (främst idealistisk, österländskt influerad
filosofi) med ett empiriskt kunskapsintresse (han
var ingen ”skrivbordsfilosof”).

Onsdagen den 16 april blir det som vi tidiga-
re aviserat en annorlunda utflykt, till det charmiga
Stocksundstorp, med interiörer och traditioner helt
tillbaka till Gustav III´s dagar. Vår värdinna Carin-
ne Löfgren-Williams ska berätta om upplevelser på
platsen som skulle kunna spegla det som brukar
kallas subtila energier som enligt vissa idéer lig-
ger lagrad i materien och som vissa mediala, käns-
liga personer sägs kunna uppfatta. Carinne vägle-
der och ger en introduktion, och kompletteras av
mediet Elisabeth Lannge, som kommer att delge
oss sina tidigare erfarenheter av dessa ”subtila en-
ergier”, som ibland lite grovt och, menar hon och
Carinne, felaktigt kallas ”spökerier”. Elisabeth me-

nar sig också kunna känna av atmosfären på plats.
På denna utflykt bistår Jens Tellefsen som mötes-
värd.
Adress Konvaljstigen 4, Solna. För er som åker
kommunalt erbjuder vi gemensam promenad sista
biten. Mer information om hur man kommer dit
samlar vi i separat ruta, sidan 12.

Vi avslutar vårens föredrag söndagen den 18
maj med anestesiologen Stuart Hameroff från
Center for Consciousness Studies, The University
of Arizona, ett av de stora namnen inom forskning-
en kring vad medvetandet, consciousness är. Han
håller ett seminarium om denna sin forskning sön-
dagen den 18 maj. Hans website är
www.quantumconsciousness.org.

Dessa två föredrag med Hameroff och den pa-
neldiskussion vi planerar ska avsluta dagen, blir ett
lämpligt tillfälle att fira SPF som fyller 60 år i år,
SPF bildades 1948!

Det första föredraget, prel. kl. 10.00 planeras
bli på tema The conscious pilot model, with a bit of
the quantum and microtubules, det andra före-
draget efter lunch blir om The Penrose-Hameroff
model, decoherence and biological feasibility, and
philosophical implications.

Detta sista följdtema kommenterar Hameroff
sålunda: If consciousness is a quantum process
connected to fundamental spacetime geometry, the-
re are profound implications for our worldview,
perhaps even a secular spirituality. Dvs om medve-
tandet är en kvantprocess sammanlänkad med fun-
damental rumtid-geometri, blir det grundläggande
konsekvenser för vår världsbild, kanske också en
”sekulär” andlighet, en andlighet fri från etablera-
de trosinriktningar.

Vi planerar avsluta med en paneldiskussion
med några som är särskilt insatta i Hameroffs idé-
er. Mer information i nästa nyhetsbrev.

Lokal för årsmöte blir sal 5-6, Östermalms
föreningsråd, Valhallavägen 148, 1 tr ner. Semina-
rium med Hameroff blir 1 tr upp, i Sal 1.

  Om detta nOm detta nOm detta nOm detta nOm detta nyhetsbreyhetsbreyhetsbreyhetsbreyhetsbrevvvvv

Nyhetsbrevet inleds med en rapport från SSE-
mötet i Röros i Norge i augusti förra året. SSE
(Society for Scientific Exploration) har vartannat
år ett möte i Europa, och förra året var det aktuellt
med Röros, som på 80-talet blev känt för UFO-fe-
nomen i Hessdalen. Jon Mannsåker, redaktör för
Norges ”nyhetsbrev” har skrivit ett utförligt refe-
rat, från vilket vi tagit med det som berör parapsy-
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kologi på något sätt. Ni som följer SSEs tidskrift,
JSE eller det jag löpande nämner som finns i denna
tidskrift (på slutet av flertalet nyhetsbrev), vet att
den håller hög vetenskaplig klass, i stort sett sam-
ma som JP, men den är bredare och tar även upp
andra ämnen, inte bara parapsykologi. Jon berör bl
a experiment med ut-ur-kroppen-upplevelser, möj-
liga fall av reinkarnation, healing och sambandet
hjärna-medvetande.

Därefter följer en replikväxling mellan Dean
Radin och Jan Dalkvist (forskare och (para-)psy-
kolog vid Stockholms Universitet), om de healing-
orienterade experiment Radin redogjorde för med
EDA (hudmotståndet) på PA-kongressen i Stock-
holm 2006 och som vi redogjorde för i förra ny-
hetsbrevet. Jan Dalkvist blev mycket imponerad av
dem i början, men smått besviken allt eftersom han
satte sig in i dem. JD konstaterar att EDA-kurvan
går upp under exponeringen, vilket förstås är av
stort intresse, men också går ner strax innan. Och
detta sista kan tolkas på olika sätt, något Radin inte
följt upp, och svarar lite avvisande på när JD frågar
varför han inte gjort. Jag bedömde Jans frågor som
angelägna, så jag sände dem vidare till Radin.
Hans svar föranledde nya frågor, så det blev en re-
plikväxling. Vi hoppas denna replikväxling ska
mana till eftertanke och kritiskt tänkande.

Vi fortsätter med ett referat av Eve Suurvee-
Råstrand från en artikel i Paranormal Review, som
berör frågan Varför är vissa personer mediala?
och alldeles specifikt om man kan hitta svar i per-
sonernas familjebakgrund?

Professor Adrian Parker håller, som vi kort in-
formerade om i förra nyhetsbrevet, en kurs nu un-
der våren vid Göteborgs universitet, den första
kurs om ’Psychical research and consciousness’,
den första kursen på universitet i detta ämne som
är öppen till alla som är behöriga för att läsa på
högskolan. Vi publicerar nu i separat ruta en lite
utförligare beskrivning av denna kurs, sidan 10.

Ett program i tv ska uppmärksammas, dock
inte under egen rubrik. Vetenskapens värld i TV2
den 19 februari handlade om vad vi baserar våra
val på, och som ett inslag där fanns hur vi påverkas
av framtiden, alltså prekognition. Dean Radin in-
tervjuades om sina försök att med hudmotståndet
mäta när försökspersoner reagerade inför att en
bild visades, slumpmässigt vald, ibland lugn, ib-
land känslomässig. Han fick påfallande ofta en re-
aktion 3 sekunder innan en känslomässig bild visa-
des, vilket skulle tyda på att försökspersonen i för-

väg kände av vad bilden skulle visa. Denna eventu-
ella förmåga sattes i programmet i relation till duk-
tiga stridspiloter där vissa verkar vara duktigare än
andra, en förmåga som ibland är svårförklarad.
Programmet menade där att de kanske har en för-
måga av prekognition, att kunna uppfånga och kän-
na av, kanske omedvetet, faror innan de inträffat.
Vi måste beteckna det som anmärkningsvärt och
som positivt att ett program som Vetenskapens
värld har ett inslag som helt seriöst tar upp detta
ämne. Det skulle dock ha varit en fördel om någon
annan insatt parapsykolog hade fått kommentera
dessa försök, så man fick lite perspektiv på dem.
Och vi får hoppas att dessa försök klarar av den
kritik som sannolikt kommer att riktas mot dem.
Att det finns skäl till oro återkommer vi till.

Eftersom vi besöker Stocksundstorp och Ca-
rinne Löfgren-Williams under våren kan det finnas
anledning att kort nämna några andra besök och
föredrag hon ordnar i maj månad: on 7/5 Bengt
Wadensjö biskop em - Det sjätte sinnet, on 14/5
Anders Grönros om sin Ambresfilm, sö 18/5 Adri-
an Parker - Går det att göra parapsykologi till ett
universitetsämne? (direkt efter seminariet med
Hameroff).

Med anledning av replikväxlingen med Radin
vill vi också informera er om att han uppmärksam-
mas ganska mycket i media. Han medverkar i
filmen What the Bleep Do we Know/Down the
Rabbit Hole och the Opera show. Genomgående
skäl är hans intresse att med kvantfysik förklara
möjligt samband med psi-fenomen. I tidningen San
Francisco Chronicle (http://www.sfgate.com/cgi-
bin/article.cgi?f=/g/a/2008/02/25/findrelig.DTL)
intervjuas han under temat Finding My Religion,
och med rubriken Parapsychology researcher
Dean Radin on ESP, spirituality, and how the
consciousness of individuals is connected. Han
berör bl a ett föredrag på Googles Headquarters i
Silicon Valley och uppmärksammade försök med
choklad och healing/intention, men eftersom de
verkar väl utmanande (Radins choklad kan vara för
magstark för alla att smälta?), berättar vi inte mer
om dem, bara att de lite påminner om försök man
gjort att med healing påverka vatten man sedan
vattnar med.

Vi avslutar numret med axplock ur tidskrifter.

Nästa nNästa nNästa nNästa nNästa nyhetsbreyhetsbreyhetsbreyhetsbreyhetsbrev planerv planerv planerv planerv planeras kas kas kas kas komma ut iomma ut iomma ut iomma ut iomma ut i
början abörjan abörjan abörjan abörjan av maj, infv maj, infv maj, infv maj, infv maj, inför Hameroffs besök.ör Hameroffs besök.ör Hameroffs besök.ör Hameroffs besök.ör Hameroffs besök.
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SSE er en meget interessant forening for kon-
troversiell vitenskap. Den ble stiftet av bl.a. pa-
rapsykologene Ian Stevenson, Robert Jahn og
Brenda Dunne i 1982, sammen med vitenskaps-
folk fra flere andre vitenskaper. Hensikten var å
ha et forum og skape et vitenskapelig tidsskrift
hvor man kunne får diskutert og publisert om
emner som var uglesett i etablerte vitenskapeli-
ge miljøer. Tidsskriftet ”Journal of SSE” holder
et høyt faglig nivå med faglig forhåndsvurde-
ring (peer review) av artiklene om emner som
bevissthet, parapsykologi, UFO og andre lysfe-
nomener, homeopati, HIV/AIDS-forskning, bio-
logi og geologi. Foreningen er internasjonal,
men basert i USA med sekretariat hos parapsy-
kologene Jahn og Dunne de siste årene. Deres
hjemmeside på internett er http://
www.scientificexploration.org

Hvert annet år arrangeres et ”Euro-SSE” et
egnet sted i Europa, og i år falt valget på Røros.
Det skyldes den iherdige vitenskapelige innsatsen
til Erling Strand og andre omkring lysfenomen-
ene i Hessdalen. Han har holdt foredrag om dette
emnet i NPS for noen år siden. Erling Strand var
også krumtappen i hele arrangementet på Røros,
som var meget vellykket.

Stor spennvidde
For å slippe til så mange som mulig, var det for det
meste korte 20-30 minutters foredrag.  Konferan-
sen hadde to hovedtemaer: lysfenomenene i Hess-
dalen, og bevissthet og parapsykologi. Dessuten
var det foredrag om biologisk signalering mellom
molekyler, biologisk utvikling, healing, ny fysikk
og kosmologi, og biologiske fenomener ved solfor-
mørkelser. Her omtales bare noen utvalgte presen-
tasjoner som burde interessere våre medlemmer
mest.

Ut-av-kroppen forsøk med instrumenter
 Den italienske parapsykologen Stefano Siccardi i
Milano har fått kontakt med to erfarne ut-av-krop-
pen-opplevere (UKO’ere) og har satt i gang forsøk
med dem og noen andre noviser. Han og hans med-
arbeidere gjennomfører nå første fase hvor de prø-

ver å kartlegge hva som fremmer UKO. Fysiologi-
ske parametre blir målt under forsøkene: EEG, puls
og hudmostand.

Det viktigste problemet er å få til viljestyrt
UKO i laboratoriet. De erfarne deltakerne sier de
lett får det til hjemme, men har problemer i labora-
toriet hvor de er utstyrt med EEG-elektroder og an-
nen instrumentering, og kanskje stress kommer i
tillegg. Derfor forsøker Siccardi å lage et
biofeedback-apparat for alfa-bølger, som kan hjel-
pe en deltaker i å komme inn i og holde fast ved en
bevissthetstilstand som kan gi UKO. Flere kom-
mersielle apparater ble også prøvet ut.

I tillegg til formelle forsøk i laboratoriet hans,
har han konstruert et forenklet EEG-apparat med få
elektroder. Dette kan deltakere få med seg hjem for
å trene seg opp og gjøre uformelle forsøk med
UKO.

Det er forskning som tyder på at UKO oppstår
best i den hypnagoge tilstanden mellom våken til-
stand og søvn, og Siccardi vil fortsette arbeidet an-
dre har gjort med å finne EEG-mønstre som kan
angi en slik tilstand.

I en seinere fase vil de gjennomføre
kontrollerte forsøk med objektive UKO hvor
personer enten skaffer tilveie informasjon (f.eks.
fra et skjult skilt) eller påvirker omgivelsene
psykokinetisk.

Siccardi er en kunnskapsrik og kreativ psyko-
log og det skal bli interessant å se hva han får ut av
forsøkene sine.

Sinn – hjerne interaksjon
Fysikeren Wolfgang Helfrich ved Freie Universität
i Berlin kom med betraktninger over en analogi
mellom mikro-PK (psykokinese) og hjerneceller
(nevroner). Utgangspunktet hans var at dersom PK
er en realitet, så er verden dualistisk: menneskesin-
net er noe mer en hjernevirksomhet når de påvirker
annen materie direkte uten noen kjent fysisk meka-
nisme. Da kan man spørre seg om hvordan bevisst-
heten påvirker sin egen hjerne.

Man har ingrediensene til å undersøke dette.
Kvantefysikkens utvikling de siste årtiene peker på
mulig rolle for bevisstheten til å påvirke kvantefy-

Referat fra Society for Scientific Exploration
sin konferanse på Røros 17. – 19. august 2007

ved JON MANNSÅKER
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siske størrelser, og hjerneforskning kan nå måle
nervepotensialer på en enkelt nevron. Helfrich har
gjennomgått analysene av mikro-PK-forsøkene og
mener at påvirkningen er såpass stor at det kan
svare til en mulig påvirkning av cellene.

Statistisk påvirkning av tusener av synapser i
en hjernecelle blir analogt med påvirkning av tu-
senvis av bit i et mikro-PK-eksperiment. Dersom
tanken kunne øke spenningsnivået i en nevron om-
trent på nivå med støysignalene som fyres av
mellom nerveceller, så kunne det resultere i at
summen av alle synapsesignalene overstiger den
terskelen som skal til for at nevronet fyrer av mot
sine naboer. Et annet fellestrekk er en intensjon om
å påvirke en tilfeldigtallgenerator (RNG) så vel
som en nevron i en gitt retning; flere eller færre 1-
bit i en RNG, og undertrykke eller utløse en nerve-
impuls i en nevron.

Helfrich understreket at dette var en tenkt mu-
lighet, men mente det kunne være en fruktbar tanke
å diskutere videre, og man kan tenke seg konkrete
eksperimenter for å studere mental påvirkning av
egne nerver.

PEAR-laboratoriet er lagt ned
Den viktigste presentasjonen gjaldt det kjente
PEAR-laboratoriet (Princeton Engineering Anoma-
lies Research), som ble lagt ned i år etter å ha gjort
forskning på psykokinese siden 1979. Både Robert
Jahn som har ledet arbeidet i alle år, og Brenda
Dunne som har vært hans trofaste assistent, var tilste-
de på Røros. De orienterte kort om hva som er opp-
nådd, hva er status nå, og hva er planene for framtida.
Se egen artikkel i PN om PEAR-laboratoriet.

Healing og orgon-energi
En kontroversiell teori om healing ble presentert av
Richard Blasband, en amerikansk psykiater, forsker
og healer. Både Blasband og en healer Bill Bengston
har healet mus med kreftsvulst, som ga en slags be-
tennelsesreaksjon i svulsten så den svulmet opp og
døde. Dette ligner på reaksjonsmønsteret som noen
ganger har vært observert ved såkalt ”hormesis” –
når en levende organisme utsettes for en helse-
bringende svak dose av et stoff som er giftig i stør-
re doser.  En lignende virkning er funnet på mus
som settes i en såkalet ORAC – orgonakkumulator
– som Wilhelm Reich oppfant. Blasband sier han
har lykkes i å gjenta forsøkene til Wilhelm Reich.
Man trenger nok at andre forskere lykkes i å gjenta
disse forsøkene før man kan vurdere dem nærmere.

ReinkarReinkarReinkarReinkarReinkarnasjonnasjonnasjonnasjonnasjon
Vårt æresmedlem Erlendur Haraldsson er en av
verdens fremste forskerne på reinkarnasjon, og han
la fram status på sin forskning og noen eksempler
på reinkarnasjonsopplevelser hos barn. Mye av det
var det samme som han la fram under vår
jubileumskonferanse, se forrige nummer av PN.
Han har undersøkt detaljert 64 tilfeller på Sri Lanka
og 30 tilfeller i Libanon, foruten enkelte andre. Et
av hans viktige bidrag er de psykologiske
undersøkelsene av barn og familiene deres når
barna er blitt litt større, som viser at i gjennomsnitt
er barna med reinkarnasjonsopplevelser litt
forskjellig fra andre barn, i retning mer selvstendige
og skolemodne. Han holder også på med en
oppfølgingsstudie av noen av barna etter at de er
blitt voksne.

Haraldsson pekte på at bare en tredel av tilfel-
lene ga nok spesifikk informasjon fra barnet til å
kunne identifisere den personen som det opplevde å
ha vært.

Omtrent 10% av tilfellene gjorde til gjengjeld
meget sterkt inntrykk. Det synes ikke å være noen
kjent måte å forklare informasjonsoverføringen på i
disse beste tilfellene. Haraldsson beskrev følgende
mulige forklaringer:

� Super-psi, hvor barnet med utrolig sterke para
normale evner kan innhente all nødvendig in
formasjon til å skape disse opplevelsene med
korrekte detaljer.

� Overskygging av en annen ånd, besettelse
� Reinkarnasjon
Haraldsson var forsiktig og trakk ingen konklusjon,
men overlot til tilhørerne å gjøre seg opp en mening
selv.

Psi-sporet fra Sverige
Vår kjenning Jens Tellefsen presenterte oppdagel-
sen av psi-sporet og den forskningen som har vært
gjort i Sverige. Det var Göta Andersson som oppda-
get det i 1997. Det viser seg at når en person tenker
intenst på en gjenstand et stykke unna, etterlater det
et slags psi-spor som kan spores av en kvistgjenger
med søkepinner, også etter at ”senderen” har forlatt
sin standplass. Søkeren kan finne sporet fra plassen
hvor ”senderen” sto, og oppdage et lineært spor rett
mot stedet eller gjenstanden som det ble tenkt på.
Jens Tellefsen holdt foredrag om dette i vårt selskap
for noen år siden, og senest i PN nr. 63 ble nye
forsøk referert. �
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Det er gjort flere vitenskapelige forsøk i Sverige,
og noen uformelle forsøk med praktiske
anvendelse for å finne tapte gjenstander har og
vært vellykket. Disse resultatene venter på
bekreftelse. Merkelig nok har ikke andre para-
psykologer grepet fatt i dette, selv om det egner
seg for repetisjon. Hvorfor kommer ikke forskerne
seg ut av laboratoriet, selv når de kan kontrollere
dobbelblindt?

Vitenskap, bevissthet og kosmologi
Det var to meget fascinerende presentasjoner som
kastet ut agn til de som er interessert i vitenskap og
kosmologi, men de var ganske krevende. Professor
Stein Johansen fra Universitetet i Trondheim snak-
ket om hvilke forskningsområder i fysikken som er
lovende for gjennombrudd til ny forståelse. Først
og fremst nevnte han ”hadronisk mekanikk og kje-
mi” som er utviklet av Ruggero Santilli og som ge-
neraliserer kvantemekanikken til å inkludere ikke-
lineære og ikke-lokale relasjoner. Vitenskapsfiloso-
fen Karl Popper var begeistret for Santillis arbei-
der. Johansen hevdet også at David Bohms arbei-
der er undervurderte, idet han har mye mer omfat-
tende teorier enn det han er anerkjent for blant fy-
sikere flest. Professor Johansen framhevet videre
arbeidet til den finske fysikeren Matti Pitkänen.
Han var tilstede og presenterte sin kosmologi selv.
Han har utarbeidet en teori om ”topologisk geome-
tridynamikk” – TGD – og derfra utledet en modell
om bevissthet og biologi, altså langt mer enn andre
fysikkbaserte kosmologier! Den dekker bl.a. hu-
kommelse, reinkarnasjon og paranormale fenome-
ner. Hans teori inkluderer den spesielle relativitets-
teori og generaliserer dagens foretrukne strengteo-
ri, men den er likevel enklere enn strengteorien,
hevder han.

Jeg samtalte med begge, og det var utrolig fas-
cinerende, men det faglige gikk langt over hodet på
meg og jeg klarte bare å henge med på overskrifts-
nivå. Det kreves mye mer inngående kjennskap til
fysikk for å ta inn over seg slike grensesprengende
utvidelser av dagens forståelse. Interesserte kan
bare begynne å søke på internett, hvor f.eks. Pitkä-
nen har lagt ut svært mange av sine arbeider.

Dette var mitt første ”Euro SSE”-møte og det
ga absoutt mersmak for en som er litt tverrfaglig
interessert i vitenskapens grenseland.

Sylvia Hart Wright söker finna förklaringar till
varför vissa personer är mediala och/eller
klärvoajanta medan andra helt tvivlar på de para-
normala fenomenens existens. Wright söker också
efter svar på hur det kommer sig att somliga
paranormala personer är påtagligt mer paranormala
än andra också paranormala personer. Förutom
Wrights egna här nedan i korthet sammanfattade
undersökning redovisar hon till en början andra
forskares slutsatser om familjebakgrunden hos
personer som är just särskilt eller påtagligt para-
normala.

Eliade (1964) hävdar att rollen som shaman
övergår från far till son. Allmänt anses att klärvoa-
jans ’löper’ släktvis. Cohn (1999), som genomfört
ett flertal studier i Skottland, där paranormalitet är
frekvent förekommande, bekräftar att den
klärvoajanta förmågan följer släkter.

Från Playfairs (1999, 2002) och Cohns (1999)
forskningar framgår att tvillingar eller personer
som har tvillingar i släkten visar fram paranormala
förmågor utöver medel. Sigwick et al (1894)
hävdade att kvinnor i dubbelt så stor utsträckning

I sammanfattning av:
EVE SUURVEE-RÅSTRAND

Varför är
vissa

personer
mediala?

Kan svKan svKan svKan svKan svar ges i personerar ges i personerar ges i personerar ges i personerar ges i personernas fnas fnas fnas fnas familjebakgamiljebakgamiljebakgamiljebakgamiljebakgrrrrrund?und?und?und?und?
(Påtagligt paranormala vuxna individers familjebakgrund.)

Ur Paranormal Review, okt 2007, sid 21-26,

av Sylvia HarSylvia HarSylvia HarSylvia HarSylvia Hart t t t t WrWrWrWrWrightightightightight

�
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meddelar erfarenheter av paranormala företeelser.
Wright menar att kvinnor till skillnad från män

sannolikt har mer av ett sjätte sinne. Som allmän
slutsats drar Wright att personer med påtagliga
paranormala egenskaper kommer från hem där en
stark övertygelse om existensen av paranormala
företeelser har förekommit.

Wright utgår i sin egen forskning från djup-
intervjuer genomförda med 115 personer med
paranormala förmågor av varierande grad. Dessa
115 personer kategoriseras i en grupp bestående av
personer som har rapporterat att de har haft färre
än fem paranormala upplevelser och i en andra
grupp med personer som meddelat att de har haft
fem eller fler sådana upplevelser.

Variabeln -Positiv inställning till det para-
normala under barndomen- gynnar förekomsten av
paranormala upplevelser. Av dem som hade fler än
fem paranormala upplevelser hade cirka en femte-
del fler kommit från hem som accepterade para-
normalitet. Wright liksom Cohn har kommit fram
till att förmågan att ha paranormala upplevelser
stängs av på grund av omgivningens ignorans eller
negativa uppfattning om paranormalitet, istället
värderas det materiella högt.

Wright konstaterar vidare att personer med
påtagliga paranormala egenskaper i långt större
utsträckning än övriga har varit utsatta för svårar-
tade trauma under sina första tio till tolv levnadsår.
Svåra trauman under barndomen leder ofta till
oönskade konsekvenser i form av depressioner,
inlärningssvårigheter, svårigheter i kontakter med
andra människor men genomlidna trauma leder
också till ökade paranormala förmågor. Tidigare
har Brad Steiger (1982) kommit fram till samma
slutsats. Greeleys (1975) studie av över 1400
amerikaner visar på att personer med paranormala
förmågor oftare meddelade att det hade förevarit
spänningar i hemmen under barndomen mellan
föräldrar och spänningar mellan dem själva och
deras fäder. I mindre grad har spänningarna gällt
personernas relationer till mödrarna.

Siegel (1999) påpekade att tidiga barndoms-
erfarenheter är avgörande för hur grundstrukture-
rna i hjärnan utvecklas. Betydelsen av den tidiga
barndomen kan inte förnekas menar Wright.
Traumatiska upplevelser tidigt i livet leder till en
ökad stressbenägenhet. Under 1980- och 1990-
talen noterade många psykologer att individer som
upplevt allvarlig stress under barndomen också
meddelade att de haft paranormala upplevelser.

Många psykologer menar att traumatiserade
individer riktar bort sina upplevelser från svårighe-
terna i nuet och vänder sig inåt mot en fantasivärld
istället. Därmed skulle man kunna hävda att de
paranormala upplevelserna egentligen är produkter
av ett fantasiliv. Lawrence (1995) avvisade ett
sådant påstående genom att i sin forskning konsta-
tera att personer som blivit traumatiserade har en
betydligt lägre grad av fantasiförmåga än andra
icke traumatiserade.

Ring (1992) konstaterade att personer som
haft näradöden upplevelser och upplevelser av
UFO i större utsträckning meddelar våldtäkter och
andra traumatiska upplevelser under barndomen .
Wright konstaterar att 90 procent av de personer
som hade haft fem eller fler paranormala upple-
velse hade betecknat sin barndom som svår. En
tredjedel av personerna i hennes databas, som haft
en svår barndom, rapporterade att alkoholmiss-
bruk, slagsmål och försummelser av olika slag
hade förekommit i barndomshemmet. Personerna
beskrev att de som barn hade utvecklat en särskild
sensitivitet i syfte att kunna avgöra vilken stäm-
ning som för tillfället var rådande i hemmet.
Många av personerna beskrev att de som försvar
hade utvecklat psykiska krafter som skydd för sig
själva. Flertalet intervjuade var övertygade om att
deras fäder använde alkohol i syfte att döva sina
paranormala förmågor. Wright menar att också
detta kan ses som tecken på att den paranormala
förmågan är genetiskt vidareförd.

Den tredjedelen av de intervjuade som inte
hade haft missbruksproblem i familjerna rapporte-
rade att de lidit under auktoritära och aggressiva
hemförhållanden under sin barndom. 92 procent av
dem som rapporterat auktoritära och aggressiva
hemförhållanden hörde till gruppen som haft fler
paranormala upplevelser. Det sambandet gällde för
betydligt fler kvinnor än män. Wright antar att det
beror på att männen med auktoritära fäder hanterar
den uppkomna stressen via ett ’fight and flight’-
beteende till skillnad från kvinnorna som i stället
dissocierar.

Andra svårigheter som rapporterats från
barndomen var tidiga förluster av modern, ett
flertal flyttningar, bisexuella föräldrar och ett stort
antal kirurgiska ingrepp i den egna kroppen under
barndomen som också hade höga samband med att
som vuxen vara påtagligt paranormal.

Wright har också intervjuat 120 personer om
deras kontakter med avlidna personer. Det har varit
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ett allmänt känt faktum utifrån olika studier i
världen att den som förlorat sin livskamrat har
fått kontakt med vederbörande efter döden.
Wright refererar till Rees (1971) som konstate-
rade att 46 procent av de 227 änkor som Rees
hade intervjuat, hade upplevt kontakt med sina
avlidna män. Ju starkare bandet hade varit mellan
makarna i äktenskapet desto mer sannolikt var att
den senare kontakten med den avlidne uppstod.

Wright betonar att det i hennes databas inte
föreligger något samband mellan att ha erfarit
kontakt med avlidna och missförhållanden under
barndomen, särskilt gäller detta den senare
kontakten med av en förlorad livspartner. För de
flesta av dessa av Wright intervjuade personer
var mötet med den avlidne maken den första
paranormala händelsen i deras liv. En sådan
händelse medförde för de överlevande en ökad
öppenhet för paranormala skeenden. �

Jan Dalkvist kommenterar artikeln på
följande sätt:
Jag blev inledningsvis imponerad av artikeln, men
fann vid närmare granskning mycket allvarliga
brister i dataanalysen och i resultatredovisningen.
Nu är jag inte alls imponerad, bara irriterad på hur
Radin behandlar sina läsare.

Vad man slås av i samtliga figurer, t.ex. Fig 7.,
är att det förutom en uppgång under stimulusperio-
den finns en nedgång före stimuluspresentationen,
i alla tre grupperna. Detta tyder på att deltagarna
på något sätt har uppfattat när sändningen kommer
att äga rum, vilket de enligt upplägget inte skulle
ha gjort. Men givet att det både finns en nedgång
och en uppgång så kan man inte fastställa någon
healing-effekt bara genom att titta på uppgången
under stimulusprestationen. Vad som skulle behöva
göras är att statistiskt jämföra medelvärdena i peri-
oden före stimuluspresentationen med motsvarande
medelvärden under stimulusvisningen. Om man tit-
tar närmare på figurerna verkar det inte troligt att
det finns någon skillnad. Och om det ändå skulle
finnas en skillnad så skulle den mycket väl kunna
bero på deltagarnas förväntan och inte på förekom-
mande healing.
Den intressanta frågan blir då inte om det finns nå-
gon healing-effekt eller inte utan varför Radin inte
gör den nämnda ganska självklara jämförelsen, och
inte ens diskuterar varför EDA går ned före stimu-
luspresentationen (han kan omöjligen ha undgått
att se nedgången).

Det är sånt här som jag så starkt ogillar hos
Radin.

Jag ställde därför följande fråga till
Dean Radin (via GB):
The interesting question would then be not
whether there is any healing-effect or not, but why
Radin does not perform the above mentioned rat-
her obvious comparison, and does not even discuss

PA-konferens 2008
13-17 augusti

i Winchester, England 

Årets PA-konferens, den 51:a äger rum I

Winchester, ca en timmes resa från Lon-

don. Det blir en konferens i samverkan

med Society for Psychical research. Den

äger rum i University of Winchester West

Downs Centre, Winchester. Kongressen

delas upp i separata PA- resp. SPR-ses-

sioner där de båda organisationerna har

olika programansvariga, Dr Simon Sher-

wood

(Simon.Sherwood@northampton.ac.uk)

vid University of Northampton, resp. Prof.

Bernard Carr. SPR nås via

UKSociety@aol.com.

 Mer info om PA-konferensen kommer på

http://www.parapsych.org/, och för SPR-

konferensen på website (www.spr.ac.uk).

Jan Dalkvist granskar
experiment Dean Radin

gjort med EDA, elektriskt
hudmotstånd

Undviker Radin att följa upp

alla tänkbara förklaringar?
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why EDA decreases before the stimulus presenta-
tion - it is almost impossible for him not to have
noticed it. 

Do you have any comments to these ideas? Or
is there anything we have misunderstood?

Dean Radin svarade:
That is precisely correct. Something alerted them –
the question is what? The statistical analysis clam-
ped each person’s SCL to its value at the moment
of the remote stimulus because the question of in-
terest was whether SCL would change from the base-
line as a result of the distant intention, and not
whether SCL itself differed among the three groups.

Under the null hypothesis, SCL in a relaxing
person generally decreases. In this study SCL did
indeed decrease before the stimulus, as the com-
mentator notes. However, in accordance with pre-
vious DMILS studies, something stopped this dec-
reasing trend when a distant person began to send
intention. This is an anomaly because potential
electromagnetic, vibration and acoustic cues bet-
ween the sender and receiver were rigorously
shielded (the same test environment was examined
and approved by among others, Richard Wiseman,
who later used the same setup in an unsuccessful
study of a similar design, but without highly moti-
vated participants). Potential anticipatory cues on
the part of the receiver were eliminated because no
one, including the experimenters, knew in advance
precisely when each 10-second distant intention
period would begin.

TilläTilläTilläTilläTilläggggggsfrågsfrågsfrågsfrågsfråga till Radinga till Radinga till Radinga till Radinga till Radin:
Har du jämfört stimulusperiderna med kontrollpe-
rioderna med avseende på medelvärdena av SCL
och vad blev resultatet i så fall?

SvSvSvSvSvararararar:
No.

TilläTilläTilläTilläTilläggggggsfrågsfrågsfrågsfrågsfråga till Radinga till Radinga till Radinga till Radinga till Radin:
Why did you use, as we see it, a rather farfetched
measure of the ”peformance” and not just the mean
value? 
 
SvSvSvSvSvar:ar:ar:ar:ar:
As I’ve previously explained, and will emphasize
here: The statistical analysis clamped each
person’s SCL to its value at the moment of the re-
mote stimulus because the question of interest was
whether SCL would change from the baseline as a
result of the distant intention, and not whether SCL
itself differed among the three groups. This is not a
farfetched measure of performance, but rather the
measure of interest in this study. Change in SCL,
or more commonly change from a baseline value,
is a very common procedure within psychophysio-
logical studies.
 
SlutkSlutkSlutkSlutkSlutkommentarommentarommentarommentarommentar från Jan Dalkvist:från Jan Dalkvist:från Jan Dalkvist:från Jan Dalkvist:från Jan Dalkvist:
Radins mått är i sig adekvat och i överensstämmel-
se med många mainstreamundersökningar (ökning
av SC under stimulusperioden). Men för att vara
säker på att ökningen har att göra med stimuluspre-
sentationen så bör det ske en jämförelse mellan pe-
rioderna när inget stimulus visas och experiment-
perioderna. Om det inte finns någon nivåskillnad,
så att experimentperioderna uppvisar högre SC än
de stimulusfria perioderna så kan man misstänka
att ökningen är en artefakt, eller har uppkommit
slumpmässigt. Grundtanken är både enkel och rim-
lig: om patienterna blir påverkade av att bli ”tittade
på” så bör SC-nivån vara högre under ”tittandet”
än när de inte betraktas.

Anm. SC = skin conductance, dvs hudens lednings-
förmåga,
SCL = skin conductance level

�

Jan Dalkvist,
Psykologiska
Institutionen,
Stockholms
Universitet , granskar
healingexperiment
med EDA, som ...

... Dean Radin,
Institute of Noetic

Sciences och tidigare
PA-ordförande,

rapporterade på PA-
kongressen 2006 i

Stockholm. Förstår
Radin Dalkvists

frågor och kritik?
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P1117 Consciousness  Studies  and
Psychical Research 7.5p

Description catalogue:  The course uses the scien-
tific method as ”the candle in the dark” in revie-
wing the historical and contemporary claims for ex-
traordinary abilities occurring in al-tered states of
consciousness such as hypnosis, meditation and
trance. Normal explanations for many of these ex-
periences are sought and evaluated and the emer-
gence of modern psychical research and experi-
mental parapsychology is seen in this context. The
discoveries from modern research concerning the
nature and limits consciousness and the cognitive/
emotional unconscious are presented.

Description web:  On completing the course the
student should be able to:
� Describe how research methods have evolved

and the precautions necessary for serious
research.

� Describe modern views the consciousness and
the unconscious processes as the central pheno-
mena of psychology

� Show a critical ability and openness in evalua-
ting claims and formulate questions in this area.

The course uses the scientific method as ”the cand-
le in the dark” in reviewing the historical and con-
temporary claims for extraordinary abilities occur-
ring in altered states of consciousness such as hyp-
nosis, meditation and mediumship. Normal expla-
nations for many of these experiences are sought
for and the emergence of modern psychical re-
search and experimental parapsychology is seen in
this context. The discoveries from modern research
concerning the nature and limits consciousness and
the cognitive/emotional unconscious are presented.

P1117 Consciousness  Studies  7.5p

Description catalogue:  The course presents psyc-
hological discoveries in consciousness research
with a special emphasis on areas of application. Af-
ter a review of the philosophical and historical
background together with recent findings relating to
brain function, the role of consciousness in elite
performance and health (flow, mindfulness and self
efficacy) is evaluated. Altered states of conscious-
ness such as meditation, hypnosis, dream states and
psychic experiences are presented as sources of
creativity.

Description web:  On completing the course the
student should be able to:
� Describe how a reductionist view of conscious-

ness has given way to one in which conscious-
ness and its various states reclaim a central role
in behaviour and performance.

� Apply this knowledge to practical life situa-
tions.
� Show a critical ability and openness in evalua-
ting claims and formulating questions in this area.

The course presents psychological findings in the
area of consciousness research with a special emp-
hasis on areas of practical application. After a view
of the philosophical and historical  background to-
gether with recent findings relating to brain func-
tion, the role of consciousness in elite performance
and health (flow, mindful ness and self efficacy) is
evaluated. Clinical states such as dissociation and
psychotic experiences are also defined.  Altered sta-
tes of consciousness such as meditation, hypnosis,
dream states and psychic experiences, are presented
as rich sources of creativity and inner life.

Professor Adrian Parker
håller under våren 2008 en
kurs vid Göteborgs univer-
sitet i ’Psychic research
and consciousness’, den
första kursen på universitet
i detta ämne som är öppen
för alla som är behöriga att
läsa på högskolan.

Kurs på Göteborgs Universitet om
’Psychic research and consciousness’
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JourJourJourJourJournal of the Society fnal of the Society fnal of the Society fnal of the Society fnal of the Society for Psychicalor Psychicalor Psychicalor Psychicalor Psychical
ResearchResearchResearchResearchResearch, (JSPR), oktober 2007

inleds med Christine Simmonds-Moore och Nicola
Holt, som skriver om Trait, state and psi: a comparison
of psi performance between clusters of scorers on
schizotyp in a ganzfeld and waking control condition,
Ian Baker och Ciaran O’Keeffe följer med Ethical
guidelines for the investigation of haunting
experiences, riktlinjer alltså för hur ’spökhus’ och
platser med ’spökerier’ ska utforskas. Chris Roe och
Stuart Flint följer med A remote viewing pilot study
using a ganzfeld induction procedure, en rapport som
kombinerar remote viewing och ganzfeld-teknik. Bland
böcker som anmäls: Harry Price: The psychic detective
av Richard Morris, Opening to the infinite: The art and
science of nonlocal awareness, av Stephan Schwartz.
Numret avslutas med bl a Minnesord om Ian
Stevenson, av Emily Wlliams Kelly.

Boken IrreducibIrreducibIrreducibIrreducibIrreducible Mind:le Mind:le Mind:le Mind:le Mind:          TTTTTooooowwwwward a psycholo-ard a psycholo-ard a psycholo-ard a psycholo-ard a psycholo-
gy fgy fgy fgy fgy for the 21st centuror the 21st centuror the 21st centuror the 21st centuror the 21st centuryyyyy     anmäls

I Journal of Scientific Exploration (JSE) nr 4, 2007
finns Is the psychokinetic effect as found with binary

Axplock ur
tidskrifter

Om forskningen i Coventry och om

forskningsåren med Bob Morris

Paranormal review, oktober 2007, börjar med Subt-
houghts of a collective mind, av Douglas M Stokes,
därefter The clothes of ghosts: a survey of a  nine-
teenth-century problem, av Shane McCorristine, sedan
följer responses to ’one life only’ av Robert Charman,
John D. Ralphs  serien om forskningen vid olika uni-
versitet fortsätter med researching the anomalous: Uni-
versity based research units - part two, om Coventry.
Därefter skriver Nicola Holt om The legacy of Bob
Morris: a report on the 48th study day - part two - the
’Koestler years’. Sylvia Hart Wright om Family back-
ground of highly psychic adults. Michael Thalbourne
om On the evaluation of spontaneous coincidence,
Hannah Gilbert om The 31st spr annual conference in
Cardiff, SPR:s nya hemsida presenterades (togs i bruk
sent i juli 2007, har adress som förut www.spr.ac.uk,).

Journal of Consicousness Studies
(JCS) nr 11, 2007
har som huvudartikel J B Watsons rejection of mental
images, the first modern battle for consciousness, av
David Berman och William Lyons. Av annat intresse är
Bill Faws rapport ’And the Danube ran through it’ -
review of the TSC 2007 i Budapest. Bland böcker,
Susan Blackmore anmäler Sergio Della Sala (ed): Tall
tales about the mind and brain: separating fact from
fiction, och Paul Marshall anmäler Edward F. Kelly, et
al: Irreducible Mind: toward a psychology for the 21th
century.

Debatt om hur NDU-er ska tolkasDebatt om hur NDU-er ska tolkasDebatt om hur NDU-er ska tolkasDebatt om hur NDU-er ska tolkasDebatt om hur NDU-er ska tolkas
Nr 1 hösten 2007 av JNDS (Journal of Near-
Death Studies)
utgör den andra av den tre-delade dialogen mellan
filosofen Keith Augustine och olika kommentatorer om
de empiriska bevisen om hur man tolkar nära-döden-
upplevelserna. Numret inleds med Near-death
experiences with hallucinatory features, av Keith
Augustine, med en kommentar av Janice Holden, More
things in heaven and earth: a response to ”near-death
experiences with hallucinatory features”, och en
kommentar av Peter Fenwick, M D och  av William
Serdahely, PhD. Inläggen avslutas med att Keith
Augustine får försvara sitt inlägg. Numret avslutas med
letters to the editor från bl a de etablerade storheterna
Bruce Greyson, Kenneth Ring och Raymond Moody.

�

random number generators suitable to account for
mind-brain interaction?, av Wolfgang Helfrich, Dale
Graff fortsätter om Explorations in precognitive drea-
ming, Kevin Chen skriver om From healing to religiosi-
ty. Bland böcker: Rebecca Goldstein Incompleteness:
The proof and paradox of Kurt Gödel, Edward Kelly,
Emily Williams Kelly, Adam Crabtree, Alan Gauld, Mi-
chael Grosso och Bruce Greyson om Irreducible Mind:
Toward a psychology for the 21st century, Rodger An-
derson Psychics, Sensitives and somnambules: a bio-
graphical dictionary with bibliographies, Lynne Hume
Portals: Opening doorways to other realities through
the senses, Lance Storm & Michael Thalbourne (ed):
The survival of human consciousness: essays on the
possibility of life after death. M Kuijsten (ed) Reflec-
tions on the dawn of consciousness: Julian Jaynes’s bi-
camelar mind theory revisited.

På slutet finns info om SSEs 27 årliga möte
Konferenstema: Collapsing paradigms at the frontiers of
consciousness & UFO research, 25-28 juni 2008, i Mil-
lenium Harvest House, Boulder, Colorado.  Website:
www.scientificexploration.org.

Av GÖRAN BRUSEWITZ
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Hjärtligt tack för gåva:

Kan kvantbehandling av data i hjärnan
antyda en andlig sida av människan? – en

parallell till Hameroffs idéer?

Frontier Perspectives, nr 1 2007
är ett speciellt 20th anniversary edition, med flertalet
artiklar från tidigare nummer.

Karl Pribram redogör för Quantum information
processing in brain systems and the spiritual nature of
mankind, som berör hur hjärnan behandlar kvantinfor-
mation och antyder en andlig sida hos människan. Föl-
jer gör Sarah Knox med Physics, biology and acupunc-
ture : exploring the interface, som väl knappast berör
parapsykologi, men lite intressant för oss i Stockholm
som en gång var med i psykobiofysik, för jag tror Sa-
rah Knox var en av forskarna i den gruppen, på 70-ta-
let). Hans-Peter Dürr granskar sedan Sheldrakes idéer
from modern fysiks perspektiv, Fritz A Popp redogör
sedan för A novel technique to assess the status of the
body´s regulatory system.

Ny bok med bidrag av bl a Sheldrake och

Pribram
Frontier Perpectives från sommaren 2005
har huvudartiklar som berör biologi och planeter/
astronomi/fysik. Bland böcker som anmäls finns
Amoroso, Antunes, Coelho, Farias, Leite och Soares
(ed) 2000: Science and the primacy of consciousness:
Imitation of a 21st century revolution, utgiven av
Noetic Press i Kalifornien, och med bidrag av Karl
Pribram om neuroscience, Rupert Sheldrake om
parapsykologi, Henry Stapp om kvantfysik och Georg
Franck om filosofi. Vidare anmäls Daniel Benor, 2005,
How can I heal what hurts? Wholistic healing and
bioenergies, David Fontana, 2005, Is there an afterlife?
A comprehensive overview of the evidence, William
Tiller, Walter Dibble och Gregory Fandel, 2005, Some
science adventures with real magic, där de bl a försöker
behandla begreppet ”subtil energi-medicin”, ett begrepp
som behandlas  och omnämns allt oftare, tyvärr ofta
ganska slarvigt.

Newsletter, mars+sept 2007, from
AAAAAustrustrustrustrustralian Institute of paralian Institute of paralian Institute of paralian Institute of paralian Institute of parapsychologyapsychologyapsychologyapsychologyapsychology, .
I dessa, 4 sidor var, nyhetsbrev står att läsa en artikel
av Lance Storm om Jung, synchronicity and the
Australian APRU. I septembernumret skriver Colin
Mitchell om Ouija board ”blowback”.

Flyttar du?Flyttar du?Flyttar du?Flyttar du?Flyttar du?
Anmäl från och med nu ny adress (och/eller
mobiltelefonnummer eller e-postadress) till
Åsö Föreningsråd:  bjorn@aso.nu eller per
telefon 08-644 72 10 (Björn Berglund) eller
via vanlig post:
Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94,

116 43 Stockholm.

Hur hitta till Stocksundstorp 16 april?

”Om väggar har minnen”

Vi erbjuder gemensam promenad sista biten.
Samling 18.50 vid T-Bergshamra, uppgång
Stocksundstorp. Åk då Mörbylinjen som avgår
från Östermalmstorg kl 18.35, sitt om möjligt i
sista vagnen i tågets färdriktning. Framme vid
Bergshamra 18.45. Efter samling där 18.50, ge-
mensam promenad ca 6-7 minuter. Missar nå-
gon detta 18.35-tåg, ring Jens 70-526 31 63 för
samordning eller hitta själv, det är ganska en-
kelt.
Jens’ vägbeskrivning enligt egen erfarenhet och
Enirokartan 2007:  T-bana uppgång: ICA affär,
gå t vänster, följ Gamla vägen ca 150 m, sväng
vänster på Ripstigen under E18, fortsätt på
samma lilla väg ca 150 m ned mot vattnet. Kon-
valjstigen är en liten återvändsväg till vänster
efter ca 100-150 m, till no 4, gult 1700-talshus.

Eller:  Buss 540, 509: Södra Bergshamra.
Karta: se telefonkatalogen, kartblad 29.
För mer INFO: ring Carinne  08/85 50 84.

www.carinne.nu

Axplock från tidskrifter, forts från sid 11
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