
Föredrag av SPFs ordförande 
dr Göran Brusewitz om:

Olika synsätt på 
medvetandet

– var finns det?
Dr. Göran Brusewitz går igenom 
några av de vanligaste synsätten 
på hur medvetandet kan tänkas 
förhålla sig till hjärnan och vilka 
som kan införliva paranormala 
fenomen. Han berör också frågan 
var medvetande kan tänkas 
finnas, och har stött på några 
överraskande svar. Det kanske 
inte bara är hos människan och 
högre utvecklade djur?

DAG: torsdagen den 15 
september 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.  

Seminarium om 
After-Death communication  

Tre ledande forskare: 
Kan medvetandet 
överleva döden? 

Tre ledande engelska forskare 
delger oss forskning om 
upplevelser vid eller i anslutning 
till döden och döendet.

Professor Chris Roe, docent 
Callum Cooper och dr Peter 
Fenwick medverkar, den senare 
på länk eller förinspelat. För 
program, se separat broschyr. 

DAG: måndag-tisdag 3-4 
oktober kl 18-22.

AVGIFT:  medlemmar båda 
kvällar 250 kr, en kväll 150 kr.

Icke-medlemmar båda 
kvällar 300 kr, en kväll 200 kr. 
Föranmälan är möjlig.    

LOKAL: Kristinasalen, 
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.  

Frågor: ordförande Göran 
Brusewitz, epost gorbru4@
gmail.com. 

Föredrag med dr Edwin May:   

Collapsing the Problem  
– Space for Psi 

One model for all 
psi phenomena,  

not different ones
Edwin May, som är fysiker har 
efter projektet med remote 
viewing och Star Gate gått vidare 
och utvecklat en modell där alla 
psi-fenomen ryms, inte olika 
modeller för olika fenomen. 

DAG: torsdagen den 18 oktober 
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.  

 

Kallelse till extra årsmöte 
för att välja nya revisorer 

till JBM. 
Mötet äger rum kl 18.45, strax 

innan föredraget med SPFs 
ordförande.

UR INNEHÅLLET 

Boken The Science of  3 
Channeling

Healing- och  3 
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konferens, november 2022
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I våras hade vi som bekant flera digitala föredrag, 
bland annat med forskare (såsom Margaret Moga 
och Edward Kelly – med John Cleese), den förra 
nu ny vice ordförande i SSE (Society for Scientific 
Exploration). 

Nu verkar det bli fler fall av covid igen, men vi 
satsar ändå på att i höst ha några föredrag på plats 
och några blir digitala.

Föredrag i höst 

Först ut i höst blir SPFs ordförande Göran Brusewitz 
som torsdagen den 15 september håller ett 
föredrag om Olika synsätt på medvetandet, och var 
verkar det finnas?

Jag har under arbetet med antologin (om 
forskning kring medvetandet och parapsykologi) 
kartlagt de större synsätt som finns om relationen 
hjärna-medvetande och hur bra de kan involvera 
paranormala fenomen. Samtidigt har jag stött 
på upptäckter som öppnar för att det kan finnas 
medvetande där man inte riktigt väntar sig det. 
Föredraget hålls nu ”på plats” – i maj var det digitalt.
Föredraget därpå blir i form av ett seminarium 
två kvällar i rad, på ett tema som ägnats en 
hel del utrymme internationellt i våra kretsar, 
kommunikation efter döden. Det blir den 3 och 4 
oktober, som tre ledande forskare från England 
gästar oss, professor Chris Roe, docent (associate 
professor) Callum Cooper och dr Peter Fenwick. Det 
blir två föredrag båda kvällarna, följt av frågestund, 

och vi börjar redan kl 18. Tydligt program framgår 
av bifogat separat blad. De kommer direkt efter ett 
seminarium i Oslo, där de är lördagen innan.  
Föredraget därpå blir också på plats, tisdagen den 
18 oktober, och med ett för många känt namn, dr 
Edwin May, fysikern som ledde forskningen kring 
remote Viewing och StarGate i många år. Han har 
som tema ”Collapsing the Problem – Space for 
Psi”, något han utvecklat med Sonali Marwaha, en 
modell, en teori för de olika psi-fenomenen, inte 
flera. Det kan bli en givande debatt. 

Därefter följer några digitala föredrag, den 3 
november med Dr Dianne Hennacy Powell om 
savants, autism och telepati, den 1 december med dr 
Marjorie Woollacott, om The Evidence for the Primacy 
of Consciousness found in  Mystical Experiences, 
Meditation, Psilocybin and NDE. Vi är också på gång 
med ett föredrag med Dr Leo Ruickbie om hans 
bidrag till Bigelow-tävlingen om ”bästa bevis för 
överlevnad”. Ruickbie är redaktör för SPRs tidskrift 
The Magazine, förut Paranormal Review. 

Beroende på om och hur mycket pandemin kommer 
tillbaka hoppas vi att Edgar Müller kan ha sitt 
föredrag på temat Överlever något i oss döden? 
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 bara på 4 sidor (i gengäld planeras 
det 8 i nästa). Det blir lite olika nyheter, plock från 
några konferenser som ägt rum i sommar, bl a den 
digitala PA & SSE-konferensen vid midsommartid. 
Vidare firades dr Rupert Sheldrakes 80-årsdag 
digitalt. 

I nästa nummer anmäls några nya böcker, bl a 
Camilla Elfvings bok Själens superkrafter, Steve 
Taylors Spiritual Science och Shamini Jains Healing 
Ourselves. Dessutom planeras också kort referat av 
symposiet i slutet av juli om biofält-forskningen 

Ordföranden har ordet (under ledning av dr Margaret Moga), fler inslag från 
PA/SSE-konferensen i juni, samt några ord om hur 
antologin utvecklas (om forskning om medvetandet 
och parapsykologin). Från PA-konferensen minns 
jag särskilt de många idéer ordföranden hade på 
verksamhet, och rent konkret, vad de ville ha hjälp 
med, ny service till medlemmar och för att föra 
ut information om forskning. Dessa många idéer 
kände jag igen att vi också har…., fler som kan 
hjälpa till alltså. 

Nu kvinnor i ledningen
Som en spännande nyhet i de ledande 
organisationerna kan jag notera att både PA 
(Parapsychological Association) och SSE (Society for 
Scientific Exloration) nu leds av kvinnor. Efter drygt 
10 år som ordförande i SSE blev Bill Bengston 
avtackad och ersatt av dr Julia Mossbridge (som vi 
hade digitalt föredrag med förra våren). Hon hade 
dessutom tydliga idéer om att byta namn, från SSE, 
till något med frontier sciences (detta har jag också 
undrat över länge….). På PA/SSE-konferensen i 
midsommardagarna följde på detta en omfattande 
debatt om hur namnbytet kunde se ut. Ny vice 
ordförande i SSE blev en annan bekant, healing- 
och biofältforskaren Dr Margaret Moga.  PA leds 
sedan ett år av Dr Helané Wahbeh, som vi hade 
föredrag med förra våren. Och en ledande profil 
för Galileo Commission, dr Woollacott har vi nu i 
december digitalt.    

Som exempel på vad de stora organisationerna 
ordnat och ordnar kan nämnas: 
Från IONS: Från 11 augusti och en vecka kunde alla 
komma åt denna intervju med Dr. Helané Wahbeh 
om hennes bok, The Science of Channeling. Dr 
Wahbeh är forskningschef vid IONS (Institute of 
Noetic Science) och har nyligen kommit ut med 
denna bok om Why You Should Trust Your Intuition 
and Embrace the Force That Connects Us All. Hon har 
en bakgrund från trance-kanalisering och kopplar 
nu på ett vetenskapligt synsätt på dessa fenomen. 
De meddelar också att denna bok vunnit ”Nautilus 
Book Award!”. Nautilus är nog okänd för flertalet av 
er, men jag har stött på dem bara det senast året 
(då jag samlat forskningsdata för antologin som är 
på gång, om medvetandet). Detta pris, menar IONS, 

kan skapa uppmärksamhet både för dessa fenomen 
och för IONS. 

Kan medvetandet kopplas till den 
grundläggande fysiken?
IONS gav ungefär samma vecka möjlighet att 
åter lyssna på när fysikern Dr. Joachim Keppler 
presenterar sin modell av hur medvetandet kan 
integreras med fysikens världsbild, något jag 
hoppas vi återkommer till. 

Under sommaren har de också återgivit en intervju 
de gjort med Dr Rupert Sheldrake om A New 
Science of life: Hypotesen om morfisk resonans 
efter 40 år, att minne är inbyggt i naturen: att 
”naturens lagar” inte är helt fastställda budord som 
universum fått vid Big Bang, utan snarare vanor som 
utvecklas. Han sammanfattade sin hypotes och hur 
utvecklingen de senaste 40 åren gjort hypotesen 
mer sannolik. Sheldrakes 80-års-dag firades också 
nu mitt i sommaren, digitalt, den 8 juli, av Scientific 
and Medical Network. 

Om healing och biofältforskning
IONS har också intresserat sig för energihealing 
och nämner i ett nyhetsbrev under rubriken Can the 
Moon Influence the Effects of Energy Healing? att 
de intresserar sig för om vetenskapen kan förklara 
subtila energi och kvant-healing. I en blogg har de 
redogjort för studier av hur healing, dvs intention 
påverkade kristall-strukturen i is. I en studie 2019, 
en av de största och mest komplicerade, studerade 
de hur healing påverkade upplevelsen av smärta, 
där deltagarna rapporterade påtaglig reduktion 
av smärta. En annan anmärkningsvärd effekt de 
noterade var en förändring av kvant-”noise” i rummet 
där healing-en ägde rum, något som antyder att 
energi-behandlingen påverkar rumtiden. De ställer 
frågan om man utifrån detta kan extrapolera och 
väcka hypotesen att våra tankar och intentioner 
kan påverka kosmos’ stoff och uppbyggnad? Bara 
tiden, och framtida studier kan ge svar på detta, 
konstaterar de.
IONS organiserar nu ett av de större forsknings-
projekten som gjorts på hur healing fungerar i mer 
detalj. Det tycks inte bara bero på personerna om är 
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inblandade, healern och den som tar emot healing, 
men också yttre faktorer påverkar. Många känner 
redan till att lokalt väder har betydelse. Sådana 
faktorer som solvindar, jordens magnetfält och 
inter-planetära magnetfält är mindre utforskade. En 
studie från 2020 av Dr Helané Wahbeh och Dr Dean 
Radin tittade närmare på om lokala variabler och 
variabler knutna till solen och jordens magnetfält 
påverkar healing. 
I en delstudie undersökte de om energimedicin 
kunde påverka molekyl-bindningar i vatten, och 
fann att vattenmolekylerna reagerade på healing 
– både när healing-intention sändes direkt till 
vattnet, och när vattnet bara fanns i rummet där 
healingen ägde rum. Även om inte kausalitet 
helt kan bevisas, så menar de att resultaten är 
spännande och inspirerar till fler studier.

Om healing och biofält. Dr Shamini Jain (från 
www.chi.is, Consciousness and Healing Initiative) 
meddelar att hon blev inbjuden att framföra ett sk 
TED Talk. Hon tänkte uppmärksamma den märkliga 
vetenskapliga utvecklingen av biofältforskningen, 
inklusive försök på människor, celler och djur, och 
också om de kulturella och psykologiska skälen till 
varför mainstream-forskningen och medicinen har 
svårigheter att acceptera dessa otroliga upptäckter 
av vad människan kan åstadkomma med healing. 
Hon har en god nyhet att lämna, och en dålig. 
Den goda nyheten är att de nu släppt hennes 
föredrag. Men, den dåliga nyheten är att de 
flaggade föredraget, utan någon grund, med att 
det reflekterade hennes ”personliga forskning”, och 
att det hon påstår inte validerats av vetenskapen, 
vilket vi vet inte stämmer.
Så det blev en utdragen process, som innefattade 
att TED förbjöd henne att säga orden ”reiki” eller 
”chi.” Hon sände dem dussintals vetenskapliga 
referenser som stödde allt hon påstod i sitt föredrag. 
De ändrade också namnet på hennes föredrag. Alla 
dessa förändringar gjordes utan att hon godkände 
dem eller informerade henne om dem.

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. 
 
Här bör vi också nämna att BIAL, stiftelsen i 
Portugal (som bla var huvudsponsor för min 
tvillingtelepatiforskning) sedan länge har en 
konferens med ett liknande tema, och detta i april/
maj.

Den stora konferensen om nära-döden-forskning. 
SMN informerar också att de tillsammans med den 
internationella organisationen för nära-döden-
studier, IANDS (International Association for Near-
Death Studies), den 31 aug – 4 sept organiserar 2022 
års stora konferens om just nära-döden-forskning, i 
Salt Lake City, Utah, och online. 

Ett annat mycket stort symposium ordnas tidigt i 
höst i Italien. Det europeiska Galileo-kommissions-
symposiet ordnas den 30 september – 2 oktober i 
Pari, Italien, Towards a Self-Reflexive, Interdisciplinary 
Science of Consciousness.
Det ordnas av grundaren av Pari Center, grundad av 
heders-medlemmen i SMN, och 
levnadstecknaren för Prof. David Bohm FRS. För 
mer info, se paricenter.com, epost Eleanor Peat 
– eleanor@paricenter.com.
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