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Från människans aura
till psi-spåret





Göte Andersson samtalar
med Jens Tellefsen

Konstnären Göte Anderson från Värmland
upptäckte psi-spåret för mer än 20 år sedan. I
kväll berättar han om detta och samtalar med
Jens Tellefsen, som också gjort experiment
kring psi-spåret.

Torsdagen den 20 maj 2010 kl 19.00
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 för parapsykologisk forskning stödjer arrangemanet.

Presstopp.......
Stor uppståndelse utomlands:
Nobelpristagare fick inbjudan indragen pga intresse för telepati. se sidan 7

SPF ordnar utflykt kring
psi-spåret och slagruta
med Jens Tellefsen:

UR INNEHÅLLET:
Tysk forskning om psi-spåret................. 4
Nils-Olof Jacobsons nya webbsida......... 4
Göte Anderssons senaste
experiment med psi-spåret och
ett energifält runt människan.................. 5
Nyheter från IONS................................. 6

Lördagen den 4 september 2010
prel. kl 10.00

Roger Penrose – matematikern med
intresse för de stora frågorna,
inkl medvetandet................................... 6

Kan man skapa (och detektera) tankespår
till föremål? Praktiska övningar.

Stor konferens i juni i Moskva................. 6

Plats: Roslags-Näsby järnvägsstation.
Om anmälan: se sidan 3.
Avgift 100:-. Medlemmar 50:Medtag gärna fika

Nobelpristagare fick inbjudan indragen på grund av intresse för telepati

7

Nyheter från Rupert Sheldrake................ 7
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Ordförande har ordet

Vårens program avslutas
Vårens program avlutas som vi tidigare annonserat
den 20 maj med ett föredrag av Göte Andersson,
Från människans aura till psi-spåret. Göte Andersson, som är konstnär i Värmland och upptäckte
det s.k. psi-spåret, diskuterar sina experiment med
Jens Tellefsen, som tillsammans med Nils-Olof Jacobson var med om att genomföra experiment och
rapportera dessa till Journal of Society for Psychical Research, experiment som skeptikerna i flera omgångar försökt kritisera. De avfärdas bara för att
skeptikerna såg att experimenten kunde ha genomförts på ännu bättre sätt. Att de trots vissa begränsande omständigheter gav klart positiva resultat intresserar dem inte.
För att förbereda och illustrera Götes föredrag,
kompletterar vi med tre kortare notiser, se nedan.

Rapport från årsmötet
Det mesta gick som planerat på årsmötet. Ett problem
dök upp i och med att revisionsberättelse för SPF inte
kunde redovisas. Årsmötet beslutade att styrelsen
skulle undersöka varför. Därutöver beviljade årsmötet
en sk villkorad ansvarsfrihet, innebärande att årsmötet
beviljade ansvarsfrihet om revisorn före den 20 april
inkom med revisionsberättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen inkom den 8 april, varvid
revisorn konstaterade ”Revisionen är utförd enligt
vedertagen revisionssed. Jag har funnit bokföringen i
god ordning, och alla poster väl verifierade. Därför föreslår jag årsmötet att den beviljar den avgående styrelsen full ansvarsfrihet.”, undertecknat revisorn Robert Carleson. Alltså har styrelsen för SPF beviljats
ansvarsfrihet för 2009. Övriga frågor var mer okomplicerade. Stiftelsen John Björkhems minnesfond beviljades ansvarsfrihet och alla ledamöter omvaldes.
Årsavgiften för 2010 blev oförändrad dvs. 250 kr, 200
kr för pensionärer och studerande. Förslaget att ändra
stadgarna så vi kan ha fler än 4 ledamöter (och 2
suppleanter) i styrelsen godkändes. Inbetalningskort
för inbetalning av medlemsavgift för 2010 medföljer
till dem som ännu inte förnyat.
Föredraget direkt efter årsmötet med Sara
Duppils om Hemsökta platser? En religionspsykologisk tolkning, var mycket uppskattat och drog faktiskt rekordmånga, med följd att hon inte hann gå ige2

nom det hon tänkt sig. Så vi förbereder för en fortsättning med Sara Duppils till hösten. Stiftelsen JBM beslutade för övrigt i februari att stödja tryckning av
hennes bok, så den kommer vi att kunna tillhandahålla
till ett bra pris när vi som motprestation får de ex vi
utlovats. Håll utkik på hemsidan när erbjudandet är
klart.

Hösten
börjar som vanligt med en utflykt kring slagrutan
och psi-spåret lördagen den 4 september. Jens Tellefsen ansvarar för detta. Meddela intresse till honom
(jate@kth.se) senast onsdagen innan, den 1/9, och få
info av honom var och när ni ses.
Höstens första föredrag planeras bli tisdagen
den 21 september.
Om detta nyhetsbrev
Nyhetsbrevet inleds med de tre notiserna inför Göte
Andersson föredrag: dels ett referat av hans senaste
manus, dels kan vi informera om den nya webb-sida
som Nils-Olof Jacobson byggt upp med eget material.
Slutligen informerar vi om professor Balck, en forskare & professor vid ett tyskt tekniskt universitet, som
har gjort ett antal experiment med psi-spåret och införlivat dem med sin övriga forskning som ganska
mycket handlar om radiestesi, ett område vi inte ägnat
oss särskilt mycket åt, men som tycks ha att göra med
psi-spåret, slagruta och kanske också orienteringsförmågan hos djur, som denne tyske forskare också berör! Hans artikel har direkt parapsykologisk relevans.
Jag kan också konstatera att vi här söker oss in på en
för flertalet i Sverige ganska okänd forskningstradition, kring slagruta, ”dowsing”, störzoner och också
delar av den s.k. alternativa medicinen. På kontinenten är den klart mer etablerad, men inte i Sverige. Jag
vill också påpeka att, vad jag vet, den nödvändiga
grundforskningen om slagruta fortfarande saknas. De
källor jag tidigare stött på, och som påståtts utgöra
viktig vetenskaplig grund för slagrutan (att den fungerar mer än bara pga suggestion), samt om det större
fenomenet ”dowsing” har kritiserats av skeptikerna
och jag har inte kunskap att avgöra det rimliga i den.
nyhetsbrev:
mitten redovisar
av maj kan
KanskeNästa
de källor
denne tyske forskare
bidra med något?
Vi har vidare sammandrag av nyheter från två
källor, dels från IONS, dvs Noetic Sciences i Kalifornien (kan kanske tyckas märkligt eftersom knappast
någon i SPF kan åka dit, men deras verksamhet speglar bredden i vårt intresse), tyvärr på engelska, dels
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från Rupert Sheldrake, en av de idag mest intressanta forskarna. Vi presenterar lite utförligare Roger
Penrose, matematikern som också intresserar sig för
de stora frågorna. Några ’Axplock ur tidskrifter’ får
vi plats med som avslutning. De finns som vanligt i sin
helhet på hemsidan, bland Notiser.
Bland kommande händelser i media kan nämnas
att det i P1 kommer ett inslag i serien ” Livet &
Döden i P1”, läs mer i separat ruta.
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Påminnelse om
kommande föredrag
Du som vill ha påminnelse om kommande
föredrag per e-post, meddela detta till Edgar
Müller på e-post, se ovan. Du som anmäler din
e-postadress kan också få andra nyheter och
påminnelser på detta sätt.

Föreningsfrågor
Några föredrag på tisdagar + fler mötesvärdar
behövs + medarbetare till nyhetsbrevet.
Vi kommer under hösten att pröva att ha några
föredrag på tisdagar, detta för att se om det är många
som kommer då, som normalt har svårt på torsdagar.
En annan fråga som gäller vår verksamhet är att
vi behöver fler värdar vid föredragen – någon som
förbereder med bord och stolar, sköter kassan mm.
Kan det vara något för dig? Hör av dig till GB, tfn
0708-10 35 32, goran.brusewitz@parapsykologi.se,
eller Jens Tellefsen, e-post se ovan. Dessutom
behöver vi fler som kan hjälpa till med att bearbeta de
intressanta artiklar vi stöter på till notiser och nyhetsbrev.

Nya rutiner för att cirkulera tidskrifter
Apropå tidskrifter vi prenumererar på och redovisar i
våra nyhetsbrev – tyvärr är det inte så många vi
skickar iväg för cirkulation som kommer tillbaka – någon glömmer att skicka vidare… Detta faktum, tillsammans med att vi får allt fler tidskrifter per e-post
(PA:s nya tidskrift Mindfield + Subtle Energies) gör
att vi kanske tvingas ändra på reglerna och rutinen för
cirkulationen. Vi funderar på antingen en lista på SPFs hemsida, eller i ett e-postkonto hos utsändaren om
det är enklare. Där får var och en anteckna när de
sänder tidskriften vidare, och till vem. Den sista mottagaren som inte har antecknat avsändande anses alltså vara innehavare av tidskriften, eller via en blogg.
Eller att de sammanfattningar jag, GB skickar ut, går
ut till så många som möjligt. Den/de som vill låna denna tidskrift kan då beställa den hos Göran/Edgar och
ev betala portot själv. Eller finns det andra lösningar?
Förslag mottages, till edg.muller@comhem.se, eller till
goran.brusewitz@parapsykologi.se!

Nästa nyhetsbrev planeras komma
ut i mitten av september.

Studiecirkel i höst
Vi planerar för att börja en studiecirkel någon gång i
höst. Vi har ett antal teman som vi f.n. diskuterar ska
ingå. Och vi räknar med att använda boken Svensk
Parapsykologi. Vi har också idéer att gå via ett
studieförbund. Du som är intresserad, håll koll på
hemsidan. Och anmäl intresse via e-post till Jens
Tellefsen (jate@kth.se) så skickar vi info när program
och pris blivit klart.

Viktig forskning som stödjer psi
läggs ut på hemsidan
För många kan det vara svårt att veta vilken forskning, vilka rapporter som ger särskilt starkt stöd för
hypotesen att ”våra fenomen” finns. För att underlätta
detta har vi bestämt att sakta men säkert börja bygga
upp en ny länk på hemsidan med viktiga forskningsrapporter som kan ses som stöd för att ”våra fenomen” finns. Detta hoppas jag, GB kunna börja göra
under hösten, något jag hoppas kan vara ett av flera
inspirerande skäl för er att förnya medlemskapet och
allt eftersom ta del av detta i flera avseenden helt nya
material, bl a några nya lovande meta-analyser.

Om programmet
Livet & Döden i P1
Det är i radion om tro, vetande, religion, kultur och skärningspunkterna dem emellan. Programmet är allmänfilosofiskt och poetiskt i sin
ton och bygger på enskilda individers tankar
och känslor kring olika ämnen. Vår målsättning
är inte att komma med några svar, snarare vill
vi väcka frågor.
Ett av vårens program är tänkt att handla
om parapsykologi, fast inte ur en strikt vetenskaplig vinkel utan mer som ett nyfiket undersökande. Vi är alltså inte ute efter en debatt
utan vill bara tillåta tanken att tänk om...
3
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Tysk forskare gör experiment med psi-spåret

utan karta och kompass, men hur? b) ett stort antal
studenter som tränar sig som slagrutemän (RossWright), c) över 200 kyrkor som placerats på platser
med märkbara effekter (Purner), d) signifikanta
förändringar i hur träd växer (Langer), och e) fall av
sjukdom hos djur (Harsch).
Han har funnit att i genomsnitt 5 – 10 % av
människor är känsliga (Brueche): antingen a) utan
hjälpmedel, b) med ett klassiskt verktyg såsom pekare,
klyka, pendel eller mental metod (Ross-Wright), c)
med en synkroniserad antenn och d) med en fast eller
mobil antenn.
Han skissar också hur man med experiment kan
verifiera de oidentifierade vågorna.
Artikeln avslutas med en litteraturöversikt.
Prof. Dr. Friedrich H. Balck

/GB
Prof. Dr. Friedrich H. Balck, vid Clausthal University of Technology har utfört ett antal experiment som
direkt påminner om psi-spåret och införlivat dem i sin
övriga forskning som mycket handlar om radiestesi,
meddelar Nils-Olof Jacobson.
Det passar bra att beröra denna hans forskning
inför föredraget med Göte Andersson som upptäckte
psi-spåret i Sverige för ca 20 år sedan.
I en artikel professor Balck skrivit, på tyska,
”Radiestesi och vetenskap, eller
Experiment om orienteringsförmågan hos levande
väsen – en anledning för ett nödvändigt paradigmskifte i fysikens världsbild?” nämner han
följande i sammanfattningen (med reservation för
osäker översättning/GB):
”Över 100 års noggrann och intensiv forskning
om radiestesi genom slagrutan har beskrivit komplexa
men övervägande reproducerbara fenomen, som inte
kan förklaras i fysikens världsbild. Även om
orienteringsförmågan som levande varelser har finns
det många iakttagelser, som inte kan förstås enligt
gällande fysikaliska lagar. Rupert Sheldrake visar,
genom sin hypotes om morfiska fält, att resultaten
från flera experiment går att förstå från biologin.
Överför man detta vetande från sådana informationsfält på experimenten i radiestesi, så kan man förklara
mycket av det man observerat i dessa försök.”
I en annan översikt vi fått, ”Undersökning av
Geo-biologisk lokalisering: Omvärdering av en
naturlig process för att orientera i terrängen”
redogör professor Balck för fysikaliska egenskaper i
vågor och ”emitters” (bland upplevelserna, att det
finns positioner på jordens yta som visar märkbara
skillnader, 7 exempel, bl. a. a) djur som kan orientera
4

Arbeitsgebiet Technikgeschichte, Institut für Energieforschung und Physikalische Technologien der
TU Clausthal / Clausthal
University of Technology, Clausthal-Zellerfeld

Artikeln finns på denna länk:
(http://www2.pe.tu-clausthal.de/agbalck/biosensor/psi-track-000)

Nils-Olof Jacobsons nya
hemsida för denna forskning www.nilsolof.se
/GB
Nils-Olof har skapat en hemsida utifrån sina intressen,
på svenska med engelska undersidor, där han förutom
psi-spåret diskuterar bl a parapsykologi, Liv efter döden?, ”Rösterna från rymden” och Tankefältsterapi
(baserad på akupunkturmeridianerna).
I delen om Psi-spåret redogör han först för hur
forskningen började och hur den utvecklades. Därefter kommenterar han Professor Balcks forskning:
”Äntligen ny forskning!”
Jens Tellefsen och jag hoppades att vår artikel
skulle stimulera andra forskare att studera psi-spåret.
Jag fick enstaka rapporter om lyckade försök på olika
håll utomlands, men inget som hade publicerats. Det
är därför mycket glädjande att nyligen professor
Friedrich H. Balck vid det tekniska universitetet i
Clausthal, Tyskland har beskrivit utförliga försök med
bl.a. psi-spåret, i flera rapporter. De finns i länkar i
notis 85, tills vidare dock endast på tyska. Engelsk
översättning av viktiga delar av texten är dock infogad!
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Göte Anderssons senaste skrift om psi-spåret:

Göte Andersson

Nu också om
ett energifält
runt människan

/GB
I sin senaste skrift, Psi-spåret II och Okända energisystem i och runt levande varelser. En studie
av psi-fenomen, sammanfattar Göte Andersson de
försök han presenterade utförligt i sin första bok,
samt kompletterar med de försök han därefter
gjort, och bemöter också kritik han fått av skeptiker. Han skriver om ”energifenomen och företeelser som säkert kan verka främmande för den etablerade vetenskapen. Icke desto mindre är dessa
fenomen av en sådan karaktär att de faktiskt kan
undersökas med vetenskapliga metoder, under enkelblinda, men även i hög grad dubbelblinda försöksbetingelser.” Sedan skriver han under rubriken
”Det osynligas anatomi” om sina experiment tillsammans med den då 16-årige Pontus H. som med
sin extraordinära synförnimmelse kunde observera
auran, ”det psi-spår jag skapade, märkliga tankeformer, samt för vetenskapen okända energisystem
i och runt den fysiska kroppen.”
Allt började med att Göte fick idén ”att koncentrera mina tankar på att liksom utvidga min
aura, för att se om slagrutan gav markering längre
ut från min kropp. Min far testade åter, men auran
hade av allt att döma inte förstorats. Så fick jag
den besynnerliga ingivelsen att se vad som skulle
hända om jag koncentrerade mina tankar på avstånd, till en stol 4 meter från mig. Kunde min far
kanske få utslag med sin slagruta på stolen? Arthur
tyckte idén var ganska tokig, men prövade lite motvilligt med slagrutan över den tomma stolens sits.
Till vår stora förvåning blev det ett starkt utslag!
Han testade igen, för han ville vara säker på att det
inte var en tillfällighet att det blev en reflex. Det
blev ännu ett kraftigt utslag.” I det forskningsprojekt som genomfördes i början av 1990-talet ingick

40 dubbelblinda försök, av vilka Göte betecknade åtminstone 30 försök som ” helt klart lyckade”.
I början gällde försöken att sända på målobjekt i
den omedelbara omgivningen, sedan gjorde de tester
om det var möjligt att rikta psi-spåret mot avlägsna
målplatser; att sända dit, flera mil bort. Göte tror att
psi-spårets funktion i tillvaron och i naturen är att detta märkliga energifenomen ligger till grund för telepati,
clairvoyance och andra paranormala fenomen: ”Psispåret är enligt min mening den energetiska källan till
dessa.”
Göte stöter på den ”auraskådande” pojken Pontus och kunde då börja undersöka aurans eventuella
relation till tankespåret. Han visade sig vara känslig
för magneter och kunde vid ett test 50 gånger av 50
avgöra vilken magnetpol som var vänd mot honom,
detta när Pontus vände ryggen mot Göte! Ytterligare
undersökningar kom att gälla något sorts fält eller energi runt människan som direkt hängde ihop med det
som kallas ”auran” och som Göte kallar ”biologiskt
magnetfält” eller ”energifält” eller ”energisystem”,
som var etablerade ”i varsin kroppshalva”. Han fortsätter med dubbelbinda magnettest för att undvika att
Pontus fick omedvetna kroppssignaler från Göte.
Göte fick sedan kontakt med professor Erik
Karlsson, på sommaren boende nära Göte, för att bevittna och också deltaga i vidare tester. Erik var verksam som professor i fysik vid Uppsala universitet.
Han fortsätter att i sitt manus redovisa forskning
om psi-spårets struktur, olika färger, olika spiraler och
försök på avstånd. Han redogör också för flera fall då
han hjälpt till att leta efter försvunna personer med
hjälp av psi-spåret. Han avslutar med att låna fysiologen Charles Richets ord, då han bedömde parapsykologin: ”Det är orimligt-men sant”.
5
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Bok om kopplingen mellan kvantmekaniken och det levande livet

Paul Davies kommer med en ny, spännande bok
(Quantum Aspects of life, ed. Abbott, Paul Davies, A
Pati, Imperial College Press), som behandlar kopplingen mellan kvantmekaniken och det levande livet, se notis 86 på hemsidan. Den sammanställer bidrag från en
NASA-stödd konferens 2003 om den roll kvantmekaniken, QM, spelar i biologin.

Nya belägg för att magnetterapi är bra
mot migrän
(och mera belägg för att skeptikerna är fel ute)
Dagens Nyheter skrev den 4/3, ”Magnet ny hjälp mot
migrän”, en lång spalt med en hel del information, författad av Anna Bratt, se notis 87. ”Mer än en miljon
svenskar lider av migrän. Behandling med en bärbar
magnet kan stoppa attackerna hos många drabbade, visar ny forskning”. Den vetenskapliga artikeln publicerades den 4/3 i The Lancet Neurology!

Consciousness Revolution:
Transpersonal Discoveries that are
Changing the World

IONS’ New Website byter utseende, och kompletteras
med bloggar, ny film med Dalai Lama, ” narrated by”
Harrison Ford, i dialog med ”Western thinkers including quantum physicists Fred Alan Wolf and Amit Goswami, social scientist Jean Houston, and spiritual leader
Michael Bernard Beckwith.”, en ny film 2012: Time for
Change, ”search for a new paradigm”, New Books A
Tale of Two Sciences: Memoirs of a Dissident Scientist, by Peter A. Sturrock (f d redaktör för Journal of
Scientific Exploration /GB), om olika workshops
(Cells and the Sacred: Discovering the Cell as Messenger for the Marriage of Science and Spirituality, From
Science to God: A Journey into the Mystery of Consciousness, Learning Telekinesis: Your Gateway to Mind
Over Matter, Developing Subtle Energy Awareness and
Telekinesis), kurser i Advanced Shamanic Healing,
How to Develop and Apply Telekinesis, samt Crossing
the Event Horizon: The Unified Field Theory, stora
konferenser i Paris, How Consciousness Sciences
Contribute to the Mutation of Our Societies, i Brussels,
Belgium: Can Science Rescue Spirituality.

Ro ger P
enr
ose
Penr
enrose
por
tr
ätter
as
portr
trätter
ätteras
i New Scientist 10 mars 2010

June 23-27, 2010, Moscow, Russia

with Dean Radin, Stanislav Grof, Michale
Murphy, Alex Grey, Ervin Laszlo, Ralph Metzner, Amit Goswami, Andrew Cohen.
The purpose of the conference is to reveal
the fundamental role of consciousness in all
aspects of human life; explore the meaning of
transpersonal research and ideas for science,
politics, economics, ecology, religion, art and
other fields; and summarize the field of transpersonal paradigm development over the last
40 years. Over 1000 participants from more
than 50 countries will attend.

Sammanfattning: GB
Penrose finns i notis 89

http://www.ita2010.com/
Roger
Penrose

Nyhetsbrev från IONS
(The Institute of Noetic Sciences) mars-april 2010

www.noetic.org

6

Urval och redigering: GB, allt hämtat från deras
nyhetsbrev, som i sin helhet kan fås av undertecknad,
allt på notis 88.

Hans bok Road to Reality syns redan i inledningsscenen av filmen Happy go lucky,men öppnas inte
ens. Skribenten Michael Brooks nämner att Penrose
faktiskt blir lite besviken – de borde åtminstone ha
öppnat boken.
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Men det finns ett bra skäl till att de inte öppnar boken.
Då skulle filmen ha ”spårat ur”. Den är på mer än
1000 sidor och fylld med diagram och hemska ekvationer. Innehållet är närmast oläsligt för nästan alla.
Happy go lucky är inte det.
Och ändå, det märkliga med Penrose, är att boken är en bästsäljare. Trots att boken är omöjligt
framgångsrik i akademiska kretsar, så tycks Penrose
ha den rätta ”touchen”. Han tror inte på den sk
strängteorin. Penrose roas uppenbarligen av att vara
”vilde” och är en av de få som vågar kritisera de tre
huvudteorierna i modern fysik, men Penrose är smickrad av kritiken från sina vetenskapliga kolleger. Teoretikern Frank Wilczek vid Massachussets Institute of
Technology anklagar Penrose för att inte svara på den
akademiska kritiken. ”Galileo avfärdade detta briljant,
men tiderna var enklare då”, sade Wilczek. Vad är då
Penroses svar? ”Jag anser att han ger mig en stor
komplimang genom att jämföra mig på ett ofördelaktigt sätt med Galileo”.
Detta om Roger Penrose som vi tidigare nämnt
som en av de mest framstående matematikerna idag
och som samverkat med Stuart Hameroff i The
Emperor’s new mind (se nyhetsbrev nr 42, maj 2008)
för att förstå medvetandet.

Inbjudan till fysikkonferens drogs sin
Den senaste kontroversen: Brian Josephson,
nobelpristagare i fysik 1973 fick sin inbjudan till
en fysik-konferens indragen - på grund av sitt
intresse för telepati.
/GB
Enligt Matthew Reisz i TimesHigherEducation
den 29 april (tack Adrian P för tipset) har ett extraordinärt lätt gräl brutit ut sedan en nobelpristagare i fysik
blivit ”uninvited” till en kommande konferens pga. sitt
intresse för det paranormala. Konferensen ska äga
rum i augusti och rikta sig till experter på kvantfysik.
Nu i april drogs tre inbjudningar in: Fysikern och
författaren David Peat som skrev biografi om David
Bohm och ansågs som en skamfläck för sin bok om
”Jungiansk synkronicitet” och ”samband mellan
”Native American thought and modern physics””.
Brian Josephson fick inte komma för sitt stora intresse
för det paranormala. Han ådrog sig 2001sina kollegers
hån när han diskuterade telepati i sitt bidrag till en liten
bok som gavs ut för att fira 100års-minnet av

nobelprisen.
Utvecklingen under senare år i kvantfysik, teorier om
information och beräkningar ”kan leda till en förklaring av processer vi ännu inte förstår inom konventionell vetenskap, såsom telepati, ett område där Storbritannien ligger längst fram vid frontlinjerna”, skrev han.
Nu i veckan skrev han ”Jag såg fram emot att vara
med och då tala om teoretiska idéer och skulle bara
beröra det paranormala som en aspekt. Det borde
varit ett lämpligt tillfälle för korsbefruktning”.
Även ”skedböjaren” Uri Geller anslöt till diskussionen, och den 24 april förnyades inbjudningarna till
Dr Peat och Professor Josephson, men inte till den
tredje, fysiken Jack Sarfatti.
Dr Peat har nu tackat ja att delta, medan Josephson inte bestämt sig.
Hela historien finns här:
http://www.timeshighereducation.co.uk/
story.asp?sectioncode=26&storycode=411401&c=2

News Release from
Rupert Sheldrake Online
(www.sheldrake.org)
från notis 90, 16th April 2010.
Urval: GB

I am currently recruiting more
Research Helpers in the UK to
help with the mobile telephone
precognition test, so if you are
interested, or know anyone who
might be, please take a look at
the details accessed through the
Stop Press column on my
home page.
At present I am working on a new edition of
DOGS THAT KNOW WHEN THEIR OWNERS
ARE COMING HOME. Since the first edition was
published in 1999 I have received more than two
thousand further accounts of unexplained animal
behaviour, and some of the most impressive concern
parrots. I am planning to include an extra chapter on
”Psychic Parrots” in the new edition, so if you have
any interesting parrot stories, please send them soon.
I recently took part in a debate with Richard
Wiseman, one of Britain’s leading media skeptics,
about telepathy and other psychic phenomena. The
debate is posted in both audio and text format on the
Skeptiko website here: http://www.skeptiko.com/
rupert-sheldrake-and-ichard-wiseman-clash/
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Vital signs

Urval: GB, från notis 91.

Nr 1, spring 2009

Numret börjar med Exploring the integration of neardeath experience aftereffects: summary of findings, av
Ryan A. Rominger, PhD.

Numret innehåller bl a (bild-) reportage från IANDkonferensen 2009, sedan Approaching the final threshold
of death: understanding the purpose of life, av Melissa
Jones, Research Abstract redovisas om brain activity
measures in near-death experiencers, artikel som är hämtad
från Resuscitation, Volume 80, issue 9, september 2009.

Journal of Consciousness Studies

Journal of the Society for Psychical Research

Journal of Near-Death Studies
Nr 1 (JNDS), fall 2009

(JCS) nr 1-2 2010

I detta nr ingår Sean Allen-Hermansson om Blindsight in
monkeys, lost and (perhaps) found. Harald Walach och
Anne L C Runehov om The epistemological status of
Transpersonal psychology: The data-base argument
revisited. Bland böcker som anmäls: Susan Blackmore
anmäler Shaun Gallagher, Brainstorming: views and
interviews on the mind.

Paranormal Review
januari 2010

Callum E. Cooper om Textmeddelanden från de döda, (ett
fenomen som är så otroligt att väldigt få skulle ge sig på
detta, telefonsamtal från de döda, som jag minns att jag
skrev om för drygt 20 år sedan), Robert Charman skriver
sedan under rubrik ”Do you believe in this ESP and
psychokinesis stuff?”, Vidare, en Conference report:
”Beyond the brain VIII: Self and death - what survives?”.
Lloyd Rowson fortsätter om The 56th study day: Psi and
brain, ett annat mycket aktuellt tema.

Bland föredrag framöver:
Den 17 april i London ordnar SPR Healers and Healing
(med reklamtext: can intention positively affect the rate of
seed germination, dvs hur snabbt ‘seedling’ växer, om cellers tillväxt och ‘multiplication’? Kan healingintentioner påverka kroppsliga system hos en annan person eller hos
djur?, stimulera deras immunsystem, öka läkningshastigheten i vävnad, reducera ’distressing side effects of cancer
therapy’, eller symptomen från IBS och andra ’digestive
upsets’? Kan ”empathic rapport link mind to mind
whether” det är människa eller djur? Can healing bring peace to the dying, Är sådana påståenden mer än bara ’delusion’, pseudoscience och placebo? - Fem ledande experter
deltar och redogör för kliniska- och laboratorie-studier.
Med 18000 healers och uppskattade 5 - 7 miljoner healingsessioner per år plus otaliga healingsessioner med djur
har förstås detta stor betydelse, menar reklambladet.
Den 6 maj blir det föredrag om Instrumental Transcommunication: a new channel between realities med Professor
David Fontana, en ledande forskare om survival-fenomen.
Medföljer gör info om nästa årliga konferens i engelska SPR, den 10 – 12 september i Sheffield. Slutligen info
om ett arrangemang av Scientific and Medical Network,
Body & Beyond II: Mind as healer, mind as destroyer,
psychosomatic influences on health, 27 - 29 augusti i
Chesham, England. Se www.scimednet.org, info:
info@scimednet.org.
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(JSPR) januari 2010

Numret börjar med The relationship between belief in extraterrestrial life, UFO-related beliefs and paranormal belief,
av Neil Dagnall, Gary Munley, Andrew Parker, and Kenneth
Drinkwater.
Bland böcker som anmäls:
The ESP Enigma: The scientific case for psychic phenomena, av Diane Hennacy Powell, The case against reincarnation, av James Webster, The psychology of paranormal belief: a researcher’s handbook, av Harvey Irwin, A new science of the paranormal: the promise of psychical research,
av Lawrence LeShan, William Crookes (1832 - 1919) and the
commercialization of science, av William Brock.

Mindfield
nr 2,vintern 2010

Detta andra nummer, volym 2 issue 1 från den internationella sammanslutningen Parapsychological Association inleder PA-ordförande David Luke, därefter info om detta års
PA-konferens, i Paris 22-25 juli, tidskriftens redaktör Etzel
Cardeña kommenterar nyheter av särskilt intresse.
Den mångårige medlemmen Alan Gauld intervjuas, ett
nytt växande center i Brasilien som ska utforska gränssnittet mellan andlighet och hälsa presenteras (som också kan
innebära att en PA-konferens endera året kan bli i just Brasilien), Gerd Hövelmann, som för övrigt kandiderar att bli ny
vice ordförande i PA sammanställer en ny lista av artiklar av
relevans för parapsykologi, och Carlos Alvarado sammanställer en bibliografi för studiet av den gamla litteraturen.

Flyttar du? Anmäl ny gatuadress, nytt mobilnr och epostadress till Åsö Föreningsråd: bjorn@aso.nu eller
ring Björn Berglund 08-644 72 10, eller skicka via
vanlig post till: Åsö Föreningsråd, Färgargårdstorget 94,
116 43 Stockholm.
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