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.Kallelse till digitalt Årsmöte 

Onsdagen den 30 mars 2022 
Årsmöte kl 18.00, föredrag kl 19.30 

I dagordningen — förslag avgift 
för ständigt medlemskap 

I dator, via zoom. 

Zoom-länk:  
https://us02web.zoom.us/j/8793515340 

 

 

 

. 

 

 
 
 

 Föredrag våren 2022 
12 maj, dr Rollin McCraty, Hearthmath 
24 maj, dr Göran Brusewitz, Olika synsätt 
på medvetandet, var finns det? 

4 maj, på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, 
om Det Okända medvetandet 
3-4 oktober after-death communication 

Webinarium  
med professor  
Christine Simmonds-Moore 

 

 
 
 

 
Psychometry, eco-consciousness  

and exceptional experiences – 

Exploring anomalous interactions  
with objects and the environment 

Professor Christine Simmonds-Moore vid 
University of West Georgia i USA har nyss fått 
stipendium av oss för projekt som rör psykometri 
resp Green consciousness och connectedness. 
Ikväll berättar hon och hennes doktorand Maya 
Baumeister om deras forskningsprojekt. 

Dag: torsdagen den 28 april 2022, kl 19.00 

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

Christian Grönvall: 

Kliniska tillämpningar  
av parapsykologiska  
fenomen 
Efter årsmötet, den 30 mars kl 19.30  

håller Christian Grönvall ett föredrag om 
Kliniska tillämpningar av parapsykologiska 
och spirituella fenomen. 

Lokal: Digitalt, via Zoom. 
Samma Zoom-länk som till årsmötet. 

                     Ur innehållet  

                   
  

             sidan 
 
Stöd till biofältforskning    3 
”ESP är verkligt”      3 
Kelly/Cleese - reportage  
och om inspelningen     3 
Debatt i Storkyrkan     4 
Vetenskapsfestivalen i Göteborg   4 

.  
 

Föredrag med SPFs ordförande,  
Dr Göran Brusewitz: 

Det Okända Medvetandet: 
om medvetandet, telepati och  

nära-döden-upplevelser  
Göran Brusewitz redogör här för dessa tre    
okända sidor av Medvetandet, bl a om hjär-
nan kan skapa medvetandet och om forsk-
ning om tvillingtelepati. Det blir ett genrep 
inför inslaget på Vetenskapsfestivalen i Gö-
teborg i maj, där också förekommande kritik 
berörs. 

Onsdagen den 13 april 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. 
  Busshållplats för 4 och 66 finns i  
  närheten. 
  Föredraget planeras ske digitalt någon     
  gång i höst. 

https://us02web.zoom.us/j/8793515340
https://us02web.zoom.us/j/8793515340
https://us02web.zoom.us/j/8793515340
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Ordföranden har ordet 

 
Fortsätt ditt medlemskap 
Du som inte redan förnyat med-
lemskapet för 2022 kan redan nu 
betala medlemskap för i år, och 
då med det belopp som gällde 
förra året, 300 kr (200 kr för pen-
sionärer och studerande). På års-
mötet den 30 mars fastställs års-
avgiften, och även om den då 
höjs, så gäller din inbetalning efter
-som den skett före årsmötet. Be-
lopp större än årsavgiften är själv-
klart välkomna och uppfattas som 
gåvor. Vårt plusgirokonto är 35 17 
57-0. Ange ditt namn i meddelan-
defältet, gärna också mobilnum-
mer och e-postadress 

Årsmöte 
Årsmöte blir det onsdagen den 30 
mars, som avslutas med ett före-
drag av Christian Grönvall om 
”Kliniska tillämpningar av spiritu-
ella och parapsykologiska feno-
men". Presentationen handlar om 
hur dessa olika områden konver-
gerar i människors upplevelser av 
läkning från psykisk ohälsa och då 
med utgångspunkt från den kvali-
tativa studie som han gjorde i 
samband med examensarbetet 
vid Göteborgs Universitet. Han 
höll detta anförande på engelska 
SPRs konferens i höstas och vi 
tyckte det skulle passa bra även 
för svenska SPF. Vi hade hoppats 
kunna ha årsmötet ”på plats”, 
men pandemin är uthållig, trots 
att restriktioner har hävts, så vi 
håller även i år årsmötet digitalt. 
 
Föredraget därpå planerar jag 
dock att hålla på plats, onsdagen 

den 13 april då jag själv håller ett 
föredrag, Det Okända Medvetan-
det – om upplevelser, telepati-
forskning och nära-döden-
upplevelser, och kritiken. Jag får 
här tillfälle att presentera det som 
blir mitt bidrag på Vetenskapsfes-
tivalen i Göteborg i början av maj, 
där också Adrian Parker medver-
kar. Vi kommer denna kväll att 
pröva en ny lokal, Kristinehovs 
Malmgård nära Hornstull, Kristi-
nehovsgatan 2, t-bana Hornstull. 
Lokalen heter Röda salongen, 1 
trappa upp. 

 
Föredraget därpå blir internation-
ellt, torsdagen den 28 april, då 
professor Christine Simmonds-
Moore och hennes doktorand 
Maya Baumeister vid University of 
West Georgia håller föredrag om 
Psychometry, eco-consciousness 
and exceptional experiences - Ex-
ploring anomalous interactions 
with objects and the enviroment. 
De fick båda nyligen stipendier 
från oss (John Björkhems Minnes-
fond) för projekten “Green 
consciousness, connectedness 
and exceptional experiences” 
samt “Exploring the Correlates of 
Psychometry” ock kan här presen-
tera dessa närmare. 
 
Den 4 maj blir det föredrag, men 
inte arrangerat av oss och inte i 
Stockholm utan på Vetenskaps-
festivalen i Göteborg. Jag och 
professor Adrian Parker medver-
kar där med en programpunkt Det 
Okända Medvetandet, om upple-
velser, telepati-forskning och nära
-döden-upplevelser, och kritiken 
mot denna forskning. Se mer info i 
separat ruta. 
 
Den 12 maj följer sedan ett digi-
talt föredrag med dr Rollin 
McCraty från Heartmath 

(www.heartmath.org), Kalifor-
nien, om ”Consciousness, the hu-
man heart and the global ener-
getic field environment”, om med-
vetandet, hjärtat och ett globalt 
energifält. 
 
Våren avslutas den 24 maj med 
ett digitalt föredrag med mig, Gö-
ran Brusewitz, om Olika synsätt 
på medvetandet, var finns det? 
Det baseras en hel del på det jag 
samlat ihop till två kapitel i kom-
mande antologi Det märkliga 
medvetandet, som jag och Tomas 
Videgård jobbar vidare med. 
Detta föredrag planeras bli digitalt 
(och ”på plats” till hösten). 

Planeringen av hösten har redan 
börjat. 
Den 15 september inleder Edgar 
Müller hösten med ett föredrag 
om forskning om överlevnad. 
 
Den 3-4 oktober planerar vi ett 
seminarium, två kvällar om after-
death communication. Och vi får 
besök från England av tre ledande 
experter, professor Chris Roe och 
Dr Callum Cooper från University 
of Northampton samt professor 
Peter Fenwick. 
  
Temat blir alltså forskning om 
Kommunikation efter döden, ett 
milt sagt djärvt tema i vetenskap-
liga kretsar, då man alltså antyder 
att de man får kontakt med, de 
som dött, finns i en annan di-
mension och är kontaktbara. Se-
minariet äger rum i Kristinehovs 
Malmgård, preliminärt från 18 – 
22.00 dessa två kvällar, som ni 
alltså redan nu kan reservera. Mer 
info kommer framöver. 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. 
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Sedan har vi inplanerat föredrag 
med dr Marjorie Woollacott. 
 
Innehåll i detta nyhetsbrev 

Detta nyhetsbrev är kort och inne-
håller information om Veten-
skapsfestivalen i Göteborg i bör-
jan av maj, en PEN-prisbelönt 
historiker som anser att ESP är 
verkligt, stöd till biofält-forskning, 
om att en Ny dokumentär verkar 
vara på gång om detta forsknings-
område och om en debatt i Stor-
kyrkan om tro och vetande. Dess-
utom några av konferenserna 
framöver, 0nline eller på plats. 

ESP är verkligt – nytt försök att 
göra det tydligt 
Mitch Horowitz, PEN-prisbelönt 
historiker gör ett försök att göra 
ESP tydligt i sin presentation på 
Hereticon, Miami Beach den 12 
januari 2022. Han beskriver fakta 
kring ESP-forskning - och utforskar 
varför vår intellektuella kultur till-
fälligt har avskräckts från att ac-
ceptera dessa fenomen. Han me-
nar att en långvarig vetenskaplig 
och filosofisk kontrovers nu kan 
läggas ner: extrasensorisk per-
ception (telepati, klärvoajans och 
prekognition), eller ESP, är verklig. 
Vi har samlat på oss överväldi-
gande och replikerbara bevis som 
gör ESP-förnekelse till en religion 
snarare än vetenskap. Skepticism 
och polemiskt skev bevakning – 
särskilt på Wikipedia – kan inte 
längre dölja att årtionden av aka-
demisk ESP-forskning visat på en 
repeterbarhet. Vår generation, 
förklarar Mitch, är redo för ett 
genombrott i förståelsen. Extra-
sensorisk perception, eller ESP, är 
verklig. 
  
Mitch fördjupar sig ytterligare i 
ESP-forskning i sin kommande 
bok, Daydream Believer. 
 
 

Stöd till biofältforskning, healing 
och subtila energier 
Även om det nu är för sent att 
söka är det inspirerande att 
nämna att det väckts möjligheter 
att söka finansiellt stöd för forsk-
ning om subtila energier och 
biofält-forskning, avsett för 
”graduate students” (t ex Masters 
och PhD), dock inte efter perso-
nens 5-e arbetsår. Det kommer 
att bli sex årliga stipendier för upp 
till 20.000 USD var. Stödet kom-
mer från en grupp filantroper och 
stiftelser som kallas ”Subtle 
Energy Collective”. De vill veten-
skapligt validera och bättre förstå 
subtil energi och biofält-healing, 
katalysera evidens-baserade 
biofält-terapier in i mainstream-
hälsovård, personligt välbefin-
nande och kultur. Ansökningar 
ska vara inne senast den 21 febru-
ari. Mer info finns på 
www.biofieldfellowship.org. 

Info från SSE, Society for Scientific 
Exploration. 
 
Ny dokumentär på gång? –  
A Greater Reality 
Rupert Sheldrake meddelar (på 
facebook) att han intervjuat Dr. 
Dean Radin med sina med-
producenter Kevin och Helene 
Layne, för dokumentären "A Gre-
ater Reality: One Man's Journey 
of Discovery." De har också inter-
vjuat mer än 30 PhD-akademiker 
och MD-r och mer än 50 som upp-
levt olika kontakt-”modaliteter”. 
De hoppas kunna avsluta sin do-
kumentär mot slutet av året. Se 
intervju på youtube 
www.youtube.com/watch?
v=6RD1beUYtpE 

Om samtalet med Edward Kelly 
och John Cleese 

Samtalet med professor Edward 
Kelly vid universitetet i Virginia 
och komikern John Cleese den 10 

februari blev mycket lyckat, det 
tyckte både vi och Kelly och 
Cleese. Mer än 160 personer del-
tog. Inspelningen finns nu på vår 
youtube-sida (via hemsidan, via 
knapp med pil uppe till vänster, 
och under playlists-zoomföredrag) 
och på denna länk https://
youtu.be/2PY9qsJmknM. Kelly har 
lagt upp den på sin hemsida 
med.virginia.edu, perceptual-
studies. Den referenslista på litte-
ratur några frågade efter ska läg-
gas ut någonstans på hemsidan 
eller facebook. Tills vidare – mejla 
mig så skickar jag,  
gorbru4@gmail.com. 

Reportage om samtalet med 
Kelly och Cleese i tidningen Free 
nr 3, maj-juni 

En av våra medlemmar, Katarina 
Johansson (som höll digitalt före-
drag för oss i december förra 
året) har skrivit ett referat av det 
samtal vi hade med professor Ed-
ward Kelly och komikern John 
Cleese. Det kommer i kommande 
nummer av Free, tillsammans 
med en intervju med mig om 
”Sällskapet” och med en annons 
om oss och bl a vårt planerade 
seminarium i början av oktober. 
Tidningen når ut till ca 25000 lä-
sare.  

Gåvor: 

A-a T-ll: 5000 + 400kr, M-l L-g: 
200kr, A-s E-d: 200kr, S-n E-n: 
250kr 

Ett stort tack för gåvorna. 

 
Flyttar du? – Kom ihåg att anmäla 
ny adress till oss, via epost, se 
redaktionsrutan sista sidan, eller 
sms till mig, se också redaktions-
rutan! 
Kassör och medlemsregister:    
Anders Rydberg,  

anders.rydberg0021@gmail.com. 

http://www.biofieldfellowship.org/
http://www.youtube.com/watch?v=6RD1beUYtpE
http://www.youtube.com/watch?v=6RD1beUYtpE
https://youtu.be/2PY9qsJmknM
https://youtu.be/2PY9qsJmknM
mailto:anders.rydberg0021@gmail.com
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Vår podd Paranormalt perspektiv 
har haft ett litet uppehåll i höst, 
men vi har så sakta börjat igen. Ett 
nytt avsnitt finns nu, om parapsy-
kologiska förmågor hos djur. Vi 
planerar ha ca ett nytt avsnitt per 
månad. De kommer på vår 
youtube-kanal som du når via 
hemsidan. Där finns också alla 
våra zoom-föredrag, ännu så 
länge gratis. 
 
Debatt i Storkyrkan den 27 febru-
ari om Tro och vetande 
Debatt om de stora frågorna, om 
bl a relationen hjärna och med-
vetande, tro och vetande, var det 
den 27 februari, DNs vetenskaps-
redaktör, en kärnfysiker tillika tro-
ende, en religionsfilosof och en 
från förbundet Humanisterna. 
Kunskapen om våra frågor var 
klart begränsad, men Galileo 
nämndes som för drygt 300 år se-
dan avsiktligt förde medvetande-
frågan till filosofin (för det som 
inte kan mätas). Christer Sturmark 
påstod att det inte fanns stöd för 
att bön fungerar, något han me-
nade skulle vara ett tecken på 
Gud, två påståenden som inte 
stämmer och som visar på hans 
okunnighet (om bön-forskning) 
och om hur vetenskapligt tän-
kande fungerar – om bön fungerar 
behöver det inte alls vara ett teck-
en på Gud. Avslutningsvis nämn-
des att frågan vad medvetandet 
är, är en fråga av stort intresse. 
Där skulle jag ha kunnat ta vid…. 
Den 7 maj har Domkyrkoförsam-
lingen och Katharinastiftelsen en 
temadag om andliga upplevelser. 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg i 
maj. Tema: Det Okända. Med 
detta tema var det inte svårt för 
mig att få idén till ett programin-
slag om Det Okända Medvetan-
det, om att förklara uppkomst av 
medvetande och upplevelser, tele-
pati-forskning och nära-döden-

upplevelser, och kritiken mot 
denna forskning, ett tema som de 
godkände (andra tema i närheten 
godkändes inte). Professor Adrian 
Parker inleder och jag fortsätter 
med a) det svåra att med materi-
alism förklara hur hjärnan skapar 
upplevelser (kan hjärnan verkligen 
göra det, allt fler tror inte det – de 
menar att det är kvalitetsskillnad 
mellan ”degklumpen” hjärnan och 
upplevelser). Jag fortsätter med b, 
telepatiforskning (tvillingtelepati, 
drömtelepati och ganzfeld-
telepati), och c) nära-döden-
upplevelser, fenomen som alla är 
en utmaning för vår bild av med-
vetandet och antyder nya sidor. 
Sen följer d) en genomgång av den 
kritik som är vanlig, ett inslag festi-
valen själva uppmuntrade. Profes-
sor Chris Roe från Northampton i 
England medverkar 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 
framträdande skeptiker, Dan Lar-
hammar. 

Konferenser i år 

Årets medvetandekonferens, 
The Science of Conscious-

ness, äger i år rum på plats men 
också digitalt, i Tucson, Arizona 
den 18 – 23 april. 

Det blir tre s.k. KEYNOTE SESS-
IONS, en den 19 april med 
Christof Koch om Brain & 
Consciousness, en den 22 april 
om REALITY med en av de le-
dande filosoferna David Chal-
mers. De ledande fysikerna Paul 
Davies och nobelpristagaren Sir 
Roger Penrose har en plenar-
session den 21 april, om Time & 
Consciousness. 
Andra tema blir CONSCIOUSNESS 

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 conscious-
ness.arizona.edu 
 

Bial symposium i Portugal 
Bial-stiftelsen håller 2022 ett sympo-
sium, 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 i juni -digitalt 
Det är nu klart att PA och SSE-
konferensen blir digital, och gemen-
sam, och pågår 23-26 juni. Se bl a 
parapsych.org. 

 
The Scientific and Medical 
network är ett nätverk av intresse-
rade som löpande ordnar många kon-
ferenser 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,  

gorbru4@gmail.com 
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Parapsykologisk Forskning 

Medlemsavgift: 300:- 

Pensionärer/studerande/arbetslösa 200:- 

SPF Swish: 1236011290   
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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  
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