
Föredrag med 
Dr Dianne Hennacy Powell:

Consciousness, Autism, 
Savants and telepathy

Dianne Hennacy Powell, MD, är 
neuropsykiater, utbildad vid John 
Hopkins och har varit intresserad 
av medvetande, telepati, autism 
och savant-syndrom i mer än 30 
år. Hon har varit på fakulteten 
vid Harvard Medical School och 
är författare till ”The ESP Enigma: 
A Scientific Case for Psychic 
Phenomena”.

DAG: torsdagen den 3 november 
2022, kl 19.00.  

AVGIFT: gratis.    

ONLINE: Zoom, med länk: 
https://us02web.zoom.
us/j/8793515340.

Föredrag av professor  
Hans Liljenström om: 

Medvetandets 
möjligheter 

Hans Liljenström är professor i 
biofysik vid SLU och föreståndare 
för Agora for Biosystems i 
Sigtuna. Han kommer att prata 
om vilken roll medvetandet kan 
spela i olika sammanhang, och 
vilka möjligheter till vidgning 
som kan finnas. 

DAG: tisdagen den 8 november 
2022, kl 19.00.

AVGIFT:  150 kr, medlemmar 
100 kr, studerande 50 kr.       

LOKAL: Röda salongen, 
Kristinehovs Malmgård, 
Kristinehovsgatan 2, 1 trappa 
upp.

T-bana Hornstull, uppgång 
Högalidsgatan, gå till vänster, 
och sedan vänster. 

Busshållplats för 4 och 66 finns 
i närheten. 

Föredrag med  
Dr Marjorie Woollacott:   

The Evidence for the 
Primacy of Consciousness 

found in Mystical 
Experiences, Meditation, 

Psilocybin and NDE

Marjorie Woollacott, Ph.D. är 
Professor Emeritus, medlem i 
the Institute of Neuroscience 
vid University of Oregon. Hon 
är President vid Academy for 
the Advancement of Post-
Materialist Sciences (AAPS) 
och forskningsansvarig vid 
International Association of 
Near-Death Studies (IANDS), en 
klart ledande profil alltså.

DAG: torsdagen den 1 december 
2022, kl 19.00.  

AVGIFT:  gratis.       

ONLINE: Zoom, med länk 
https://us02web.zoom.us/j/ 
8793515340.  
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Föredrag i höst 
Efter mitt föredrag i mitten av september om ”Var 
verkar det finnas medvetande” och seminariet 
den 3-4 oktober om ”after-death communication”, 
fortsätter vi med några föredrag framöver, några 
digitala.

Hösten fortsätter med ett digitalt föredrag 
torsdagen den 3 november med Dr Dianne Hennacy 
Powell om Consciousness, autism, Savants and 
telepathy. Dr Powell är ledande expert på savanter 
och autism, se separat faktaruta om henne. 

Tisdagen den 8 november sticker vi emellan med 
ett föredrag ”på plats”, på Kristinehovs Malmgård. 
Det blir med Hans Liljenström, professor i biofysik 
från Agora for Biosystems i Sigtuna. Han kommer att 
hålla föredrag om det stora ämnet Medvetandets 
möjligheter, och där ryms det mycket, om vilken 
roll medvetandet kan spela i olika sammanhang, 
vilka möjligheter det kan finnas till utvidgning. Han 
berör säkert också ett forskningsprojekt han nyss 
avslutat och avrapporterat, kring frågan Har vi en 
fri vilja (och boken Fri vilja och mänskligt ansvar – 
Illusion eller verklighet?, Fri Tanke, 2021).

Vi fortsätter den 1 december med en annan 
internationell, ledande profil (bl a för nära-döden-
forskning och i Galileo Commission), dr Marjorie 
Woollacott, och nu på temat The Evidence for 

the Primacy of Consciousness found in  Mystical 
Experiences, Meditation, Psilocybin and NDE. Hon 
ser alltså stöd från både mystiska upplevelser, 
meditation, nära-döden-upplevelser och medlet 
psilocybin för att medvetandet inte bara finns utan 
är oberoende av hjärnan och tillika det viktiga, det 
primära.

Vi planerar avsluta året med ett seminarium i mitten 
av december, och detta med anledning av nobelpriset 
i fysik, om kvantfysikens sammanflätning. Vi (Jan 
Pilotti och undertecknad) har fått idén till detta då 
sammanflätning antagligen berör de paranormala 
fenomen. På seminariet ska vi redogöra för 
bakgrunden till upptäckten och priset. Mer info i 
separat notis.  Detaljer kommer allt eftersom på 
hemsidan och facebook. 

Vi kan också nämna att nästa år inleds med ett 
föredrag med professor Bernard Carr. Det blir den 
26 eller 30 januari. Det blir på plats, Kristinehovs 
Malmgård, och vi planerar för att också sända det 
digitalt. Som nämnts tidigare är Carr professor i 
matematik och astronomi, tillika en av de ledande 
parapsykologerna i England, och har idéer om att 
utvidga fysik för att också införliva medvetandet 
och paranormala fenomen. 
Andra namn på gång till våren är Michael Nahm, 
tysk biolog med många intressen, bl a för fysiskt 
mediumskap. 

Föredraget med Edgar Müller på temat Överlever 
något i oss döden? får vi vänta med. 

Om vårt poddprogram Paranormala Perspektiv – 
det blev tre program i våras, och vi har nu lite löst 
tänkt oss några i höst.  I vår facebook-grupp och på 
vår hemsida kan du se när de kommer. 

Innehåll i detta nyhetsbrev
Detta nummer är på 8 sidor och har som huvudtema 
en sammanfattning av ett symposium i somras om 
healing och biofältforskning, ett av de särskilda 
intressen jag har. Därutöver några böcker (Camilla 

Ordföranden har ordet
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Elfvings bok Själens superkrafter, Steve Taylors 
Spiritual Science och Shamini Jains Healing 
Ourselves), särskild presentation av Dr Powell och 
Dr Marjorie Wollacott.  Vidare information om nästa 
steg från Bigelow, en ny utlysning av större anslag 
för frågan om Medvetandet överlever döden, med 
belopp på upp emot en halv miljon.

Därutöver några arrangemang framöver: 

Den 20 november, Om medvetande, meditation, 
och mystik – filosofiska, vetenskapliga och andliga 
perspektiv. Ett symposium arrangerat av Zenvägen, 
i samarbete med Mäster Eckhartstiftelsen. 
Medverkar gör bl a Hans Liljenström, Per Snaprud 
(boken Medvetandets återkomst, 2019) och Lisbeth 
Gustafsson. För mer info: Jonas Skiöldebrand, jonas.
skioldebrand@gmail.com. Symposiet är redan 
fullbokat, men idéer finns på något liknande till 
våren. 
 

Stor konferens om Beyond the 
Brain Conference 2022 

Den 4 – 6 november ordnas åter denna stora digitala 
konferens av Scientific and Medical Network, SMN, 
och berör återigen andligt uppvaknande, NDUer, 
samband mellan NDUer och kundalini, överlevnad 
efter döden (post-mortem survival), ESP, icke-lokalt 
medvetande och relationen mellan medvetandet 
och hjärnan. Bland de medverkande märks ledande 
namn som Dr Eben Alexander III, Prof Jeffrey Kripal, 
Dr Peter Fenwick, David Lorimer, Dr Steve Taylor, 
Jeffrey Mishlove, Dr Oliver Robinson, och Dr Helané 
Wahbeh. 
 
Den 11 november (9-16) ordnas Hjärndagen, 
en heldag på Oscarsteatern i Stockholm, med 
tidningarna Modern Psykologi och Forskning 
och Framsteg. Medverkar gör bl a docent Pontus 
Wasling (Konsten att styra sina drömmar), professor 
Kathinka Evers (Medvetandet, forskningen och 
etiken), docent Karin Jensen (Placebo och hoppets 
anatomi) och journalist Clara Törnvall (Kreativitet 

på spektrat). Kostnad: 1395 kr. 
Info: www.hjärndagen.se. 

Den 26 november, Om Jung och dagens forskning
Om psykedeliska substanser, psykisk ohälsa 
och andlig utveckling blir det paneldebatt med 
professor Pehr Grankvist, Suzanne Gieser och 
Tomas Videgård, kl 14-16.30, med Jung-sällskapet, 
Sensus, Medborgarplatsen, plan 7. Även för icke-
medlemmar, 100 kr, www.jungstiftelsen.org. 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg i 
april 2023
Som några kanske minns var temat i år för denna 
festival Det Okända. Temat för festivalen nästa 
år, 17-28/4 blir Gränser. Eftersom de fenomen vi 
intresserar oss för överskrider flera gränser finns 
det säkert flera möjliga tema att föreslå….

Nobelpriset i fysik – kanske ett 
seminarium i december 
Som nog flera har noterat gick i år nobelpriset i 
fysik till kvantfysikens märkliga entanglement, 
sammanflätning eller som vissa kallar det, 
intrassling. Detta är av klart intresse för oss 
eftersom de teorier som finns kring flera av våra 
fenomen också innehåller denna sammanflätning. 
Flera forskare ser klara paralleller mellan 
kvantfysikens sammanflätning och den direkta 
kontakten mellan medvetanden som i t ex telepati. 
Även i avståndshealing ser man möjliga eller 
sannolika paralleller. Idéer har fötts till något sorts 
seminarium i mitten av december att gå igenom 
dessa möjligheter: lite om Einsteins kritik, Bells 
olikhet, om experiment som är gjorda och om de 
möjliga sambanden med bl a telepati och healing. 
Mer info kommer på hemsidan och facebook.
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Society for Scientific Exploration ordnade den 30 
juli 2022 ett symposium om biofält och healing, 
och detta under namnet: Measuring the Biofield: 
Exploring the Science of Energy Healing.  

Värd var Margaret Moga som är docent (associate 
professor) vid Indiana University School of Medicine.
Hon inledde med att hålla ett föredrag om 
magnetfältsaktivitet, MF vid energi-healing och 
lanserade då sin hypotes om charge-discharge som 
en del av healing-mekanismen, alltså att ladda upp 
och ladda ur. Hon menar att det finns tre olika slags 
vetenskapliga studier av energi-healing:

a) det finns effekter av healing på en ”healee”, 
en mottagare av healing, och det kan gälla 
växter, djur, människor och cell-kulturer, och 
de kliniska studier som gjorts (bl a mot smärta, 
depression och ångest)

a) Man har studerat healers fysiologi, med EEG, 
HRV (heart rate variability) och ”body voltage 
potential”

a) Man har mätt bio-emissioner, och då är det 
biofotoner, magnetfält, gamma-strålning och 
utrustning som utvecklas för att mäta biofält.

Bakgrund
Hon nämner här studier som gjorts av 
elektromagnetiska fält vid healing och andra 
biomagnetiska aktiviteter, som bland annat nämns 
i en bok av Oschman från 2016.

En av studierna är av Zimmerman, Z från 1985, 
Magnetic field oscillations near the hand, alltså 
svängningar nära en hand hos en utövare av TT, 
Therapeutic Touch, där en SQUID magnetometer 
användes, i ett avskärmat rum. Det gav en unik 
vågform och en hög-amplitud-våg bortom vad 
skalan på SQUID-en klarade att visa. Det upprepades 
i 5 av 8 sessioner, och vågformen fanns inte när 
försök gjordes med de som inte var healer.

Vid ”healing-tillståndet” pulserade signalen vid 
olika frekvenser, och varierade från 0.3 till 30 Hz 
med mest aktivitet i 7-8 Hz. Det var en mycket hög 
amplitud-våg, säger Moga, och eftersom det inte 
kunde mätas på skalan, kan man inte kvantifiera 
den.

En annan studie Moga nämnde var en av Seto, 
Kusaka, Nakazato med kolleger från 1992, Detection 
of extraordinary large biomagnetic field strength from 
human hand during  external qi emission, publicerad 
i Acpuncture & Electro-therapeutics Research 17:75-
94, där man studerade styrkan i magnetfälten precis 
intill handflatorna hos 37 QiGong healer. I 3 fall av 
37 observerade de en svängning i magnetfältet 
(med frekvens 4 – 10 Hz) med en magnetfältsstyrka 
”peak-to-peak” på 2 - 4 milliGauss. Det är mycket 
större, påpekade Moga, än hjärtats magnetfält, och 
hjärnans magnetfält.

De flesta frekvenserna filtreras bort
Något liknande fann Hisamitsu, Seto, Nakazato, 
Yamamoto & Aung (1996), från huvudet och hela 
kroppen vid orientaliska andningsövningar. De fann 
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att utövare av QiGong andningsövningar utsänder 
starka magnetfält från hela kroppen, och detta i 
området 1-3 mGauss. Man kan notera att de flesta 
förändringar är mindre än 30 Hz, frekvenser de 
flesta magnetometrar filtrerar bort. 

Moga har konstaterat att Reiki healers, och TT och 
QiGong healers arbetar på olika sätt – de senare 
sänder ut elektromagnetiska fält med hög intensitet, 
”high-intensity EM-fields”.  

Den ovan omtalade Zimmerman-vågen kunde Moga 
och Bengston upprepa i en studie 2010, en distinkt 
magnetfälts-vågform, som liknar de magnetfälts-
oscillationer som Z rapporterade 1985. Eftersom 
Z-vågen sannolikt är i mGauss-bandet, lik den som 
Seto-gruppen och också Schwartz fått, så kan den 
detekteras i en omgivning som inte är avskärmad.

Moga nämnde också att de noterat en möjlig 
kvardröjande effekt. Det tar tid för svängningar i 
magnetfält med hög amplitud att upplösas, de kan 
ibland förlängas in i sessionen med nästa person. 
Denna kvardröjande effekt har man noterat i 
parapsykologi – det har hänt vid försök med healing 
på möss att även möss som var kontroll-möss fått 
healing då de varit på en plats där en healer nyss 
arbetat.

Moga nämnde en spektral-analys av ”ofiltrerad” 
magnetfältsaktivitet vid Healing Touch som gjorts, 
och visar andra frekvenser som kan representera 
”healing-vibrationer” – de var för en healer 59 HZ, 
141Hz, 285 HZ, 428 Hz. 

Moga fortsatte med att konstatera att man märkt av 
intressanta magnetfältsförändringar även vid andra 
bioenergi-fenomen – de är inte bara knutna till 
energi-healing, utan också frigörelse av emotioner 
till vardags, ”everyday emotion releases”:   

Man har noterat magnetfältsförändringar och 
-vågor vid terapeutiska samtal, i en Tai Chi workshop, 
och när man omväxlande spänt och slappnat av i 
kroppen - spänt och slappnat av i enskilda muskler 
och kroppsdelar – detta kan utlösa MF-vågor. 

Förändringar vid heliga platser
Man har också observerat liknande magnetfälts-
vågor på heliga platser, ”sacred sites”, bland annat 
vid områden med koncentrerad energi som 
stiger upp ur jorden, ”Sedona vortexes” (www.
sedonaanomalies.com).  
Slutsats: Moga föreslår en hypotes, baserad på 
”charge-discharge”, att något laddas upp och 
sedan laddas ur. Det gäller vissa healers och är en 
mekanism i två nivåer i energihealing.

Hon ser likheter med Wilhelm Reich – hans idéer 
om en livskraft, ”orgon-energi”, sexuell orgasm 
som består av fyra faser: anspänning – bioelektrisk 
laddning – bioelektrisk urladdning – avspänning. 

Moga nämner här en bok av Judith Anodea (2018) 
, PhD, energy psychology, Charge and the energy 
body, Carlsbad, CA: Hay House. Describes the life 
force as ”charge”. 

Energihealing – är del i ett spektrum av mänsklig 
fysiologi, en holofysiologi, med en process som 
innefattar charge-discharge-process, energihealing, 
i samtal, andningsövningar, jäspning, sex, etc., 
”grundande”, jordning.  I parapsykologi vid PK kan 
involvera ett ”super-laddat” fält, med MGauss-fält 
rapporterade vid telekinesi.

Vad ser då Moga för betydelse med magnetfälts-
svängningar?

a) De fysiologiska frekvenserna, 0.1 – 30 Hz, 
kan vara en del av en healing-mekanism  
a-a Svaga magnetfält kan dämpa cancers 
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framväxt och förbättra överlevnad,  
a-b Signifikant tillbakagång av tumörer med 
artificiella magnetfält som kallas Tomasfältet.

a) Detta ingår som exempel i en större bild 
där man periodiskt släpper fri en laddning som 
byggs upp och kan hjälpa till att upprätthålla 
hälsa.

Biofält-terapi Typ av healing   
Healing touch, 
Therapeutic Touch

magnetiska healers (i vissa fall 
ljus, ladda upp),

Qi Gong Andliga healers (som definitivt 
sänder ut ljus),

Reiki Andliga healers (som definitivt 
sänder ut ljus), Kanaliserings-
energi

För att upprepa Z-vågen behöver man en ”magnetisk 
healer” som kan ”bygga upp en energiladdning, så 
den kan laddas ur och in i patienten för att korrigera 
obalanser, som är fallet i vissa healing-metoder 
med QiGong”.

Hur fungerar energi-healing?
Detta är ett förslag om en mekanism i två nivåer av 
healing, som kan förklara både lokala effekter och 
på avstånd, alltså även icke-lokala:

Det påtagliga växelverkar med det icke påtagliga, 
”tangible interactions with Intangible”    

• ”Space with counterspace” (Whicher, 1977)

• ”The physical with the conjugate Physical” 
(Tiller, 2001)

Elektromagnetiska fält (inklusive den fysiska 
kroppen och den direkta omgivningen) som 
växelverkar med ”extra-dimensions”.

Melinda H. Connor, Forskningsansvarig vid Akamai 
University: Empirical testing of energy practitioners.

Hon gav en översikt av de undersökningar som pågår 
av utövare av energi-tekniker och använde sig en 
serie empiriska mått, inklusive ”Physiology suite”, 
EEG, Triaxial ELF meter, Volt meter, RF spectrum 

analyzer, pH, PPM, och Biowell/GDV, en digital form 
av högspänningselektrofotografering från Ryssland, 
som mäter det inducerade ljuset som utsänds från 
fingertopparna och avslöjar information om hälsa 
och healing-tillstånd.

En pilot-studie av Healer-Patient – Sammanfattning 
(gjordes för ca tio år sedan)

Beverly Rubik, President och grundare av Institute 
for Frontier Science nämnde på detta symposium 
att man vid mätningar fått fram distinkta skillnader 
i antal fotoner för personer (kan bero på ålder, 
oxidative stress, mind-body status, intention, och 
individuella ”energi- signaturer”).

Biofoton-emissionen från både healer och patient 
uppvisade en svag nedgång efter energi-healing.
Man har noterat unika förändringar tidsmässigt i 
utsändning av biofotoner vid sessioner med energi-
terapi, några var korrelerade med vad healers’ 
påstod. 

Utsändningen av biofotoner från höger handflata 
är genomgående högre än från vänster; och de sk 
svärd-fingrarna sänder ut fler, vilket stämmer med 
forntida oriental filosofi.

Utmaningar för framtiden för biofält-vetenskap
Det gäller komplexa, dynamiska, extrema ”low-
level” fält, som är svåra att mäta.

Det finns inte mycket finansiellt stöd. 

Vi behöver ett ”Human Energy Project” liknande 
”the Human Genome Project”.
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Nobelpriset i fysik öppnar 
för helt nya perspektiv
(och kanske oanade)
Göran Brusewitz

”Sammanflätade tillstånd från teori till teknologi”

Det är mycket glädjande att en slutsats Einstein 
drog redan på 30-talet, men inte kunde tro på, 
nu fått lite mer belysning, den effekt han kallade 
spöklik, att två fotoner som åker åt var sitt håll, 
verkar hänga ihop som en enhet efteråt, det man nu 
kallar sammanflätning eller intrassling.  Förutom 
sammanflätning har man demonstrerat det man 
kallar kvantteleportation, att flytta ett kvanttillstånd 
från en partikel till en annan som befinner sig långt 
borta.   

Kvantvärlden ställer många grundläggande frågor, 
om t ex partiklarnas exakta läge och hastighet.  
Först vid en mätning vet man hur det förhåller 
sig. Innan dess vet vi inget om vilka egenskaper 
en elementarpartikel har. Det har av vissa tolkats 
som att verkligheten skapas av en mätning, eller 
en observation.
Dessutom, de senaste 20-30 åren har allt fler 
biologer upptäckt att denna märkliga effekt, 
sammanflätning, och andra kvanteffekter finns i 
många sammanhang. I fotosyntes vet man sedan 
länge att den förekommer, liksom i processer hos 
fåglar att navigera. Den finns också hos människan, 
i näsan, när man ska identifiera en lukt (Arndt med 
flera 2009, Kvantfysiken och livet, Svanvik, Ernberg 
med flera 2020, Al-Khalili & McFadden, 2017).

Därutöver verkar kvantprocesser finnas i andra klart 
mer kontroversiella fenomen, men där det faktiskt 
finns en hel del forskning. Telepati är egentligen 
mycket välbelagt, med en forskning som många 
inte känner till, även om den också är publicerad i 
mainstream-tidskrifter, t ex Cardeña 2018 i American 
Psychologist. Även i healing på avstånd tror man 
att kvantprocesser ingår. Där har man statistiskt 
visat att man rent mentalt även på avstånd kan 
påverka biologiska organismer, såsom jäst, celler, 

enzymer, enskilda organismen, men också djur och 
människor (bl a Radin med flera 2015, Bengston och 
Moga 2007 och Schmidt med flera i British Journal 
of Psychology 2004). Placebo är här uteslutet. 
Och kopplar vi ihop årets nobelpris med det för 
två år sedan, så är även fysikern Sir Roger Penrose 
sedan 30 år intresserad av medvetandeforskning 
(The Emperor´s New Mind och Shadows of the Mind) 
och har nu idéer på att kvantprocesser i hjärnan, i 
mikrotubuler, kanske kan förklara medvetandet, en 
av de stora gåtorna vi fortfarande har att förstå.
Och nog är dessa upptäckter med möjliga samband 
med telepati, healing och medvetande oanade…

Dr Marjorie Woollacott - 
What if Consciousness is the 
essence of the universe? 
Ja, denna något avancerade fråga möts man av 
på Dr Woollacotts hemsida – är medvetandet 
universums essens?  

Läser man vidare ser man att hon skrivit böckerna 
Infinite Awareness – The Awakening of a Scientific 
Mind, samt varit medredaktör till böckerna Is 
Consciousness Primary? och Expanding Science. 
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Marjorie Woollacott, Ph.D., är professor emeritus 
i Human Physiology och medlem av Institute of 
Neuroscience vid University of Oregon. Hon var 
ordförande för institutionen i sju år.

Förutom att undervisa i neurovetenskap 
och rehabilitering undervisade hon kurser i 
komplementär och alternativ medicin och meditation. 
Hon är forskningsdirektör för International 
Association of Near-Death Studies (IANDS) och är 
ordförande för Academy for the Advancement of 
Postmaterialist Sciences (AAPS). Woollacott tog 
examen magna cum laude från University of Southern 
California och valdes till medlem i Phi Beta Kappa. 
Hon fick sin doktorsexamen i neurovetenskap från 
University of Southern California. Hon var också 
forskningsprofessor vid psykologiska institutionen 
vid Umeå universitet i Umeå och vid National Center 
for Scientific Research i Marseille, Frankrike.

Woollacott har fått över 7,2 miljoner dollar i 
forskningsmedel för sin forskning, nu senast knutet 
till meditation.  Hennes expertområden inkluderar: 
1) förändringar i förmåga till uppmärksamhet och 
underliggande neurala nätverk i samband med 
mental träning av meditation och tai chi; och 2) 
fenomenet ”andligt transformativa upplevelser”, 
inklusive nära-döden-upplevelser. 

Woollacott har publicerat mer än 200 vetenskapliga 
artiklar och skrivit eller samredigerat åtta 
böcker. Hennes senaste bok, Infinite Awareness 
(2015) (vinnare av åtta utmärkelser, inklusive 
Parapsychological Association Book Award 2017, och 
Nautilus Book Award) kopplar hennes forskning 
som neuroforskare till hennes upptäckter av ”om 
sinnets andliga kraft”, spiritual power. Mellan de 
vetenskapliga och andliga världarna bryter hon 
upp definitionen av mänskligt medvetande för 
att undersöka existensen av ett icke-fysiskt och 
oändligt kraftfullt sinne, infinitely powerful mind.

Simulations-Hypotes, Savant 
Syndrom, och Psi
Diane Hennacy (Powell), MD är neuropsykiater och 
internationellt erkänd expert på autism och savant 

syndrom. Hon utbildade sig i neurovetenskap vid 
Ohio State University och Johns Hopkins School 
of Medicine, där hon fick sin MD och psykiatriska 
utbildning. Hon har varit på fakulteten vid 
Harvard Medical School och en inbjuden medlem 
av tankesmedjor, inklusive La Jolla Group for 
Understanding the Origin of Humans. Hon sitter 
för närvarande i styrelsen för Parapsychological 
Association. Hennes forskning, som fokuserar på 
autistiska barn som verkar ha ESP som en savant-
färdighet, har presenterats på vetenskapliga 
konferenser i USA och utomlands. Hon har bidragit 
med kapitel till fem akademiska böcker, inklusive 
AAPS ’Is Consciousness Primary? och Oxford 
University Handbook of Psychology and Spirituality. 
Hennes bok The ESP Enigma (Walker) från 2008 fick 
ett pris från LA Festival of Books och har översatts 
till tyska, portugisiska och finska.

Hon höll i slutet av augusti 2022 i ett online-
symposium om hypotesen i rubriken, hypotesen att 
vi lever i en simulering, en hypotes som får allt större 
intresse från den vanliga vetenskapen samtidigt 
som den ger en teoretisk grund genom vilken de 
avvikande fenomen som studeras av parapsykologi 
kan förklaras. Symposiet var för att utforska vad 
det kan innebära att leva i en simulering, dess 
konsekvenser och om det är en testbar hypotes 
eller inte.
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Bigelow Challenge Research Grant  
2023 – survival of consciousness,  
presenterad den 1 september 2022
  

Survival of 
Consciousness | BICS  
Challenge Grants 
Program 2023

År 2020 grundade rymd-entreprenören Robert 
T. Bigelow the Bigelow Institute for Consciousness 
Studies (BICS). BICS’s uppdrag omfattar ”att 
kommunicera, underlätta, utbilda och organisera 
vetenskaplig forskning om det mänskliga 
medvetandets överlevnad, the survival of human 
consciousness (SOHC)” med särskilt fokus på att 
medvetandet permanent överlever kroppens död. 
Man följer upp den framgångsrika tävlingen år 
2021 för uppsatser som ger bästa beviset för 
medvetandets överlevnad, och ser nu fram emot 
nästa steg.

Robert Bigelow och Colm Kelleher avslöjade i en 
presentation den 1 september på ett gratis online-
event, detaljerna, inklusive ansökningsprocessen 
och viktiga datum för BICS’ nya program med anslag 
för 2023. Det går under namn “The Challenge,” 
that promises to significantly impact the future 
of research in the field of SURVIVAL OF HUMAN 
CONSCIOUSNESS, dvs. ”Utmaningen, som lovar att 
på ett avgörande sätt ha en effekt på framtida 
forskning vad det gäller forskningsfältet Det 
Mänskliga Medvetandets överlevnad.  

Presentationen finns på youtube-länk: 
https://www.youtube.com/watch?v=3tg7qQifmYw 

Anslag: 12 anslag på upp till $ 50.000 (ca 500.000 
SEK), och 4 upp till $ 100.000 (ca 1 miljon).

Alla anslag gäller a) att människans medvetande 
permanent överlever döden, b) fokuserar på ”Contact 
or Communication with ’the Other side’”, och c) ska 

helst bryta ny mark. ’” Är man intresserad ska man 
kontakta BICS, informera om vem man är och om 
sin förmåga att genomföra denna forskning. 

Viktiga datum: preliminärt förslag och 
sammanfattning ska ha inkommit under tiden 
1/11 2022 – 1/1 2023, ansökningar skickas mellan 
1/1 2023 och 1/4 2023. Info om beviljade bidrag 
kommer 1/8 2023, och slutrapporter 1 maj 2024.

Mer info på www.bigelowinstitute.org/grant.html, 
epost info@bigelowinstitute.org.

I juryn sitter Julie Beischel, Ph.D., Katrina Burrus, 
Ph.D., Nick Cook, Jeffrey Kripal, Ph.D., Jeffrey 
Long, M.D., Jeffrey Mishlove, Ph.D., Sharon Hewitt 
Rawlette, Ph.D., Helané Wahbeh, M.D., Elizabeth 
Krohn, Leo Ruickbie, Ph.D.

Böcker
Själens superkrafter 
Denna bok av Camilla Elfving (2022) är enligt 
förlaget (Vattumannen) boken för dig som vill veta 
hur du själv kan öppna upp för starkare andliga 
krafter. Den är skriven utifrån ett helhetstänk om 
hur man når psykiska och mediala färdigheter som 
bidrar till insikt och existentiell hälsa. Allt hänger 
samman. Själens dolda förmögenheter, våra mediala 
sinnen och den andliga tillgången finns inom oss.

Boken är indelad i tre delar, plus övningar och 
intervjuer. I första delen delger hon oss sin väg till 
medialitet och andlig rikedom, om själen som farkost, 
religiös vidskepelse, om glömska och förlåtelse, 
parallella världar, multidimensionellt medvetande 
och om klardrömmar. I den andra delen skriver 
hon om bl a om att verka som medium i en andlig 
tidsålder, storseanser, forskning om mediumskap, 
livet som medium är roligt, spännande och krävande, 
om biofältet och olika healingexperiment. I del 3 
blir det hur man utvecklar själens superkrafter, om 
meditation och självkännedom, möten med guider, 
healing och självläkning och avslappning och 
energimetoder. 
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Hon skriver alltså både om medialitet, en stark 
tro på det andliga, men också om forskning kring 
medialitet och healing. Hon når i första hand de 
som är intresserade av medialitet och det är en klar 
fördel att de också får en bild av den forskning som 
faktiskt finns,, både om medier och om healing. 

Spiritual Science 
Steve Taylor, PhD är senior lecturer i psykologi 
vid Leeds Beckett universitetet och kom 2018 ut 
med boken Spiritual Science med den uttalade 
ambitionen att överbrygga klyftan mellan 
vetenskap och andlighet, Why Science needs 
spirituality to make sense to the world. Han ställer 
på baksidan av boken frågan om det är möjligt 
att lösa det största mysteriet vi nu har i världen, 
inte med enbart vetenskap eller andlighet, utan 
genom att kombinera dessa två. Han ger en syn 
på världen som går att förena med både modern 
vetenskap och gamla andliga läror, och redovisar 
i boken sin ”panspiritist”-syn på verkligheten, en 
syn som överskrider både konventionell vetenskap 
och religion, och svarar på flera gåtor som de var 
och en inte fullt ut kan förklara. Med sin syn menar 
han sig kunna förklara medvetandet, kontakten 
mellan mind och body, altruism och udda fenomen 
som nära-döden-upplevelser, psi-fenomen och 
andliga upplevelser. Som panspiritist ser han 
spirit eller medvetande som en grundläggande 
verklighets-essens som gör det möjligt att förstå 
dessa upplevelser och fenomen. Han finns på www.
stevenmtaylor.com.

Boken Healing Ourselves, om healing, 
biofältet och hälsan
Dr Shamini Jain presenterar i Healing Ourselves 
(2021, Sounds True) , en ny syn på hälsovård, som 
representerar en förening mellan forskning vid 

forskningen frontlinjer och det hon kallar andlig 
visdom. Det innefattar:

1. Biofält-vetenskap – att utforska bevis för den 
saknade länken mellan medvetande och healing

2. Framtidens medicin hur nästa vetenskapliga 
evolution ska utvecklas 

3. Att börja med sin egen hälso-revolution en 
guide för att utnyttja placebo- effekten, holistisk 
egenvård, bevis-baserade andliga tekniker, och 
mycket mer.  

Idag inser vi mer än någonsin att vi måste förändra 
hur vi tänker på hälsovård – och vår förmåga läka 
oss själva. Här kommer nyheten in, menar Shamini 
Jain, att det finns en väg framåt: ”Lågan som lyser 
upp stigen brinner starkare än det mörker där 
vi hittar oss själva, som en följd av ignorans och 
lidande”.  är mörk, och den skada vi dragit på oss”. 

Med denna bok vill hon dela med sig av en hel, 
integrerad modell om hälsa som vi länge känt till i 
våra hjärtan.

Bland tema hon berör finns The Biofield: Uncovering 
the Mystery of Healing, Subtle Bodies and the ”Stain 
of Vitalism”, Can we Heal Ourselves? – The Truth 
about Placebos, Mind-body Therapies, Biofield 
Therapies, Healing down to our Cells och What’s the 
”Mechanism” for Biofield Healing.  
Bland personer att positivt bedöma boken finns dr 
Deepak Chopra, Dr Dean Radin och Dr Larry Dossey. 
Boken fick 2022 Nautilus Book Award. 
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