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1 tr ner (Östermalms föreningsråd)

Föredrag direkt efter årsmötet:
JENS TELLEFSEN, vice ordförande i SPF:

Konstigheter i fysiken,
’krumbukter’ i tid och rum
Jens har länge haft intresse för fysikens världsbild och har också under årens lopp funderat på
de konstigheter som kvantfysiken medför, något
han berör i kväll.

Onsdagen den 28 mars 2012 kl 19.45
Avgift: gratis. Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd). Kaffe serveras i en paus.

Parapsykologisk forskning:

Hva har
vi lært?
Jon Mannsåker är ingenjör
och har intresserat sig för
parapsykologisk forskning i
många år. Han frågar sig
bl a: Kan vi anse telepati,
klarsyn og prekognisjon som
påvist? Er mikro-PK og makJON MANNSÅKER
ro-PK to forskjellige fenome- Redaktör för
ner? Hva sier informerte
Norska Sällskapets
tidning
skeptikere om dette?

Onsdagen den 11 april 2012 kl 19.00
Avgift: 125 kr, 75 för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd). Kaffe serveras i en paus.

Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond.

Ur
innehållet

Medvetandet och
paranormala fenomen
ADRIAN PARKER
professor, Göteborgs Universitet
Föredraget äger rum i
Folkuniversitets regi.

Onsdagen den
25 april 2012
(Mer info om plats och tid senare.)

Nazi-ockultism
Fakta och fiction
Eva Kingsepp är verksam vid Institutionen för
mediestudier, Enheten för
journalistik, medier och
kommunikation (JMK),
Stockholms universitet.
Hon doktorerade 2008
inom Medie- och kommunikationsvetenskap med
avhandlingen ”Nazityskland i populärkulturen – EVA KINGSEPP
fil dr i medie- och komMinne Myt Medier”
munikationsvetenskap,
Stockholms Universitet

Onsdagen den 9 maj 2012 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd). Kaffe serveras i en paus.

Lucid dreaming
A new approachto telepathy
and parapsychology
Föredrag av ROBERT WAGGONER

Måndagen den 14 maj 2012 kl 19.00
(Mer information i nästa nr.)
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Ordförande
har ordet

Satsningen PSI- 2020
– två studiecirklar med
Folkuniversitet
Studiecirklarna/kurserna vi genomför i samarbete med Folkuniversitet har kommit igång, med
livliga diskussioner. Den första
med sju gånger blev snabbt fullbokad, så en kompletterande med
tio gånger har också startats under
ledning av Jan Fjellander. Båda
annonseras via vår hemsida, förutom via Folkuniversitetets hemsida, där man också anmälde sig.
Dessa båda kurser innebar
också att vi fick anledning att ta
fram viss basinformation och –
material om olika delar av forskningen. Som kurslitteratur till
Jans kurs används den bok Harald
Schjelderup skrev, Den dolda
människan som komplement till
den lärobok han skrivit i psykologi. Den kom i nyutgåva 1987.
Dessutom erbjuds de boken av
mig, Conscious connections,
utgiven 2010.

Fortsätt gärna ditt
medlemskap
För er som vill fortsätta stödja
oss: om ni inte redan förnyat
medlemskapet för 2012 kan ni redan nu betala medlemskap för i år,
och då med det belopp som gällde
förra året, 250 kr (200 kr för pensionärer och studerande). På årsmötet den 28 mars fastställs årsavgiften, och även om den då höjs
gäller inbetalning som skett före
årsmötet med avgiften som gällde
2

förra året.
Belopp större än årsavgiften
är självklart välkomna och uppfattas som gåvor. Som ni kan se av
den ekonomiska berättelsen för
2011 gick vi plus, delvis tack vare
flera mindre gåvor.
Ett enkelt sätt att regelbundet
stödja oss utöver medlemskap är
att ha stående överföringar varje
månad med en mindre summa.
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 sparar både naturen och
SPF:s ekonomi.

Föredragen under våren
Att ’fysiskt mediumskap’ var intressant förstod vi, men får ändå
nämna att salen vi använde för Camilla Perssons föredrag den 24
januari blev mer än fullsatt. Så intresset är helt klart mycket stort.
Vi funderar på någon sorts uppföljning till hösten, då en ordentlig diskussion om de vetenskapliga frågor som väcks är på sin
plats.
I samband med att ni får detta
nyhetsbrev har vi besök av en ledande forskare från England, Richard Broughton från universitetet i Northampton, den 13 mars,
som föreläser om An Evolutionary Perspective on Extrasensory
Perception.

ÅRSMÖTE
Årsmöte blir det den 28 mars
som avslutas med att Jens Tellefsen håller föredrag om olika
”konstigheter i fysiken”, krumbukter’ i tid och rum, med klar påverkan från kvantfysiken.
Onsdagen den 11 april kommer
Jon Mannsåker hit från Norge.
Tema för hans föredrag är Para-

psykologisk forskning - hva har
vi lært?” Jon, som är redaktör
för Norska sällskapets tidskrift
höll förra året ett föredrag för
psykologistudenterna i Oslo, och
ska nu hålla samma föredrag för
oss, lite anpassat.
Om sitt föredrag säger han:
Dette vil primært dreie seg om laboratorieforskning. Jeg vil først
legge fram noen problemstillinger og resultater innen ”perceptual
and cognitive anomalies”, dvs
ESP/psi. Kan vi anse telepati,
klarsyn og prekognisjon som påvist? Trenger vi mer bevisorientert forskning, eller skal vi finne
på noe mer fruktbart for hypotesedannelse og forståelse? Deretter vil jeg ta for meg psykokinese
og ”bio-psykokinese” - healing.
Litt om forskning på makro-PK
og healing. Er mikro-PK og makro-PK to forskjellige fenomener?
Hva sier informerte skeptikere
om dette, og hvordan vi kan møte
skeptikere til en ekte dialog?
Til slutt litt om konsekvensene eventuelle positive konklusjoner vil måtte få for vår forståelse av bevissthet og verden.
Onsdagen den 25 april blir det
föredrag med professor Adrian
Parker från Göteborgs Universitet, men helt i Folkuniversitets
regi. Hans tema blir Medvetandet och paranormala fenomen.
Ur presentationen: ”Kanske känner vi någon eller så har vi själva
någon gång upplevt något som vi i
dagligt tal kallar övernaturligt.
Men är det övernaturligt eller är
det bara så att vetenskapen ännu
inte kommit tillräckligt långt? Vad
vet man egentligen idag om paranormala fenomen? Adrian kommer att uppehålla sig vid tre punkter: 1) Äkta vetenskap - att hitta
en väg genom övertro och doktriner, 2) Parapsykologi som stridsfältet för olika teorier om relatio-
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nen mellan kropp och själ, och 3)
Betydelsen av förändrade tillstånd
som hypnos, drömmar, nära-döden-upplevelser, psykedeliska och
mystiska tillstånd. ”
Adrian är professor i psykologi vid Göteborgs universitet
med forskningsfältet medvetandekunskap och parapsykologi. Föreläsningen genomförs om det blir
minst 30 anmälda. Boka plats via
deras hemsida:
www.folkuniversitetet.se, sök på
’medvetandet’.
Onsdagen den 9 maj blir det föredrag med Eva Kingsepp på
tema Nazi-ockultism - Fakta
och fiction.
Eva Kingsepp doktorerade
2008 inom Medie- och
kommunikationsvetenskap med
avhandlingen ”Nazityskland i
populärkulturen – Minne Myt
Medier”. Hon är fil dr i medieoch kommunikationsvetenskap,
verksam vid Institutionen för
mediestudier, Enheten för
journalistik, medier och kommunikation (JMK), Stockholms
universitet.
Hon har också publicerat ett
flertal artiklar framför allt i
anslutning till detta område och
även hållit gästföreläsningar, såväl
i Sverige som internationellt.
Från och med våren 2012
arbetar hon med ett postdoktorprojekt om populärhistoria och
minneskulturer kring Nazityskland, andra världskriget och
Förintelsen ur ett utomeuropeiskt
perspektiv. Hon medverkar också
i Anja Hirdmans kommande
antologi Döden i Medierna med
kapitlet ”Medier i medier: Det
okända och döden som ett annat
sätt att vara”, som bland annat
berör det populära tv-programmet
Det Okända.
Vårens sista föredrag blir det
måndagen den 14 maj, med

Robert Waggoner på tema
Lucid dreaming - a new approach to investigate telepathy
and parapsychology. Robert är
välkänd drömforskare, författare
till Lucid dreaming. Gateway to
the Inner self, se
www.lucidadvice.com, tidigare
ordförande för International
Association for the Study of
Dreams och har i tio år varit medredaktör för nättidningen The
Lucid Dreams Exchange. Mer
information kommer i nästa
nyhetsbrev.

I DETTA NYHETSBREV
Vi inleder med att kommentera
den uppmärksamhet som en av
Sifo, på uppdrag av Svenska Dagbladet, genomförd undersökning
om tro på andar och upplevelser
av att ha varit i kontakt med andar
erhöll. Bland annat uppmärksammades den i en debatt i Kvällsöppet i TV4. Sedan följer information om Adrian Parkers bidrag om
parapsykologi i tidningen Modern
Psykologi. Vidare följer en förfrågan om aktuella poltergeistfall följt av en längre summering
om nära-döden-forskningen av
Bengt Friberg.
Bengt är en trogen medlem
som långa perioder jobbar utomlands. Inför Göran Grips föredrag
har han skrivit en egen summering
om denna forskning, mycket
baserat på information från
Wikipedia, bearbetat och förkortat av mig (GB). Den finns i sin
helhet i en notis på hemsidan.
Vidare följer kommentarer
angående debatten mellan Parker
och skeptiker i Vetenskap och
Folkbildnings tidskrift Folkvett
av vår nye medarbetare Nemo
Mörck. Nemo är en av Adrian
Parkers tidigare studenter, har tagit en masterexamen i psykologi
och har även tidigare ”bakom kulisserna” hjälpt till med notiser
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och nyhetsbrev. Därefter kommenteras en översiktsartikel om
Ganzfeld-studierna och debatten
kring dem. Utöver detta uppmärksammas flera böcker, för SPFs
medlemmar intressanta inslag i
debatt-serien Efter Tio, reaktionerna efter att polisen i Värmland
tagit en norsk sierskas tips på allvar och avslutningsvis ges axplock
ur tidskrifter.
Som ni märker har vi hela 8
sidor i detta nyhetsbrev. Nu när
vi gick plus förra året ekonomiskt
vill vi gärna satsa på lite längre
nyhetsbrev några gånger om året,
särskilt för er som inte bor i
Stockholm och därför inte har
möjlighet att komma på föredragen.

Sifo-undersökning
om tron på andar
De gångna veckorna har präglats
av Sifo-undersökningen, vars resultat uppmärksammades den 13
februari i Svenska Dagbladet om
människors tro på spöken. Var
femte svensk tror att människor
kan gå igen. Lika många har själva
upplevt att de sett, varit i kontakt
med eller haft en förnimmelse av
en person som är död. Religionsvetare menar att det är en renässans för tron på andar och spöken.
SvD följde upp med flera artiklar: den 13/2 intervjuades bl a
Sara Duppils, och Jan Fjellander
var kort med i ett program med
Lotta Bromé den 12/2 i P4.
Den 16/2 fick de långt mer
skeptiska religionshistorikern
Olav Hammer och psykologen
Richard Wiseman utrymme i SvD
(Wiseman tog sig också in i Skavlan i Tv1 den 17/2) och den 20/2
fick folkloristen Ebbe Schön utrymme. TV4 hakade den 13 februari på med en Kvällsöppet-debatt om
tron på andar mellan Sara Duppils,
religionspsykolog, verksam vid
Gävle Högskola och doktorand
Forts nästa sida
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vid Åbo Akademi och Humanisternas Christer Sturmark.
Debatten kom
inte i första
hand att handla
om spökenas
(eller som Sara
kallar dem, entiteternas) eventuella existens,
utan om religi
Sara Duppils
onsfrihet och
respekt för människors trosföreställningar - även sådana som
man inte själv delar. Här verkade
Christer Sturmark ha problem
.

Adrian Parker skriver om
bl a parapsykologi
i Modern Psykologi
Adrian Parker har av denna tidning
vid 5 tillfällen anlitats i frågespalter och reportage om lucid dreams (sv. klardrömmar), hypnogogi, tvillingforskning och senast
om ESP. I två nummer nyligen i
denna tidskrift, senast i nummer
1, 2012 kommenterade han t ex
frågan hur psykologin förklarar
fascinationen för det paranormala, varvid Adrian menar att det är
underligt att inte fler forskare intresserar sig för paranormala fenomen. Han utvecklar sedan dessa
idéer lite mer utförligt.

Europeisk vetenskaplig
studie om poltergeist liknande fenomen, Euro-PSI
Vi upprepar ett upprop vi hade för
något år sedan:
Händer det att du, eller någon du
känner eller hör talas om för närvarande är med om återkommande
spontana händelser av typen oförklarliga ljud/ljus, och/eller att föremål flyttar på sig, dyker upp eller försvinner? I så fall bör du/
4
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han/hon snarast anmäla er på
info@parapsykologi.se för att
delta i en undersökning.
Att medverka är enkelt:
Att under 2 veckor svara på trefyra enkäter via Internet.
Skicka ett email till oss, så blir du
kontaktad för mer detaljer.

Nära-döden-upplevelser
En summering av
denna forskning
BENGT FRIBERG
GÖRAN BRUSEWITZ

Det händer en hel del på området
och det forskas på många håll.
Kanske det intressantaste just nu
är det projekt som Sam Parnia
leder.
Bruce Greyson är en annan intressant och erfaren forskare,
professor i psykiatri, medförfattare till Irreducible Mind:
Toward a Psychology for the
21st Century (Rowman und Littlefield, 2007) och The Handbook of Near-Death Experiences
(2009) - vid sidan om Peter Fenwick och framför allt kardiologen
Pim van Lommel: Consciousness
Beyond Life, The Science of the
Near-Death Experience (Harper
Collins, 2010) och den färska
Consciousness Beyond Life
(2011).
Pim van
Lommel är
troligen den
som kommit
längst, vilket
bl a visas av
att han blivit
publicerad i
den ansedda
medicinska
tidskriften The Lancet. Enligt van
Lommel är den gällande åsikten
hos flertalet läkare, filosofer och
psykologer om sambandet mellan
hjärnan och medvetandet alltför

snäv för en riktig förståelse av
NDU-fenomenet. Författaren ger
exempel på hur vårt medvetande
inte alltid sammanfaller med
hjärnans funktioner; att medvetandet också kan upplevas åtskild
från kroppen. /wikipedia/.
Polemiken med Lakhmir
Chawla visar också att detta fortfarande är ett vitalt forskningsområde och jag tror att vi så småningom kommer att få fullständig
vetenskaplig klarhet i hur det ligger till. Tendensen är ganska tydlig, allt fler forskare menar att de
hjärnrelaterade teorierna inte alls
förklarar viktiga ingredienser i
dessa upplevelser.
Parnias slutkommentar är intressant: ”Ärkeskeptiker kommer
alltid att attackera vårt arbete. Jag
är nöjd med det. Det är så vetenskapen utvecklas. Den öppna debatten är ett hälsotecken.”
Parnias projekt startade
2008, se notis 41. I en intervju
den 28 juli 2010 försäkrar Sam
Parnia, som leder projektet ”att
’bevisen’ nu antyder att mentala
och kognitiva processer kan fortsätta en tid efter att dödsprocessen startat”, och beskriver dödsprocessen som en i grunden global slaganfall i hjärnan. Därför,
som vid alla slaganfall förväntar
man sig inte att ’mind’/consciousness omedelbart ska försvinna.
Han menar också att termen
’nära-döden-upplevelser’ inte är
bra, eftersom ’patienterna vi studerar inte är nära döden, de har
verkligen dött och dessutom
väcker det en mängd oprecisa vetenskapliga begrepp och föreställningar, beroende på det faktum att
själva döden är en mycket oprecis
term”.
Med forskaren Lakhmir
Chawla vid George Washington
University Medical Centre i
Washington DC har Parnia en
diskussion om huruvida nära-
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döden-upplevelsen beror på
elektrisk aktivitet när hjärnan
drabbas av syrebrist. Parnia har
invändningar mot detta.
Bruce Greyson hävdar att:
”Ingen enskild fysiologisk eller
psykologisk modell kan förklara
alla egenskaper och kännetecken i NDUer. Det paradoxala
uppträdandet av förhöjd, vaken
(lucid) medvetenhet och logiska
tankeprocesser under en period
av nedsatt genomblödning i
hjärnan väcker särskilt förbryllande frågor för vår nuvarande
förståelse av medvetandet och
dess relation till hjärnans funktioner. Ett klart ‘sensorium’
(ung. En bevarad förmåga att
uppfatta omvärlden med sinnena) och komplexa perceptuella
processer under en period av
uppenbart klinisk död utmanar
föreställningen att medvetandet
bara är lokaliserat i hjärnan.”
I en studie nyligen av Parnia
hade Parnia för att utesluta möjligheten att nära-döden-upplevelser beror på hallucinationer efter
att hjärnan kollapsat pga syrebrist,
rigoröst mätt koncentrationerna
av den viktiga gasen i patientens
blod, och funnit att ingen av dem
som hade NDU-upplevelsen, hade
låga syrenivåer. Han kunde också
utesluta påståenden att ovanliga
kombinationer av droger kunde få
skulden eftersom återupplivningsproceduren var densamma i alla
fall, oavsett om de hade en näradöden-upplevelse eller inte. Parnia avslutar med ”ärkeskeptiker
kommer alltid att attackera vårt
arbete. Jag är nöjd med det. Det är
så forskning utvecklas. Vad som
är klart är att något viktigt händer.
’The mind’ – det som är ’du’ – din
’själ’ om du vill – fortsätter efter
det att den konventionella vetenskapen menar att det har försvunnit i ett ingenting.”

Debatten i Folkvett
fortsätter
NEMO MÖRCK

Adrian Parker publicerade förra
året i Vetenskap och Folkbildnings (VoF) tidskrift Folkvett en
artikel om bland annat skepticism,
som ådrog sig ett svar från Martin
Rundkvist, VoF:s ordförande, och
Maria Berglund, en av VoF:s styrelseledamöter. Detta behandlades i förra nyhetsbrevet och i notis 196. Med anledning av deras
svar författade Parker emellertid
ännu ett inlägg, som ursprungligen hade titeln End the Psi Wars.
Rundkvist och Berglund hävdade i
sitt inlägg att en överhängande
majoritet av världens psykologer
inte tror att paranormala fenomen
existerar. Det har visserligen i en
del undersökningar framkommit
att psykologer är ovanligt säkra på
att så är fallet. Man måste emellertid också beakta hur mycket de
faktiskt vet om parapsykologi.
Sociologen James McClenon
fann ju till exempel på 1980-talet
att forskare i American Association for the Advancement of Science generellt visste väldigt lite
om parapsykologi men var mer
säkra än andra forskare på att paranormala fenomen inte finns.
Som Parker nämnde i sitt första
inlägg är emellertid illusionister
som vet hur upplevelser kan framkallas med trick generellt betydligt mycket mindre skeptiska,
även om motsatsen ofta hävdas.
En ännu opublicerad undersökning av skeptikern Richard Wiseman visade också att ungefär en
fjärdedel av magikerna som besvarade hans enkät trodde sig ha
haft paranormala upplevelser
(http://www.richardwiseman.com/
magicsurvey).
Vad olika grupper tror känns
emellertid i detta sammanhang
inte så relevant. Större relevans
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har förstås vad forskningen indikerar. Parker avslutar sitt inlägg
med att poängtera att insatser av
seriösa forskare i ämnet inte enbart motverkar obefogad övertro
utan dessutom kan resultera i metodologisk utveckling som kan
gagna även andra fält. Rundkvist
ger ett kort svar på Parker inlägg
och hävdar att skälet till svårigheterna att få anslag för parapsykologisk forskning beror på ”...att
parapsykologin aldrig fått fram
resultat som är upprepningsbara i
robust mening, och därför inte
ens lyckas övertyga omvärlden
om att forskningsobjektet existerar” ett påstående som bekant förstås kan ifrågasättas. I samma
nummer av Folkvett ingår en artikel av universitetslektor Rikard
Engberg i fysik, ett inlägg i vilket
han sägs redogöra för ”...varför
kvantmekanik inte kommer parapsykologin till undsättning”, som
vi kanske återkommer till. Adrian
förbereder för närvarande ett sista
inlägg till VoF med anledning av
de svar hans senaste inlägg provocerat fram.

Ny analys av ganzfeldtelepati stödjer telepati
GÖRAN BRUSEWITZ

Bryan Williams vid University of
New Mexico presenterar i Journal of Scientific Exploration nr 4
2011 en översikt av debatten
kring ganzfeld-telepati vad det
gäller upprepning av ganzfeld-försök. Den följs av en ny analys av
59 ganzfeld-telepati-studier gjorda efter att Honorton och Hyman
1986 publicerade sina gemensamma riktlinjer för hur dessa experiment ska utformas. Perioden
Williams valde blev åren 1987 –
2008. Rapporterna han valde
fanns i tre tidigare metaanalyser
(Bem, Palmer och Broughton
2001, Milton & Wiseman 1999
Forts nästa sida
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och Storm et al, 2010). Till skillnad från andra metaanalyser, i vilka effektstorlekar angetts, anger
Williams endast antal procentträffar, ett annat statistiskt begrepp, då detta är, menar han, to
make the assessment results
more accessible to a general interdisciplinary audience, as this
(hit rate) is a concept that is intuitively easier to grasp’.
Utvärderingen visade att
dessa 59 studier har en kombinerad ‘hit rate’ på ca 30%, vilket är
signifikant mer än det man förväntar sig av slumpen på 25 %..
En jämförelse av ’hit rates’ i fyra
olika ganzfeld-meta-analyser, såväl
som i femton laboratorier tycks ytterligare visa att det finns en upprepning av ganzfeld-telepati av en
stor grupp oberoende forskare.

BÖCKER
NEMO MÖRCK

Flera böcker av intresse har på senare tid utkommit, och en del
gamla återkommit.
I senaste numret av Journal
of Parapsychology (från hösten
2011) recenseras
den indiske parapsykologen K.
Ramakrishna Raos
Cognitive Anomalies, Consciousness and Yoga,
K. Ramakrishna Raos
som utkom 2011.
Det är ett omfattande verk
bestående av ca 900 sidor. Recensionen berör emellertid endast de
240 som handlar om psi och Rao
lovordas bland annat för att han
givit en av de bästa kortfattade
översikterna av parapsykologins
historia och för sin översikt över
existerande teoriers styrkor och
svagheter. Resterande sidor handlar
huvudsakligen om medvetandeforskning, yoga och indiska teorier
avseende bland annat medvetandet.
6
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Nyligen utkom också Anomalistic
Psychology författad av parapsykologerna Nicola Holt,
Christine Simmonds-Moore,
David Luke samt skeptikern Chris
French. Boken utgör en introduktion för studenter till den anomalistiska psykologin, som på senare
tid blivit alltmer populär huvudsakligen i Storbritannien och
berör möjliga förklaringar till
såkallade anomalistiska upplevelser, men inkluderar också ett
kapitel om medium. Bokens
första kapitel är fritt tillgängligt
på förlagets hemsida:
http://www.palgrave.com/PDFs/
9780230301504.pdf
En tredje ny bok av intresse är
Raymond Moodys senaste bok
Paranormal: My Life in Pursuit
of the Afterlife som tycks vara
delvis självbiografisk. Moody var
som bekant en av de forskare vars
pionjärsarbete gjorde att nära-döden-upplevelser började uppmärksammas.
En fjärde bok av intresse är
den nyutkomna antologin Exceptional Experience and Health
vars fokus som dess titel anger
handlar om relationen mellan exceptionella/anomalistiska upplevelser och hälsa.

kommit är den tjocka antologin
(bestående av 722 sidor)
Psychic Exploration från
1970-talet med bidrag från dåtidens främsta parapsykologer. Boken trycks åter för att fira att Institute of Noetic Sciences
(IONS) detta år funnits i 40 år.
Dean Radin, en av nutidens främsta förespråkare för parapsykologin och Marilyn Schlitz har författat ett nytt förord och astronauten Edgar D. Mitchells bidrag är
fritt tillgängligt här: http://
noetic.org/noetic/issue-elevenjune/psychic-exploration/ Sociologen Erich Goode bok om tro på
paranormala fenomen från 2000
har också nyligen getts ut igen,
med den nya titeln: The Paranormal: Who Believes, Why They
Believe, and Why It Matters
(gamla titeln var Paranormal Beliefs: A Sociological Introduction).
En annan gammal bok som
återkommit, men till skillnad från
föregående två i uppdaterad form,
är Pamela Rae Heaths PK Zone
från 2003. Nya utgåvan heter
Mind-Matter Interaction: A Review of Historical Reports, Theory and Research och inkluderar
förutom sektioner om psykokinesi också sektioner om udda fenomen såsom stigmata.

Det paranormala trängde
in i debatt-serien Efter Tio
NEMO MÖRCK

Mer information om boken och
dess innehållsförteckning finns
här: http://www.spr.ac.uk/main/
publication/exceptionalexperience-and-health-essaysmind-body-and-human-potential
Gamla böcker som åter-

Programledaren i TV Malou von
Sivers samtalade den 30:e Januari
med Jenny Sands
om hennes näradöden-upplevelse. Medverkade i programmet gjorde
också den
svenske ämnesJenny
experten Göran
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Grip och Peter Strang, professor i
pallitativ medicin som möter
människor i livets slutskede (se
Notis 206).
Samma vecka samtalade von
Sivers med Rigmor Petterson
som delgav vad hennes mamma
berättade när hon svävade mellan
liv och död, med biofysikern
Hans Liljenström som berättade
om hur man betraktar medvetandet idag och illusionisten/författaren Henrik Fexeus som demonstrerade trick (se Notis 207).
Avslutningsvis intervjuades även
entreprenören
Christer Perfjell som bröt
nacken år 2002 och efter detta
hade flera anomalistiska upplevelser och upplevde sig ha fått en
stark intuition. Perfjell var en av
initiativtagarna till medvetandekonferensen i Stockholm förra
året och enligt egen utsago
bokade han i enlighet med sin
känsla lokalen redan innan det var
bestämt att konferensen skulle bli
i Stockholm. Angående detta och
dödsbäddsvisioner se Notis 208.

Polisens agerande med
sierska väcker reaktioner
NEMO MÖRCK

Folke Eriksson, 82 år, anmäldes
försvunnen den 28:e Dec 2011
och trots ett omfattande sökande
efter den försvunne mannen återfanns han inte och den 31:e Dec
avbröts sökandet. Den 8:e Jan.
återupptogs emellertid sökandet
efter att en sierska varit i kontakt
med norska släktingar till Folkes
förra fru och lämnat tips. I Karlskoga Tidning kunde man den
12:e Jan. läsa: ”Enligt sierskan
finns Folke i en gammal fastighet
som ligger intill ett blått hus med
vita fönster, norr om Sysslebäck.
Där ska någon ha knackat på, men
ingen öppnat, säger Thomas
Hertzberg, polisens insatschef.”
Polisen fann inga spår efter Folke

efter att ha inventerat blåa hus
från Mörbacka till norr om Höljes”.
Polisens agerande väckte
mycket starka reaktioner i pressen liksom det faktum att flera
polischefer inte fördömde det.
I samband med att detta fall
uppmärksammades, intervjuades
också sierskan Anna-Lena Vikström som medverkade i
dokumentären Det Stora Grå.
Det var emellertid inte hennes
tips som polisen utgick ifrån,se
Notiser på hemsidan. Bland annat
publicerades en krönika med
titeln Tomtar och troll som
religionspsykologen Sara Duppils
tilläts kommentera, titeln på
hennes svar Andetro kan hjälpa
var det emellertid redaktionen
som skrev, se Notis 205 på
hemsidan.

AXPLOCK UR
TIDSKRIFTER
NEMO MÖRCK

Senaste numret av Journal of
Parapsychology (JP; från hösten
2011) inkluderar David Lukes,
den senaste ordförande för
Parapsychological Association,
avslutningstal från konferensen i
Brasilien 2011.
Det är en välskriven artikel
som bland
annat berör
den anomalistiska psykologin och prekogDavid Lukes
nitiva drömmar.
es
Luke passar
också på att lite skämtsamt
föreslå en ny term randomania
(sv. slumpmani) för att åsyfta tron
att allt som för närvarande inte
genast kan förklaras har uppkommit av en slump. Luke nämner
också att han själv skrivit ner sina
drömmar under 18 månader och i

Nr 61 mars 2012

likhet med tidigare studier funnit
att ungefär en av tio varit prekognitiv i linje med vad tidigare
studier indikerat.
I samma nummer av JP redovisar Etzel Cardeña och hans
nuvarande doktorand David Marcusson-Clavertz resultaten av en
Ganzfeld-studie med två mindre
grupper, den ena bestående av individer som under hypnos visat
sig vara synnerligen mottagliga
för hypnotisörens förslag och den
andra av individer som varit mindre mottagliga. Till skillnad från
vad man förväntat sig presterade
den förra gruppen inte bättre än
den senare.
Numret innehåller också en
artikel av Aja Louse Murrary om
meta-analysers användning inom
parapsykologi, Richard Broughton kallade i sin bok, Parapsychology: The Controversial Science publicerad i början av 1990talet, meta-analyser för kontroversdödare något som det numera
är tydligt att de inte varit.
Den våldsamma debatten och
medias reaktioner på Daryl Bems
experiment berörs i numret av
John Palmer och utgör ett exempel på detta. Utöver detta inkluderar numret bland annat dödsrunor
för parapsykologerna Helmut
Schmidt (1928-2011), Milan Ryzl
(1928-2011) och den svenske
Martin Johnson (1930-2011), den
senare skriven av Adrian Parker
och jag själv, Nemo Mörck. Även
den kände parapsykologen och
poltergeist-forskaren William G.
Roll har som meddelades i föregående nyhetsbrev nyligen avlidit,
se Notis på hemsidan. Mer om
detta nummer av JP redovisas i en
kommande notis.
I senaste numret av Journal of Scientific Exploration
(från vintern 2011) ingår bland annat förutom Bryan Williams redan
berörda artikel även så mycket
Forts nästa sida
7
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som fyra artiklar om det så
kallade Global Consciousness
Project (GCP) som handlar om
hur utplacerade slumptalsgenerators utflöde påverkas av händelser såsom de som inträffade den
11 September, 2001.
I numret ingår också ett inlägg
från Neil Grossman som upplever
att Etzel Cardena plockat citat av
honom ur sin kontext och felaktigt beskrivit hans synpunkter,
merparten av hans inlägg handlar
emellertid om olika trosuppfattningar avseende paranormala fenomens existens. Detta
åtföljs av ett mycket kort svar av
Cardena som förtydligar vad han
avsåg med den artikel som retat
upp Grossman, ”On Wolverines
and Epistemological Totalitarism.”
I samma nummer ingår också
intressant recension av Daniel
Tammets två böcker Born on a
Blue Day och Embracing the
Wide Sky (den förra har översatts
till svenska).

Tammet är en savant med Aspbergers syndrom som under kort
tid lärt sig flera för honom nya
språk och vid ett tillfälle korrekt
citerat inte mindre än 22,514
siffror som ingår i talet p.
Den årliga SSE-konferensen hålls
21-23 juni i Colorado. Det
europeiska Society for Scientific
Exploration-mötet hålls 18 - 21
oktober 2012 i Drogheda, Irland,
och har namnet Mapping time,
mind and space. Bidrag till den
8
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ska skickas till:
P.wadhams@damtp.cam.ac.uk.
Ett nytt nummer av
Paranthropology, som är en än
.
så länge gratis tidskrift, utkom i
Januari. Medverkar med artiklar
gör bland annat Jack Hunter som
är doktorand vid Bristol University och som intresserat sig för
medium och förändrade
medvetandetillstånd. I detta
nummer skriver han om fysiskt
mediumskap.
I samma nummer berörs nya
utgåvan av Guy Lyon Playfairs
bok The Flying Cow, en intervju
med Playfair från 2011 finns
också här: http://
subversivethinking.blogspot.com/
2011/11/interview-withresearcher-of-psychic.html
I samma nummer berörs
också antropologen Charles D.
Laughlins bok Communing with
Gods som utkom 2011 och handlar om klardrömmar (eng. lucid
dreams). I förbigående kan nämnas att en mer lättläst bok om
samma ämne också utkom samma
år, Lucid Dreaming, skriven av
paret Paul och Charla Devereux.
Bästa introducerande boken i ämnet torde emellertid fortfarande
vara första utgåvan av Exploring
the World of Lucid Dreaming av
Stephen LaBerge och Howard
Rheingold (senare utgåvor av boken är förkortade). Inom parentes
kan nämnas att LeBerge var en av

de forskare vars pionjärsarbete
gjorde att klardrömmar uppmärksammades av forskare.
Det finns med andra ord en
hel del att läsa för den som vill
förbereda sig inför Robert Waggoners kommande föreläsning i
Stockholm.
För er som bor utomlands
och vill fortsätta
medlemskapet:
Ni behöver ange IBAN-koden SE33 9500 0099 6034
0351 7570, då kostar det 60
kr för en betalning. Den sk
BIC-koden är : NDEASESS.
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