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PARAPSYKOLOGI
forskning och nyheter

HÅLLHÅLLHÅLLHÅLLHÅLLTIDER:TIDER:TIDER:TIDER:TIDER:

10.00  Föredrag:
The conscious pilot model, with a bit

of the quantum and microtubules

11.15  Kaffepaus

11.30  Föredrag:
The Penrose-Hameroff model,

decoherence and biological feasibility,

and philosophical implications

12.45 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Paneldebatt, frågor & svar

Professorn i biofysik Hans Liljenström
medverkar liksom sannolikt Peter Århem,
professor på Karolinska Institutet.

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

Arrangemanget stöds av John Björkhems Minnesfond och
ingår i firandet av 60-års-jubileet för Sällskapet för
Parapsykologisk forskning.

Kan man skapa
(och detektera)

tankespår till föremål?

SPF-utflyktSPF-utflyktSPF-utflyktSPF-utflyktSPF-utflykt med praktiska övningar kring

psi-spåret och slagruta med JensTellefsen:

Lördag 30 augusti 2008 kl 10.00Lördag 30 augusti 2008 kl 10.00Lördag 30 augusti 2008 kl 10.00Lördag 30 augusti 2008 kl 10.00Lördag 30 augusti 2008 kl 10.00
Plats: ännu oklar.

Mer info: mejla Jens Tellefsen, jate@kth.se,
eller ring honom 070-52 63 163 om tid och
plats. Alt. se vår hemsida veckan före.

Meddela gärna Jens att du kommer, så han
vet. Idealiskt antal 5-10 pers.
AAAAAvgift vgift vgift vgift vgift 100:-. Medlemmar 50:-.     Ta gärna  med fika.

Can quantum physics help us
to better understand psi?

Föredrag 12 juni kl 19.30, PhD William Roll.
Bill Roll ger oss här sin syn på om kvantfysiken
kan hjälpa oss att förstå de parapsykologiska fe-
nomenen. Han har med sin bakgrund som värl-
dens kanske främste poltergeist-forskare sin syn
på denna eventuella beröring med kvantfysik.
AAAAAvgiftvgiftvgiftvgiftvgift 100 kr, 50 kr för medlemmar.
LokalLokalLokalLokalLokal: Sal 5-6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Östermalms för-
eningsråd). Kaffe i en paus.

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning (SPF)
kallar till ajournerat

ÅRSMÖTE
Torsdagen den 12 juni 2008 kl 18.00

Dagordning delas ut på plats. Därefter föredrag.

SeminariumSeminariumSeminariumSeminariumSeminarium 18 maj 2008 18 maj 2008 18 maj 2008 18 maj 2008 18 maj 2008
kl 10.00 – ca 16.00kl 10.00 – ca 16.00kl 10.00 – ca 16.00kl 10.00 – ca 16.00kl 10.00 – ca 16.00

Om kvantbiologin öppnar dörren till
medvetandet, finns då rum även för själen?

Professor

Stuart Hameroff,

Center for Conscious-
ness Studies, The Uni-
versity of Arizona. Pro-
fessor Hameroff
är specialist inom
anestesiologi och
psykologi och legen-
darisk medvetande-
forskare.
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Ordförande har ordet

Nästa arrangemang nu under våren
blir ett seminarium söndagen den 18
maj med anestesiologen Stuart Ha-

planeras till sista lördagen i augusti, den 30 augusti. För
att inte behöva skicka ut ett helt separat nyhetsbrev i
mitten av augusti för detta ber vi er som är intresserade
att maila Jens Tellefsen (adressen jate@kth.se) (eller på
mobil 070-52 63 163) som håller i utflykten, om närmare
info om tid och plats. Alternativt titta på hemsidan veck-
an före.
RapporRapporRapporRapporRapport frt frt frt frt från årsmötetån årsmötetån årsmötetån årsmötetån årsmötet
På årsmötet blev det i stort sett omval av samtliga leda-
möter, med ett undantag: eftersom det enligt stadgarna
ska vara fyra ledamöter i SPF:s styrelse, inte fem, nå-
got årsmötet valde att hålla fast vid (fast vi flera år i rad
haft fem) valde årsmötet att låta Louise Ramsby vara
adjungerad. Vidare, eftersom kassören ska ingå i styrel-
sen, blev Carina Landin som är kassör sedan i höstas,
suppleant, och Jonas Liljegren, som inte är med så ofta
eftersom han bor i Göteborg, blev adjungerad.

Eftersom det inte förelåg någon revisionsberättelse
för SPF kunde årsmötet inte ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet. Efter diskussion beslutade årsmötet att
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen i SPF skulle tas på
ett ajournerat årsmöte före juni månads utgång.

Som vanligt beslutade också årsmötet om med-
lemsavgift för år 2008, och det blev oförändrad avgift,
250 kr för ordinarie medlemmar, 200 för studerande
och pensionärer. Vi bifogar inbetalningskort för i år och
hoppas förstås att ni vill fortsätta stödja oss och följa
utvecklingen inom området. Vi har redan flera föredrag
klara inför hösten och även nästa år, bl a Englands le-
dande forskare, Deborah Delanoy.

Om detta nyhetsbrevOm detta nyhetsbrevOm detta nyhetsbrevOm detta nyhetsbrevOm detta nyhetsbrev
Vi planerar för ett normaltstort nummer till september
och ägnar detta nummer åt att förbereda er på att försö-
ka förstå lite av den modell som Hameroff ska försöka
förklara vid sitt besök i maj, om hur medvetandet upp-
kommer i hjärnan, baserat på kvantprocesser i nervceller
i hjärnan.

Fler notiser och nyheter på vår hemsidaFler notiser och nyheter på vår hemsidaFler notiser och nyheter på vår hemsidaFler notiser och nyheter på vår hemsidaFler notiser och nyheter på vår hemsida
Nytt från och med nu är också att vi lägger ut fler noti-
ser på vår hemsida, notiser som vi bara kort nämner här.
Vi gör så, dels för att många i första hand letar på vår
hemsida efter information, dels för att kunna publicera
mer material, dels för att tryckningen av vårt nyhetsbrev
är en stor del av våra kostnader i SPF, så vi vinner myck-
et på att framför allt lägga ut notiser på hemsidan och
bara kort nämna dem i det tryckta nyhetsbrevet.

Vi har redan nu, och kommer att fortsätta med det,
att när nyanlända tidskrifter går ut på cirkulation, lägger
vi direkt ut axplock ur dem, på vår hemsida. Till nyhets-
breven plockar vi sedan ut de mest intressanta. Notiser-
na läggs på hemsidan ut med datum, så ni ser när de
lagts ut.

Om vårens föredrag

meroff från Center for Consciousness Studies, The Uni-
versity of Arizona, legendarisk medvetandeforskare.
Han håller ett seminarium om denna sin forskning sön-
dagen den 18 maj. Hans website är
www.quantumconsciousness.org.

Hameroff har tillsammans med matematikern Roger
Penrose utvecklat en modell för att förklara hur medve-
tandet kan uppkomma i hjärnan. Modellen baseras på
både neurofysiologi och kvantfysik, det senare tillämpat
på biologi och nervfysiologi.

Det första föredraget, kl. 10.00 blir på temat The
conscious pilot model, with a bit of the quantum and
microtubules, det andra föredraget, efter kaffe blir om
The Penrose-Hameroff model, decoherence and biolo-
gical feasibility, and philosophical implications. I det-
ta sista tema blir det också möjligt för honom att direkt
kommentera möjliga samband och konsekvenser för pa-
rapsykologin.

Dagen avslutas med en paneldebatt där Hans Lil-
jenström och sannolikt också Peter Århem medverkar.
Båda två lärde känna Hameroff och hans idéer redan på
90-talet. Liljenström är professor i biofysik vid SLU i Ul-
tuna/Uppsala och tidigare elev till Jens Tellefsen, Århem
är professor och verksam på Karolinska Institutet.

Detta seminarium med Hameroff ser vi som ett lämp-
ligt tillfälle att börja fira SPF som fyller 60 år i år, SPF bilda-
des 1948! Mer firande, inkl middag planeras till hösten.

Lokal för seminariet blir sal 1, Östermalms fören-
ingsråd, Valhallavägen 148, 1 tr upp.

Våren avslutas med ett nyinsatt föredrag den 12
juni, med sverige-bekantingen dansk-amerikanen Willi-
am Roll, PhD. Han håller kl 19.30 föredrag på temat Can
quantum physics helps us to better understand psi?
Lokal blir sal 5-6 på Valhallavägen 148. William Roll är en
välkänd dansk-amerikansk parapsykolog som framför
allt studerat poltergeist-fenomen, den kanske främste i
världen, något han också skrivit ett stort antal veten-
skapliga artiklar och böcker om.

Kvällen inleds 18.00 med det ajournerade årsmö-
tet. På dagordningen står 5 frågor: 1) revisionsberättel-
se för SPF, åtföljd av 2) ansvarsfrihet för SPF för 2007,
3) ändring av stadgar för SPF (beslut 2 av 2 ska tas av
ändrade stadgar  - på årsmötet 2007 fattades det första
beslutet att det ska vara ”minst 4 ordinarie ledamöter” i
SPF:s styrelse, tidigare gällde ”4 ordinarie ledamöter”),
4) välja ny valberedning och nya revisorer och 5) en
kortare diskussion om hur vi når nya medlemmar.

Utflykt med psi-spåret och slagruta i augusti
Vi planerar också, som en tradition, att börja hösten med
att ordna en utflykt kring psi-spåret och slagruta. Den

Flyttar du?Flyttar du?Flyttar du?Flyttar du?Flyttar du? Anmäl i så fall ny adress, mobilnr o/e e-post
till bjorn@aso.nu , tfn 08-644 72 10 (Björn Berglund) eller
via vanlig post: Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94,
116 43 Stockholm.
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Enligt Hameroffs kontroversiella teori är medvetandet
beroende av kvantprocesser i mikrostrukturer, s.k. mik-
rotubuli i hjärnceller. Denna teori blev mer allmänt känd
och diskuterad genom att den berömde matematikern
och fysikern Roger Penrose i Oxford anknöt till Ha-
meroffs teori i sin bästsäljare ”The Emperor´s New
Mind”, som lanserar en ”Platonsk” teori om medvetan-
dets uppkomst och funktion baserad bl.a. på en modifie-
rad variant av kvantmekaniken.

Penrose (P) såg kvantprocesser i dessa sk mikrotu-
buli i hjärnan och undrade om det inte borde vara struk-
turer i hjärnan, som behandlar dessa fragment av kvant-
medvetenhet, men kunde inte förklara vad dessa var.
Hameroff, som är narkosläkare hade under tiden funnit
datorliknande komponenter i hjärnan men kunde inte
räkna ut hur de fungerade. ”Jag behövde en mekanism,
han behövde en struktur”, säger Hameroff, så de två
männen började samarbeta.

Hameroff anser att medvetandet är separerat från
kroppen. Båda två anser att deras modell går så långt
som till mysteriet med medvetandet i sig.

  Hur bedöms modellen idag?
Lite vägledning för att än mer förstå modellen får vi av
en artikel vi fått från Hameroff och som vi sammanfattar
separat, dels av artikeln The brain is both neurocompu-
ter and quantum computer, av Hameroff (H), i Cognitive
Science 31, (2007). Han bemöter där kritik han fått på sin
och Penroses modell (som kallas för Orch OR modellen)
för medvetandet. Kritiker menar här att den sk ”neuro-
beräkningsmodellen” är mer trovärdig än kvantmekanis-
mer för att förklara mentala fenomen. H visar hur Orch
OR och den sk ”neuroberäkningsmodellen” går att för-
ena och ifrågasätter att det enbart är denna modell som
fysiologiskt kan förklara koherent, synkron gamma-EEG-
aktivitet (1), som kan utgöra den neurala basen för med-
vetandet. Orch OR baseras på kvantberäkningar i mikro-
tubuli inom dendriter i hjärnbarken (dendriter är de för-
greningar hos en nervcell som leder nervimpulser till
nervcellskroppen) och andra regioner som är länkade till
något vi kan kalla ”dendritiska nät” som är stora mäng-
der av dendriter från olika nervceller som sida till sida är
förenade med varandra till de strukturer och den ”arki-
tektur” i hjärnan som hanterar neuroberäkningsmodel-
len. Vi föreslår, upprepar H, att medvetandet uppkommer
i mikrotubuli i dendritiska nät, som gamma EEG-synkro-
niserade sekvenser av kvantberäkningar i hjärnan, be-
räkningar som varar i ca 25 ms, och att varje sådan sek-
vens avslutas av en självkollaps eller reduktion.

Denna idé att koppla medvetande till dendriter har
tidigare föreslagits av Karl Pribram (1991) och Sir John
Eccles (1992) och andra. Orch OR är ett livsdugligt sätt

att närma sig en förståelse av hur hjärnan producerar
medvetande, menar H.

 Det är sant, som kritikerna menar att Penrose OR-
modell är obevisad. Ja, och att om denna modell skulle
visa sig riktig så måste kvantteorin skrivas om. Men,
menar H, kvantteorin som den är formulerad idag är
ofullständig. Den måste skrivas om.

Kritikerna menar att P/H måste visa vilka aspekter
av hjärnan som inte kan förklaras av neuroberäknings-
modellen och som kan förklaras av kvantberäkningsmo-
dellen eller associerade mekanismer. H menar att neuro-
beräkningsmodellen inte lyckas förklara viktiga egen-
skaper hos medvetandet, såsom ’binding’, ’transition’
från omedvetna aktiviteter till medvetet, icke-algoritmisk
bearbetning och ”det svåra problemet” med subjektiva
upplevelser (Chalmers, 1996), egenskaper som alla kan
diskuteras. Synkron gamma-aktivitet (30-90 Hz) har ob-
serverats i hundratals studier av människa och djur där
man använt sig av många EEG-elektroder som antingen
placerats utanpå skallen, på hjärnans yta eller inne i
hjärnvävnaden; det uppträder inom områden i hjärnan
och också mellan olika områden, mellan de båda hemi-
sfärerna och mellan hjärnan och thalamus och mellan
hjärnan och ryggmärgen (Schoffelen, Oostenveld &
Fries, 2005).

Som avslutning pekar de på att Orch OR är en teori
om medvetandet som vilar på ännu så länge obevisad
biologi och fysik, men är förenlig med känd vetenskap,
möjlig att falsifiera, dvs. testa, och den skapar förutsä-
gelser som kan testas (Hameroff, 1998c; Hameroff,
2006a), vanliga villkor för att det ska vara vetenskapligt.

Not: 1. gamma-EEG-aktivitet: EEG-rytm med låg amplitud
mellan 30 och 100 Hz som utgör den neurala grunden för
utförandet av kognitiva uppgifter, knutet till tänkandet mm.
Faktagranskare: kvantfysiker Jens Tellefsen, samt Göran
Grip, narkosläkare och författare.

Ur inlägg av Hameroff på senaste consciousness-Ur inlägg av Hameroff på senaste consciousness-Ur inlägg av Hameroff på senaste consciousness-Ur inlägg av Hameroff på senaste consciousness-Ur inlägg av Hameroff på senaste consciousness-
kongressenkongressenkongressenkongressenkongressen (The conscious pilot: Synchronized dendri-
tic webs move through brain neurocomputational net-
works to mediate consciousness): The mobile synchro-
ny correlating with consciousness is produced not by
axonal spikes/firings, but via networks of neighboring
neuronal dendrites connected ?sideways? by gap junc-
tions (dendritic webs). In computer terms, dendritic
webs are laterally-connected input/integration layers
embedded in feed-forward and feed-back networks. —
Gamma synchronized dendritic webs are perfectly sui-
ted to function as the brains conscious pilot,moving th-
roughout neurocomputational axonal-dendritic net-
works, able to tune in and take over from non-consci-
ous auto-pilot modes.

Stuart Hameroff försöker förstå medvetandet
AAAAAv Görv Görv Görv Görv Göran Bran Bran Bran Bran Bruseuseuseuseusewitzwitzwitzwitzwitz
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Axplock ur tidskrifter återkommer till hösten.
Är du van att filma? Tony Eckardt som hittills spelat in
våra föredrag, flyttar till sommaren, och om vi ska kunna
spela in föredrag även fr o m i höst behöver vi någon
för detta. Vi räknar för övrigt med att vilken månad som
helst komma igång med att på hemsidan erbjuda kopior
av föredrag.
Nästa nyhetsbrev planeras komma ut i mitten av septem-
ber. Då planerar vi också ha ett ”förord” på engelska,
detta för att kunna nå många utländska läsare, samt en
kort sammanfattning av viktiga artiklar på engelska.
Dessutom förbereder vi ett utrymme åt er läsare/medlem-
mar att få komma till tals om vårt ämne. en ny avdelning
i nyhetsbrevet för synpunkter från läsarna/medlem-
marna.

Kan kvantfysiken förklara medve-
tande och parapsykologin?

AAAAAv Stuarv Stuarv Stuarv Stuarv Stuart Hamerofft Hamerofft Hamerofft Hamerofft Hameroff, M D, M D, M D, M D, M D
Översättning och bearbetning:
Jens Tellefsen och Göran Brusewitz

Vad är medvetande? I den moderna bilden av medvetan-
de uppfattas hjärnan som en klassisk dator, där indivi-
duella nervceller, eller neuroner, skickar ut sina signaler
och därmed fungerar som förmedlare av fundamentala
’informationstillstånd’ eller –’bitar’. Denna uppfattning
(s k neuroberäkningsmodellen) tycker man på ett till-
fredsställande sätt kan förklara ickemedvetna funktioner
hos hjärnan, det som filosofen David Chalmers kallar
”de lätta problemen”. Bland dessa finner vi reaktioner
som inte är medvetna på olika stimuli, förmågan att inte-
grera information, att fokusera uppmärksamheten och
att kontrollera ens uppträdande (också känd som ”zom-
bie” eller ”autopilot” tillståndet). Chalmers´ ”hårda pro-
blem”, däremot, består av frågan om hur hjärnan kan
producera subjektiva, medvetna erfarenheter som kan
”stämma av och även ta över” de processer som inte är
medvetna, och sedan omvandla dem till medvetna var-
seblivningar och aktiviteter. Neuroberäkningsmodellen,
som baserar sig på den klassiska fysiken, kan inte han-
tera medvetandets hårda problem och heller inte möjlig-
heten för att förstå ickelokala parapsykologiska effekter.

År 1989 föreslog Sir Roger Penrose att kvantbase-
rade beräkningar skulle kunna ligga till grund för medve-
tandet. I sådana kvantberäkningar finner vi att många
möjliga informationstillstånd kan samexistera i vad som
kallas kvantsuperposition av både ettor (1) och nollor
(0), de finns samtidigt. Dessa tillstånd kallar vi kvantbi-
tar eller qubitar (qubits, eng). Dessa qubitar interagerar
eller växelverkar med varandra genom ickelokala sam-
manflätningar tills de kollapsar eller när de som lösning
reduceras till specifika tillstånd. Penrose föreslår alltså
att medvetande är en fortlöpande sekvens av kvantbe-
räkningar i hjärnan och att varje sådan sekvens avslutas
av en självkollaps eller –reduktion som orsakas av en
rent objektiv tröskeleffekt (därav uttrycket ”objektiv re-
duktion eller ”OR”). Penrose´s OR-tröskel är en egen-
skap hos den grundläggande rumtidsgeometrin som sam-
manknyter det vi kallar medvetande med det mest grund-
läggande draget hos vårt Universum (den superlilla, men
samtidigt också, den oändligt stora Planckskalan).

1994 började jag samarbeta med Roger Penrose för
att utveckla en modell för medvetandet, baserad på OR-
förmedlade kvantberäkningar i s k mikrotubuli, mikrorör
(microtubules, eng) som finns i hjärnans neuronstruktur,
främst i den högra hjärnhalvan, vilka kan ’orkestreras’
av via synapser inkommande signaler (därav uttrycket
”orkestrerad objektiv reduktion” eller ”Ork OR”, på eng-
elska ”Orch OR”). Dessa mikrotubuli fungerar i levande
celler som molekylära biologiska datorer.

Ork OR har setts med skeptiska ögon av andra ex-
perter. De menar att det är mycket osannolikt att bety-
dande kvanteffekter skulle kunna uppträda vid de tem-
peraturer som existerar i hjärnan och som skulle medföra
drastiska dekoherenseffekter (kvanttillstånden kollapsar
då till de normala klassiska tillstånden). Dock har det vi-

sat sig att nyligen utförda experiment har kunnat de-
monstrera kvantkoherens hos proteinstrukturer även
vid relativt höga temperaturer hos biologiska system.

Dessa kvanteffekter (superposition, sammanflät-
ning, coherence mm) som existerar i Ork OR modellen
kan förklara bl a ett antal olika typer av ickelokala korre-
lationer och signaler som framträder i många parapsyko-
logiska undersökningar. Betydelsen av en kvantbaserad
grund för medvetandet skulle också inkludera rums- och
tidsmässiga sammankopplingar mellan levande system
och även med hela vårt universum.
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