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Ur innehållet 
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Here There Be Treasures?  
Dragons? Some Unfinished 
Explorations in Psychical Research 

Föredrag av SPFs ordförande 
dr Göran Brusewitz om:

Healing, biofält, auran och akupunktur
-finns det samband?

Dag: torsdagen 16 september 2021, kl 19.00   

Avgift: 100 kr, medlemmar och studerande 50 kr    

Lokal: Sal 1, Valhallavägen 148, 1 tr upp 
(Östermalms föreningsråd). T-bana Karlaplan, 
uppgång Valhallavägen. 
Busshållplats för 1, 4 och 72 finns precis bredvid 
ingången. 

Föredraget planeras ske digitalt någon gång i 
november.
Om restriktioner gör att föredraget måste ske 
digitalt meddelas detta på fb och hemsidan 
några dagar innan.

Nr 108 sep 2021Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, SPF

Dr. Göran Brusewitz har stött på forskning som 
knyter samman dessa fenomen och redovisar 
denna kväll vad han kommit fram till, att 
healing verkar höra ihop med ett biofält, som 
kanske är samma sak som auran? Vidare pekar 
denna forskning på att akupunktur-meridianer 
finns, kanske också hos djur. En grund för en ny 
biologi och ett nytt livsbegrepp. 

Webinarium med professor 
Charles Tart om:

Professor Charles Tart är pionjär för 
transpersonell psykologi och sedan länge 
också parapsykolog, med bl a boken The End 
of Materialism från 2009. Han delar denna 
kväll med sig digitalt av sina erfarenheter 
från sin karriär inom psykisk forskning, 
parapsykologisk forskning och transpersonell 
psykologi, om att utveckla vår kunskap såväl 
som att peka på svårigheter. Viss bakgrunds-
kunskap om parapsykologi är en fördel och 
gör det lättare att följa hans föredrag. 
Ta gärna i förväg del av ett föredrag med 
honom, sök på hans namn på youtube.com. 

Dag: torsdagen 30 september 2021, kl 19.00  
Avgift: gratis.     
I dator, via zoom, med länk: 
https://us02web.zoom.us/j/8793515340

Webinarium med professor 
Eben Alexander om:

Near-death experiences, 
the Science of Consciousness 
and the Evolution of Humankind

Professor Eben Alexander är neurokirurgen 
som skrev boken Till himlen och tillbaka efter 
att ha legat i koma i sju dagar, och överlevde. 
Hans nära-döden-upplevelse ändrade helt 
hans syn på livet, något han berättar om i 
detta digitala föredrag.

Dag: torsdagen 14 oktober 2021, kl 19.00
Avgift: gratis.     
I dator, via zoom, med länk 
https://us02web.zoom.us/j/8793515340
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I våras hade vi som bekant bara digi-
tala föredrag, flera var med ledande 
forskare (såsom Julia Mossbridge och 
Helane Wahbeh, den senare nu ny 
ordförande i PA, Parapsychological As-
sociation). Nu när restriktionerna bör-
jar lätta har vi förhoppningen att kun-
na genomföra några föredrag på plats 
i Fältöversten i Stockholm, men några 
blir digitala och också nu med mycket 
framstående forskare. Dessa föredrag, 
digitala och på plats, fyller förstås olika 
funktioner. Med de digitala föredra-
gen kan vi ha personer som vi annars 
inte skulle kunna ha, de skulle inte ha 
möjlighet att resa ända från USA som 
det är i flera fall, ända hit. Dessutom 
kan klart fler lyssna, även på avstånd. 
Föredragen på plats fyller som alla vet 
flera mycket viktiga funktioner, bl a att 
få träffas. 

Föredrag i höst 

Först ut i höst blir SPFs ordförande 
Göran Brusewitz som torsdagen den 
16 september håller ett föredrag 
om Healing, biofält, auran och aku-
punktur. Jag har under arbetet med 
antologin (om forskning kring med-
vetandet och parapsykologi) stött på 
forskning om att åtminstone viss heal-
ing verkar utövas via ett biofält, att det 
kan finnas samband med auran och att 
biofältet också verkar beröra akupunk-
turmeridianer. Jag delger ikväll vad jag 
kommit fram till, en svindlande grund 
för en ny biologi. Jag satsar på att vi ska 
kunna ses på plats i Fältöversten, och 
jag hoppas kunna upprepa det digitalt 
i november. Om det blir stramare re-
striktioner blir föredraget digitalt, och 
ni kan använda samma zoom-länk som 
till Tart och Alexander. 
Föredraget därpå blir med en legend-
ar, professor Charles Tart. Torsdagen 
den 30 september har vi ett digitalt 
föredrag med denne en av pionjärerna 
inom transpersonell psykologi, para-
psykolog och författare till bl a The End 

of Materialism från 2009. Rubriken 
blir “Here There Be Treasures?  Drag-
ons?  Some Unfinished Explorations 
in Psychical Research”.  
Föredraget blir i form av ett samtal 
med undertecknad, Göran Brusewitz. 
Han har förberett sig för ett samtal 
med punkter han har föreslagit. Dessa 
finns i den lista för bakgrundsläsning 
han utformat och som den intresse-
rade kan läsa, med länkar till hans 
hemsida. Denna lista, som jag har 
översatt, finns med i detta nyhetsbrev. 
Mer om hans bakgrund finns i separat 
notis.  

Föredraget därpå blir två veckor sen-
are, torsdagen den 14 oktober, och 
också då med en stor profil, professor 
Eben Alexander, författare till den my-
cket omtalade boken, Till himlen och 
tillbaka. Rubriken på hans föredrag 
blir det ganska ambitiösa Near-death 
Experiences, the Science of Con-
sciousness, and the Evolution of Hu-
mankind. Professor Eben Alexander 
är neurokirurgen som upplevde en sju 
dagar lång koma, vilket helt förändrade 
hans skeptiska sinne. Han dokument-
erade sina erfarenheter i två välkända 
böcker, Proof of heaven, och Maps of 
heaven, och nyligen Living in a mindful 
Universe, där han börjar förstå med-
vetandets sanna natur, med ett myck-
et viktigt och snabbt utspelande para-
digmskifte inom vetenskapen. Mer om 
hans bakgrund finns i separat notis.  

Därefter har vi i höst torsdagen den 4 
november dr Bernardo Kastrup (dig-
italt) på temat Consciousness after 
death. Hans tema brukar annars vara 
om Analytisk idealism, eller The Na-
ture of Consciousness. Ett föredrag på 
plats planerar vi för onsdagen den 10 
november, ett samtal mellan Tomas 
Videgård och Jörgen Gustavsson från 
TV4s Det Okända, ett digitalt blir det 
torsdagen den 25 november med den 
italienske professorn Patrizio Tress-
oldi (om Anomalous perception: An 
umbrella review of the meta-analytic 
evidence”, dvs om alla de meta-analy-
ser som gjorts, övergripande samman-
ställningar, som är ett tydligt stöd för 
parapsykologiska fenomen). Slutligen 
ytterligare ett digitalt, torsdagen den 

9 december med doktorand Katarina 
Johansson om Mystiska erfarenheter 
och meningsskapande i samtiden. 

Entrén till digitala föredrag – 
Patreon planeras införas

Vi har hittills erbjudit digitala före-
drag utan att man har behövt betala, 
och har diskuterat om vi kan fortsätta. 
Någon sorts inkomst från dessa före-
drag lär så småningom bli nödvän-
dig. Vi har bedömt att det som krävs 
för att ta betalt ännu så länge är lite 
besvärligt. Vi har nu bestämt oss för 
att införa ett möjligt alternativ, Patre-
on, en sorts ”betalvägg”, att ta betalt 
om man vill se det som spelats in eft-
eråt. Det blir en viss, låg summa den 
månad du vill ha tillgång till inspelade 
föredrag via patreon som man når via 
hemsidan. Nu finns föredragen, liksom 
podden under youtube-knappen uppe 
till vänster på hemsidan. Föredragen 
från i våras kommer att ingå, liksom 
flera föredrag i höst. Vill du stödja oss 
med lite mer kommer det att finnas en 
sådan möjlighet. Vi återkommer med 
mer info i nästa nyhetsbrev, och på 
facebook och hemsidan.   

Innehåll i detta nyhetsbrev
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Rapport från årsmötet 

Föredrag under våren 

Föredrag i höst  

“Here 
There Be Treasures?  Dra-
gons?  Some Unfinished Explo-
rations in Psychical Research” 

 

Innehåll i detta nyhetsbrev 

Detta nyhetsbrev innehåller framför 
allt lite bakgrund till Charles Tarts före-
drag och de punkter han ska ta upp. 
Dessutom några kommentarer om 
Eben Alexanders slutsatser vad det 
gäller att förstå medvetandet.
En reflektion jag vill lägga till är att 
slutsatserna från dem båda kan låta 
ovetenskapliga, vilket ofta blir fallet 
när man ska tolka resultat från para-
psykologi, som Tart gör, och från nära-
döden-forskning som Alexander gör. 
Båda finner det nödvändigt med en 
icke-materialistisk världsbild för att 
förklara dessa fenomen och upplev-
elser – den materialistiska världsbild vi 
har kan inte förklara dessa fenomen. 
Då blir det en världsbild som ibland 
kallas post-materialistisk, ibland 
andlig, men den baseras alltså på 
vetenskaplig forskning. 
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Bakgrundsläsning för 
professor Tarts intervju  

Berikande att läsa i förväg, eller efter samtalet för mer 
information, men inte nödvändigt.  Artiklar på Tarts 
webbplats (paradigm-sys.com) har länkar, böcker* får 
du låna via ditt lokala bibliotek, beställa i bokhandel 
eller köpa från Amazon eller andra bokförsäljare. Vi 
har hans senaste bok i vårt bibliotek. Vad som faktiskt 
kommer att täckas i denna intervju kan ändras när kon-
versationen, diskussionen och frågorna flödar...

*  Tart’s mest aktuella bok, som ger en översikt av 
hans nuvarande förståelse av det psykiska, The End 
of Materialism: How Evidence of the Paranormal is 
Bringing Science and Spirit Together (inbunden) är 
svår att få tag på, men finns nu som pocketbok, The 
Secret Science of the Soul: How Evidence of the Para-
normal is Bringing Science and Spirit Together.

Vi börjar med några tekniska aspekter av parapsykolo-
gi, går vidare till bredare perspektiv och förhoppnings-
vis vidare mot “andliga” konsekvenser, där kanske de 
största “skatterna” finns och “drakar” att brottas med...

Hur kan vi Öka Förhållandet mellan Psi Signalen och 
Noise, oljud.

Om detta förhållande kan sägas att det i experiment 
ofta varit problem att skilja på när psi används i psi-ex-
periment. Det kan t ex gälla att skilja på svart och vitt, 
eller mellan 0-or och 1-or i uppgifter där chansen är 
50/50. Detta innebär att det som verkar vara en träff, 
N-talet, i hälften av fallen, det är en stor andel, det 
man kallar noise. Om man i stället är, som Tart hävdat 
länge, vill försöka lära sig att använda psi, antagligen 
svagt och kanske variera från tid till annan, som föl-
jer med när man verkligen använder psi vid ett givet 
försök. Om det i stället är, som Tart ofta använt, ett 
försök med 10 val, så har man med slumpen rätt i bara 
10 % av fallen och har alltså klart mindre ”noise”. Man 
har då antagligen större chans att upptäcka och ut-
veckla någon subtil känsla av att ”detta intryck är nog 
förmedlat av psi. Jag gör detta till ett svar!”

När det gäller att öka detta förhållande, så har Profes-
sor Tart länge kritiserat vissa kollegor för att slösa bort 
den lilla tid och de resurser vi har för att “bevisa”, om 
och om igen, att det finns olika former av psi.  Man 
visade för länge sedan att de grundläggande formerna 
(av psi) finns, och att pseudo-skeptikernas avvisande 
av psi-data har motbevisats. “Pseudoskeptiker” le-
tar som alla verkliga skeptiker (som de hävdar att de 
är) efter bättre förklaringar av fakta, dvs resultaten i 
forskningen, men irrationaliteten i deras attacker och 
deras vägran att verkligen hantera de uppgifter som 
finns, allt detta sätter dem i kategorin troende i något 
förklarande-system och försvarar det från klappjakt. 
Det finns ett stort behov att komma förbi detta hinder. 
Svaret är starkare och mer tillförlitlig psi. Professor Tart 
kommer att beskriva sin tillämpning av vad han kallar 
urvalsförfaranden i den serie, alltså flera procedurer 
för att selektera.   

(https ://s3 .amazonaws.com/cttart/art ic les/
april2013articles/Large+Sample+Classroom+ESP+-
Card+Guessing+Experiment.pdf) och procedurer för 
inlärning via omedelbar feedback (se Learning to Use 
Extrasensory Perception) som här ser lovande ut. Det 
är lovande, och, konstigt nog, nästan helt ignorerat 
av andra parapsykologer. Vi kan beröra användnin-
gen av metoden för remote viewing, fjärrseende, som 
fungerade så bra för flera amerikanska underrättelset-
jänster, men som lades ned av politiska skäl.
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Hur kan ett Experiment utformas: Varför 
fungerade remote viewing, fjärrseende så bra: 

När professor Tart frågade sina kollegor fysikerna Rus-
sell Targ och Harold Puthoff hur deras psykologiska för-
beredelse av människor såg ut, så att de kunde ”fjärrse” 
avlägsna mål, tittade de på honom ganska förbryllade.  
De var fysiker, gjorde experiment, inte psykologer, det 
var inga psykologiska saker inblandade.  Men sen...
Icke-medveten variation bland forskare och 
försökspersoner: 

Snabba, omedvetna humörsvängningar, tänkande, 
kroppsställning etc. bland forskare och personal måste 
övervakas eftersom de långsiktiga kvaliteter de har, 
inte räcker för att beskriva deras egenskaper.

Psi-studiers dolda dimension/er, rädsla för Psi.

Ibland undrar Tart om han är den enda parapsykol-
ogen som offentligt har sagt att han på vissa sätt är 
rädd för psi, att han inte är säker på att han vill att 
hans arbete ska hjälpa till att få det att fungera bät-
tre.  Men vem vill erkänna att de är rädda för något 
som många säger inte ens existerar?  Men förnekande 
av känslor, för mig själv eller andra, hjälper vanligtvis 
inte att hantera dem effektivt. Tart kanske kan beröra 
det här, kanske inte... Se https://s3.amazonaws.com/
cttart/articles/april2013articles/Fears+of+the+Para-
normal+in+Ourselves+and+Our+Colleagues-Recog-
nizing+Them+Dealing+With+Them.pdf

Sedan kommer jag att beröra några ovanliga arbeten 
av doktor Henry Puharich i att använda elektriskt skär-
made inhägnader för att öka psi hos kända medier, 
psychics. Professor Tart kunde hitta en liknande effekt 
även med vanliga högskolestudenter som försöksper-
soner. Se 
https://s3.amazonaws.com/cttart/art ic les/
april2013articles/Effects+of+Electrical+Shield-
ing+on+GESP+Performance.pdf . 
Det konstigaste med detta tillvägagångssätt är det 
nästan totalt ignorerats av parapsykologer.  Mina 
kollegor är inte intresserade av att prova ett tillvä-
gagångssätt som kan förbättra psi enormt i experi-
ment?  Detta är Så konstigt...

De/n dolda Dimension-en/erna, försöksledar-fel i 
psi-studier, partiska eller fördomsfulla: 

Om det görs rätt så är vetenskap ett utmärkt sätt 
(men inte det enda) att utforma och tänka ut tydlig-
are förståelse och praktiska användningsområden för 
många fenomen.  En del av vetenskapens framgång 
beror på den förmodade objektiviteten, öppenheten 
och bristen på partiskhet eller fel, det som kallar bias 
från forskarna som gör experimenten. Tart kommer att 
beskriva ett resultat från ett enerverande experiment i 
sina tidiga studier av hypnos där välutbildade forskare 
berättade om behovet av att inte ha några fel, inga 
bias, ingen partiskhet. De var övertygade om att de 
inte visade eller gjorde något fel. De visste att de över-
vakades för partiskhet och ändå gjorde de fel, vilket 
gjorde att experimentet ogiltigförklarades. (Se https://
s3.amazonaws.com/cttart/articles/april2013articles/
Experimenter+Bias+in+Hypnotist+Performance.pdf 
) Partiskhet som man inte känns vid eller inte tillstår 
är ett stort problem inom många vetenskapsområden, 
och den vanliga “lösningen” på problemet är att låtsas 
att vi forskare verkligen är helt objektiva och opartis-
ka. Detta verkar ännu konstigare i parapsykologiska 
experiment, där vi antar att det finns dolda, psykiska 
informationskanaler mellan de människor som gör ex-
perimentet.  Varför är vi så blinda för den här “draken”, 
det här hindret?
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Healing-energi, lagring och DNA.

Glen Rein vid Quantum Research Lab rapport-
erade på PA-SSE-konferensen om effekter av 
healing-energi på mänskligt DNA in vitro (i 
provrör) och olika materials förmåga att lagra 
healing-energi. I tidigare studier lät han heal-
ing Arts-utövare få ändra bildningen, confor-
mation av mänskligt DNA in vitro. Man mätte 
också elektrisk konduktivitet i människans 
DNA. Såväl direkta som indirekta healing-ef-
fekter mättes av healing-energi som sändes 
ut från föremål såsom vatten, kristaller och 
eteriska, rena oljor som just exponerats för 
samma healing-energi. 



Andliga Konsekvenser av Psi: Vågar vi ställa 
frågor?   

En viktig motivation bakom födelsen av psykisk forsk-
ning på 1800-talet var frågan om det fanns någon ul-
timat, yttersta verklighet bakom religion, andar, Gud, 
gudar, himlar, helveten etc. som främjade värderingar 
och djupare betydelser för hur man lever sitt liv.  De 
unga vetenskapsområdena verkade säga nej. Förutom 
sociala faktorer som är inneboende i vår fysiska natur, 
var resten av religionen bara den psykologiska kraften i 
övertygelser och vad som bestäms socialt. Religion var 
vidskepelse och ansvarig för mycket av okunnigheten, 
dumheten och ondskan i världen. Ju tidigare vi ersatte 
den med logiska och vetenskapliga resonemang, desto 
bättre. Många människor höll med, men är all reli-
gion sådan?  Finns det “andliga realiteter” som vi bör 
studera och skilja från vidskepelserna?  Vissa psykiska 
fenomen var mycket relevanta för denna fråga. Se kap-
itel i andra halvan av of The Secret Science of the Soul: 
How Evidence of the Paranormal is Bringing Science 
and Spirit Together. 

Andliga Konsekvenser av Psi: Sidospår: Kraften i 
Total Materialism för att hämma Psi... Får/get effek-
ten.  Hur lyckas du betydligt sämre än slumpen?

Om den materiella verkligheten var allt som verkligen 
fanns, då skulle bön, högt eller i ditt sinne, bara vara 
att prata med sig själv. Utifrån denna tro kunde man då 
avfärda all religion som nonsens utan att bry sig om att 
titta närmare på den.  Men uppenbara fall av “telepa-
ti”, och sedan noggranna laboratorieexperiment som 
visade att vi ibland verkligen kunde sluta oss till att det 
var telepati, informationsöverföring över avstånd. På 
samma sätt som radio upptäcktes och användes, så 
trodde vi att detta kunde vara den fysiska mekanismen 
för telepati, men det är det uppenbarligen inte.  Ändå 
kommer information från en plats till en annan män-
niska utan känd fysisk energi att bära den.  Så “bön” 
kanske inte bara innebär att man pratar med sig själv?  
Tart vet inte hur mycket vi kan testa om “Någon” ly-
ssnar, men bönen ser inte riktigt så dum ut...

Andliga Konsekvenser av Psi: Exempel på forsk-
ning om ut-ur-kroppen-upplevelser: utforskning 
av en “icke-fysisk verklighet” eller bara en fanta-
si?  Hur man börjar titta djupare.  

Vi tar en snabb titt på några av Robert Monroes 
utomkroppsliga upplevelser som tyder på hur vi kan 
se om en “icke-fysisk verklighet” kan ha mer existens 
än bara vår tro på det. Och vad kan vi säga om Ray-
mond Moodys upptäckter att människor med mycket 
olika bakgrund visade många likheter i innehållet i sina 
nära-döden-upplevelser?

Vart ska det ta vägen?

          Två ytterligheter och ett rikt spektrum däremel-
lan.  I ena änden reduceras parapsykologin till studier 
av vad som är neurotiskt med människor som de tror 
på psykiska och andliga saker?  På den andra, kanske 
“Experimentell andlighet?”  

Efter-döden-kommunikation med mobiltelefoner

På PA-SSE-konferensen fanns det flera bidrag på Wind-
bridge’s tema. Durra Kadiragha och Imants Baruss 
bidrog med en studie av kommunikation efter döden 
med mobiltelefoner. 21 personer med dessa upplev-
elser fick svara på en enkät om sina upplevelser. Man 
fann att de hade signifikant större intresse för egen ut-
veckling och öppna för nya upplevelser. 
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2021 Afterlife Symposium

Med början den 21 september delar Wind-
bridge Research Center varje vecka med sig av 
en ny video från Windbridge Research Center 
2021 Afterlife Symposium.

Symposiet hade 11 sessioner med 11 medver-
kande och diskuterade forskningsresultat och 
kliniska tillämpningar, med öppna samtal med 
medier, de som haft upplevelser och andra. Från 
november blir det en ny video varje månad.



Parapsykologiskt material taget om hand

Som bekant har två stora profiler i svensk parapsykolo-
gi gått bort under senare år, tidigare ordförande i SPF, 
Rolf Ejvegård och psykiatern Nils-Olof Jacobson, för-
fattare till den mycket lästa och lånade Liv efter döden? 
från 1961. Det material de efterlämnade har nu tagits 
om hand av AFU i Norrköping, det stora privata bib-
lioteket för oförklarade fenomen, faktiskt världens 
största. De får löpande donationer från hela världen. 
Via Rolfs fru hämtade Clas Svahn i AFU i juli närmare 
50 pärmar från hans arbete inom parapsykologin och 
egna artiklar. På samma sätt har material som Nils-Olof 
Jacobson efterlämnat tagits om hand.   

Internationell profil död

Carlos Alvarado, PhD avled den 16 juli efter en kort 
tids sjukdom, bara 66 år gammal. Han var tillsammans 
med sin fru Nancy Zingrone i många år ett radarpar, 
välkända i Parapsychology Foundation. Han var under 
många år mycket produktiv med vetenskapliga artiklar 
i en lång rad tidskrifter, framför allt på historiska tema, 
vilket jag noterat under alla år jag fått de ledande 
vetenskapliga tidskrifterna. Jag träffade honom och 
Nancy vid flera konferenser. Jag minns bland annat en 
studie han gjorde av människors aura, en av få studi-
er jag stött på om auran. Jag tog kontakt med honom 
förra året om denna (då den skulle passa att ha med i 
ett kapitel om biofält i den kommande forskningsan-
tologin om medvetandet). Jag fick den och några till 
- de passade mycket bra in där. Den sista boken han 
kom att ge ut var om Charles Richet, den franske no-
belpristagaren i fysiologi som också hade ett intresse 
för telepati och andra psykiska fenomen. Den boken 
finns nu i vårt bibliotek.

Några digitala konferenser 

under senvåren och sommaren (som jag kunnat ta 
del av, kontakt har delvis skapats via facebook, samt 
web-tidskrift Nautilus,us). 

Pari Center, What is consciousness? 
8 2-timmars sessioner 5-27 juni, lördag+söndag, med 
bl a Valerie Hardcastle (redaktör för JCS), Bernardo 
Kastrup, och Paavo Pylkkänen, om kvantmekanik, ”the 
hard” problem, Jung och synkronicitet.  
Scientific and Medical Network, 30/6, Michael Jawer, 
An emotional Universe? Sentience, panpsychism and 
the paranormal.
Gemensam konferens PA och SSE, 24-31 juli. Inslag 
som stack ut (för mig): Margaret Moga (som samverkat 
med Bill Bengston i healing-forskning) om chakra som 
bro mellan den fysiska och den mentala-emotionella 
kroppen, Marilyn Schlitz om förväntan och upprep-
ning, Jessica Utts med Dinsdale Award om upprepbar-
het och stöd för psi, Chris Roe om the psychology of 
mental mediumship, Ulf Holmberg (ja, en svensk till, 
jag medverkade också, om tvillingtelepati) om Validat-
ing the GCP data hypothesis and harvesting its data, 
dvs samla data för att i Global Consciousness Project, 
GCP registrera hur fokuserat medvetande kan fån-
gas upp och registreras), Dean Radin om psykofysisk 
samverkan med sammanflätade fotoner, en panel om 
status för ganzfeld-telepati, en om tillämpningar av re-
mote viewing (fjärrseende), om nollpunktsenergi, om 
efter-döden-kommunikation med mobiltelefoner och 
slutligen en panel om kontakt och kommunikation eft-
er döden.

Sir Roger Penrose fyllde 90 år och firades digitalt den 
3-6 augusti, Science and Roger Penrose.  Det ordnades 
av Center for Consciouness Studies i Tucson, USA, en 
digital konferens med inslag av ledande forskare om 
svarta hål, Big bang, kvantbiologiska processer i hjär-
nan mm., medvetandet, en lösning av mätningsprob-
lemet i kvantmekaniken (’objektiv reduktion’, ’OR’), 
som, menar Penrose är medvetandets ursprung och 
leder till en teori om hur hjärnan fungerar (’orkestre-
rad objektiv reduktion’, ’Orch OR’). 

Konferenser framöver

Den 5-7/11, Beyond the brain 2021, digital, med le-
dande forskare såsom Prof Caroline Watt, Prof Marilyn 
Schlitz, Prof Jessica Utts, Prof Etzel Cardena, Dr Pe-
ter Fenwick, Dr Diane Powell, Dr David Luke och Prof 
Bruce Greyson. Avgift, 80 £, enstaka dag 40 £, billigare 
för studerande, dyrare efter 5/10.  För mer info: 2021.
Beyond The Brain.org   
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Kan du göra layout? 
Kan du göra layout – Publisher eller PageMaker? 
Som kanske framgår har inte Merit Müller gjort lay-
out på detta nyhetsbrev. Det är bra, men lite annor-
lunda, och gjort av Sebastian på tryckeriet. Merit 
kunde inte nu (pga sjukdom). Till nyhetsbrevet för 
november (och alla kommande) behöver vi dock 
hjälp igen. Behärskar du något layoutprogram och 
kan hjälpa till med detta – några dagar per tillfälle? 
Du kanske redan håller på med layout nu och har 
något program för detta? Hör gärna av dig om du 
tror att du kan hjälpa till – ett snyggt nyhetsbrev 
från oss i ”Sällskapet” är viktigt. Hör av dig till mig, 
Göran Brusewitz, ordförande och redaktör, 
gorbru4@gmail.com. Det gäller bara layout, inget 
eget skrivande.



burgh och professor Bernard Carr i London. SPR för-
bereder också en bok de ska ge ut, ”Is there life after 
death?” vol 2, Case studies. 
I Paranormal Review, PR nr 95 2020 är Stargate huvud-
tema, den amerikanska regeringens stora projekt med 
psi-forskning kring remote viewing och fjärrseende.
Nr 96 har huvudtema Parapsychology in the Far East, 
med en rapport från en konferens i Vietnam i decem-
ber 2019, där västerländska parapsykologer (Bernard 
Carr, Adrian Parker, Michael Nahm och Annekatrin 
Puhle, samt PRs redaktör Leo Ruickbie) möter öster-
ländska utövare, av bl a healing.     
Dessutom om case collections, att känna jordbävning 
(kan vissa känna jordbävning flera dagar i förväg?), 
psi-potential hos barn (kan blinda och barn med nor-
mal syn lära sig att använda psi?) och Psi i Kina (från 
akademisk parapsykologi till företag i Kina som tränar 
barn psykiskt).   

Poddradion – varannan tisdag

Poddradion, med moderator Sara Duppils och med 
Göran Brusewitz, Rasmus Tillman och Helen Ackre 
fortsätter sända i höst, varannan och någon gång kan-
ske varje tisdag kl 19 med prel. början den 14 septem-
ber, under namn Paranormala perspektiv, på youtube. 
Länk kommer på SPFs facebook-sida och på hemsidan 
www.parapsykologi.se under fliken Podd. Program-
met nås enklast både via denna flik på hemsidan och 
via SPFs facebook-sida. 
Dessutom finns nu podd-programmen också på spoti-
fy. Vidare har vi där sedan ett tag en blogg där vi (GB) 
delger senaste nytt. 

Nya böcker

Förutom boken av Carlos Alvarado, Charles Richet. A 
Noble Prize Winning Scientist´s Explorations of Psychic 
Phenomena,  
Göran Johannesson – Barns minnen från tidigare liv. 
Forskning i livets gränsland. 
 

Nya tidskrifter

Vi prenumererar numera också på Australian Journal 
of Parapsychology, där de i nr 1 2021 bla har Dark or 
Paranormal Tourism: A Major attraction throughout 
history, av ”vår egen” Adrian Parker och Annekatrin 
Puhle, och en artikel av Olesen om reinkarnations-
forskning.
Journal of Consciousness Studies har kommit med nya 
nummer, och flera är klart intressanta om man är in-
tresserad av medvetandeforskning som sticker ut. 
I nr 1-2 2021 var temat Plant Sentience, alltså om väx-
ter har känslor, ett tema som påminner om ett pro-
gram i Vetenskapens värld i SVT i våras (växter och träd 
kan tydligen minnas och lära sig….).
I nr 3-4 var temat Is the sun conscious?, en för många 
klart provocerande fråga, behandlad av Rupert Shel-
drake (som berör panpsykism, elektromagnetiska fält 
och vad solens ”mind” gör).
I nr 7-8 var temat Sentience and Consciousness.
I JSE (Journal of Scientific Exploration, som ges ut av 
SSE, Society for Scientific Exploration) nr 3-4 2020 
skrev Vernon m fl om att använda virtuell verklighet 
för at testa telepati, Bierman och Lolij skrev om försök-
sledareffekten.
I nr 1 2021 har Adrian Parker en lång kommentar om 
Thought-Forms Gone Rouge: A theory for Psi-Critics 
and Parapsychologists. Bland böcker anmäls Matlocks 
Signs of Reincarnation: Exploring Beliefs, Cases and 
Theory. Alvarado skriver om mediumistisk kommu-
nikation och Mayer om astrologi och vetenskap.     
I JSPR (Journal of the Society for Psychical Research) nr 
1 2021 redogör bl a Helané Wahbeh och Dean Radin 
för psykofysisk interaktion med fotoner med oväntade 
resultat.
I The Magazine (från SPR) nr 1 2021 finns i stor stil ”26 
reasons why the evidence for life after death has been 
ignored or rejected”. Dessutom kommenterar SPRs ti-
digare ordförande Chris Roe (nu har Adrian Parker eft-
erträtt honom) ”the problem of effect sizes”, Anneka-
trin Puhle och Adrian Parker skriver om Axel Munthes 
begrepp andlighet.  Vidare en artikel om att SPR nu 
börjat med digitala föredrag och seminarier, och med 
ledande personer som professor Caroline Watt i Edin-
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Psi-fenomen och sammanflätade fotoner

På PA-SSE-konferensen rapporterade Dean Radin 
och Peter Bancel några försök med ”psykofysisk 
interaktion med sammanflätade fotoner”, där 
egenskapen non-locality delas av både kvantsam-
manflätning och psi-fenomen. Är detta en slump 
eller är det ett tecken på psi’s natur och dess re-
lation till den fysiska världen? Fyra explorativa 
studier genomfördes och en online, där ”matter” 
var kvant-sammanflätade fotoner. Resultatet var 
blandat men lovande. Försöken i Kalifornien var 
signifikanta, liksom det online, men inte det i 
Frankrike.



icke-lokalt medvetande. Längs vägen träffade han Kar-
en Newell, som hade tillbringat större delen av sitt liv 
med att leva den världsbild han just hade upptäckt 
var möjlig. Hennes personliga kunskaper kom från att 
testa olika tekniker och teorier som en del av hennes 
dagliga rutin. Med Living in a Mindful Universe lär de 
andra hur man utnyttjar vårt större sinne och hjärtats 
kraft för att underlätta förbättring av helande, rela-
tioner, kreativitet, vägledning med mera. Med hjälp av 
olika metoder relaterade till meditation och mindful-
ness får du kraften att komma åt den oändliga källan 
till kunskap, som är så viktig för oss alla, vilket i slutän-
dan berikar varje aspekt av våra liv.

Om en nära-döden-upplevelse

Vi hittade på Internet (youtube) följande korta intervju 
av amerikanen Scott Drummond om hans Nära Döden 
Upplevelse, NDU. Han intervjuas av Wesly Lapioli un-
der en 20 minuter. Rubrik: “Pronounced Dead for 20 
Minutes - What He Saw and How it Changed His Life...”
Länk: https://youtu.be/a8jcNBVWJyE

Scott har hållit detta för sig själv och några få inom 
familjen i 40 år, men har nu låtit sig intervjuas offen-
tligt. Detta då han bl a önskar berätta att Döden inte 
är något att vara rädd för. En sevärd, personlig och 
känslosam berättelse om den NDU han upplevde.

Flyttar du? – Kom ihåg att anmäla ny adress till oss, 
via epost, eller sms till Anders Rydberg. 
Kassör och medlemsregister: 
Anders Rydberg, 
anders.rydberg0021@gmail.com.

Om antologin om forskning kring 
medvetandet

Jag förstår att det kan vara många som undrar hur 
det går med antologin om forskning om medvetandet 
och parapsykologi. Blir det något? Jodå, antologin ut-
vecklas. Jag har fått in så gott som alla kapitel. Före 
sommaren hann jag och Tomas Videgård, biträdande 
redaktör, gå igenom och göra helt klar Introduktionen. 
Och telepatin är på gång, sedan healing… Nu återstår 
att ta ett kapitel i taget, främst mina (upp emot 8) och 
göra dem helt klara, kontrolläsa, upptäcka oklarheter 
mm. Index ska till, några appendix osv. Detta satsar jag 
på att vara klar med till nyår. Parallellt ska vi fortsätta 
stämma av med tänkbara förlag – det är inte många 
som känner sig hemma med detta område….   

Om Professor Charles Tart 

Dr Charles T. Tart har varit involverad i forskning och te-
ori inom områdena hypnos, psykologi, transpersonell 
psykologi, parapsykologi, medvetande och mindful-
ness sedan 1963. Han har författat över ett dussin 
böcker, varav två blev allmänt använda läroböcker; 
Han har publicerat mer än 250 artiklar i professionella 
tidskrifter och böcker, inklusive huvudartiklar i sådana 
prestigefyllda vetenskapliga tidskrifter som Science 
och Nature, och har givit regelbundna offentliga tal.

Om Dr Eben Alexander

År 2008 blev Dr Eben Alexanders hjärna allvarligt ned-
satt av ett förödande fall av bakteriell meningit, och 
han föll i en veckolång koma. Det var nästan säkert en 
dödsdom, men han överlevde mirakulöst och tog med 
sig en häpnadsväckande historia. Under de sju dagarna 
i koma störtade han in i de djupaste medvetandeom-
rådena och lärde sig djupa sanningar om universum 
vi lever i. Det han lärde förändrade allt han visste om 
hjärnan, sinnet och medvetandet och fick honom att 
ställa en fråga som förvirrade hela det vetenskapliga 
samfundet: Hur förklarar du medvetandets ursprung 
om det inte är en biprodukt av hjärnan? Hans utman-
ing avser ett revolutionärt skifte som nu pågår inom 
vår moderna vetenskapliga förståelse. I slutändan är 
direkt erfarenhet nyckeln till att helt förstå hur vi alla 
är anslutna genom den bindande kraften av ovillkorlig 
kärlek och dess obegränsade kraft att läka.
I Living in a Mindful Universe delar New York Times 
bästsäljande författare Dr Eben Alexander (av Proof 
of Heaven och The Map of Heaven) med sig av sina 
insikter om medvetandets sanna natur. Han omfamna-
de sin radikalt nya världsbild och inledde ett engagerat 
program för personlig utforskning av det man kallar 
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Sällskapet för 
Parapsykologisk Forskning, SPF

Jag vill säga det här, utan att göda ditt ego

Förnya gärna ditt 
medlemskap 

Den nya digitala plattformen 
– nu varje tisdag
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