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En kväll med olika
parapsykologiska
experiment
November

Is parapsychology
alive and well
in the UK?
December
but disguised as
anomalous psychology?

Experimentkväll i november som
JAN FJELLANDER med flera ordnar.
Vi låter er denna kväll prova på experiment
med några vanliga parapsykologiska
fenomen. Det blir ca 5 experimentstationer
där ni kan prova på telepati, klärvoajans,
prekognition, psykometri och psykokinesi.
Öppet för både medlemmar och andra
intresserade.

Onsdag 14 november 2012 kl 19.00

Professor CHRIS ROE,
Northamptons Universitet, håller föredrag
i december och redogör
för de faktorer som kan
”bortförklara” spontana
paranormala upplevelser
och konstaterar sedan
att när dessa fenomen
flyttas in till laboratorier,
med effektiva kontroller,
då kan fortfarande vissa
mindre effekter uppträda.
Konventionell psykologi kan alltså inte
förklara dessa upplevelser!

Torsdag 6 december 2012 kl 19.00
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar.
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd)
Kaffe finns att köpa i en paus.

Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
(Östermalms föreningsråd)
Kaffe finns att köpa i en paus.
Föredraget stöds av John Björkhems Minnesfond
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ORDFÖRANDE
HAR ORDET

Hösten
avslutas
Hösten inleddes torsdagen den
20 september med ett föredrag
och diskussion om Fysiskt mediumskap. Det blev en mycket givande kväll, som också spelades in.
Tyvärr fungerade inte högtalaren
vilket vi givetvis beklagar. Det finns
fler videoinspelningar av intresse på
denna kvälls tema. Kanske återkommer vi med en särskild kväll
med dessa.
Onsdagen den 14 november ordnar vi, efter önskemål på årsmötet,
en Experimentkväll – Lekfull, experimentfull, på fullt allvar. Vi bjuder
in till en afton med ca 5 experimentstationer, där ni kan prova på telepati, klärvoajans, prekognition, psykometri och psykokinesi.
Vi börjar kl 19 och avslutar
kvällen ca 22 efter en diskussion om
resultat och hur man kan utvärdera
dem.
Torsdagen den 6 december
avslutar vi hösten med besök från
England. Chris Roe är professor i
psykologi vid Universitet i Northampton och håller föredrag om Is
parapsychology alive and well in
the UK? but disguised as anomalous psychology?
Han kommer att beröra det aktuella läget i England såsom introduktionen av sk anomalistisk psykologi. Han kommer att ange de faktorer som kan ”bortförklara” ”avvikande” tro och spontana upplevelser och visar sedan att när vi byter
till laboratorium och effektiva kontroller av dessa faktorer, då kan
fortfarande vissa mindre effekter
uppträda, varvid svaret på rubriken
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är ”Nej”.
Han doktorerade vid Universitetet i Edinburgh och forskade då
om hur psykiska effekter kan simuleras med konventionell psykologi.
Han är redaktör för Journal of the
Society for Psychical Research,
och är styrelsemedlem i internationella Parapsychological Association,
engelska Society for Psychical Research samt i en kommitté i BPS
Transpersonal Psychology.
Första föredrag nästa år blir onsdagen den 30 januari, då Jens Tellefsen fortsätter med sitt föredrag
om ”Fysikens krumbukter - där
mikro- och makrokosmos möter
varandra”. Undertitel: ”I det lilla hittar vi det stora – och i det stora hittar vi det lilla!”. Kanske kommer
han också att kunna beröra årets
nobelpris i fysik.
Därefter, i februari planerar vi
för ett föredrag med Sara Duppils.

Pris för bästa uppsats på
universitet
Vi har som ni vet sedan tidigare utlysning varje år av anslag till parapsykologisk forskning från JBM. Nu
har vi i John Björkhems Minnesfond
för parapsykologisk forskning beslutat oss för ett nytt stipendium, nämligen för bästa C-, D- och E-uppsats
som främjar och berör parapsykologisk forskning. Syftet är att uppmuntra universitetsstuderande att
skriva uppsats om parapsykologisk
forskning. Ansökan inkl uppsats ska
skickas till stiftelsens sekreterare
Edgar Müller senast den 31 januari
2013, e-post:
edg.muller@comhem.se, som också
kan skicka mer detaljerade upplysningar.

Studiecirklarna i höst med
Folkuniversitetet
Den stora efterfrågan i våras på vår
kurs i parapsykologi gjorde att vi
såg fram emot en ny kurs i höst. Av

någon anledning, kanske för högt
pris, blev det inte tillräckligt många
anmälda i höst. Vi överväger en annan utformning på kursen till våren.
Kursen i kvantfysik, kaos mm med
Jens Tellefsen på måndagar blev
dock av, liksom föredraget den 21
november om forskningen kring
nära-döden-upplevelser med
Göran Grip. Anmäl dig via folkuniversitetet hemsida
www.folkuniversitetet.se. För mer
info, sök på ”döden” på deras hemsida.

Notiser
Kan påverkan ske bakåt i
tiden?
Detta antyddes i aprilnumret av Nature Physics tidigare i år (se Notis
276). Såkallad kvant-sammanflätning
tycks kunna nå in i det som redan
hänt. Resultatet presenterades av
forskaren Xiao-song Ma i Wien
”Physicists have entangled two particles even after they may no longer
exist” – påminner om uttrycket av
John Wheeler ”delayed choice.” I
forskargruppen i Wien ingår också
fysikern Zeilinger som när det gäller
nobelpriset i fysik i år omnämndes
som en av de tänkbara pristagarna,
för upptäckten av det DNs vetenskapsredaktör Karin Bojs benämner
kvantintrassling (”partiklar som utgår
från samma system kan stå liksom i
telepatisk förbindelse med varandra,
så att den ena vet vad den andra
gör”). Aftonbladet nämner att forskning kring kvant-teleportering också
kan tänkas ge ett pris. Kan det vara
så att dessa idéer sakta men säkert
kan öppna för paranormala fenomen?

Om två profiler ur svensk
parapsykologis historia.
Läkaren Gerard Odencrants och läkaren/prästen/hypnosforskaren John
Björkhem berättar vi i Notis 278 som
baseras på två artiklar ur Svensk
Medicinhistorisk tidskrift från år
2001 (Nr 1 om Björkhem) och 2008
(Nr 1 om Odencrants). Fokus i ar-
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tiklarna ligger inte på deras intresse
för parapsykologin, men är ändå läsvärda. Presentationerna är skrivna av
idéhistorikern Carl-Magnus Stolt. I
artikeln om Björkhem står också läkaren Linda Björkhem (numera
Björkhem-Bergen) som medförfattare. Det var under 40- och 50-talet
som Björkhem verkade och fick
märka av det stora motstånd och den
stora skepsis som fanns mot hypnos
och parapsykologi. Hans avhandling
om förhållandet mellan hysteri och
religion genom en studie av en
fransk 1600-tals mystiker ansågs ytterst kontroversiell. Därutöver beskrivs en lång rad händelser som
speglar ointresset och motståndet
från den omgivande akademiska
världen. I artikeln om Odencrants
beskrivs hans möten med flera idag
framträdande psykiatrer och personligheter såsom Johan Cullberg, PC
Jersild (idag författare och stark
skeptiker…) och författarinnan Agnes von Krusenstjerna som han också var förlovad med. Odencrants undervisade i hypnos och blev i början
av 1900-talet intresserad av psykoanalys och spiritism. Stolt menar också
att, lite tillspetsat att han var en bortglömd lärjunge till en bortglömd
Freud-lärjunge, nämligen Willhelm
Stekel.
Daryl Bems omtalade prekognitionsstudier (se bl a Notis 222, 223)
får fler försök till upprepningar. Nu
har, se Notis 282, Jeff Galak med
kollegor genomfört samma typ av
experiment, men med klart begränsad framgång, positivt resultat bara i
ett fåtal studier - ofta fann man ingen
signifikant effekt, emellertid genomfördes merparten av experimenten
via Internet (!). Vi ser fram emot
Richard Wisemans och Caroline
Watts kommande meta-analys över
samtliga replikationsförsök och
Bems kommentarer.

Kunskapskanalen
visade nyligen (den 26/9) ett holländskt program När jag var död (se
Notis 283) med fokus på tre individers upplevelser i samband med att
de varit nära döden och hur de efter-

åt betraktar dessa upplevelser. Programmet kan ses här: http://
urplay.se/170939.

Baron von Reichenbachs forskning på 1800-talet blir vi påminda
om på flera sätt. Det danska sällskapets tidning skriver om hans
forskning (att vissa människor kunde se en färgad aura kring olika fysiska objekt, ett fenomen ”baronen”
kallade ”Od-kraften”). I tidskriften
Journal of Scientific Exploration
(Notis 285) skriver Michael Nahm
om honom och noterade att vissa
resultat baronen kom fram till påminner om de försök psi-spårets
upptäckare Göte Andersson gjorde,
något Nahm upptäckte när han recenserade min bok Conscious
Connections/GB). Danskarna har
också (se Notis 284) en diskussion
om Daryl Bems prekognitionsforskning, en artikel av Poul Thorsen
(vars efterlämnade pengar möjliggjorde professuren i Lund) bla om
materialisationförsök och minnesrunor om William Roll och Helmut
Schmidt.
Neurobiologin hos synska (eng.
psychics) och medium behandlas i
en relativt ny bok Mysterious Minds,
Irreducible to Brains? redigerad av
Stanley Krippner (hedersledamot i
SPF) och Harris Friedman. I Notis
286 finns en utförlig recension av
denna bok. ”Vår egen” parapsykolog, Adrian Parker medverkar med
ett kapitel om psykokinesi. Boken
presenterar ett brett spektrum av
”anomala”, avvikande upplevelser
och händelser och deras möjliga
nerv-korrelat inom en ram som inte
nödvändigtvis är baserad på materialism och reduktionism. Dessa ”anomalier” presenteras i ett brett spektrum av synpunkter. Ena änden av
detta kontinuum uttrycks i Allan
Combs förord, där han konstaterar
att den standard som psi-forskningen
förväntas möta är långt mera strikt
än flertalet mainstream-forskning
kan klara, möjligtvis beroende på ett
”mindset” som påminner om scien-
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tism, (=vetenskapstroende/GB). Den
andra extremen uttrycks i James Alcocks kapitel ”The
Parapsychologist’s Lament” som
(ännu en gång) i detalj porträtterar
de svårigheter som finns i fältet,
men slutar med slutsatser – t ex svårigheter med upprepningar, och att
nervkorrelat för psi inte kan vara
möjliga eftersom man inte har bevisat att dessa ”saker” finns.
Tvillingtelepati är huvudtema i juninumret av EdgeScience (se länk i
Notis 287). Huvudartikel, med bild
på omslaget, är The Twin Thing, där
Guy Lyon Playfair på fyra sidor utförligt redogör för kontakten tvillingar har och då förstås också berör telepati och även den forskning jag
och Adrian Parker utfört, med bl a
möjliga kopplingar till kvant-sammanflätning. Därutöver bl a ”What
Do You Mean, ’Scalar wave’?”, där
frågan bl a ställs om kundalini är
samma sak som ”scalar energy”,
men med ett annat namn?

Hjärnkirurg chockar alla:
Livet efter döden existerar.
Efter arbete som neurokirurg i 25 år
och att ha undervisat på Harvard i
USA, drabbades Dr Eben Alexander
av en allvarlig hjärnhinneinflammation och hans hjärna stängdes helt
av, följt av en sju dagar lång koma.
Han skriver uppmärksammat i den
prestigefyllda tidningen Newsweek att
”Jag inser mycket väl hur märkligt
och otroligt det låter - men jag har
bevis för att himlen existerar”, se
Notis 291, hämtat från nättidningen
dagensps.se. ”Men så vitt jag vet har
ingen före mig någonsin färdats till
denna dimension a) medan deras
cortex varit helt avstängd och b)
medan deras kroppar varit under minutiös medicinsk observation under
en sju dagar lång koma”, skriver kirurgen. Hans bok Proof of Heaven:
A Neurosurgeon’s Journey into the
Afterlife kommer ut den 23 oktober
på förlaget Simon & Schuster.
Det hela är faktiskt något utöver det
vanliga och ett läsvärt måste för alla
tänkande varelser - oavsett religiös
Forts nästa sida
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tro eller ideologisk inriktning, menar
dagensps.se.
Det var i november 2008 som
Eben Alexander hade en nära-dödenupplevelse som för evigt skulle förändra hans liv. ”Hade någon - till och
med en doktor - berättat en historia
som denna för mig förut, hade jag
varit ganska säker på att det handlat
om inbillning eller självbedrägeri.
Men det som hände mig var långt
ifrån inbillning. Det var lika verkligt
som någonting annat som inträffat i
mitt liv, inklusive min bröllopsdag
och mina söners födelse”, skriver
Eben Alexander i Newsweek, rapporterar sajten The Daily Beast. Flera
skeptiker har nu kommenterat hans
berättelse som också har gett upphov till mycket diskussion på Internet, se våra notiser på SPFs hemsida.
Om kvantmekanik och fåglars
navigering skriver nättidningen
Physicsworld.com. Kvantmekaniken
tycks vara inblandad enligt en ny
studie av fysiker i Singapore, se Notis 279. Upptäckten är både ornitologiskt och kvantfysiskt intressant, påpekar Jens Tellefsen, det senare för
att detta visar att kvantmekaniken,
kanske, är verksam vid högre temperaturer än vi tidigare trott, och att
känsligheten i fågelkompassen kan
förbättras snarare än försämras, genom ljud/oljud i omgivningen.
Vi kan också nämna att Rupert
Sheldrake åker runt på föredrag
och workshops i USA och England,
Irland och Tyskland utifrån sin nya
bok The Science Delusion, eller Science set free som den heter i USA.
Se mer i Notis 280.
I förra nyhetsbrevet rapporterade vi att författaren Lynne
McTaggart inte längre var välkommen att föreläsa i en av Chalmers lokaler i Göteborg. Nu står det dock
klart att hon kommer trots allt, men
föreläser istället i Folkets Hus i samma stad 16-17 november. Mer information om detta finns här: http://
lynnemctaggart.dinstudio.se/. Taggart är journalist och har skrivit flera
böcker, varav en del har översatts till
svenska, nu senast Bandet. Tomrummet som förenar och tidigare Fältet.
4
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Jakten på universums hemliga
kraft.

SVT:s Plus granskade siare
Nemo C. Mörck

SVT:s program Plus som sändes den
28:e september ägnades delvis åt att
granska siare, tarotläggare och sierskor som erbjuder sina tjänster över
telefon. Kostnaderna för denna typ
av samtal är ca 20 kr/minuten. I programmet ringde man tio stycken och
ställde samma tre frågor och fick
som de förväntat sig olika svar. Det
finns ett etiskt råd för betaltjänster
(som betraktar tjänsterna som underhållning) vars regler sierskorna förväntas följa, till exempel får samtalen
endast genomföras med personer
över 18 år, men då Plus lät en 11åring ringa och berätta sin ålder genomförde fem av de tio uppringda
ändå samtalet. Borgholmskällan som
visade sig stå bakom flera av tjänsterna kontaktades, men någon representant för dem fick man inte tag på
trots flera försök. I programmet
medverkade skeptikern och trollkarlen John Houdi som berättade om
cold reading och såkallade Barnumuttalanden, allmängiltiga och vaga uttalanden som kan passa in på snart
sagt vem som helst.

Nya Böcker
Nemo C. Mörck

Nyligen utkom sista delen i Chris
Carters trilogi, Science and the Afterlife Experience där fokus ligger på

indicierna som tyder på överlevnad
efter kroppslig död. Carter har tidigare skrivit Science and Psychic
Phenomena (första utgåvan hade titeln Parapsychology and the Sceptics) och Science and the NearDeath Experience. Vidare har en
skeptiker, Mark Edward skrivit en
bok om hur han låtsades vara synsk,
Psychic Blues. En introducerande
bok till parapsykologin har också nyligen utkommit, Science and Spirit
av Charles Emmons, som tidigare
skrivit flera böcker av intresse. Jens
Tellefsen har också uppmärksammat
och rekommenderat en introducerande bok på norska Hva kan jeg tro?
av Anne Skønsberg, mångårig medlem i norska sällskapet för parapsykologisk forskning (se Notis 270).
Antologin Consciousness and Physics har också nyligen utkommit. I
den medverkar en del gamla bekanta
med kapitel, bland dem Tellefsen,
Göran Grip och skeptikern Susan
Blackmore. En annan intressant nyligen utkommen antologi är Seriously
Strange till vilken parapsykologer bidragit med kapitel. Slutligen vill jag
passa på att nämna den nya antologin
Exploring the Edge Realms of Consciousness i vilken mer än två dussin
författare bidragit med korta kapitel
om bland annat klardrömmar (eng.
lucid dreams), synkronicitet och paranormala fenomen. Bland författarna återfinns några kända parapsykologer (t ex David Luke, Dean Radin)
men också flera mindre kända, varav
en del nog löper risk att förknippas
med New Age.
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