
Efter årsmötet Clas Svahn:

Om paranormala 
upplevelser vid UFO-

observationer

Clas Svahn, ledande profil i 
UFO-Sverige berättar också om 
det stora arkivet/biblioteket 
i Norrköping, AFU och alla 
omtalade observationer i USA, 
med en ny öppenhet inom 
kongressen och Pentagon.

TID: den 3 april kl 19. 00.

LOKAL: Röda salongen, 
Kristinehovs Malmgård, 
Kristinehovsgatan 2, 1 trappa 
upp. T-bana Hornstull, uppgång 
Högalidsgatan.

ONLINE, ZOOM:  https://
us02web.zoom.us/j/8793515340.

Föredrag av Göran Brusewitz, 
SPFs ordförande:  

Psykologins gränsfenomen 
Psykologin har många 
gränsfenomen. Göran Brusewitz 
berör ikväll några av dem, 
främst telepati, nära-döden-
upplevelser och savantsbarns 
extraordinära prestationer, som 
ofta påminner om telepati. Vad 
antyder dessa fenomen om 
människans natur? Det är i stort 
sett samma föredrag han höll 
den 15 mars, men nu digitalt, 
och om healing och biofält. 

DAG: onsdagen den 26 april 
2023, kl 19.00.

AVGIFT:  Gratis.    

ONLINE, ZOOM:  https://
us02web.zoom.us/j/8793515340.

Internationell konferens om:  

Medvetandet och 
parapsykologi 

MEDVERKANDE: ännu så länge:  
Dr Helane Wahbeh och  
(digitalt) Dr Dean Radin.

DAG: tisdagen den 8 augusti 
2023, kl 09.00 – 16.30.

LOKAL: Hagagatan 14, nära 
T-Odenplan.

Föredrag med 
Dr Ulf Holmberg:

Påverkas ”marknaden” 
av fokuserat, globalt 

medvetande?

Kan data som fångar denna 
påverkan användas i praktiken?

Ulf Holmberg är disputerad 
nationalekonom och har i flera 
år studerat hur “slumpdata” från 
Global Consciousness Project 
(GCP) samvarierar med dagliga 
börsrörelser och söktrender på 
Internet. 

DAG: onsdagen den 10 maj 
2023, kl 19.00.  

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

LOKAL: Hagagatan 14, nära 
T-Odenplan.

Kallelse till Årsmöte 
DAG: Måndagen den 3 april 
2023. Årsmöte kl 18.00, 
föredrag kl 19.00.

I dagordningen – förslag om 
stadgeändring, revisor till JBM.

LOKAL: Röda salongen, 
Kristinehovs Malmgård.
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Fortsätt ditt medlemskap
Du som inte redan förnyat medlemskapet för 2023 
kan redan nu betala medlemskap för i år, och då 
med det belopp som gällde förra året, 300 kr (200 
kr för pensionärer och studerande). På årsmötet 
den 3 april fastställs årsavgiften, och även om den 
då höjs, så gäller din inbetalning eftersom den 
skett före årsmötet. Belopp större än årsavgiften 
är självklart välkomna och uppfattas som gåvor. 
Vårt plusgirokonto är 35 17 57-0. Ange ditt namn i 
meddelandefältet, gärna också mobilnummer och 
e-postadress. 

Årsmöte
Årsmöte blir det måndagen den 3 april, med 
åtföljande föredrag med Clas Svahn om 
”Paranormala fenomen vid ufo-händelser”. Han är 
journalist på DN, ledande namn i Sverige kring 
UFO-frågan. Han kommer också att beröra AFU, 
det stora arkivet i Norrköping om Det Okända, och 
de många observationerna i USA, som visar på en 
ny öppenhet, både i kongressen och i Pentagon. 
Föredraget planeras också bli digitalt.

Digitalt blir också föredraget därpå med 
undertecknad Göran Brusewitz, den 26 april på 
det tema jag hade ”på plats” i mitten av mars, om 
Psykologins gränsfenomen. Nu tar jag också med 
healing och biofält som gränsfenomen, förutom 
telepati, savantbarns förmågor och nära-döden-
upplevelser. 

Följer sedan gör Dr Ulf Holmberg onsdagen den 
10 maj om sin forskning kring Global Consciousness 
Project, GCP. Ulf Holmberg är en disputerad 
nationalekonom som intresserat sig för GCP och 
har undersökt hur ”fokuserat globalt medvetande” 
samvarierar med andra samhällsvetenskapliga 
variabler, bland andra dagliga börsrörelser och 
globala söktrender på internet. På senare tid 
har han börjat undersöka hur dess GCP data kan 
användas i praktiken. Det blir i den lokal vi tänkt 
använda framöver, på Hagagatan 14. 

Några arrangemang på sensommaren 
och i höst.
Endags-konferens i mitten av augusti
Planerna på denna konferens med ledande 
internationella forskare om parapsykologisk 
forskning och om medvetandet börjar ta form. 
Den planeras bli tisdagen den 8 augusti (och 
blir alltså direkt efter PA-konferensen i Oslo 
4-6/8). Tema blir Consciousness – bigger than the 
brain. Klara att komma är Dr Helané Wahbeh, 
ordförande i internationella sammanslutningen 
PA (Parapsychological Association). Medverkar gör 
också Dr Dean Radin, men digitalt. Ytterligare namn 
är på gång. Mer info om anmälan kommer senare. 
Vi förbereder att också sända digitalt. 

Bland föredrag i höst återkommer Göran Brusewitz 
med dels Vad ska ingå i en modell av medvetandet 
- telepati, healing och nära-döden-upplevelser? 
– och vad mer? (ett tema han har som poster på 
medvetandekonferensen på Sicilien 23-26 maj), 
dels Har ikoner en egen energi?, dels några föredrag 
vi ordnar digitalt, Suzanne Gieser om Jungs andliga 
resa, och Ulf Holmbergs om hur medvetandet 
påverkar ”marknaden”. 

Innehåll i detta nyhetsbrev
Detta nummer är på 4 sidor och presenterar lite 
närmare de föredrag vi nu ordnar. Vidare om 
David Thurfjells nya bok, samt om några försök 
att undersöka om en Buddha-relik kan ha egen 
inpräglad subtil energi (ett försök som denna gång 

Ordföranden har ordet
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inte lyckades, men dock en spännande idé – att 
detektera subtil energi, det är svårt. 

Hjälpa till med språkgranskning, för 
antologin?
Jodå, antologin är på gång (om forskning om 
medvetandet och parapsykologi). Det är nu ”bara” 
”upploppet” kvar. 25 kapitel ska bli helt klara. Flera 
kapitel är det nu. För några skulle kontroll-läsning 
behövas med åtföljande små-justeringar. Det gäller 
framför allt kapitel jag skrivit - på tema jag inte är 
specialist men ändå fått till ganska bra översikter, 
t ex psykokinesi, samband kvantfysik-medvetande-
parapsykologi och kritik mot parapsykologi. Har 
du språkkänsla och kan tänka dig hjälpa till med 
något här, hör av dig. Dessutom är vi fortfarande 
öppna för förslag på tänkbara förlag.

Kan du hjälpa till – vi behöver bli fler, 
bl a i styrelsen
Då och då påminner vi om att vi behöver bli fler 
– för att få stadga och säkerhet i verksamheten. 
Nyhetsbrevet behöver 1-2 medarbetare till (t ex 
en gästredaktör till extra-sidor till ett vår- och ett 
höstnummer och någon som så småningom avlöser 
mig), biblioteket 2-3 personer för att när det blir 
aktuellt katalogisera det vi har, vid föredrag behövs 
1-2 för att förbereda med stolar/bord, filma när vi 
vill det (och kanske ordna med extra strålkastare), 
ibland ordna med kaffe, sköta marknadsföring 
(skicka info om arrangemang till media), ta fram pr-
info och lägga ut (på hemsida, facebook, instagram 
och andra digitala kanaler), sköta zoom vid föredrag, 
några som hjälper till med vårt poddprogram, få 
till lokala föreningar ute i landet (och någon som 
samordnar). Ja, möjligheterna är som ni ser hur 
stora som helst Vill du vara med här? Kontakta SPFs 
kassör Anders Rydberg (anders.rydberg0021@
gmail.com) eller mig som ordförande. 

Ny bok ”om att besjäla världen” 
– av professor David Thurfjell. Dagens Nyheter 
skrev stort den 22/1 om en ny bok från honom 
med en ny syn   - ”Religion kan besjäla världen 
- men är ett tveeggat svärd”. Han är professor i 
religionsvetenskap vid Södertörns högskola och 

aktuell med ny bok om andlighet, ”En lockton i 
ödemarken, om människans förmåga att besjäla 
världen”. Med anledning av den skickade jag ett 
inlägg till DNs kultursida (som dock inte togs in). 
Det följer nedan.

David Thurfjells bok ”att besjäla världen” 
– vill människan besjäla världen, eller 
finns det redan en själ där?
Göran Brusewitz

Professor David Thurfjells bok (En lockton i 
ödemarken, om människans förmåga att besjäla 
världen, recenserad 8/2) ställer många mycket 
centrala frågor, främst om människans behov av 
mening och ”att skapa religion (som kan besjäla 
världen)”. Orden i bokens titel ”att besjäla världen” 
antyder att det är människans behov som gör att 
vi vill ge världen en själ, vill se denna mening i 
tillvaron. 

En parallell fråga som kan vara intressant är om 
det finns mer objektiva tecken på något andligt. 
Vad skulle detta innebära? Är inte allt materia? Nja, 
ett forskningsområde som blivit allt mer intressant 
är det om medvetandet. Skapas det av hjärnan? – 
Ja, då kan även medvetandet kanske ses som något 
materiellt. Majoriteten av forskare anser att så är 
fallet – ”det måste väl vara så….” Men faktum är att 
trots många års forskning är den sk fysikalismen 
inte i närheten av att förstå hur detta ska gå till – kan 
något materiellt, hjärnan skapa något så märkligt 
som medvetandet, och upplevelser (bl a Snaprud 
2018)? Många börjar anse att det är helt olika 
substanser, helt olika kvaliteter (anledningen bakom 
dualismen). Och allt fler ledande hjärnforskare och 
också filosofer (Chalmers, Koch, Nagel, Koff m fl) 
börjar luta åt andra åsikter, den sk panpsykismen, 
att medvetandet i någon grad finns överallt, och då 
har vi (per definition?) något andligt…

En öppning för detta finns i en definition av 
medvetandet, ”att vara medveten, aware, och svara 
på omgivningen” (Oxford dictionary), jämfört med 
den vanliga definitionen ”att förstå, och inse något”, 
som är klart knuten till människan (Cambridge 
dictionary).
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Till detta kan vi lägga upptäckter under senare 
år att träd tycks vara intelligenta (Moulia, 2015, 
SVT Vetenskapens värld, april 2021) och också 
har minne, liksom växter (bl a Mancuso, 2018; 
och ett särskilt nr 2021 av Journal of Conciousness 
Studies, den ledande internationella tidskriften 
för medvetandeforskning), slutsatser som många 
kanske anser är för långtgående, men de drar dessa 
slutsatser, i vetenskapliga publikationer. Detta att 
ha minne och kunna lära sig måste väl anses vara 
någon grad av medvetande, det panpsykismen 
innebär?  Och var gränsen går för var beteendet ”att 
svara på omgivningen” kan nog diskuteras – även 
organismer i biologin, celler och vävnader uppvisar 
detta beteende (bl a Monk, 2020).

Så, kanske är världen redan besjälad, det är inget man 
måste skapa en religion för. Här kanske vetenskap 
och tro kan mötas? I detta fall kan vetenskapen 
bekräfta det många människor känner…. Att det 
sedan finns en avgrundsdjup klyfta i denna fråga, 
det är välkänt…. Många vill inte alls veta av något 
andligt, för andra är det livsviktigt. Den kluvenheten 
tål att göras tydlig, underlag för många konflikter, i 
stort och smått. 

Kan personer som är klärvoajanta 
upptäcka ”subtil energi”?
Den 15 december 2022

IONS vetenskapsteam (Institute of Noetic Sciences)

Många kulturer runt om i världen och genom 
mänsklighetens historia har trott på en form av 
energi, kallad subtil energi. Subtil energi skiljer sig 
från elektromagnetisk energi, vilket är den energi 
vi använder för att sända våra favoritprogram på 
TV, ladda våra mobiltelefoner och driva resten av 
vår värld. Man tror att subtil energi kan överföras 
mellan föremål och människor i en process som 
kallas ”energi-prägling”, energetic imprinting.

Finns det bevis för ”energi-prägling”? En studie1 

visade att en Buddha-relik - ett kristallliknande 
objekt som enligt uppgift innehåller delar av 
buddhistiska andliga mästares medvetande 
och subtila energi – med energi kunde prägla, 
imprint sin energi till rummet där den var 
belägen. I denna studie använde man tre olika 
typer av detektorsystem för att mäta effekten av 
energiprägling på ett kvantifierbart, förutsägbart 
och reproducerbart sätt. Resultaten tyder på att 
om man helt enkelt placerar reliken i ett rum - och 
frågar den på ett trevligt sätt med en specifik avsikt 
– så kan man orsaka energi-prägling. Detta arbete 
ligger i linje med vår tidigare forskning2 som visar 
att positiv intention kan ha mätbara effekter på 
fysiska system.

Personer, som är klärvoajanta hävdar att de kan 
upptäcka subtil energi. Kunde en klärvoajant person 
i denna studie upptäcka en dold Buddha-relik? 

De använde ett elektromagnetiskt avskärmat rum 
med tio identiska tomma ogenomskinliga behållare 
på ett bord, och i en av dem, slumpmässigt vald, 
fanns en Buddha-relik. De fick känna av energin i 
förväg.  

Resultat: Med det upplägg de använde hade det 
behövts 4 eller fler korrekta svar (40 % eller mer) 
för att det skulle bli signifikant. De fyra personerna 
(som i mer än tio år använt sin klärvoajans 
professionellt) lyckades inte bättre än slumpen, inte 
heller de som var kontroll-personer, utan uttalad 
förmåga. De avslutar rapporten med idéer vad det 
kan bero på och om svårigheterna att registrera 
eller mäta subtil energi.

Fotnot: 1. The Buddha relics and evidence of physical 
space conditioning with unimprinted intention host 
devices, Tiller, Tiller, med flera, J Altern Med., april 2012, 
18 (4).

2. Three remarkable Studies on the Science of Intention, 
IONS Science Blog, June 1, 2022.
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