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EDGAR MÜLLER

Årsmöte

fortsätter föredraget
från januari + workshop

TORSDAGEN DEN 25 MARS 2010 KL 18.00

Elektroniska
röstfenomen

Vanlig dagordning inkl förslag till stadgeändring
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd).

Röster från andra dimensioner?

FÖREDRAG
direkt efter årsmötet:

[

Edgar är sekretare i SPF, ingenjör, och har under
många år arbetat med röstfenomen. Han fortsätter i
kväll med det som inte hanns med på förra föredraget. Den här kvällen blir det gott om tid för frågor
och workshop.

SARA DUPPILS

fil mag, Högskolan i
Gävle, håller föredrag om

TORSDAGEN DEN 22 APRIL 2010 KL 19.00

Hemsökta
platser?

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

En religionspsykologisk tolkning
Sara Duppils har skrivit en uppsats på E-nivå vid
Högskolan i Gävle, Institutionen för Religionsvetenskap, Entitetskontinuitet (hauntings) – En
religionspsykologisk tolkning. Hon berättar om
den parapsykologiska forskning hon stött på i
detta ämne, om haunted houses, och ”spökerier”.
TORSDAGEN DEN 25 MARS 2010 KL 19.30
Avgift: gratis
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Östermalms
föreningsråd). Kaffe serveras i en paus.
John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget.
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GÖTE ANDERSSON
samtalar med
JENS TELLEFSEN

om

Forskning
kring psi-spåret
Konstnären Göte Anderson från Värmland upptäckte psi-spåret för mer än 20 år sedan. Han
pratar i kväll med Jens Tellefsen, som också gjort
experiment kring psi-spåret.
TORSDAGEN DEN 20 MAJ 2010 KL 19.00
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd).
Kaffe serveras i en paus.
John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget.
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Ordförande har ordet
Vårens program
Vi har kommit ungefär halvvägs i
vårens verksamhet och precis
genomfört föredraget med PA-ordföranden David
Luke, vars tema vi veckan innan ändrade till Shamanism, psychic people and altered states of consciousness. Föreningsmötet direkt före tog det första beslutet
av två att ändra på stadgarna enligt förelagt förslag.
Nästa föredrag blir i anslutning till årsmötet,
torsdagen den 25 mars. Det blir med Sara Duppils,
fil. mag, och med rubrik Hemsökta platser? En
religionspsykologisk tolkning. Hon har nyligen blivit
klar med sin uppsats Entitetskontinuitet (hauntings)
– En religionspsykologisk tolkning på E-nivå vid
Högskolan i Gävle, Institutionen för Religionsvetenskap. Lite mer utförlig presentation i separat ruta.
Obs att vi på årsmötet också tar upp frågan om att
ändra på stadgarna enligt det förslag vi sände ut i
förra nyhetsbrevet. Det bifogas för säkerhets skull nu
också.
Föredraget därpå blir med Edgar Müller. Det
blev så stor uppslutning till hans föredrag i januari, och
med många frågor, så han fick hoppa över flera inslag.
Därför fortsätter han den 22 april med den vetenskapliga forskningen kring EVP, det elektroniska röstfenomenet. Det tidigare aviserade föredraget med
Tricia Robertson från Skottland och University of
Glasgow skjuter vi på.
Vårens sista föredrag blir den 20 maj. Konstnären
Göte Andersson från Värmland som upptäckte det
s.k. psi-spåret diskuterar sina experiment med Jens
Tellefsen, som var med om att genomföra experiment
och rapportera dessa till Journal of Society for
Psychical Research, experiment som skeptikerna i
flera omgångar försökt kritisera men inte kan sägas ha
lyckats. Mer information i nästa nyhetsbrev.
Föredrag på tisdagar i stället?
Vi har inte fått några synpunkter på om vi ska fortsätta
ha föredrag på torsdagar eller ta en annan veckodag i
höst. Har du synpunkter på detta, maila mig gärna,
goran.brusewitz@parapsykologi.se.

Om detta nyhetsbrev
Efter Uppdrag Gransknings program den 10/2 om
TV4+-programmet Det Okända och efterföljande
debatt den 11/2 blev det flera debattinlägg, på svt.se/
debatt och på nya Newsmill.se. Dessa inlägg inleder
detta nyhetsbrev. Därutöver en undersökning som visar
att många universitetsstuderande föredrar dualistiska
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idéer före materialistiska/monistiska. Vidare har vi
nyheter från IONS, dvs Noetic Sciences i Kalifornien,
firande av 100-års-minnet av William James död,
påminnelse om att man kan beställa boken Svensk
Parapsykologi och kopior av intressanta artiklar.
Några ’Axplock ur tidskrifter’ får vi plats med som
avslutning. De finns som vanligt i sin helhet på
hemsidan, bland Notiser.
Avslutningsvis, Morgonpasset i P3 på radion
hade som måndagsgäst den 1/3 psykologen och parapsykologen Jan Dalkvist. Han klargjorde tydligt hur
försiktiga och metodiskt noggranna vi är när vi ska testa t
ex telepati, något som vissa skeptiker inte tror. Dom vill
gärna avfärda oss med detta argument. Dalkvist visar att
så inte är fallet, om någon nu skulle vara osäker.
Debattinlägg nu även på Newsmill
Jag har också passat på att göra några inlägg på
Newsmill, det elektroniska mediet där det är i stort sett
fritt fram att publicera åsikter och debattinlägg.
Granskning/kritik av skeptikerna, 18/2:
”Vetenskap och Folkbildning har ett oförskämt tonläge,
www.newsmill.se/artikel/2010/02/18/skeptikerr-relsen,
senare samma dag ”Parapsykologi väl värt att forska i”,
www.newsmill.se/artikel/2010/02/18/parapsykologi-vl-v-rt-att-forska-i, den 22/2 ”Många märkliga
påståenden om parapsykologi”, www.newsmill.se/
artikel/2010/02/22/m-nga-m-rkliga-p-st-enden-omparapsykologi, den 1/3 om parapsykologisk
grundforskning: www.newsmill.se/artikel/2010/03/01/
parapsykologisk-grundforskning, och fler lär följa.

Om Sara Duppils
och hennes forskning
Sara Duppils, fil.mag. Högskolan i Gävle håller föredrag om hemsökta platser ur ett religionspsykologiskt
perspektiv i samband med publiceringen av boken
Hemsökta platser? – En religionspsykologisk
tolkning av platsbunden entitetkontinuitet, som
stöds av John Björkhems Minnesfond.
Duppils är främst intresserad av hur upplevelser
på hemsökta platser kommer till uttryck och den
symboliska innebörden i upplevelserna. Duppils tilllämpar jungianska hypoteser på fenomenet, kombinerat med befintliga parapsykologiska teorier för
att få en djupare förståelse av fenomenet och hur
upplevelserna kan relateras till platsens atmosfär. För
närvarande söker Duppils doktorandtjänster för att
kunna forska vidare om hemsökta platser ur ett
religionspsykologiskt perspektiv.
Nästa nyhetsbrev planeras till mitten/slutet av april.
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Notiser

Uppdrag Granskning
och Det Okända
Med anledning av att Uppdrag Granskning, UG,
granskade TV4+-programmet Det Okända, DO, som
följdes upp av ett debattprogram den 11 februari sände
jag till webbsidorna på debattforumet svt.se/debatt ett
inlägg som publicerades den 18 februari (och Sturmark
svarade 23/2, och jag förbereder ett svar). Eftersom
Christer Sturmark från Humanisterna inför debattprogrammet skrev ett inlägg om TV4+-programmet som ett
”journalistiskt haveri” använde jag samma idé och
kallade Sturmarks inlägg för ett ”intellektuellt haveri”,
och detta för att han helt utgår ifrån och är låst av den
världsbild som nu gäller, som menar att vi dör när
kroppen dör. Om detta skulle gälla, och det menar han
med största sannolikhet gäller, då måste TV4+-programmet vara bluff och misstag, och utan några
kommentarer om detta osannolika, menar Sturmark,
skulle TV4+-programmen vara ett journalistiskt haveri.
Han menar vidare bestämt att det inte finns något medium som inte avslöjats med fusk. Jag anger fyra medier, varav ett svenskt, där man inte lyckats avslöja dem
med fusk. Det jag påpekar är att han är intellektuellt låst
av den etablerade världsbilden och inte alls vill eller kan
beakta de många indicier som kommer från ny forskning, parapsykologi och nära-döden-upplevelser t ex.
Han utgår ifrån etablerad världsbild och är oförskämd
mot medier och avbryter forskare som påpekar att han
har fel. Inlägget i sin helhet finns i notis 79 på vår
hemsida. Vad man än tycker om programmet DO, så
har kanske UG presenterat DO på ett felaktigt, kränkande sätt? Flera frågor berördes, men ingen ordentligt,
det blev klart rörigt. Professor Parker fick dessutom
minst sagt vilseledande uppgifter om debattens form.
Han blev inbjuden till en diskussion runt ett bord och att
han skulle få medlarrollen. I verk-ligheten blev det snarare upplagt som tuppfäktning, något reportern verkade
nöjd med. För Adrian Parker blev det att göra smaklös
underhållning på dålig underhållning.

Debattinlägg nu även på Newsmill
Jag har också passat på att göra några inlägg på Newsmill, det elektroniska mediet där det är i stort sett fritt
fram att publicera åsikter och debattinlägg. Granskning/
kritik av skeptikerna, 18/2: ”Vetenskap och Folkbildning
har ett oförskämt tonläge, www.newsmill.se/artikel/
2010/02/18/skeptikerr-relsen, senare samma dag ”Parapsykologi väl värt att forska i”, www.newsmill.se/
artikel/2010/02/18/parapsykologi-v-l-v-rt-att-forska-i,
den 22/2 ”Många märkliga påståenden om parapsykologi”, www.newsmill.se/artikel/2010/02/22/m-nga-mrkliga-p-st-enden-om-parapsykologi, den 1/3 om
parapsykologisk grundforskning: www.newsmill.se/
artikel/2010/03/01/parapsykologisk-grundforskning,och
fler lär följa.
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Dr. Imich, 107 Year Old Scientist,
Continues Work
Den 4 februari blev Dr. Alexander Imich 107 år. Han
bor på Manhattan i New York och har varit intresserad
av psykisk forskning sedan 20-talet. Han är fortfarande
aktiv som forskare.Mer om denne märklige man, som
instiftade Imich-priset finns på http://metgat.gaia.com/
blog. Större delen av det pris han instiftade fick Jens
Tellefsen och Nils-Olof Jacobson år 1994 för sin artikel
om psi-spåret. Denna forskning ska Göte Andersson och
Jens Tellefsen samtala om vid föredrag vi ordnar nu i maj.
Ur nyheter från IONS, Institute of Noetic Sciences,
janauri och februari 2010, notis 80. Bland nya notiser:
New books: Anomalous Experiences: Essays from
Parapsychological and Psychological Perspectives,
presents 13 papers from a one-day conference that took
place in 2005. About ”Evidence of the Afterlife”, a link
to a book by Jeffrey Long, (http://www.nderf.org/)
makes the latest compelling case that there are other
realms beyond this one. About”The Power of Prayer”,
with a link to ”a paper co-written by current IONS
President Marilyn Mandala Schlitz: ”Directed Prayer
and Conscious Intention”, published in 2000, it reviews
the field of distant healing (up to that time) along with
several key studies, and concludes that evidence for the
effect of prayer on healing is not conclusive but worth
further study.

Dualism fortfarande förhärskande
bland studenter
Ny undersökning (notis 81) bland studenter i Belgien
och Storbritannien om hur man ser på förhållandet
medvetande – hjärna. Undersökningar som Adrian
Parker gjort bland psykologi-studenter vid Göteborgs
Universitet stödjer denna dubbla aspekt dualism/monism
som den vanligaste, med panpsykism som det man
väljer i andra hand.
I Edinburgh hade en klar majoritet dualistiska attityder, där man alltså betonar vikten av att skilja på
hjärna och ”mind”. I Liège-översikten höll yngre deltagare, kvinnor och de som hade en religiös tro, oftare
med om att medvetandet och hjärnan är åtskilda, att
någon ”andlig” del av oss överlever döden, att var och
en av oss har en själ som är åtskild från kroppen, och
att förneka att medvetandet skulle vara fysiskt.
Studien föreslår att resultaten är relevanta för den
kliniska verksamheten, för att formulera vetenskapliga
frågor om medvetandets natur, och för mottagligheten
av teorier om medvetandet hos en större allmänhet.
Disorders of Consciousness: Ann N.Y. Acad. Sci.
1157: 1-9 (2009). An abstract of the article, ”Dualism
Persists in the Science of Mind,” is copied below.
http://www.coma.ulg.ac.be/papers/consciousness/
demertzi_ANYAS09.pdf
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Årets medvetande-konferens i Tucson:
100-års-minne av William James död
Eftersom svensken Adrian Parker ska medverka på
detta symposium tar vi med denna notis om en av
dåtidens stora psykologer och parapsykologer,
notis 82 på hemsidan.
With the death of William James, a whole style
of understanding consciousness was soon to fade as
well. Research on consciousness at the fin de siècle
and during the first decade or so of the 20^th century questioned the boundaries of conscious awareness, as well as exploring the possibility of ”subconscious” or ”unconscious” mental processes.
These ideas played a central role in the
thinking of turn-of-the-century theorists such as
William James, F.W.H. Myers, and M. Pierre Janet,
all of whom were also interested in dissociative
phenomena suggestive of consciousness beyond the
margins of awareness. Related ideas that exist
today are dissociation, the existence and nature of
the unconsciousness, altered states of consciousness, the relationship of consciousness to brain processes, and the possibility of conscious experiences
beyond the ordinary.

Boken SVENSK PARAPSYKOLOGI
(100 sidor)

SPF gav till sitt 50-årsjubileum 1998 ut denna
bok, en antologi redigerad av Nils-Olof
Jacobson. Den beskriver och diskuterar den
parapsykologiska forskningen vid universiteten i
Stockholm och Göteborg, och mycket mer.
Ur innehållet: Om laboratorieförsök och
om människors spontana upplevelser, Med
slagruta längs psi-spåret, ”Vita frun” i
Engsö slott, Flygande tefat?(som inte handlar
om UFO utan om bokstavligen flygande tefat,
alltså poltergeistfenomen), Liv efter döden?,
Parapsykologi, medicin och mystik, en
översikt över svenska forskare och om en
minnesvärd kväll med Uri Geller.
En gedigen och lättläst vy över svensk
parapsykologi i slutet av 1900-talet, med unikt
historiskt material. Köp eller få den som
kurslitteratur vid den studiecirkel vi hoppas
starta i höst.
Du får den mot 130 kr (inkl. porto) på
pg 70 09 10-3, John Björkhems Minnesfond.

Kopior av artiklar – förteckning på hemsidan, beställ av Jens Tellefsen
Kopior finns att beställa om det Jens tidigare hållit
föredrag om: rumtidens krumbukter, EPR-paradoxen, kvantmekanikens observationsteorier, Bell´s
teorem, entanglement (sammanflätning) och med4

vetandets plats i fysiken till kosmologi, supersträngar och
möjliga resor i rumtiden. Dessutom har Jens kopior av
mycket användbara och läsvärda artiklar ur norska sällskapets tidning samt från Journal of Consciousness
Studies.
Är du intresserad av detta 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.
Förteckningen finns också som notis 83 på hemsidan

Nya tidskrifter (notis 84)
I Journal of Parapsychology, spring/fall 2009 finns
abstracts från PA-konferensen förra året i Seattle, en kritisk
granskning av psi-försök med djur. Bland böcker: Science under
Siege: Defending science, exposing pseudoscience (ed. Kendrick
Frazier), med flera bidrag som berör psykiska fenomen, men som
håller överlag mycket låg vetenskaplig nivå. Bl a fabricerar den
ledande skeptikern Ray Hyman, Wiseman och Andrew Skolnick
fallet Natasha (flickan med röntgen ögonen), fullt av enkla metodfel, något de sedan själva kritiserade. Nivån på detta kritiska
inlägg i debatten är lägre än tillåtet, tycker jag, GB. Några kritiska
kommentarer om bok om Primary perception: biocommunication
with plants, living foods, and human cells, av Cleve Backster.

Journal of Scientific Exploration nr 4 2009
domineras av artiklar om low-energy, men har också för homeopati-intresserade Physical model and direct experimental observation of water memory and biophysical activity of magneticactivated water, av Vladimir Vysotskii och Alla Kornilova. Flera
böcker av intresse anmäls, bl a Derek Abbott, Paul C W Davies
och Arun Pati (ed) Quantum aspects of life, Chris Carter: Parapsychology and the sceptics: a scientific argument for the existence of Esp. Ronald Russell: The journey of Robert Monroe:
From out-of-body explorer to consciousness pioneer, och slutligen en bok om Paul Devereux’s intresse, Standing with stones:
A photographic journey through megalithic Britain and Ireland,
och om den tidning Devereux ger ut, Time & Mind: The journal of
archeology, consciousness and culture.

Hjärtligt tack
för gåvor!

S O-o Tullinge 50 kr
L B-g Gbg
100 kr
M L-g Farsta 50 kr

Flyttar du? Anmäl ny adress (och gärna mobilnr och epost) till Åsö Föreningsråd: e-post bjorn@aso.nu,
tfn 08-644 72 10 (Björn Berglund), postadress: Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94, 116 43 Stockholm.
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