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fil mag, Högskolan i Gävle,
fortsätter sitt föredrag om
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Hemsökta
platser?
BER

En religionspsykologisk tolkning NOVEM

En analys av engelska tvillingars
exceptionella upplevelser och anknytning

Hon sammanfattar i kväll tidigare teorier
och uppehåller sig sedan mera vid resultatet av
sin forskning. Sara kommer också att beröra en
undersökning där hon också deltog, på Lindsberg, och sin rapport om när Kalmar kommun
anlitade medier. - I övrigt: tid för frågor.

Tvillingar sägs ofta ha extra stark kontakt med
varandra och ovanligt många upplevelser där de
känner av varandras tankar, skador och olycka.
Göran Brusewitz redogör för en analys av de
upplevelser av detta slag som engelska
tvillingar rapporterade förra sommaren i en
enkät. I analysen ingick också anknytning.

Tisdag 2 november 2010 kl 19.00

Tisdagen 21 september 2010 kl 19.00

Avgift:
Lokal:

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

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

Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond.

Jan Dalkvist,
universitetslektor och forskare i parapsykologi, håller föredrag om
R
OBE
OKT

Forskning i grupptelepati med
emotionsväckande bilder
Jan Dalkvist har under ca 15 år forskat kring frågan om man i grupper kan
överföra känslor telepatiskt. Hans forskningsprojekt närmar sig slutet
och han delger oss denna kväll vad han hittills har kommit fram till.

Tisdag 12 oktober 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.
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Ordförande har ordet

ken”, en tryckning som också delvis har bekostats av
John Björkhems Minnesfond.
Om detta nyhetsbrev

Höstens program
Denna höst inleds med att jag själv tisdagen den 21
september håller föredrag på temat Har tvillingar en
telepatisk kontakt med varandra? Jag redogör för
den analys jag gjort av upplevelser som engelska tvillingar rapporterar att de haft av telepati och märkliga
sammanträffanden, samt av den anknytning de har till
varandra. Analysen baseras på ett frågeformulär de fick
fylla i vid en Twin Day förra sommaren i London, gjort
med professor Adrian Parker och the Department for
Twin Research and Epidemiology vid King’s College,
London University. Särskilt intressanta var de många
upplevelser de rapporterade, där de trots avstånd visste/kände när den andra tvillingen drabbades av
olycka, sjukdom eller liknande. Analysen gjordes tack
vare ett Perrott-Warrick stipendium från Cambridge
University. Föredraget därpå blir den12 oktober då
Jan Dalkvist, forskare och universitets-lektor vid
Stockholms Universitet sammanfattar 15 års forskning,
under rubrik Forskning i Grupptelepati med Emotionsväckande Bilder.
Religionspsykologen och forskaren Sara Duppils, Högskolan i Gävle fortsätter den 2 november med
ett föredrag Hemsökta platser? En religionspsykologisk tolkning. Hon hann inte med allt i våras, så i
kväll blir det mera av de resultat hon kommit fram till,
om en undersökning där hon själv deltog, och en rapport från händelser i Kalmar kommun som vågade anlita medier.
Vi planerar sedan för en rapport från årets
parapsykologkongress i Paris, med Jan Fjellander
och Jan Dalkvist. Det blir den 16 november.
I december kan det bli besök av amerikanen
Stuart Hameroff och om hans consciousness-forskning.
Det är i skrivande stund oklart. Annars blir det föredrag
den 7 december med Robert Carleson. Hans
kartläggning av spiritualismen som vi tog del av i
december förra året var så inspirerande, så han fortsätter denna kväll.
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Reklam för två böcker
Vi gör också reklam för två böcker, som har direkt
samband med de föredrag vi ordnat: dels av Göte Andersson och hans andra bok, Psi-spåret II, dels Sara
Duppils bok Hemsökta platser? En religionspsykologisk tolkning, om sin kartläggning av entiteter/”spö-

Vi uppmärksammar igen Sara Duppils som lyckades
uttala sig både försiktigt och tydligt när Kalmar kommun anlitade ett medium för att bli av med ett problem
(Se tidningen Barometern 28 maj). Sara Duppils
menade att det var rätt att anlita ett medium. Hon
tror inte själv på dessa fenomen, men tror på människor som säger sig ha dessa upplevelser. Vad det sedan
handlar om, påpekar Sara, är en annan sak. Läs mer
på notis 96 på hemsidan. Läs också, i notis 93 om en
konferens i Brasilien, om psi och neurovetenskaperna
(Brasilien där för övrigt nästa års PA-konferens äger
rum, för första gången) och notis 94 om årets konferens om nära-döden-forskning.
Under sommaren har vi också sett ett uppslag i
DN, 14 juli om tre nya böcker om bl a medvetandet
och den fria viljan. Vi har också noterat en ny utmärkt
översikt av kvantfysikens intrång i biologin. Mer om
detta senare. Tidskriften Forskning och Framsteg
fortsätter att vara lite kluven. I ett nummer i våras, nr 4
2010, publicerades en utförlig och förvånansvärt positiv
och öppen intervju med Etzel Cardeña, professorn i
psykologi/parapsykologi/hypnos i Lund, där alltså redaktionen ställer sig lite mer än neutral till detta forskningsfält. I ledaren i nr 5, juli-aug 2010, kommenterar
redaktör Fjaestad ett tydligt avståndstagande till ”den
esoteriska alternativmedicinen”, som ”excellerar i bruk
av vetenskaplig jargong som fält, energi, flöden och
ord som börjar på kvant-.” Vi får se när och hur han
börjar kommentera kvantfysikens inträde i biologin….
Jag vill också nämna två framgångar för min
egen del. Det är nu klart att ett tyskt förlag beslutat att
ge ut en bok av mig, en monografi på engelska,
med dels min magisteruppsats i psykologi, dels en
översikt av modern forskning i parapsykologi, dels en
översikt av det parallella området biomagnetism/bioelektricitet med möjliga kopplingar till helhetsmedicin
och holistisk biologi, alltså samma idé som i min förra
bok på svenska. Mer om den senare. I samband med
detta har jag stött på en hel del nytt material bl a nya
meta-analyser,
sammanställningar
av olika
Nästa d.v.s.
nyhetsbrev:
mitten av
maj områden av parapsykologi. Flera av dem är klart intressanta
och stödjer hypotesen att telepati finns. Bl a detta avser
jag lägga ut på vår hemsida under hösten, och också
kort nämna i nyhetsbrevet framöver.
Därutöver har jag fått ett forskningsstipendium från
engelska SPR, vårt systersällskap i England alltså, så
att jag under hösten kan fortsätta samla och analysera
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engelska tvillingars exceptionella upplevelser och
anknytning.
Några Axplock ur tidskrifter får vi plats med
som avslutning. De finns som vanligt i sin helhet på
hemsidan, bland Notiser. Medföljer gör den årliga
utlysningen från John Björkhems Minnesfond.

Föreningsfrågor
Som ni kan notera har vi denna höst våra föredrag på
tisdagar, en veckodag vi alltså ska pröva i höst. Vi är
fortfarande intresserade av fler mötesvärdar till föredragen (mejla Jens om du vill veta vad det innebär,
jate@kth.se) och fler medarbetare till nyhetsbrevet,
som bl. a. innebär att bearbeta och sammanfatta till
notiser de intressanta artiklar vi stöter på.

Påminnelse om kommande föredrag
Du som vill ha påminnelse om kommande föredrag per
e-post, meddela detta till Edgar Müller på e-post
edg.muller@comhem.se. Du som anmäler din e-postadress kan också få andra nyheter och påminnelser på
detta sätt
.
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Boken
Hemsökta Platser – En religionspsykologisk tolkning kan köpas billigt
Sara Duppils, fil.mag. Högskolan i Gävle har nu
publicerat sin bok, Hemsökta platser? – En
religionspsykologisk tolkning av platsbunden
entitetkontinuitet, en analys av hemsökta platser
ur ett religionspsykologiskt perspektiv, delvis med
stöd av John Björkhems Minnesfond. Duppils är
främst intresserad av hur upplevelser på hemsökta
platser kommer till uttryck och den symboliska
innebörden i upplevelserna. Duppils tillämpar
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.
Medlemmar i SPF kan köpa boken genom att sätta
in 160 kr (inkl porto) på pg 70 09 10-3 (John
Björkhems Minnesfond), och ange ”Duppils bok”
på talongen, utöver egen namn och adress.
OBS! Begränsad upplaga.

Studiecirkel i höst
Studiecirkeln vi pratat om att ha någon gång i höst är
ännu inte klar, men du som är intresserad, anmäl intresse via e-post (jate@kth.se) så skickar vi info när program och pris blivit klart.

Boken
Psi-spåret II och okända energisystem i och runt levande människor
kan köpas billigt
Nyutkommen bok av Göte Andersson med titeln
PSI-spåret II och okända energisystem i och runt
levande varelser. Boken är en studie av PSI-fenomen och fenomen som troligen är av Biomagnetisk
natur. Det rör sig om vetenskapliga redogörelser av
radiesthesi, om ESP-projektioner och tankeformer
m.m., samt om en persons extraordinära förmåga att
se energifenomen knutna till levande varelser, som
är okänt område för konventionell vetenskap. 125 sidor.
Pris per bok inkl. porto 140 kr.
Beställning kan göras direkt till Göte Andersson per
telefon: 0533-31070, 070-6996352 eller per post:
Skäggebols Gård, 66195 Värmlands Nysäter,
eller per epost gote.andersson@yahoo.com.

Konferenser hösten 2010
2-4 september, om mysterierna i nära-döden-upplevelser, Denver, Colorado
Perspectives from Experiencers, Science and
Spirituality, med bl a Pim van Lommel, Jane Katra,
Maggie Callanan!, om eftereffekter, NDU-klasssiska
videor, se också bland notiser på hemsidan.
3 – 6 september, Konferens om psi och neurovetenskaperna, i Curitiba, Brasilien
6th Psi Meeting: psi research and neurosciences,
with 3 roundtables about 1.The varieties of human
experiences, 2. Psi research and neuroscience and 3)
Survival hypothesis: advantages and objections); c) 1
workshop (about simulation of psi phenomena).
There will also be a photographic exhibition ”Places
and Faces of Parapsychology 5”
http://www.unibem.br/cipe/11_inde.htm, se också
bland Notiser på hemsidan.

SPR:s 34-e internationella
konferens i parapsykologi
10-12 september i Sheffield
Den årliga konferensen i SPR i England måste
förstås nämnas, näst efter PA-konferensen den mest
etablerade. Detta år deltar jag, GB, med min analys
av engelska tvillingars exceptionella upplevelser och
anknytning.
Nästa nyhetsbrev planeras till början av november
3
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Tidskrifter under sommaren 2010
Urval & redigering: GB

Dansk Tidsskrift for psykisk Forskning, maj 2010,
informerar först om föredragen i höst, bl a den hemmelige ki-energi (som de menar kan vara samma energi
som i psykokinesi och som shamaner känt till i tusentals
år och som de menar kanske också kan användas i
healing), Kaare Claudewitz och Britta Westhausen om
Eksperimenter med clairvoyance IV, Försök med
lokalisering af forsvundne personer.
Australian Journal of Parapsychology, december
2009, Lance Storm och Adam Rock fortsätter med
Shamanic-like journeying and psi: I. Imagery cultivation, paranormal belief, and the picture-identification
task, sedan följer Lynette Ferris och Adam Rock med
Mental boundaries, staring detection and phenomenology: a synthesised ganzfeld and remote staring study.
Bland böcker som anmäls: Psychological scientific
perspectives on out of body and near death
experiences, av Craig Murray (ed.).
Journal of Consciousness Studies, nr 5-6 2010,
har tema ”simultaneity and serial order”. Potentiellt
intressanta artiklar: The role of unconsciousness in free
will (Paula Droege), tre konferensrapporter: A conference and a question - report on consciousness and
spirituality II, Mediation: neuroscience approaches and
philosophical implications, februari i Freiburg, lång
utförlig rapport från årets consciousness-konferens i
Tucson i april. Slutligen en konferens om olika teorier
för att förstå medvetandet. Flera böcker anmäls.
Journal of Scientific Exploration, vol 24, spring
2010. Bland böcker som anmäls: Charles Tarts bok
The end of materialism: how evidence of the paranormal is bringing science and spirit together. Två böcker
av Sheldrake anmäls, Morphic resonance: the nature of
formative causation (en reviderad och utökad utgåva),
samt A new science of life: the hypothesis of formative
causation (den tredje utgåvan), med en hel del kritik
mot hans idéer.
Journal of Scientific Exploration, Nr 2, 2010,
Nils O Jacobson kommenterar ryktena om att han vägt
en själ när denna lämnade kroppen, vilket han alltså
inte gjort. Bland böcker som anmäls Neither brain nor
ghost: a non-dualist alternative to the mind-brain
identity theory av Rockwell, Synchronicity: multiple
perspectives on meaningful coincidences (ed.) Lance
Storm.
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Vital signs, vol 29, summer 2010 innehåller P M H
Atwaters avskedsord inför att hon drar sig tillbaka efter
många års verksamhet på ndu-området och efter flera
böcker hon skrivit efter att ha fått ”uppdrag” på detta i
en NDU!
Journal of Parapsychology, spring 2010, inleds med
ett intressant inlägg från Charles Tart om Reflections on
the experimenter problem in parapsychology. Det följs
av 2009 Presidential address av Etzel Cardena, The
possible future of parapsychology with some help from
regression to the hypnotic past, en ”invited address” av
Charles Tart, Toward evidence-based spirituality.
Bland artiklar finns två svenska bidrag: dels Adrian
Parker och Björn Sjödén med Do some of us habituate
to future emotional event?, samt Jan Dalkvist, William
Montgomery, Henry Montgomery och Joakim Westerlund med Reanalyses of group telepathy data with a
focus on variablity, två rapporter vi självklart gärna
redogör för ytterligare.
Journal of the Society for Psychical Research,
April 2010, Adrian Parker rapporterar A ganzfeld
study using identical twins. Om föredrag de ordnar
under hösten: Bl a av David Rousseau, If minds are not
just brains, what might they be (7/10), 10 - 12 september hålls deras årliga konferens, denna gång i Sheffield,
23/10 hålls studiedag med Peter och Elizabeth Fenwick
samt Michael Nahm och David Rousseau om Ordered
minds with disordered brains: from evidence to insight,
se mer på www.spr.ac.uk.
Flyttar du?
Anmäl ny gatuadress, nytt mobilnummerr och
e-postadress till Åsö Föreningsråd: bjorn@aso.nu
eller ring Björn Berglund 08-644 72 10, eller skicka
via vanlig post till: Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94, 116 43 Stockholm.
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