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Den Slutna Kretsen 

https://archive.org/details/phenomenaofmater00schr
https://archive.org/details/phenomenaofmater00schr
http://www.survivalafterdeath.info/articles/keen/thompson.htm
http://michaelprescott.typepad.com/michael_prescotts_blog/
http://www.blogtalkradio.com/afterlifefm/2007/06/26/the-empiricist-strikes-back
http://en.calameo.com/books/004588142578e48f2da4e
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OBS att boken är betydlig billigare på Amazon. 

Boken kan även köpas som e-bok för Kindle. 

 

ITC, Instrumental Transkommunication 

 

 

Ny bok om instrumentell transkommunikation 

Elektronisk kontakt med  

de döda - Vad berättar  

rösterna för oss?                     
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Skeptikernas förklaringar till EVP brukar fokuseras på 

två huvudlinjer:  

 
1) att EVP egentligen är fragment av olika radiosänd-

ningar eller kommunikation mellan piloter och flygle-

dare, samt att bandspelarna fungerar som radiomotta-

gare av sådana signaler. 

2) att EVP i själva verket är olika brus, tolkat av män-

niskor som röster. 

 

Att erkänna EVP 

mailto:adtempus@comhem.se
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Om healing och auror i sjukvården 
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Russel Targ om remote viewing 

Kan den här appen mäta det  

kollektiva medvetandet? 

 

 
DNs vetenskapsredaktör börjar förstå 

kvantbiologi? 

Ny bok om världsstjärnan  

Emmanuel Swedenborg  

 

 Sällskapet för 

Parapsykologisk Forskning, SPF 

Notiser från facebook 

På PA-konferensen (Parapsychological Association) den 

20-23 juli i Aten förekom bl a följande inslag:  

 

https://youtu.be/vBqh-M5_zNQ
http://www.consciousness-app.com/
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    Minnesruna över Nils-Olof Jacobson 

    Psykiatern och författaren medicine doktor ¨ 

    Nils-Olof Jacobson, Kristianstad, 

     har avlidit 80 år gammal,  

    efterlämnande fru och två söner.   

  
Nils-Olof Jacobson var mångårig styrelsemedlem i SPF, Sällskapet för Parapsykologisk Forskning. Hans huvudintresse inom 

parapsykologin var undersökningar av mediala upplevelser särskilt sådana som kan vara relevanta för frågan om medvetan-

dets existens efter kroppens död samt instrumentell transkommunikation, dvs kontakt med andra dimensioner via radio, TV, 

telefon, datorer mm. Han hade ett stort internationellt kontaktnät, med bl.a. reinkarnationsforskaren Ian Stevenson. 

Nils-Olof Jacobson var den ödmjuke men orädde pionjären som inspirerat och banat väg för andra. 1971 kom bästsäljaren 

”Liv efter döden?” ut, där han samlat laboratorieresultat och människors paranormala upplevelser. Han behandlade sedan 

frågan vad som kan tänkas hända efter döden. Kan någon form av medvetande finnas efter kroppens död? Erfarenheter från 

många håll, bl.a. från mystiken och spiritualismen belystes. Han kom fram till att liv efter döden är en öppen fråga. Nils-Olof 

Jacobson visade på en del material som aldrig tidigare hade presenterats i Sverige och öppnade därigenom portarna för of-

fentlig debatt om medvetandet och döden, något som på den tiden var ovanligt utanför religiösa kretsar. Boken efterfrågades 

stort, vandrade ut över världen och kom att översättas till ett dussintal språk. 

Med sin doktorsavhandling om naturläkemedel 1979 lyfte Nils-Olof Jacobson fram den biologiska och antroposofiska medi-

cinen som ser organismen som en helhet. Med sitt skarpa intellekt spred han, i både radio- och TV-program och i åtskilliga 

böcker och artiklar, ljus över många områden, och gav oss många nya tankar om läkekonst, odling, medvetande, healing, 

meditation, parapsykologi, psi-spåret, reinkarnation, UFO-forskning m.m. Nils-Olof Jacobson recenserade under årens lopp 

mängder av böcker och musik, bl.a. för bibliotekstjänst och tidskriften Sökaren. Hans hemsida till eftervärlden:   

http://www.nilsolof.se/  
   
 I ljust minne bevarad: 

Göran Brusewitz, doktorand psykologi, ordförande i SPF 

Jens Tellefsen, universitetslektor, emeritus i fysik, vice ordf i SPF  

Jan Pilotti, leg läkare, fil kand matematik, teoretisk fysik 

Adrian Parker, professor em., leg psykolog och psykoterapeut, specialist i klinisk psyk 

Kersti Wistrand, psykolog och adjunkt 

 

Som tidigare meddelats har psykiatern, författaren och medicine doktorn Nils-Olof Jacobson, Kristianstad  avlidit, 

80 år gammal, efterlämnande fru och två söner.   

   
I samband med forskningen runt det paranormala fenomenet PSI-spåret i början av 1990-talet lärde jag känna Nils-Olof. PSI-

spåret är ett fenomen där man med visualisering tycks kunna skapa ett sk mentalt spår till ett gömt föremål (eller försvunnen 

person) och sedan med slagruta detektera spåret. 

Nils-Olof och Jens A Tellefsen fungerade som försöksledare i projektet; båda fina människor som skapade tillit och en god 

och gynnsam atmosfär för oss alla som deltog i forskningsarbetet. Som försöksledare var Nils-Olof en strikt forskare, med 

höga krav på vetenskaplighet och stringens. Som psykiater var beteendeforskning hans givna område, vilket lämpade sig väl 

för det i hög grad omdiskuterade parapsykologiska forskningsfältet. Nils-Olof blev en god vän som jag ofta hade kontakt 

med under alla år som förrunnit, även efter att ovannämnda projekt var avslutat (fast det nu tagits upp på nytt av andra). Han 

var alltid engagerad och ville veta mera om hur PSI-spåret kunde användas praktiskt, i verkliga livet, och inte bara i experi-

mentsammanhang. 

Nils-Olof var en mycket empatisk människa som var lyhörd för andra människors problem och svårigheter och ställde alltid 

upp med tröst och kloka råd om någon hade personliga problem, eller befann sig i svårigheter. Utöver ett strikt vetenskapligt 

tänkande var Nils-Olof djupt intresserad av det andliga. Man kan säga att han levde som han lärde, för han var andlig i ordets 

rätta bemärkelse - han kände djup empati med allt levande och sträckte alltid ut en hjälpande hand. Han stödde också hjälp-

organisationer av skilda slag. 

Nils-Olof lämnar ett stort tomrum efter sig, men det ljusa minnet av honom kommer för alltid att finnas kvar hos alla dem 

som kände honom. 

  
Göte Andersson, konstnär, PSI-spårets upptäckare 

http://www.nilsolof.se/

