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 PARAPSYKOLOGI   

Psi-spåret – en 30-åring 

upp till bevis 

Tisdag 14 november 2017 kl 19.00 

     Busshållplats för 1, 4 och 72 stannar precis 
     bredvid ingången 

 
Se kommentarer om psi-spåret från Göte  
Andersson på sid 2. 

Ur innehållet 

Kommentarer om psi-spåret 

 
Rätten att tvivla, 

Apparition

Vid kunskapens gränser 

Jan Fjellander

Formationer i sädesfält  

Crop Circles 

Fysiskt påtagliga fenomen  

provocerar vetenskapen 

 

Onsdag 6 december 2017 kl 19.00  

Dec Nov 

Arrangemang framöver 

healing, placebo

free will 

Samtal 

UR INNEHÅLLET 
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Ordförande 

har ordet 

 

 

 

 

 

Föredragen i höst 

Marie Ryd 

Psi-spåret – en 30-åring upp till 
bevis. 

Jan Fjellander, 

Fler upptäckter kring crop cir-

cles

föredragen nästa år 

Stefan Schmidt 

 
I detta nyhetsbrev  

internationell konferens om 

medvetandet. 
 

 från facebook. 

vetenskapliga anoma-

lier” 

 

Kommentarer från Göte  

Andersson om psi-spåret  

och slagruta 

. 
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Rätten att tvivla 
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Notiser från Facebook 

Nu kan du vara med och stödja healingforsk-

ning med värmekamera

Chulin Sun är en kvinna med exceptionella 

krafter. 

vad som hän-

der i hjärnan på ett medium när de pratar 

med andra sidan
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Apparition, en avliden  

uppenbarar sig  

 

 

Seeing an apparition at Glasgow Airport 

Journal of Society for Psychical Research 2016, Robert Charman. 

I början av 1990 var Loganair ett mindre flygbolag i Skott-

land med fem flygplan. Captain Robert Macload 30 år och 

Robert Hamleton 50 år var två av piloterna och under de nio 

år som de tjänstgjorde tillsammans blev de riktigt goda vän-

ner. Hamleton gick i pension nio månader före det rapporte-

rade fallet och träffade inte sin vän under den tiden. 

Hamilton landade i Glasgow från Heathrow den 

15 juni 14:30 en solig sommardag. Efter att passerat tullen 

gick han till terminalens mötesplats där han skulle hämtas 

av en bekant. Han ställde ner sin väska på golvet, kollade 

sitt armbandsur som visade 14:45 och väntade på att bli 

hämtad. Han blev angenämt överraskad att se sin gamle vän 

Macload som kom ut från en sidodörr och var på väg mot 

honom. Macload log brett mot honom och hälsade familjärt 

med ”How´s it going, you old bastard?” ungefär: hur är 

läget din gamla kuf? 

                 De utbytte några vardagliga fraser och sedan sa 

Macload ”nu måste jag gå, är försenad” varefter han för-

svann i riktning mot en incheckningsdisk.  



6 

Tricia Robertson som intervjuade Hamleton noterade hans 

beskrivning, att han var ganska skakad av att se sin vän 

Macload så mager, han måste ha tappat åtskilliga kilo. Vidare 

tyckte Hamleton att det var underligt att Macload inte ska-

kade hand med honom. 
Nästa dag väl hemma gick han till sin lokala pub 

för att ta en drink och en bekant där visade honom en tidning 

med en dödsruna och sa: Du kanske kände den här mannen, 

han var också pilot som du. Till sin enorma överraskning såg 

han Macloads foto i tidningen. För att vara säker ringde han 

till flygbolaget som bekräftade hans död. Vidare berättade de 

för honom att Macload varit sjuk flera månader innan, lever-

biopsi hade gjorts, han tappade ca 18 kg och dog den 11 juni, 

dvs 5 dagar innan Hamleton såg honom på flygplatsen 

Robertson gjorde efterforskningar på flygplatsen 

för att försöka hitta några spår, eller bevis på händelsen. Hon 

kollade alla passagerarlistor och fann att ingen med namnet 

Macload landade på flygplatsen den dagen. Banden från ter-

minalens övervakningskameror var tyvärr borta, efter en tid 

raderas nämligen innehållet och banden används igen. Men, 

hon erfor att en kista med Macloads kropp landade den dagen 

på flygplatsen kl 15:00 för vidaretransport till hans hemstad 

där han skulle begravas. 

 

Materialisation Mental påverkan 

 Uppdiktad  Förväxling  Hallucination Apparition 

HÄNDELSEN 

1 2 3 4 

4 a 4 b 
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arrangerar en internationell konferens om medvetandet. 

An den Grenzen der Erkenntnis  

– Vid kunskapens gränser  
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 Sällskapet för 
Parapsykologisk Forskning, SPF 


