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 PARAPSYKOLOGI   

April April 

Ordförande har ordet 

Psykometri,  

Medvetandets mysterium

William James och den  
psykiska forskningen    

UR INNEHÅLLET 

April 

Synthesis of Science  
and Spirituality:  

The Arc of Human Destiny  
over Millennia 

Tisdag 3 april 2018 kl 19.30 

  Avgift: Gratis. 
Lokal:  

    Kallelse till Årsmöte  
den 3 april 2018 

The Consciental Paradigm  

– för medvetandet 

Måndag 28 maj 2018 kl 19.00  

 

Maj 

Parapsykologisk  
forskning  
i Sovjetunionen  
och Östeuropa 

Tisdag 24 april 2018 kl 19.00  
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Ordförande 

har ordet 

 

 

 

 

 

 
 

Fortsätt ditt  
medlemskap 

 

ÅRSMÖTE 

Föredrag av andra,  
om medvetandet 

 

 

mailto:info.sthlm@medborgarskolan.se
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Vill du vara med och  

påverka utvecklingen  

för parapsykologin?  

Vi behöver bli fler  

som hjälps åt. 

Kontakta någon av oss  

Föredrag via vår hemsida –  

snart på gång 

Dokumentär om parapsykologi:  

Third Eye Spies 

Om Dean Radins nästa bok  

Real Magic  

kan vi återge följande 

engelska citat: 

When's the last time you recall 

that a Nobel Laureate physi-

cist, the President of the 

American Statistical Associa-

tion, and a Program Director at 

the National Science Founda-

tion endorsed a book on mag-

ic? Never? Well, no longer. 

Prepublication endorsements 

for my forthcoming book, Real 

Magic (from Penguin Random 

House), are starting to come 

in. Two examples: 

Bems ”att känna framtiden” (2011) fem år senare:   

dess inverkan på den vetenskapliga litteraturen 

 

Mycket spännande 

”Biblioteksträff” 

Var finns bra lokal? 
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Psykometri 
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             avläsare 

                                     medial           ej medial      total 

    Äkta utskrifter     3,78  (1,78)    4,36 (1,64)    4,07 (1,73) 

    Falska utskrifter  3,51  (1,87)   4,82 (1,40)    4,17 (1,77) 

Bild 1  Försökspersonerna som berörde respektive föremål be-
dömde avläsarnas utskrifter enligt en 7 gradig skala, och genom-
snittvärden anges ovan. Inom parantes standardavvikelsen. 

Flödesschema i experimentet 

Del 1  
1.  45 försökspersoner håller i föremålet 

2.  föremålen flyttas till avläsarna 

3.   avläsning sker 

4.  utskrift skickas till försökspersonerna          
för bedömning 

5.  bedömningarna analyseras 

 

Del 2 

6.  45 försökspersoner håller i föremålet  

7.  föremålen läggs åt sidan. Används inte 

8.  utskrifterna från del 1 ges för beldöm-
ning till försökspersonerna som tror att 
de avser deras egna föremål 

9.  bedömningarna analyseras     

1.  
45 försöks- 

personer håller  
i föremålet 

3. 
Avläsning  

sker 

2. 
Flyttas till 
avläsarna 

4. 
Utskrift för 
bedömning 

5. 
Bedöm-
ningar 

analyse-
ras 

Del 1 

8. Föremå-
len läggs 
åt sidan 

Del 2 

6.  
45 försöks- 
personer 

håller i föremålet  

9. 
Bedöm-
ningar 

analyse-
ras 

7. 
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Medvetandets Mysterium  
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Källor 

 

Innehållsförteckning: 

William James och den psykiska forskningen 
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 Sällskapet för 
Parapsykologisk Forskning, SPF 

 

 

Projectiology 

Medvetan-

dets åter-

komst 

Real Magic 

Du som kan youtube-miljön… 


