
Kontakt med andra Kontakt med andra 
sidan?sidan?

Banbrytande vetenskapliga Banbrytande vetenskapliga 
experiment om fortsatt existens experiment om fortsatt existens 

efter defter döödenden

av Gary Schwartz, PhDav Gary Schwartz, PhD



LLÄÄSTA BSTA BÖÖCKERCKER

SusySusy Smith (2000)Smith (2000)””The The AfterlifeAfterlife CodesCodes””

George D George D DalzellDalzell (2002) (2002) ””MessagesMessages ––
EvidenceEvidence for Life after Deathfor Life after Death””

SuzaneSuzane NorthropNorthrop (2002)(2002)””Everything Everything 
happenshappens for a for a reasonreason –– Love, Free Love, Free 
Will, and the Will, and the LessonsLessons of the Soulof the Soul””

John Edward (2001) John Edward (2001) ””CrossingCrossing over over ––
the the StoriesStories BehindBehind the the StoriesStories””



Gary Schwartz,Gary Schwartz,
professor i psykologi, professor i psykologi, 

medicin, medicin, 
neurologi, psykiatri neurologi, psykiatri 

och kirurgi vidoch kirurgi vid
University of ArizonaUniversity of Arizona

Linda Linda RussekRussek, PhD, PhD



19951995--19961996
””KodKod--projektetprojektet””

Det bDet böörjade med rjade med SusySusy SmithSmith



””FFöör att motbevisa pr att motbevisa pååststååendet endet 
att alla kratt alla krååkor kor äär svarta r svarta 

äär det tillrr det tillrääckligt ckligt 
att finna en vit kratt finna en vit krååka.ka.””

William JamesWilliam James



SusySusy SmithSmith--projektetprojektet
19961996

Gary Schwartz och Linda Gary Schwartz och Linda 
RussekRussek samarbetarsamarbetar

med med SusySusy Smith fSmith föör att r att 
vetenskapligt designavetenskapligt designa
hennes hennes kodkod--experimentexperiment

Fick godkFick godkäänt frnt fråån Arizonan Arizona--
Universitetet 1996Universitetet 1996



Laurie CampbellLaurie Campbell
””FFöörsta mrsta möötet och ftet och föörsta testetrsta testet””

Gary Schwartz morGary Schwartz mor

Henry Henry Russek,LindasRussek,Lindas farfar

Gary Schwartz farGary Schwartz far

William James, William James, 
professor vid Harvard professor vid Harvard universityuniversity i bi böörjanrjan
av 1900av 1900--talet talet –– myntade begreppet myntade begreppet 
parapsykologiparapsykologi



””TrebentaTrebenta--stolstol--experimentetexperimentet””

SusySusy
SmithSmith

Laurie Laurie 
CampbellCampbell

Den dDen döödede



Fyra medierFyra medier

•• John EdwardJohn Edward
•• SuzaneSuzane NorthropNorthrop
•• Anne Anne GehmanGehman (pastor)(pastor)
•• Laurie CampbellLaurie Campbell



Inbjudna dInbjudna döödada

SusysSusys mor: Betty Smithmor: Betty Smith

Lindas far: Henry Lindas far: Henry RussekRussek

Garys far: Howard SchwartzGarys far: Howard Schwartz

Professor William JamesProfessor William James

SusySusy ritar fyra bilder ritar fyra bilder 
+ en kontrollbild+ en kontrollbild



Fyra forskningsprojekt Fyra forskningsprojekt 
med spiritistiska mediermed spiritistiska medier

1.1.HBOHBO--experimentetexperimentet
2.2.MiravalMiraval--experimentetexperimentet med med 

tysta mottagaretysta mottagare
3.Canyon 3.Canyon RanchRanch--experimentetexperimentet med med 

helt tysta mottagarehelt tysta mottagare
4.Campbells 4.Campbells ””vit vit krkrååkaka””--sessionersessioner



1.1.
HBOHBO--experimentenexperimenten

19991999
•• John EdwardJohn Edward

•• SuzaneSuzane NorthropNorthrop
•• George AndersonGeorge Anderson

•• Anne Anne GehmanGehman (pastor)(pastor)
•• Laurie CampbellLaurie Campbell



TvTvåå mottagaremottagare

Pat Price &Pat Price &
Ronnie Ronnie NathansonNathanson
((vitvarufvitvaruföörsrsääljerskaljerska))



Medier och mottagare hMedier och mottagare höölls lls 
ååtskildatskilda

I I experimentrummetexperimentrummet ssååg de g de 
inte varandra inte varandra –– en sken skäärm emellanrm emellan

De satt bredvid varandra De satt bredvid varandra 
med med HBO.sHBO.s kameror riktade mot demkameror riktade mot dem

Respons: Ja eller nejRespons: Ja eller nej



Kategorisering och bedKategorisering och bedöömningmning
av uttalandenav uttalanden

•• BegynnelsebokstBegynnelsebokstääverver
•• NamnNamn
•• Historiska faktaHistoriska fakta
•• Personliga beskrivningarPersonliga beskrivningar
•• TemperamentTemperament
•• ÅÅsiktersikter

FrFråån n --3 till +33 till +3









ResultatenResultaten

PatPat mellan 77 mellan 77 –– 95 % tr95 % trääffarffar

Ronnie mellan 64 och 90 % trRonnie mellan 64 och 90 % trääffarffar



2.2.
19991999

MiravalMiraval--experimentenexperimenten
med tysta mottagaremed tysta mottagare

((RussekprotokolletRussekprotokollet = 10 minuter = 10 minuter 
total tystnad och dtotal tystnad och däärefter refter JaJa--nejnej--

period)period)



Sex mottagareSex mottagare
Pat Price (maken Michael just dPat Price (maken Michael just döött)tt)

ElayneElayne RussekRussek, , Lindas mammaLindas mamma
Diane Diane GoldnerGoldner, f, föörfattarerfattare

HeatherHeather, en student, en student
Christopher, med teosofisk mor   Christopher, med teosofisk mor   
En udda lEn udda lääkare med rosa klkare med rosa klääderder







3.3.

Experimentet med Experimentet med 
helt tysta mottagare helt tysta mottagare 

vid vid CanyonCanyon RanchRanch
December 1999December 1999



Samarbete Samarbete 
med psykiska magiker med psykiska magiker 
och och ””coldcold readersreaders””



DubbelDubbel--blindblind--testtest

Fem Fem ””forskningsmottagareforskningsmottagare””
som var villiga att komma som var villiga att komma 
tillbaka senare och bedtillbaka senare och bedööma ma 
mediernas uttalanden, mediernas uttalanden, 

samt bedsamt bedööma de ma de 
andras sessioner.andras sessioner.



•• FFöörst total tyst period rst total tyst period 
((RussekprotolletRussekprotollet))

•• Sedan Sedan ””jaja--nejnej””--periodperiod
men fmen föörsrsööksledarenksledaren

svarar. svarar. 
•• Mediet fMediet fåår inte hr inte hööra ra 

mottagarens rmottagarens rööst.st.



En ny typ av mottagareEn ny typ av mottagare

Vetenskapligt trVetenskapligt träänade fnade föör r 
att underlatt underläättatta

bedbedöömningen av mediernas mningen av mediernas 
uttalandenuttalanden



4.4.
Campbells Campbells 

””vit vit krkrååkaka--sessionersessioner
(Campbellproceduren)(Campbellproceduren)

Laurie Laurie CampellCampell ochoch
tre mottagare,tre mottagare,

bl.a. George bl.a. George DalzellDalzell



CampbellCampbell--procedurenproceduren

1. 1. FFöörr--sessionsession
2. Tyst telefonsession 2. Tyst telefonsession 

((RussekprocedurenRussekproceduren))
3. D3. Däärefter refter ””jaja--nejnej””--periodperiod

ddåå Laurie lLaurie lääste upp anste upp an--
teckningar frteckningar fråån n fföörsessionenrsessionen



Alla namn somAlla namn som
Laurie uppgavLaurie uppgav
I sessionenI sessionen
Med GeorgeMed George

DalzellDalzell

15 +315 +3
4 +24 +2
3 +13 +1

3 missar3 missar



Vissa av upptVissa av upptääckterna skulle ckterna skulle 
krkrääva att medier i hemlighet va att medier i hemlighet 
anvanväände detektiver som var nde detektiver som var 

ssåå bra sbra såå att de sjatt de sjäälva undgick lva undgick 
upptupptääckt av andra detektiver ckt av andra detektiver ––

””superbedrsuperbedräägerigeri””



Vissa av upptVissa av upptääckterna skulle ckterna skulle 
krkrääva att mottagarna felaktigt va att mottagarna felaktigt 
kom ihkom ihååg vissa specifika fakta g vissa specifika fakta 
om sina personliga historierom sina personliga historier
inklusive namn pinklusive namn påå slslääktingar ktingar 

och doch döödsorsaker dsorsaker ––

””superfsuperföörutfattade meningar rutfattade meningar 
om mottagareom mottagare””



Vissa av upptVissa av upptääckterna skulle ckterna skulle 
krkrääva att medierna var va att medierna var 

extraordinextraordinäärt duktiga prt duktiga påå att att 
gissa, gissa, ääven nven näär mottagarna r mottagarna 

inte sade ett ord och medierna inte sade ett ord och medierna 
inte kunde se dem inte kunde se dem ––

””supergissandesupergissande””



Vissa av upptVissa av upptääckterna skulle ckterna skulle 
krkrääva att medierna tolkade va att medierna tolkade 
subtila subtila äändringar i klientens ndringar i klientens 
andning fandning föör att rr att rääkna ut, kna ut, 
till exempel att klientens till exempel att klientens 
mormor hade tagit med mormor hade tagit med 
TusenskTusensköönor till hennes nor till hennes 

mors brmors brööllop llop ––
””supersubtil tolkning av supersubtil tolkning av 

ledtrledtråådardar””



Vissa av upptVissa av upptääckterna skulle krckterna skulle krääva va 
att medierna latt medierna lääste inte bara ste inte bara 

mottagarens omedvetna utan mottagarens omedvetna utan ääven ven 
information som mottagarna sjinformation som mottagarna sjäälva lva 
inte kunde komma ihinte kunde komma ihååg eller komg eller kom

ihihååg felaktigt, bara fg felaktigt, bara föör att senare r att senare 
verifiera med ett samtalverifiera med ett samtal

med nmed nåågon annan slgon annan slääkting kting ––

””supertelepatisupertelepati””



SlutsatsSlutsats

””Den enkla hypotesen Den enkla hypotesen 
äär att medvetandet fortsr att medvetandet fortsäätter tter 

efter defter dööden.den.
Denna hypotes fDenna hypotes föörklarar rklarar 

alla data.alla data.””

Gary SchwartzGary Schwartz



Artiklar i vArtiklar i väärldens stora nyhetsmediarldens stora nyhetsmedia

””VETENSKAPEN BEVISAR ATT VETENSKAPEN BEVISAR ATT 
MMÄÄNSKLIGANSKLIGA

SJSJÄÄLAR LEVER FLAR LEVER FÖÖR EVIGTR EVIGT””

Konsekvenser?Konsekvenser?



Lagar Lagar –– straff? Dstraff? Döödsstraff?dsstraff?

ÄÄktenskapslktenskapslööften?ften?

Andlig utbildning?Andlig utbildning?




