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PARAPSYKOLOGI

Erlendur Haraldsson
Professor i psykologi, Reykjavik
håller föredrag om

U R    I N N E H Å L L E T :

Erlendur Haraldsson har blivit en av de mest meri-
terade forskarna i parapsykologin. Han besöker
oss nu igen, med temat Vad människor rapporte-
rat att de sett i döds-ögonblicket, en undersök-
ning som genomfördes i USA och Indien på 70-ta-
let, men ett tema som fortfarande är aktuellt efter-
som nära-döden-forskningen tagit nya stora steg.

Suzanne Gieser
Fil dr
håller föredrag om

Synkroniciteter
finns det en skapande
simultanlag i kosmos?
Om C.G. Jung och nobelpristagaren Wolfgang
Paulis intresse för synkronicitet och dess rele-
vans för vår samtida filosofi och vetenskap.

Tisdagen 25 januari 2011 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.

Tisdagen 22 februari 2011 kl 19.00
Avgift: 150 kr, 75 kr för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd)
Kaffe serveras i en paus.

JOHN BJÖRKHEMS MINNESFOND STÖDJER ARRANGEMANGET.

Christian
Gaden-Jensen
Köpenhamns Universitet
håller föredrag om

TTTTThe psyhe psyhe psyhe psyhe psycccccho-ho-ho-ho-ho-
physiologicalphysiologicalphysiologicalphysiologicalphysiological
connection betweenconnection betweenconnection betweenconnection betweenconnection between
identical twinsidentical twinsidentical twinsidentical twinsidentical twins
Christian Gaden-Jensen har forskat med medier
(psychics) och kartlagt verksamma psychics
”pathway to becoming psychics”. Han har ock-
så nyligen gjort experiment med enäggstvillingar
och ”mätt” deras kontakt och reaktioner med
olika psykofysiologiska mått, experiment som
också dansk tv dokumenterat.

Torsdagen 10 mars 2011 kl 19.00
Avgift: 150 kr, 75 kr för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd).
Kaffe serveras i en paus.

JOHN BJÖRKHEMS MINNESFOND STÖDJER ARRANGEMANGET.

DEN NYA LÄNKEN på SPFs hemsida, med
viktiga artiklar som stödjer existensen av våra
fenomen, har börjat byggas upp.          Se sid 2

Deathbed Visions

Sir Roger Penrose och Deepak Chopra
på stor internationell konferens i maj vid
Stockholms Universitet om consciousness-
forskning 3

Ny metaanalys som ger stöd åt telepati 3

Ny metaanalys som ger stöd åt prekognition 4
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Nästa nyhetsbrev:  mitten av maj

Vårens program

Detta år börjar vi med ett föredrag tisdagen den 25
januari om C G Jung och Wolfgang Paulis intresse
för synkronicitet. Under rubriken Synkroniciteter -
Finns det en skapande simultanlag i kosmos? hål-
ler Suzanne Gieser, fil dr, föredrag om synkronicitet
och dess relevans för vår samtida filosofi och veten-
skap. Nobelpristagaren Wolfgang Pauli blev i slutet av
1930-talet allvarligt intresserad av psykologen C.G.
Jungs koncept kring parallella sammanträffanden mellan
psykiska och fysiska processer som kom att kallas för
synkronicitet. Tillsammans utvecklade de och förfinade
begreppet som skulle kunna förklara sk. paranormala
företeelser som  bryter mot våra invanda föreställningar
om hur mentala och materiella processer kan samverka.
På en konferens anordnad 2007 av Tekniska Högskolan
i Zürich bjöds världsledande forskare in för att diskutera
relevansen av Paulis idéer för dagens forskning. Där
fanns även synkronicitetskonceptet med som modell för
att förstå vissa märkliga processer i naturen. Om Su-
zanne Gieser, se särskild ruta.

  Föredraget därefter blir tisdagen den 22 febru-
ari med den isländske professorn i psykologi, Erlendur
Haraldsson. Hans tema blir Deathbed visions, en un-
dersökning som gjordes i Indien och USA på 70-talet
men har klar relevans även idag, med tanke på den ut-
veckling nära-döden-forskningen har tagit. Torsdagen
den 10 mars har vi glädjen att hälsa välkommen en
dansk forskare, Christian Gaden-Jensen. Hans före-
drag har rubriken The psychophysiological connec-
tion between identical twins. Han har i flera år stu-
derat vid Lunds Universitet, bl a med professor Etzel
Cardeña och bl a forskat med medier (”psychics”) och
kartlagt verksamma ”psychics” ”pathways to become
psychics”. Han vann Parapsychologial Foundation’s
R.R. Coly Award 2007 för en essä om Hvordan para-
psykologien kan integreres med mainstream science.
Denna essä kan du läsa på följande länk: http://
www.pflyceum.org/449.html.

Nu är han PhD-studerande vid Neurobiology Re-
search Unit, Köpenhamns Universitetssjukhus, Rigshos-
pitalet, och ska där utföra sitt PhD-projekt, som gäller
”mindfulness”, med personlighet, hälsa och genetik.
Föredraget därpå blir i samband med årsmötet, som i år
hålls en tisdag eller torsdag, antingen vecka 12 eller
vecka 14, beroende på när påtänkt mötesordförande
kan. Föredraget är inte helt bestämt ännu, men blir san-
nolikt med konstnären Göte Andersson och på tema
Från människans aura till psi-spåret. Utöver experi-
ment med psi-spåret har han kommit in på upptäckter
av något han kallar en energikropp hos människan, nå-

got som påminner om det man kallar aura, något han
inte hann komma in på i sitt föredrag för oss i våras.
Till vårens arrangemang får vi också nämna den stora
consciousness-konferens som ordnas 2 - 8 maj på
Stockholms Universitet, se särskild ruta på sidan 4.

   Om detta nyhetsbrev
Detta nyhetsbrev på 4 sidor rymmer flera korta notiser,
som alla finns i sin helhet på hemsidan under ”Notiser”.
Som den kanske viktigaste nyheten får vi nog betrakta
den meta-analys som nyligen publicerats i ansedda Psy-
chological Bulletin, som framför allt visar att telepati
tycks finnas. Som en delupptäckt kan man notera att
denna granskning avslöjade brister i en tidigare meta-
analys, en av de få studier som pekat mot att telepati
inte finns. Nu har den alltså avslöjats ha allvarliga bris-
ter. Så läget börjar sakta bli positivt på denna front.

Vidare har vi notis i New Scientist om en komman-
de meta-analys av Daryl Bem om prekognition, som
kommer att publiceras i ansedda Journal of Personal-
ity and Social Psychology.

Min bok ”Conscious Connections”
kan nu köpas
Min bok, ”Conscious Connections. About parapsyc-
hology and holistic biology”, som kom ut i november
på det tyska förlaget VDM Verlag, kan ni nu köpa. Som
ett tecken på dess kvalitet får jag väl ange det utmärkta
förordet av ingen mindre än Stanley Krippner, en av de
mest belästa och kunniga parapsykologerna, tillika he-
dersmedlem i SPF, och en av de få som är väl insatt i
både parapsykologi och det andra forskningsfältet jag
berör, psychoenergetic systems. Förutom kapitel om
dessa två forskningsfält inleds boken med min magister-
uppsats i psykologi, att detektera känslor på avstånd
med den elektriska aktiviteten i huden, electrodermal
activity.

Pris på boken är ca 450 kr, men medlemmar kan
köpa den av mig för 370 kr (inkl .porto), 350 kr vid kom-
mande föredrag. Du som är intresserad kan mejla mig
om ditt intresse (goran.brusewitz@bredband.net) eller
passa på vid kommande föredrag.

Nya länken med viktiga artiklar
Den nya länken på SPFs hemsida, med viktiga artik-
lar som stödjer existensen av våra fenomen, har
börjat byggas upp.

Klara inslag är telepati med ganzfeld-metoden, om
kvantfysik och biologi, och om bryggan mellan materia
och medvetande. Delar som planeras tillkomma är bl a
forskning om föraning/prekognition och presentiment,
samt om dröm-telepati.

Vi vill med den nya länken göra tydligt vilka
rapporter som är väsentliga, som man kan peka på som
stödjer telepati, healing, presentiment/föraning och andra
fenomen.
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Några ’Axplock ur tidskrifter’ får vi plats med som
avslutning. De finns som vanligt i sin helhet på hem-
sidan, bland Notiser.

Stor consciousness-konferens på
Stockholms universitet i maj
Till vårens arrangemang får vi också nämna den stora
konferens som i maj ordnas på Stockholms Universitet.
Normalt ordnas consciousness-konferenser i Tucson,
Arizona, men äger ibland rum på andra platser världen
över. Denna gång sker det i Stockholm 2 – 8 maj, då
flera av världens ledande forskare med detta intresse
ska diskutera en av de stora utmaningarna som veten-
skapsmän fortfarande har att brottas med – vad är
medvetandet. Tema: Brain, mind reality. Som keynote
speaker finns Sir Roger Penrose, en av dagens stora
begåvningar, se tidigare nyhetsbrev. Andra välkända
medverkande: Deepak Chopra, van Lommel, Stuart Ha-
meroff, Zizzi, Peter Fenwick, Henrik Ehrsson, Germund
Hesslow, och Atmanspacher (som Suzanne Gieser stött
på). Mer info på: www.consciousness.arizona.edu/

Suzanne Gieser är fil. dr. i idé- och lärdomshisto-
ria med fokus på psykologins, filosofins och den nya
fysikens historia och tankevärldar. Hennes avhand-
ling behandlar tankeutbytet mellan C.G. Jung och
Wolfgang Pauli som tillsammans utarbetade kon-
ceptet synkronicitet. Nyligen utkom hon med en bok
om Psykoterapins pionjärer i Sverige.

Notiser
/GB
Om (bristen på) teorier om hjärnan-medvetandet i tidningen
”Svensk Psykiatri” skriver Jan Pilotti en artikel, ”Psykiatrin
och människans själ, där han också berör nära-döden-
upplevelser. Det är en vetenskapsteoretisk analys som avser
att visa att även den materialistiska tolkningen är en tro. I
denna notis, nr 103 berör vi också en ny bok, ”I ett annat
ljus” av Karl-Erik Edris, där han kraftfullt argumenterar mot
vetenskapens materialistiska tolkning.
Media i USA om NDU: IANDS (internationella
sammanslutningen av nära-döden-forskare) redogör för några
media i USA som behandlat nära-döden-forskning, bl a Wall
Street Journal, MSNBC ( Head Toward the Light: The Science
of Near-Death Experiences) och Alabama Public Television
Documentary on NDE’s.
Clint Eastwood, snart 80, gör en film om nära-döden-
upplevelser, inspirerad efter att ha legat i koma efter en
trafikolycka, ”While unconcious for that time I saw things as
real to me as the people on the street I see every day, as true
to me as my wife and kids”.
David Fontana, ledande auktoritet om forskning kring
överlevnad och författare till flera böcker i ämnet, har avlidit,
75 år. Det tema han föreslog för föredrag när vi diskuterade
detta för 2 år sedan om han skulle besöka Stockholm, Scole-
händelserna, kanske vi återkommer till.

Förändringar i magnetfält vid bioenergi-healing, uppmätta
vid experiment vid Department of Sociology, St. Joseph’s
College i USA.
Ian Stevenson, ledande reinkarnations-forskare, som nu vet
om vår personlighet överlever döden. Vårnumret 2008 av
Journal of Scientific Exploration, tillägnas hans minne, och
den nya tidskriften EdgeScience nr 4, juli-september 2010 har
en helsida. Han skrev de två stora volymerna Reincarnation
and Biology, där han redogör för fall där barn har
födelsedefekter och –märken som direkt motsvarar slående
ovanliga sår och skador som dödade den person vars liv
barnet nu påstår sig komma ihåg. Första gången Stevenson
tillägnades ett helt nummer av en tidning var 1977, då i The
Journal of Nervous and Mental Disease.
Nära-döden-upplevelser är också i fokus i notis 110, spegling
av ett nyhetsmail från  IANDS. De informerar om biografi-
kanalens nya NDU-serie, som börjar 5 december. Varje episod
rymmer intervjuer med tre personer som varit över på ”andra
sidan” och återvänt.
Därutöver om filmen Hereafter av Clint Eastwood. Se också
ledande NDU-forskares kommentarer och intervju med
pionjären Raymond Moody.
Ny bok av Anabela Cardoso, ”Electronic voices. Contact with
another Dimension?” Till boken finns en cd, med en samling
inspelningar. Boken verkar vara en utmärkt och seriös
introduktion till detta märkliga fenomen - röster på band som
tycks antyda en annan dimension.
Webbkurs om medvetandet. Brenda Dunne och Robert Jahn
skickar oss mail om en webbkurs med titeln ”Consciousness
and the Physical World”, ”dedicated to the development of
collaborative resources for teaching and learning about
consciousness. The first unit we have developed is based on
the work of the PEAR lab”.

Två nya granskningar stödjer
dels telepati, dels prekognition

Telepati
Granskningen av telepati är en ny meta-analys, publice-
rad i ansedda Psychological Bulletin (vol. 136, nr 4,
2010, s. 471-485) och ger nytt stöd för att telepati trots
allt verkar finnas. Den är skriven av den australiensiske
psykologen Storm, med kolleger Tressoldi och Di Risio.

De har studerat tre olika slag av telepatiförsök av
free-response typ, där försök med ganzfeld-tekniken är
en (typ 1), typ 2 är med brusreducering av andra slag än
ganzfeld, t ex med dröm-telepati, meditation, avslappning
eller hypnos, och (typ 3) övriga försök utan brusreduk-
tion.

För perioden 1997-2008, fann de 29 ganzfeld-stu-
dier, för typ 2 16 studier och för typ 3 14 studier. Ganzfeld
har uppfattats som den bästa metoden att få fram och
undersöka telepati, så de ville jämföra denna metod med
andra metoder som reducerar bruset för att se om det
verkligen är så. Försöken av typ 2 har aldrig tidigare in-
gått i någon meta-analys. Förutom att dela upp försöken
i dessa tre grupper skiljde de på studier där försöksper-
soner hade haft upplevelser av telepati och övriga, utan
kontroll på tidigare erfarenheter av telepati.
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Metaanalysen gav signifikant stöd för grupp 1 (ganz-
feld), med en sannolikhet att resultaten i dessa studier
berodde på slumpen var 2.13 * 10-8 , ytterst osannolikt
alltså. Studier i grupp 2 fick också signifikant stöd p=2.08
* 10-4 .Gränsen för signifikant resultat går vid 5 * 10-2

Ganzfeld-studierna lyckades alltså bättre än andra meto-
der att reducera bruset. Teorin är att man tror att bruset
behöver reduceras för att de svagare telepatisignalerna
ska nå fram.

För att försöken i grupp 2 skulle reduceras till ett
slumpresultat skulle det behövas ca 49 experiment som
genomförts, som var icke-signifikanta och inte publice-
rats, något som är ytterst osannolikt med tanke på de få
forskare som finns i detta forskningsfält, konstaterar
gruppen i sin rapport.

De 14 studierna av typ 3 hade också signifikant
stöd, dvs. det räcker inte med slumpen att förklara detta
resultat.

Brusreducering gav alltså starkare resultat än utan,
och ganzfeld var effektivare än andra metoder att uppnå
brusreducering.

Förutom dessa positiva resultat, pekande mot att
telepati tycks finnas, så fann gruppen ett allvarligt fel i
en metaanalys av Julie Milton från 1997, som då också
kastar sin skugga över en annan mycket uppmärksam-
mad granskning från 1999 där Milton var inblandad, den-
na gång med den kände skeptikern Richard Wiseman.
Mer detaljer i notis 112 på hemsidan.

Prekognition
Den välkända och väl ansedda tidskriften New Scientist
informerar i en nätupplaga om en kommande artikel i den
inom psykologin mycket väl ansedda tidskriften Journal
of Personality and Social Psychology som ger statis-
tiskt stöd åt prekognition.

Det är psykologen och parapsykologen Daryl Bem
som granskat prekognitionsförsök i en meta-analys, en
granskning som ingen skeptiker vid peer-review-gransk-
ningen hittat några svagheter i. Rapporten beskriver en
serie experiment där mer än 1000 studenter deltagit. Bem
är ett etablerat namn i psykologi. I flertalet experiment
tog han välkända psykologiska fenomen och kastade
bara om ordningen på sekvensen, så att händelsen som
normalt tolkas som orsaken nu skulle inträffa efter att det
beteende man studerade, snarare än före det. Vi återkom-
mer med ett mer utförligt sammandrag. Läs annars mer i
notis 114 på hemsidan.

Journal of Consciousness Studies, JCS, nr 11-12, 2010
Detta jättenummer på över 200 sidor har som tema The
Victorian’s Guide to Consciousness, med essäer som markerar
och firar 100-årsminnet av Wiliam James död. Numret dedice-
ras också minnet av David Fontana, 1934-2010 vars död medde-
lades när numret gick till tryckning.

Det var ett stort steg när Fontana 1996, tillsammans med
Ingrid Slack och Martin Teacy etablerade en sektion för
Transpersonell psykologi inom British Psychological Society.
Publiceringen av hans apty subtitled bok Is there an afterlife?

Detta nummer är helt klart ett av de mer innehållsrika jag
sett på länge, vilket egentligen inte är så märkligt med tanke
på att det firar William James’ minne.

I övrigt vill jag nämna G. William Barnard om The ever-
new flow of time: Henri Bergson’s view of consciousness,
och Gary E. Schwartz om frågan William James and the search
for scientific evidence of life after death: past, present, and
possible future.

Bland böcker som anmäls: Charles Tart och The end of
materialism.
Journal of Scientific Exploration JSE vol 24, nr 3, 2010
Detta nr har en mycket intressant rapport om healing, Ano-
malous Magnetic Field activity during a bioenergy healing
experiment, av Margaret M. Moga och William Bengston.
Journal of the Society for Parapsychogical Researc
JSPR, October 2010
I numret finns John Randall om The near-death experience: a reli-
able paranormal phenomenon? An essay review of The Hand-
book of Near-Death Experiences, edited by Janice Miner Holden.

Bland böcker som anmäls: Annekatrin Puhles bok Mit
Shakespeare durch die Welt der Geister, Geisterberichte aus
England, Shottland, Irland, Wales und Cornwall, Margins of
reality: The role of consciousness in the physical world, av
Brenda Dunne och Robert Jahn.

Numret avslutas med brevinlägg av bl a David Fontana
(som blev han sista - han dog i höstas - där han kommenterar
den gedigna the Scole group, den forskning han föreslog som
tema om han skulle besöka oss, något jag pratade med honom
om för några år sedan vid PA- konferensen i Winchester).

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF

Flyttar du?
Vänligen anmäl till Åsö Föreningsråd om du får ny ga-
tuadress, nytt mobilnummer eller ny e-post-adress:
bjorn@aso.nu eller ring Björn Berglund, 08-644 72 10,
eller skicka via vanlig post till: Åsö Föreningsråd,
Färgargårdstorget 94, 116 43 Stockholm.

Tack för gåva!
A-e  O-n  L-l  har skänkt 100 kr.

Nästa nyhetsbrev planeras
komma ut i mitten av mars.

.
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