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 PARAPSYKOLOGI 

 

SPF föredrag i höst 

21 september, tema ännu oklart 

 

        Föredrag med annan organisation 

 

Adrian Parker 

 

Är medvetandet mer än  

bara hjärnans aktivitet? 

 Ur innehållet 

Adrian Parker

Jan Pilotti 

Öppnar modern fysik för 

nära-döden-upplevelser 

och medvetande? 

 

 
 

Onsdag 25 maj 2016 kl 19.00.  

Adrian Parker Jan Pilotti 

12 oktober

Set  

Science 

free 

Rupert Sheldrake 
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Ordförande  

har ordet 

 
 

   Rapport från årsmötet 

  
       Förnya gärna ditt  

          medlemskap 

     De sista föredragen  
            under våren 

den 25 maj 

Adrian Parker

Öppnar modern fysik för 

nära-döden-upplevelser och 

medvetande? 

Är medvetandet mer än bara 

hjärnans aktivitet?  

 
Europeisk SSE-konferens  

i oktober 2016 

 
        I detta nyhetsbrev 

Forts på sid 6 

mailto:goran.brusewitz@bredband.net
http://www.sse-euro-2016/


3 

 

 

Placebo och healing  
var tema för BIALs senaste symposium 

tre föredrag med parapsy-

kologiska teman
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Hur kan då parapsykologin  

utmana denna modell?  
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Min tvillingtelepatiforskning 

 

 

Noter 

 

Referens:  

 

 

Precognition: The only form of Psi?  

Göran i samtal med Rui Miguel Costa 
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Några personliga reflektioner  

av Adrian Parker 

Ordförande har ordet 

 

 

Styrgrupp för biblioteket  

 

Årets konferens med  

Parapsychological Association  
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Bild 1: Lysande röda prickar under seansen, den svart/vita  

tryckningen i det här Nyhetsbrevet ger tyvärr en lite oklar bild. 

Observera Kais högra arm, lyft i riktning mot ljusprickarna.

Kai Mügge erkänner fusk. 

Ny undersökning av  

fysiskt mediumskap 
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De nya seanserna 

Bild 2: Deltagare vid seans 1 
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Kontroller under seanserna. 

 

Braudes slutsatser 

 

Vad ska vi läsare tycka? 

 

 

 

 

I fall vi antar att han presterar både äkta och falska 
fenomen borde det väsentliga inte vara att upptäcka 
fusket utan att identifiera det som är äkta. Vilket 
självfallet är en synnerligen svår uppgift. Ett enda 
odiskutabelt äkta fenomen skulle utgöra beviset på 
möjligheten av kommunikation med en annan di-
mension.  

Not 1  

 

Not 2  

Michael Nahm 

Bild 4: Exempel på ”händer på bordet” 

       Bild 5: et lutande bordet vid seans 4. 
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George Killick och Parapsykologin 
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Referenser 

Har insekter ett medvetande? 

 
Två profiler har gått ur tiden 

 

Minnesord om Carl Edelstams forskning 

Not 1
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 Sällskapet för 

Parapsykologisk Forskning, SPF 

Tryckeri,  08 - 644 72 10 

 

Om hjärnor och bortom 

dem: vår nya syn på hälsa 

och healing 

 


