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Föredrag hösten 2022 

3-4 oktober, om after-death 
communication med bl a Chris Roe 
och Peter Fenwick 

13 oktober, dr Marjorie Woollacott 

3 november, om savants, telepathy 
and autism 

Föredrag av SPFs ordförande  

 

Dr Göran  

Brusewitz om: 

 

 
 
 
 

Olika synsätt  
på medvetandet  

var finns det? 
 

Dr. Göran Brusewitz går igenom 
några av de vanligaste synsätten 
på hur medvetandet kan tänkas 
förhålla sig till hjärnan och vilka 
som kan införliva paranormala fe-
nomen. Han berör också frågan 
var medvetandet kan tänkas fin-
nas, och har stött på några över-
raskande svar. Det kanske inte 
bara är hos människan och högre 
utvecklade djur? 

Tisdagen den 24 maj 2022, 
kl 19.00 

Avgift: gratis. 

I dator, via zoom, med länk https://
us02web.zoom.us/j/8793515340. 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg den  

4 maj om det Okända medvetandet  3 

Konferenser framöver    4 

Har humrar känslor och medvetande?  5 

Bok om själen     5 

Om channeling-forskning    5 

McCraty: om tre sorters intuition  6 

Webinarium med  

 
Dr Rollin  

McCraty 
 

 
 
 
 
 
Consciousness,  
the human heart and the 
global energetic field 
environment 

 

Dr Rollin McCraty vid Heart-
math.org i Kalifornien har länge in-
tresserat sig för hjärtats roll, i intuit-
ion, för medvetandet och i ett glo-
balt, omgivande energifält. 
Han ska ta över ansvaret för ett glo-
balt medvetandeprojekt. 
 

Torsdagen den 12 maj 2022, 
kl 19.00 
 
Avgift: gratis. 

I dator, via zoom, med länk https://

us02web.zoom.us/j/8793515340 

https://us02web.zoom.us/j/8793515340
https://us02web.zoom.us/j/8793515340
https://us02web.zoom.us/j/8793515340
https://us02web.zoom.us/j/8793515340


2 

PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter Nr 112 2022 

 

                          

   Ordföranden      
   har ordet 

 
 
 
 

Rapport från årsmötet 

Årsmötet genomfördes planen-
ligt, fast det liksom det föregå-
ende skedde digitalt. Det blev 
omval på flertalet poster i sty-
relsen och ansvarsfrihet bevil-
jades. Några förändringar 
kunde noteras. Helen Ackre, 
som ju medverkar i radiopod-
den Paranormala perspektiv 
blev ordinarie och flera nya 
suppleanter valdes in, bland 
annat Katarina Johansson, 
Jessica Stensen och poddens 
tekniker Rasmus Tillman. Vi 
har nu 6 suppleanter, detta för 
att markera behovet av förny-
else och föryngring. 
 
Medlemsavgiften beslutades bli 
oförändrad (300 kr, och för stu-
derande, pensionärer och ar-
betslösa 200 kr). Ett nytt för-
slag om livstidsmedlemskap 
godkändes, för ordinarie med-
lemmar 5.000 kr, för pension-
ärer och studerande 3000. 

Ordföranden informerade om 
planen att fortsätta med före-
dragen som hittills, med flera 
som är digitala, så det då kan 
ordnas oftare än en gång per 
månad. Vi försöker också ha 
några som är ”på plats”. 

Förnya gärna ditt  
medlemskap 
För er som vill fortsätta stödja 
oss: om ni inte redan har för-
nyat medlemskapet för 2022 
hoppas vi att ni gör det nu. Så 
ta bifogade inbetalningskort 
som påminnelse att betala om 
ni inte redan gjort det. Belopp 
större än årsavgiften är själv-
klart välkomna och uppfattas 
som gåvor. Vårt plusgirokonto  

 

är 35 17 57-0. Ange ditt namn i 
meddelandefältet. 

Föredrag under våren 

Två föredrag efter årsmötet har 
precis avhandlats, den 13 april 
med mig om Det Okända med-
vetandet - om medvetandet, 
telepati och nära-döden-
upplevelser och kritiken mot 
forskningen (mitt bidrag på Ve-
tenskapsfestivalen i Göteborg 
den 4 maj, då också Adrian 
Parker medverkar), samt den 
28 april med professor 
Christine Simmonds-Moore 
och hennes doktorand Maya 
Baumeister vid University of 
West Georgia om Psycho-
metry, eco-consciousness and 
exceptional experiences. 

 
Nästa föredrag blir torsdagen 
den 12 maj, ett digitalt före-
drag med dr Rollin McCraty 
från Heartmath 
(www.heartmath.org), Kalifor-
nien, om ”Consciousness, the 
human heart and the global 
energetic field environment”, 
om medvetandet, hjärtat och 
ett globalt energifält. Om hans 
forskning, se separat ruta. 

Våren avslutas tisdagen den 
24 maj med ett digitalt föredrag 
med mig, Göran Brusewitz, 
om Olika synsätt på medvetan-
det, var finns det? Det baseras 
en hel del på det jag samlat 
ihop till två kapitel i kommande 
antologi Det märkliga med-
vetandet, som jag och Tomas 
Videgård jobbar vidare med. 
Jag planerar göra det ”på plats” 
till hösten. 

Innehåll i detta nyhetsbrev 

Detta nyhetsbrev är lite längre 
och innehåller information om 
Vetenskapsfestivalen i Göte- 

 
 
borg i början av maj. Vi upp-
märksammar två reportage i 
DN, dels den 27 mars ett ve-
tenskapligt reportage om att 
humrar kanske har känslor, där 
också frågan om växter kan ha 
ett medvetande nämns (något 
jag berör i mitt föredrag den 24 
maj), dels den 31 mars om en 
ny bok som berör själen. Vi-
dare om Rollin McCratys forsk-
ning, ett blogginlägg på IONS 
(Institute of Noetic Sciences) 
om Helané Wahbehs chan-
neling-forskning samt slutligen 
om några nya böcker. Fler 
böcker är på in 
gång, bl a mediet Camilla 
Elfvings bok Själens superkraf-
ter och kulturvetaren Ole Mar-
tin Höystads bok, ”Själens 
historia. En resa i vårt gåtfulla 
inre”, se nedan. 

 
Dessutom några av konferen-
serna framöver, online eller på 
plats, varav några redan ägt 
rum, men för att visa vad som 
är på gång, och det är en hel 
del…. 
 
Planeringen av hösten har 
redan börjat. 
Vi planerar för att vår sekrete-
rare Edgar Müller inleder hös-
ten den 15 september med ett 
föredrag om forskning om över-
levnad. Det blir som en nyttig 
förberedelse för det semi-
narium som sedan följer. 
Den 3-4 oktober blir det ett 
seminarium, två kvällar om af-
ter-death communication. 
Och vi får besök från England 
av tre ledande experter, pro-
fessor Chris Roe och Dr Cal-
lum Cooper från University of 
Northampton samt professor 
Peter Fenwick. Temat blir 
alltså forskning om Kommuni-
kation efter döden, ett milt 
sagt djärvt tema i vetenskap-
liga kretsar, då man alltså anty-
der att de man får kontakt med, 
de som dött, finns i en annan 
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dimension och är kontaktbara. 
Seminariet äger rum i Kristine-
hovs Malmgård, preliminärt från 
18 – 22.00 dessa två kvällar, 
som ni alltså redan nu kan re-
servera. Mer info kommer fram-
över. Obs att Roe och Cooper 
var påtänkta för besök med 
detta tema just när pandemin 
bröt ut. Nu kommer de, och 
detta efter besök i Oslo den 1 
oktober. 
Sedan har vi ett inplanerat före-
drag den 13 oktober med dr 
Marjorie Woollacott. Rubrik är 
inte helt fastställd, men kan bli 
om The neurophysiology of the 
mind brain question: what is the 
evidence for the primacy of 
consciousness? Hon är också 
en ledande företrädare för Gali-
leo-kommissionen, så det pas-
sar bra att hon också berör 
denna. Av de vi har därutöver 
kan vi nämna den 3 november 
då dr Diane Hennacy Powell 
håller föredrag om Savants, 
autism och telepathy. Däremel-
lan kommer bl a jag med ett fö-
redrag. 
 
Andra arrangemang 

Förutom egna arrangemang blir 
det som nämnts förut onsdagen 
den 4 maj ett föredrag, men 
inte arrangerat av oss och inte i 
Stockholm utan av Veten-
skapsfestivalen i Göteborg. 
Deras allmänna tema i år är 
Det Okända, så det blir på te-
mat Det Okända Medvetan-
det, om upplevelser, telepati-
forskning och nära-döden-
upplevelser, och kritiken mot 
denna forskning. Professor 
Adrian Parker inleder kl 16.30 
och jag fortsätter med a) det 
svåra att med materialism för-
klara hur hjärnan skapar upple-
velser (kan hjärnan verkligen 
göra det, allt fler tror inte det – 
de menar att det är kvalitets-
skillnad mellan ”degklumpen” 
hjärnan och upplevelser). Jag 
fortsätter med b, telepatiforsk-
ning (tvillingtelepati, drömtele-
pati och ganzfeld-telepati), och 

c) nära-döden-upplevelser, fe-
nomen som alla är en utmaning 
för vår bild av medvetandet och 
antyder nya sidor. Sen följer d) 
en genomgång av den kritik 
som är vanlig, ett inslag festiva-
len själva uppmuntrade.  

Professor Chris Roe från 
Northampton i England med-
verkar sedan på länk med en 
kritisk röst. Läs mer på 

www.vetenskapsfestivalen.se. 

Obs att professor Peter 
Fenwick för några år sedan 
medverkade på denna festival, 
om nära-döden-upplevelser, 
och då ihop med en framträ-
dande skeptiker, Dan Larham-
mar. 
 
Andra inslag på Vetenskaps-
festivalen av intresse: 
4 april, 18.00 Skepticism med 
Henrik Lagerlund, författare och 
professor, teoretisk filosofi, 
Stockholms universitet i samtal 
med Mattias Göransson, 
chefredaktör, Magasinet Filter, 

4 april, 19.30, Verklighetens 
Arkiv X, med Clas Svahn, för-
fattare, journalist, internationell 
samordnare för UFO-Sverige 
och AFU, världens största pri-
vata bibliotek i Norrköping för 
Det Okända. 

fredagen den 6 maj kl 11.00, 
The Mysteries of 
Consciousness, the Self and 
Healing, med Baruch Rael 
Cahn, MD, PhD, Clinical 
Associate Professor of 
Psychiatry and the Behavioral 
Sciences, Keck School of 
Medicine of USC. 

lördagen den 7 maj kl 14.45, I 
huvudet på Gud, med Martin 
Cederwall, professor i teoretisk 
fysik, Chalmers, Sara Wrige, 
präst, tekn.dr. och Samuel 
Bergmark, professor i matema-

tik, Chalmers.  

söndagen den 8 maj kl 13.00, 
Medvetandet - Det största 

mysteriet, med dr Pontus Was-
ling, journalisten Torill Korn-
feldt och dr i teoretisk filosofi 
Alva Stråge. 

 
De har dessutom ingen mindre 
än Richard Dawkins att inleda 
hela festivalen, den 3 maj, om 
”What shall we tell the Aliens?” 
Professor Dawkins föreläsning 
knyter an till årets tema Det 
okända, en hyllning till den ve-
tenskapliga debatten och att 
göra det okända känt. Han är 
känd för ganska många, som 
författare och evolutionsbiolog 
och ”för att ha dedikerat sin kar-
riär till kampen mot vidskepelse 
och pseudovetenskap”, som 
Vetenskapsfestivalen formule-
rar det. Att han är materialist 
vet vi, och att han nog anser att 
”våra” fenomen är vidske-
pelse… Jag vet inte om han 
känner till att medvetandet är 
ett av flera tema på festivalen… 

 
Dessutom: Domkyrkoförsam-
lingen hade, som nämnts i tidi-
gare nyhetsbrev, en debatt i 
Storkyrkan den 27 februari om 
Tro och vetande, med bla DNs 
vetenskapsredaktör Maria 
Gunther (som jag kontaktat ef-
teråt, då debatten berörde med-
vetandet och också med anled-
ning av hennes artikel om hum-
rars medvetande, se nedan). 
Domkyrkoförsamlingen har ett 
nytt arrangemang av intresse 
den 7 maj och då i samarbete 
med S:ta Katharinastiftelsen, 
en temadag om andliga upple-
velser, medvetandet och nära-
döden-upplevelser. Den kan bli 
av intresse….. 
 
Ett möte mellan Hilma af Klint 
och C G Jung 
Det finns arrangemang med 
andra föreningar med våra in-
tressen vi kan vilja nämna här, 
även om det i detta fall redan 
ägt rum (och det blir fler framö-
ver, av Jungstiftelsen.org). 
Images of Souls: an 
encounter between Hilma af 
Klint and C.G. Jung 

http://www.vetenskapsfestivalen.se/
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Den brasilianska jungianska 
analytikern Monica Coelho såg 
Hilma af Klints och C.G. Jungs 
målningar, som visades samti-
digt på konstbiennalen i 
Venedig 2013.  

Bådas bilder var kopplade till 
spiritistiska seanser och tran-
cetillstånd och Coelho slogs av 
likheten mellan deras bildvärl-
dar. Hon lyfter fram spännande 
paralleller mellan Jung och af 
Klint i ett föredrag via länk. 
Brorsonsonen Johan av Klint 
inleder med en exposé över Hil-
mas liv och verk. Mer info, se 
Jungstiftelsen.org. Föredraget 
ägde rum lördagen den 23 april 
på eftermiddagen, i ABF-huset, 
Sveavägen 41, Stockholm. 

Föredrag utlagda på vår 
youtube-kanal 
 
För er som undrar när våra fö-
redrag går att ta del av – det 
har tagit lite tid, men nu är vi 
ifatt – vår tekniker Rasmus har 
nu nära nog kommit ifatt, så 
flera av förra årets föredrag ska 
nu gå att nå på vår youtube-
kanal – högst upp till vänster på 
hemsidan finns en youtube-
ikon. Klicka på den, så hittar du 
mycket där, bl a samtalet mel-
lan professor Edward Kelly vid 
universitetet i Virginia och komi-
kern John Cleese den 10 feb-
ruari (som också finns på 
denna länk https://
youtu.be/2PY9qsJmknM). Vi 
var 160 personer som lyssnade 
– rekord… 

 
 
Vår podd Paranormala per-
spektiv har nu kommit igång 
på sin andra säsong, hittills tre 
program, ca ett i månaden. 
Dessa går också att hitta på vår 
youtube-kanal, ännu så länge 
gratis, en fråga som berördes 
på årsmötet. Vi påmindes om 
att vi planerar införa en betal-
funktion, Patreon för före-
drag….. 
 

Reportage om Kelly/Cleese 

och ”Sällskapet” i tidningen 

Free nr 3, maj-juni 

En av våra medlemmar, Kata-

rina Johansson (som höll digi-

talt föredrag för oss i december 

förra året) har skrivit ett referat 

av det samtal vi hade med Ed-

ward Kelly och komikern John 

Cleese. Det kommer ut 4 maj i 

kommande nummer av Free, 

tillsammans med en annons om 

oss och bl a vårt planerade se-

minarium i början av oktober. 

Tidningen når ut till 25.000 lä-

sare 

Flyttar du? – Kom ihåg att an-
mäla ny adress till oss, via 
epost, se redaktionsrutan sista 
sidan, eller sms till mig, se 
också redaktionsrutan! 
Kassör och medlemsregister: 
Anders Rydberg, an-
ders.rydberg0021@gmail.com. 

 

Konferenser i år 

Parapsychological 
Association höll den 26 mars 
en digital heldag om Theories 
of psi, med bl a  

Chris Roe (University of 
Northampton) - What Do We 
Want from a Theory?  

Daniel Sheehan & Patricia 
Cyrus (University of San Diego)  
Retrocognition and 
Precognition: Taking Time 
Seriously.  

Markus Maier (Ludwig-
Maximilians University)  
Mind-Matter Interactions: 
Overcoming Descartes’ 
Dualism. 

James Carpenter (Rhine 
Research Center). First Sight: 
A Psychological Theory of 
Psi. 

Edward Kelly(University of 
Virginia)  Beyond 
Physicalism: Yes, but to 
What? och till slut  

 

Timothy Eastman Ontological 
Potentiae as a Basis for 

Psychic Capabilities. 

Society for Scientific 
Exploration, SSE, ordnar 
några online-symposier 
framöver: den 23 april med 
Annalisa Ventola som 
moderator, om Edge Citizen 
Science, (med bla James 
Houran, ny redaktör för dess 
tidskrift, och Beatriz Villarroel), 
den 30 juli med dr Margaret 
Moga om Measuring the 
biofield: Exploring the science 
of energy healing. Sedan blir 
det den 22 oktober med Beatriz 
Villarroel om Anomalies in mo-
dern astronomy research. 

Årets medvetandekonferens, 
The Science of Conscious-
ness, äger i år rum både på 
plats och digitalt, i Tucson, Ari-
zona den 18 – 23 april. 
Det blir tre s.k. KEYNOTE 
SESSIONS, en den 19 april 
med Christof Koch om Brain 
& Consciousness, en den 22 
april om REALITY med en av 
de ledande filosoferna, David 
Chalmers.  
 
De ledande fysikerna Paul 
Davies och nobelpristagaren 
Sir Roger Penrose har en ple-
nar-session den 21 april, om 
Time & Consciousness. 
Andra tema blir CONSCIOUS-
NESS AND NON-LOCALITY 
(med Dean Radin och Stephan 
A. Schwartz) och TESTING 
ORCH OR: UPDATE ON 
TWCF PROJECT (Orch OR är 
den forskningsidé Hameroff och 
Roger Penrose drivit sedan 
länge om hur medvetandet 
kanske uppstår i hjärnan). Läs 
mer på consciousness.,  
arizona.edu 

Bial symposium i Portugal 
Bial-stiftelsen håller 2022 ett 
symposium, det 13-e i ordning-
en, Behind and Beyond the 
Brain, den 6-9 april, på tema 
"The mystery of time". Det äger 
rum i Porto, Portugal. Läs mer 
på www.bial.com. 

https://youtu.be/2PY9qsJmknM
https://youtu.be/2PY9qsJmknM
mailto:anders.rydberg0021@gmail.com
mailto:anders.rydberg0021@gmail.com
http://www.bial.com/
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Australian Institute of 
Parapsychological Research & 
Salubrious Events  

håller lördagen den 23 april ett symposium 
med bl a Dr William Bengston om hans healing-
forskning (Turning the Unconventional into the 
Conventional: Some Experiments Capturing 
Healing Intention).  

Sedan följer Sarah Lemos med The Paranormal 
Through the Eyes of a Medium, Dr. John 
Webber med A Psychiatrist’s Discovery of 
Parapsychology and Past-Life Regression, och 
sist Carmel Bell med The Side Effects of Dying 
and Coming Back to Life 

 

PA/SSE-konferens i juni -digitalt 
Det är nu klart att PA och SSE-konferensen blir 
digital, och gemensam, och pågår 23-26 juni. 
Tema för årets konferens är: Breakthrough: 
New Ideas in Research and Theory. För mer 
info, se bl a parapsych.org. 

 

The Scientific and Medical network är ett nät-
verk av intresserade som löpande ordnar 
många konferenser och seminarier, många digi-
tala. 

 
Kan du hjälpa till med layout? 
Vi letar fortfarande efter någon som kan bistå 
med att göra layout på detta nyhetsbrev. Hör i 
så fall av dig till undertecknad. 

 
 
 

Om humrars upplevelser  
och en bok om själen 

 
DNs vetenskapsredaktör Maria Gunther skriver 
den 27 mars på ett helt uppslag om att humrar 
känner smärta, med rubrik ”Brittisk forskare: 
Hummern har också känslor”, om en genom-
gång den brittiska regeringen beställt, om de 
vetenskapliga beläggen för att bläckfiskar och 
kräldjur är kännande varelser. Gunther har med 
kommentarer av Frans de Waal, världsberömd 
primatolog och författare och nämner också att 
Frans de Waal och filosofen Kristin Andrews i 
tidskriften Science i veckans nummer skriver 
om djurs känslor och de moraliska konsekven-
serna om djur har känslor.  

De Waal berör också frågan om växter har upp-
levelser (och därmed medvetande? – en fråga 

jag berör i mitt digitala föredrag den 24 maj), 
men där är vi inte än, svarar han, vi begränsar 
oss för tillfället till djurriket. 

 

 

Bok om själen 

Kulturvetaren Ole Martin Höystad har utkommit 
med en bok, ”Själens historia. En resa i vårt 
gåtfulla inre”, som i svensk översättning utkom-
mit på Langenskiölds förlag och recenseras i 
DN den 31 mars av Anita Goldman (med en ru-
brik i fet stil: ”Viktiga tänkare förbigås”).  

Höystad har sitt fokus på själen i den väster-
ländska kulturen, konstaterar Goldman, och är 
då allt mer utmanad av ”renässansens och upp-
lysningstidens krav på rationella motiv och ve-
tenskapliga bevis för vad som är sant och giltigt 
här i livet”. Temat är, kan man ana, mycket stort 
(och det är ett understatement kan jag konsta-
tera som håller på med antologin Det märkliga 
medvetandet) och Goldman konstaterar att hon 
saknar den stora mystiska traditionen med sina 
specifika och initierade kartor över själens resa 
till självkännedom. Inget om Kabbala, mycket 
lite om den hebreiska Bibeln, om C G Jung, 
inget om Roberto Assagioli. Höystad följer i stäl-
let, skriver Goldman, den klassiska väster-
ländska bildningstraditionen. Han borde, tycker 
hon, t ex tagit med landsmannen Arne Naess, 
ekosofins grundare. 

Får man dra slutsatsen att för att få en ännu 
mer komplett genomgång av detta jätte-ämne 
behövs fler volymer? 

 

Dr Helané Wahbeh från IONS i 
samtal om föraning och chan-
neling-forskning. 

 
Den 6 april intervjuades Dr Wahbeh, som är an-
svarig för forskningen vid IONs, i Dr. Drew 
Show.  

Dr Drew är medicine doktor men också en me-
dia-personlighet. Intervjun gav fascinerande in-
sikter från aktuell forskning om gränsytan mel-
lan vetenskap och andlighet. Hon  berättade 
bland annat om hur det professionella mediet 
Colby Rebels erfarenheter av channeling kan 
förstås som en noetic experience; vidare om 
kopplingen mellan dessa förmågor och arv, om 
trance-channeling och genetik (vetenskaplig 
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forskning är komplex - det är 
inte alltid hypotesen man har 
kan bekräftas….) om ökad 
kommunikation mellan hjär-
nans hemisfärer kan förhöja 
noetic wisdom, som ur ett 
evolutiotonärt perspektiv har 
en poäng - människor som kan 
nå information bortom de fem 
vanliga sinnena hade större 
chans att överleva), om forsk-
ning att på avstånd mentalt på-
verka levande organismer 
(healing) - vilket tyder på att 
kroppen kan ha intelligens bor-
tom de grundläggande krafter-
na i fysiken, som begränsas av 
ljusets hastighet i informations-
överföring, experiment där 
människor känner av 
”stirrande” genom väggar, 
IONS har utvecklat  en noetic 
signature, som består av 12 så 
kallade noetic markörer, och 
omfattar distinkta förmågor för 
att nå och motta sk noetic in-
formation, t ex intuition, klärvo-
ajans, drömmar och beröring. 
Vidare berördes materialism 
gentemot andra paradigm som 
grund för verkligheten.  
De berörde också kvant-
sammanflätning som visar att 
information kan färdas på ett 
sätt som inte passar in i den 
materialistiska världsbilden, ett 
sammankopplat universum—
en av hörnstenarna för IONS. 
  
IONS = Institute of Noetic Sci-
ences, skapat av ex-austronaten 
Edgar Mitchell. Dr Wahbeh hade 
vi på digitalt föredrag förra året. 
 
 

Om Rollin McCratys 
forskning – hjärtat,  
energifält och intuition 
 
Dr McCraty ska i sitt föredrag 
utgå från hjärtats överraskande 
roll, samband med medvetan-
det och ett globalt energifält. 
I en artikel från 2014 (1), Intui-
tive Intelligence, Self-regulation 
and Lifting Consciousness, be-
rör han tre slag av intuition, 
varav ett slag verkar ha sam-

band med eller till och med är 
fenomen vi kallar paranormala 
Vid deras forskningsinstitut He-
artmath, Boulder Creek, Kali-
fornien har de kommit fram till 
tre olika kategorier av proces-
ser där termen intuition an-
vänds. Den första gäller sk 
implicit kunskap och gäller 
kunskap vi fått tidigare och an-
tingen glömt eller inte insett att 
vi lärt oss. Den andra typen 
är, skriver McCraty, vad vi kal-
lar energi-känslighet och gäl-
ler förmågan vårt nervsystem 
har att upptäcka och reagera 
på signaler i omgivningen, 
såsom elektromagnetiska fält. 
Det är till exempel välbekant 
(2) att nervsystemet hos både 
människor och djur påverkas 
av geomagnetisk aktivitet. 
Vissa människor verkar ha för-
mågan att känna av att en jord-
bävning är på väg att inträffa 
innan den händer. Det har nyli-
gen visats att förändringar i jor-
dens magnetfält kan detekte-
ras en timme eller ännu tidi-
gare innan en stor jordbävning 
inträffar (3).  
 
Ett annat exempel på ”energi- 
känslighet” som McCraty näm-
ner är känslan att någon stirrar 
på oss. Flera vetenskapliga 
studier har verifierat denna typ 
av känslighet (4). 

 
Den tredje typen, som är före-
mål för flera artiklar i det här 
numret (1), är så kallad icke-
lokal, nonlocal intuition, som 
avser kunskapen eller känslan 
av något som inte kan förklaras 
av tidigare eller bortglömd kun-
skap eller signaler från omgiv-
ningen. Exempel på icke-lokal 
intuition är när en mamma kän-
ner att något händer med dess 
barn, som är många mil bort, 
eller att upprepade gånger, och 
med framgång ”känna av” fak-
torer som har att göra med ef-
fektiva affärs-beslut och gäller 
förstås främst entreprenörer. 
Studiet av icke-lokal intuition, 
som man ibland kan kategori-

sera som psi-fenomen, såsom 
telepati, klärvoajans och pre-
kognition, fenomen som har 
varit, konstaterar McCraty, 
mycket omdiskuterat i forskar-
samhället (5). Även om det 
finns olika teorier som försöker 
förklara hur intuition fungerar, 
såsom den kvant-holografiska 
modellen av Bradley (6), som 
förutsätter att icke-lokal kom-
munikation vilar på en reso-
nans mellan kroppens psykofy-
siologiska system och de kvant
-holografiska fälten, så återstår 
det att få dessa teorier bekräf-
tade, och att en integrerad teori 
ska formuleras. Det finns icke 
desto mindre, menar McCraty 
allt mer stöd från forskning 
som baseras på fysiologiska 
reaktioner, som tyder på att 
icke-lokal intuition är ett verkligt 
och mätbart fenomen. 
McCraty nämner också metaa-
nalysen av Daryl Bem om pre-
kognition och föraning (5), och 
en närbesläktad rapport av 
Mossbridge (7). Han nämner 
också två studier (8,9) som 
oberoende av varandra uppre-
par och utvidgar denna forsk-
ning och som gav stöd för att 
hjärtat är inblandat i att be-
handla och avkoda intuitiv in-
formation. 
 
Nämnas kan också att McCraty 
kommer att överta koordinator-
rollen för the GCP, the Global 
Consciousness Project, som 
Anders Rydberg och Ulf Holm-
berg höll föredrag om i mars. 
 
Referenser: se nästa sida spalt 3 
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Nya böcker 
 

Parapsychological Asso-
ciation Book Award – 
vinnare 2021: PA, den in-
ternationella organisationen för 
parapsykologiska forskare, 
uppmärksammar böcker inom 
parapsykologi som ger bety-
dande bidrag till vetenskapen 
och till det kulturella samtalet 
om konsekvenserna av pa-
rapsykologi. Grattis till 2021 
års vinnare James G Matlock, 
Gregory Shushan, David E. 
Presti, David Vernon och Ed-
ward F. Kelly. 
 
I sin nya bok, Signs of Reincar-
nation: Exploring Beliefs, 
Cases, and Theory, diskuterar 
James G. Matlock historiska 
och kulturella trosuppfattningar 
om reinkarnation, metoder som 
används för att studera reinkar-
nation, studier med barn, stu-
dier som involverar vuxna med 
minnen från tidigare liv och 
idéer om reinkarnationsproces-
sen. 
 
Gregory Shushan ger en de-
taljerad undersökning av 
NDUer genom historien och i 
olika kulturer i Near-Death Ex-
perience in Indigenous Relig-
ions. Det utforskar relationer 
mellan NDUer, shamaniska 
traditioner och övertygelser ef-
ter livet efter detta, och det vi-
sar att NDUer upplevs olika 
beroende på region och kultur. 
 
Mind Beyond Brain: Buddhism, 
Science, and the Paranormal 
är en antologi som bidrar till 
pågående dialoger mellan ve-
tenskap och buddhism. David 
E. Presti diskuterar här de er-
farenheter som är allmänt ac-
cepterade inom buddhistiska 
traditioner, men som ännu inte 
är allmänt accepterade inom 
vetenskapen. Detta inkluderar 
förhållandet mellan sinne och 
materia, NDUer, minnen från 
tidigare liv, mediumskap, up-
penbarelser och döds-

bäddsupplevelser, siddhis 
(yogiska krafter) och nya (för 
mainstream-vetenskap) sätt att 
förstå och uppfatta utvidgade 
sinnen, minds. Denna bok är 
en fin introduktion till överlapp-
ningarna mellan buddhistiska 
begrepp om sinne, materia och 
verklighet, och till ledande ve-
tenskap som informerar om 
dessa ämnen, som här repre-
senteras av parapsykologi. 
 
David Vernons Dark Cognit-
ion: Evidence for Psi and its 
Implications for Conscious-
ness är en utmärkt kandidat för 
en lärobok på college om med-
vetandets natur, och i synner-
het psis utmaningar. Titeln 
hänvisar till vetenskapliga 
mysterier som är "både svåra 
att förstå och utmanande att 
förklara", och påminner då om 
termerna mörk energi och 
mörk materia som används i 
kosmologi. 

 
The Parapsychological  
Association delar ut ett sär-
skilt bokpris för den vetenskap-
liga antologitrilogin redigerad 
av Ed Kelly et al: 

 
Irreducible Mind: Toward a psycho-
logy for the 21st century 
 

Beyond Physicalism: Toward       
reconciliation of science and spi-
rituality 

Consciousness Unbound: Liberating 
mind from the tyranny of materialism 

Dessa tre böcker dokumente-
rar resultaten av en serie ve-
tenskapliga seminarier som 
hållits vid Esalen's Center for The-

ory and Research. Trilogin förtjä-
nar att vara på bokhyllan hos 
alla som är intresserade av att 
förstå utmaningarna för materi-
alistiska och fysikaliska anta-
ganden om medvetandet. 
Denna samling gör ett magni-
fikt jobb med att placera psi-
forskning i historiska och filoso-
fiska sammanhang, och den 

granskar i detalj empiriska data 
från en mängd källor. Resulta-
tet, över 1500 sidor i de tre 
böckerna, kräver en radikal re-
videring av vad medvetande är 
och vad det är kapabelt till. Ve-
tenskapliga recensioner av 
dessa trilogier har gott om ter-
mer som djärvt, ambitiöst, ban-
brytande, klarsynt och stjärn-
medvetande. 
 
Vi kan känna oss hedrade av 
att ha haft Ed Kelly i ett digitalt 
samtal, det vi hade nu i febru-
ari, med komikern John 
Cleese. Och jag kan vara tydlig 
med att jag haft stor nytta av 
dessa tre böcker för antologin 
Det märkliga medvetandet, 
som vi jobbar vidare med. 
 
 
Referenser: 

1. McCraty, R. & Zayas, M. (2014). 
Intuitive Intelligence, Self-regulation, and 
Lifting Consciousness, Global Advances 
in Health and Medicine, Vol 3, nr 2. 
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M, & Al-Abdulgader, AA. (2011). Time 
structures (shronomes) of the blood 
circulation, , populations´ health, human 
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Om William Bengstons  

forskning med healing 

 

På ett digitalt seminarium som Australian Insti-
tute of Parapsychology ordnade den 23 april, 
medverkade Dr William Bengston med en rap-
port från sin healing-forskning. Förutom sin 
forskning är han känd som President i Society 
for Scientific Exploration, samt professor i sta-
tistik och forskningsmetoder vid St. Joseph’s 
College i New York. 
 
Han redogjorde för healing från olika perspek-
tiv, vare sig det är från en utövare, upplevare, 
forskare eller undersökare. Experimentell forsk-
ning med handpåläggning, psykiskt me-
diumskap, att vara medicinskt intuitiv, NDUer – 
den inte så trevliga sidan, en psykiaters upple-
velser av Past life regressions. 
 
Förutom Bengston själv medverkade Sarah Le-
mos, Dr. John Webber & Carmel Bell. 
Deras tema var: Turning the Unconventional 
into the Conventional: Some Experiments 
Capturing Healing Intention. Hans underru-
brik var den lite spännande “My previous 
beliefs about healing have repeatedly been 
shattered by the data that comes out of the lab. 
And this is a wonderful thing!”  
 

I många experiment under 40 år, “in vivo” och 
“in vitro” har Bengston fått trovärdiga data som 
bortom rimligt tvivel visar att “healing” kan bota 
ett antal “conditions”, att dosering är en faktor, 
att healing utvecklas icke-linjärt och att det inte 
fundamentalt är “energi” utan 
“information.” Hans nuvarande forskning omfat-
tar frågan om healing kan “be “captured” och 
“reproducerad” utan healer. Kan vi, med andra 
ord, lagra och oberoende leverera healing på 
ett praktiskt och scalable fashion? Bengston 
presenterar forskning om vilka material man 
kan använda sig av för att lagra healing, och 
detta tillsammans med forskning utformad för 
att testa huruvida dessa försök mera fungerar 
som “alternativa” eller “komplementära” tera-
pier.   
 
Bengstons “memoarer” är The Energy 

Cure, publicerad av Sounds True. Web-

sida:  www.bengstonresearch.com  

 

 

Online-symposium om  

Healing och biofält 

Den 30 juli (2022) har Society for Scientific 
Exploration ett online-symposium, under 
ledning av Dr Margaret Moga, på temat 
Measuring the Biofield : Exploring the science 
of energy healing. På detta symposium kom-
mer forskning att gås igenom om biofält och 
energihealing, med fokus på att detektera och 
mäta energier vid kroppsytan och utstrålande 
från kroppen. Vad kan dessa energier säga oss 
om människokroppens holistiska hälsa? Man 
kommer att på djupet gå igenom biofält-
utrustning, såväl som instrument för att detek-
tera förändringar i healing-omgivningen. Som 
en front-vetenskap kan biofält- och energi-
healing leda oss till nya medicinska diagnostics 
and therapeutics. 

 

New Scientist: den 30 mars, av Tomas 
Lewton, Man försöker hitta en ny plats för med-

vetandet i vår förståelse av universum. För att 

förstå mysteriet kvantmekanik och tidens gång 
försöker teoretiker omformulera fysiken att 

också inkludera subjektiva upplevelser som en 
fysisk beståndsdel. 

Den 18 april skriver samma person om 
kvantexperiment som ger ökad vikt för en peri-
fer teori om consciousness. Experiment på hur 
bedövning ändrar beteendet hos små strukturer 
i hjärnceller som stärker den kontroversiella 
idén att kvanteffekter i hjärnan kanske kan för-
klara medvetandet (som påminner om Hame-
roff/Penroses idéer), en artikel som de anger 
man har tittat på 3335 gånger de senaste 24 
timmarna. 
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