
Föredrag med 
Professor Bernard Carr:

Can an Extended Science 
Bridge the Worlds of 

Matter, Mind and Spirit?

Bernard Carr är professor i 
matematik och astronomi och 
har ett livslångt intresse för 
paranormala fenomen.

DAG: måndagen den 30 januari 
2023, 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. 

Föredrag med 
Dr Michael Nahm:  

Current ”physical 
mediumship” – an overview 

and some examples 
Michael Nahm är biolog och 
forskningsassistent vid Institute 
for Frontier Areas of Psychology 
and Mental Health i Freiburg.

DAG: torsdagen den 16 februari 
2023, kl 19.00.

AVGIFT:  Gratis.    

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

Föredrag med Dr Göran 
Brusewitz, SPFs ordförande:  

Psykologins gränsfenomen
Psykologin har många gräns-
fenomen. 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?

DAG: onsdagen den 15 mars 
2023, kl 19.00.

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

LOKAL: Röda salongen, 
Kristinehovs Malmgård.

Föredraget planeras också 
sändas digitalt i april.

Föredrag med 
Suzanne Gieser, PhD:   

Jungs röda bok: om en 
andlig resa i ljuset av 

modern forskning

Suzanne Gieser doktorerade 
på dialogen mellan Jung och 
fysikern Pauli och är en av 
Sveriges mest kunniga om Jungs 
psykologi. 

DAG: onsdagen den 1 mars 
2023, 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 ändra i SPF’s stadgar. 
Mötet äger rum kl 18.30,  

strax innan föredraget med Bernard 
Carr. Se sida 2.
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Föredrag i vår 
Vi börjar det nya året måndagen den 30 januari, 
med ett besök från England, av Professor Bernard 
Carr, med ett föredrag med rubrik Can an Extended 
Science Bridge the Worlds of Matter, Mind and 
Spirit?  Det blir i Kristinehovs Malmgård, men vi 
planerar också för att sända det digitalt. Carr är 
professor i matematik och astronomi, men också 
en av de ledande parapsykologerna i England, och 
har idéer om att utvidga fysik för att också införliva 
medvetandet och paranormala fenomen. Mer om 
honom och hans tema i separat ruta. Strax innan, 
kl 18.30, blir det ett extra årsmöte, för ett första 
beslut att ändra i stadgarna. Det handlar om att 
den revisor stiftelsen John Björkhems Minnesfond 
ska ha, inte behöver vara auktoriserad.

Föredraget därpå blir torsdagen den 16 februari 
med Dr Michael Nahm, tysk biolog med många 
intressen, bl a för fysiskt mediumskap. Föredraget 
blir digitalt, hans rubrik blir Current “physical 
mediumship” - an overview and some examples. 
Mer om honom och hans tema i separat ruta. 

Det blir sedan ett föredrag onsdagen den 1 mars 
med Dr Suzanne Gieser om Jungs röda bok: en 
andlig resa i ljuset av modern forskning. Mer 
om föredraget i separat ruta. Föredraget blir i 
Kristinehovs Malmgård, men vi planerar också för 
att sända det digitalt, pröva med länken vi använder 
till föredraget den 16/2. 

Samma sak gäller föredragen därpå, ett med mig, 
SPFs ordförande Göran Brusewitz, PhD, onsdagen 
den 15 mars, om Psykologins gränsfenomen, såsom 
telepati, nära-döden-upplevelser, savantbarn mm. 
Det är ett föredrag jag hade hoppats kunna hålla 
på Vetenskapsfestivalen i Göteborg i slutet av april 
(på samma sätt jag gjorde förra året om Det Okända 
medvetandet), men nu tyckte de att kopplingen till 
temat var lite för löst, de prioriterade andra inslag 
de ville ha. Föredraget kan beröra också andra 
gränsfenomen.   

Vi kan också nämna att årsmötet planeras till 3 
april, med åtföljande föredrag med Clas Svahn, 
journalist på DN, ledande namn i Sverige kring 
UFO-frågan, och väl bekant med olika paranormala 
fenomen knutna till UFO-upplevelser.

Ett sedan länge tänkt föredrag med Edgar Müller 
på temat Överlever något i oss döden? hoppas vi 
till någon gång i april/maj, mycket preliminärt 
onsdagen den 12 april, och Ulf Holmberg kan bli 
aktuell om sin forskning kring Global Consciousness 
Project. Vi har också lite planer på en endags-
konferens i mitten av augusti om parapsykologisk 
forskning, med ledande internationella forskare. 
Mer om det senare.   

Vårt poddprogram Paranormala Perspektiv har nu 
sakta kommit igång igen. De kommer då och då. I 
vår facebook-grupp och på vår hemsida kan du se 
när de kommer. En första inspelning gjordes i slutet 
av november.  

Som vi hoppas många uppmärksammade 
presenterade jag och Jan Pilotti den 11 /12 
bakgrunden till förra årets nobelpris i fysik, 
kvantfysikens sammanflätning – bakgrund och 
möjliga samband med telepati. Presentationen 
spelades in och finns på vår youtube-kanal.

Innehåll i detta nyhetsbrev
Detta nummer är på 4 sidor och presenterar lite 
närmare de föredrag vi nu ordnar, med Bernard 
Carr, om fysiskt mediumskap och om Jungs ”röda 

Ordföranden har ordet bok”. Vidare notiser om kvant- inslag i mind-brain, 
i hjärnfunktioner, och i hjärta-hjärna-relationen, 
samt information om ett nytt pris om att Du är mer 
än din hjärna, med ca en miljon årligen.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg i 
april 2023
Temat för festivalen 2023, den 17 – 28 april blir 
Gränser. Vårt förslag, Psykologins gränsfenomen 
(där också professor Adrian Parker skulle medverka) 
ansågs ha för lös koppling, så andra inslag 
prioriterades. Vi får hoppas få återkomma år 2024.

Can an Extended Science Bridge the 
Worlds of Matter, Mind and Spirit? 
Bernard Carr beskriver närmare sitt tema: Vetenskap 
förknippas vanligtvis med den materiella världen 
men postmaterialistisk vetenskap kräver att den 
utvidgas till de mentala och andliga världarna. 
Detta tyder på att det också kan finnas ett utvidgat 
paradigm för fysik som förbinder dessa världar. I 
synnerhet verkar många psykiska fenomen involvera 
en direkt interaktion mellan sinnet, mind och den 
fysiska världen. Detta väcker frågan om fysiken, 
antingen i sin nuvarande form eller i en framtida, 
någonsin kommer att kunna rymma psi. Även om 
vissa fenomen som betecknas som ”psykiska” kan 
visa sig gå att förklara med nuvarande fysik, kan 
de flesta inte det. Därför kräver man ett annat 
fysiskt paradigm än det som för närvarande råder. 
Det nya paradigmet måste tilldela medvetandet 
en central roll. Jag kommer att presentera en viss 
modell, baserat på tanken att många mentala 
fenomen, inklusive psykiska, involverar någon form 
av utrymme, space, om än annorlunda än fysiskt 
space. Detta tyder på en ”verklighetsstruktur” med 
fler eller högre dimensioner, något som påminner 
om idéer som redan åberopats av modern fysik, 
men med de högre dimensionerna relaterade till 
en hierarki av tider, times. 

Om Bernard Carr: Bernard Carr är Emeritus 
Professor i matematik och astronomi vid  Queen 
Mary University of London. Hans professionella 
forskningsområde är kosmologi och relativistisk 
astrofysik, och inkluderar ämnen som det tidiga 

universum, svarta hål, mörk materia, och den 
antropiska principen. Hans senaste böcker är 
”Universe or Multiverse?” (2007) och ”Quantum 
Black Holes” (2014). Han anser att fysik måste 
utvidgas att också omfatta medvetandet och 
mentala fenomen. Han har dessutom ett livslångt 
intresse för psykiska fenomen och länken mellan 
vetenskap och andlighet, spirituality. Han var 2000-
2004 Ordförande i the Society for Psychical Research, 
och är nu Ordförande i Scientific & Medical Network. 

Aktuellt ”fysiskt mediumskap” – en 
översikt och några exempel
Dr Michael Nahm beskriver sitt tema lite mer: Sedan 
spiritismens uppkomst i mitten av 1800-talet kan 
två huvudformer av utövat mediumskap särskiljas: 
Mentalt och fysiskt mediumskap. Medan ett medium 
i det förra fallet främst agerar som en förmedlare av 
muntliga eller skriftliga manifestationer från den 
översinnliga världen, fokuserar fysiskt mediumskap 
på att skapa det vi kallar fysiska anomalier. Dessa 
inkluderar att på avstånd, telekinetiskt få föremål att 
röra på sig, skapa ljusfenomen och materialisering 
av föremål som blommor, stenar eller fullt 
utvecklade mänskliga figurer i mörka rum. I denna 
presentation kommer jag att introducera samtida 
medier för fysiskt mediumskap som Kai Mügge, 
Gary Mannion och Warren Caylor. Jag illustrerar 
typiska fenomen som uppstår vid deras seanser 
med hjälp av ljud-, bild- och videomaterial som 
spelats in vid dessa möten man kallar sittings. Med 
utgångspunkt i detta material och på personliga 
erfarenheter som erhållits under en årslång studie 
av dessa medier, hävdar jag att de företeelser som 
visas är iscensatta.

Om Michael Nahm: Michael Nahm är biolog och 
forskarassistent vid Institute for Frontier Areas of 
Psychology and Mental Health (IGPP) i Freiburg, 
Tyskland. Hans forskningsintressen inkluderar 1) 
parapsykologins historia, 2) fysiskt mediumskap, 
hemsökelser, hauntings och poltergeist, 3) 
kopplingarna mellan parapsykologi och biologins 
olösta gåtor, och 4) ovanliga fenomen nära döden. 
Han har publicerat fyra böcker och ett flertal 
artiklar om parapsykologiska frågor.
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Om sitt tema den 1 mars skriver Suzanne Gieser 
(fil dr på dialogen mellan Jung och kvantfysikern 
Pauli):  

Jungs röda bok är den arbetsbok han skapade där han 
skrev ned och utarbetade de visioner, drömmar och 
inre dialoger som kom till honom under perioden 
1913-1927.  Boken innehåller hans inre resa och 
nedstigning i det omedvetna som påbörjades efter 
brytningen med Freud 1913. Här får vi följa Jungs 
process i samma stund som den sker: löpande 
nedtecknar han i ord och inte minst i sprakade 
fantastiska bilder det som händer med honom. 
Detta ned- tecknande är en aktiv bearbetning av 
den livskris han går igenom och som sedan bildar 
grunden för hans unika psykologi, både till teorin 
och som metod för att undersöka och arbeta med 
det omedvetna. Förenklat kan man säga att Jungs 
metod handlar om att möta och samtala med sina 
inre gestalter.

Är relationen mind-brain delvis kvantbaserad?

Denna avancerade fråga berör Kauffman och Radin 
i en rapport i Biosystems, vol 223, januari 2023.  

Ännu en avancerad rapport, Indikationer i 
experiment om hjärnfunktioner som ”inte är 
klassiska”, i Journal of Physics Communication, vol 6, 
nr 10, av Dr Kerskens och Dr David López Pérez. De 
får tecken på sammanflätning som förmedlas av 
”medvetanderelaterade hjärnfunktioner”. 

Kan det finnas sammanflätning mellan hjärta 
och hjärna?  Ja, så presenterar Tim McMillan på 
debrief.org denna rapport av Kerskens och López 
Pérez, om att en ”kvanthjärna” kanske skulle 
kunna närma sig frågan om ”the hard problem of 
consciousness”, varför vi har ”sentient awareness”. 
De använde fMRI på 40 personer, och upprepade 
sedan studien. Resultaten lär behöva diskuteras i 
flera vetenskapliga kretsar.

IONS (Institute of Noetic Sciences) utlyser ett pris på 
100.000 USD, årligen, för en testbar vetenskaplig 
teori om att du är mer än din hjärna, att subjektiv 
awareness är mer än en egenskap som växer fram i 
hjärnan, Linda G. O`Bryan Noetic Sciences Research 
Prize, se noetic.org/prize/. 

Från IONS har vi fått några höjdpunkter på vad de 
nyligen uppnått:

Vatten, behandlat med intention (healing) påverkade 
tillväxten av en sorts stamceller (mesenchymal).

En lucid healing-dröm-workshop var effektiv i att 
behandla symptom av PTSD (posttraumatisk stress-
syndrom).

Den effekt mind har på materia, något som kräver 
fokuserat attention och intention, tenderar att 
variera mycket, beroende på att mind vandrar iväg, 
distraktion som inte går att undvika, unavoidable 
distractions. 

Windbridge Research Center nämner de rapporter 
de fått publicerade, nu en rapport om det är 
skillnad att få information från en avliden jämfört 
med från en som lever, och om mediers upplevelser 
av kärlek från ”andra sidan”, en studie som stödjer 
hypotesen att åtminstone vissa medier psykiskt kan 
få kontakt med en avliden och få deras information. 
De informerar också om ett forskningsprojekt de nu 
startat om människors band och upplevelser med 
sina avlidna husdjur, detta efter att ha fått pengar 
för en liten pilotstudie, med en Harvard-forskare, 
Dr. Lisa Conboy.

Gåvor
Vi vill rikta ett varmt tack för de gåvor vi fått under 
året: A-a T-ll: 13.000 kr, W-n U-n: 20 kr, S-n E-n: 250 
kr. Ett stort tack för gåvorna. De inspirerar oss och 
kan öppna nya möjligheter för oss till verksamhet. 
Och vi vill uppmärksamma er andra att följa i dessa 
fotspår.   
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