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  Webinarium med doktorand Sara Duppils 

Extraordinära upplevelser  
människor har haft 

 
Sara Duppils, religionspsy-

kolog vid Gävle Universi-

tet, har som doktorand vid 

Åbo Akademi forskat om 

människors extraordinära 

upplevelser (av andar) och 

vad upplevelsen betydde 

för dem. Hon berättar i 

kväll om denna forskning. 

Torsdag  27 januari 2022, kl 19.00 

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

Webinarium med  
professor Edward Kelly och John Cleese 

 

 

 

Consciousness is unbound 

Professor Edward Kelly vid University of Virginia 

har länge varit intresserad av medvetandefrågor, 

liksom komikern John Cleese. De samtalar i kväll 

om detta sitt gemensamma intresse för medvetan-

det och de därtill hörande paranormala fenomenen. 

Deras syn ligger långt ifrån den etablerade. Kelly är 

en av två redaktörer för nya antologin Conscious-

ness Unbound, och tidigare Irreducible Mind och 

Beyond Physicalism. 

Någon dag i februari 2022, kl 19.00 

Ännu inte bestämt. När det bestämts kommer det 

info på hemsidan och facebook. Vill du delta, med-

dela ordförande Brusewitz på epost  

gorbru4@gmail.com så får du besked om kväll. 

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

Webinarium med  

professor  

Margaret Moga 

 

 
 

Healing, Consciousness,  
Magnetic fields and Kundalini 

Professor Margaret Moga vid Indiana University 

School of Medicine har länge varit intresserad av 

healingforskning. Hon berättar i kväll om den forsk-

ning hon gjort, bl a med Healing Touch, samband 

med magnetfält och exceptionella upplevelser vid 

healing. 

Torsdag 24 februari 2022, kl 19.00 

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

Webinarium med professor  
Anders Rydberg och dr Ulf Holmberg 

 

 

 

 
Kan fokuserat medvetande  

påverka maskiner? 

Anders Rydberg har tillsammans med Ulf Holmberg 

intresserat sig för frågan om maskiner kan påverkas 

om många människor fokuserar samtidigt på detta, 

ett projekt som pågått internationellt i flera år, Global 

Consciousness Project. De förbereder nu detta pro-

jekt för Sverige. 

Torsdag 17 mars 2022, kl 19.00 
Avgift: gratis.     I dator, via zoom, med länk. 
https://us02web.zoom.us/j/8793515340. 
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Ordföranden har ordet 

Föredrag framöver 

Vi börjar det nya året torsdagen 

den 27 januari med att religions-

psykologen Sara Duppils vid Uni-

versitetet i Gävle berättar om sin 

forskning som doktorand vid Åbo 

Akademi, om extraordinära 

upplevelser (av andar) och om 

vad upplevelserna betydde för 

dem. 

Föredraget därpå blir lite särskilt. 

Det blir ett samtal, sannolikt nå-

gon gång i februari, med pro-

fessor Edward Kelly vid univer-

sitetet i Virginia, ett samtal med 

John Cleese, känd komiker, 

som, många ovetande, sedan 

länge har ett stort intresse för 

medvetandefrågor och har tidi-

gare varit med i panelsamtal on-

line i dessa frågor. 

Kelly är en av två redaktörer för 

en antologi Consciousness 

Unbound och dessför innan Irre-

ducible Mind och Beyond Physi-

calism.  De har för länge sedan 

övergivit den gällande synen att 

hjärnan skapar medvetandet. 

I skrivande stund är det oklart 

när Cleese och Kelly kan, men 

det kommer att meddelas via 

hemsidan och facebook (och för 

de som vill ha info via mejl, an-

mäl intresse till   

gorbru4@gmail.com). 

Vi siktar på första halvan av feb-

ruari, men det kan bli senare. 

Föredraget därpå blir med pro-

fessor Margaret Moga vid Indi-

ana University, som torsdagen 

den 24 februari håller föredrag 

om sin healing-forskning, där 

hon bl a berör forskning med He-

aling Touch, samband med mag-

netfält och exceptionella upple-

velser människor haft under    

healing. 

Torsdagen den 17 mars plane-

rar vi föredrag med Ulf Holm-

berg (Dr) och Anders Rydberg 

(prof) om ett relativt svårt ämne, 

Global Consciousness Project, 

där man jämför lokalt och globalt 

medvetande och tycks kunna 

mäta när många fokuserar sitt 

medvetande på en särskild hän-

delse, särskilt tragedier och fi-

rande (t ex prinsessan Dianas 

begravning, 11 september och 

tsunamin), något som påverkar 

och alltså ger utslag på slump-

talsgeneratorer, mind-over-

matter. 

Årsmötet planeras till onsdagen 

den 30 mars och vi hoppas det 

ska kunna ske ”på plats”, sanno-

likt på Kristinehovs Malmgård vid 

Hornstull. 

Till hösten 2022 har vi redan bör-

jat förbereda för en konferens två 

kvällar i rad, 3-4 oktober, om 

after-death communication 

med några ledande engelska 

forskare. De besöker Oslo den 1 

oktober. Om de därefter kommer 

till Stockholm vet vi inte ännu, 

men reservera gärna dessa da-

tum i kalendern. 

 

Lokal för föredrag 

Vi har i många år varit i Fältö-

versten för våra föredrag. På 

grund av ändrade villkor blir det 

inget mer där. Vi kommer i stället 

att ibland vara i lokaler i Medbor-

garhuset vid Medborgarplatsen, 

hos Sensus, ibland i Kristinehovs 

Malmgård nära Hornstull.  

Innehåll i detta nyhetsbrev 

Detta nyhetsbrev blir lite längre 

än vanligt. Förutom några exem-

pel från dr Margaret Mogas     

healingforskning och om Edward 

Kelly innehåller den ett inslag om 

en tävling Bigelow utlyste om 

bästa bevis för överlevnad (med 

ganska mycket prispengar…, 

han är miljardär). 

Dessutom några av konferenser-

na framöver, online eller på plats, 

och om två pristagare, Marilyn 

Schlitz och Jessica Utts. 

Nya tidskrifter 

I The Magazine (tidigare Para-

normal Review) nr 3 2021 ägnas 

en hel del utrymme åt den upp-

sats-tävling som Bigelowe utlyst 

om bästa bevis för överlevnad, 

se längre fram i detta nummer. 

      Dessutom publicerar de en 

fråga från ”vår egen” Dr Jan Pi-

lotti Does the future exist? – kritik 

av inlägg som tidigare gjorts från 

skeptikerna Reber och Alcock 

med referens till Einstein-

Minkowski´s space-time physics. 

       Vidare har de en rapport från 

en studiedag i engelska SPR, 

Making space for psi, en panel 

av experter från olika discipliner 

som debatterar huruvida main-

stream-vetenskap kan rymma 

psi. Deltog gjorde bl a professor 

Bernard Carr, professor Chris 

Roe, dr Rupert Sheldrake, dr Da-

vid Luke och dr Jan Pilotti.  

     Journal of Conscisouness 

Studies, nr 9-10, 2021 är ett te-

manummer om Is Conscious-

ness everywhere?, om panpsy-

kism, sammanställd av Philip 

Goff (boken Galileo´s Error) och 

Alex Moran. Panpsykism är en 

stor utmaning för medvetandefi-

losofer kan man konstatera, och 

då tar de ändå inte hänsyn till de 

paranormala fenomenen…. Det 

nämnde Eben Alexander vid sitt 

föredrag för oss i oktober. Då 

behövs till och med idealism som 

synsätt menade han, något Ed-

ward Kelly och John Cleese lär 

nämna i sitt föredrag med oss i  

februari….  

Om min tvillingtelepatiforsk-

ning kan jag också nämna att 

jag har blivit publicerad om den i 

en ny skrift "Möte med det 

Okända", som precis kommit ut; 

lär finnas i pressbyråkiosker och 

liknande. 



3 

PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter Nr110 januari 2022 

Den nya digitala plattformen 
Som några kanske har märkt har vi tyvärr inte sänt 

vår poddradio Paranormala perspektiv under hös-

ten, detta på grund av ändrade arbetsvillkor och -

tider för några av oss inblandade. Vi hoppas själv-

klart komma igång med dem igen, men det är just 

nu osäkert när. Det meddelas på facebook och via 

vår hemsida. 

     Vi är fortfarande inställda på att införa och an-

vända Patreon ”betalvägg” för att man mot en 

mindre summa ska kunna lyssna på ett föredrag 

efteråt, via vår hemsida. Det är vissa tekniska saker 

som ska ordnas. Tills vidare får ni se det vi spelat in 

gratis. Vi återkommer när detaljerna är klara. 

Bloggen fortsätter däremot, av mig (GB), ibland lite 

oregelbundet, med senaste nytt, men särskilt med 

påminnelser inför föredrag 

Konferenser nästa år 

Årets medvetandekonferens, The Science of 

Consciousness, äger i år rum både på plats i Tuc-

son, Arizona och digitalt, den 18 – 23 april. 

Det blir tre s.k. KEYNOTE SESSIONS, en om 

PSYCHEDELICS, en om REALITY (med en av de 

ledande filosoferna, David Chalmers) och en om 

ASTROBIOLOGY AND ASTROCONSCIOUSNESS. 

Plenar-sessioner blir det om ASTROBIOLOGY 

AND ASTROCONSCIOUSNESS, och med bl a fysi-

kern Paul Davies och Sir Roger Penrose.   

WORKSHOPS blir det bl a om PROGRESS ON 

DUAL-ASPECT THINKING med bl a Harald  

Atmanspacher i Zurich och Paavo Pylkkanen i 

Helsingfors.  

     Andra tema blir BRAIN CONNECTIVITY, 

SLEEP, WAKEFULNESS & ANESTHESIA,  

PSYCHEDELIC MECHANISMS, ORIGINS OF LIFE, 

ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS, PRO-

GRESS ON DUAL-ASPECT THINKING, QUANTUM 

MECHANICS AND CONSCIOUSNESS, 

CONSCIOUSNESS AND NON-LOCALITY (med 

Dean Radin och Stephan A. Schwartz), TESTING 

ORCH OR: UPDATE ON TWCF PROJECT (Orch 

OR är den forskningsidé Hameroff och Roger Pen-

rose drivit sedan länge om hur medvetandet kanske 

uppstår i hjärnan), PLANTS AND CONSCIOUS-

NESS, PEAK EXPERIENCE AND ADVERSE MEN-

TAL EVENTS, TIME AND RETROCAUSALITY och 

EMBEDDED INTELLIGENCE. 

Läs mer på consciousness.arizona.edu 

Bial symposium i Portugal 

Bial-stiftelsen håller 2022 ett symposium, det 13-e i 

ordningen, 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 

PA/SSE-konferens 

Det är nu högst oklart hur konferensen nästa år ord-

nas. Den var tänkt att vara på plats i Durham, USA 

runt 10 juni. 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg ordnas i år den 

3 – 8 maj, en publik del och en skol-del. För några 

år sedan lyckades professor Adrian Parker ordna 

medverkan av NDU-forskaren Peter Fenwick. Nu är 

det klart att jag och prof. Adrian Parker kommer att 

delta där på tema Det Okända Medvetandet, om 

forskning om upplevelser, telepati och nära-döden- 

upplevelser. Dagen är ännu inte bestämd. Läs mer 

på www.vetenskapsfestivalen.se. 

Finns det någon på plats som kan hjälpa till att ordna ett 
föredrag med mig, GB där?  

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, gorbru4@gmail.com 

Nya böcker 
Om fri vilja och medvetandet 

Alf Linderman & Hans Liljenström (red.) Fri vilja och 

mänskligt ansvar. Illusion eller verklighet. Detta är 

ett resultat av ett projekt som varat i flera år, om fri 

vilja och ansvar. Boken har ett fokus på frågan om 

viljans frihet och det ansvar människan har. Knutet 

till viljans frihet är synen på medvetandet, något Pe-

ter Århem skriver om i ”Frihet och medvetande, ett 

neurovetenskapligt perspektiv”, Håkan Snellman i 

”Medvetandet, fri vilja och intention i modern fysik”, 

Paavo Pylkkänen berör det också i ”Kan medvetan-

det påverka materia?”. Dessa följs av Rainer Carls 

om ”Människans frihet och ansvar”. Förutom dessa 

frågor inleds boken med några kapitel med mer 

handlingsorienterade perspektiv (Agneta Lager-

crantz om ”Biologi, inte fri vilja: intervju med en de-

terminist”, Pella Larsdotter Thiel om Människans 

vilja och det levande sammanhanget, Sara Linder-

man om ”Den fria viljan i praktiken”, Ted Harris om 

”Subjektiv – vilja – livsmening” och Alf Linderman 

om ”Ett socialpsykologiskt perspektiv på männi-

skans frihet”. Ärkebiskop Antje Jackelén står för det 

teologiska i ”Gud och människa i ljuset av evolution-

en”. 

Peter Århem nämner i sitt kapitel fem teorier om 

medvetandet, (a) en radikal immaterialism, som för-

nekar att en materiell verklighet existerar, (b) en ra-

dikal materialism, som förnekar att ett medvetande 

existerar, (c) en psykofysisk interaktionism, som an-

tar att medvetande-processer och neuronala pro-

cesser interagerar, och (d) en psykofysisk parallell-

ism, som antar att medvetandeprocesser och neu-

ronala processer visserligen är parallella, men inte  

http://www.bial.com/
http://www.vetenskapsfestivalen.se/
mailto:gorbru4@gmail.com
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interagerar. Till dessa vill han lägga epifenome-

nalismen, som utgör en hybrid mellan parallellism 

och interaktionism, och som antar att hjärnan ensi-

digt producerar medvetande. 

Idéerna a och b menar han är ganska ointressanta 

från ett neurovetenskapligt perspektiv, och det 

kanske han har rätt i. Då tror han mera på något av 

de tre övriga. Han nämner också panpsykismen, en 

form av parallellism, en idé han dock är kritisk till. 

Och det kan jag också konstatera, men av andra 

skäl. Århem redogör mycket bra för de komplexa 

frågeställningar man möter när man ska analysera 

dessa frågor, och de är komplexa även om man inte 

alls beaktar de paranormala fenomenen, något han 

inte gör, och de ställer helt andra krav (frågor jag 

behandlar i ett särskilt kapitel i den kommande 

boken Det märkliga medvetandet). 

 

Som helhet är boken mycket bra och rekommende-

ras, om den stora frågan om människans fria vilja 

och det ansvar vi har, i många av de frågor vi möter 

idag. 

Paul Marshall & Edward Kelly (red.), 
Consciousness Unbound (2021) 

Edward Kelly är professor i psykiatri och neuro-

beteende vetenskap vid universitetet i Virginia. I 

Consciousness Unbound, CU, har Kelly och filoso-

fen Paul Marshall tagit med kapitel om nära-döden-

upplevelser (av Bruce Greyson), fall av typ reinkar-

nation (av Jim B. Tucker) och om prekognition (Bob 

Rosenberg). Vidare berör de mystiska upplevelser 

och Jungs holism, frågan om universum är med-

vetet? – om reflexiv monism och ”grunden att 

vara” (Max Velmans), om en Neo-Hegelian teori om 

mystiska upplevelser och andra extraordinära feno-

men, Bernardo Kastrup berör ämnet Analytisk ideal-

ism och Psi, och del 2 avslutas med Consciousness 

Comes First, av Federico Faggin. 

Boken är en av böckerna från Galileo-

kommissionen (en tidigare kom 2019, Beyond a 

Materialist Worldview: Towards an Expanded Sci-

ence, Walach, red). Denna kommission, som vi skri-

vit om tidigare, är en större samling ledande fors-

kare inom olika vetenskaper som vill vidga den filo-

sofiska basen för forskning om medvetandet, bor-

tom den konventionella fysikalismen genom att 

också ta hänsyn till de ut-ur-kroppen upplevelser 

som rapporteras i nära-döden-upplevelser, barn 

som minns tidigare liv, och de omfattande veten-

skapliga studierna av parapsykologiska fenomen. 

Kelly var också en av redaktörerna för Irreducible 

Mind som kom 2007, följd 2015 av Beyond Physi-

calism: Toward Reconciliation of Science and Spiri-

tuality. Kelly redogör kort i inledningen av CU för sin 

väg som experimentell psykolog och neurolog, från 

självklar fysikalist, hade några egna paranormala 

upplevelser och tvingades då tänka till, närmade sig 

interaktiv dualism, ett svårt val, en mycket svår väg, 

till ett synsätt han hade mycket svårt att ta på allvar. 

Nu har han landat i idealism. 

Kelly, och kolleger till honom var klart medvetna om 

fysikalismens begränsningar och de många tecken 

som fanns på att något överlever döden. På en mer 

kosmisk skala såg de inte några avgörande orsaker 

eller teleologiska drivkrafter i hur utvecklingen av 

naturen gått till och inga tecken på någon sorts tran-

scendens. De reagerade också på de välmenande 

försvararna av, som de uttrycker det, den smalt tän-

kande rationalismen i Upplysnings-andan, såsom 

Richard Dawkins, Daniel Dennett och Steven Pin-

ker, som helt klart själva anser sig och gällande 

”mainstream”-vetenskap vara det som trovärdigt hål-

ler ordning i, som de beskriver det, det intellektuella 

värdet och kraften i förnuft och objektivitet, och mot 

krafter som vill återgå till irrationell auktoritet och 

vidskepelse. För dem har fysikalismens sanning de-

monstrerats bortom varje rimligt tvivel. Att tro något 

annat innebär, som de ser det, att nödvändigtvis 

överge århundraden av vetenskaplig utveckling och 

släppa lös den svarta floden av ockultism och åter-

vända till primitiv tro på det övernaturliga som är ty-

piskt för gångna tider. 

Detta fick, skriver Kelly, Michael Murphy, medgrun-

dare till Esalen-institutet och ledare för dess center 

Theory and Research, att 1998 med intellektuella 

meningsfränder organisera en grupp vid Esalen-

institutet. De ansåg att det krävs förvånansvärd 

hybris att utan vidare avfärda den kollektiva erfaren-

heten och visdomen från våra förfäder, inklusive 

personer som är vida erkända som stöttepelare för, 

som de uttrycket det, all mänsklig civilisation. De 

ansåg att den enskilt viktigaste uppgiften all nymo-

dighet ställs inför är en meningsfull sammanjämk-

ning av vetenskap och andlighet. 

I den 800 sidor tjocka Irreducible Mind tog de också 

med forskningen kring de olika paranormala feno-

menen, kreativitet på geni-nivå och mystiska upple-

velser. Dessa fenomen utgör tillsammans, menar 

de, vad samtida medvetande-filosofer allt mer har 

insett är den svåra förklaringen för fysikalismen, helt 

vanliga vardagliga egenskaper i vårt medvetna 

mentala liv.  

De nämner att dessa egenskaper till exempel omfat-

tar vår förmåga att förstå ord och betydelsen hos 

meningar, inklusive metaforiska sådana, 

”intentionalitet” eller ”aboutness” i språk och tanke,  

hur vi presenterar medvetna upplevelser i form av 

förenade helheter observerade från en subjektiv 
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synpunkt och kanske, menar de, det mest avgö-

rande, de kvalitativa känslor, ”feels”, av med-

vetande, detta ”hur det är att vara” i ett särskilt med-

vetet tillstånd. 

Beyond Physicalism: Toward a Reconciliation of 

Science and Spirituality konstaterar Kelly att när 

man beaktar så utmanande fenomen som psi och 

överlevnad, genier och mystiska upplevelser, så 

förs man oundvikligen in i metafysiska territorier, 

som delvis delas med världens traditionella religiösa 

trosläror, in i någon sorts ”evolutionär panenteism”. 

Dessa synsätt försöker rent allmänt att minska skill-

naden mellan klassiska teismer och panteismer, och 

formulera eller föreställa sig ett slutligt medvetande 

eller Gud, något som genomsyrar eller till och med 

utgör den värld som manifesterats, som i panteism, 

men med något i reserv, som i teism. 

John Cleese nämner i ett ”förord” att han för mer än 

20 år sedan träffade Kelly och ända sedan dess följt 

denna forskning. Han har blivit mer och mer överty-

gad om att ”mind” och ”consciousness” inte skapas 

av hjärnprocesser och därför kan överleva döden.  

Detta är anathema, styggelse och bannlysning för 

många vetenskapsmän trots deras oförmåga att för-

klara många bevisade anomalier. Men som den 

stora epistemologen Greve Korzybski skrev, ”the 

territory is primary to the map”. John Cleese – för- 

fattare, performer, ”nyttig idiot”. 

 

 

Om dr Margaret Moga och  

hennes healing-forskning 

Hon är docent, associate professor i anatomi, cell-

biologi och fysiologi. Hennes forskningsbakgrund är 

neuroanatomin i dygnsrytmer och det centrala auto-

noma nervsystemet. Hon har nu fokus på att ut-

veckla ett sätt att vetenskapligt mäta "energi-

healing" och andra bioenergi-fenomen samt studera 

exceptionella upplevelser av healers.  

Hon har i arbetet med healers observerat en unik 

magnetisk fältvågform associerad med energi-

healing, med egenskaper kring "laddning-

urladdning" som påminner om Wilhelm Reichs or-

gon. Som ett komplement till sin forskning har hon 

genomgått utbildning som utövare i Healing Touch, 

en energibaserad biofältsterapi. Hon är också aktiv i 

Rådet för Society for Scientific Exploration som 

främjar gräns-vetenskaperna. 

I ett healing-försök placerade de ut geomagnetiska 

sonder för att undersöka om det var några intres-

santa förändringar i den direkta omgivningen som 

korrelerade med healingen. Under healing-

sessionen observerade de distinkta magnetfälts-

svängningar precis intill burarna med möss (vilkas 

injicerade cancer de skulle påverka med healing), 

som började med 20-30 Hz, kom sakta ner till 8-9 

Hz, och sedan ner till mindre än 1 Hz, då sväng-

ningarna vände och ökadei frekvens, med ett totalt 

sett symmetriskt utseende. I vågorna var det mellan 

1 och 8 milligauss mellan topparna och de varade 

mellan topparna och de varade mellan 60 och 120 

sekunder. 

Dessa svängningar antyder, menar de (Beseme et 

al., 2018) att när healing inträffar, så blir det en re-

duktion i det man i fysik kallar entropi, ett tecken på 

att det snarast är ”information” som överförs i he-

alingprocessen, inte ”energi”. Och om det är inform-

ation, så skulle detta vara förenligt med att healing 

tycks kunna lagras i olika material, där de och också 

healing-kollegan Bill Bengston, prövat bomull och 

vatten. En studie de gjorde 2007 gav resultat som 

antydde en kontakt mellan healer och den som får 

healing genom ett mönster av harmonier, förenliga 

med Schumann-Resonanser. 

Vidare har hon tagit på allvar och studerat en förete-

else som inte är etablerad i västerländsk medicin, 

men är etablerad i t ex indisk, så kallade chakra, 

energicentra i kroppen. Hon nämner på sin hemsida 

experiment gjorda av Dr Hiroshi Motoyama, där han 

mätte elektriska, magnetiska och lätta utsläpp från 

vissa chakran. Personerna satt på en stol i ett av-

skärmat, jordat, ljussäkert rum. Motoyama place-

rade runda kopparelektroder framför ett eller två 

chakran (t.ex. hjärt- och solarplexuschakra), med en 

fotoelektrisk cell också placerad framför personen. 

En magnetometer placerades vid personens fötter. I 

dessa experiment upptäckte han både högfrekventa 

svängningar och ljus-emission när personerna me-

diterade på ett visst chakra. 

Vid ett tillfälle bad Motoyama personen M.Y. att kon-

centrera sig på hjärtchakrat, och att indikera när hon 

kände att energi utsändes från hennes hjärtchakra, 

och detta genom att trycka på en knapp. När hon 

indikerade energi-emission visade den fotoelekt-

riska cellen ett svagt ljus genereras i det ljussäkra 

rummet, och högfrekventa svängningar upptäcktes 

med koppar-elektroden intill hjärtats chakra 

(anahata), men inte nära solar-plexus-chakra 

(manipura). På websidan naturalhealingwaves.com 

syns en diagraminspelning av experimentet med 

M.Y. 
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Uppsatstävling – bästa beviset för överlevnad 

 
Bigelow Institute for Consciousness Studies (BICS) ut-

lyste tidigare en tävling för bästa uppsats som bevisar att 

medvetandet överlever döden. Nu är tävlingen avgjord 

och de har meddelat vilka som vunnit. De meddelar föl-

jande på sin hemsida (och i mejl): 

BICS är stolta över att för första gången publicera alla 

tjugonio vinnande uppsatser från 2021 BICS uppsatstäv-

ling. Ingen av dessa uppsatser har tidigare publicerats. 

Uppsatserna representerar ett helt nytt verk som skrevs 

specifikt för BICS uppsatstävling. 1:a priset var 500.000 

Dollar, 2-a pris 300 000 dollar och 3-e pris 150 000 dollar. 

Därutöver fann juryn 11 uppsatser som vann 50 000 dol-

lar var, och ytterligare 15 uppsatser av hög kvalitet som 

de ville ge ett Hedersomnämnande. Bigelow beslöt då att 

ge även dessa uppsatser ett pris på 20 000 dollar var. 

     Vi hoppas, skriver de, att dessa essäer tillsammans 

utgör en värdefull resurs för forskare och allmänheten 

för att presentera bevisen för att människans med-

vetande lever vidare när kroppen dött. 

 
Första pris vanns av Dr. Jeffrey Mishlove på tema 

”Beyond the Brain: The Survival of Human 

Consciousness after Permanent Bodily Death” (han är 

värd för websidan ”New thinking allowed”). 2-a pris 

vanns av Dr. Pim van Lommel på tema ”The Continuity 

of Consciousness: A concept based on scientific 

research on near-death experiences during cardiac 

arrest” (NDU-forskare i Nederländerna och författare till 

Endless consciousness). Slutligen gick 3-e pris till Dr. 

Leo Ruickbie för ”The Ghost in the Time 

Machine” (redaktör för The Magazine, tidigare Paranor-

mal Review, utgivet av engelska ”sällskapet” SPR). 

När läsarna studerar dessa tre kommer det att bli up-

penbart, menar BICS, att man kan närma sig den stora 

frågan om överlevnad på så många sätt, frågan vad 

som bevisar att det mänskliga medvetandet kan över-

leva kroppens död, och detta bortom ett rimligt tvivel. 

 
Elva uppsatser fick också pris, på 50 000 dollar var. 

Bland dessa finns välkända namn som Dr Julie Beischel 

(Windbridge Institute) med ”Beyond Reasonable: 

Scientific Evidence for Survival”, Dr Stephen Braude 

(redaktör för SSEs tidskrift) med ”A Rational Guide to 

the Best Evidence of Postmortem Survival”, Dr 

Bernardo Kastrup med ”A rational Empirical case for 

postmortem survival based solely on mainstream 

science”, Dr. Michael Nahm “Climbing Mount Evidence: 

A Strategic Assessment of the Best Available Evidence 

for the Survival of Human Consciousness after 

Permanent Bodily Death”. 

 

Bland de hedersomnämnda hittar vi Chris Carter (The 

Case for the Afterlife), Arnauld Delorme, Dean Radin 

och Helané Wahbeh (Advancing the Evidence for 

Survival of Consciousness), Peter Fenwick, Moretti, 

Basios och Redfern (To be and Not to Be. This 

is the Answer: Consciousness survives), Sam 

Parnia och Keshavarz Shirazi (What is the 

Best Available Evidence for the Survival of 

Human Consciousness after Permanent Bodily 

Death), Chris Roe, Callum Cooper, David 

Lorimer och Evelyn Elsaesser (A Critical 

Evaluation of the Best Evidence for the 

Survival of Human Consciousness after 

Permanent Bodily Death). 

Nämnas kan här också att Dr Jan Pilotti fick 

vara med i tävlingen, viket inte alla fick. 204 av 

1300 uppfyllde kvalifikationerna att ha forskat i 

frågan mer än fem år. Trots att han inte fick 

något pris vill vi nämna honom här. Hans upp-

sats är ändå läsvärd och finns på hans hem-

sida  

https://www.drpilotti.info/essays-on-evidence-

for-survival.html  

Jan Pilottos sammanfattning: 

Det finns ingen förklaring till hur hjärnan kan 

skapa även vanliga dagliga sensoriska upple-

velser, så det man kallar hjärnhypotesen har 

inte gett någon lösning på detta på 200 år. 

Den radikala idén med att medvetandet är ut-

anför hjärnan, att medvetandet och världen är 

ett, att upplevelsen av ett objekt är det objekt 

vi upplever, så att upplevelsen är identisk med 

föremål i världen, är tvärtom en möjlig förkla-

ring. 

Det finns gott om stöd för att psi existerar - 

men ingen förklaring till det heller. Vissa me-

diumistiska och reinkarnationsfall, som tagna 

för vad de synes vara stöder överlevnad, kan 

enligt Braude också förklaras med super-psi, 

även om han hävdar att överlevnad är den 

bättre förklaringen. 

Men vi har ingen förklaring till super-psi, sär-

skilt inte med hjärnan. NDUer stödjer att det 

finns fler dimensioner. En möjlighet till fler di-

mensioner, som också kan upplevas, är en 

utvidgning av Einstein-Minkowskis rumtid till 

sex dimensioner. 

Medvetandet är identiskt med rumtiden. Sen-

soriska upplevelser är identiska med den van-

liga fysiska världen i nuet och mental upple-

velse är identiskt med högre dimensioner ut-

anför nuet. Objektet vi upplever är upplevelsen 

av objektet.  

 

Jag hävdar att detta ger en bättre förståelse av 

alla upplevelser, normala, paranormala, 

NDUer och andliga. Så det är bättre än hjärna 
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Om BICS 

BICS grundades i juni 2020 av flyg- och rymdentre-

prenören Robert T. Bigelow för att dels stödja forsk-

ning om människans medvetande överlever döden, 

dels om hur ”efter-livet” ser ut, detta också baserat 

på data från sådana studier. Robert Bigelow är 

grundaren av Bigelow Aerospace. I decennier har 

han också stött seriösa undersökningar av med-

vetande och manifestationer av ovanliga fenomen 

som vetenskapen ännu inte förstår. 

https://www.bigelowinstitute.org/

contest_winners3.php. 

Trots spännande bevis finns det chockerande få 

forskargrupper i västvärlden, och mycket litet forsk-

ningspengar, som ägnas åt att undersöka om det 

mänskliga medvetandet kan leva vidare när kroppen 

har dött. Även om alla 7,8 miljarder människor på 

jorden så småningom kommer att dö, bedrivs myck-

et lite högkvalitativ forskning på den kanske viktig-

aste och grundläggande frågan som vår art står in-

för.Det finns mycket få viktiga konferenser eller sy-

posier i denna fråga som skulle kunna tilltala fors-

kare, akademiker och andra med avancerad utbild-

ning. Detta beror delvis på att sådan forskning inte 

tas på allvar av det nuvarande "vetenskapliga" para-

digmet. Denna nuvarande "vetenskapliga" grupp 

skakades allvarligt 2017 av New York Times´ artikel 

om UFO: s. Det är förmodligen dags att avsluta 

denna trångsynta strategi. Vi på BICS anser att ett 

sätt att göra det är att vädja till kvalificerade yrkes-

verksamma som har viss makt att skapa förändring. 

Ett syfte med BICS är att öka allmänhetens och 

forskarsamhällets medvetenhet om vikten och rele-

vansen av en sådan undersökning. BICS hoppas 

kunna tillhandahålla en offentlig tjänst genom att 

uppmärksamma och uppmuntra forskning om detta 

grundläggande och tidlösa ämne. Vi söker konkreta 

bevis "bortom rimligt tvivel" som tar oss bortom re-

ligion eller filosofi och ger grundläggande kunskap 

som i stor utsträckning ska föras ut på den offentliga 

arenan som delvis kan förenas i sin inverkan på 

mänsklig medvetenhet och kultur. 

BICS har satt ihop en kompetent styrelse med djup 

erfarenhet av ämnet för att ge råd om institutets 

strategiska inriktning och prioriteringar, bl a Robert 

T. Bigelow, BICS grundare, Jeffrey J Kripal Ph.D, 

Rice University professor i filosofi och religiöst tän-

kande, Harold Puthoff Ph.D, teoretisk fysiker och 

Jessica Utts Ph.D, Professor Emerita vid Statistics 

UC Irvine. 

Årets pris 2021 för Outstanding Career,  

Marilyn Schlitz 

 

 

 

Grattis till   Dr. Marilyn Schlitz  , som är en av två per-

soner som valts ut för att få PA: s   Outstanding 

Career Award   i år. Utmärkelsen uppmärksammar 

ihållande (20 år eller mer) forskning som har främ-

jat ämnet parapsykologi.  

      Dr. Schlitz har varit aktivt involverad i parapsy-

kologi i över 40 år och har ägnat sin karriär åt att 

främja vår kunskap om medvetande och dess po-

tential. Hon är också en hyllad samhällsvetare, 

prisbelönt författare och karismatisk offentlig talare. 

Hon har bedrivit klinisk, laboratorie- och fältbase-

rad forskning om medvetande, mänsklig omvand-

ling och healing. Hennes böcker inkluderar   Living 

Deep: The Art and Science of Transformation in 

Everyday Life  ; Consciousness and Healing: 

Integral Approaches to Mind Body Medicine  ; and    

Death Makes Life Possible  (och följefilm med 

samma titel).  

      Efter att ha undervisat vid Stanford, Harvard 

och Trinity University är hon för närvarande pro-

fessor i transpersonell psykologi och ordförande 

för den akademiska fakulteten vid Sofia Univer-

sity, VD / president emeritus och senior fellow vid 

 Institute of Noetic Sciences (noetic.org). Schlitz 

har publicerat hundratals artiklar i vetenskapliga 

tidskrifter och populära publikationer, och har fö-

reläst mycket på olika platser, inklusive FN, Smit-

hsonian Institution, Commonwealth Club och 

samhällsgrupper över hela världen.  Läs mer på 

marilynschlitz.com/research. 

 

och till och med bättre än super-psi. Och i denna 

syn, delvis baserat på stöd från NDU, produceras 

medvetandet inte av hjärnan utan existerar obero-

ende av hjärnan, och är i och identiskt med rumti-

den, som i högre dimensioner kan vara evig, och 

alltså ett starkt stöd för att medvetandet kan exi-

stera även efter kroppens död. 
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Årets pris 2021 för integration,  

Charles Honorton Integrative  

Contributions Award Winner:  

 

Jessica Utts 

Vinnaren av Parapsychological Association's 2021 

Charles Honorton Integrative Contributions 

Award är Jessica Utts (www.ics.uci.edu/~jutts). 

Denna årliga utmärkelse hedrar medlemmar som 

har gjort betydanden forskningsbidrag för att inte-

grera parapsykologi och mainstreamvetenskap (och 

därmed utveckla vetenskapen parapsykologi). 

        Denna utmärkelse erkänner Dr. Utts viktiga 

arbete med att integrera statistik med parapsykologi 

och parapsykologi med statistik, metoder som har 

gett vital trovärdighet till psi-forskning.  

        Dr. Utts är professor Emerita i statistik vid Uni-

versity of California i Irvine. Hon fick sin doktorsexa-

men i statistik vid Penn State University och är för-

fattare eller medförfattare till tre statistikböcker med 

fokus på statistisk läskunnighet, och över 100 forsk-

ningsrapporter, varav ungefär hälften fokuserar på 

statistiska tillämpningar i parapsykologi. 

       Hon är en vald ledamot vid American Statistical 

Association, Institute of Mathematical Statistics, 

American Association for the Advancement of 

Science, the Association for Psychological Science, 

mottagare av flera utmärkelser, en av de senaste 

Dinsdale Award som ges av Society for Scientific 

Exploration. 

        Jessica är en väl-respekterad statistiker som 

2016 valdes till ordförande för American Statistical 

Association, den största organisationen av profess-

ionella statistiker i världen. Hon arbetade som sta-

tistiker i ett år på SRI International på StarGate-

projektet (om remote viewing), och kvarstod som 

konsult för SRI och SAIC (Science Applications In-

ternational Corporation. Hon skrev AIR-rapporten 

(se websidan ovan) om regeringens remote viewing

-program med Ray Hyman, vilket gav starka bevis 

att psi finns i fjärrseende. Hon tjänstgjorde som stat-

 

Sällskapet för 

Parapsykologisk Forskning 

Medlemsavgift: 300:- 

Pensionärer/studerande/arbetslösa 200:- 

SPF Swish: 1236011290   

JBM Swish: 1230684480 

Ordförande: Göran Brusewitz,  

Diligensv 98, 13148 Nacka 

Mobil: 0708-10 35 32 ,  gorbru4@gmail.com 

Vice ordf.: Adrian Parker 

Kassör: Anders Rydberg 

Sekreterare: Edgar Müller 

Redaktör: Göran Brusewitz 

Layout: Merit Müller 

Hemsida: www.parapsykologi.se  

Kontakt: kontakt@parapsykologi.se 

Ansv. hemsida: Rasmus och Hugo  

Tryckeri : Åsö Föreningsråds www.aso.nu 

PARAPSYKOLOGI forskning och nyheter Nr110 januari 2022 

Flyttar du? 

Kom ihåg att anmäla ny adress till oss, via 

epost, se redaktionsrutan sista sidan, eller sms 

till mig, se också redaktionsrutan!  

Kassör och medlemsregister: Anders Rydberg,  

anders.rydberg0021@gmail.com 

Ny bok om Channeling 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helané Wahbeh,  

som är forskningsansvarig vid Instiute of Noe-

tic Sciences, och vi hade ett digitalt föredrag 

med i våras, kom nyligen ut med en bok om 

forskningen kring Channeling, The Science of 

Channeling. Termen refererar till de förmågor 

hon menar att alla har att få kontakt med ”ett 

mentalt lager i universum”, som vi känner till 

som non-local consciousness i parapsykologin 

och alltså alla de klassiska parapsykologiska 

fenomenen, inkl aura-avläsning, djur-

kommunikation, intuition och healing. Boken 

ger en översikt över denna forskning samtidigt 

som den ger förslag för att odla dina förmågor. 

Hon trodde aldrig att hon som akademiker 

skulle skriva en bok om channeling, men så 

blev det, med en channeling-förmåga hon 

själv länge haft. Förord av Eben Alexander 

och från Stanley Krippner, Jean Houston och 

Julia Mossbridge förstärker det seriösa in-

trycket. 
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