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Torsdagen den 31 mars 2005 kl. 18.30 Lördag-söndag 23-24 april 2005

Remote viewing, workshop med Ed May och Joe McMoneagle 23-24 april 4

Testamentet för parapsykologi i Lund går till hypnos? 5

Professor Fontana om motståndet mot forskning om överlevnadshypotesen 6

Elektromagnetisk kraft från handen = Chi-energi? 10

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning kallar till

ÅRSMÖTE. Dagordning delas ut på plats.

 Årsmötet följs av föredrag kl. 19.30
(med stöd av John Björkhems Minnesfond)

Fil dr Anneli Goulding, Göteborgs Universitet:

Paranormala upplevelser
 - positiva och negativa sidor

Anneli Goulding disputerade i januari 2005
och berättar i sitt föredrag om sin forskning
om olika sätt att se på paranormala fenomen,
dels som något som kan förknippas med posi-
tiva saker som meningsfullhet och tillfreds-
ställelse, dels som tecken på psykisk ohälsa.

Plats: Samlingssal 35, Brygghuset,
Norrtullsgatan 12N, T-bana Odenplan

Entré: 100:-. Medlemmar 50:-
Paus för kaffe

(med stöd av John Björkhems Minnesfond)

Workshop om remote viewing
med dr. Edwin May och Joe McMoneagle

Plats: Hamburgersalen, Brygghuset,
Norrtullsgatan 12N, T-bana Odenplan

Entré: 500:-. Medlemmar 300:-

Anmälan/betalning: kan ske i förväg (se sid 4)

McMoneagle sägs vara en av de främsta
psychics i CIA’s program kring fjärrseende,
enligt dr May den kanske säkraste. Vi
förbereder föredrag och någon sorts
demonstration och frågestund.

(med stöd av John Björkhems Minnesfond)

Professor Stephen Braude,

filosof och författare, University of Maryland:

Survival Research
Can we make science out of it?

Plats: Samlingssal 35, Brygghuset,
Norrtullsgatan 12N, T-bana Odenplan

Entré: 150:-, Medlemmar 100:-
Paus för kaffe

Torsdagen den 26 maj 2005 kl. 19.00

Det blir videokväll
Vi visar bl a ett fransk tv-reportage om
parapsykologisk forskning som SVT

visade i slutet av januari.

Så ser parapsykologisk forskning ut idag

Plats: Samlingssal 35, Brygghuset,
Norrtullsgatan 12N. T-bana Odenplan.

Entré: 100:-, Medlemmar 50:-
Paus för kaffe

Torsdagen den 12 maj 2005 kl. 19.00
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Om vårens föredrag
Nästa föredrag blir som planerat direkt efter årsmötet
den 31 mars kl 19.30, med Anneli Goulding. Hon är
nu fil dr efter att ha disputerat nu i januari. I sin forsk-
ning berättar hon om olika sätt att se på paranormala
fenomen, dels som något som kan förknippas med posi-
tiva saker som meningsfullhet och tillfredsställelse,
dels som tecken på psykisk ohälsa. Ämnet är också en
del av Annelis doktorsavhandling som handlar om olika
förklaringar till paranormala upplevelser.

Arrangemanget därefter blir en av höjdpunkterna i år,
workshop om remote viewing (alltså fjärrseende eller
clairvoyance) med Ed May och Joe McMoneagle den
23-24 april. Programmet framgår av separat program-
blad. Det är inte helt fastställt i dagens läge. Vi börjar
med ett föredrag av Edwin May om forskningen kring
detta fenomen. Sedan följer, efter lunch, ett föredrag av
Joe McMoneagle om hur han uppfattar sin förmåga.
McMoneagle är en av de mest kända vad gäller remote
viewing, och bedöms av Ed May ha den säkraste, stabi-
laste förmågan av de som förekommit i detta projekt,
som skett med stöd av bl a CIA. Han har av USAs kon-
gress erhållit Medal of Honor för sitt arbete. Vi har än-
nu inte bestämt hur ”övningarna” på lördag eftermid-
dag och söndag förmiddag ska se ut, programmet är
som sagt preliminärt, men vi hoppas på någon sorts
praktisk övning, kanske också demonstration.

Arrangemanget, som går lördag-söndag, stöds av John
Björkhems Minnesfond. Vill ni vara med kan ni reser-
vera plats (fast det behövs inte) genom att betala in 300
kr till JBM’s pg 70 09 10-3, senast den 10 april. Icke-
medlemmar betalar 500 kr.

Föredraget därefter blir den 12 maj, men inte med Pe-
ter Fenwick. Han har tyvärr fått förhinder, så vi flyttar
fram det ca ett år. Det blir i stället en videokväll, bl a
ett franskt tv-reportage om parapsykologi som gick i
SVT i slutet av januari.

Vårens sista föredrag är det tidigare aviserade, med
Stephen Braude den 26 maj. Han redogör för olika
teorier och upplevelser som stödjer hypotesen om liv
efter döden.  Se bl a recensionen av Braudes bok
Immortal remains i nyhetsbrev i höstas, och omnäm-
nande i detta nyhetsbrev i artikeln av Fontana.

Om detta nyhetsbrev
Detta år har börjat ovanligt intensivt, med bevakning av
hur Lunds Universitetet (miss-)sköter tillsättandet av

professuren med inriktningen på parapsykologi, se se-
parat artikel i detta nyhetsbrev.

Därutöver har vi två artiklar, båda bearbetade av Edgar
Müller. En är skriven av en ledande forskare kring liv-
efter-döden, David Fontana, om Survival research:
opposition and future developments. Han behandlar
den knepiga frågan varför det är så starkt motstånd mot
denna forskning, varför är forskare så avvisande?
Fontana tar upp fem olika förklaringsmodeller och
bemöter dem. Bl a behandlar han tre lite mer objektiva,
komplicerade frågor, inte minst synpunkter på vad som
kan anses vara vetenskaplig forskning i sådana
sammanhang.

Den andra är av Waechter och gäller Manipulation of
the electromagnetic spectrum via field projected from
hands, a Qi energy connection? Kan man påverka den
fysiska miljön i kopparspolarna som är precis i
närheten? Detta antyds av denna forskningsrapport. Det
påminner lite om Pk, men antyder också ett möjligt
samband med det kineserna kallar Qi-energi.

Det har ’tyvärr’ inte varit så många artiklar om grund-
forskningen kring telepati och fjärrseende på senare tid,
för den typen av forskningsrapporter försöker jag
prioritera. Därför blir det ibland ovanligt många kring
temat ’liv efter döden’ och lite mer perifera men ändå
ganska intressanta artiklar som den som nu jämför psi
med Qi-energi. Har du synpunkter på blandningen
ämnen, eller vill hjälpa till att sammanfatta artiklar,
meddela mig. Eftersom arbetet med nyhetsbrevet görs
ideellt, så påverkas i viss mån innehållet av de som vill
hjälpa till och av deras intressen.

JBM har beviljat stipendier
John Björkhems Minnesfond beslutade på styrelsemöte
nu i februari att bevilja  Joakim Westerlund sammanlagt
18.000 kr i stipendium till tre olika projekt, Telefon-
telepati, Samband mellan arousal och träffsäkerhet i
ganzfeldexperiment  samt Märkliga överensstämmel-
ser mellan mentationsinnehåll och filminnehåll i
ganzfeldexperiment - psi eller psy (kologi)? Jan Dal-
kvist beviljades ett stipendium på 20 000:- för projektet
telepatisk gruppkommunikation av emotioner.

Vill du delta i experiment med färgtelepati?
Jag (er ordförande i SPF och redaktör för detta nyhets-
brev) har efter 25 år i IT-branschen börjat studera, nu är
det psykologi, och nu efterlyser jag till min C-uppsats
kontakt med medlemmar som tror sig vara ’mediala’
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eller ha lätt för telepati. Vill du delta i ett experiment
med färgtelepati nu i april, kontakta mig (via epost,
goran.brusewitz@bredband.net eller telefon, 08-466 98
58) senast 5/4, så informerar jag dig mera. Försöket tar
bara ca 30 minuter, gärna dagtid, men sen eftermiddag
och även kväll är tänkbar. Det underlättar om du bor i
Storstockholm.

Till årsmötet
Förutom de vanliga punkterna på ett årsmöte ska vi be-
handla några extrapunkter. En medlem, Ingvar Selin i
Västerås, har uppmärksammat mig på att ett mandat
styrelsen fick på förra årsmötet var dåligt presenterat.
Vi fick då mandat att besluta vilka av de aktiva med-
lemmarna  som skulle få vissa förmåner, såsom gratis
medlemsavgift och gratis entré vid föredrag. Alltså tar
vi upp punkten igen.

Vi vill också nämna att vi föreslår höjd medlemsav-
gift. Vi har haft samma avgift i flera år och får anpassa
oss till utvecklingen, samtidigt som vi förra året inves-
terade i DMILS-numret av Aktuell Parapsykologi. Vi
föreslår höjd avgift till 225 kr resp 190 kr (för stude-
rande och pensionärer).

Vi diskuterar också i JBM-styrelsen en lösning på hur
pengar från Helen Reeders testamente ska hanteras och
placeras (pengar som ska användas för att stödja forsk-
ning kring fenomen knutna till liv efter döden). Det är
möjligt att även denna fråga på något sätt tas upp på
årsmötet, även om vi i dagsläget inte är färdiga med
något förslag.

Skeptisk bok om pseudovetenskaper
I Dagens Nyheter den 19/2 anmäler P C Jersild på le-
darsidan under rubriken ’Vart tog det svenska förnuftet
vägen?’ en ny bok, en antologi, Vetenskap eller villfa-
relse (Leopard Förlag 2005) redigerad av Vetenskap
och Folkbildnings nye ordförande Jesper Jerkert och
Sven Ove Hansson. Jersild lovordar boken, så det finns
anledning att skriva lite mer utförligt om den och den
attityd den förmedlar.

De behandlar med 19 bidrag flera fenomen men det är
bara ett fåtal som berör oss. Ett gäller ’Kvacksalveri
och alternativmedicin’ vilket gör mig betänksam. Får
alternativmedicinen någon rättvis behandling eller är
det enbart exempel på kvacksalveri som behandlas? Det
är kanske deras enda målsättning? Är dom nyanserade
om seriösa inslag i alternativmedicinen? Ett annat feno-
men är ’Kan själen lämna kroppen?’, vidare ’Parapsy-

kologins problem’. Det sistnämnda låter hoppfullt.
Jersild säger inget om pseudovetenskap när det gäller
parapsykologi, bara att där finns problem, och det vet
vi ju att området har. Jag vet att Jerkert har tagit del av
aktuell forskning vad gäller ganzfeld och även DMILS
(analogi med healing), så här kan man hoppas på
seriösa kommentarer. Vi avser återkomma. Se också
särskild notis (sid 4) i detta nyhetsbrev om seminarium
då de presenterar sin bok.

PA-kongress i Stockholm i augusti 2006
Planerna fortskrider för att 2006 års PA-konferens om
parapsykologi ska förläggas till Stockholm. Vi för en
dialog med styrelsen i PA (Parapsychological Associ-
ation) och med några lämpliga hotell och är alltså in-
ställda på en världskongress i parapsykologi i Stock-
holm ca 1-5 augusti nästa år. Intressant nog pågår un-
gefär samtidigt en världskongress för magiker på
Mässan i Älvsjö.

Vi behöver fortfarande fler aktiva
Jag måste än en gång, fast det lätt blir tjatigt, påminna
om att vi inte har någon valberedning, och en av våra
revisorer, Sonny Sandin kvarstår fast han egentligen
vill bli ersatt. Dessutom kommer nu vår kassör, Anneli
Goulding att avgå ur styrelsen, fast hon tills vidare
fullföljer att vara kassör och andra åtaganden hon har.
Men hon vill gärna bli ersatt.

Några av er har kanske noterat att vår hemsida på nätet
inte uppdaterats på några månader. Tyvärr är det så en-
kelt att vår ansvarige Jonas Liljegren har tagit på sig för
mycket. Vi behöver någon som är beredd att lägga in
texter på vår hemsida via instruktioner han/hon får
från Jonas. Vi övriga i styrelsen har fått denna möj-
lighet, men  hinner dess värre inte.…  Så även här
behövs det förstärkning, och det kommer att behövas
om vi ska klara PA-konferensen i augusti nästa år  - den
behöver en egen hemsida.

Vi behöver vidare fler som turas om att vara mötesvärd
vid föredragen (det händer att varken Louise eller Eve
kan bistå). Slutligen har vi som ni vet nu också en lokal
för vårt bibliotek, men det återstår mycket att göra där.
En eller två personer behövs för att driva det som där
ska ske, bl a registrera böcker.

Du som gör en tydlig insats kan bli föremål för de
förmåner vi nu diskuterar och hoppas få slutligt
fastställt på årsmötet, gratis medlemskap under
innevarande år samt gratis entré vid föredrag.
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Sällskapet för parapsykologisk forskning
i samarbete med John Björkhems Minnesfond

INBJUDER TILL VECKOSLUTSKONFERENS

Remote viewing
Var står forskningen idag? Hur kan remote viewing

(fjärrseende) tänkas fungera? Vi tar del av
 erfarenheter från en av de främsta fjärrskådarna i

det amerikanska programmet StarGate.

Lördag 23 april

09.30 - 09.35 Inledning: Göran Brusewitz
(ordförande i SPF),

09.35 - 11.00 The research on remote viewing (RV).
Status report. (på svenska: Forskningen
kring remote viewing (fjärrseende).
Dagsläget.
Dr Edwin May

11.00 - 12.30 LUNCH

12.30 – 14.00 How do I think remote viewing works?
(Hur tror jag att fjärrseende fungerar?)
Joe McMoneagle

14.00 – 14.30 KAFFEPAUS

14.30 - 15.30 A group remote viewing
Dr Ed May och Joe McMoneagle

Söndag 24 april

10.00 - 11.30 Vi genomför individuella RV,
som del av en instruktions-
och ”tränings”-övning.
I smågrupper.

11.30 - 13.00 LUNCH

13.00 - 14.00 Avslutning med frågor.

ANMÄLAN
kan ske i förväg genom att senast
10 april betala in 500 kr (medlemmar
i SPF 300 kr) till 70 09 10-3,
John Björkhems Minnesfond.
Vg ange namn och telefonnummer.

Preliminärt  program:

Lördag-söndag den 23 - 24 april 2005

Med denna ganska provocerande rubrik
gör VoF (Vetenskap och Folkbildning)
reklam för sin nya bok, där de granskar
allehanda ’villfarelser’ och pseudove-
tenskap (som de ser det). Eftersom de
också skriver om parapsykologi i boken
(kapitel av Ray Hyman och James Al-
cock) så finns det viss anledning för oss
att informera om detta evenemang, och
uppmuntra de av er som vill att bevaka
det. Det gäller förstås också arrange-
manget torsdagen den 14 april, se ne-
dan. Vi avser återkomma med en anmä-
lan i ett kommande nyhetsbrev.

Ur reklamen: Slagrutor, UFO, eldprov,

astrologi, alternativmedicin och andra
fenomen och mirakler saluförs hårt i
press och olika tevekanaler. Har de nå-
gon verklighetsgrund och hur kan man
undersöka okända fenomen? Det dis-
kuterar vi på KTH (Tekniska Högsko-
lan) den 16 mars på seminariet ”Vart
tog förnuftet vägen?” med den nyut-
komna boken Vetenskap eller villfarelse
som grund.Boken är den första samlade
översikten på svenska över pseudove-
tenskapen och hur den kan bemötas från
vetenskapliga utgångspunkter.

Onsdagen den 16 mars kl. 13.15-14.30.
På KTH i sal E1, Lindstedtsvägen 3.

Medverkande:

* Jesper Jerkert, civiling. vid KTH,
och nu också ordf. i VoF

* Sven Ove Hansson, professor i
filosofi vid KTH

* Moderator: rektor Anders Flodström

Arrangör: KTHs öppna debattforum
Pro et contra. Fri entré.

Vetenskap eller villfarelse har redige-
rats av Jesper Jerkert och Sven Ove
Hansson. Hanno Essén, universitets-
lektor KTH, och Dan Tilert, dokto-
rand på KTH, är medförfattare och
deltar också i seminariet..

Vart tog förnuftet vägen?

forts sid 6

Hamburgersalen, Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, T-bana Odenplan

Joe McMoneagle Edwin May
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Forts nästa sida

Utvecklingen under februari kan närmast sammanfattas i
att Lunds Universitet (LU) struntar i intentionen i testa-
mentet. Det låter allvarligt och är allvarligt.

Det började i slutet av januari med att lärarförslags-
nämnden i Lund föreslog en hypnosforskare, Etzel
Cardeña, till denna tjänst. Han var inte rankad 1:a av nå-
gon av de tre sakkunniga (2:a av samtliga tre). Han är
teoretisk hypnosforskare, men inte alls parapsykolog. Vi
tog kontakt med en ledande expert på testamenten, Hen-
ning Isoz (som skrivit testamenteslagen, f d hovrättsråd,
nu på Ernst & Young) för att få hans åsikt om hur testa-
mentet kan tolkas. Ett problem med testamentet är att där
finns en huvudtext som klart säger att  Poul Thorsen vill
ha ”parapsykologisk forskning, kopplad till undervisning
i hypnologi”. I ett tillägg, ett codicill, tillagt året efter,
1962, har Thorsen, efter diskussion med Gudmund
Smith vid LU, accepterat att tjänsten beskrivs som ”en
professor i psykologi, inkluderande parapsykologi och
hypnologi”. Detta tillägg har Lunds Universitet sedan ut-
nyttjat och använt i sin utannonsering av tjänsten. Vidare
har Lund i sina instruktioner till de tre sakkunniga inte
nämnt något alls om att  parapsykologi skulle prioriteras,
vilket ju är en klar intention i testamentet.
Isoz skriver sammanfattningsvis i sitt PM att ”om valet
står mellan två sökande med samma kompetens inom
området psykologi bör den av de två som har störst kom-
petens inom det parapsykologiska området äga företräde
framför den andre.” Här är det helt klart att Adrian Par-
ker har företräde, före Cardeña.

När vi fått detta utlåtande från Isoz skickade jag det den
9 februari till LU, med epost. Jag uppmärksammade dels
handläggare vid LU (som dagen innan mötet bekräftade
att hon fått handlingarna - de kom med vanlig post dagen
efter), dels dess rektor om att testamentet faktiskt pekade
mot att Cardeña var olämplig. Jag informerade också
Cardeña via epost om omständigheten att testamentet
faktiskt önskar sig parapsykologi som inriktning och frå-
gade om han var medveten om detta och om han då verk-
ligen ville ha tjänsten. Cardeña har inte svarat på min
epost. Ordföranden i lärarförslagsnämnden dekanus

Sunesson har vänligt men bestämt avvisat våra frågor
och ifrågasättanden. Han hänvisar bl a till att han också
måste ta hänsyn till krav från bl a högskoleförordning
mm. På rak fråga till Henning Isoz fick jag svar, att när
det gäller testamente så har dessa lagrum ingen betydelse.
När jag informerade Sunesson om detta ignorerade han
detta fullständigt. Även rektor som är den som slutligen
skriver under beslutet (och också får ta straffet om det
blir rättegång eller dylikt), är informerad om dessa sak-
förhållanden.

Den 10 februari skickar Jan Fjellander en epost till rek-
tor och uppmärksammar honom på det allvarliga i
denna hantering. Han har ännu inte svarat.

Adrian Parker är den som haft mest kontakt med LU,
både per epost och per telefon. Den 10 februari hade
Fakultetsstyrelsen sammanträde och ställde sig då
bakom förslaget att föreslå Cardeña till tjänsten.
Dekanus Sunesson meddelar mig i epost den 2 mars:
”Vi kommer att behandla ärendet på alldeles normalt
sätt. Lärarförslagsnämnden och fakultetsstyrelsen
kommer att komplettera sina yttranden efter den
erinran vi mottagit, därefter går ärendet till rektor för
avgörande. Nästa styrelsemöte äger rum den 17 mars.”

Om fakultetsstyrelsen tillstyrker valet av Cardeña,
kommer man att erbjuda honom tjänsten och börja
förhandla med honom om lönevillkor och annat.
Slutligen skriver rektor under beslutet. Vi hoppas
kunna uppmärksamma honom på att valet av Cardeña
strider mot testamentet.

Vi har i avvaktan på denna process förberett att gå ut i
media om det skulle behövas, och det verkar behövas.
Den 23 februari publicerade Sydsvenska Dagbladet en
artikel i frågan, baserad på en intervju med Jan
Fjellander och Adrian Parker. De klargjorde då att LU
är på väg att trotsa testamentet. Om de gör det kan de
sannolikt ådömas skadeståndsskyldighet, något Hen-
ning Isoz nämner som en konkret möjlighet som svar på
en rak fråga från mig, ett svar som också LU fått.

AV GÖRAN BRUSEWITZ

Viljan i testamentet kolliderar med viljan
på Lunds Universitet

De vill ha pengarna men inte för parapsykologi. Förvånande? Knappast.
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Fler oklarheter

Vi har upptäckt fler oklarheter, om bl a Lunds interna
hantering av ärendet. Vi har fått signaler som tyder på
att kanslichefen inte verkar ha läst PM’et från Henning
Isoz. Vidare har inte fakultetsnämnden fått detta PM
innan de tog beslutet.

Det har skrivits ett reglemente till testamentet. För att
reglementet ”ska ha någon som helst betydelse krävs
det enligt svensk rätt att testator i testamentet har givit
exekutorerna ett uppdrag att komplettera de i testamen-
tet meddelade föreskrifterna. Så är inte fallet här.”, skri-
ver Isoz i sitt PM. Det står inget om detta i testamentet.
Alltså äger det inte någon giltighet!

Om det ändå skulle ha någon sorts giltighet får man
konstatera att LU plockar vad de vill ur detta regle-
mente. Där står bl a att det ska gälla klinisk psykologi
(vilket inte alls nämns i testamente eller i utlysningen),
och att tjänsten ska gälla ett år, sedan ev. förlängas ett
år i sänder, dock sammanlagt högst sex år. Om detta står
det inget i utlysningen.

Tidigare har rektorn för universitetet och den ansvarige
för fakulteten uttalat sig positivt för inriktningen på pa-
rapsykologi, men nu har de alltså svängt. Vad beror det
på? Kontakter med Lund visar att de i hög grad påver-
kats av ett skeptiskt orienterat tv-program, sänt från
London för att undvika svenska etiklagar. Programmet
producerades av Robert Aschberg. Detta är absurt! Ska
alltså en tv-producent för TV3 få avgöra tillsättandet av
professorer i Sverige?

Tjänsten verkar alltså nu på väg att gå till en teoretisk
hypnosforskare utan kunskap i parapsykologisk
forskningsmetodik, utan kunskap om dagens
parapsykologiska forskning.

Självklart måste och ska vi protestera och agera mot
detta.

Forskning om överlevnad:
Opposition och utveckling i framtiden

Prof David Fontana
Journal of the Society for Psychical Research,
Oct 2004, Vol 68.

BEARBETNING: EDGAR MÜLLER

En eventuell överlevnad i någon form efter den fysiska
kroppens död har självfallet en oerhörd betydelse för
människan. I alla tidsåldrar har det gjorts olika försök
att komma i kontakt med avlidna men först under den
senaste tiden har det publicerats rapporter om under
kontrollerade former planerade och genomförda experi-
ment vilkas resultat kan tolkas så att överlevnadshypo-
tesen stöds. Trots att sådana rapporter förekommer, ig-
noreras, milt uttryckt, överlevnadshypotesen praktiskt
taget helt av vetenskapssamhället och till och med de
flesta parapsykologer tycks vara måna om att inte be-
fatta sig med ämnet. Frågan uppstår varför forskare intar
en sådan avvisande attityd. D Fontana tar upp fem olika
förklaringsmodeller och bemöter dem. De första två är
ganska subjektiva och handlar således om tyckande i
stället för vetande.  De följande tre behandlar däremot
komplicerade frågor, inte minst synpunkter på vad som
kan anses vara vetenskaplig forskning i sådana samman-
hang.

Motstånd mot forskning om överlevnads-
hypotesen.

1 Motvilja mot möjligheten av ett liv
efter döden (not 1)

Vissa forskare tycker helt enkelt att tanken på en even-
tuell överlevnad är motbjudande.Även om en sådan
högst personlig attityd kan vara förståelig för individen
borde den inte hindra vetenskaplig forsk-ning om före-
teelser och vid laboratorieexperiment erhållna resultat
som förefaller stödja överlevnadshypotesen.

2 Svårigheter att föreställa sig ett liv efter
döden

Många finner det förståndsmässigt omöjligt att förstå
hur ett liv efter döden, utan den fysiska kroppen skulle
se ut och hur det skulle fungera. Orsaken är att hela vårt
fysiologiska och psykologiska erfarenhetsförråd är så
starkt baserat på jordiska fenomen, såsom kropp, rum,
tid och allt som våra fem sinnen förmedlar till oss. Sam-
tidigt kan man konstatera att verkliga fysiologiska feno-
men, dvs de som når oss via våra fem sinnen inte alltid
är nödvändiga för att uppleva en händelse. Vi kan

* Fysikens År - aktiviteter
planerade av AlbaNova- gruppen

Fysik för Journalister,
Torsd 14 april, i samarbete med KVA,
Lokal: KVA

Tema: Är naturvetenskapens ställning
försvagad?

Preliminärt deltar: Sven-Ove Hansson, KTH,
Thors Hans Hansson, Stockholms Universitet,
Dan Larhammar, Uppsala Universitet
samt journalister och andra debattörer.

forts från sid 4
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blunda och föreställa oss vilket objekt eller vilken hän-
delse som vi än väljer, även om vi får en svagare och
mindre skarp bild än i verkligheten. Drömmarna däre-
mot kan ge en så tydlig upplevelse att den är helt jäm-
förbar med vad som upplevs i vaket tillstånd, trots att
våra fem sinnen under drömmen inte alls förser oss med
några informationer om omvärlden.

3   Misstro mot medialitet
En starkt komplicerande faktor är det faktum att para-
psykologer undersöker fenomen som förefaller verka ut-
anför de kända fysikaliska och medicinska lagar som
styr människan och livet på denna jord. Detta innebär
att det idag saknas mätinstrument som skulle kunna kon-
statera parapsykologiska fenomen såsom fjärrseende,
tankeöverföring eller psykokinesi.

Inte heller går det att identifiera något organ eller någon
funktion i människans kropp som kunde anses vara käl-
lan till de parapsykologiska fenomenen. För att kunna
övertyga vetenskapssamhället, dvs andra forskare att
fenomenen existerar, bemödar sig dock de flesta para-
psykologer att utföra experiment i laboratorier på lik-
nande sätt som fysiker, kemister eller läkare, vilka arbe-
tar med forskning inom kända och erkända fysiska, ke-
miska och medicinska lagar.

Vetenskaplighet i forskningssammanhang betyder kort
uttryckt bland annat att experimenten skall följa en viss
i förväg bestämd rutin, sk protokoll, att störande fakto-
rer som skulle påverka utfallet elimineras eller åtmins-
tone minimeras, att sammanställningen och utvärde-
ringen av data görs på ett sätt som inte kan påverka re-
sultatet. Enkel-, eller dubbelblindförsök, automatisering
av experimentförloppet och behandling av data är därför
bra metoder. Dessutom skall både protokollet och det er-
hållna resultatet göras tillgängliga för andra forskare för
att de skall kunna upprepa experimentet och förhopp-
ningsvis få samma resultat. Ännu en viktig sak är en
resultatneutralitet, vilket innebär att forskaren ärligt skall
hantera sitt experiment och redovisa sitt resultat, oavsett
om det överensstämmer med förväntningarna eller inte.

Sedan trettiotalet har det gjorts ett antal försök att i la-
boratorier verifiera mediernas rapporter om kontakt med
avlidna, men få parapsykologer kände sig övertygade el-
ler ens imponerade av resultaten. En forskare, L Rhine
hade följande uppfattning: ”Motståndet gäller inte
forskningen om överlevnad i sig, utan användning av
medier för att försöka bevisa en existens efter döden”.

Kritiken och misstron mot medierna baseras på ett antal
kriterier som utifrån det vetenskapliga perspektivet ver-
kar vara rimliga. För det första anses många mediers

budskap så luddiga och generella att de kan passa in på
många personer. De som deltar i seanserna, sk ”sitters”
på engelska, är ofta personer som väldigt gärna vill höra
ifrån en kär avliden släkting och hjälper mediet, omed-
vetet, att fylla i stora luckor i budskapet.  Många medier
har utvecklat en teknik, sk ”cold reading”, att genom lis-
tiga frågor få en sitter att säga mer och mer och kom-
plettera bilden. Det kan inte heller uteslutas att seriösa
medier verkligen får en luddig och ofullständig bild som
de försöker fylla ut, samtidigt som misstanken finns att
vissa medier helt enkelt försöker lura sina sitters.

När ett medium svarar genom automatisk skrift  i stället
för en röst, säger kritikerna att det inte finns någon som
helst bevis på att mediet inte medvetet eller omedvetet styr
sin hand. Oavsett om medierna är seriösa eller oseriösa
kvarstår faktum att seanserna normalt inte har uppfyll kra-
vet på vetenskaplighet.

Fram till våra dagar har det således varit nästan omöj-
ligt att utföra experiment med medier på ett sätt som
ens kom i närheten av vetenskaplighet. Forskningsre-
sultat i detta århundrade (not 2) kan däremot demon-
strera att några särskilt begåvade medier lyckades, un-
der strängt kontrollerade förhållanden, lämna specifika
budskap och information till seansdeltagare, vilka me-
dierna inte kände till. Dessutom befann sig mediet och
seansdeltagarna på skilda orter. Även om dessa experi-
ment har fått kritik för vissa brister kan man konstatera
att forskarna verkligen bemödat sig att organisera expe-
rimenten enligt ovan beskrivna vetenskapliga kriterier.

4  Förhållandet mellan hjärna och sinne
   (brain and mind) (not 3)

Är det så att hjärnan som ett anatomiskt organ genererar
sinnena, dvs tankeprocesserna eller kan det vara tvärtom
att sinnena existerar i sig och utnyttjar hjärnan för sina
funktioner? Det kan vara frestande att i modern tid dra
en analogi med datorn som består av hårdvaran, hjärnan
och programmen, sinnena. De flesta forskare anser att
hjärnan genererar sinnena och när hjärnan dör upphör
sinnena att existera. Enligt denna princip är det följaktli-
gen totalt meningslöst att bedriva forskning för ett liv
efter döden! Men det fanns och finns parapsykologer
och andra forskare som inte utan vidare accepterar en
sådan hypotes. Resonemanget går ut på att så länge det
inte är bevisat att de elektrokemiska processerna  i hjär-
nan verkligen kan generera komplexa tankeprocesser är
det  oberättigat att utan vidare anta principen att sinnena
dör med hjärnan. Experiment med psykokinesi, PK dvs
att med mental kraft påverka fysiska föremål tyder på att
sinnet kan ha en förmåga att direkt påverka den yttre
materiella världen. En ledande forskare inom medve-
tandeforskning har uttryckt sig så här;  ”det finns hittills
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ingen upptäckt som reducerar medvetandet till hjärnan”
( Velmans, 2000). Nobelpristagaren Sir J Eccles (1989)
är mera rak på sak när han yttrar ” oavsett hur komplice-
rad maskin hjärnan än är ifråga om elektriska, kemiska
och biologiska processer finns det ingen naturlag som
skulle kunna förklara på vilket sätt tankeprocesserna,
dvs sinne uppstår. Det medvetna jaget måste ha någon
form av icke materiell existens”

5   Super-psi
En annan men helt annorlunda orsak till att avfärda
överlevnadshypotesen är att förklara allt som tyder på
överlevnad eller kontakt med avlidna som resultat av
super-psi hos exempelvis ett medium. Med super-psi
menas då en extremt stor parapsykologisk förmåga med
följd att allt vad ett medium berättar egentligen beror på
telepati, prekognition, fjärrseende, psykometri osv. In-
formation kommer därför från seansdeltagaren och inte
från de avlidna. Det är också tänkbart att mediet självt
inte vet varifrån informationen kommer.

D Fontana radar upp ett antal argument mot super-psi
hypotesen; det saknas någon somhelst förklaring till hur
ett medium kan leta igenom seansdeltagarnas minne, hur
mediet kan välja ut passande information ur den enorma
mängd som torde finnas i minnet. Inte heller kan det för-
klaras att mediet redogör för händelser som seans-
deltagaren själv inte kan ha varit medveten om. Prof
Braude har nyligen lagt fram några argument som stöder
super-psi fenomenet, varav det förmodligen mest intres-
santa är att vi inte kan kvantifiera parapsykologisk för-
måga och att under idealiska förhållanden praktiskt ta-
get vad som helstkan hända.

Platsbrist hindrar tyvärr en fördjupning i dessa frågor
här, men det kan konstateras att både försvarare och
motståndare till super-psi fenomenet befinner sig långt
ifrån vetenskapligt arrangerade experiment. Debatten
handlar om teoretiska förklaringar och uppfattningar
ställs mot varandra utan möjlighet till neutrala mät-
ningar. En annan egendomlighet är att parapsykologer
med sina vetenskapliga experiment hittills inte har lyck-
ats med att övertyga skeptikerna om att vanliga para-
psykologiska egenskaper existerar. Deras resultat har i
allmänhet en låg effektstorlek men en statistisk signifi-
kans. Skulle det då vara möjligt att det finns super-spi
med en enorm effekt som vida överskrider allt som
parapsykologerna hittills har konstaterat?

Överlevnadsforskningens framtid och nya
forskningsområden
Om det fanns mera resurser skulle det vara möjligt ar-
rangera någon form av speciell träning för medier,
samla ett antal särskilt talangfulla och framgångsrika

medier till väl arrangerade experiment och identifiera
förhållanden som medierna själva anser vara mest läm-
pade för deras arbete. Erfarenheterna från Scole grup-
pens experiment var övertygande och de visade att
medialitet på ett framgångsrikt sätt kunde demonstreras.
Där kunde observatörerna konstatera stora PK effekter
som dittills aldrig hade åstadkommits i några laborato-
rier. Men trots hundrasextio års forskning, olika inrikt-
ningar och varierande framgångar vet vi fortfarande inte
vad som är den bästa metoden för att få fram bevis.

Nära döden upplevelser, NDU
Sedan sextiotalet har det publicerats ett växande antal
rapporter om NDU vilka beskriver patienternas erfaren-
heter i samband med processen av klinisk död och medi-
cinsk återupplivning. Typiskt är för sådana NDU föl-
jande: personerna upplever att medvetandet befinner sig
utanför kroppen och att de kan återge detaljerade medi-
cinska instrument och åtgärder. Ibland redogör perso-
nerna för resor till ett ljus, eller ett paradisliknande till-
stånd där de träffar släktingar som mot deras önskan
sänder dem tillbaka till kroppen.

Skeptikernas påstående att allt detta handlar om syre-
brist i hjärnan, hjärnans kaotiska aktivitet i samband dö-
den eller hallucinationer som orsakas genom frigörelse
av vissa kemiska ämnen i hjärnan avvisas av de precisa
medicinska motargument som presenteras i Dr Fenwicks
rapport 1995.

En särskilt intressant rapport avser fallet Pam Reynold
(Sabom, 1998). Patienten genomgick en komplicerad
hjärnkirurgi och det var nödvändigt att dels tömma hjär-
nan på blod, dels sänka hennes kroppstemperatur under
operation så att ingen mätbar hjärnaktivitet kunde regist-
reras. Ändå kunde hon efter återupplivning rapportera
NDU och återge detaljer avinstrument som användes
under operationen.

Två större undersökningar pågår, en i London och en i
Nederländerna. Lancet, den ansedda medicinska tid-
skriften publicerade resultatet av den nederländska un-
dersökningen (15 dec 2004). 334 patienter genomgick
återupplivnng efter klinisk död och 18 % av dessa rap-
porterade NDU.

Prof Braude ifrågasätter NDU som bevis på överlevnad,
eftersom han menar att även människor som trodde sig
vara döende, men inte var det , upplevde NDU. Betydel-
sen av NDU för överlevnadshypotesen ligger dock i det
faktum att medvetandet tycks kunna fungera utanför
kroppen och inte vara beroende av de fysiologiska funk-
tionerna. Följaktligen skulle medvetandet kunna existera
helt utan kroppen. Att människor rapporterar NDU lik-
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nande upplevelser utan att vara nära döden, så kallade
utanför kroppen upplevelser, UKU, pekar i samma rikt-
ning nämligen att medvetandet inte är beroende av krop-
pen.

Instrumental transkommunikation, ITC (not 4)

Elektroniska röstfenomen, EVP

ITC omfattar all kommunikation av oförklarlig natur
som erhålles genom moderna apparater exempelvis
bandspelare, radio, telefonsvarare, fax, videokameror,
TV eller datorer. Fenomenet upptäcktes av Jürgensen på
sjuttiotalet, då han ville spela in fågelkvitter på en band-
spelare och vid avlyssningen av inspelningen hördes det
röster som inte borde ha varit där, EVP. Sedan dess har
experimenten upprepats i  stor utsträckning och i olika
varianter.

Vid användningen av videokameror resp TV får man bil-
der eller bildfragment som likaväl är oförklarliga. ITC
innebär ett nytt område för forskning, inte minst med
tanke på den tekniska utvecklingen som möjliggör an-
vändningen av ny teknik och nya apparater. EVP kalla-
des i början för bandröster eftersom man trodde att rös-
terna registrerades på bandets magnetiskt. I dag används
bandlösa, digitaliserade diktafoner, eller datorernas ljud-
kort och rösterna manifesteras ändå.

Kritiken inriktar sig på att rösterna egentligen här-
stammar från radiosändare, eller beror på störningar och
brus i apparaterna och att lyssnarens hjärna medvetet el-
ler omedvetet skapar ord av meningslösa ljudfragment.
En annan synpunkt framfördes av Prof Bender som i och
för sig konstaterade att de erhållna rösterna verkade vara
riktiga, autentiska men han ansåg att förklaringen var
super-psi, se punkt 5 ovan.

Antalet experiment med positiva resultat växer allt mer,
och forskarna har möjlighet att använda sofistikerade
metoder  för datoranalys av de erhållna meddelandena.
Många av de senare experimenten utförs under kontrol-
lerade förhållanden för att uppfylla krav på vetenskap-
lighet. Några rapporter, (Presi 2000, MacRae 2004,
Brune & Chauvin 1999) visar bland annat att rösterna
helt saknar en s.k. grundton som är kännetecknande för
det  mänskliga talet (not 5). Dessutom identifierade fors-
karna flera akustiska och fonetiska egenheter som pekar
på att det inte går att finna en normal förklaring till rös-
ternas uppkomst.

Prof Fontana deltog i en konferens och experimentserie
hos Dr Anabela Cardoso och har själv upplevt EVP un-
der kontrollerade förhållanden. Han förberedde sig att
ställa specifika frågor och be om upprepning av vissa

ord vid experimenten, utan att först ha informerat Car-
doso. Han fick sina svar och upprepningar, vilket själv-
fallet utesluter möjligheten av fusk, förvrängning eller
signaler från radiosändare. Super-psi skulle dock kunna
erbjuda en förklaring. Den avgörande svagheten i super-
psi hypotesen är det faktum att det saknas laboratorie-
bevis på ens en bråkdel av den PK effekt som skulle
krävas för att åstadkomma klara och relativt långa ked-
jor av ord.

Om EVP forskningen utförs under vetenskapliga förhål-
landen och levererar fortsatta positiva resultat kan den
bli en bättre källa till bevis på överlevnad än vad som
kommer fram på seanser. Grunden till detta är använd-
ningen av teknik och apparater som kommunikations-
medel istället för medier som alltid kan misstänkas att
medvetet eller omedvetet påverka budskapet. Forsk-
ningen i framtiden måste inrikta sig på bättre och mera
detaljerade fonetiska analyser av de erhålla rösterna
samt involveringen av externa forskare i sådana analy-
ser för att säkerställa neutralitet vid utvärderingen. Med
tanke på de starka belägg som finns för EVP:s verklig-
het är ett sådant framtida forskningsarbete berättigat.

Kommentarer:

1 Ordet liv förknippas med vårt jordiska sätt att existera,
exempelvis kropp, celler, ämnesomsättning och liv baserat
på kol. Om det finns ett liv efter döden, vet vi inte vad det
baseras på därför är ”liv” inte riktigt korrekt i samman-
hanget, men används här i brist på bättre uttryck.

2  Roy & Robertson, 2001, Schwartz & Russek 2001, 2002.
Se boken Gary Schwartz, The Afterlife Experiment, ISBN
0-7434-3658-X, resp. Parapsykologiska Nyheter och

    Notiser, nr 22, mars 2004

3  Det engelska ordet mind i kopplingen brain-mind saknar en
passande svensk motsvarighet. Sinne, psyke, ande, själ
täcker inte in vad engelskan menar och har dessutom flera
sidobetydelser. Brain avses motsvara organet hjärna, medan

    mind syftar på de tankeprocesser som äger rum i hjärnan. I
artikeln används sinne som översättning men ordet skall
självfallet inte tolkas fysiologiskt såsom luktsinne eller
liknande

4  Den engelska förkortningen är ITC.  Electronic Voice
Phenomenon förkortas EVP och eftersom en bra erkänd
svensk förkortning saknas, används här med en viss mot
vilja EVP. Vi har ändå redan en inflation av engelska för-
kortningar inom tekniken, medicinen och i datorvärlden.

5  Människans talapparat fungerar så att lungorna pressar luft
genom stämbanden som alstrar en sk grundton, en funda-
mental frekvens. Ord uppstår så att denna ton moduleras,
dvs påverkas av tungans, tändernas och munnens position.
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R.L. Waechter, M.A & L Sergio, Ph.D
Subtle Energy & Energi Medicine, Vol 13, Nr 3

BEARBETNING:  EDGAR MÜLLER

Det är ett känt faktum att när elektrisk ström flyter ge-
nom en ledare alstras ett magnetiskt fält kring ledaren
och, alternativt, när ett magnetfält korsar en ledare gene-
reras en ström i ledaren, vilket är grunden för nästan all
framställning av elektricitet. Fysiologin i den mänskliga
kroppen baseras på, förutom synnerligen komplexa ke-
miska processer, elektriska strömmar och spänningar
(not 1) som kan användas i medicinska syften för forsk-
ning, diagnostisering eller för terapi. EKG, EEG och
EMG torde vara de mest bekanta för allmänheten. Me-
dan upptagningen av spänningen från inre organ vid
EKG och EEG sker genom elektroder fästa på huden kan
man vid EMG sticka elektroder direkt i musklerna för att
mäta spänningar där.

Eftersom elektrisk ström enligt fysikens lagar alstrar
magnetfält sker detta följaktligen också i den mänskliga
kroppen (och naturligtvis  även i alla andra jämförbara
organismer) och fenomenet i olika samanhang  kallas för
”Bioelektromagnetisk energi, BioEM”.

Konceptet Chi energi har under tusentals år varit ett bä-
rande element inom den österländska filosofin och medi-
cinen. Enligt traditionell kinesisk medicin är Chi själva
livet och avsaknandet av Chi är följaktligen döden. Chi
flyter enligt denna princip igenom hela kroppen och för
ett idealiskt hälsotillstånd krävs det en optimal mängd
Chi, dvs båda för mycket och för litet skapar en obalans
som kan skada hälsan. Kinesiska filosofer hävdar att Chi
är en integrerad del av vår omvärld, ingår i allting och
finns överallt. Qigong masters förefaller ha egenskapen
att absorbera Chi från omgivningen och stråla ut den i
önskad riktning och i önskad omfattning. Det hävdas att
Chi energi kan användas för att bota genom att normali-
sera en Chi obalans i den sjukes kropp. Men det påstås
också att Chi energi även kan används i destruktivt syfte
exempelvis av de som bedriver kampsporter, för att störa
motståndarens Chi balans och på detta sätt försvaga ho-
nom eller henne.

Ett växande antal indikationer och belägg tyder på att
den västerländska BioEM och den österländska Chi kan
vara ett och samma fenomen som dock på grund av kul-
turella och historiska differenser har hanterats på olika
sätt. Nedanstående experiment har sitt syfte att fungera

som ett brygga mellan Chi och västerländsk fysik, näm-
ligen att konstatera om Chi kan påverka elektromagneti-
ska egenskaper.

Experimentet
Tre manliga försökspersoner som var kända för sina ext-
raordinarie Chi egenskaper deltog som försökspersoner.
En speciell apparat konstruerades, bestående av tre
stycken kopparspolar, var och en med ca 2,5 cm diame-
ter och 80 varv, placerade tredimensionellt som framgår
av bild 1. Varje spole kopplades till ingången av en för-
stärkare som dimensionerades för frekvensområdet
0 – 100 kHz (not 2) och signalnivåer ner till ca 50 mV.
Spänningen i spolarna samplades med 1000 Hz (värdet
lästes av och registrerades 1000 gånger per sekund) och
lagrades samt bearbetades i en PC.

Varje försök bestod av tre perioder nämligen, 1 och 3
kontrollperioder, försökspersonerna gjorde ingenting
samt  2, testperiod,  mellan de två kontrollperioderna då
försökspersonerna bemödade sig att projicera energi till
spolarna, alternativt att dra energi ifrån dem.

Påverkan av det elektromagnetiska fältet genom en kraft som
strålar ut från handen. - Koppling till Chi energin?

Bild 1. De tre spolarna och handen visas här symboliskt.
I experimentet består varje spole av 80 varv.

Spolenhet

3

1
2

Förstärkare

PC
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De tre försökspersonerna fick göra flera försök för att
påverka spolarna med olika handkonfigurationer, nämli-
gen utsträcka fingrar, några fingrar böjda, 2 fingrar över
spolen och den andra handen placerad på den egna nju-
ren, handen stilla eller handen i rörelse. Varje försöks-
person fick bestämma själv vilken handkonfiguration
han ville använda.

De första experimentserierna misslyckades på grund av
mättekniska skäl. Alltför mycket störningar från omgi-
vande apparater registrerades, därför blev det nödvän-
digt att även koppla in känsliga filter som tog bort stör-
ningarna. Mätningarna och utvärderingen skedde i etap-
per om 5 Hz, dvs inom områdena 1-5 Hz, 6-10 Hz, 11-
15 Hz osv. De tre spolarnas värden registrerades sepa-
rat, var för sig, och de tre försökspersonernas resultat
behandlades också separat.  Värdena under kontroll-
perioderna och testperioderna utvärderades statistiskt
enligt den s k en faktors ANOVA metoden.

Utfallet
Det första och väsentligaste var konstaterandet av statis-
tiskt signifikant skillnad mellan test-, och kontrollperio-
derna, p < 0,05. Effektstorleken, dvs avvikelsen var
dock bara måttlig.  Intressant är att notera att de upp-
nådda förändringarna enbart registrerades i några speci-
ella frekvensområden samt att dessa varierade mellan
olika försökspersoner. En annan tankeveckande obser-
vation var att de registrerade förändringarna oftast sked-
de i endast en av de tre spolarna, vilket visar att den
verksamma kraften var klart dimensionsorienterad.
Arrangemanget av de tre spolarna i tre dimensioner

Bild 2 visar ett exempel på erhållen effektförändring. För-
sökspersoner 2 och 3  lyckas med att öka effekten i spole1
resp spole 2 inom frekvensområde 56-59 Hz. Försöks-
person nr 1 minskar effekten i spole 3 inom 46-50 Hz.

gjordes just med tanke på att kunna registrera en eventu-
ell dimensionseffekt.

Diskussion
Experimentet visar att vissa personer som anser sig kun-
na hantera Chi energi förefaller ha förmågan att påverka
fysikaliska företeelser, vilket enligt experimentets inten-
tioner skulle kunna vara en brygga mellan Chi energi och
BioEM.

Författarna medger att experimentet, eller snarare dess
resultat, är kontroversiellt men konstaterar samtidigt att
avsikten enbart har varit att undersöka om det är möjligt
att finna en koppling mellan Chi och BioEM och att så
lång är målet nått. Följaktligen kan nya experiment utfö-
ras efter de erfarenheter man har skaffat sig. I kommande
experiment avser författarna att förbättra metoderna och
eliminera ett antal eventuella felfaktorer. Bland annat
planerar de att  be försökspersonerna att använda en och
samma handkonfiguration. En annan synpunkt som kom
fram efter experimentet var att några försökspersoner
kan ha spänt armmusklerna, vilket ju skapar en spän-
ningsförändring i armen som kan ha påverkat spolarna.
Även om de håller det osannolikt att detta kunde ha på-
verkat resultatet, kommer framtida experiment att ta hän-
syn till en sådan möjlighet.

Detta experiment har i likhet  med flera andra inom lik-
nande områden skapat flera frågor är svar på de frågor
som forskarna ställde från början. Inte minst uppstår en
följdfråga om personer som till synes inte har någon do-
kumenterad Chi förmåga skulle kunna uppnå liknande
effekt, vilket framtida forskning får utvisa.

Avslutningsvis kan man tillägga att om artikeln hade
innehållit en mera detaljerad beskrivning av den tekniska
apparaturen skulle det varit lättare att förstå och värdera
vad som har hänt. På samma sätt skulle det ha varit vär-
defullt att i artikeln kunna se mycket mera data och inte
enbart några exempel, men allt detta kanske beror på ut-
rymmesbrist.

Noter för de tekniskt ej invigda:

1. Spänningen driver strömmen genom en elektrisk ledare unge-
fär på liknande sätt som trycket i en slang pressar igenom vattnet.

Strömmen motsvarar vattenstrålen. Spänning multiplicerad med
ström ger effekten.

2. 1 Hz är en svängning per sekund. Spänningen i vårt elnät har
50 Hz, dvs ändrar sitt värde 50 gånger per sekund och kallas
för växelspänning, till skillnad från spänning från ett batteri
som har ett fast värde och kallas för likspänning.
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Engelska Paranormal review

I detta nr av Paranormal review, januari 2005 skriver
Peter Hallson om ’Instruments in psychic studies’, bl a
om ett Telekinetoscope som Harry Price använde i sitt-
ningar med Stella Cranshaw. Därefter följer ordföran-
den John Poyntons anteckningar från 2004 års konfe-
rens, Guy Lyon Playfair bevakar inslag i massmedia,
Peter A. McCue skriver om ’Clapham Wood in West
Sussex: A zone of strangeness?, Alex Sabell refererar
Lecture reports, John Poyntons presidential address
’Science, Politics and psychical research’, Nicola J.
Holt skriver om 46-e studiedagen ’Space, time and the
paranormal’, Sean O’Donnell om ’Science and psi: a
largely temporal phenomenon?’

Avslutningsvis uppmärksammas att det är dags att
förbereda ’papers’ till 48-e årliga parapsykologikon-
ferensen som i år äger rum vid Institute of Noetic
Sciences utanför San Francisco i Kalifornien. Se mer
på www.parapsych.org/call for papers 2005.html.

Konferenser i England

Med JSPR och Paranorm Review följde info om några
föredrag i England framöver:

Minnesdag kring professor Robert Morris
Den 30 april hålls i St. Mary Abbots Church Hall, Ken-
sington, London en minnesdag kring professor Robert
Morris. Bland medverkande: professor Bernard Carr,
dr Richard Broughton, dr Caroline Watt, professor De-
borah Delanoy, dr Peter Lamont och dr Paul Stevens.
Mer info, se www.spr.ac.uk.

Den 29-e internationella konferensen som engelska
SPR ordnar i England hålls i Bath 2 - 4 september.

Beyond the Brain VI. Memory beyond the brain, är
tema för möte 26-28/8 vid University of Lincoln,
arrangerat av The scientific & medical Network in
association with Royal College of psychiatrists Spiri-
tuality and psychiatry group. Bland talare: David Lori-
mer, prof. Gary Schwartz. Organisatör/chair är bl a dr
Peter Fenwick. Mer info, se www.scimednet.org och
www.rcpsych.ac.uk\spirit.

The Scientific & Medical Network ordnar evening
lecture-discussions i Colet House, London: 16/2
Karen Armstrong, 3/5 Dr Marilyn Schlitz, 6/9 Jonathan
Porritt och 8/11 Dr Leonard Shlain.

De ordnar 1-3 april 2005 i Winchester:  Mystics &
Scientists 28, Healing the Split: An alchemy of
transformation. Chair: Dr Peter Fenwick, David
Lorimer. Mer info: epost info@scimednet.org., fax +44
(0) 1608 652001, tel +44 (0) 1608 652000.

Engelska sällskapets tidskrift, januari 2005

I detta nr av JSPR (Journal of the Society for Psychical
Research, januari 2005) skriver James Lumsden-Cook om
’Mind-Matter and Emotion’, därefter Chris Roe, Russell
Davey and Paul Stevens om ’Are ESP and PK Aspects of a
unitary phenomenon? The effects of deception when
testing the relationship between ESP and PK’.

Bok som anmäls: Immortal remains: The evidence for
life after death, av Stephen Braude, anmäls av Robert
McLuhan. Denna recension kan man jämföra med tidi-
gare anmälan i vårt nyhetsbrev av Braudes bok. Obs
också att Braude besöker oss för föredrag i slutet av maj
2005. Minnesord skrivs om Robert Morris, av Bernard
Carr.
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