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Nästa nyhetsbrev:  mitten av maj

Höstens program

Om detta nyhetsbrev

Hösten fortsätter med en rapport tisdagen den 16 no-
vember från årets parapsykologikongress i Paris,
med Jan Fjellander och Jan Dalkvist: Nya rön inom
den parapsykologiska forskningen.

Året avslutas med ett föredrag tisdagen den 7
december med Robert Carleson. Hans kartläggning
av spiritualismen som vi tog del av i december förra året
var så inspirerande, så han fortsätter denna kväll på
tema Backman, Kallenberg och Alrutz, några pionjä-
rer inom svensk psykisk forskning. Sedan ett år tillbaka
skriver han på en bok med titeln ”300 år av svensk spi-
ritism” tillsammans med historikern Chester Serrander.
Svensk psykisk forskning har sin grund i de spiritistiska
fenomen, som inträffade i slutet av 1800-talet, men ock-
så i 1700-talets animala magnetism, såväl som medelti-
dens magi och astrologi. Robert har lovat att sätta in
den parapsykologiska forskningen i ett brett idéhisto-
riskt sammanhang.

Vi kan också redan nu tipsa om första föredraget
nästa år. Det blir tisdagen den 25 januari med Suzan-
ne Gieser som kommer att berätta om C G Jung och
den svenska psykologen Poul Bjerre, mycket stor och
känd psykolog i början av 1900-talet. I övrigt blir det
nästa år en fortsättning om psi-spåret och ett föredrag
om svensk forskning om nära-döden-upplevelser.

Detta nyhetsbrev på 8 sidor (vi tar ett höst- och ett vår-
nummer lite längre) inleds med en artikel av Robert
Charman, översatt och sammanfattad av Eve Råstrand-
Suurvee, om telepatiforskning med tvillingar, med EEG
och fMRI, ”hjärnskanning”. I Artikeln kritiseras en ib-
land nämnd undersökning av Moulton och Kosslyn som
kom fram till att telepati inte finns. Charman påtalar flera
brister i utformningen.
Vidare redogör jag för en kritisk granskning av skep-
tikern Richard Wiseman, en granskning där den ka-
nadensiske parapsykologen Chris Carter klart ifrågasät-
ter Wisemans trovärdighet. Carter kom för två år sedan
ut med boken Parapsychology and the skeptics, och
publicerar nu i engelska JSPR (Journal of Society for
Psychical Research) kritik mot Wiseman och hans
framfart i brittiska media, baserad på en artikel i Skepti-
cal Inquirer. Det visar sig att han själv gör sig skyldig till
flera exempel på fusk, där han t ex ser till att positiva re-
sultat ser ut som misslyckade.

Jag återkommer i nästa nyhetsbrev med en sammanfatt-
ning av en ny metaanalys av bl a ganzfeld-försök med
ännu mera kritik av bl a Julie Milton, den som tillsam-
mans med Wiseman 1999 publicerade en uppmärksam-
mad metaanalys, som nu klart kan ifrågasättas.

Om tvillingar handlar det sedan också i en sam-
manfattning av min analys av den enkät som drygt 200
engelska tvillingar fyllde i på the Twin Day i London för-
ra sommaren om deras exceptionella upplevelser och
anknytning.

Apropå diskussioner med skeptiker  uppmärk-
sammar jag här och i notiser på hemsidan, dels två inter-
vjuer i tidningen Onyx, med skeptikern Sven Ove Hans-
son resp. Etzel Cardeña, dels debattinlägg i DN som vi-
sar en total oenighet även på andra områden, i detta fall
om parallell-området alternativ medicin.

Hedersdoktor trots/pga ”pseudo”- forskning?
Ett märkligt fall av intresse för forskning som skeptiker
påstår är ”pseudo” är innehållet i ett program av Veten-
skapens värld i tv i våras. Victoria Dyring intervjuade
där både Rollin McCraty och Gary Schwartz, om min-
nen och färdigheter som de antydde kanske överfördes
vid hjärttransplantation. Framför allt Schwartz har
stämplats hålla på med pseudovetenskaplig forskning.
Det märkliga  och positiva är att Victoria Dyring i höst
blir hedersdoktor för sitt sätt att presentera naturveten-
skap i tv (DN, 24/9/2010) och detta trots (eller på
grund av?) att hon bland många andra program, inter-
vjuat och givit utrymme åt forskning som vissa stämplat
som ”pseudo”- vetenskap. Det är positivt att hon och
redaktionen har integritet att ta upp tema som vissa tycker
går över gränsen. Vi ser fram emot fler tema av samma
djärva slag. Jag ger henne särskilt utrymme i min nya bok.

Apropå Cardeña uppmärksammades jag på sen-
sommaren om att hans doktorand Devin Terhune dispu-
terade på sin avhandling, vilket jag nämner på sid 3 och i
notis 99 på hemsidan skriver jag om ett nytt online-för-
sök med Sheldrake.

Vi uppmärksammar där också en ny utmärkt
översikt av kvantfysikens intrång i biologin, av den
österrikiske fysikern Arndt. På parapsykologikonferen-
sen i Paris presenterades ett europeiskt projekt att samla
upplevelser av spontan psykokinesi, Euro-psi. Vi sam-
ordnar projektet i Sverige, och redogör för det på sid 3.

Min egen bok, ”Conscious Connections. About
parapsychology and holistic biology” kommer ut i år
på det tyska förlaget VDM Verlag (som specialiserat sig
på universitetsuppsatser av olika slag), med utmärkt och
tacksamt förord av ingen mindre än Stanley Krippner,
som är en av de få som är väl insatt i både parapsykolo-
gi och det andra forskningsfältet jag berör, psychoener-
getic systems. Mer om den på sidan 8.
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Ny länk på hemsidan
med viktiga artiklar som stödjer

existensen av våra fenomen
I samband med att jag samlade material till min nya bok
har jag stött på en hel del nytt material, bl a nya meta-
analyser, d.v.s. sammanställningar av olika områden av
parapsykologi. Flera av dem är klart intressanta och
stödjer hypotesen att telepati finns. Bl a detta avser jag
lägga ut på vår hemsida under hösten, och också kort
nämna i nyhetsbreven framöver.

Jag börjar med en genomgång av ganzfeld-forsk-
ningen, med länkar till de viktigaste rapporterna. Vi vill
göra tydligt vilka rapporter som är väsentliga, som
man kan peka på som stödjer telepati, healing, pre-
sentiment/föraning och andra fenomen. Vi ska lätt kunna
bemöta skeptiker som påstår att det inte finns några bevis
för ”våra” fenomen, Sturmark, Sven Ove Hansson m fl.

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

Föreningsfrågor - mötesvärdar
Under hösten kommer främst Jens Tellefsen att vara
mötesvärd, dvs. sköta kassan, men självklart bör vi
vara flera, så, du som är intresserad, hör av dig, maila
Jens om du vill veta vad det innebär (jate/@kth.se). Vi
vill också ha fler medarbetare till nyhetsbrevet, som bl.
a. innebär att bearbeta och sammanfatta till notiser de
intressanta artiklar vi stöter på.

Påminnelse om kommande föredrag
Du som vill ha påminnelse om kommande föredrag per
e-post, meddela detta till Edgar Müller på e-post
edg.muller@comhem.se. Du som anmäler din e-posta-
dress kan också få andra nyheter och påminnelser på
detta sätt.

Studiecirkel till våren
Vi ska i dagarna ta kontakt med ett svenskt studieför-
bund och diskutera möjligheterna till samarbete. När vi
vet mer meddelar vi de av er som visat intresse. Anmäl
annars ditt intresse via e-post (jate@kth.se) .

Debattinlägg i DN om alternativ
medicin – total oenighet

/GB
Skeptikerna i VoF hade ett stort uppslaget debattinlägg i
DN den7/9 under rubrik Skattebetalarnas pengar ska
inte gå till sockerpiller. Motinlägg kom den 22/9 under
rubrik Sjukvård är också bemötande, etik och estetik,
av flera företrädare för, som det ser ut, en seriös alterna-
tiv medicin. Man kan notera att bland de som underteck-
nade skeptikerinlägget var väldigt få fackkunniga på bio-
området, medan svarsnotisen var undertecknad av högst
kvalificerade experter. Påståendet från skeptikerna, till
stora delar Vetenskap och Folkbildning att det inte finns
någon forskning tillbakavisas.

De båda inläggen finns på följande webbadresser:
Här är referenserna: http://www.dn.se/debatt/sjukvard-
ar-ocksa-bemotande-etik-och-estetik-1.1174277
* http://www.dn.se/debatt/skattebetalarnas-pengar-ska-
inte-ga-till-sockerpiller-1.1165857

Parallella intervjuer i Onyx om para-
psykologi med Sven Ove Hansson

resp. Cardena
/GB
Tidningen Onyx hade i våras två parallella intervjuer
med dessa företrädare för resp. emot parapsykologiks
forskning. Vi är inte förvånade över den väldigt stora
klyfta som finns mellan Sven Ove Hansson, SOH och
Cardeña vad gäller parapsykologi, men läsaren måste
ju undra – hur kan de ha så olika uppfattningar? Och
jag undrar vad SOH och även Jesper Jerkert, JJ, vet
vad det gäller modern parapsykologisk forskning och
de vetenskapliga studier vi menar pekar mot att dessa
fenomen finns och att forskningen ska tas på allvar.
Är SOH och JJ insatta i detta?

Euro-PSI
Händer det att du, eller någon du känner eller hör
talas om för närvarande är med om återkomman-
de spontana händelser av typen oförklarliga ljud/
ljus, och/eller att föremål flyttar på sig, dyker upp
eller försvinner?

I så fall bör du/han/hon snarast anmäla sig på
info@parapsykologi.se  för att delta i ett vetenskapligt
experiment. Experimentet är enkelt:
Att under 2 veckor svara på tre-fyra enkäter via Internet.
Skicka ett email till oss, så blir du kontaktad för mer
detaljer.

Rapport från Lunds Universitet
och Etzel Cardeña

Vi vill uppmärksamma att den första doktoranden
Etzel Cardeña har haft, Devin Terhune, dispute-
rade och försvarade sin avhandling den 22 septem-
ber, Dissociation and heterogeneity in high hyp-
notic suggestibility. Handledare Professor Etzel
Cardeña och docent Magnus Lindgren.
Devin har samarbetat i 1 projekt om ett medium, 2
projekt om presentiment (föraningar) och 1 projekt om
telepati. Han är nu post doc i Oxford.  I och med att
Terhune är klar i Lund finns plats för ny intresserad!

I övrigt vill Cardeña uppmärksamma en ny
ganzfeld meta-analys i Psychological bulletin (av
Storm, Di Risio och Tressoldi) som vi ska återkom-
ma till, Daryl Bem är på gång med en artikel om
prekognition till Journal of Personality and Social
Cognition, och Emily Kelly har en om mediumskap i
Journal of Nervous and Mental Diseases.



 PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter      Nr 54 nov 2010

Telepati och enäggstvillingar
Kan vi för en gångs skull

komma fram till en lösning på psi-debatten?
Översättning/sammanfattning av artikel

i The Paranormal Review, July 2009
av Robert A. Charman

SAMMANFATTNING AV EVE SUURVEE-RÅSTRAND

Forts sid 8

4

Neurologen kan neurologi, men neurologin kan inte för-
stå neurologen. Vi anser i dagens kunskapsläge att
hjärna och ”mind” är artskilda och inte gradskilda en-
heter. ”Mind” kan därför helt legitimt inkludera psi då
”mind” inte har någon fysisk plats.

Den klassiska fysiken kan inte leverera förklaring-
ar till hur ”mind” och medvetande uppstår och därmed
kan det inte heller stödja argument som förkastar psi.
Kvantfysiken kan ge mer upplysning om hur ”mind”
och hjärna är relaterade.

Författaren börjar med att diskvalificera Moulton
& Kosslyns forskning som skulle bevisa att psi inte ex-
isterar. Både Playfair och Moulton & Kosslyn har ex-
perimenterat med telepati och kommit till motsatta re-
sultat. Playfairs forskning har visat att en av tvillingarna
speglar den andras smärta, trauma eller symtom i 30-
35 procent av tvillingparen.

Moulton & Kosslyn å andra sidan hävdar att de
genom sin forskning har löst psi-debatten och bevisat
att psi inte existerar.

Moulton & Kosslyn använder sig av fotografier
som en person får titta på och den andra i paret får be-
kräfta om bilden han får se är densamma som visas för
motparten. Forskarna använder sig av olika expone-
ringstider. Man mäter reaktionerna hos den som ska
bedöma om fotografiet är det som visas för den andra
med olika tekniska hjälpmedel. Sexton par deltog i ex-
perimentet, 14 män och 18 kvinnor bestående av fyra
par makar, tre par identiska tvillingar och en mor med
sin son. De erhöll ett nollresultat och konstaterade att
psi inte existerar.

Artikelförfattaren anger ett antal olika skäl till var-
för man inte kan godta Moulton & Kosslyns forskning
som bevis för att psi inte skulle existera.

1. Han menar att de hade tagit 32 försökspersoner, vis-
serligen varandra närstående, men som aldrig upplevt
någon form av psi. En alldeles för ny situation för dem.
2. De har inte gjort några försök med att ta efter de

närmare trettio försök med EEG och fMRI som har vi-
sat att hjärna kommunicerar med annan hjärna.
3. Försökspersonerna var inte avslappnade vilket krävs
för mottaglighet för telepati.
4. Deras felaktiga underliggande tes är att psi-kommu-
nikation ska fungera som ett vattenflöde med tryck som
när som helst och till vem som helst kan släppas på.

I vardagslivet har tusentals rapporter visat att det
är mest sannolikt för psi att uppstå när en av perso-
nerna är under stark press och när mottagaren befinner
sig i ett relativt avslappnat tillstånd. Tidigare EEG och
fMRI studier har dessutom visat att 20 procent av
befolkningen och 30-35 procent av identiska tvillingar
är psi-sensitiva.

Tvillingtelepati
Artikelförfattaren redovisar följande fem exempel häm-
tade från Playfairs forskning som ger starkt stöd för att
telepati mellan tvillingar existerar.
1. En tvillingsyster var med om en bilolycka, fick bröst-
korgen krossad och fördes till sjukhus. Den andra tvil-
lingen fick akuta smärtor i bröstet, fördes också till
sjukhus och med en minuts intervall avled båda.
2. En tvilling fick plötsliga smärtor i sitt vänstra ben och
utvecklade skador på kroppen som tilltog och avtog.
400 miles därifrån hade hennes tvilling varit med om en
bilolycka och skadat sig på samma sätt.
3. En tvilling fick akuta magsmärtor och meddelade nå-
gon att det kändes som en förlossning. Hon fick senare
meddelat att hennes tvilling som för tillfället var i Euro-
pa, hon själv var i New York, hade fött för tidigt.
4. En fyraårig tvilling brände sin hand när hon var på
besök hos sina morföräldrar. Tvillingsystern fick ont i
handen och föräldrarna kunde sedan konstatera att
båda flickorna hade lika stora brännmärken på samma
ställe och hand.
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Chris Carter, parapsykolog i Kanada går i senas-
te numret av JSPR (Journal of Society for Psychi-
cal Research) igenom några invändningar som den
ledande skeptikern Richard Wiseman har mot pa-
rapsykologin. Han går noga igenom dessa invänd-
ningar, tillbakavisar samtliga och visar också hur
Wiseman själv i flera viktiga avseenden fuskat
och manipulerat resultat, allt för att ge intryck att
parapsykologin inte har några positiva och intres-
santa resultat.

Artikeln rubriceras ”Heads I
lose, Tails you win” or How
Richard Wiseman nullifies po-
sitive results: a response to
Wiseman’s (2010) critique of
parapsychology.

Wiseman, som är en väl-
känd skeptiker i England och
ofta framträder i brittisk media
för att ”avslöja” psykisk forsk-
ning, argumenterar i en

artikel nyligen i Skeptical Inquirer, ’Heads I win, tails
you lose’ how parapsychologists nullify null results’, för
att parapsykologer har en tendens att bedöma positiva
resultat som att de stödjer existensen av psi, och ändå
har tagit till sig olika strategier för att försäkra sig om att
noll-resultat inte ska räknas som bevis för att psi inte
existerar.

Chris Carter visar i denna artikel hur Wiseman ge-
nom hela sin karriär har varit lika skyldig och klander-
värd att tillämpa detta tillvägagångssätt, ”heads I win,
tails you lose” när det gäller parapsykologiska forsk-
ningsresultat, och i hans fall, att se noll-resultat som be-
vis mot psi-hypotesen, medan han försöker att försäkra
sig om att positiva resultat inte ska räknas som bevis
för det.

I sin artikel anger Wiseman följande kritik mot pa-
rapsykologer:

”Nya procedurer för att plocka körsbär” - med detta
menar han att positiva resultat i parapsykologi har upp-
stått från en massa icke-signifikanta studier. Icke desto
mindre är de mer sannolika än icke-signifikanta studier
som presenteras på konferenser eller publicerade i en
tidskrift.

Att bortförklara icke lyckade försök till upprep-
ningar - Wiseman menar att parapsykologer kommer
med olika ursäkter för att inte behöva acceptera när de
misslyckas med att upprepa positiva resultat och ta
detta som bevis för att psi inte existerar.

Meta-analyser och retrospektiv data-selektion -
Wiseman menar att meta-analyser är bevis mot existen-
sen av psi, men att parapsykologer retrospektivt be-
stämmer sig för att bara analysera data som passar
med att psi finns.

Chris Carter ger sedan en lång rad exempel på hur
Wiseman fuskat och fuskar.

Anklagelsen att parapsykologer utgår från publice-
rade rapporter, samtidigt som det finns många opubli-
cerade som har slumpresultat. Något stöd för detta på-
stående har han inte, påpekar Carter, och nämner en
undersökning som den numera skeptiska Susan Black-
more genomförde 1980 för att undersöka om det fanns
någon felaktighet till förmån för att rapportera lyckade
ganzfeld-försök, och kom fram till att det inte fanns nå-
gon sådan felaktighet – icke-lyckade studier hade lika
stor sannolikhet att publiceras som lyckade. Och i en
dialog mellan Ray Hyman och ganzfeldforskaren på
80-talet Charles Honorton fick Hyman konstatera att
selektivt rapporterande inte kunde förklara de signifik-
anta resultaten.

Ett konkret exempel på hur Wiseman själv använ-
der sig av denna teknik är när han 2004 avfärdade det
ryska mediet Natasha Demkina. Natasha sade sig kun-
na se djupt in i människors kroppar, undersöka deras
organ och säga till när något var fel. Vid en demonstra-
tion 2004 inför Discovery Channel med Wiseman fick
hon sju kort, vart och ett av dem med en anteckning

ÖVERSÄTTNING/SAMMANFATTNING: GB

Ledande skeptiker
anklagas för att fuska
och manipulera resultat

Richard Wiseman

Chris Carter

 Forts nästa sida 5
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om en medicinsk åkomma, ett av korten tomt. Sju per-
soner ställdes i en rad och hon skulle för varje kort
ange vilken person som hade den åkomman. Hon iden-
tifierade 4 av de 7 på rätt sätt, med odds 50 mot 1 att
lyckas av en slump. Ändå bestämde Wiseman enligt
undersökningsprotokollet att det var ett misslyckande –
Natasha och hennes agent hade skrivit under ett avtal
att färre än fem träffar var att betrakta som slump.

Nobelpristagare intygar Wisemans felaktiga
tillämpning av statistiken

Nobelpristagaren Brian Josephson samt den kanske
mer neutrale Keith Rennolls, professor i tillämpad sta-
tistik vid Universitetet i Greenwich, intygar att Wiseman
inte tillämpat statistiken på rätt sätt. Rennolls brev pu-
blicerades i Times Higher Education Supplement, den
17 december 2004. Detta är alltså ett fall, påpekar
Carter, där Wiseman får ett positivt resultat att se ut
som ett misslyckande, genom att selektivt ignorera en
nivå av Nathashas framträdande, som normalt accepte-
ras i social experimentell forskning att vara signifikant
över vad som anses vara ren slumpmässighet.

Wisemans andra kritik är att anklaga parapsykolo-
ger för en påstådd tendens att komma med olika ur-
säkter när man upprepar lyckade experiment men
misslyckas, detta för att inte behöva acceptera dem
som bevis för att psi inte existerar.

Här gör sig Wiseman skyldig till samma sak som
han anklagar parapsykologer för, menar Carter och ger
exempel på försök Wiseman gjorde med hunden Jaytee
som Sheldrake gjort lyckade försök med. Fast han
egentligen lyckades, när han skulle göra egna försök
och visa att hunden Jaytee inte väntade särskilt när hus-
se vände hemåt, så skapade Wiseman, enligt Carter,
egna kriterier för när det skulle anses vara lyckat. Även
den numera skeptiska Susan Blackmore försöker kom-
ma till undsättning för Wiseman, i ett inlägg 1999, men,
menar Carter, kommer också med felaktiga påståen-
den, om man granskar Sheldrakes grafer mycket noga.
Det är uppenbart, menar Carter att Wiseman här är
synnerligen ohederlig och trots flera diskussioner med
Sheldrake fortsätter han att påstå att hunden inte uppvi-
sar någon paranormal förmåga.

Wisemans centrala poäng i sin artikel i Skeptical
Inquirer var att ”parapsykologer har tenderat att be-
trakta positiva resultat som att de stödjer psi-hypote-
sen, medan man försäkrar sig om att noll-resultat inte
räknas som bevis mot”. Detta, menar Carter innebär att
man begår samma fel att blanda ihop absence of evi-
dence med evidence of absence. Det fel Wiseman och
Milton gör, sker i en välkänd metaanalys från 1999.

Fuskade i analys av ganzfeld-experiement
Det Wiseman inte nämner, påpekar Carter, är att det
senare visade sig att Milton och Wiseman hade fuskat i
sin statistiska analys av ganzfeld-experiment genom att
inte ta hänsyn till ”sample size”, hur många ’gissningar’
som ingår i ett försök. Dean Radin lade ihop träffar och
försök i de 30 studier som ingick, den statistiskt
korrekta metoden att göra en metaanalys på, och fick
ett statistiskt signifikant resultat med oddsen på 20 mot
1 att resultatet berodde på slumpen. De 30 studierna
varierade i storlek från 4 försök till 100, men de hade
använt en statistisk metod som helt ignorerade antalet,
N. Om vi, t ex har tre studier, två med 8 ’gissningar’
som var och en gav 2 träffar (25%), och en tredje med
N = 60, med 21 träffar (35%) . Om vi ignorerar
storleken, så blir den oviktade genomsnittsprocenten av
träffar bara 28%, men det kombinerade genomsnittet
av alla träffar är strax under 35%. Detta är, i enkla
termer, det misstag de gör, menar Carter.

Statistikern Jessica Utts påpekade detta vid ett
möte som Dean Radin ordnade 2007 i Vancouver. Wi-
seman var närvarande vid detta möte och kunde inte ge
någon rationell förklaring hur denna hantering av statis-
tik kunde vara berättigad. Icke desto mindre nämner
Wiseman denna studie i sin artikel i Skeptical Inquirer
med att ”den kumulativa effekten var liten och inte sig-
nifikant”.

Förutom detta statistiska missgrepp uteslöt han i
sin meta-analys en lyckad studie av Kathy Dalton från
1997, en studie som presenterades vid en konferens
ledd av Wiseman två år innan rapporten av Milton och
Wiseman publicerades.

Ledande skeptiker går inte att lita på
Denna genomgång visar, menar Carter, hur Wiseman
använder tricks för att få de resultat han vill ha. Han gör
det med två grundläggande tekniker: han ignorerar sta-
tistiska metoder och standards som är allmänt accepte-
rade i alla områden av vetenskapliga undersökningar,
samt att godtyckligt utesluta data som går tvärs mot
hans a priori motstånd mot existensen av psi.

Detta är, tyvärr, ytterligare ett exempel, verkar det
som, att ledande skeptiker inte går att lita på. Och vi
har fler på gång.
Källa: JSPR, juli 2010.
Originalartikeln finns på länk i notis 98 på hemsidan.
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Den enkät engelska tvillingar fyllde i vid en sk
Twin Day i London sommaren 2009 har analyse-
rats. Här följer en kort sammanfattning. Den ut-
förliga rapporten med bakgrund finns på länk i no-
tis 97 på hemsidan.

Det var sammanlagt 224 tvillingar som var närvarande
och fyllde i enkäten, Exceptional Experiences
Questionnaire, EEQ, utformad för att kartlägga
erfarenheter av telepatiliknande upplevelser, märkliga
sammanträffanden och grad av anknytning. 162 angav
att de var enäggstvillingar, 62 var tvåäggstvillingar. 60 %
angav att de hade haft upplevelser av telepati, 11 % av
dessa angav att de ofta hade dessa upplevelser, medan
53 % hade dem då och då, och 36 % bara en eller två
gånger. Nästan hälften av tvåäggstvillingarna angav att
de hade haft märkliga sammanträffanden, och klart mer
än hälften av enäggstvillingarna. Anmärkningsvärt var
också att majoriteten av tvillingar, särskilt
enäggstvillingar, med telepati hade känt av när den
andre tvillingen drabbats av sjukdom eller smärta.

Enäggstvillingar har fler telepatiupplevelser
Som en första viktig hypotes hade vi att enäggs-
tvillingar rapporterar fler upplevelser av telepati och
synkroniciteter, jämfört med tvåäggstvillingar. Den
hypotesen bekräftades, skillnaden var signifikant.

En andra viktig hypotes var att enäggstvillingar rap-
porterar starkare anknytning till varandra än tvåäggstvil-
lingar. Denna hypotes kunde också bekräftas, skillna-
den var signifikant.

Frågan om i vilket medvetandetillstånd de befann
sig i vid dessa upplevelser, resp. om delade drömmar
finns med i notisen på hemsidan.
Förutom skillnad mellan enäggs- och tvåäggs vad det

Engelska tvillingars
anknytning
och exceptionella
upplevelser
Göran Brusewitz

gäller dessa upplevelser och grad av anknytning ingick i
denna studie hypotesen att tvillingar med starkare
anknytning hade fler exceptionella upplevelser, en
hypotes som också kunde bekräftas, och skillnaden
var signifikant.

Informellt esp-test med Zener-kort
På denna tvillingdag genomfördes också ett informellt
esp-test, med de vanliga Zener korten, den ena
tvillingen skulle lägga dessa fem kort i samma ordning
som den andra tvillingen lagt dem – åtskilda av en
pappersskärm. Man noterade de fem tvillingpar som
lyckades matcha alla fem kort helt rätt. Analys visade
att dessa fem tvillingpar hade fler upplevelser av
telepati och synkroniciteter än de övriga, en skillnad
som nästan var signifikant.

Fotnot:
Rapporten har sänts till Perrott-Warrick Fund vid Trinity
College, Cambridge University som bidrog ekonomiskt
så jag kunde analysera de ifyllda enkäterna. Dessutom
har resultatet redovisats av undertecknad på den årliga
konferens som det engelska sällskapet ”for Psychical
Research” ordnade i september i Sheffield i år, och
veckan efter för vår svenska motsvarighet, svenska
SPF. Andra inblandade i denna studie var ledaren Pro-
fessor Adrian Parker och Lynn Cherkas på det engelska
tvillingregistret, samt som rådgivare Guy Playfair, förfat-
tare till bl a Twin Telepathy.
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Göran Brusewitz’ nya bok
Min nya bok, ”Conscious Connections. About pa-
rapsychology and holistic biology” kommer ut i år på
det tyska förlaget VDM Verlag (som specialiserat
sig på universitetsuppsatser av olika slag), med ut-
märkt och tacksamt förord av ingen mindre än Stan-
ley Krippner. Han är en av de få som är väl insatt i
både parapsykologi och det andra forskningsfältet
jag berör, psychoenergetic systems.

Förutom kapitel om dessa två forskningsfält
inleds boken med min magister- uppsats i psykolo-
gi, att detektera känslor på avstånd med den elek-
triska aktiviteten i huden, electrodermal activity.

Boken kommer att kosta 49 euro, och du
som är intresserad kan mejla mig om ditt intresse:
       goran.brusewitz@bredband.net

Eftersom jag får köpa den lite billigare planerar jag att
ha några ex till försäljning vid föredrag nästa år.

Tack för gåva:  B-t F-g I-l 200 kr

Tidskrifter sommar-höst 2010

/GB
Journal of the Society for Psychical Research juli 2010
Bland böcker som anmäls: The complete guide to ’The
most haunted house in England’ , The end of materialism
av Charles Tart. Utrecht II: Charting the future of pa-
rapsychology, edited by Chris Roe, Wim Kramer och Li-
sette Coly.

Dansk Tidsskrift for Psykisk forskning, nr 2 nov 2010
Behöver ej näring efter ”välsignelse”
I detta 105-års-jubileumshäfte – föredrag om Immunfor-
svaret og healing, Chakras and Nadi, Försök med lokali-
sering av forsvundne personer, en notis om en indisk
yogi som förbluffar läkarna ved Sterling Hospital i byn
Ahmedabad i Indien. Han är nu 70 år, blev välsignad av
en gudinna när han var sju år och har sedan dess varken
ätit eller druckit. Under de tio dagarna han, Prahlad Jani
var intagen och undersökt på sjukhus intog han varken
fast eller flytande föda och producerade varken urin eller
fast avföring.

Legitimering av alternativläkare i Ryssland
Slutligen legitimering av alternativläkare i Ryssland. TV-
programmet Russia Today meddelar att det ryska
parlamentet Dumaen planerar att strama upp reglerna för
alternativ medicin-behandlingar.

Framöver skall helare, spåkvinnor och clairvoyanta
ha en auktorisation från staten i form av ett diplom som
fås efter att de har bestått en eksamen, og hvis ikke de
herefter kan fremvise positiva resultater i form av hel-
bredte eller tilfredsne klienter, kan staten fratage dem de-
res autorisation.

Lovforslaget er fremsat efter at det er kommet frem
at mange godtroende mennesker er blevet franarret store
pengebelop till vaerdilöse behandlinger af skrupellöse al-
ternative helbredere. Denna sista nyhet kan bedömas på
flera sätt, kan säkert tolkas positivt av skeptiker, men är
säkert bra eftersom de seriösa ”behandlarna” borde klara
dessa kontroller, bara de sker på rimliga villkor.....

Paranormal review, juli 2010
Om ett experiment som Gronowicz med kolleger gjorde
2008, demonstrerande en positiv effekt av en slags strål-
ning från mänskliga celler. Experimentet var helt olikt de
experiment som brukade utföras vid Department of Sur-
gery and Orthopaedics vid Connecticut Health Centre,
och resultaten utmanar de vetenskapliga antagandena om
hur världen fungerar – som ”strålningsagent” i detta fall
hade man inte en känd fysisk agent, utan riktad subjektiv
intention, tvärs genom rummet av tre ”registered” sjuk-
sköterskor som tränats i healingtekniken Therapeutic
Touch. Extra intressant med tanke på att skeptikerna i
VoF i sitt senaste nummer av Folkvett tar upp healingtek-
niken Therapeutic Touch (som ett föredrag vid Göte-
borgs Universitet) och där både kommenterar det ovan-
ligt bra, men också driver med det.

Vidare berättas om möte i Buenos Aires mellan
polisen och två psychics och hur de hjälps åt vid kid-
nappningar, mord och personer som försvunnit.

5. En morgon upplevde en tvilling stark smärta näsan.
Vid exakt samma tidpunkt 60 miles därifrån fick hen-
nes tvillingsyster näsan bruten av någon som stötte
emot henne underifrån när hon simmade i en bassäng.

Artikelförfattaren RA Charman, summerar med att
man enligt principen Ockhams rakkniv, enkelhetens prin-
cip, bör dra slutsatsen att telepatisk kommunikation exis-
terar. Alltför många märkliga sammanträffanden har fö-
rekommit och forskning med EEG och fMRI har gett
starka belägg för ett sådant antagandes sannolikhet.

Telepati och enäggstvillingar Forts från sid 4

Nästa nyhetsbrev planeras komma
ut i mitten av januari.


