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PARAPSYKOLOGI

Hemsökta platser
En religionspsykologisk tolkning

SARA DUPPILS
fil mag, Högskolan i Gävle

Sara Duppils har skrivit en uppsats på E-nivå
vid Högskolan i Gävle, Institutionen för Religi-
onsvetenskap, Entitetskontinuitet (hauntings) –
En religionspsykologisk tolkning.

Hon berättar i kväll om den parapsykologi-
ska forskning hon stött på i detta ämne, om
haunted houses och ”spökerier”.

Torsdagen den 25 mars 2010 kl 19.30
Avgift:     Gratis
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd)
.Kaffe serveras i en paus.

John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget.

Psychedelic plants
and psychic people:
Can fungi really cause psi?

 David Luke är särskilt intresserad av föränd-
rade medvetandetillstånd och tekniker för att
förändra dessa, från Sydamerika till Indien,
från perspektivet som vetenskapsman och
shaman. Hans huvudsakliga forskningsom-
råde är neurokemiska och psykologiska fak-
torer när det gäller att skapa psi och relaterade
fenomen, särskilt prekognition.

Han är nyvald ordförande i parapsykologer-
nas internationella sammanslutning PA.

    Torsdagen den 25 februari 2010 kl 19.15
Avgift: 100 kr, 50 kr för medlemmar.
Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner

(Östermalms föreningsråd).
Kaffe serveras i en paus.

John Björkhems Minnesfond stödjer arrangemanget.

Gud finns – kanske. Känd fysiker spekulerar. 3
Ska biocentrism förklara kvantfysiken?  3

Kvantfysiken kanske också kan förklara  3
fenomen i vår vardagstillvaro: växters
fotosyntes och vår luktupplevelse. Kanske
så småningom också medvetandet?

UR  INNEHÅLLET:
sida

DAVID LUKE
University of
Greenwich,
London,
håller föredrag

F Ö R E D R A G
direkt efter årsmötet:

F Ö R E D R A G
direkt efter mötet:

Kallelse till Föreningsmöte

Torsdagen den 25 februari 2010 kl 19.00

Kort möte med förslag till
stadgeändring.

 Lokal: Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner (Östermalms
föreningsråd). Se bilaga inuti detta nr.

Kallelse till Årsmöte

Torsdagen den 25 mars 2010 kl 18.00

Vanlig dagordning inkl
förslag till stadgeändring

           Lokal:  Sal 6, Valhallavägen 148, 1 tr ner
        (Östermalms föreningsråd).
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Nästa nyhetsbrev:  mitten av maj

Årets verksamhet inleddes med Edgar
Müller då han redogjorde för den
vetenskapliga forskningen kring EVP,
det elektroniska röstfenomenet.

behövas för att vi ska kunna föra en fortsatt expansiv
verksamhet för att öka förståelsen för de
parapsykologiska fenomenen. Har du synpunkter på
verksamheten är ni mer än välkomna med dem till mig,
GB, mailadress se ovan.

 Om detta nyhetsbrev
Som tema i detta korta nummer har vi det faktum att
fenomen i kvantvärlden nu börjar dyka upp i vår dagliga
värld. En process i kvantfysik som kallas kvant-
tunnelering verkar vara inblandat i flera processer i vår
vardagstillvaro, något skeptiker hävdat inte är möjligt.
Och eftersom många parapsykologer sedan flera år är
inställda på att kvantfysiken och icke-lokalitet verkar
tänkbara som förklaring på parapsykologiska fenomen
är det självklart mycket intressant att kvantfenomen
dyker upp i fenomen i vår vardagstillvaro. Det öppnar
möjligheten att även medvetandet kan förklaras av
kvantfysiken. Ny forskning tyder på att kvantprocesser
kan finnas i bl. a. fotosyntes hos växter, i luktprocessen i
näsan hos människan, i grönt te, och hos enzymer, alltså
på klart högre nivåer än mikrovärlden.

Även Stuart Hameroffs idéer berörs i dessa
notiser, att kvantfysik kanske också ligger till grund för
medvetandet. Dessa nyheter finns mer utförligt på
hemsidan bland notiser. Där finns också en ny intervju
med Roger Penrose, som varken tror att konventionell
fysik eller ens kvantmekaniken kan förklara hur hjärnan
fungerar.

Dessutom en liten provokation gentemot Huma-
nisterna. En av världens ledande fysiker, Paul Davies
kommenterade nyligen i ett program i Axess TV att han
finner naturlagarna så märkligt perfekta att det bör
finnas en tanke, en mening bakom, en tanke som
humanister och skeptiker ställer sig främmande för, en
tanke som öppnar för mer andliga aspekter, inklusive
paranormala fenomen. Från Paul Davies finns också
beröring med Goldilocks-principen, en idé som dykt
upp som en möjlig förklaring till kvantfysikens märklig-
heter och hur tid och rum och liv skapats i universum,
de riktigt stora frågorna alltså. Mer kommentarer om
den finns i en separat notis på hemsidan, ibland har
notiserna också länk till originalartikeln.

Apropå psi-spåret nås vi i pressläggningsögon-
blicket av en rapport från en professor vid ett tyskt
universitet, en rapport som har beröring med psi-spåret.
Tack Nils-Olof J för den. Vi lär återkomma om den.

Bland nyanlända rapporter finns också en från
neurofysiologen Michael Persinger som gäller
entanglement, sammanflätning mellan medvetanden,
men den rapporten ställer vi oss ännu så länge lite
tveksamma till. Vi har ännu inte analyserat och bedömt
den färdigt, så den återkommer vi till.

Några ’Axplock ur tidskrifter’
får vi plats med som avslutning. De finns annars i sin
helhet på hemsidan, bland Notiser.

Det var stor uppslutning på detta föredrag. Jag hörde
också flera önskemål om en fortsättning eftersom de
många frågorna innebar att Edgar inte hann med allt
han tänkt sig. Så kanske blir det en fortsättning till
hösten.

Nästa föredrag blir torsdagen den 25 februari,
på tema Psychedelic plants and psychic people:
Can fungi really cause psi?

Föredragshållare är David Luke, ”Senior Lectu-
rer” i Psykologi vid University of Greenwich, London,
där han undervisar i ”Psychology of Exceptional Human
Experiences”. Han är också nyvald ordförande i PA,
den internationella organisationen för professionella
parapsykologer. Läs mer om honom i separat ruta.
Kvällen inleds med ett kort föreningsmöte då sty-
relsen ska föreslå en mindre ändring av stadgarna,
se bifogat separat papper.

Föredraget därpå blir i anslutning till årsmötet,
torsdagen den 25 mars. Det blir med Sara Duppils
och med tema Hemsökta platser? En religionspsy-
kologisk tolkning. Hon har nyligen blivit klar med sin
uppsats Entitetskontinuitet (hauntings) – En reli-
gionspsykologisk tolkning på E-nivå vid Högskolan i
Gävle, Institutionen för Religionsvetenskap. Utförligare
presentation i nästa nyhetsbrev.

Föredraget därpå blir preliminärt torsdagen den
22 april med Tricia Robertson från Skottland och
University of Glasgow. Hennes tema är Do miracles
happen?

Vårens sista föredrag blir den 20 maj. Vi får
besök av konstnären Göte Andersson från Värmland
som sedan länge är känd som upptäckare av det sk
psi-spåret, om vilket han skrev en bok för ett tiotal år
sedan. Nu har han ett nytt manus klart som vi försöker
sprida.

Föredrag på tisdagar i stället?
Som ni kanske märkt har vi oftast föredagen på
torsdagar. Nu har vi börjat diskutera om vi kanske ska
ha (vissa) föredrag på tisdagar i stället – vi vet ju inte
hur många som vill komma, men inte kan på torsdagar.
Har du synpunkter på detta, maila mig gärna,
goran.brusewitz@parapsykologi.se.

Förnya medlemskapet för 2010
Som ni ser har ni mycket att se fram emot om ni
fortsätter medlemskapet! Ni som vill kan redan nu
förnya medlemskapet för 2010, och då betala samma
avgift som gällt 2009. Använd gärna bifogade
inbetalningskort och betala redan nu för medlemskap
2010.  Tänk på att varje enskild medlemsavgift kan
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Nästa nyhetsbrev planeras  till mitten av mars.

Om DaOm DaOm DaOm DaOm David Lukvid Lukvid Lukvid Lukvid Lukeeeee
föredragshållare den 25/2

Ledande teoretisk fysiker:

Gud fGud fGud fGud fGud finns – kanskinns – kanskinns – kanskinns – kanskinns – kanskeeeee
En känd fysiker spekulerar.

Paul Davies kommenterade nyligen i en intervju på
Axess TV hur fantastiska naturlagarna är.

Om man jämför med Darwin, säger Paul bestämt,
så är lagarna ”för bra” för att vara resultatet av ett
enkelt, slumpmässigt urval. Han ser bakom dem en
skapare av de grundläggande lagarna i universum,
någon/något som garanterar de matematiska lagarna i
universum, Universums stöttepelare.

För mig, säger han är de ovanligt lyckade, harmo-
niska och fyndiga naturlagarna i Kosmos ett tecken på
en mening och ett syfte. Orden är laddade, men det
tycks vara ett syfte med universum. Denna Paul Davies
slutsats går tvärt emot det skeptiker och humanister står
för och är en grundsyn som också öppnar möjligheten
för de paranormala fenomenen. Därför är detta av
intresse för parapsykologiskt intresserade.

I notis 73 på vår hemsida finns också en länk till
Paul Davies senaste bok i detta ämne, The Goldilocks
Enigma.

Behövs Goldilocks-principen
för att förklara kvantfysikens

märkligheter?
Robert Lanza och Bob Berman skriver i Discover
magazine maj 2009 om The Biocentric Universe, som
borde öppna för ett nytt sätt att närma sig förståelse av
kognition och att lösa problem som hänger ihop med
kvantfysiken och Big bang, och även medvetandet.

Och därmed också öppna för parapsykologiska
fenomen vill jag, GB lägga till.

För mysterierna i kvantvärlden finns nu en ny,
fjärde förklaring, biocentrism, som innebär att universum
är skapat av liv, och inte tvärtom. Även de mest
grundläggande elementen i fysisk verklighet, rum och
tid, stödjer starkt en biocentrisk grund för kosmos.
Kosmos är inte ”för mycket” eller ”för lite” av det, utan
”precis rätt” för livet, något vissa forskare kallar
goldilocks-principen. Se notis 74 på hemsidan.

Om kvantfysik i biologi
och om kvantmekanikens

”begränsning”
Roger Penrose intervjuas i Discover Magazine,
September 2009.

RP menar att när man accepterar märkligheterna i
kvantmekaniken, i makrovärlden, måste man ge upp och
släppa idén om rum-tiden som vi känner det från
Einstein. Han kommenterar Schrödingers katt (det är
förstås helt nonsens att katten samtidigt är både levande
och död) och det sk mätningsproblemet
(kvantmekaniken är en tillfällig teori) samt att hjärnan
inte fungerar i enlighet med klassisk fysik, inte ens i
enlighet med konventionell kvantmekanik. Den fungerar
i enlighet med en teori vi ännu inte har. Se notis 75 på
hemsidan.

Penrose är intressant nog en av de matematiker
DN nämner på sin vetenskapssida den 24 januari, som
exempel på att matematiker beskriver nyheter innan
fysiker upptäcker dem. När kommer alltså fysiker i
kapp dessa idéer Penrose har?

KKKKKan kvan kvan kvan kvan kvantfysikantfysikantfysikantfysikantfysiken kansken kansken kansken kansken kanskeeeee
förförförförförklarklarklarklarklara pra pra pra pra processer i vocesser i vocesser i vocesser i vocesser i vårårårårår

vvvvvanliganliganliganliganliga va va va va verererererklighet?klighet?klighet?klighet?klighet?
I Discover February 2009 kommenteras boken
Entangled life, Quantum forces may explain
photosynthesis, our sense of smell, even
consciousness itself.

Kvanteffekter, som man tidigare trodde mest
fungerade på mikronivå verkar nu vara viktiga även i
vår vanliga verklighet, i helt livsavgörande livsprocesser.
Det fenomen man misstänker är viktigt, och kanske
också driver flera eleganta livsprocesser är kvant-
tunnelering, förmågan att hoppa tvärs över till synes

Flyttar du? Anmäl ny adress (eller mobiltelefon-
nummer eller e-postadress) till Åsö Föreningsråd,
Det sker via e-post bjorn@aso.nu eller per telefon
08-644 72 10 (Björn Berglund) eller via vanlig post:
Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94, 116 43
Stockholm. Informera dem även gärna om din e-post-
adress.

Han doktorerade vid University of Northamp-
ton, där han studerade trosuppfattningar om
”luck and the paranormal” i relation till hur man
lyckades i prekognitionsförsök. Han är särskilt
intresserad av tekniker för att förändra med-
vetandetillståndet.
Han har nyligen genomfört psi-experiment vid
shamaniska ceremonier som inbegriper psyke-
deliska substanser i Brasilien. Hans huvudsak-
liga forskningsområde är alltså neurokemiska
och psykologiska faktorer när det gäller att
skapa psi och relaterade fenomen, särskilt
prekognition.
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som äger rum i Paris och denna gång i slutet av juli, 22-
25/7. PA-ordförande David Luke, som kommer till
Stockholm för föredrag sista veckan i februari, får
ordet. Donald Hoffman, professor i kognitiva veten-
skaper i Kalifornien skriver om Nature and conscious-
ness, Charles Tart, ledande forskare i transpersonell
psykologi skriver Reflections: How I got into para-
psychology, Annalisa Ventola kommenterar behovet av
kompetens och bidrag till Wikipedia.

Dansk tidskrift for psykisk forskning nov 2009
Detta medlemsblad för Danska Sällskapet rymmer först
info om föredrag, bl a 28/1 Ph D Kirsten Marie Raa-
hauge och Hjemsökte hus, En antropologisk undersö-
gelse af forholdet mellem rum, erfaring og kosmologi
(hon arbejder på post doc.-projektet Hjemsökte hus, under
Forskningsprojektet Fornuftens graenseflader” ved institut
for antropologi. www.antropologi.ku.dk/magi/).

Den 3/3 kommer Erlendur Haraldsson på besök och
pratar om Mediumistiske experimenter på Island, försök
med Einer Nielsen. Den 14 april har de besök av en
forskare från Ukraina, Solens aktivitet og psykisk
aktivitet hos menensker, med Nataliya Poullo, Ukraina.

Slutligen några tv-program, som trots att de beskrivs
som ockulta och mycket spekulativa, ofta innehåller en
hel del av intresse för den vetenskapligt och öppet
inställda, i TV4+.

På söndagar kl 14.25, Medium - sanning eller
bluff?, en engelsk serie från 2007, samt på onsdagar kl
20.00 Det okända, om människor som känner att deras
hem är hemsökta av andar och spöken, medan andra
vittnar om märkliga fenomen och oförklarliga händelser.
Caroline Giertz beger sig tillsammans med några av
landets mest framstående medier till svenska hem. Där
söker de förklaringar till till synes oförklarliga fenomen
och hjälper de utsatta som känner att situationen blivit
ohållbar.

Detta kan jämföras med det föredrag vi ordnar i
mars månad, baserat på en uppsats vid Gävle högskola i
höstas och forskningsprojektet ovan i Danmark!
Serien avfärdas av flertalet sk seriösa vetenskapsmän,
men dom har redan bestämt sig. För den som är insatt i
modern parapsykologisk forskning känns mycket igen.

förbjudna gap. Rapporter finns i etablerade vetenskap-
liga tidskrifter som t ex Nature som 2007 publicerade
försök att studera hur fotosyntes går till i gröna svavel-
bakterier. Kvantfysiken kanske kan vara det som driver
de kemiska stegen som möjliggör för växter att omvand-
la solljus till det syre vi andas och de kolhydrater vi äter
– processer som ännu inte är helt klarlagda. Likaså
kanske kvantfysik kan förklara människans upplevelse
av lukt. Luktmolekylernas form räcker inte för att för-
klara hur olika lukter triggas när de sk luktmolekylerna
ska passa in i receptorer i näsborren. I processen tycks
också luktmolekylernas unika vibrationsmönster avgöra,
samt - kvanttunnelering.

Stuart Hameroffs idéer om medvetandet som ett
kvantfenomen berörs också. Vad är det som får narkos-
medel att stänga av det medvetna sinnet? Hameroff
menar att kvantprocesser i hjärnans neuroner är in-
blandade. Se notis 76 på hemsidan.

Från Institute of Noetic Sciences, IONS de-
cember 2009 får vi nyhetsmail med länkar till Film
Highlights, Quantum Communication, an enthusiastic
blend of science and speculation on the nature of consci-
ousness explores quantum physics and the laws of att-
raction, samt om flera ledande remote viewers, bl a Jo-
seph Joe McMoneagle som besökte oss för några år se-
dan. Slutligen, en ny historia som kanske stödjer rein-
karnation, allt i notis 78 på hemsidan.

Nya Tidskrifter
Ett trippelnummer av Journal of Consciousness
Studies (JCS okt-dec 2009) med bl a info om nästa års
konferens Toward a science of consciousness, 13-17
april i Tucson, Arizona. Bland tema: non-conscious
processing, machine consciousness, body conscious-
ness, self and transformation samt William James Cen-
tennial, 100-års-minnet av den stora psykologen och
parapsykologen William James, dit svensken Adrian
Parker är inbjuden att medverka.
Se mer på www.consciousness.arizona.edu.

I ett nr av Journal for Scientific Exploration (JSE nr
3 2009) finns bokanmälan av The placebo response and
the power of unconscious healing, Describing inner
experience? Proponent meets skeptic.
Paranormal Review oktober 2009 inleds av John L
Randall med The biggest question of all: and one man’s
search for an answer - en lång genomgång om forsk-
ningen vad som händer efter den kroppsliga döden, med
namn och tema som David Fontana, after-death
communication, instrumental transcommunication, Ray-
mond Moody, Osis/Haraldsson och At the hour of death
och Sabom -  en bra översikt av denna forskning alltså.
Se mer på www.spr.ac.uk. Och notis på vår hemsida.
Mindfield nr 1, hösten 2009

I detta första nummer från den internationella sam-
man-slutningen parapsykologer PA kommenterar
redaktören, Prof Etzel Cardena, professorn i Lund detta
första nummer. De gör reklam för Pa-konferensen 2010
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