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Lustrum SPR 

De viering van het honderdjarig bestaan van de SPR is vorig jaar uitgesteld. De nieuwe 
geplande datum is op een zaterdag in januari 2022; de precieze datum volgt. We bestaan dan 
100 jaar! (en 1 coronajaar). En, we zijn al een flink eind met het programma: 

Voorlopige inhoud Lustrum: 

-Wim Kramer geeft een uitgebreide presentatie over ‘100 jaar Parapsychologie in Nederland’. 
Hij werkt al ruim 20 jaar bij de Stichting Het Johan Borgman Fonds (HJBF). Het HJBF heeft 
als lopend project de archivering en het behoud van de geschiedenis van de Nederlandse 
academische parapsychologie in Nederland. Zie hier alvast een leuk artikeltje van toen de 
VPRO contact zocht met Wim Kramer: 

https://www.vprogids.nl/2020/47/inhoud/artikelen/p10-De-geest-blijft-uit-de-fles.html 

-Prof. Douwe Draaisma, hoogleraar Geschiedenis van de Psychologie geeft een presentatie 
over de parapsychologische en levensbeschouwelijke werken van Prof. Heymans, 
medeoprichter van de SPR. 

https://www.rug.nl/staff/d.draaisma/research 

-Dick Bierman, Prof. Em, 100 jaar experimenteel parapsychologisch onderzoek: Wat heeft dat 
opgeleverd? Een lezing waarbij Dean Radin zal aanschuiven om te vertellen over zijn serie 
van experimenten waarbij proefpersonen proberen het interferentiepatroon in een double slit 
experiment te beïnvloeden. 

Hier kan je alvast een mooi interview zien van Dick Bierman: 
https://www.adng.nl/nl/interview/dick-bierman/ 

En een link over het werk van Dean Radin: https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/dean-
radin 

-We zijn bezig een bekende illusionist te strikken: Hoe verhouden magische trucs zich tot 
paranormale gebeurtenissen? 

-Wetenschappelijk survival debat. 

We beloven een spetterende discussie incluis de superster van de internationale 
parapsychologie Stephen Braude. Laatstgenoemde filosoof is bekend van de boeken Gold 
Leaf Lady (zie link), Immortal Remains en zijn nieuwe boek Dangerous Pursuits. We 
proberen ook nog een wetenschappelijke scepticus te strikken (tips zijn welkom. De volgende 
punten worden behandeld: 

-Hoeveel procent schatten de betrokkenen in dat survival of bodily death bestaat? 
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-Is het niet te ver gezocht om te zeggen dat een afterlife niet bestaat vanwege het bewijs dat 
bijzondere voorspellingen en uitspraken van een medium ook retrospectief in combinatie met 
slechts telepathie te bereiken zijn? 

-Welk bewijs is nodig om een hoger percentage van geloofwaardigheid te bereiken? 

-Wat is de huidige rol van apparatuur in de opbouw van bewijsvoering van communicatie met 
'hypothesized discarnates'? 

https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/gold-leaf-lady 

 

Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek 

* Het tweede nummer van 2021 zal gaan over Dromen. Met o.a een review van alle 
experimenten op het gebied van voorspellend dromen, lucide dromen en een artikel over de 
relatie tussen dromen en deja-vu.  

We zijn tevens op zoek naar leden die hier over willen schrijven. Kan zowel 
wetenschappelijk, beschouwelijk of vanuit een persoonlijke ervaring. Deze editie zal ook een 
interview bevatten met onze scheidende penningmeester en Droomspecialist Franz Maissan. 

* Het derde nummer zal gaan over Dieren en Psi met een sleutelbijdrage van Rupert 
Sheldrake, 

 

Lezing: De Representatie van het Paranormale in Films 

Op zaterdag 18 september verzorgt filmdocent Constant Hoogenbosch een online lezing over 
de representatie van het paranormale in films. Zijn lezingen zijn altijd zeer enthousiasmerend 
en worden volop gevuld met filmfragmenten. Opgeven kan via een mail aan hem: 
info@moviemachine.nl. Over de inhoud: 

Paranormale verschijnselen spelen sinds de begindagen van de film al een rol, zowel in het 
narratief als in visuele effecten. We bespreken spirituele ervaringen en ontmoetingen en 
confrontaties met goede en kwade geesten, maar ook de rol van spiritisme, de irrationaliteit 
van geesten in films, de cultuurhistorisch achtergrond, de bevattelijkheid van kinderen. 

Hierbij kunnen we vermelden dat we in de nabije toekomst een themanummer uitbrengen 
over het ‘paranormale filmgenre’. Deze lezing sluit daar goed bij aan en zal mogelijk herhaald 
worden na het uitbrengen van het themanummer. 

Webinar The Science of Magick 
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Binnenkort organiseert de SPR een webinar met de titel ’The Science of Magick’ . De 
aanleiding hiervan is het uitgebrachte boek van Dean Radin 
https://www.goodreads.com/book/show/35805860-real-magic  

U krijgt ongeveer twee weken van tevoren per mail een zoom-uitnodiging. 

 

Grote jaarlijkse conferentie Britse SPR 

Het programma op 18 en 19 september ziet er dit jaar erg interessant uit; het gaat over 
hauntings, mediumship, mystieke ervaringen, meditatie. De conferentie is minder theoretisch 
dan normaal en áls het theoretisch wordt krijg je deze interessante lezing: “The physics of 
arrival en survival van professor Bernard Carr”.  

Vanwege het feit dat de conferentie online is, is deze ook een stuk betaalbaarder ;) 

Zie hier het programma: 

https://www.spr.ac.uk/civicrm/event/info%3Fid%3D155%26reset%3D1 

 

Help de vereniging! 

Een oproep om actiever te worden in de vereniging. Mogelijke bijdrages: 

-Helpen organiseren van webinars en presentaties; zowel inhoudelijk als faciliterend 

-Artikelen schrijven die eventueel gepubliceerd worden in het tijdschrift of op onze blog 
(waarbij blogs vrijer geschreven kunnen worden) 

-De actualiteit van de parapsychologie volgen en hierover kleine stukjes schrijven van 100 
woorden (social media) 

-Kennis die men reeds heeft maar waar het geen kwaad van kan het nogmaals onder de 
aandacht te brengen (social media) 

-Andere werkzaamheden die de vereniging sterker maken (elk idee is welkom!) 

Mail naar secr@dutchspr.org 
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