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Onsdagen
den

7 december

Dag: onsdagen den 7 december 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

sid

telepati finns, samt också prekognition, att kunna
”känna av” framtiden. Det är två nya sk meta-
analyser, publicerade i två ledande tidskrifter.
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Forts sid 4

Satsningen PSI- 2020
Tioårssatsningen är påbörjad. Vi har
börjat ta kontakt med gymnasieskolor
och fortsätter nu med fler skolor och
andra inslag i satsningen och infor-
merar successivt. Vi hoppas att ni
blir uppiggade och entusiastiska av
vår satsning och fortsätter stödja oss
med förnyat medlemskap år 2012 (ni
kan faktiskt redan nu betala in avgift
för nästa år, med den summa som
gällt för i år) och gärna också med
gåvor. Ett enkelt sätt att regelbundet
stödja oss utöver medlemskap är att
ha stående överföringar varje må-
nad med en mindre summa, t ex 25
eller 50 kr. Det märks knappt för er
men betyder mycket för SPF.

Vi uppskattar också den hjälp vi
får från er som anmält att ni kan ta
emot nyhetsbrevet via e-post. Det spa-
rar både naturen och SPF:s ekonomi.

Föredragen under hösten
Höstens föredrag avslutas den 7/12,
med ett föredrag av mig, SPF:s ordfö-
rande Göran Brusewitz, om Aktuell
forskning i parapsykologi – särskilt
telepati mellan tvillingar.

Det kommer också att riktas till
gymnasieelever. Av den aktuella forsk-
ningen kommer jag särskilt att beröra
den uppmärksammande rapporten av
Daryl Bem om prekognition, samt om
en ny sk meta-analys om telepati, som
stödjer att fenomenet finns. Jag plane-
rar också illustrera föredraget med ett
kort inspelat anförande av Bem och
om experimenten med telepati mellan
tvillingar. Ang. dessa tvillingar kommer
jag också att redovisa resultatet av den
enkät jag analyserat om deras erfaren-
heter av telepati.

Första föredraget nästa år blir
preliminärt den 24 januari, på ett
mycket intressant tema, om forskning

Ordförande
har ordet

Hösten
 avslutas

och fenomen som liknar de som
fanns i parapsykologins barndom,
klart fysiska fenomen.

Förutom en separat kort artikel
om ett nytt center för överlevnads-
forskning med produktiva Julie
Beischel i spetsen har vi en samman-
fattning om nya notiser.

Notiser
I dödsrunan för den välkända skepti-
kern Martin Gardner som dog förra
året, skriver Ray Hyman att Gardner
sagt att han recenserat böcker efter att
ha läst deras innehållsförteckning, inte
mer! Kan skeptiker försvara detta?

På svenska Discovery Channel går det
nu en tv-serie om Det sjätte sinnet.
Dokumentären är producerad av The
Science Channel och är en del av TV-
serien Through the Wormhole. Hela
avsnittet om parapsykologi kan man se
på denna länk:
http://newsvoice.se/2011/10/22/
discovery-channel-with-morgan-
freeman-is-there-a-sixth-sense/

Skeptikern Richard Wiseman be-
kräftade på SPR-konferensen i sep-
tember i samtal med Adrian Parker
att han höll med Parker om det denne
skrev i sin recension av Debating
psi (fast det tidigare varit problem att
han senare inte säger samma sak…),
se bl a  notis 122 och 129, samt Adri-
ans recension i nya notisen 180 på
hemsidan.

Från kvantfysikens värld
Entanglement, alltså sammanflätning i
kvantfysiken är ju en av de mer intres-
santa teorierna för parapsykologin.
Sammanflätningen bryts normalt
snabbt, men nu kan den bevaras ”for
ever” har forskare visat.

New Scientist skriver om Quan-
tum life: the weirdness inside us, och
berör bl a hur vårt luktsinne och väx-
ters fotosyntes (samt fåglars naviga-
tionsförmåga gentemot jordens mag-
netfält) verkar använda sig av kvantfy-
siska processer.

De skriver också om forskning
om att vara på två platser samtidigt.

Om hauntings/spökerier och om
apparitions (syn eller uppenbarel-
se) och poltergeists Några forska-
re, bl a Annalisa Ventola tidigare i
Cardenas grupp vid Lunds Universi-
tet, har skrivit sk ”primers”, nya
sammanställningar vad vi vet om
dessa fenomen.

Edgar Müller har under den senaste
tiden avancerat med sin forskning av
paranormala röster som registreras
elektroniskt och blivit Deputy Direc-
tor i ITC Journal/ITC Research Cen-
ter, en roll han fick äran att ta över
när professor David Fontana dog.
Fontana var helt övertygad om EVPs
äkthet.

Sedan flera år är han också
medlem i ”Advisory Board” av As-
sociation Transcommunicationl USA.

Utöver allt fler nya EVP experi-
ment, bl.a. med syntetiska röstseg-
ment, har hans internationella engage-
mang utökats, och han har på senare
tid skrivit flera artiklar på engelska,
bl. a. om Scientific Methods in EVP
Research och Subjective Interpreta-
tion of EVP.

Vi gratulerar honom till dessa
framgångar.

Märklig redaktionell kommentar
fick Adrian Parker när hans artikel
”Jag är skeptiker” nyligen publicerades
i skeptikernas tidskrift Folkvett. Han
skriver där om olika skeptiker och
skeptikertyper. Redaktionen föreslår på
detta att han bara ska studera fenomen
som man säkert vet finns. Innebär det
att de avråder från sådant som man
ägnat sig åt i CERN, att hitta den sk
Higgs partikel, eller att leta efter liv i
rymden? På dessa sk existensfrågor
lägger man i dag ner enorma summor,
frågor av i princip samma slag som det
parapsykologer försöker kartlägga, dvs
om fenomenet i fråga finns eller inte.
Deras kommentar tyder på att de inte
alls förstår att resonera akademiskt och
vetenskapligt, påpekar Jan Dalkvist, fd
universitetslektor vid Stockholms
Universitet. Adrian har begärt och fått
accepterat att få efterkommentera.

Studiecirkel eller kurs i parapsykolo-
gi planeras nu med Folkuniversite-
tet till våren, 7 gånger på onsdagar.

N O T I S E R
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Forts nästa sida

Frågan om det finns någon form av existens efter den fy-
siska kroppens död är nog mänsklighetens största olösta
gåta, för de flesta enskilda individerna större än frågan
om livets upppkomst eller om det finns andra intelligenser
i universum. De som tror på ett liv efter döden tvivlar
inte, men de som vill veta väntar på vetenskapliga bevis.

Majoriteten av forskare avfärdar tanken på ett liv efter
döden som orimlig; en liten grupp tror på det och säger sig
ha tillräckliga bekräftelser, medan ett antal håller dörren öp-
pen och arbetar aktivt för att få fram hållbara bevis.

Att majoriten av forskare utan vidare, a priori avfär-
dar en eventuell överlevnad är egentligen ganska märkligt,
eftersom forskningens grundelement är att ställa frågor,
att öka vetandet och att skaffa kunskaper om okända fe-
nomen.

Fel och fusk vid mediers berättelser
När en sitter (se Not 1) bedömer eller utvärderar vad ett
medium berättar om en avliden person som i allmänhet är en
släkting, finns det åtminstone tre metoder för mediet att fus-
ka och leverera information som inte kommer från den av-
lidna. ”Cold reading” innebär att mediet ger diffusa och
inkompletta beskrivningar och observerar sitterns reaktion,
dvs svar, kroppsställning, andning osv. för att fylla i med ord
som sittern uppfattar som riktiga. ”Hot reading” avser att
mediet i förväg har införskaffat information om sittern. Den
tredje varianten den s.k. Barnum effekten, är kanske
svårast att identifiera; nämligen sitterns starka och delvis
omedvetna vilja att komma i kontakt med en avliden, vilket
leder till en övertolkning av mediets beskrivningar. Med an-
dra ord tolkar sittern inkompletta, generaliserande och inte
helt passande beskrivningar som om de vore helt rätta.

Det finns även en tänkbar hybridvariant av ett
mediums berättelse, nämligen att mediet verkligen får
fragment av eller otydlig information, men bemödar sig att
fylla i, dvs komplettera informationen genom användning av
de tre ovan nämnda metoderna.

All seriös forskning om medier bemödar sig
självfallet att eliminera dessa tre felkällor.
Om ett medium levererar beskrivningar som odiskutabelt är
sanna och experimentet utförs enligt vetenskapliga metoder
så att fusk och fel kan uteslutas, kvarstår ändå ett fråge-
tecken. Kan mediet ha erhållit den korrekta informationen
via telepati snarare än genom kontakt med en avliden kom-
munikatör? Och i sådant fall kan omedveten telepati
förekomma?  Ett sätt att komma ifrån denna variant är att
sikta på information från mediet, som sittern inte kan ha
känt till, vilket tyvärr inte alls är enkelt att säkerställa.

Forskning om medier
med vetenskapliga metoder

av Edgar Müller

Men om ett medium skulle lyckas med att få tag på
bevisligen äkta informationer från en sitter via telepati och
inte från en avliden vore det ändå sensationellt; ett bevis
på att telepati förekommer.

Windbridge Institutet i Tucson, Arizona är en obero-
ende forskningsanstalt där ett antal forskare med olika
bakgrunder, intressen och specialiteter är verksamma med
målet att studera vad kroppen, hjärnan och medvetandet
kan åstadkomma. En viktig del av institutets verksamhet
är undersökningar om det kan finnas en existens efter den
fysiska kroppens död.

Dr. Julie Beischel är en av grundarna av Windbridge
Institutet och hon är verksam som chef för forskningen.
Hon fick sin PhD 2003 i farmakologi och toxikologi och
deltog fram till 2007 i ett projekt om medialitet och över-
levnadsforskning vid Universitetet i Arizona. Hennes aka-
demiska bakgrund och multidisciplinära inriktning gör det
möjligt för henne att konstruera konventionella forsknings-
program för att undersöka okonventionella företeelser så-
som medalitet och överlevnadshypotesen.

Experiment med medier
vid Windbridge Institutet

att återge allt ens i koncentrerad form. Fokus sätts
därför på punkt 3 och 5 nedan, vilket är avgörande i
experimentet för att kunna eliminera fusk och fel.

Modern, laboratoriebaserad forskning om medialitet
skall uppfylla två väsentliga metodologiska krav, nämligen

  A  forskningsmiljö som erbjuder optimala förut-
sättningar för mediet och för den förmodade kommuni-
katören från andevärlden att åstadkomma den mediala
kontakten, om en sådan verkligen existerar, under kon-
trollerade laboratorieförhållanden.

  B   forskningsmetoder, dvs protokoll som ute-
sluter kommunikation och informationsläcka mellan me-
diet, sittern och experimentledaren. På detta sätt kan in-
formation, som  kommer från en förmodad avliden via
mediet om sittern, antas vara paranormal dvs inte för-
klarbar genom konventionella teorier.

Dr Julie Beschel beskriver de ve-
tenskapliga metoder som används
vid Windbridge Institute i en ca 30
sidors artikel publicerad i The
Journal of Parapsychology. På
grund av det begränsade utrymme
som står till förfogande här i SPFs
Nyhetsbrev, är det tyvärr omöjligt
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Forts från sid 2

För att kunna nå dessa två forsk-
ningsmål, tillämpar Windbridge Institu-
te bl a följande handlingsprogram för
genomförande av experiment med
medier:

1 specifika protokoll för mediets
yttranden, adressering av den
förmodade avlidna kommunikatören
och även direkta frågor riktade till
honom/henne.

2  lämplig gruppering av sitter resp
medium och formatering (not 2) av
mediets berättelse

3 arrangering av blindning upp
   till fem nivåer
4  grundligt förtest och urval av alla

deltagare, nämligen sitter, medier och
försöksledare

5 en speciell utvärderingsmetod av
texten som levererats av medier.

I den mest avancerade formen av
experiment, finns det ett antal sitters på
distans, ett antal medier även på dis-
tans samt 3 försöksledare. Valet vilka
sitter som skall samarbeta med vilka
medier sker slumpmässigt av ett pro-
gram. Varje sitter erhåller två eller fle-
ra beskrivningar varav en avser honom/
henne själv och de andra avser andra
personer. Sittern skall bedöma om be-
skrivningen stämmer eller inte. Hela
experimentet utförs per telefon. Blind-
ningen sker på fem nivåer för att elimi-
nera risken för medvetet eller omedve-
tet läckage av information mellan delta-
garna.
a) mediet vet ingenting om  sittern,
varken före eller under experimentet.
b) sittern som kommer att bedöma två
eller flera beskrivningar, vet inte vilket
medium som levererade materialet
c) försöksledare 1, som har valt, tes-
tat och tränat alla sitter, vet inte vilka
medier som har parats ihop med vilka
sitter och vilka beskrivningar som avser
vilka avlidna.
d) försöksledare 2, som har kontakt
med medierna i samband med de
slumpmässigt valda kontakterna och
formaterar beskrivningarna, vet
inte vilka sitter som är ihopparade med
vilka medier och vet ingenting om de
aktuella avlidna utom förnamnet.
e) försöksledare 3, som har kontakt
med alla sitter under experimentet,
dvs sänder och tar emot mediernas
beskrivningar, vet inget om de avlidna,

vilket medium som levererade vilken
beskrivning eller vilken beskrivning
som avser vilken avliden.

Utvärdering
Utvärderingen av texten som levere-
ras av mediet är självfallet avgörande
för bedömningen om experimentet
lyckats eller inte. Windbridge Institute
använder olika procedurer. En experi-
mentledare formaterar texten, identi-
fierar ett antal konkreta påståenden.
Dessa påståenden bedöms enlig en 5
eller 6 gradig skala från ”stämmer
helt” till ” stämmer inte alls”. Härvid-
lag skall hänsyn tas till påståendenas
exakthet, dvs hur noggrant någonting är
beskrivet; emotionella förhållanden och
även specificitet, dvs om ett påstående
som i och för sig kan vara ganska exakt,
kan passa in på många individer eller
endast på ett fåtal.
Slutsatser
Beischels framhåller i sin artikel att de
beskrivna metoderna är de mest moder-
na och sofistikerade inom forskningen
om mediers förmodade förmåga att få
fram paranormal information.

Ett av de genomförda och publice-
rade experimenten (Beischel &
Schwartz 2007) resulterade i ett p-vär-
de av 0,007 med en effektstorlek
av 0,5 då man jämförde utvärderingen
av ett mediums berättelse om en sitter
mot en kontrollperson.

Vad gäller den fortsatta inrikning-
en av forskningen vill Beischel sikta
på två områden, dels själva bevisfö-
ringen om överlevnadshypotesen, dels
de konventionella eller paranormala
faktorer som skapar möjligheter för
mediet att få information. Vidare finns
det ytterligare ett område som enligt
Beischel förtjänar forskningsinsatser,
nämligen de förhållanden och villkor

som de avlidna förmodas behöva  för
att bemöda sig till kontakt med medi-
et dvs med vår värld.

Vi hoppas, om många förnyar med-
lemskapet och också bidrar med extra
gåvor, att vi kan ha 8 sidor i januari.

Noter.
1). Det engelska order ”sitter” avser en per-
son som söker kontakt med en avliden genom
att anlita ett medium och ordet används även
av svenska medier.
2) Formateringen innebär att man väljer ut
alla väsentliga påståenden från mediets berät-
telse och bedömer dem var för sig hur de
överensstämmer med verkligheten.
3) Blindning innebär att deltagare i ett
experiment hindras från att känna till detaljer.
Dubbelblind-försök är mycket vanliga inom
forskningen.
En något längre version av denna artikel
finns på vår hemsida som notis 140.

Vi har med inbjudna experter. Deras
katalog kommer ut i mellandagarna.
Se också deras och vår hemsida.

Press-stopp
Radioprogrammet Karlavagnen i P4
hade som tema den 4 november ”På
andra sidan”. Jan Fjellander medver-
kade i drygt tio minuter och kommen-
terade och informerade på ett lugnt,
lyhört och sakligt sätt. Klicka på län-
ken och lyssna: http://sverigesradio.se/
sida/play.aspx?ljud=3560460&t=1410.
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NÄSTA NYHETSBREV planeras
komma ut i  mitten av januari,
med nyheter om hur vår satsning
PSI 2020 utvecklas.

Hjärtligt tack för gåva!
C J W-m, Sth, 1750 kr
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