
 

 
 

 
Peter Fenwick 
Neuropsykiater i England. En av pionjär- 
forskarna på NDU och ELE.  
Han har besökt Stockholm två gånger för  
föredrag om dessa ämnen. Han är tidigare 
styrelsemedlem i The Scientific & Medical 
Network, som är intresserad av vetenskaplig 
forskning om medvetandet och andlighet.  

 
 

 
Callum Cooper 
Docent i psykologi vid University of 
Northampton. Forskare i tanatologi (studiet 
av döden och döendet) och parapsykologi.  

 

Chris Roe 
Professor i psykologi vid University of 
Northampton. Han är en av de ledande  
forskarna i parapsykologi i världen, och 
tidigare ordförande i The Society for 
Psychical Research.   

 
 

Praktisk information  
För mer information se 
www.parapsykologi.se eller Facebook-
gruppen for «Sällskapet».  
För frågor: SPFs ordförande Dr Göran 
Brusewitz, gorbru4@gmail.com.  
 
Presskonferens planeras till  
måndag eftermiddag. 
 

FINNS DET LIV EFTER DÖDEN? 
Parapsykologin’s bidrag för en större förståelse  

Ett seminarium med internationella forskare  

Måndag-tisdag, 3-4 Oktober 2022 

Kristinasalen, Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 5, 

Stockholm  

  

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning  

och stiftelsen John Björkhems Minnesfond  

ordnar   

ett gyllene tillfälle att få ny kunskap om vanliga, men kontroversiella 

uppleveleser, som kan peka på ett möjligt liv efter döden (att medvetandet 

lever vidare): nära-döden-upplevelser, upplevelser vid livets slut (end-of-

life), delade döds-upplevelser, och kommunikation efter döden med avlidna 

personer.  

Tre brittiska forskare presenterar vetenskapliga studier om verkliga 

upplevelser och diskuterar hur vi kan förstå dem.  

Avgift: för medlemmar, per kväll 150 kr, för båda kvällar 250 kr.  

För icke-medlemmar, per kväll 200 kr, för båda kvällar 300 kr.  

Föranmälan: till SPFs plusgiro 35 17 57-0, eller swish 1236011290. 

Ange namn och vilken kväll det gäller. Till Malmgården kommer man 

med t-bana till Hornstull, uppgång Högalidsgatan, sedan till vänster och i 

korsningen till vänster igen.   

http://www.parapsykologi.se/
mailto:gorbru4@gmail.com


Finns det Liv Efter Döden – kan Medvetandet Leva Vidare?  
Parapsykologins bidrag till en större förståelse  

~~~~~~

 

Program Måndag 3 oktober: 

18.00 – 18.15  Introduktion, öppning av seminaret 

18.15 – 19.00  Our mediumship project, After death 

communication via mediums, med  

 Chris Roe 

19.15 – 20.00  Direct after death communication (ADC), 

med Callum Cooper  

20.00-20.30     Kaffepaus 

20.30 – 21.30  Frågor och svar 

Program Tisdag 4 oktober 

18.00 – 18.45 Near-death experiences (NDEs) and End-of-

life experiences (ELE), with examples how 

they transform your life, med neuropsykiater 

Peter Fenwick, obs - på länk eller förinspelat  

19.00 – 19.45 The poor quality of scepticism, med Chris Roe 

19.45 – 20.15 Kaffepaus 

20.15 – 21.30  Paneldebatt, och debatt med salen.  

21.30 – 21.45  Avslutning 

 

 

 

 

Nära-döden upplevelse (NDU) är vanligtvis en upplevelse som tolkas som ett besök 

till ”andra sidan” vid en nära-döden-situation och som ofta leder till en ”andlig 

transformation”. Syrebrist, medicinering, hallucinationer eller andra normala 

förklaringar kan inte förklara dessa upplevelser. Vad kan vi säga om NDUer?  

Upplevelser i livets slutskede (ELE) är upplevelser som en döende person kan ha strax 

innan de dör. Den döende berättar ofta att de ser en avliden släkting eller vän som 

väntar på att ta emot dem. I vissa fall har släktingar eller anhöriga samma upplevelse 

och ibland är det enbart en inre känsla av kontakt. Kort efter upplevelsen känner den 

döende frid och lycka innan de dör. Är detta mer än hallucinationer? 

Delad dödsupplevelse (SDE) innebär att en frisk person upplever kontakt med en 

döende person på dennes sista resa till ”andra sidan”, ibland utan att i förväg veta att 

personen i fråga är döende. Det finns likheter med nära-döden-upplevelser, men i det 

här fallet är det en annan person som närmar sig döden. Upplevelsen har ofta en stark 

och bestående andlig påverkan. Är det mer än hallucinationer? 

Direkt efter- döden-kommunikation med den avlidne (direct ADC) är relativt 

vanlig. Omkring hälften av alla änkor/änklingar upplever en svag eller stark kontakt 

med den avlidna maken, makan, partnern perioden efter dödsfallet. Det kan vara allt 

från vaga känslor till dofter, röster, mentala bilder eller tydliga visioner i det fysiska 

rummet. Är detta mer än önsketänkande och hallucinationer? 

Kommunikation efter döden (ADC) via medium, Kan du lita på ett medium? 

Troligtvis inte alla, men det finns uppriktiga medier. Det händer att de får information 

från den avlidne personen som de inte kunde ha fått genom andra källor. Hur forskar vi 

med medier? Hur skulle vi kunna förklara detta? 

Hur kan vi förstå de här upplevelserna? Åtskilliga studier kan ge stöd för att denna 

typ av upplevelser kan vara verklig, även om vi idag inte har någon gedigen och 

tillförlitlig teori för hur de skapas. Vi anser att dessa erfarenheter ska tas på allvar, men 

hur kan de tolkas och förklaras? 


