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Andlighet i möte med kvantfysik  

Lördag 7 dec 
med Ami Sundeman och Sandra Deimer 

 

 

Tema: Parallella upplevelser  

 

Kvantfysiken visar oss att det finns 

parallella tillstånd till det vi upplever. 

Tillstånd som är lika verkliga, men som 

de flesta av oss inte uppfattar. Man kan 

fråga sig varför det är så. 

Fysikern Bryce DeWitt uttryckte det en gång så, att han imponerades av matematiken, 

men att han inte kunde känna att han delades i parallella universum. 

I denna workshop diskuterar vi parallella och alternativa upplevelser, både ur ett teoretiskt perspektiv och 
utifrån erfarenheter. Den som guidar ur fysikperspektivet är Sandra Deimer, MSc Teknisk Fysik, med 
inriktning på kvantmekanik och elektromagnetisk fältteori. 
 
Förutom vetenskap har vi Kosmos med oss. Kosmos är en insiktsfull röst som förmedlar sig via Ami 
Sundeman. Amis egen bakgrund är en helt annan än inom fysik. Detta hindrar dock inte Kosmos att uttrycka 
sig på ett djuplodande sätt angående fysik, parallella upplevelser och universum. 
 
Du är välkommen att delta med din kunskap, erfarenheter och nyfikna frågor, eller bara njuta av att lyssna 
och inspireras. Vid denna workshop ser vi fram emot frågor som tillhör ämnet parallella upplevelser och 
tillstånd. 
 
Vi hälsar dig varmt välkommen! 
Sandra Deimer och Ami Sundeman 

 

Kostnad:380 kr betalas i samband med bokning via swish 070 313 70 73  

(till liselotte hammar ägare av YogaVayu center). 

Lördag 7 dec, 14:00-17:00 

 

Fika d.v.s te/kaffe och frukt ingår i priset 

Plats: YogaVayu hälsocenter Nordmarksvägen 3, Farsta Strand. 200m från T-bana Farsta Strand och 

pendelstation Farsta. Parkering Ullerudsbacken, Glavagatan eller infartsparkering vid pendeln. 

Kom för att bara lyssna och inspireras. Eller förbered och ställ frågor till Sandra, Ami och Kosmos.  

Vi välkomnar spännande diskussioner! 

 

Hör gärna av dig om du undrar över något.  

Varmt välkommen hälsar, Ami, Sandra och Lisa  

 
Bokning via: https://www.bokadirekt.se/places/yogavayu-15066 Bokningen är bindande.  

Lämna gärna din plats till en vän vid förhinder.  

Har du problem med bokningen mejla lisa@yogavayu.se eller ring 070 313 70 73 så får du hjälp. 

 

https://www.bokadirekt.se/places/yogavayu-15066
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Presentation Sandra 

 

Sandra Deimer är MSc i Teknisk Fysik med inriktning på kvantmekanik och 

elektromagnetisk fältteori. Sandra är verksam som ingenjör inom flygindustrin sedan 

20 år. Hon har en bakgrund i kognitionsvetenskap och intresserar sig för 

medvetandeforskning. Sandra driver följande hemsidor relaterat till 

medvetande: https://5-3-2-1.se/ och https://reiki.deimer.se/ 
Telefon 070-3212231 Mejl: sandra@deimer.se    

 

Presentation Ami 
 
Ami Sundeman är sedan 2009 yrkesverksam som medial vägledare, 
djurkommunikatör och föreläsare. Hon kanaliserar en universell intelligens som hon 
kallar Kosmos. Ami är bosatt i Stockholm, där hon också har sin mottagning. I 
boken Kosmosdialogerna – en intervju med universum (Lytsy & Sundeman 2015) 
ger Ami kanaliserade svar på våra stora 
livsfrågor.  https://www.adlibris.com/se/sok?q=kosmosdialogerna 
 
Telefon 072-227 48 88 mejl:  ami@amisundeman.se 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F5-3-2-1.se%2F%3Ffbclid%3DIwAR1PzaENUfiC4J3iTt4Mz-sksjcuphawO1YxnV5MUePJU4RaqR87dI9vD1s&h=AT0pweLzWxcRyWDuYMJbzkT-hU76cTrdr7GKEB7MXzoPVf55xa2bbgyu8JxvgCRRRWeMxAOIt4WXyyPdnun6BkLLrdg8HCkS_mbH55RfTAFSPMPYJyHMu7n8o26AOCA0KQW1zjnVO_40-B9WbuHEwxkV7Gxr487AlNR0eTWRT5iomdnIqH0Vi8Oi3Dy_-SnYA0fVTNiuTjAs2CX3opafZm9mIalEjFKqqrfZz-XMQLXQyg8uki9ilQkBOfN6jVRwdetiAckHfoemPnfGndIWuhjKAI7hyhQb2hgDgsBCGOmX2QtY3-5JC0I-yuS3W9-fQL45YlPK5zp7BM9vCcrpd_6gAo0XcWvgrDtXfKrfcBSMF987ns_uBS56Fm7lZOSVOIgSB7pOSFA3oSL8xPwJ4ElPCuFGHGh-D65Xq2hHaXKwsfhcrTyPB9YhUQJXqaQVG2T1EM0FEjR9rCXMqhqiwX6AfU6KtasDKt6I0oBdJtxBMRICvDXc0cuM_Pux4gDSNb2W6AjibS8y0mU9f8e1fRaiaCJmfyKVZNQEkevOKDtd1eyGMCUgr573UsQOkgnZ9SWk38iyu30oteU7rSfScNqOCzprpqK9UIzjZNkvZu7YSJqgeRTWtKCcz70Ezp5L1WOaOW9umSscoubpOCkX0-RqmxK50Zd6pN0
https://reiki.deimer.se/?fbclid=IwAR0jXm4dng8RPVQ9XtwAERsGxxQLFBxngi_u52iSVRByCoylkokWoHOcEeg

