
Toward a science of Consciousness 
På väg mot en vetenskap om medvetande. 

I Tucson Arizona USA 21-26 april 2014. 

En rapport av Börje Peratt som deltog med stöd av                     
John Björkhems minne. 

Med på resan var läkare och terapeut Jan Pilotti och psykolog 
Kersti Wistrand som också presenterar sina intryck. 

 

  



Programmet 

!  Dagbok och upplevelser 

!  Egna forskningsprojekt 

!  Reflektioner 

!  Frågestund 

!  Diplomutdelning 



Dagbok och upplevelser 21 april 

!  Prekonferens med workshops.  

!  Nondual, Ickelokal teoribildning. Erfarenheter och 
forskning.   

!  ”Alla upplevelser och erfarenheter i sinnet och kroppen 
antas förenade i en rymd av universell medvetenhet, 
bortom tanke och tidsramar.” 

!  Detta perspektiv har likheter med det medvetande som 
jag menar kan förklara alla transpersonella upplevelser. 



Invigning 22 april 



David Chalmers ”The hard problem” 



Olika formuleringar av det "hårda 
problemet":  

!  "Hur kommer det sig att vissa organismer är föremål för 
erfarenheter?”  

!   "Varför uppstår medvetenhet från sensorisk information?” 

!   "Varför finns en subjektiv komponent som upplevelse?” 

!   "Varför finns qualia?” Den subjektiva kvaliteten hos 
medvetna upplevelser av tankar och känslor. 



Qualia 

!  Känslor som inte går att beskriva, såsom smaken av 
choklad, upplevelsen av färgen rött eller fysisk smärta. 

!  Ett problem för materialistiska förklaringar av kropp-själ-
problemet.  

!  Kan inte förklaras neuro- eller kognitionsvetenskapligt. 



David Chalmers ”The hard problem” 

!  Hur förklara att det finns något som kan förmedla en 
mental bild eller uppleva en känsla?  

!  Det är allmänt överenskommet att erfarenheterna härrör 
från en fysisk grund (?), men vi har ingen bra förklaring till 
varför och hur det så uppstår.  

!  Varför kan fysisk process ge upphov till ett rikt inre liv?  

!  Det verkar objektivt (?) orimligt att det ska kunna 
upplevas, och ändå upplever vi. 



David Chalmers: The Easy Problems 



David Chalmers: The Easy Problems 

!  Förmågan att kategorisera och reagera på stimuli från 
omgivningen. 

!  Integration av intryck genom det kognitiva systemet. 

!  Förmågan att hantera sin interna status av tankar, känslor, 
upplevelser. 

!  Förmåga att fokusera. 

!  Förmåga till avsiktlig kontroll av beteende. 



Daniel Dennet – skeptiker och en av 
The 4 hoursemen of Atheism 

Daniel Dennet 
hävdade vid 20-
års jubileet 2014 
att TSC inte har 
påvisat något 
nytt angående 
medvetande. 
  
Jag är benägen 
att hålla med 
honom. Det 
handlar mer om 
att förstå hjärnan. 



Dagbok och upplevelser 23 april 

23 April var det en spännande debatt mellan Deepak 
Shopra och John Searle, professor i språkfilosofi. 



Debatten Chopra - Searl  

!  - illustrerar den stora skillnaden mellan ett inramat, 
materiellt, fysiskt-tekniskt synsätt och ett gränslöst,   
andligt, mentalt-emotionellt. 

!  - kan beskrivas med en metafor utifrån teaterns 
avgränsade rum och rymdens gränslöshet.  

!  Emedan Searl uppehöll sig i teaterrummet med dess 
fysiska och tidsmässiga avgränsningar…  

!  dansade Chopra mellan alla mediala uttryck. 



Nödvändiga frågor 

!  Har forskare fastnat i hjärnmedvetandet bland 
neurologiska, fysiologiska, matematiska och biologiska 
förklaringar? 

!  Finns det ett medvetandet som inte skapas i hjärnan?  

!  Har tankeförmågan ett ickekroppsligt ursprung? 

!  Finns ett hjärnmedvetande och ett andligt medvetande? 



Om medvetandets uppkomst 

!  Börje Peratts forskningsprojekt som pågått sedan 1988.  

!  hade för avsikt att publiceras i en trilogi böcker.  

!  Varje del ger olika perspektiv på hur livet utvecklats och 
hur tankar och emotioner samspelar.  



Om medvetandets uppkomst 



Om medvetandets uppkomst 1 

Succébo-fröet till framgång (2011).  
 
presenterar fyra livsintelligenser och  
en Livskompass. 
 
Evolutionstemat är en röd tråd.  
 
Skapande finns i minsta organism. 
 
Allt liv söker gynnsamhet.  



Om medvetandets uppkomst 2 

Tolv Sinnen (2012).  
 
Vi har fler sinnen än de fem fysiska. 
 
Exempel på verifierade transpersonella 
upplevelser.  
 
NDU antas bevisa en utanförkroppen 
entitet. 
 
Exempel på kanalisering.  
 
Förmågan till healing och exempel på 
tillvägagångssätt. 
 



Om medvetandets uppkomst 3 

Försök igen – Try and try again, (ej utgiven) 
 
Olika intelligenser och emotioner påverkar 
självuppfattning och förmåga. 
 
Trial and error ger ingen eller minimal 
utveckling i hjärnan.  
 
Förutsättningen för hjärnans utveckling är 
känsla av framgång - learning by doing 
och Försök igen. 



Om medvetandets uppkomst 2:2 

Medvetandets Uppkomst & Tolv Sinnen, (2014) 
Denna utökade version av 12 sinnen 
presenterar en teori om dimensioner. 
 



Om medvetandets uppkomst 

!  Ett sammanvägt resultat utmynnar i en teori och modell 
som presenterades som en poster på TSC. 

!  Kroppens medvetande med sina centrala ”EKO sinnen”.  

!  Hjärnmedvetande (Fem fysiska ”elementära sinnen”) 

!  Oberoende medvetande (Nondual, non local mm).      



Poster 



Några antaganden 

!  Tanken kan ha ett ickekroppsligt ickefysiskt ursprung! 

!  Medvetandet transcenderas via cellen och hjärnan. 

!  Det finns en livsintelligens hos allt levande. 

!  Skapandet finns i minsta organism.  

!  Livsintelligensen genererar en önskan om gynnsamhet. 

!  Hos livsorganismer med hjärna blir livsintelligens alltmer 
komplex och utvecklas i en Livskompass. 

 



Hjärnmedvetande 

!  - har en logisk och emotionell sida som tillsammans ger 
en upplevelse. 

!  - bestäms av hjärnans fysiska kondition. 

!  - påverkas av intryck: kalkylerar och värderar.  

!  - påverkas av nedärvd instinkt och inlärd intuition. 

!  Helheten uppstår när hjärnans olika delar samspelar. 



Oberoende medvetande 

!  Ett ”oberoende medvetande” är oberoende hjärnan 
och kan ge en förklaring till alla transpersonella 
upplevelser eller så kallade paranormala fenomen. 

!  Jag anger fyra grupper av oberoende sinnen:  

!  - klarsinnen,  

!  - helande 

!  - andligt  

!  - sakralt  



Noll dimension 

!  Om medvetandets uppkomst? Ja frågan måste ställas 
om det finns en uppkomst och om det finns något slut. 

!  Är medvetandet lika oändligt som universum? 

!  0: En nolldimension möjliggör ett medvetande med 
oändlig riktning bakåt och framåt i tiden. 

!  Jag kallar detta medvetande ”Alltet”. Antagande 
innebär att det har alltid funnits och kommer alltid att 
finnas. 



Medvetandedimensioner 

!  1: Kropp  

!  2: Erfarenhet (till grund för evolution)  

!  3: Arkaiskt (uppbyggande av minne och instinkt) 

!  4: Elementärt (baserat på hjärna och fem fysiska sinnen)  

!  5: Intuitivt (möjligen det existentiella navet) 

!  6: Oberoende, möjliggör en andlig dimension och 
transpersonella upplevelser. 



Postersession 

Deepak Chopra 
vid min poster  
– On Origin of 
Consciousness 
 
Om medvetandets 
uppkomst 



Postersession 

Deepak läste hela 
postern och sade 
enkelt: 
-  I agree! 



Postersession Jan Pilotti 

Jan Pilotti har 
också kommit 
fram till en 
medvetandeteori 
om 6 dimensioner. 
 
 
David Chalmers 
visade intresse för   
Jan Pilottis poster 
Conscious 
Spacetime 



Postersession Jan Pilotti 



Medveten rumtid 

!  Rumtid utgår från Einsteins fyra dimensioner 

!  Pilotti föreslår en sexdimensionell rumtid.  



Einsteins rumtid (4 dimensionell) 



Sex dimensioner 



Vad kan en hjärna verkligen göra? 



Medveten rumtid 



Postersession Jan Pilotti 



Postersession Kersti Wistrand 

Kersti Wistrand 
hade sin 
postersession 
sista kvällen av 
TSC. 
”Transpersonella 
upplevelser hos 
barnafödande 
kvinnor.” 
 
 



Jan Pilotti. B. Sc. M. D.  (Sweden) Conscious 
Spacetime. outline   
Göte Andersson. Artist. (Sweden). The PSI-Track and 
other unexplained energy fields of living creatures . 
Allan Emrén. Ph.D. The Role of Consciousness in the 
Origin and Evolution of Life. 
John K. Grandy. M.D. (USA) DNA Consciousness: From 
Theory to Science. 
Ingrid Fredriksson. (Sweden) Does consciousness and 
electrons exist in water - a necessity for all forms of life? 
Amna Al Faki M.D. Professor.(Sudan) Consciousness in 
the third millennium   
Alf E. Sjöberg. The Need for an Existential Holism  
McIntyre-Mills, J Wellbeing, Mindfulness and the 
Global Commons . 
Lars-Eric Uneståhl. Ph. D. (Sweden) Systematical and 
long-term training of alternative states of 
consciousness  
Menas Kafatos. Ph. D. (USA), Hyejung Lee. KMD,
(Korea), Keun-Hang Susan Yang Ph.D. (USA).  The Non-
local Universe is the Consciousness Universe. 
Richard L. Amoroso, theoretical physicist and noetist, 
Director of the Noetic Advanced Studies Institute, CA.
(USA) The Scientific Nature of Love.  



Dagbok och upplevelser 24 april 

Julia Mossbridge höll ett under-
hållande föredrag och nämnde 
sedan att hon hade beklagat sig 
till sin man i telefonen att hon inte 
hann åka med på utflykten. Han 
hade svarat. 
 
 "Tro mig du kommer inte att vilja 
vara på den bussen den kommer 
att brinna och krascha." 



Dagbok och upplevelser 24 april 

!  En händelserik dag då vi först firar Kerstis jämna 
födelsedag. 

!  På kvällen firar vi konferensens 20-års jubileum i en 
restaurang uppe i bergen. 

!  Kersti och Jan passar på att göra en utflykt i bergen.     
De kommer försenade till middagen. 

!  Upplevelser vid vårt bord och Kerstis stenar. 



Dagbok och upplevelser 25 april 

Mängder av seminarier som jag 
missade då jag blev intervjuad 
för en dokumentär. 



Intervju för dokumentär 

Filmmakare Linda intervjuade 
mig. Hon skulle sedan vidare 
till Larry Dossey som jag har 
haft ett långt utbyte med 
under 2014.                          
Tack Adrian Parker. 
 
Jag ”missade” en mängd 
seminarier denna efter-
middag men fann vänner. 



Intervju för utbildning 

Med. Dr PH D. Daniel C. Park  
hade liksom jag tröttnat på 
brain-mapping, neurologi 
och statistik.  



Dagbok och upplevelser 25 april 



The Aware study 



The Aware study presenterades inte 



Trippen 

Susan Blackmore som tidigare 
var anhängare av NDU har nu 
avfärdat sin egen NDU som 
hallucinationer.  
 
Jag håller med henne. Hon 
har sannolikt inte haft en NDU 
utan en tripp.  



Råttstudien 

Ett forskarteam vid Michigans 
universitet har studerat 
hjärnaktiviteten hos råttor och 
lyckats mäta hjärnans 
aktivitet då råttan dör. Man 
tror sig då ha funnit 
mekanismen för NDU. 



Råttstudien bär inom sig flera 
problem 

!  Dels har man enbart den fysiska registreringen av hjärnans 
förlopp under ett dödsögonblick.  

!  Det saknas kommunikation med den från döden ej 
återuppväckta råttan som ändå inte skulle kunna berätta 
något. Om man nu inte anlitar en Råttviskare.  

!  Att råttans hjärnaktivitet ökar vi dödsögonblicket har inte 
med NDU att göra utan att hjärnan kollapsar.  

!  NDU är intryck från ett oberoende sinne oavsett hjärnans 
tillstånd. En sådan insikt dröjer hos naturvetenskapen. Tills 
vidare forskar man på fel sätt om man vill finna bevis för 
NDU. 



Reflektioner 

!  Jan 5-10 min 

!  Kersti 5-10 min 

!  Börje 5-10 min 

!  Frågestund 



Jan Pilotti reflektioner 



Kersti Wistrand reflektioner 



Amna Al Faki 



UN Day of Peace - Global Meditation 
Celebration 



Börje Peratt reflektioner 

!  Jag började inse att huvudämnet för TSC är perception 
och hjärna.  

!  Det blev mycket om brainmapping och även om 
meditation handlade det om att mäta frekvenser         
och fysiska förändringar. 

!  När det gäller medvetande söks förklaringar i Quantum. 
Jag tror dock att det spåret har kommit till ett slut. 

!  Toward a Science of Consciousness borde kanske istället 
namnges Toward a Science of understanding the brain. 



Börje Peratt reflektioner 

!  Det mest givande var att tvingas sammanfatta den egna 
teorin  (i en poster), att få träffa och diskutera med så 
många olika och få gensvar inte minst från Deepak 
Chopra. 

!  Tack John Björkhems minne och SPF. 



Diplom till Jan Pilotti 

!  Föreningen Humanism & Kunskap delar ikväll ut Diplom 
för förtjänstfull utövning i humanismens tjänst 

!  Styrelse och medlemmar i HK har valt Jan Pilotti 

! För sitt engagerade arbete med 
ungdom, sin gränsbrytande forskning om 
medvetandets dimensioner och sitt mod 
att pröva nya vägar. 


