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 PARAPSYKOLOGI   

 

Life and Mind  
scientific challenges 

   Torsdag – Lördag 13-15 oktober 2016   

Setting 

science 

free 

Föredrag senare  i höst 

          gravitationsvågor 

           crop circles (sädescirklar) 

            och parapsykologi 

 

Ideströmningar före  

modern parapsykologi 

Ny bok om ”kvantfysik”  

på veckotidningsnivå  

 

 Onsdag 12 oktober 2016  kl 19.00  

Tisdag 21 september 2016 kl 19.00  

 

 

 

http://www.sse-europe-2016.eu/
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Ordförande  

har ordet 

 
 

Föredragen i höst 

 
Det största vi ordnat,  

konferensen 13-15 oktober  

Life and Mind - scientific challenges 

två föredrag i höst:

 
I detta nyhetsbrev 

Forts på sid 4 

http://www.sse-euro-2016/
http://mobile.abc.net.au/news/2016-02-08/mcfadden-it-seems-life-really-does-have-a-vital-spark/7148448
http://mobile.abc.net.au/news/2016-02-08/mcfadden-it-seems-life-really-does-have-a-vital-spark/7148448
http://mobile.abc.net.au/news/2016-02-08/mcfadden-it-seems-life-really-does-have-a-vital-spark/7148448
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Liv och Medvetande – Vetenskapliga utmaningar 

En överraskande intressant konferens ska inom kort hållas i Sverige. Det är den 10:e europeiska SSE-konferensen. 

Hålls i Sigtuna den 13-15 oktober 2016, där Society for Scientific Exploration (SSE) bjuder in till mötet hos Sig-

tuna Stiftelsen. Till trots att detta är en vetenskaplig konferens, som hålls på engelska, så är den helt öppen för alla! 

Vetenskapligt intresserad av de stora frågorna? 

Vågar du tänka utanför ramarna? 

Nya upptäckter och teorier. 

”Det utökade sinnet” 

Brittisk biolog och pa-
rapsykolog 
Rupert Sheldrake 
Fellow of the Institute 
for  
Noetic Sciences  

Är kvantbiologi medvetandets grund? 

Är kvantbiologi medvetandets grund? 

 
Med. professor 

Stuart Hameroff 

Center for Consciousness 

Studies, 

University of Arizona  

 

Prof. of Molecular 
Genetics  
Johnjoe McFadden 
University of Surrey 

Healingforskning 
 
 
Professor  

William F. Bengston 

St. Josephs College in 

New York  

Förutom konferensens huvudtalare ovan, så deltar ytterligare ett trettiotal andra kända forskare inom detta område med 

presentationer, föredrag, paneldebatter och posters.  

Bland frågor som ska diskuteras: Vad är kvantbiologi? Vad innebär kvantfysiska processer för de biologiska organismerna? 

Spelar kvantfysiska processer någon roll för hur hjärnan fungerar? Har de i så fall något samband med vårt medvetande?  

Hur giltigt är det nuvarande vetenskapliga paradigmet för denna typ av forskning? Finns det något vetenskapligt stöd för 

parapsykologiska fenomen såsom telepati och healing? Finns det någon grund för sådana begrepp som ”extended 

mind” (ett sinne bortom kroppen)? Hur skulle medvetandet kunna relateras till sådana fenomen? Bedrivs parapsykologisk 

forskning  med samma stringens som övrig vetenskaplig forskning? Kritik är en del av processen, men vad är befogad och 

saklig kritik? 

På denna konferens ska forskning inom dessa områden redovisas, granskas, diskuteras och ifrågasättas. Konferensen är 
öppen för allmänheten, och hålls på engelska. 
Den ordnas av Society for Scientific Exploration (SSE) tillsammans med forskningscentret Agora for Biosystems i Sigtuna 
och Sällskapet för Parapsykologisk Forskning. 
 
Konferensen har hemsida http://sse-europe-2016.eu/ där anmälan och program finns. 

 

 

file:///C:/Users/Göran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/BXHSZY9B/www.scientificexploration.org
http://sse-europe-2016.eu/
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Ny bok om ”kvantfysik” på  

veckotidningsnivå men med  

anspråk på att vara vetenskaplig - 

skadar den seriösa forskningen 

 Sällskapet för 

Parapsykologisk Forskning, SPF 

Rupert Sheldrake, Ph.D.  

http://www.sheldrake.org/

