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U R   I N N E H Å L L E T

Krister Johanson, TM-lärare sedan 1973
och forskningsinriktad, håller föredrag om

Paranormala effekter av
gruppmeditation genom
TM/Sidhi-programmet

Jan Fjellander, medlem i SPFs styrelse,
håller föredrag om

Parapsykologi och
kritiskt tänkande

En svårighet är hur man ska tillämpa kritiskt
tänkande inom ramen för parapsykologisk
forskning. Eftersom många av de parapsyko-
logiska fenomenen utmanar och ifrågasätter
det paradigm eller den världsbild vi har, så
ställs också särskilt starka krav på kritiskt tän-
kande. Problemet är att definitionen av vad
kritiskt tänkande är, utgår från just den ifråga-
satta världsbilden. Vilka nya särdrag bör då
kritiskt tänkande inom parapsykologi ha ?

Jan Fjellander går i kväll igenom några exem-
pel på hur kritiskt tänkande kan och bör til-
lämpas när man har att göra med parapsyko-
logi, vare sig det gäller upplevelser eller
forskning.

Dag: onsdagen den 5 oktober 2011 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
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Transcendental Meditation var länge lite
mystisk, men har blivit allt mer etablerad som
en teknik för individen att uppnå djup vila i
vaket tillstånd. Flera forskare har också kon-
staterat att TM och det sk TM/Sidhi-program-
met – utövat i grupp, inklusive s k yogahopp-
ning – har välgörande paranormala effekter
på omgivningen. Krister Johanson har följt
denna forskning och berättar i kväll om den.

Dag: onsdagen den 14 september 2011 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 för medlemmar
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd
 Kaffe serveras i en paus
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Ordförande
har ordet

Höstens
program

Satsningen PSI- 2020
Den tioårssatsning vi presenterade
på årsmötet, PSI 2020, börjar ta
form. Den syftar till att dels få fler
medlemmar, dels nå ut med seriös
information till fler, till skolor, bib-
liotek osv. Årsmötet i mars ställde
sig bakom satsningen. I samband
med denna satsning har de av er
som angivit e-postadress fått en
förfrågan om ni kan ta emot ny-
hetsbrevet i elektronisk form
framöver, av hänsyn till naturen
och till SPF:s ekonomi

Föredragen
under hösten

Höstens föredrag inleds den 14
september med ett föredrag som
knyter an till Transcendental Medi-
tation, TM: Krister Johanson hål-
ler föredrag om Paranormala ef-
fekter av gruppmeditation, och
berör då hur hjärnan fungerar un-
der TM (bl. a. enligt de amerikan-
ska professorerna Travis och He-
bert), visar några filmbilder av s.k.
”yoga-hoppning”, redovisar kort
bevisen för att grupputövning av
TM/Sidhi-programmet har en av-
ståndseffekt på samhället – på av-
stånd från meditationsplatsen, och
diskuterar sedan möjliga förkla-
ringsmodeller. Dessa bör kunna ut-
mynna i kvantfysiska resonemang,
som även omfattar den mänskliga
hjärnan.

Krister Johanson har varit ak-
tiv som TM-lärare sedan1973.
Mer info på Internet: www.tm-
meditation.se och planeras finnas i
notis 173 på hemsidan.
Nästa föredrag, onsdagen den 5
oktober, ”Parapsykologi och

kritiskt tänkande” hålls av Jan
Fjellander, och ingår i vår satsning
PSI 2020, som riktar sig både till
föreningens medlemmar och till
gymnasieelever, en grupp vi vill nå.
Kritiskt tänkande har blivit allt
viktigare då dagens studerande
inhämtar mycket information från
Internet. Även för parapsykologer
är temat ytterst viktigt, även om
det är lite annorlunda frågor som
då väcks.
I stället för ett planerat föredrag
med Adrian Parker om Aktuell
forskning i parapsykologi (som
vi i stället tar till våren) förbereder
vi en kväll för egna upplevelser.
Prel. datum är 25/10.

Hösten avslutas med ett före-
drag av undertecknad Göran Bru-
sewitz. Det blir prel. den 7/12, om
dels Engelska tvillingars excep-
tionella upplevelser (och experi-
ment med några av dem), och dels
om det engelska sällskapets 35:e
konferens. Några lyckade experi-
ment har gjorts i London resp. Kö-
penhamn, då med Christian Gaden-
Jensen.

Om de tvillingtelepatiförsök
som gjordes i London i slutet av
maj med  Parker och Brusewitz, se
nedan.

Om detta
nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev på 4 sidor speg-
lar de notiser vi lagt upp sedan
senvåren. Förutom nyhetsbrevet
bifogas årsmötesprotokollet från i
våras och en utlysning från John
Björkhems Minnesfond.

Notiser

Det har under sommaren kommit
så många nyheter att detta nyhets-
brev gott skulle kunna bli 8 sidor.
Här följer ett grovt urval. I övrigt
hänvisar vi till de mer utförliga
notiserna på hemsidan.
Efter Daryl Bems uppmärksam-

made rapport om prekognition i
Journal of Personality and Social
Psychology ”Feeling the Future”
har andra forskare blivit inspirerade
att upprepa dessa försök, något Ca-
roline Watt i Edinburgh och (skep-
tikern) Richard Wiseman vill styra
upp. De har skapat ett register över
replikationsförsök, så att alla på-
började studier verkligen publiceras
samt att de också ska ingå i en kom-
mande meta-analys.

Bem kommer att, på SPR:s
konferens den 2-4 september i
Edinburgh kort kommentera tre re-
plikationsförsök utförda av Richard
Wiseman, Chris French och Stuart
Ritchie. På konferensen kommer
också jag själv, och Parker att redo-
visa tvillingtelepatiforskning. Även
Anneli Goulding från Göteborg
kommer att presentera forskning.
Konferensens program framgår av
länk i notis 171.

Böcker

Charles Tart är en av vår tids stora
parapsykologer, som verkat länge
inom området, främst i transperso-
nell psykologi. Hans delvis självbi-
ografiska bok kom förra året, The
End of Materialism: How eviden-
ce of the paranormal is bringing
science and spirit together. Den
kan användas i ett flertal college-
och universitetskurser.

En bok med ”en vision av en ny
vetenskap om medvetandet”, Mind
before matter har utkommit, redi-
gerad av Pfeiffer, Mack och Deve-
reux. Bland annat berörs experiment
med utvecklade Qigong mästare och
experiment där deltagarna rent men-
talt har påverkat att radioaktivt sön-
derfall, vattens egenskaper att binda
och utbredningen av laser.

En bok om politiskt korrekt
och icke-politiskt korrekt veten-
skap publicerades nyligen, A Tale of
Two Sciences: Memoirs of a Dis-
sident Scientist. Det är en självbio-
grafi av den gränsöverskridande
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Forts nästa sida

akademikern Prof. Sturrock vid
Stanforduniversitetet i Kalifor-
nien. Förutom att han är en inter-
nationellt respekterad fysiker är
han också intresserad av bl a para-
psykologi. Så han har en fot i båda
lägren.

Korskorrespondenserna är
ett stort tema i boken The Eager
Dead: A study in haunting av
professorn i astronomi och grun-
dare av SPR, Archie Roy. Det var
ett fenomen som psykiska forska-
re studerade för mer än 100 år se-
dan och är nästan bortglömt idag
(när flera fall av sk automatisk
skrift förs samman tycks den bli
meningsfull).

Tidskrifter
I ett stort och ”tungt” nummer
av JP, Journal of Parapsycholo-
gy (vol 74, nr 1/2010) finns bi-
drag av bl a Adrian Parker och
Björn Sjödén (Do some of us ha-
bituate to future emotional
events?), Jan Dalkvist, Henry och
William Montgomery och Joakim
Westerlund (Reanalyses of group
telepathy data with a focus on varia-
bility).

Om healingeffekter vid
nära-döden-upplevelser skriver
läkaren och forskaren Larry
Dossey i en ledare i Explore
mars-april 2011.

Om kvantprocesser långt
utanför mikrovärlden skriver
Vlatko Vedral i Scientific Ameri-
can, June 2011: om processer hos
både fåglar, växter ” och kanske
också människor”. Humoristiskt
nog presenteras Vedral sedan juni
2009 vara i ett entangled tillstånd
av professor i universitetet i Ox-
ford och vid National University i
Singapore.

Om John of God, världens
bästa healer? skriver en medlem
i Norska ”Sällskapet” i Parapsy-
kologiska Notiser nr 70/2009,
och detta efter en egen resa till

denne healer i Brasilien år 2009.
Från en medlem i Göteborg har vi
fått en sammanfattning av några
nya nummer, och har då valt ut
följande:

Detta år har ett nytt nummer
av JSPR (januari, 2011), två num-
mer av Paranormal Review och
dessutom ett nummer bestående av
brittiska SPRs sk. Proceedings
(april, 2011) kommit ut. I årets
första nummer av JSPR finns bl a
ett bidrag av David Luke om DMT
och de varelser som ofta uppträder
i drömliknande tillstånd som DMT
framkallar.

Fyra böcker recenseras också,
Authors of the Impossible av reli-
gionshistorikern Jeffrey Kripal
som handlar om Fredric Myers,
Charles Fort, Jaques Vallée och
Bertrand Méheusts tankar om det
paranormala och angränsande om-
råden. Övriga böcker som recen-
seras är bl a Ghost Hunting: A
Survivorˆs Guide samt Chris
Carters Science and the Near-
Death Experience.

 Senaste numret av Journal of
Parapsychology inkluderar bland
annat en recension av Conscious
Connections som GB skrivit, bo-
ken får både ris och ros av David
Stokes, ris för att språket inte är så
bra som det kunnat vara och ros
för ett gediget litteratursökande.
Numret inkluderar också ett bidrag
från prof. Adrian Parker som re-
censerat antologin Debating Psy-
chic Experience som består av ar-
tiklar skrivna av Dean Radin, Chris
Carter, Richard Wiseman, Chris
French med flera.

Augusti-numret av Forskning
och Framsteg skriver om Ha-
meroffs och Penrose’s förslag att
mikrotubuli i hjärnans nervceller
kanske kan förklara uppkomsten av
medvetandet, och detta  med rub-
rik ”Kvantfysik kan förklara med-
vetandet”. Ska man vara glad att de
tar upp detta, eller irriterad att de
bara skriver om Hameroffs besök,

inget om konferensen?
En ny vetenskaplig studie visar att
vi antagligen har gener som kan
känna av magnetfält, för oriente-
ring. Studien av Reppert, som
publicerats i Nature
Communication, kommenteras av
New York Times den 21 juni 2011
och handlar om hur monark-fjärilar
navigerar. Forskarna väcker då idén
att kanske även människor kan
känna av jordens magnetfält och
själv använda den för orientering.

Professuren i Lund
Ny kartläggning av
hur den tillsattes

Etzel Cardeña har nu varit profes-
sor i psykologi vid Lunds Universi-
tet i sex år, med inriktning på para-
psykologi och hypnos. Tillsättning-
en vållade mycken debatt, där även
vi var indragna. Helt har stormen
inte lagt sig (rättvisa kräver alltid
sin uppgörelse?), och den fick för-
nyat bränsle när två journalister
förra året kartlade bakgrunden till
den (publicerades den 2 juni 2011 i
KvällsPosten/Expressen, se notis
155).

De många frågetecknen redo-
visas, bl a om det brev som dona-
torn Thorsen skrev och godkände
att Lund fick pengarna – det har
inte återfunnits. Vidare förklarar
idag den då ansvarige Sunesson i
lärarförslagsnämnden varför han
frångick experternas förslag att an-
ställa Adrian Parker: ”Vi tyckte
inte om honom helt enkelt”. De
gick alltså helt emot bedömningen
av akademiska meriter. Det är gan-
ska skrämmande att, helt oavsett
berörda personer, en tillsättning
sker på denna grund, dessvärre kan-
ske inte helt ovanligt, men här
drabbade det parapsykologin. Det
är just därför man har neutrala ex-
perter.

Om Cardeña kan vi också rap-
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portera att han nästa år ska få en
ny svensk doktorand, David Mar-
cusson-Clavert, som ska fortsätta
med forskning runt hypnos, ganzf-
eld och psi.

Hans Benders arbete
ska kartläggas.

Han var tysk pionjär i parapsyko-
logi, verksam 1945-1975 vid
Freiburgs Universitet, död 1991.
Nu utannonseras en Post Doc-
tjänst för en historiker.

Amerikanskt

tv-program om

tvillingtelepati

Adrian Parker medverkade i
och undertecknad assisterade
vid experiment med tvillingte-
lepati som amerikanska ABC
News genomförde i slutet av
maj i London, vid Department
of Twin Research, King’s Col-
lege.

Serien heter ”Beyond
belief” och bestod av fem
program. Länkar till avsnitten
finns i notis 164.

Martin Johnson
 är död

Martin Johnson är svensken
som fick den kanske enda

statligt finansierade profes-
suren vid ett universitet i

parapsykologi. Han installe-
rades 1973 och var verksam
vid Universitetet i Utrecht

till 1986. Han dog 17:e
Mars i Lund. Minnesruna
infördes i DN den 16:e
augusti. (Se notis 165.)

Förnyat medlemskap
Alla fick med nyhetsbrevet i
april ett inbetalningskort för att
lätt kunna förnya medlemska-
pet. För er som ännu inte be-
talt skickar vi ett separat brev
med inbetalningskort – som ni
förstått underlättar varje med-
lem för oss att satsa på vår
verksamhet, och särskilt då den
satsning vi nu gör, PSI-2020.

Nästa nyhetsbrev
planeras komma ut i mitten av
november. Vi planerar då också
utförligare presentera hur vi rent
konkret startar vår satsning PSI
2020 och hur du kan hjälpa till.

STUDIECIRKEL
Vi planerar för en större stu-
die-cirkel till våren, med Eli-
sabeth Lannge som ledare
och planerar redan nu i höst
hålla en mini-cirkel på tre
träffar. Vi har fått förslag på
frågor att fundera på och
diskutera från Nils-Olof Ja-
cobson (som 1971 kom ut
med sin bok Liv efter Dö-
den? Om parapsykologi,
mystiken och döden). Kurs-
bok blir Svensk Parapsyko-
logi, som han sammanställ-
de till vårt 50-års-jubileum
2008. Vi hoppas att hans in-
spirerande frågor och Elisa-
beths beredskap och förmå-
ga att skapa en positiv at-
mosfär och leda denna cir-
kel ska inspirera andra till ny
kreativitet i PSI-2020-anda.
Prel. datum blir 12/10, 9/11
och 23/11. Medverkan från
flera i styrelsen är sannolika.
Är du intresserad, anmäl in-
tresse till
edg.muller@comhem.se se-
nast 24 september (eller på
tel 08-661 22 05), så får du
besked om upplägg, kostna-
der, och plats.

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF

Postgiro: 35 17 57-0
Medlemsavgift: 250:-, för pensionärer och studerande 200:-
Ordförande: Göran Brusewitz, Diligensv 98, 13148 Nacka
Tfn hem: 08-466 98 58,  Mobil: 0708-10 35 32
e-post: goran.brusewitz@parapsykologi.se
Vice ordförande: Jens Tellefsen
Kassör: Carina Landin
Sekreterare: Edgar Müller
Red. Nyhetsbrev: Göran Brusewitz
Layout: Merit Müller
Hemsida: www.parapsykologi.se
Ansv. hemsida: Jajja Deboussard
Tryckeri: Åsö Föreningsråds Tryckeri 08 - 644 72 10

Två inbetalningar på 300 kr – är ni
pensionärer eller ”vanliga” med-
lemmar (är det gåva på 50 eller
100 kr?)?  Kan A-s K-n, Sth och
F-r S-g vänligen kontakta vår
kassör?

Vidare har vi fått in tre
betalningar utan avsändare.

Gåvor
G-a S-d V-y, 100 kr,

Arkivet för UFO forskning
Norrköping, 50 kr
M-l L-g F-a, 50 kr,

 A-d G-n D-h S-a, 100 kr.

Hjärtligt tack!

2 maj 200 kr, 2
maj 250kr och
den 4 maj 200 kr
från pg. Tror du
att det kan vara
du (kanske om du
också får påmin-
nelsebrev i
dagarna)? Kon-
takta vår kassör.


