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Etzel Cardeña är sedan 3 år professor i psykologi
vid Lunds Universitet, med inriktning på parapsyko-
logi och hypnologi. Han berättar i kväll om sin
forskning kring hypnos, förändrade medvetandetill-
stånd och paranormala fenomen.

OBS! Föredraget hålls på svenska.

Avgift 120 kr, för medlemmar 70 kr
Lokal : Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd) Kaffe i en paus

John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget

Föredrag 29 januari 2009, kl 19.00

UR  INNEHÅLLET:

Kan nya telepatistudier
ge övertygande bevis?

Om försök att under telepatiexperiment mäta vad
som händer i hjärnan (EEG, fMRI) eller i huden
(hudmotstånd, EDA) - fördelar och svårigheter?
Se också notis 43. -  Biofysiker professor Hans
Liljenström kompletterar.

Avgift: 100 kr, medlemmar 50 kr
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd) Kaffe i en paus

Föredraget/diskussionen är direkt efter årsmötet 18.00.

Föredrag/diskussion 26 mars 2009, kl 19.30

Ordförande: Göran Brusewitz:

Besök av holländsk nära-döden-
och medvetandeforskare:

Pim van Lommel är heltidsforskare om relatio-
nen hjärna-medvetande. Han har samman-
ställt sin forskning utifrån nära-döden-upplevelser.

Endless Consciousness, A Scientific
Approach to the Near-Death Experience

Han kommer till Stockholm för föredrag fredag
15 maj och seminarium lördag 16 maj.
Reservera dessa dagar om du är intresserad.

John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget.

  Uri Geller-dokumentär:
Den unika filmen om Uri Gellers

experiment på SRI, Stanford
Research Institute

Jan Fjellander visar videon

Torsdag 5 mars 2009, kl 19.30

Avgift  100 kr, 50 kr för medlemmar
Lokal: Sal 5-6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd) Kaffe serveras i en paus
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Ordförande har ordet
Det första föredraget på detta nya år
blir den 29 januari med professorn i
Lund, Etzel Cardeña, professor i psy-
kologi inklusive parapsykologi och
hypnologi. Han har nu verkat i Lund i
tre år. Vi ser fram emot att höra hur
hans forskning tagit form, vilka expe-

riment han gjort och hur hans forskningsprogram framö-
ver ser ut. Det kan därutöver sägas att Cardeña nu också
är ordförande i PA, Parapsychological Association, den
internationella sammanslutningen av parapsykologer, så
det kan också bli en diskussion om framtiden internatio-
nellt för vårt forskningsfält.

Vi har samlat lite information om hans forskning
på sidan 7. Vi sätter verkligen värde på att han har möj-
ligheter att forska i detta ämne. Och måste samtidigt
konstatera att det utanför hans ram är mycket svårt för
detta i Sverige. Jag redovisar separat på sida 6 mina för-
sök att kunna forska i parapsykologi. Det ser närmast
omöjligt ut.

Den 5 mars har vi en videokväll, då vi visar en
Geller-dokumentär: URI Geller – Det unika filmen
om Uri Gellers experiment och besök på ett av USAs
främsta forskningsinstitut SRI Stanford Research
Institute – med ytterst anmärkningsvärda testresultat
kring klärvojans, telepati och Psykokinesi – Dock inte
skedböjning.

Uri Gellers namn dyker fortfarande upp då och då
när man pratar om parapsykologi, så det kan finnas skäl
att bli påmind om vad han faktiskt lyckades med, inte
bara prata om hans eventuella fusk.

 Årsmöte hålls torsdagen den 26 mars. Det av-
slutas preliminärt med en diskussion och kort föredrag
på temat Olika sätt att detektera psi, bl a baserat på
Telepati – faktum eller fantasier?, artikel i Illustrerad
Vetenskap i januari 2008, sammanfattad av mig, Göran
B, i notis 43 på vår hemsida parapsykologi.se (inspire-
rad av mina egna experiment med överföring av känslor
med telepati och mätning av hudmotstånd, EDA). Vi
diskuterar fördelar och svårigheter med att göra mätningar
av t ex hudmotstånd (EDA) eller hjärnaktivitet (EEG,
fMRI) vid experiment med något parapsykologiskt feno-
men, oftast telepati. Jag, Göran B inleder, kommenterar gör
biofysikern professor Hans Liljenström.

Det som sedan är klart är ett besök i maj med den hol-
ländske kardiologen och nära-döden-forskaren Pim van
Lommel: det blir föredrag 15 maj och seminarium 16
maj. Han har nyligen kommit ut med en ny bok om denna
forskning, Endless Consciousness, A Scientific Approach
to the Near-Death Experience.

Vi diskuterar också med en forskare vid universite-
tet i Glasgow, Dr Patricia Robertson om ett besök till
hösten 2009. Hon har gjort mycket spännande experi-
ment med healing.

Detta nyhetsbrev har samma upplägg som det föregåen-
de, och speglar delvis innehållet i den nya hemsidan,
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som vi successivt förnyar under Notis-länken, med
både kortare och längre artiklar.

I detta nummer avslutar vi referat av kritisk
granskning av skeptikerna i VoF, en granskning som
återigen visar att ”tonen är självbelåten, — t o m nedlå-
tande”, och ”— det blir förödande om det ska vara
folkbildning”. Vi har vidare några korta sammanfatt-
ningar av notiser på hemsidan: om telepatiforskning i
Illustrerad Vetenskap (som blir utgångspunkt för dis-
kussionen efter årsmötet), om två böcker om parallell-
fältet alternativ/komplementär medicin som visar två
helt olika attityder till dessa behandlingar, något som
påminner om situationen för parapsykologin. Den som
riksmedia anger som expert, prof. Edzard Ernst, verkar
inte så uppskattad av utländska kolleger. Beror det på
att han avslöjat fältet som bluff eller för att han beter
sig ohederligt och ovetenskapligt? Döm själva utifrån
referat i notisen 44 på vår hemsida.

Den som skrivit förordet i Ernst bok, den i övrigt
respekterade Martin Ingvar och chef för Osher Cen-
trum på KI, presenterar inte fältet på ett helt riktigt sätt.
Bl a påstås på Ingvars hemsida att healingutövare inte
vill utsätta healing för vetenskaplig prövning. Mot detta
kan nämnas ett annat forskningsprojekt vi kort redogör
för här, om healing på lungcancer där effekten detekte-
rades med värmekamera, ett projekt som vi tidigare inte
alls uppmärksammat. Det ägde rum på Akademiska i
Uppsala för tio år sedan. Detta projekt stoppades när
det blev alltför mycket uppmärksammat. Jag minns
också att ett reiki-healing-projekt på Huddinge sjukhus
på 80-talet stoppades efter att Idagsidan på SvD skrivit
om det. I dessa fall var det tvärtom, de ansvariga ville
inte låta denna forskning pågå, fast förespråkare för
healing ville!

Ett helt annat, spännande tema som dykt upp är ett
tänkbart samband mellan medvetande, paranormala fe-
nomen och ett mindre kartlagt område av fysiken, mörk
energi resp. mörk materia, notis 45.

Innan jag avslutar med en helt ny service till med-
lemmar kan vi nämna att studiecirkeln, som skulle
startat den 4 december, istället börjar torsdag 5 febru-
ari och sedan i princip varannan torsdag. Schema med
påtänkta datum och inbjudna gäster kan fås av Ingrid F,
se sid 7.  Anmäl dig senast tisdag 27/1.

Dessutom: dom av er som känner personer som
kan vilja bli medlemmar: ordnar ni två nya medlem-
mar får ni själv gratis medlemsavgift, ordnar ni en ny
medlem får ni halv avgift.

En helt ny service för medlemmar – föredrag
direkt på hemsidan!
För alla er som inte bor i Stockholm: nu kan ni ändå
lyssna och se på föredrag. På hemsidan har vi lagt in en
ny länk där ni, mot lösenord ni får av kassören (som
kontrollerar att ni är medlemmar) kan se och lyssna på
flertalet föredrag vi ordnat under senare år. För de före-
drag och seminarier som kostat lite extra utgår en min-
dre avgift. Om allt detta kan ni läsa på sidan 6.
Alltså ännu en stor anledning för dig att bli medlem.

Om detta nyhetsbrev
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Ett referat av notis 43 på vår hemsida

Tidskriften Illustrerad Vetenskap hade i nr 1 2008 ett
överraskande positivt och neutralt reportage med rubri-
ken Telepati – faktum eller fantasier? om olika tele-
patiförsök där man samtidigt mätte hudmotstånd eller
aktivitet i hjärnan. På det sättet hoppas vissa forskare
att få fram data som lättare övertygar kritiker och mot-
ståndare till parapsykologin.

Allt fler experiment med telepati görs då man ock-
så mäter av om och hur kroppen reagerar på olika sätt.
Vanligast är att man mäter hudmotståndet. Tanken är att
kroppen reagerar känslomässigt om en stark känsla når
kroppen/medvetandet med telepati och detta kan mätas
med den elektriska aktiviteten i huden, s.k. electroder-
mal activity. Nu har man också börjat göra experiment
där man mäter EEG och fMRI, där man kan se vad som
händer i hjärnan samtidigt som telepatiförsök görs.

Det är ett överraskande sakligt och positivt repor-
tage av ett slag man sällan ser i dagens populärveten-
skapliga skrifter, så numret rekommenderas (ni kan be-
ställa kopior av artikeln, se nedan).

Först beskrivs ett telefontelepatiförsök med Rupert
Sheldrake år 2003. En kvinna väntar på ett samtal och ska,
när det ringer, ”gissa” vem av fyra tänkbara personer som
ringer. Chansen att gissa rätt av slumpen är 1 av 4. Kvin-
nan gissar rätt 6 gånger av 12. Lägger man till detta försök
850 som gjorts tidigare, blir resultatet att man gissat rätt
42 % av gångerna. Det är en försvinnande liten chans att
detta sker av slumpen, men, som vanligt är skeptikerna
inte övertygade. Har de rätt att vara skeptiska? Vad krävs
för att övertyga?

Skribenten Frederik Jölving nämner att flera forskare
gått in i laboratorier för att mäta hjärnaktivitet och få fram
mer hårddata.  Han redogör för de försök psykologen Ma-
rio Kittenis vid University of Edinburgh gjort, när han un-
dersökt hjärnvågorna hos personer som försöker skapa te-
lepatisk kontakt. Hjärnvågor är små elektromagnetiska
svängningar som beror på nervcellernas aktivitet i hjärn-
barken och mäts med EEG, med elektroder utanpå huvu-
det. Sändaren utsattes med ojämna mellanrum för ljus-
glimtar. Detta pågick i en kvart. Mottagaren, i ett annat
rum hade liksom sändaren EEG-mätning av hjärnvågorna.
Forskarna blev överraskade av resultatet. När sändaren
exponerades för ljusglimtar reagerade även syncentrum
hos mottagaren. Oddsen för att aktiviteten skulle öka av
en slump är mindre än ett på hundra.

Detta och liknande försök öppnar, menar skriben-
ten, dörrarna till de vetenskapliga tidskrifter som sätter
standarden för vad som är acceptabelt i vetenskapens
värld. Parapsykologen Dean Radin påpekar sedan att
flera andra fysiologiska försök stödjer resultaten. Då
ingår mätningar av försökspersonernas puls, och hu-

dens förmåga att leda elektricitet samt undersökningar
av hjärnaktiviteten.

Professorn i radiologi, Todd Richards vid University
of Washington i Seattle testade par som lyckats bra i för-
test. Mottagaren befann sig i en s.k. fMRI-skanner,
Functional Magnetic Resonance Imaging, som kan visa
aktiviteten i olika delar av hjärnan, eftersom signalen är
beroende av hjärnans blodgenomströmning, som ökar när
nervcellerna är aktiva.

Skanningen visade att aktiviteten i syncentrum mins-
kade hos mottagaren, när sändaren försökte överföra bil-
den av det blinkande schackbräde på en datorskärm han
då och då exponerades för. Vid normal stimulering ska ak-
tiviteten öka, men Richards menar att sänkningen kan bero
på mottagarens reaktion på sändarens tankar, till skillnad
från direkta synintryck. Oavsett hur sambandet ser ut står
forskarna inför ett märkligt fenomen.

Även Jeanne Achterberg, psykolog vid Saybrook
Institute i Kalifornien är övertygad om att okända krafter
är i rörelse. Hon bjöd in elva healers, tillsammans med en
person de tyckte att de hade särskilt förhållande till.
Denna sista person placerades i en fMRI-skanner, medan
healern stod i ett annat rum tillsammans med forskaren
och försökte sända goda ”avsikter” till personen.
Skanningarna visade att flera områden i hjärnan
aktiverades när healern försökte uppnå telepatisk kontakt.
Oddsen för att områdena skulle vara aktiva är enligt
forskarna mindre än 2 på 10 000.

Om dessa experiment skulle hålla i sig i nya experi-
ment har man ett problem att förklara dem, påpekar skri-
benten. Även om två personer pressar huvudena mot var-
andra, är det elektriska fält som skapas av den ena hjärnan
inte på långa vägar tillräckligt kraftigt för att påverka den
andra hjärnan, förklarar John Jeffreys, professor i neuro-
fysiologi vid University of Birmingham i England.

Traditionell hjärnforskning kan alltså inte förklara
detta, men många parapsykologer ser en möjlighet i det
begrepp från kvantfysiken, som skribenten kallar ”sam-
manfiltring”, på engelska entanglement. Många respekte-
rade fysiker menar dock att effekten inte kan omfatta bio-
logiska system och att parapsykologerna bara försöker få
lite vetenskaplig legitimitet, att det bara är fråga om lösa
spekulationer. Rupert Sheldrake kommenterar att det enda
sätt vi kan ta redan på om kvantfysiken kan hjälpa para-
psykologin med en förklaring är genom fler experiment.

Beställ kopior av artikeln! - Jens Tellefsen har arti-
keln i original. Han erbjuder att på beställning kopiera
färgkopior åt intresserade till en kostnad av kr 20 insat-
ta på hans PG-konto 448 98 50-0, med tydligt namn
och adress till beställaren! Det som saknas i referatet
ovan är bl a fotona, som är intressanta/häpnadsväckan-
de faktiskt, meddelar Jens!
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Telepati – fakta eller fantasier?

Krävs mer hårddata för att övertyga om telepatins existens?
AV GÖRAN BRUSEWITZ
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I förra numret publicerade vi del 1 av ett referat av en
granskning av skeptikerna i Vetenskap och Folkbild-
ning (VoF). De blev granskade av en neutral och dess-
utom utbildad filosof, Martin Gustafsson (MG). I en ar-
tikel i SvD den 10 december 2007 kommenterar han
den bok (eller artikelsamling) skeptikerna gav ut 2007,
Fakta eller fantasier, Föreställningar i vetenskapens
gränstrakter, redigerad av dåvarande ordförande Jesper
Jerkert (Leopard).

Här följer avslutningen av detta referat.
MG kommenterar ett bidrag av Maria Hartwig (om

att avslöja när en person ljuger i en given konstlad situ-
ation) och kommer då in på ett problem som, om man
vill kasta ljus över ”vetenskapens metoder och resul-
tat”, är minst lika intressant som att dra gränsen mellan
vetenskap och pseudovetenskap, men som över huvud
inte berörs i någon av antologins uppsatser, och då när-
mar vi oss en central fråga som berör parapsykologin:
”Jag tänker på svårigheten att utifrån vetenskapens krav
på generalisering och upprepbara experiment under
kontrollerbara omständigheter närma sig den mänskliga
livsvärldens enskildheter.” Vad betyder den i en situa-
tion som MG nämner, hur kan han avgöra när hans son
ljuger när de öga mot öga diskuterar en känslig fråga
om mobbning? ”Vad betyder det i en situation som den
jag nyss beskrev att jag känner min son så väl?”. ”Var-
på grundar jag egentligen min övertygelse att han lju-
ger? Det tycks mig helt rimligt att säga att här finns nå-
got som vetenskapliga undersökningar av den typ Hart-
wig beskriver inte kan komma åt. Att säga så innebär
inte att ge uttryck för irrationalism eller mysticism, utan
att nyktert invända mot vissa övertolkningar av experi-
mentresultaten.”

MG fortsätter med att knyta an till VoFs högtravande
målsättning: ”Föreningen vetenskap och folkbildning vill
verka i de klassiska upplysningsfilosofernas och stora
folkbildarnas anda, och man har en okomplicerad före-
ställning om vad detta innebär. Det handlar helt enkelt
om ett ”engagemang för att försvara vetenskap som väg
till kunskap” och en övertygelse om att ”människors
motståndskraft mot irrationalismen kan ökas genom
kunskap om vetenskapens metoder och resultat.”

Det är alldeles riktigt, fortsätter MG att ”de flesta
upplysningsfilosoferna hade just ett sådant engagemang
och en sådan övertygelse. Men ändå blir denna före-
ställning om hur upplysningsprojektet bör implemente-
ras på 2000-talet alltför enkelspårig.”
MG avslutar med att ännu mer komplicera bilden. Upp-
lysningens väsen enligt Kant var att våga tänka själv, att
göra bruk av sitt eget förnuft och inte låta samhälleliga
auktoriteter avgöra hur man ska tycka och tänka. På
1700-talet var det prästernas och adelsmännens åsikter
och tankar som människor passivt tog till sig, beskriver

MG. Den framväxande vetenskapen utmanade dessa
åsikter. På det sättet kunde spridning av kunskap om
vetenskapens metoder och resultat ses som ett led i den
befrielse som Kant beskriver.

Idag är det inte längre präster och adelsmän som
folk tror på, utan en ny auktoritet: den vetenskapliga
experten, något MG inte beklagar. Hans poäng är att
det därmed blivit en spänning mellan syftet att få folk
att tänka själva och viljan att informera dem om veten-
skapens metoder och resultat. Ty, påpekar, MG ”sådan
vetenskapsinformation kommer, tack vare vetenskaper-
nas utveckling och specialisering, att vara något som
ytterst få är kapabla att förhålla sig självständiga till.
Man har helt enkelt att acceptera det experten säger, i
tron på hans auktoritet – men därmed tycks just den
strävan efter myndighet som Kant ser som det väsentli-
ga i upplysningen gå förlorad”.

Detta är i sanning komplicerade motsatser, något
som VoF vad jag vet aldrig berört (min kursivering/
GB) Detta påpekar också MG på slutet, och det är så
viktigt att jag citerar hela slutstycket: ”Det är anmärk-
ningsvärt att detta (under lång tid flitigt omdiskuterade)
problem över huvud taget inte tycks föresväva någon
enda av bidragsgivarna till denna volym. Inte bara så
att man inte talar om det. Det yttrar sig framför allt i en
retorisk tondövhet, särskilt i de mer polemiskt upplagda
bidragen. Försöken till Voltairesk, raljerande uppkäftig-
het faller platt till marken. Tonen blir kontraproduktivt
självbelåten, ibland rent av nedlåtande. Om det verkli-
gen är folkbildning man vill ägna sig åt, är det förö-
dande (min kursivering/GB). Då krävs att man tänker
betydligt djupare kring hur villkoren för sådan bild-
ningsverksamhet faktiskt ser ut idag”.

Martin Gustafsson är forskarassistent i teoretisk
filosofi vid Stockholms Universitet.

Göran Brusewitz som också är medlem i VoF: Jag
ställer helhjärtat upp på att man ska använda vetenskap-
liga metoder för att undersöka alla möjliga fenomen,
även de parapsykologiska. Men i nästan varje enskilt
fall när VoF tillämpar dessa idéer på konkreta fenomen,
så drar vi olika slutsatser, vilket jag nämnt i flera ny-
hetsbrev. Detta hoppas vi kunna återkomma till, kanske
via de möten engelska SPR haft i höst om skeptiker.

Jag har också noterat Jesper Jerkerts inlägg i Skep-
tical Inquirer, vol 31, issue 4 om det sk två-månaders-
argumentet. Detta avser jag också återkomma till, lik-
som om Humanisterna och Christer Sturmarks framfart
i medierna.

Jag har också noterat att VoF utsatts för en mycket
omfattande granskning och kritik i tidskriften VEST,
Journal for Science and Technology Studies, nr 3-4
2005 av docent Per-Anders Forstorp vid KTH i en 57
sidor lång artikel.  Vi hoppas förstås återkomma.
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Skeptikerna granskade, del 2
”Folkbildare” fyller 25 år, firar med bok, men verkar enligt granskande filosof ”sätta krokben för sig själva” – ”det blir förödande”

AV GÖRAN BRUSEWITZ
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Healingforskning på
lungcancerpatienter på

Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Ett pilotprojekt genomfördes 1997-1998 på Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala. Beth Hammarström, som var
ansvarig för design och sammanfattning av studien,
klargör att det var en mycket begränsad pilotstudie med
få deltagande patienter. Den bör inte användas för att
bevisa effekten av healing. Studien genomfördes som
en pilotstudie för att man eventuellt senare skulle sätta
upp en större studie. ”Meningen var att vi skulle gå vi-
dare med forskning för människor med bensår, men den
föll igenom”. Den stoppades när det blev för mycket
uppmärksamhet.

Studien, som finns sammanfattad i notis 46 på vår
hemsida, var dock inte dubbelblind – en grupp på fem
patienter fick konventionell cytostatikabehandling, en
annan med fyra patienter fick både detta och healing.
Av studien kan man alltså inte dra någon slutsats i vad
mån vanlig förväntanseffekt, placebo alltså, kan förkla-
ra resultatet.

 Studien hade sin upprinnelse i att healern Lilian
Nordström lyckades övertala politiker att få detta pro-
jekt genomfört, healing på lungcancerpatienter. Henrik
Riska, överläkare och chef vid lungkliniken var tillräck-
ligt öppen för att låta dem genomföra studien.

Beth Hammarström nämner i e-post till mig nu i
november 2008 att ”det vi kunde bevisa med statistisk
signifikans var att healing påverkar blodcirkulation i
ryggraden”. Därför ville vi fortsätta med forskning
inom healing för människor med perifera bensår. Forsk-
ningen avbröts för att den väckte för mycket motstånd
inom den traditionella sjukvården”.

Forskningen publicerades inte i någon vetenskap-
lig tidskrift då materialet bedömdes som för litet. Andra
friskvårdstidningar som Hälsa samt Dagens industri,
Expressen, Dagens Nyheter och Kvällsöppet uppmärk-
sammade dock forskningen. Lilian Nordström avslutar
med att ”Riska som var ansvarig fick det ganska så hett
om öronen över all uppståndelse och alla samtal till
sjukhuset. Jag tror att han var tvungen att släppa taget.
– Det var många läkare som var väldigt skeptiska men
Riska har ett öppet sinne.

Vilka frågor som studerades, hur studien lades
upp, vilka analyser som gjordes (av immunförsvaret,
blodcirkulation, tumörtillväxt och livskvalitet), samt
resultat, inklusive olika fotografier med värmekamera
före, under och efter behandling framgår av Rindstams
hemsida www.rindstam.se, under länken ”Forskning”.

AV GÖRAN BRUSEWITZ

Två böcker,
två helt olika synsätt

 om komplementär medicin
AV GÖRAN BRUSEWITZ

En ny bok om komplementär medicin av en professor i
komplementär medicin, Edzard Ernst samt fysikern och
BBC-producenten Simon Singh (”Salvekvick och
kvacksalveri”, Leopard förlag) publicerades nyligen,
och uppmärksammades i riksmedia i november. Boken
avfärdar flertalet av dessa metoder. Denna bok kan
jämföras med en annan som kom ut året innan (”Inte-
grativ vård, med konventionella, alternativa och kom-
plementära metoder”), som har en helt annan öppenhet.
Den är skriven av Torkel Falkenberg och journalisten
Pia Carlsson. Riksmedia slog på stort om Ernsts bok, så
den oinvigde uppfattar förstås att han bedöms som den
stora experten, den man ska kunna lita på. Flertalet lä-
sare av riksmedia (alla fyra stora tidningar, DN, SvD,
Aftonbladet och Expressen) tror alltså att de flesta be-
handlingar kan avfärdas, att saken är klar.

Fältet är ett parallellfält till parapsykologi, med
lika många tvärsäkra uppfattningar. De behandlingar
som uppmärksammas, främst homeopati och akupunk-
tur är om möjligt ännu mer laddade än de parapsykolo-
giska fenomenen, särskilt homeopati, som man oftast
driver med. Få personer med anspråk på att vara kritis-
ka vågar antyda att de är öppna och intresserade. Bara
för att jag kom in på akupunktur och även homeopati i
samband med den bok jag publicerade 1999 har jag in-
tresse för saken. Dessutom har jag via parapsykologin
blivit uppmärksam på en rad metodproblem, som jag
också ser möter när man ska studera detta parallellfält.
Det ska också påpekas att mitt intresse eller öppenhet
absolut inte är representativt för parapsykologer eller
parapsykologiskt intresserade.

Jag redogör i notis 44 på hemsidan ingående för
den granskning jag gjort, kontakter jag tagit med andra
forskare som har satt sig in i forskningsfältet, och har
då anledning ställa mig mer än öppen till vem som har
mest rätt, Falkenberg eller Ernst. Man har i Ernsts bok
ingen möjlighet att se vilka rapporter de granskat, om
och i så fall hur de avfärdat viss forskning. Andra fors-
kare jag tagit kontakt med menar att det finns forskning
som visar att homeopati fungerar, att akupunktur funge-
rar för klart mer tillämpningar än svensk medicin er-
känner och förstår, och att akupunkturmeridianer finns.
Har Ernst sett dessa rapporter? Har han fog för att av-
färda dem? Det framgår inte av boken. Andra forskare
på fältet ställer sig mycket tveksamma till Ernsts tillvä-
gagångssätt och vetenskaplighet, forskare som man inte
bara kan avfärda. Slutsatsen blir att man inte riktigt vå-
gar lite på hans redovisning, åtminstone inte jag. Rea-
gerar dessa andra forskare för att flertalet behandlingar
”avslöjats” eller för att hans tillvägagångssätt är tvivel-
aktigt? Döm själva.                                              Forts nästa sida
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Flyttar du? Anmäl ny gatuadress, mobilnr eller e-post till
Åsö Föreningsråd, bjorn@aso.nu . Eller ring Björn Berg-
lund 08-644 72 10 eller skicka via vanlig post: Åsö
Föreningsråd, Färgargårdstorget 94, 116 43 Stockholm.
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Sedan 2003 har vi spelat in föredrag i SPF, inte allt men
mycket är videoinspelat. Vi har haft de ledande forskar-
na från hela världen som talare i Stockholm.

Några av de föredragshållare som besökt oss:
Rupert Sheldrake
Neuropsykiater Peter Fenwick, London
PAs ordförande Dean Radin, Institute of Noetic
Sciences, San Francisco
Professor Stanley Krippner, hedersmedlem Saybrook
Institute, San Francisco.
Professor Stuart Hameroff, Center for Consciousness
Studies
Professor Bernard Carr, London University
Ed May, Laboratories for Fundamental Research
William Roll, mfl

Vi har haft egna fördragshållare: Prof Jens Tel-
lefsen har hållit en serie föredrag om Fysik och kvantfy-
sik och om den forskning han gjort om forskningen
kring psi-spåret med övningar, Jan Pilotti och Jan Dal-
kvist och många fler föredragshållare och diskussioner

Som medlem i SPF får du nu tillgång till detta
unika material. En del finns åtkomligt på vår hemsida
www.parapsykologi.se som video och ljudinspelningar.
På hemsidan finns listan på de föredrag som finns
inspelade och upplagda.

Så här gör du om du vill ta del av materialet.
Du kan titta på dem via Internet via streaming video i
windows media format. Du bör ha en bredbands upp-
koppling till Internet.

Vi har satt ett lösenord på videomaterialet. Lösen-
ordet får du via vår kassör Carina som, om du mailar
henne (landincarina@gmail.com), kontrollerar om du är
medlem och sen mailar hon tillbaka lösenordet till dig.
Detta är ett medlemserbjudande, sprid inte lösenorden
till andra.

OBS. Föredragshållarna vill inte ha fri spridning av
materialet över internet utan har tillåtit visning för
medlemmar i SPF.

Videos som du kan titta på utan kostnad och
videos som du får betala för.
En del videos är kostnadsfria - de ingår i medlemsav-
giften. Andra har vi satt en kostnad på då de har kostat
mycket att ta hit föredragshållaren. Det framgår på
hemsidan vilka videos som kostar.

Vill du titta på de kostnadsbelagda så betala i förskott
till SPF och Carina kontrollerar om du har betalt in och
mailar lösenorden till dig så du kan se de videor du be-
ställt.

DVD kopia
För dig som hellre vill se dem på DVD går det att be-
ställa via Tony Eckardt shekinah@algonet.se som gör
en kopia till dig. Kostnaden framgår på hemsidan.

Utvärdering
Under våren 2009 utvärderar vi vad du tycker om den-
na service och om vi skall fortsätta. Så maila in alla
tekniska problem, nya önskningar till mig, Tony Eck-
ardt, så kan jag lägga upp önskade föredrag och ändra
på hemsidan.

Utvärderingen av denna test vill jag att du mailar
till mig, så kommer vi att ta ställning till en fortsättning
på årsmötet.

Gå nu in på vår hemsida och videoinspelningar
från föredrag och titta på en personlig favoritvideo;
Dean Radin från PA kongressen i Stockholm 2006, Den
är gratis och bara 20 min lång. God titt.

Tony Eckardt
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Om mina försök att kunna forska
i parapsykologi i Sverige
AV GÖRAN BRUSEWITZ

Ända sedan jag gick magisterkurs i psykologi våren
2006 har jag varit inställd på att försöka forska i para-
psykologi, att gå forskarutbildning. Som läget är nu
finns det handledning att få vid Göteborgs (professor
Parker) resp. Lunds Universitet (professor Cardeña). Så
jag ställde i höstas, 2007, in mig på att till ht 2009 söka
till forskarutbildning i Göteborg och att under föreläs-
ningsperioder med tåg över dan åka till Göteborg. Tema
var klart – pröva om personer med påstådd psykometri-
talang verkligen hade denna förmåga – ledande perso-
ner var vidtalade och intresserade att medverka. Kvar-
stod gjorde att ordna finansiering, det ständigt återkom-
mande problemet inom all forskning, och extra stort för Forts sid 8

Ernsts bok har ett förord av professor Martin Ingvar,
ansedd forskare i Sverige och chef för Osher Centrum
på Karolinska Institutet (samt dennes medarbetare Mats
Lekander), att jämföra med Torkel Falkenberg som är
disputerad farmakolog och akademisk ledare för Enhet
för Studier av Integrativ Vård på Karolinska Institutet.
Jag har också granskat vad som sägs om forskningsfältet
på hemsidan för Osher centrum och har anledning ställa
mig kritisk även till Ingvar/Lekander.

Slutligen, en aspekt som ingen rikstidning har tagit
upp när de skrivit om boken: den stora förtroendeklyf-
tan mellan de två ”lägren”, de som avfärdar och de som
använt en metod och blivit övertygade.

Forts från sid 5 Två böcker...

Videoinspelningar från föredrag och seminarier

Nu kan du i datorn eller med DVD-skiva på TV-n, se de inspelningar som är gjorda på våra föredrag och seminarier.

LÄS MER PÅ VÅR HEMSIDA!  www.parapsykologi.se
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För medlemmar:

Studiecirkel om parapsykologi
startar 5 februari
Studiecirkeln som skulle börjat före jul börjar nu istäl-
let 5 februari. Den går sedan in i april/maj någon gång.
Vi går igenom de viktigaste dragen i parapsykologi och
har flera inbjudna gäster som inleder diskussion om
sitt tema. Ledare för gruppen blir Jens Tellefsen och
Cecilia Örning, med stöd av Ingrid Fredriksson och
undertecknad. Avgiften är satt till 500 kr. Blir gruppen
populär kan den upprepas, för många vill nog vara
med och diskutera våra märkliga fenomen och den svå-
ra konsten att forska kring dem, inte bara lyssna på fö-
redrag. Cirkeln blir på torsdagar, i princip varannan
vecka. Slutligt schema med de olika teman vi tar upp
skickas till dig som anmäler intresse.
Du anmäler dig senast tisdagen den 27/1 till Ingrid
Fredriksson, ingrid-f@telia.com eller mobil 070-648
33 64. Deltagande i gruppen bokas genom inbetalning
av avgiften på SPFs pg-konto 35 17 57-0. Ca 15 plat-
ser finns. Minst 7 deltagare behövs. Först till kvarn....

Vill du läsa parapsykologiska tidskrifter?
Du vet väl att du som medlem har en unik möjlighet att
få läsa parapsykologiska tidskrifter? Av axplocket i ny-
hetsbreven (och bland notiser på vår hemsida) kan du
se vilka du kan få läsa (genom att resp. tidskrift cirku-
lerar i tur och ordning till dem som står på listan).
Kontakta Edgar Müller, e-post
edgar.muller@comhem.se, telefon 08-661 22 05.

Jens A Tellefsen erbjuder kopior av in-
tressanta artiklar:
I samband med Jens´ två senaste föreläsningar om
rumtidens krumbukter och EPR-paradoxen, har han
gjort i ordning ett antal buntar som de vetgiriga kan
beställa för att på så sätt kunna fördjupa sig i dessa
spännande områden av fysiken! Innehållet i dessa bun-
tar sträcker sig från sådana teman som kvantmekanik-
ens observationsteorier, Bell´s teorem, entanglement
(sammanflätning) och medvetandets plats i fysiken till
kosmologi, supersträngar och möjliga resor i rumtiden.
Artiklarna som finns i buntarna kan vara lite svåra att
få tag i då tidningarna de fanns i är ”färskvara”.
Är du intresserad av detta, och vem är väl inte det, ska
du mejla Jens på adressen jate@kth.se och be om den
fullständiga listan på dessa buntar inkl priser och hur
du kan beställa dom. Vi avser också lägga ut denna no-
tis på hemsidan.

Obs också att ni kan beställa kopior av artikeln ur
Illustrerad vetenskap om modern telepatiforskning, se
sidan 3.
Ordna ny/a medlem/mar – få lägre avgift
Erbjudandet i förra nyhetsbrevet kvarstår: Kan du få
någon intresserad bekant att bli medlem och anmäler
henne/honom får du själv lägre avgift för 2009: en ny
medlem ger halv avgift, ordnar du två nya medlemmar

får du gratis avgift för det år de blir nya medlemmar.
De nya medlemmarna får på inbetaln-kort (eller e-post)
noga ange vem som ”rekryterat” dem, och när vi fått in
en eller två sådana och mail eller telefonsamtal från dig
som rekryterat kan du registreras som medlem utan att
betala.

Om Etzel Cardeñas forskning
Om hans forskning kan man läsa på hans ”hemsi-
da”, www1.psychology.lu.se/Personal/e_cardena.
Han har startat ett Center for Research on Consci-
ousness and Anomalous Psychology (CERCAP).
Han gav en ”invited address in October at an inter-
national conference on the future of parapsycholo-
gy. The conference was held at Utrecht, 55 years
after another important meeting. Information on
this most recent conference can be found at
www.pflyceum.org/266.html. ”.

Han fick också en stor utmärkelse: ”Members
of CERCAP (Etzel Cardeña, Dietrich Lehmann,
Peter Jönsson, Devin Terhune, & Pascal Faber) got
the Best research paper award, for ”The neurophe-
nomenology of hypnosis,” bestowed by Division
30 of the American Psychological Association,
2007 Annual Meeting. At the same meeting Etzel
got the Distinguished Scientific Contributions to
Hypnosis from the Society of Psychological Hyp-
nosis (Division 30 of APA). Vi gratulerar honom!

I en utvärdering av forskningen vid Lunds
Universitet (Research Quality assurance for the fu-
ture, RQ08, A quality Review of Research at Lund
University 2007/08, www.lu.se/forskning) framgår
att ”The key senior members of the Division of Cli-
nical Psychology, Lars Gunnar Lundh and Etzel
Cardeña have published in high quality journals
within their field and have contributed significantly
to psychotherapy research in Sweden. The Division
of Neuropsychology comes close to excellence,
and especially if the current trend of publications
in high prestige journals, like the Journal of Cogni-
tive Neuroscience and Cerebral Cortex, is also up-
held in the future”.
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Kan svarta hål ha något att göra med med-
vetandet? – ett mycket svårsmält ämne!
Via Nils-Olof Jacobson nås vi i oktober 2008 av en
nyhet från England som kan vara väl så inspirerande
och öppnande.

En research scientist at the Harvard-Smithsonian
Center for Astrophysics, Dr Rudy Schild, har nyligen
gjort häpnadsväckande astronomiska observationer, pu-
blicerade i Astrophysics journal, som utmanar våra idé-
er om svarta hål, mörk materia, mörk energi och vårt
fysiska universums natur. Han har utformat en ny ve-
tenskaplig modell som han hoppas ska överbrygga ga-
pet mellan kosmos och medvetandet (som hans kollega
i England också gjort, Prof. Bernard Carr!), mellan det ob-
jektiva och det subjektiva. Han ser också samband med
kvantvetenskap och subjektiva anomala fenomen. Model-
len presenterades i Forbes Library, Northampton MA.

Man har länge vetat att det vetenskapsmän nu kal-
lar mörk energi, finns. Enligt informationen vi fått sägs
det ha fått sådana namn som Akasha-fältet, prana och
chi bland många namn, men detta är självklart inga ter-
mer som fysiker i astronomikretsar eller kosmologikret-
sar vill använda för mörk energi, så här måste vi själva
uttrycka stor förvåning.

Hans observationer antyder att informationen i
kvanthologram lagras upp till de ”relativistiska ytorna”
hos svarta hål (=Magnetic Eternally Collapsing Ob-
jects, MECO). Schild erbjuder en modifierad förståelse
för medvetandet, minne och drömmande som tycks
kunna förklara många ”moderna mirakler” eller anoma-
la fenomen, som ut-ur-kroppen- och nära-döden-upple-
velser, prekognition, tidigare-liv-upplevelser, fjärrseen-
de och UFO-observationer. Dr Schild anser att våra
”minds” kan mottaga, förstärka och överföra denna en-
ergi och därmed ansluta det människan kallar ”själen”
till dess ”source” eller ”skapare”.

Se mer  på www.mindshiftinstitute.org  och i notis
45. Vi lär återkomma. Om mörk materia och mörk ener-
gi kan man t ex läsa i Lars Bergström, Joakim Edsjö
och Ariel Goobar: ”Universums mörka baksida”, KOS-
MOS, 2006, s 19-44.

Axplock ur tidskrifter

I Vital Signs Nr 3 2008, om After-death-communication,
som 60 miljoner amerikaner haft.

I Paranormal Review, juli 2008, En intervju med dröm- och
telepatiforskaren Montague Ullman strax innan han dog, 26
mars 2008, Ur deras Arkiv ett anförande av President
William Crookes från mars 1897, ett föredrag som kan vara
givande med tanke på Crookes storhet, inom, psykologin
såväl som inom parapsykologin.

Om begreppet pseudovetenskap, en studiedag om Ian
Stevensons reinkarnationsforskning och om en kommande te-
madag om skeptiker och med en internet-länk till parapsyko-
logiska videoklipp (Brian Josephson tipsar om att det finns
video på remote viewing-experiment online på nätet:
www.remoteviewed.com/remote_viewing_videos_full.htm),
om The mysterious man who discovered Mrs Piper - part
two, av John Buchanan (som kan vara mycket intressant, då
Mrs. Piper var ett välkänt och omtalat medium/psychic i pa-
rapsykologins barndom). Rapport från ett föredrag, The bio-
logical organising model, av Guy Lyon Playfair.

Bland föredrag hösten 2007: SPR Study Day Spotlight on
sceptics – Some perspectives on psi-denial, i London, se mer
på www.spr.ac.uk, en studiedag vi ska försöka återkomma
till.  Medverkar gör Guy Lyon Playfair ”The rise and fall of
organised skepticism”, Robert McLuhan ”The psychology of
the sceptic: what militant skeptics feel and how they think”,
samt Rupert Sheldrake ”How sceptics work: Some case
studies”. Medverka ska också Prof. Chris French med
kommentarer, välkänd skeptiker.

Tidskriften Cortex. Om neuropsykologi och paranormala
upplevelser i specialnummer av tidskriften Cortex The cogni-
tive neuroscience journal Cortex recently released (Sunday,
November 30, 2008) a special issue titled the ”Neuropsycho-
logy of Paranormal Experiences.”  It is guest edited by Peter
Brugger and Christine Mohr.

I Subtle energies nr 2 2007 om akupunktur, meridianer,
healingenergi via internet och Harold Burrs bio-fält.

I Paranormal Review oktober 2008 om hur akademisk
parapsykologi utvecklats i Storbritannien och om en 5-årig
studie i Wales om NDUer.

I JSPR oktober 2008: kan psi vara att ha tur?, och om boken
Parapsychology and the sceptics.

I JSE hösten 2008 om detaljer i ett eventuellt samband
mellan ESP och jordens magnetfält.

I JP vår+höst 2007 om metoder i lab-baserad forskning med
medier och flera intressanta nya böcker om
överlevnadsforskning, om psykiskt spionage och om
skeptiker.
I JCS nr 10-11 2008 finns bl a info om medvetandekonferens
i juni 2009 i Hongkong, se www.asiaconsciousness.org/TCS.

I JCS december 2008 om en medvetandekonferens, med
kommentarer och bidrag av Hameroff och parapsykologerna,
Sheldrake och Bierman, och bok om kvantfysikens närmande
till medvetandet, Quantumenigma.com.

(JSPR=Journal of the Society for Psychical Research,
engelska sällskapets tidskrift, JSE=Journal of Scientific
Exploration, JP=Journal of Parapsychology, JCS=Journal of
Consciousness Studies)

Nästa nyhetsbrev planeras till mitten av mars.

parapsykologin. Jag fick med Parkers hjälp iväg en an-
sökan till den idag nästan enda instansen som kan bistå
med större finansieringar, BIAL-stiftelsen i Portugal.
Tyvärr hade de inte möjligheten. Prof. Cardeña, som är
vidtalad, har just nu en forskarstuderande, Devin Ter-
hune, som Cardeña hoppas kunna få Lunds Universitet
att stödja, så C får medel för ännu en forskarstuderan-
de, men har ännu inte lyckats.

Så just nu finns ingen möjlighet för intresserade
att bedriva forskarstudier i parapsykologi i Sverige –
om man nu inte kan betala sina studier helt själv. Detta
är bakgrunden till min notis i ett nyhetsbrev nyligen att
efterlysa någon som kan vilja bistå med finansiering för
parapsykologisk forskning. För forskning av denna om-
fattning räcker inte John Björkhems Minnesfond.

Forts från sid 6 Om mina försök.
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