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Jan Dalkvist, Göran Brusewitz, Yvonne Marcus 

Meyer och Jan Fjellander rapporterar från PA-

konferensen 2013 utanför Rom:  

Nyheter 

inom  

parapsyko-

logisk  

forskning 

 

När nu PA-konferensen 2013 ägde rum i Europa 

passade extra många av oss på att åka dit, och 

några av oss framförde egna bidrag. Jan Dalkvist 

redogör för konsekvenserna av ett ”bias”, ett fel 

han upptäckt i vissa experiment, Göran Brusewitz 

redogör för läget inom tvillingtelepatiforskningen, 

och Yvonne och Janne F kompletterar med egna 

intryck. 

Onsdag 22 januari 2014 kl 19.00 

AVGIFT:  100 kr, 50 för medlemmar. 

LOKAL:  Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Östermalms 
   föreningsråd). Kaffe finns att köpa i en paus. 

Detta händer i april och maj: 

Tisdag 1 april, föredrag efter årsmötet:  

Jens Tellefsen förklarar bakgrunden till det i 
kvantfysiken så centrala dubbelspaltexperi-
mentet. 

Tisdag 6 maj: 

Erlendur Haraldsson, My four masters: Ste-
venson, Osis, Bender och Joseph Rhine. 

Jan Fjellander och Yvonne Marcus Meyer 

håller föredrag på life-before-life-temat, Jan om He-

len Wambachs bok Life before Life, och Yvonne om 

Brian Weiss och tidigare-liv-regressioner. 

Har vi levt tidigare?  

om Helen Wambach och  

tidigare-liv-regressioner 

Jan Fjellander inleder med exempel från Helen Wam-

bachs forskning i boken Life before life. 

Yvonne Marcus Meyer fortsätter, om Aelita Folk-

mane-Burgere, regressionsterapeut i Lettland 

med intresse för tidigare-liv-minnen, samt om 

Brian Weiss’ forskning. Han är amerikansk psyki-

ater och psykoterapeut som skrivit böcker om hur 

bearbetning av minnen från tidigare liv kan ha en 

terapeutisk funktion. 

Torsdag 13 februari 2014 kl 19.00   

AVGIFT:  100 kr, 50 för medlemmar. 

LOKAL:     Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Östermalms 

   föreningsråd).  Kaffe finns att köpa i en paus. 
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Ordförande har ordet 
 

 

 

 

 

 

Vårens första föredrag 

Vi börjar året onsdagen den 22 janu-

ari 2014 med en rapport från PA-

konferensen 2013 utanför Rom. Under 

rubriken Nyheter inom parapsykolo-

gisk forskning rapporterar Jan 

Dalkvist, Göran Brusewitz, Yvonne 

Marcus Meyer och Jan Fjellander från 

PA-konferensen. Jan Dalkvist redogör 

för konsekvenserna av ett ”bias”, ett fel 

han upptäckt i vissa experiment, Göran 

Brusewitz redogör för läget inom tvil-

lingtelepatiforskningen, och Yvonne 

Marcus och Janne Fjellander komplet-

terar med egna intryck.  

 

Föredraget därpå blir torsdagen den 

13 februari då Jan Fjellander och 

Yvonne Marcus Meyer håller föredrag 

på temat Har vi levt tidigare? – om 

Helen Wambach och tidigare-liv-

regressioner. Jan håller föredrag om 

Helen Wambach och hennes bok Life 

before Life, Yvonne kompletterar om 

Brian Weiss och den estniska regress-

ionsterapeuten mm Aelita Folkmane-

Burgere med intresse för tidigare-liv-

minnen. Yvonne träffade henne på en 

konferens i september i Moldavien, där 

hon hade seminariet "Human Potential, 

Education, Consciousness". Hennes 

föredrag hade rubriken "Past Life Re-

gression, Soul Defragmentation and 

Spirit Releasement". 

 

Föredraget i mars brukar vara det vi har 

efter årsmötet, och det äger i år preli-

minärt rum den 1 april, då lämplig lokal 

saknades i slutet av mars. Preliminärt 

blir det då ett föredrag av Jens Tel-

lefsen, som följer upp föredraget i de-

cember och berättar mer om bakgrun-

den till dubbelspaltexperimentet, ett 

klassiskt experiment i kvantfysiken, 

som Vetenskapens värld i TV nyligen 

ägnade stor uppmärksamhet där man 

gjorde mycket klart vilken revolution 

det var för (kvant-)fysiker hur det skulle 

tolkas. 

 

I övrigt är det klart med ett föredrag 

den 6 maj med Erlendur Haraldsson, 

professor i psykologi vid universitetet i 

Reykjavik. Han kommer att hålla före-

drag om My four masters, de fyra pa-

rapsykologiska profilerna Ian Steven-

son, Karlis Osis, Joseph Rhine och 

Hans Bender.  

 

I detta nyhetsbrev 

Detta nummer domineras av ett referat 

och sammandrag, skrivet av Edgar 

Müller, av nyheten att Parapsychologi-

cal Association ger anslag till att un-

dersöka ett av de mer spektakulära 

fenomenen inom vårt intressefält, 

nämligen fysiskt mediumskap, något 

vi har varit inne på tidigare, i föredrag 

och seminarium för något år sedan. 

 

Som Edgar mycket riktigt påpekar finns 

det två frågor som är riktiga stora för 

mänskligheten och där människor sat-

sar stora pengar, verkligt stora pengar 

– Big bang och livets uppkomst, frågor 

som fysiker ägnar sig åt.  

 

För ett tredje område, som människor 

också är mycket intresserade av, och 

som berör den egna existensen, är det 

tvärtom ett mycket stort motstånd och 

det är närmast tabubelagt att ens inres-

sera sig för området - frågan om det 

finns något liv eller existens efter dö-

den. Inom den etablerade forskningen 

anses de två första frågorna fullt rim-

liga, det satsas stora pengar på dem 

och de ingår t o m i diskussionerna om 

nobelpris. För det tredje däremot kan 

man t o m bannlysas om man visar ett 

öppet intresse – så stor är övertygelsen 

att vi inte har någon existens efter dö-

den - där väcks de rent personliga atti-

tyderna  - rädslorna tar överhanden 

över de rent sakliga vetenskapliga frå-

gorna. 

 

Om detta och om den forskning som 

PA nu har gett stöd till, redogör Edgar 

för.  

Därutöver har vi en sammanställning av 

notiser av Andreas Lantz, som också 

vill väcka frågan vad som behövs för att 

det ska bli ett genombrott för parapsy-

kologin i Sverige. Ska det ske via forsk-

ning på universitet? Denna fråga för vi-

dare till att följa upp ett önskemål från 

en av kritikerna i Lund från förra ny-

hetsbrevet. Han undrade hur vi tyckte 

att parapsykologin ska behandlas på 

svenska universitet. I det här numret 

svarar Jan Dalkvist och Jens Tellefsen 

har några tillägg.  

 

Vi har också med några kommentarer 

från Stanley Krippner på frågan vilka fe-

nomen som han tror kan bidra till ett 

genombrott, och detta baserat på vad 

människor tror är möjligt respektive 

omöjligt, inte på tillgängliga vetenskap-

liga fakta. Obs den stora skillnaden 

mellan de frågor vi som individer har 

störst intresse för, överlevnadsfrågan, 

resp. vilka fenomen som man kan ha 

störst chans på universiteten att få re-

spekt för, det enklaste av dem alla, te-

lepati.    

 

KTH har kurs, God och dålig veten-

skap, utan att någon företrädare för 

påstådda pseudovetenskaper behö-

ver medverka. 

Kommentarerna i förra nyhetsbrevet 

om varför vår kurs i parapsykologi med 

Folkuniversitetet i våras, 2013 fick stäl-

las in kan jämföras med det faktum att 

KTH och Stockholms Universitet har en 

kurs, God och dålig vetenskap, en 

kurs som går sedan flera år och som 

börjar nu 23 januari, utan att någon fö-

reträdare medverkar för något av de fe-

nomen de menar är pseudovetenskap. 

Vår kurs kritiserades bl a för att bara fö-

reträdare för parapsykologin medver-

kade. KTH får hålla sin kurs utan att nå-

gon företrädare för meningsmotstån-

dare medverkar, och den ger högskole-

poäng. Den är alltså knappast så allsi-

dig som de krävde att vår skulle vara.  

 

Ny hemsida är på gång – och 

med koppling till facebook 

 

Vi är äntligen på gång med en ny 

hemsida, vilket lär märkas, dels un-

der den tid hemsidan görs om, och 

direkt förstås när den är klar. 

Många nya finesser tillkommer, kan 

vi nämna.            
Forts på sid 7 
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Kan det finnas ett liv efter döden? 

När en djupt tänkande människa vill sysselsätta sig med 

de svåraste frågorna, kan hon välja mellan tre, nämligen 

livets uppkomst, förekomst av intelligens utanför jorden i 

universum och om det finns liv efter döden. Härvidlag kan 

vi bortse från de olika religionernas förklaringar eftersom 

de som tror på dem självfallet inte behöver söka. 

De två första frågorna hamnar inom fysikens område och 

olika, inte sällan motsägande, teorier har lanserats av ve-

tenskapsmännen. Dessvärre kan dessa inte förklara allt 

för den kunskapshungriga individen. Ta bara Big Bang 

som exempel, en rimlig teori om universums skapelse och 

utveckling fram till våra dagar, men frågorna, vad fanns 

det före Big Bang och vad det nu än var, varifrån kom det 

och hur uppstod det är obesvarade och kan förmodligen 

aldrig besvaras. Och då har vi inte ens berört följdfrågan 

om flera universa, som nuförtiden diskuteras på allvar. 

Lika ofullständig är teorin om livets ursprung, visserligen 

accepteras ”ursoppa modellen” av många, dvs att livet 

uppstod genom en slumpartad kombination av olika 

urkemikalier och miljö, men vetenskapen har hittills inte 

kunnat presentera hållbara bevis på teorins riktighet 

(bortsett från det s.k. Miller experimentet 1953, som åt-

minstone gav en minimal fingervisning). 

Båda dessa områden anses ytterst respektabla inom den 

etablerade vetenskapen och enorma resurser finns till för-

fogande för fortsatt forskning, vilket måste betraktas som 

högst rimligt med tanke på frågornas betydelse för männi-

skan. Att det kan finnas kommersiella och militära motiv 

bakom olika forskningsanslag hör till nutiden, liksom att 

vissa militära uppfinningar även har fått civila applikation-

er. 

Ett ”liv efter döden” eller ”Överlevnadhypotesen”, dvs 

om det finns någon form av existens efter den fysiska 

kroppens död, med andra ord att personligheten över-

lever, är tyvärr en helt annan historia.  Det kan antas att 

denna fråga för de flesta invidiver är klart viktigare än de 

andra två, men inom den etablerade vetenskapen anses 

forskning kring frågan inte respektabel och de tillgängliga 

resurserna är mikroskopiska jämfört med de två andra 

områdena. 

Dr Nils-Olof Jacobson illustrerar alternativen till en eventu-

ell överlevnad på ett utmärkt sätt i sin bok ”Liv efter Dö-

den?” så här: 

 

Bild:  Utdrag ur boken ”Liv efter Döden?” av  Dr Nils-Olof 
Jacobson, sidan 12,  Zindermans förlag, Tryckeri Bohuslä-

ningens AB, Uddevalla 1973 (tyvärr saknas ISBN). 

Dessa tre alternativ uppfattar jag på följande sätt: 

Alternativ a) är det mest okomplicerade, det enda vi säger 

oss veta är att vi föds och dör, det finns med andra ord 

inget före och efter livet, men detta alternativ tillfredställer 

inte den sökande människan eller vetenskapen.  

Enligt alternativ b) kan det eventuellt finnas något före och 

efter vår jordiska tillvaro men även om det skulle finnas liv 

efter döden, kan vi aldrig skaffa bevis av det enkla skälet 

att det inte är meningen att få bevis. 

Vad alternativ c) indikerar är det aktuella läget för det om-

fattande arbete som pågår inom överlevnadsforskningen, 

nämligen antagandet att det kan finnas något, att det är 

möjligt att utföra vetenskaplig forskning och att det är tänk-

bart att så småningom få fram hållbara bevis. Skissen kan 

egentligen utökas för att även omfatta frågan om det finns  

någon existens mellan två liv, det sk. ”bardo”. 

Människor kan, beroende på deras attityd till frågan om ett 

eventuellt liv efter döden, delas in i olika kategorier exem-

pelvis så här: 

 

 

PA ger anslag för  

vetenskaplig forskning  

om fysiskt mediumskap 
EDGAR MÜLLER 

Livet 

Livet 
? ? 

Livet 
? ? 

  
a) 

b) 

c) 
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A   Tror helt och hållet, behöver ingen forskning  
   eller bevis. 

B  Vill gärna tro men önskar vetenskapliga bevis. 

C  Helt neutral. 

D  Tror inte men skulle acceptera starka vetenskap 
  liga bevis. 

E  Avvisar helt möjligheten, skulle hävda att alla  
 framlagda bevis är felaktiga eller falska. 

F   Struntar i frågan, lever livet i dag, Carpe diem. 

 

För att få ett pålitligt svar på frågan finns det endast en 

väg att beträda, nämligen forskningens väg. En av veten-

skapens viktigaste uppgifter är just att undersöka okända 

fenomen och försöka förklara samt förstå dem. 

Överlevnadshypotesen har ett antal huvudgrenar bl.a: 

1)  Mediumskap i olika varianter bland annat:   
 mentala-, fysiska-, transmedier.  Not 2) 

2)  Reinkarnation, inklusive studier av en förmodad 
 existens mellan två liv, s.k. ”bardo”. 

3)  Nära döden upplevelser 

4)  Instrumental Transkommunikation med EVP, 
 det elektroniska röstfenomenet som den van-
 ligaste formen. 

Omfattande vetenskaplig forskning har utförts och pågår 

inom samtliga fyra huvudgrenar och resultaten kan tyda 

på att överlevnad enligt definitionen ovan är tänkbar, men 

därmed är det inte sagt att resultaten är tillräckligt starka 

eller övertygande, framför allt inte för dem som kräver 

synnerligen starka bevis. 

 

Fysiskt mediumskap 

Mediumskap är den äldsta och mest spridda grenen, vil-

ket har sin naturliga förklaring i att mediernas berättelser 

och budskap är synnerligen lättillgängliga för allmänheten. 

Att lyssna på medier och iaktta märkliga händelser under 

seanser är ju ytterst enkelt och kräver inga förkunskaper 

eller förberedelser. Under mediumskapets över 150 år 

gammal historia har åtskilliga enklare och mer avancerade 

studier genomförts för att förstå vad som händer under 

seanserna. 

Bland de olika varianterna av mediumskap är det utan 

tvekan det fysiska mediumskapet som är det mest spekta-

kulära på grund av alla märkliga händelser som kan före-

komma under seanserna, exempelvis ljud, röster, musik, 

beröring, flygande föremål, materialisering av en hel kropp 

eller delar av den, föremål som ramlar ner från ingenstans 

och naturligtvis även den s.k. transfigureringen, då avlidna 

personers ansikten förefaller framträda i ektoplasma. 

Seanserna har fått dåligt rykte på grund av omfattande, 

upptäckta fusk men det hindrar inte många människor 

från att ändå besöka seanserna och tro, eller vilja tro på 

mediernas prestationer. Det faktum att de flesta medier 

kan kopplas till en utpräglad kommersiell verksamhet bi-

drar inte precis till uppfattningen att vad de åstadkommer 

är äkta. 

Å andra sidan sett måste man också se sakligt på förhål-

landena, om X procent av medierna fuskar medvetet och 

bara vill tjäna pengar är det inte alls bevis på att alla me-

dier gör det. 

Den senaste, mest omfattande undersökningen, av fysiskt 

mediumskap genomfördes på 90-talet och resultatet är 

presenterat i en rapport ”The Scole Report”. (Scole Expe-

rimenten samt The Scole Report är beskrivna i mina artik-

lar i Nyhetsbrev nr 63 och 65. Dessutom behandlades frå-

gan utförligt också på ett av SPF:s föredrag 20 september 

2012). 

Scole rapporten återgav tre forskares erfarenheter av ett 

tjugotal seanser under två år och deras slutsatser åbero-

pas gärna av medier som bevis på att fenomenen under 

seanserna är äkta. Så här skriver forskartrion: 

- att de inte kunde finna direkta tecken på fusk och att 

de mötte bevis som talar för hypotesen om intelli-

genta krafters påverkan. 

 

Det här låter onekligen starkt, men den uppmärksamma 

läsaren hittar några synnerligen avslöjande meningar i 

rapporten vilka eroderar mediernas påstående om bevis, 

nämligen att: 

-  vår verksamhet är inte att leverera exakta bevis,  

sådant hör hemma inom matematikens värld och vår 

uppgift är att rapportera det som vi har observerat 

och låta läsaren själv bedöma sannolikheten av fusk 

eller inte. 

 

På grund av dessa kraftfulla begränsningar får de, som 

gärna vill tro på fenomenens äkthet men vill se vetenskap-

ligt hållbara bevis, tyvärr inte de önskade bevisen. 

För den vetenskapligt orienterade läsaren känns det dess-

utom säkerligen klart störande att de tre forskarna under 

seanserna endast var passiva observatörer, de fick inte 

planera seanserna, de fick inte heller fotografera, varken 

med dagsljus-, eller IR-kamera. 

Eftersom Scole Rapporten dessvärre inte kunde leve-

rera den typ och den mängd av bevis som skulle be-

hövas för ett tveklöst erkännande av fenomenen un-

der seanserna, är det synnerligen glädjande att fysiskt 

mediumskap nu får en ny möjlighet till det. 
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från  

The Parapsychological Association 

The Parapsychological Association, PA, främjar veten-

skapliga studier av parapsykologiska fenomen genom 

stöd till multidisciplinär forskning världen över. 

Årets Gilbert Roller Fond inom PA stödjer den potenti-

ella användningen av digital fotografering för undersök-

ningen av fenomen inom fysiskt mediumskap. 

2013 års GRF har beviljat anslag till två projekt avseende 

forskning av makropsykokinetiska fenomen, närmare be-

stämt den fortsatta undersökningen av fenomen åstad-

komna inom Felix Experimental Group. Dessa två forsk-

ningsprojekt kommer att undersöka fenomen vilka kan ha 

långtgående konsekvenser för parapsykologin och för för-

ståelsen av medvetandet. 

Stephen Braude (Emeritus Professor of Philosophy and 

Former Chair of Department at the University of Mary-

land) kommer att fortsätta sin forskning om de till synes 

anomala fysiska fenomenen inom The Felix Experiment 

Group. Sådana fenomen kan i princip tillskrivas ett me-

dium i gruppen, nämligen Kai Mügge. Tidigare delta-

gande vid gruppens seanser resulterade i video upptag-

ningar av anomaliska fenomen bl a ljus och objekt som 

rörde sig i rummet. Anslaget ger Prof Braude möjlighet 

att återvända till Europa från USA, att sitta med Felix 

gruppen och undersöka Kai Mügges mediala verksamhet 

under strikt kontrollerade förhållanden. 

Dr Mark Boccuzzi (en av grundarna av The Windbridge 

Institute) kommer att vidareutveckla användningen av IR 

värmefotografering av makropsykokinetiska fenomen i 

samband med fysiskt mediumskap. Vid tidigare seanser 

krävde medierna i allmänhet totalt eller nära totalt mörker 

vilket naturligtvis omöjliggjorde fotografering. Använd-

ningen av modern fotograferingsteknologi kan därför bi-

dra till att dokumentera händelseförloppen vid seanserna.  

Dessutom kommer M Boccuzzi även att använda moder-

na tekniska metoder för undersökning av flera andra fe-

nomen som rapporterats av certifierade medier. 

Båda forskarna är välkända inom 

forskningen om Överlevnad och 

har även en anknytning till Sverige 

och SPF såtillvida att båda har fått 

forskningsanslag av oss via  

Helene Reeder Fonden.  

S Braude fick sitt anslag för ett 

projekt Perspectival Awareness 

and Postmortem Survival och be-

sökte också Stockholm för ett före-

drag. M Boccuzzi fick nyligen två 

anslag för projekten Invited Osten-

sible Discarnate Interaction with 

Electronic Equipment   

The Felix Experimental Group 

Kai Mügge med sin The Felix Experimental Group är för-

modligen i dag ett av de mest kända fysiska medier som 

regelbundet arrangerar seanser där 

alla vanliga fenomen som hör till  

fysiskt mediumskap påstås före-

komma. Han reser världen över 

och håller seanser. Till skillnad från 

Scole Gruppen som hävdade att de 

inte använde ektoplasma utan en 

helt annan, ny energiform, arbetar 

Kai Mügge med klassisk ekto-

plasma. Det finns flera rapporter på 

hemsidor, som sysslar med fysiskt mediumskap, om att 

ektoplasma kunde fotograferas i fullt dagsljus. Om det 

stämmer kan förhoppningsvis en ny dörr öppnas till hem-

ligheterna bakom de påstådda, och av många upplevda, 

fenomenen 

 

Noter 

1)  PA, The Parapsychological Association 

grundades 1957 i USA och är en organisation be-

stående av professionella forskare och veten-

skapsmän som sysslar med vetenskapliga studier 

av olika parapsykologiska fenomen, exempelvis te-

lepati, fjärrseende, psykokinetik, healing och pre-

kognition. Det primära målet för dessa forsknings-

insatser är att uppnå en förståelse av fenomenen. 

PA verksamhet bygger på en strikt tillämpning av 

vetenskapliga metoder och varken trossatser eller 

ideologier beaktas i sammanhanget. 

2)  Mediumskap 

Mentala medier säger sig ha kontakt med ande-

världen genom att de hör, ser och känner saker 

och de är hela tiden medvetna om vad som sker, 

dvs de vet att de erhåller information från en annan 

dimension och vidarebefordrar den till personerna i 

den här världen. 

Transmedier kan, menar företrädarna, leverera 

samma typ av information som mentala medier, 

men den stora skillnaden är att de inträder i ett för-

ändrat medvetandetillstånd och de kan tala med 

andra röster än sina egna, nämligen kommunikatö-

rernas röster. I de flesta fall kan ett transmedium 

efter seansen inte komma ihåg informationen. 

Fysiska medier kan genom att manipulera olika 

energikällor under seanserna åstadkomma fysiska 

fenomen, exempelvis röster, knackningar, föremål 

som uppenbarar sig från ingenstans, levitation, 

materialiserade delar av en andekropp, beröring. 

Mediet är det förmedlande organet och enligt spirit-

istisk förklaring används ektoplasma för att skapa 

fenomenen. 

S BRAUDE  

M BOCCUZZI 
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Jan Dalkvist: Med tanke på parapsy-

kologins historiskt starka anknytning till 

psykologiämnet är detta den naturliga 

hemorten för parapsykologi på universi-

tetsnivå, även fast parapsykologin har 

naturliga kopplingar till flera andra äm-

nen, t.ex. fysik och biologi. 

På grundkursen i psykologi bör 

en orienterande lektion i parapsykologi 

ges. Man kan då, om möjligt, anknyta 

till befintlig kurslitteratur, som brukar in-

nehålla några sidor om parapsykologi, 

ofta, men inte alltid, med budskapet att 

något belägg för att parapsykologiska 

fenomen skulle existera saknas. Vad 

som är viktigt i en orienterande lektion i 

parapsykologi är en strävan efter abso-

lut objektivitet i argumentationen, vilket, 

inom parentes sagt, är ytterligt sällsynt 

både hos parapsykologiska forskare 

och hos kritiker. Vår uppgift kan vara att 

förse lärare med fakta (ej vinklad), vil-

ket kan hjälpa läraren att uppnå en 

högre grad av objektivitet än han/hon 

skulle nå enbart med (den ofta negativt 

vinklade) läroboken. 

Parapsykologi passar utmärkt 

som ämne för uppsatsarbeten och la-

borationer på lägre nivåer i utbildning-

en, bl.a. på grund av de metodologiska 

utmaningar som ämnet ställer. På Psy-

kologiska institutionen vid Stockholms 

Universitet har jag och Joakim Wes-

terlund, var och en för sig, eller gemen-

samt, under många år inspirerat till och 

handlett ett antal uppsatsarbeten och 

laborationer i parapsykologi, t.ex. angå-

ende olika former av telepati 

(telefontelepati, ”titta-på”-fenomenet, 

grupptelepati, etc.). Någon kritik från 

kolleger eller institutionsledning har vi 

inte fått för denna undervisning, och 

eleverna har varit nöjda, även fast posi-

tiva resultat i regel har uteblivit. 

Trots de akademiska riskerna 

bör avhandlingsarbeten inom, eller med 

anknytning till parapsykologi, uppmunt-

ras. Bob Morris stora antal doktorander 

kan tjäna som ett föredöme. Som van-

ligt måste strävan efter en sträng objek-

tivitet vara en ledstjärna. Inga tendenti-

ösa avhandlingar åt något håll kan tillå-

tas. Det bästa är om ett parapsykolo-

giskt ämne på ett naturligt sätt kan 

kombineras med ett rent psykologiskt 

ämne. 

I framtiden, men knappast i nu-

läget, kan man hoppas på att speciella 

kurser i parapsykologi skall kunna ges 

på universitetsnivå. Om så blir fallet 

kommer säkert att vara beroende på 

parapsykologins utveckling framöver, 

dels resultatmässigt och dels i vilken 

riktning som parapsykologin kommer 

att gå ‒  i en naturvetenskaplig eller i 

en mer ”spiritistisk” riktning. 

En mer naturvetenskaplig pa-

rapsykologi, med förankring i naturve-

tenskapliga ämnen som fysik och bio-

logi, har, tror jag, en rimlig chans att er-

kännas som ett vetenskapligt ämne, 

men knappast en religiöst färgad pa-

rapsykologi med fokus på överlevnads-

frågor. Min egen gissning är att en 

splittring efter dessa gränser kommer 

att ske så småningom. 

Jens Tellefsen: Man skulle kunna 

lägga till några rader om det sk Higgs-

fältet, som ett osynligt, omätbart och 

över allt närvarande fält utan struktur, 

nu är ägnat ett helt Nobelpris! Utan 

jämförelse i övrigt alltså! Eller det på 

samma gång, över allt närvarande men 

vibrerande nollpunktsfältet (ZPE)? Eller 

varför inte, Rupers Sheldrake´s morfo-

genetiska fält, som heller inte är synligt 

men, om det existerar, har inbyggt och 

kan förmedla information??? 

 

Hur ska universiteten behandla parapsykologin? 

Adrian Parker: Vid slutet på 70-talet 

när jag började läsa på psykologiska in-

stitutionen vid Edinburghs Universitet 

fanns parapsykologi bland de cirka tio 

nya  forskningsenheterna.  Det var en 

period präglad av öppenhet och upp-

täckarglädje och parapsykologi ansågs 

som inte så märklig, utan bara ett bland 

flera nya spännande pionjärfält.  T o m 

den mest kritiska rösten på psykolo-

giska institutionen stödde parapsykolo-

gins närvaro eftersom han ansåg att det 

eventuellt inte finns något äkta fenomen 

att hitta. Därför blev parapsykologer  på 

grund av sitt noggranna sökande de 

mest metodologiskt kompetenta på in-

stitutionen och därmed en resurs.   Jag 

började som doktorand efter att ha fär-

diggjort min kliniska utbildning i psyko-

logi och snart fanns det 3 andra dokto-

rander som anslöt sig till doktorandut-

bildning under John Beloffs ledning.   Vi 

fick stöd av fonder från Cambridge-

universitetet och ansågs då vara de 

mest lyckligt lottade när det gäller forsk-

ningsanslag, men egentligen krävdes 

det vid denna tidpunkt inte så stora in-

satser eftersom universitetet bidrog 

med den s. k.  infrastrukturen  utan att 

kräva ersättning för alla kostnader och 

administration  som idag gäller i Sve-

rige. Jag började att forska om hypnos 

som ledde till att jag var med på att  ut-

veckla vad som har blivit parapsykolo-

gins flaggskepp, en teknik för att fram-

kalla förändrade medvetandetillstånd i 

labbet som nu har blivit välkänt som 

ganzfeld.  Under 80-talet blev parapsy-

kologi mer etablerad på universitet ge-

nom professurer i ämnet vid Edinburgh, 

Freiburg och Utrecht.  

Denna bild står i stark kontrast till läget i 

dag då parapsykologi knappast överle-

ver på universitet.  Visserligen finns det 

ett dussin universitet i UK  där forskning 

bedrivs men i mycket blygsam omfatt-

ning: Trots donationen i Lund har ingen 

doktorerat med en avhandling inom 

ämne. Kontroversen där verkar ha satt 

ämnets status tillbaka till en tid före 70-

talet. 

Anledningarna till denna dystra utveckl-

ing är ju flera men den mest påtagliga 

är den ändring som har skett hos uni-

versiteten.  När Richard Broughton som 

var en av de ovan nämnda doktorander-

na återvände till universitet efter femton 

år på Rhine Research Institut blev det 

en chockartad upplevelse.  Universite-

ten styrs nu av ekonomiska behov och 

inte längre av upptäckande behov.  Den 

svenska professuren i parapsykologi 

Martin Johnson förutspådde 1980 att 

genombrott inom parapsykologi skulle 

äga rum omkring året 2010 men änd-

rade prognosen till 2020 på grund av 

den ändring som hade ägt rum beträf-

fande globalisering och finansierings-

grad på universitet. Dess ändringar 

motverkar den enskilde forskaren, i 

detta fall parapsykologens, möjlighet att 

göra ny grundforskning och nya upp-

täckter.  Martin gjorde själv betydande 

insatser och hade en viss pondus men 

ingen skulle hävda att han hade kar-

isma. Den är dessvärre den egenskap 

som har varit viktig hos parapsykologins 

ledare (Rhine, Bender, och Morris som 

är nu bortgångna) för att få parapsyko-

logi att överleva på universitet. Ett fält 

som enbart är beroende på karisma är 

dock mycket prekärt som vi har fått upp-

leva vid Lundkontroversen.    

Det finns dock några positiva inslag. 

När det gäller undervisning har jag en 3 

timmas föreläsning om förändrade med-

vetandetillstånd vid grundkursen i psy-

kologi och har en internationell kurs i 

Medvetandeforskning och Psi-forskning 

(Consciousness studies and Psychical 

Research) som är mycket uppskattad.  

När det gäller forskning har en ny-

publicerad genomgång av ganzfeld be-

kräftat att tekniken är minst lika effektiv 

som de flesta andra metoder inom psy-

kologi.  Det kvarstående är att hitta en 

gångbar teori och forskningsråden krä-

ver detta innan de kan tänka sig att ge 

ett anslag. Så länge som detta moment 

22 gäller och en dödligt konkurrerande 

tävling styr universitet skulle jag defini-

tivt avråda dagens studenter från att 

satsa på en karriär inom parapsykologi.   
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Notiser 
ANDREAS LANTZ 

 

 

Prekognisjon om terroren 22 Juli 

2011 med kommentarer av Adrian Par-

ker I tidskrift för Norsk Parapsykologisk 

Selskap, P.N. # 76: 2013, Jon Mannså-

ker. 

 

De flesta katastrofer som slår hårt och 

oväntat mot en nation brukar uppföljas 

av rapporter från folk som drömde 

sanndrömmar om vad som skulle ske. 

Breiviks massaker på Utö var inget un-

dantag. Norska sällskapet för Parapsy-

kologisk forskning frågade sina med-

lemmar om någon hade drömt eller haft 

tydliga föraningar om terrordådet och 

ett flertal medlemmar skrev om sina 

upplevelser.  

 

Adrian Parker kommenterar och ger 

några historiska exempel t.ex. Louisa 

Rhines undersökningar och även Mai-

monides experimenten i drömtelepati. 

Vad han tog upp som är viktigt är att 

personen som haft prekognitiva föra-

ningar bör kontakta seriös massmedia 

eller dylikt för publicering av föraningar-

na. Det finns dock en uppenbar risk att 

personen som haft dessa föraningar blir 

beskylld för att vara involverad i själva 

terrordådet och då blir det problema-

tiskt. 

Om psi-spåret på engelska, Ener-

getic Aura Fields Surrounding Human 

Beings: Detection By An Unorthodox 

Method, I Paranormal Review: nr. 66 

July-2013. G. Andersson, G. Brusewitz, 

J.Tellefsen.  

Psi-spåret är ett fenomen som diskute-

rats inom svensk parapsykologi sedan 

början av 90-talet. Konstnären Göte An-

dersson är pionjären bakom det hela. 

Han upptäckte att somliga personer 

tycks kunna känna av ett osynligt spår 

mellan sig själv och ett föremål vars ut-

seende de kände till. Även en persons 

aura tycktes vara kopplat till fenomenet 

och känsliga försökspersoner tycktes 

kunna beskriva ett osynligt energifält 

som omger personer. Publicerade stu-

dier har tidigare gjorts av (Jacobson & 

Tellefsen, 1994) och området har en 

stark koppling till svensk parapsykologi. 

Försökspersonen ”Pontus” tycktes vara 

speciellt träffsäker inte minst när det 

gällde att avgöra hur en stavmagnet var 

vänd och man skulle kunna anta att fe-

nomenet är kopplat till elektromagnet-

ism. 

 

En del av resultaten man fick tycktes 

dock vara så praktiskt tillämpningsbara 

att man önskar att det lagts ner betyd-

ligt mer energi och pengar på att testa 

psi-spåret. Kan man hitta försvunna 

personer och föremål med hjälp av psi-

spåret då kan man vara på väg mot ett 

fenomen som mainstream-samhället 

inte har råd att ignorera. Det är onekli-

gen glädjande att det fortfarande görs 

seriösa publikationer på den internat-

ionella arenan inom detta område och 

med lite tur kan internationella forskare 

med betydligt bättre resurser upprepa 

dessa fenomen. 

Relationen mellan lokal geomag-

netisk aktivitet, meditation och 

psi. (The Relationship Between Local 

Geomagnetic Activity, Meditation and 

psi. Part 1. Literature Review and The-

oretical Model). Journal of the Society 

for Psychical Research, April-2013). D. 

Luke., S.M. Roney-Dougal, A. Ryan. 

En intressant studie som går igenom 

den litteratur som finns som har kopp-

ling till psi och geomagnetisk aktivitet 

(GMA) samt även kopplingen mellan 

psi och erfarna mediterare. Här har 

man även diskuterat personer från den 

österländska kulturen som tibetanska 

munkar och dyl. Kopplingen mellan 

kroppens organ och geomagnetisk akti-

vitet tas även upp och förklaras på ett 

tydligt sätt. 

 

Alltid intressant när psi korreleras med 

tydligt mätbara fenomen som geomag-

netisk aktivitet och dyl. Man märker att 

viljan, att göra ett seriöst processorien-

terat projekt som kan tas på allvar långt 

utanför parapsykologiska kretsar, finns. 

Detta är bara den första delen av en 

studie där man även kommer att testa 

kopplingen mellan psiprestationer och 

olika frekvenser av geomagnetisk akti-

vitet. Psiprestationerna kommer även 

att korreleras med försökspersonernas 

erfarenhet av meditation. Man kommer 

även att testa psi-prestationers sam-

band med månfaser, årstider och tem-

porallobsaktivitet. 

 

Detta verkar ju självklart lovande om 

man har resurserna till att göra en or-

dentlig studie med dessa hypoteser. 

Risken är dock rätt överhängande att 

budgeten och tiden inte täcker till i detta 

fall. Men man får hoppas på det bästa. 

  

 

Forts från sid 2 

Från Rupert Sheldrake: 

Vi har tidigare redogjort för kontro-

versen kring ett anförande Sheld-

rake hade. Nu meddelar Sheldrake i 

sitt newsletter att en bok just kom-

mit ut om denna kontrovers:  

An excellent book on this year's TED 

and Wikipedia controversies has just 

been published: Craig Weiler's Psi 

Wars: TED, Wikipedia and the Battle 

for the Internet It's an important 

account of current online controversies 

about the nature of consciousness. 

Weiler documents an important shift 

during 2013, whereby the militant 

skeptics found they could no longer 

get away with portraying themselves 

as the voices of science and reason. 

They were exposed as prejudiced and 

ignorant by many well-informed pe-

ople. The battle is still going on, espe-

cially on Wikipedia. I hope that 2014 

will bring further changes for the bet-

ter. 

Från Amazons  

presentation av boken:  

In journalistic fashion, Craig Weiler 

relates what began as a seemingly 

harmless attempt to make sure that 

TED talk videos maintained a high 

standard and how this exploded into a 

wild scientific controversy. When the 

nonprofit company took down one of 

their YouTube videos by scientist Ru-

pert Sheldrake, who had given a 

speech on the philosophy of science, 

they ignited a fierce discussion that 

eventually grew to include hundreds of 

people spanning the globe. For a 

while, ordinary folks, distinguished 

scientists, Internet trolls and even a 

Nobel Prize winning physicist all got 

together to hash out the greatest sci-

entific controversy . . . ever. What is 

Forts sid 8 
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Fråga till alla medlemmar  

- vad behövs för ett  

genombrott? 

ANDREAS LANTZ 
 

Många menar att parapsykologin internationellt just nu 

befinner sig i en besvärlig situation när det gäller det poli-

tiska klimatet, forskningsresultaten och i synnerhet den 

ekonomiska situationen. 

Vi undrar nu om någon av er medlemmar har någon 

åsikt eller några idéer vad som bör göras för att parapsy-

kologin skall få ett rejält genombrott. Med genombrott 

menar jag att ämnet tas på allvar och får respekt, rejäl 

forskningsbudget och framför allt resultat som verkligen 

tas på allvar även i main-streamkretsar.  

Har du några åsikter eller idéer så hör av dig till e-post: 

magikern_andy@hotmail.com 

goran.brusewitz@parapsykologi.se 

Postgiro: 35 17 57-0 

Medlemsavgift: 300:-, för pensionärer  

och studerande 200:-¨ 

Ordförande: Göran Brusewitz,  

Diligensv 98, 13148 Nacka 

Tfn hem: 08-466 98 58, Mobil: 0708-10 35 32 

e-post: goran.brusewitz@parapsykologi.se 

Vice ordf.: Jens Tellefsen 

Kassör: Carina Landin 

Sekreterare: Edgar Müller 

Redaktör: Göran Brusewitz 

Layout: Merit Müller 

Hemsida: www.parapsykologi.se 

Ansv. hemsida: Jajja Deboussard 

Tryck Åsö Föreningsråds Tryckeri, 08 - 644 72 10 

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF 

Forts från sid 7  Rupert Sheldrake 

reality? The controversy pitted an 

assortment of bloggers, scientists, 

futurists, philosophers and other 

intellectuals against TED and a 

small army of reactionaries, des-

perate to keep new scientific ideas 

out of the mainstream. This book 

explores the basis for the contro-

versy and why so many intellectu-

als support major changes in sci-

entific thinking. The book also 

explores the question: What's up 

with these science reactionaries? 

It also examines the people and 

the organizations who lobby the 

mainstream media, universities, 

and scientific organizations, and 

who work together to bend Wik-

ipedia to their point of view. The 

controversy over the nature of 

reality has a profound effect on 

our society. Chances are that 

some of the science you read 

about in Wikipedia, and popular 

magazines and newspapers, has 

been altered to reflect the views of 

these skeptic reactionaries who 

have organized to "protect" you 

from "crazy" idea  

Vilket fenomen kan resultera  i 

ett genombrott? /GB 

I diskussion med Stanley Krippner vid 

dennes besök i Stockholm i början av 

december fick han frågan vilket feno-

men han tror kan bidra till ett genom-

brott.  

Hans svar var ganska väntat och vi 

som lyssnade förstod ganska enkelt 

hans resonemang. 

Svårast av alla ’fenomen’ att få ett 

genombrott är de som antyder överlev-

nad, och det är ganska naturligt ef-

tersom dessa fenomen väcker frågan 

om vi har en själ eller ett medvetande 

som kan vara självständigt, en utomor-

dentligt stor utmaning för vetenskapen, 

som det är ytterst svårt att få acceptans 

för, hur stort stödet än må vara, vare sig 

det är via medier, nära-döden- eller ut-ur

-kroppen-upplevelser, fall som antyder 

reinkarnation, life-before-life-minnen (se 

föredraget nu i februari 2014), elektro-

niska ’röster’ osv.  

Det fenomen som är näst svårast 

att få accepterat är prekognition – att 

förstå tiden och hur vi eventuellt kan få 

information om något innan det inträffat 

är också ytterst svårt. Vi är i stort sett 

’slavar’ under tiden, kan inte tänka oss 

hur vi kan bryta denna begränsning….. 

Därefter har vi telepati, fjärrseende och 

psykokinesi. 

Av dessa fenomen är mind over 

matter svårast att förstå och acceptera/

förklara, psykokinesi. Hur tanken/sinnet/

viljan/intentionen ska kunna påverka 

materia, hur väsensskilda entiteter ska 

samverka/mötas, materia och sinnet/

psyket. 

Av fjärrseende och telepati är för-

stås telepati lättast att förstå – det kan 

vara fråga om någon sorts hjärnvågor 

från en hjärna till en annan - överföring-

en av tankar förefaller ligga ganska 

nära övriga sinnesfunktioner, syn, hör-

sel osv och telepatin kan uppfattas lo-

giskt, exempelvis som någon form av 

elektromagnetiska vågor, till skillnad 

från de övriga fenomenen. 

Fjärrseende/klärvoajans/remote 

viewing är aningen svårare att förstå 

eftersom det då inte finns någon 

’avsändare’, utan det  mottagande med-

vetandet på något aktivt sätt ska 

’hämta’ eller ta emot informationen från 

en dold plats. 

Slutligen, observera att han base-

rade sin uppfattning inte på tillgängliga 

vetenskapliga fakta och forskningsresul-

tat utan på människors tro på vad som 

är möjligt respektive omöjligt.  
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