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 PARAPSYKOLOGI 

Heldagskonferens om  

 

 

 

 

Kan förändringar av fysiska para-

metrar på hemsökta platser tyda på 

påverkan av avlidna? Vad anser 

forskningen om sådana märkliga 

fenomen? 

 

Lördagen den 24/11 2018 
 

I programmet bl a: 

Se komplett program på sid 8 
 

 

 

Kan  

medvetandet 

ses som ett kraft(fält)? 

 

tisdagen den 4 december 2018 kl 19.00  

Nov Dec 

 

          6 
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Ordförande 

har ordet 

 

 

 

 

 

 

 

Höstens föredrag 

Och OBS! 

två föredrag om healing-forskning:

Föredrag via vår hemsida  funge-

rar nu – Youtube-kanal skapad 

ut deras 

 
Blandade nyheter 

 
Online symposium 6-7 oktober om 

energimedicin, healing mm 

mailto:info@parapsykologi.se
mailto:gorbru4@gmail.com
mailto:gorbru4@gmail.com
mailto:Melinda_Connor@mindspring.com
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En ny bok om Medvetandet, Medvetandets återkomst 
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Medvetandet – inte längre 

tabu 

 

 

Fri vilja 

Medvetandets återkomst  

i vetenskaplig forskning 
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”Var är min synupplevelse av tidningen/skärmen lokaliserad?”  

Radikal förändring på väg 

 

http://www.drpilotti.info/
http://www.drpilotti.info/
http://www.drpilotti.info/eng/conscious-spacetime.html
http://www.drpilotti.info/eng/conscious-spacetime.html
http://www.drpilotti.info/eng/sixdimensioinal-relativity.html
http://www.drpilotti.info/eng/sixdimensioinal-relativity.html
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”Medvetandet som kraft(fält)” 

David Luke 

Min avhandling om tvillingtelepati 

David Luke får särskilt bok-pris från Parapsychological Association 
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Parapsychology Foundation (PF) 

https://www.youtube.com/
channel /
UCKx9X_6Ek5JynhJYtiH_HQA 

Sir Roger Penrose 

“Why a “genius” scientist thinks 

our consciousness originates at 

the quantum level”  

Russel Targs TED-talk om Star-

Gate-projektet 

    

Third Eye Spies 

Om Ingmar Bergman och  

det paranormala på  

Göteborgs Filmfestival 

 
Om Shakespeare's spöken, 

av Puhle and Parker-Reed 

Årets internationella  
SPR-konferens 

 Sällskapet för 
Parapsykologisk Forskning, 

 SPF

 

https://www.youtube.com/channel/UCKx9X_6Ek5JynhJYtiH_HQA
https://www.youtube.com/channel/UCKx9X_6Ek5JynhJYtiH_HQA
https://www.youtube.com/channel/UCKx9X_6Ek5JynhJYtiH_HQA
http://bigthink.com/experts/paul-ratner
https://www.youtube.com/watch?v=hBl0cwyn5GY
https://www.youtube.com/watch?v=hBl0cwyn5GY
https://vimeo.com/66334047
https://www.youtube.com/watch?v=b-dBBihO0Ho
https://www.youtube.com/watch?v=b-dBBihO0Ho
https://www.youtube.com/watch?v=b-dBBihO0Ho
http://www.consciousness.arizona.edu/
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Det som kallas hemsökta platser har länge varit ett intresse för parapsykologer men har nonchale-

rats av etablerad vetenskap. Dock fortsätter populärmedia att intressera sig på olika sätt – de har 

förstått att många människor är intresserade och ofta har egna upplevelser. Vi ordnar denna konfe-

rens för att förstå mer vad det handlar om, vilka fenomen och frågor som är inblandade; poltergeist, 

överlevnad, spöken/andar, hur och vad ska man mäta, perception, hur lätt tolkar vi fel och annat. 

Konferens lördagen den 24/11 2018 om  

Program 

Kort inledning 

   Historik och bakgrund om forskning kring hemsökta platser. Vilka fenomen handlar det om? 

   Vad är det vi mäter? Vad ska man tänka på? 

Lunch

   Olika former av bevis på eventuell överlevnad

 

   Hemsökta platser, ett religionspsykologiskt perspektiv, utifrån sin avhandling 

Kaffe

Vad har parapsykologin kommit fram till inom  detta område? Hur ska vi undvika att miss

   tolka  ”märkligheter” som ”spöken”? 

Kan förändringar av fysiska parametrar på hemsökta platser tyda på  

påverkan av avlidna? Vad anser forskningen om sådana märkliga fenomen?  

Tid: Lördagen den 24/11  kl 9:55 

Lokal:  

Avgift:    

En eller flera korta video-

filmer kommer att visas 

Sällskapet för Parapsykologisk Forskning 

Hemsida:  www.parapsykologi.se.  

Frågor till:  info@parapsykologi.se. 

http://www.parapsykologi.se
mailto:info@parapsykologi.se

