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PARAPSYKOLOGI

UR  INNEHÅLLET:

           Sid
Pim van Lommel, forskare och författare
som föreslår en ny syn på medvetandet,
the continuity of consciousness 3

Utflykt med slagruta: 29 augusti 2

Bland nya notiser:
  Kriterier för reinkarnationsforskning förvånar 4
  Ledande parapsykologer kritiseras,
  men skeptikers okunnighet avslöjas 4
  Ny bok av kritiskt lagt medium på svenska 4

  Stort pris till kvantfysiker om dolt fält 4

sin forskning utifrån nära-döden-upplevelser i en bok som kommer på engelska nästa år,
Endless Consciousness, A Scientific Approach to the Near-Death Experience. På
holländska är den redan en bestseller.
Föredraget avslutas med en kort DVD ”The day I died”. På seminariet ges möjlighet till
fördjupad diskussion.

Föredrag av Pim van Lommel, holländsk
nära-döden- och medvetandeforskare:

On the continuity of

our consciousness
Han är hjärtspecialist och NDU-forskare och kommer
till Stockholm för föredrag och seminarium.

Föredrag: fredag 15 maj kl 19.00
Seminarium: lördag 16 maj kl 13.00 – 17.00

Avgift Fredag: 150 kr, 100 för medlemmar
Lördag: 200 kr, 150 för medlemmar.

Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd)
Kaffe serveras i en paus

PIM VAN LOMMEL är kardiolog och nu forskare om
relationen hjärna-medvetande. Han har sammanställt

SPF ordnar utflykt kring psi-spåret och
slagruta med Jens Tellefsen:

Lö 29 augusti 2009 prel. kl 10.00

Kan man skapa (och detektera)
tankespår till föremål?

Praktiska övningar.

Plats: Roslags-Näsby järnvägsstation.
Om anmälan, se sidan 3.
Avgift 100:-. Medlemmar 50:-. Ta gärna med fika

JBM stödjer arrangemanget.



PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter     Nr 47 april 2009 �

Ordförande har ordet

2

Nästa nyhetsbrev:  mitten av maj

Flyttar du? Anmäl ny adress (eller mobiltelefon-
nummer eller e-postadress) till Åsö Föreningsråd,

e-post bjorn@aso.nu eller per telefon 08-644 72 10
(Björn Berglund) eller via vanlig post: Åsö Förenings-
råd, Färgargårdstorget 94, 116 43 Stockholm. Skicka

dem också gärna din e-postadress.

nitiv tid och anmäl senast 25 augusti om/att du kom-
mer. Alternativt titta på hemsidan veckan före. Idea-
liskt antal 5-10 personer.

Om detta nyhetsbrev
Numret inleds med en närmare presentation av Pim
van Lommel och dennes forskning kring vad medve-
tandet är, The continuity of consciousess, och det-
ta utifrån de forskningsprojekt som pågår och pågått
om nära-döden-upplevelser. Göran Grip har översatt
denna sammanfattning vi fått från van Lommel. Se
också hans hemsida www.pimvanlommel.nl.
Sedan nämner vi kort flera nya notiser på hemsidan
(www.parapsykologi.se) som kommer mer utförligt i
nästa nyhetsbrev i september, som blir på 8 sidor.

Ang. upprop om vad vi ska kalla det fält vi intres-
serar oss för. Vi har fått in några kommentarer och
återkommer om dem.

 Vi försöker vara optimistiska och uppmärksam-
ma framsteg för parapsykologin, men måste också
konstatera att det ibland är svårt. Vi får nu besked att
en professur i parapsykologi har utlysts vid ett univer-
sitet i Holland. Det låter ju bra, men den som är in-
tresserad får jobba gratis och dessutom gömma sig
bakom rubriken exceptional experiences. Det är Dick
Biermans gamla tjänst (inte Martin Johnssons) som ti-
digare fanns vid Utrechts Universitet
och som nu har blivit Heymans chair vid University of
Humanistics i Utrecht. Det betyder att det numera
inte finns någon professur i världen som definieras
som parapsykologi, påpekar professor Adrian Parker i
Göteborg. Se mer på www.parapsych.org, PA News
Items.

Avslutningsvis noterar jag i DN den 5 april apro-
på skeptikers tillkortakommanden att en terapi som
brukar betecknas som alternativ och därmed sannolikt
avfärdas av skeptikerna, nämligen magnetterapi nu
återupprättas. Skeptikerna får anledning tänka om! Ett
annat inslag av DN Vetenskap denna dag är att sk
mörk materia eventuellt har påträffats av en italiensk
rymdsond – den största upptäckten på flera år inom
fysiken om det stämmer. Jämför notis i föreg. Nyhets-
brev om ev. koppling mellan mörk materia och medve-
tandet.

eftersom vi i nyhetsbrevet i januari nämnde vilket da-
tum årsmöte skulle hållas godkändes kallelsen. Sittan-
de styrelse omvaldes – enda skillnaden var att leda-
moten i John Björkhems Minnesfond Joakim Wester-
lund ersattes av Erik Nissen, detta bl a för att Joakim
under några år inte haft tid att delta i styrelsearbetet.
Avgift för 2009 blev oförändrad, ordinarie avgift är
250 kr, för pensionärer och studerande är det 200 kr.
Vi hoppas att ni är nöjda med verksamheten och vill
fortsätta att stödja utvecklingen för oss och för para-
psykologin. Gör det genom att förnya ert medlemskap
- använd bifogade inbetaln-kort.

Vi beklagar om någon intresserad fick nyhetsbre-
vet för sent och därför inte kunde lyssna på det före-
drag som följde direkt efter, det nyinsatta med profes-
sor Erlendur Haraldsson, om det medium på Island
som för 100 år sedan presterade en mängd mycket
märkliga fysiska fenomen i seans-miljö men under
kvalificerade vetenskapsmäns bevakning och gransk-
ning. Föredraget planeras finnas på länk från vår
hemsida så småningom. Läs annars notis på vår hem-
sida. Länk till professor Haraldssons hemsida på inter-
net är www3.hi.is/~erlendur/english/index.html.
Föredraget/diskussionen som var påtänkt och utan-
nonserat redan i januari, Olika sätt att mäta psi flyt-
tas till hösten.

Vårens program avslutas
Våren sista och mycket stora arrangemang blir med
den holländske kardiologen och nära-döden-forskaren
Pim van Lommel: det blir föredrag fredag den 15
maj och seminarium den 16 maj. Tema för före-
drag och seminarium blir The continuity of consci-
ousness Han har nyligen kommit ut med en ny bok
om denna forskning, Endless Consciousness, A Sci-
entific Approach to the Near-Death Experience.
Boken kommer på engelska nästa år, på tyska i sep-
tember i år och är redan bestseller i Holland, där den
sålt mer än 110.000 ex på 14 månader. Vi hoppas att
den också kommer på svenska. Inledningen, på näs-
tan 40 sidor, av den engelska versionen finns i notis 60
på vår hemsida.

Höstens program
börjar den 29  augusti med en utflykt med slagruta
och med psi-spåret. Mejla Jens Tellefsen,
jate@kth.se, eller ring honom 070-52 63 163 om defi-

Rapport från årsmötet
Årsmöte hölls som vanligt sista
veckan i mars. Tyvärr kom föregå-
ende nyhetsbrev ut väldigt sent, men
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År 2001 publicerade flaggskeppet bland medicinska
vetenskapliga tidskrifter, The Lancet, Pim van Lom-
mels prospektiva och omedelbart mycket uppmärk-
sammade NDU-undersökning från Holland. Men man
måtte ha gjort det med blandade känslor, för i samma
nummer – trettio sidor före van Lommels artikel –
fanns en kommentar som plockade i sönder hans arti-
kel, citerade de främsta NDU-skeptikerna och mena-
de att alltsammans ändå måste vara inbillning, falska
minnen eller tidigt och av läkarna inte upptäckt upp-
vaknande från medvetslösheten i återupplivningsrum-
met. Och att några av van Lommels patienter nog
hade hittat på alltsammans i efterhand eftersom det är
trevligt att kunna komma med en bra historia.

Lommel hade intervjuat 344 patienter som hade
haft hjärtstillestånd och fann att 18 % av dem hade
haft en NDU. Man samlade in mycket bakgrundsma-
terial om patienten, om själva återupplivningen och
dess förlopp och om medicinering. Man fann inga sys-
tematiska skillnader i bakgrund mellan dem som hade
haft en NDU och dem som inte hade haft någon, och
grundat på det drar man den ytterst försiktiga slutsat-
sen (allt annat än en ytterst försiktig slutsats i detta
ämne hade inte blivit insläppt i The Lancet) att om det
var rent medicinska faktorer som framkallade NDU:n
borde fler personer ha haft en och dess djup borde
vara korrelerat till hur långvarigt stilleståndet var och
andra medicinska faktorer.

Man gjorde uppföljningar av överlevande patien-
ter efter två och åtta år och fann att både upplevare
och ickeupplevare hade förändrats och blivit öppnare
och mer empatiska, men att dessa förändringar var
klart större hos upplevarna.

Pim van Lommels intresse för nära-dödenupple-
velsen väcktes när han i början av sin utbildning till
kardiolog återupplivade en patient som hade en NDU
och som var mycket missnöjd med att ha blivit förd
tillbaka till livet. Men han visste inte hur han skulle
hantera denna upplevelse förrän han många år senare
stötte på George Ritchies detaljerade NDU som han
fann i boken Från andra sidan. Då började han fun-
dera över medvetandet – i kroppen, utanför kroppen,
under sömn, under medvetslöshet. I sin senaste bok ,
Endless Consciousness – A Scientific Approach to
the Near-Death Experience, som blivit en bestseller i
Holland och som håller på att översättas till flera
språk och som förmodligen också kommer på svens-
ka, skriver han att den rådande materialistiska synen
på förhållandet mellan hjärnan och medvetandet är

Presentation av Pim van Lommel

alltför snäv för en riktig förståelse av nära-dödenupp-
levelsen. Han menar att de finns goda skäl till att anta
att vårt medvetande inte alltid sammanfaller med
hjärnfunktionerna – medvetandet kan också upplevas
skilt från kroppen.

Göran Grip

Kort tillägg av Göran Brusewitz:
I hans bok finns sådana rubriker som What happens
in the brain during cardiac arrest? (bl a The para-
dox of a clear consciousness when brain function
ceases), What do we know about brain function?,
Quantum physics and consciousness (bl a Entang-
lement, Non-locality, The hologram, Fields, frequency
and information, The non-local space of probability
waves, Consciousness and non-local space, Field the-
ories in living systems, Does quantum physics apply to
living systems?, Quantum theory, self-organisation and
consciousness), The brain and consciousness (The
continuity of consciousness, A new view on consci-
ousness and the brain, The scientific evidence for
non-local entanglement of consciousness, The interfa-
ce between non-local consciousness and the brain),
The continuity of the changing body (bl a Biopho-
tons, Non-local transfer of information via DNA, Re-
mote communication with cells, Transplanted memo-
ry), Endless conscious-ness (Our consciousness
and ‘reality’, Non-local consciousness, An NDE is an
aspect of endless consciousness, Other forms of non-
local consciousness, The continuity of consciousness
after physical death, samt på slutet jämförelser med
The world religions and mystical experiences.

Docent Per-Anders Forstorp håller föredrag om

Gemenskap, ideologi

och kultur i den

skeptiska rörelsen

Per-Anders Forstorp, PhD, är verksam på Skolan
för datavetenskap och kommunikation, KTH.  Han
har bl a skrivit artikeln ”Den skeptiska rörelsen som
vetenskapens publika väktare”, där han mycket
noggrant analyserar och kritiserar den skeptiska rö-
relsen

. Torsdagen den 7 maj kl 19.00
Avgift:  100 kr, 50 kr för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Öster-
malms föreningsråd).Kaffe serveras i en paus.
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Australian Institute of parapsychology, News, March 2009
I detta nr finns Astrology and Psi, by Louise Chalmers, om
möjliga samband mellan human events and some planets in
our solar system, statements made by astrologers had to be
related to extra sensory perception).

Journal of Near-Death Studies, hösten 2008
Detta nr innehåller bl a två bokrecensioner: Irreducible
Mind: Toward a psychology for the 21st century, av Ed-
ward Kelly, Emily Kelly, Adam Crabtree, Alan Gauld, Micha-
el Grosso och Bruce Greyson, alla mycket framträdande och
välkända på området. Den andra boken är The spiritual
brain: a neuroscientist’s case for the existence of the soul,
av Mario Beauregard and Denyse O’Leary. Den förstnämn-
de är neuroforskare som har studerat neurobiologin vid
mystiska tillstånd vid universitetet i Montreal och är in-
kopplad på det stora NDU- och medvetande-projektet som
initierats vid ett symposium i FN i september 2008.

Journal of Near-Death Studies, nr 2, vintern 2008
Utöver förord finns två artiklar: Elektromagnetiska efteref-
fekter av nära-döden-upplevelser, av Farnoosh M Nouri,
PhD och Janice Miner Holden, Ed (från hennes doktorsav-
handling vid University of North Texas), samt att Kenneth
Ring, välkänd NDU-forskare beskriver vad som hände efter
att en nära vän och veteran-NDUare, Tom Sawyer, hade
dött. Dessa händelser innefattar efter-döden kommunika-
tion som starkt stödjer en fortgående existens och menings-
fulla aktiviteter av Toms medvetande

Subtle energies, nr 1 2008
Numret börjar med en översikt där Larry Dossey, välkänd
healingforksare redogör för What we know and don’t know.
Han konstaterar att sedan den första stora kliniska studien
vid San Francisco General Hospital publicerades 1988 har
ett otal uppföljande studier gjorts på både människor och
andra varelser. De keywords artikeln har antyder vilka as-
pekter han tar upp: avståndshealing, intercessory prayer,
randomiserade, dubbelblinda kontrollerade försök, remote
healing, kvantfysik, försöksledareffekt och parapsykologi.

Dean Radin skriver sedan om Superpowers and the
stubborn illusion of separation, med keywords illusion,
kvantmekanik, medvetande, telepati, presentiment/föraning,
intuition samt rum och tid.
Sedan följer en paneldiskussion med den internationella
sammanslutningen forskare på detta område, ISSSEEM. De
diskuterar energipsykologi, energihealing, certifiering, li-
censing, intention, ground of being, humanitarian relief,
trauma och arketyper.

Nya notiser på hemsidan
En ny bok på svenska, Budbärare från det okända,
av Elisabeth Lannge. Redan när hon var 6 år började
hon ha upplevelser av en annan verklighet. Hon har ett
klart kritiskt synsätt och låter sig därmed inte placeras
i något enkelt NewAge-fack även om hon bestämt
menar att det är en annan andlig verklighet hon har
kommit i kontakt med.

Joakim Westerlund, svensk parapsykolog på väg
att lämna fältet kritiserar i intervju ledande parapsyko-
loger, kritik som är viktig att fånga upp, men i detta fall
svår att bedöma. Intervjun avslöjar dock också stor
okunnighet och i vissa fall fördomar hos den som inter-
vjuar, Jesper Jerkert, tidigare ordförande för skeptiker-
na i Vetenskap och Folkbildning, VoF.

Ledande medvetande-tidskrift, Journal of Cons-
ciousness Studies väckte uppmärksamhet för drygt
ett år sedan med att publicera en artikel som föreslog
kriterier för en ideal reinkarnationsforskning, alltså hur
man följer upp fall med barn som säger sig minnas tidi-
gare liv. Artikeln visar dock också hur orealistiska
dessa ideal är, något som påpekas i en kommentar av
Professor Haraldsson som besökte oss nu i mars. Han
är en av de ledande reinkarnationsforskarna.

Ett stort pris, Templeton Prize, på 1 miljon pund
går till en fysiker, Bernard d’Espagnat, som menar att
man med vetenskap inte kan förklara ”the ultimate re-
ality”, ”the nature of being”.  Bernard d´Espagnat har
fått pris för sin teori om ett dolt fält borton tid, rum,
materia och energi: ”den beslöjade verkligheten”. ”Det
mänskliga sinnet kan klara att uppfatta djupare dimen-
sioner”, högre former av spiritualitet stämmer med den
samtida fysiken och detta fönster mot den yttersta
verkligheten kan inte vetenskapliga argument utesluta.
Allt enligt Idagsidans blogg i SvD den 3 april
(blogg.svd.se/idagbloggen?id=12550).

  Axplock ur tidskrifter:
Journal of Scientific Exploration, nr 4 2008
Detta nr inleds med en forskningsrapport, Effects of distant
intention on water crystal formation: a triple-blind replica-
tion av Radin, Lund, Emoto och Kizu.
Bland historical perspective återkommer Carlos Alvarado
om Note on Charles Richet’s ”La suggestion mentale et le
Calcul des Probabilités” 1884, och Michael Grosso om
Hume’s syndrom: Irrational resistance to the paranormal.
Bland böcker som anmäls: What happens when we die, av
Sam Parnia (som leder det stora NDU- och consciousness-
projektet, startat vid symposium i FN i september 2008, en
bok om/av Edgar Mitchell: The way of the explorer: An
Apollo astronaut’s journey through the material and mysti-
cal worlds, Extraordinary knowing : science, skepticism and
the inexplicable powers of the human mind, av Elizabeth
Lloyd Mayer.
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