Dutch SPR nieuwsbrief maart 2020
De SPR bestaat 100 jaar, het is feest en we hebben uw hulp nodig.

De studievereniging heeft dit jaar de eerbiedwaardige leeftijd van 100 jaar bereikt en
dat laten we niet in stilte voorbijgaan. We willen een grote publiekstrekkende dag
organiseren, een soort super-Dag van de Parapsychologie. Met zeer interessante
deelnemers, sprekers en activiteiten. Deze lustrum dag staat gepland voor zaterdag
31 oktober op een hogeschool of universiteit. De precieze locatie wordt binnenkort
bekend gemaakt via een nieuwsbrief.

Voor de organisatie hebben we uw hulp nodig. Wij zoeken verschillende mensen.
Welk lid kan en wil in samenwerking met het bestuur:

1. De promotie via sociale media ter hand nemen
2. De promotie via klassieke media verzorgen (persbureaus etc.)
3. Fondsen werven, eenmalig voor deze dag en structureel voor de SPR, om het
onderzoek te stimuleren.
4. Als vrijwilliger op de dag zelf meewerken (kassa, catering)

Aanmelden kan via secr@dutchspr.org

Overige mededelingen volgen.

Is vandaag uw Lucky-Day
Is geluk toeval of spelen ook paranormale processen en rol?
Dit jaar brengt de SPR ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan een iPhone-app en
een Web-app uit waarmee u uzelf in 2 minuten kunt testen op precognitie en
Psychokinese. De app bepaalt dan of ‘vandaag uw geluksdag’ is; een dag geschikt
om belangrijke beslissingen te nemen. Natuurlijk zijn er geen garanties en u kunt het
ook als een leuk gokspelletje beschouwen. Hoe dan ook, als u het spel gebruikt doet
u (anoniem) mee aan serieus wetenschappelijk onderzoek. De bèta-versie is
beschikbaar.
De URL van deze ‘intuïtie-test’ is:
http://uniamsterdam.nl/intuitie.html
http://uniamsterdam.nl/intuition.html [English version]

Probeer het uit en stuur eventuele opmerkingen naar de SPR. We hopen over een
maand de definitieve versie op dezelfde URL beschikbaar te maken.

EEG presentiment-onderzoek aan de Universiteit-Sud (Paris) veelbelovend

Een replicatie van het onderzoek van Jolij en Bierman, waarbij er gekeken wordt of je
in de hersensignalen al tekenen kunt vinden van de nabije toekomst (het toevallige
plaatje dat mensen te zien krijgen), lijkt interessante resultaten op te leveren.

Ten opzichte het eerdere Groningse experiment is er een nieuw aspect toegevoegd.
Naar het signaal uit de toekomst werd alleen gezocht in de aanbieding waar de
proefpersoon snel op had gereageerd. De aanname is dat het versnellen van de
reactietijd precies de nuttige functie is van presentiment (voorgevoel). Inderdaad is
de accuraatheid van de ‘voorspelling’ welk plaatje er over bijvoorbeeld 300
milliseconden wordt aangeboden op grond van analyse van de hersensignalen
voorafgaande aan die aanbiedingen, in de orde van 60%, significant beter dan kans.
Het gaat nu nog maar om 10 proefpersonen die gebruikt worden om de optimale
analyse uit te vinden. Die optimale voorspellende analyse wordt dan getoetst op de
overige proefpersonen.

Dutch SPR nieuwsbrief april 2020
Webinar: wat u altijd al wilde weten over parapsychologie
Het zijn barre tijden. We hebben ons honderdjarige lustrum gepland op 31 oktober maar
geen idee of dat doorgaat. En op de korte termijn? We hopen het eerste nummer van het
tijdschrift toch voor het einde van de maand bij u in de bus te hebben (zie hieronder).
Maar al heel snel willen we een interactief webinar plannen. Voorlopig denken we aan
woensdag avond 15 april om 20:00. De bedoeling is dat u vragen stelt en dat Dick Bierman
met hulp van bestuursleden en andere experts deze vragen gaat beantwoorden. Het wordt
dus geen 1-richtingsverkeer maar hopelijk echt een discussie. U vraagt, wij antwoorden (zo
goed mogelijk) en u vraagt weer.
We gaan werken met Zoom en dat betekent dat u per mail een uitnodiging krijgt een paar
dagen voor het Webinar. We overleggen nog hoe we de discussie geregeld en beleefd
kunnen laten verlopen. Begin dus maar alvast een moeilijke vraag te bedenken!!!
Gaat u deelnemen, geef dit dan aan door even een mailtje te sturen
aan bestuur@dutchspr.org met als onderwerp deelname webinar.
Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek
In het komende nummer zult u bijdragen aantreffen van Dick Wernars (Wat hypnose met je
hersenen doet en hoe het je gezondheid kan verbeteren), Paul Groenenboom (Over
Schumann resonantie) en Titus Rivas (Over het overlijden van Rosemarie Pilkington).
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan het voorgenomen lustrum en wellicht de eerste
resultaten gepubliceerd van de intuïtie test die de SPR voor haar honderdjarig bestaan aan
de leden ter beschikking stelt.
Betaling lidmaatschap SPR / abonnement TVP
Inmiddels hebben alle leden via de mail (of per brief) de factuur ontvangen voor 2020. De
helft van de leden heeft inmiddels betaald (door zelf over te schrijven of middels incasso), de
andere helft moet dit nog doen.
Veel leden hebben ooit een automatisch incasso afgegeven. Helaas gaat het bij
automatische incasso’s ook regelmatig mis. Even te weinig geld op de rekening, inmiddels
een ander rekeningnummer, etc. Het bedrag wordt dan in eerste instantie van uw rekening
afgeschreven, maar later weer teruggestort door uw bank op uw rekening.
Of u bent vergeten dat u een incasso heet afgegeven en het bedrag van uw rekening
afgeschreven, maar u betaald zelf nogmaals. Kijk dus, indien van toepassing, nog eens naar
uw afschrijvingen. Mocht u dubbel betaald hebben, stuur dan een mail naar de
penningmeester. Heeft u nog niet betaald, dan is het prettig als u dat alsnog doet. Mogelijk is
de factuurmail in uw Spambox gekomen?
Zorg bij betaling dat in ieder geval uw naam of het factuurnummer (het nummer op uw
factuur na de F) bij uw betaling staat.
Wilt u opzeggen, dan kan dat, voor het jaar 2021, tot 1 december 2020.

Extra Nieuwsbrief SPR Webinar
April 2020
Webinar: wat u altijd al wilde weten over parapsychologie
Woensdagavond 15 april om 20:00 vind het Webinar wat u altijd al wilde weten over
parapsychologie plaats. De bedoeling is dat u vragen stelt en dat Dick Bierman met hulp
van bestuursleden en andere experts deze vragen gaat beantwoorden.
Het wordt dus geen 1-richtingsverkeer maar hopelijk echt een discussie. U vraagt, wij
antwoorden (zo goed mogelijk) en u vraagt weer.
We gaan werken met Zoom. Hieronder de uitleg.
HOE DOET U MEE AAN HET WEBINAR: Wat U altijd al wilde weten over de
parapsychologie?
Door op de link aan het einde van deze mail te klikken, komt u in de wachtkamer van het
Webinar. Even na 20.00 uur laat de Moderator u toe tot het Webinar. Standaard zal uw video
en geluid uitstaan.
U stelt vragen via de chat aan de Moderator, waarna de Moderator bepaalt wanneer u aan
de beurt bent. U krijgt dan op een gegeven moment van hem het woord, waarbij hij voor uw
vraag uw audio aanzet, zodat iedereen uw vraag hoort. Als u het wenst, kunt u zelf uw video
aanzetten (dit gebeurt niet automatisch i.v.m. de privacy). U blijft dan in beeld tijdens het
antwoord, zodat u daar dan direct weer op kunt reageren (zonder eerst weer via chat het
woord te vragen). Als er een andere vragensteller aan de beurt komt, wordt uw audio (en
video) afgesloten.
Instructie:
1. STARTEN: U logt in via de link onder aan deze mail. Doe dit SVP 5 minuten voordat de
meeting begint. Kies eerst ‘Test computer audio’ of ‘Test Speaker and Microphone’,
afhankelijk van uw systeem. U kunt dan de audio instellingen kiezen die het beste werken.
Als u verbonden bent met het Webinar, komt u eerst in de wachtkamer van het Webinar. Ook
als u te laat bent, komt u eerst in de wachtkamer. De moderator zal u na een aantal minuten
toegang geven tot het Webinar.
CHAT openen
Iets na 20:00 start het Webinar en in het Webinar scherm ziet u dan Franz Maissan
(Moderator) en Dick Bierman (primaire respondent op uw vragen). In het chat gedeelte kunt
u ook de Moderator zien. Om chat te starten kiest u het tabblad chat (onderaan het
Zoomscherm). Als u een vraag heeft tikt u die in het chatvenster en zend deze naar de
Moderator (onderaan het chatscherm “To: Moderator” instellen en niet uw vraag stellen in
To: Everyone). De Moderator leest alleen de vragen die rechtstreeks aan hem worden
gericht.
U kunt er eventueel voor kiezen dat u de vraag alleen per chat stelt en uw naam niet
genoemd wordt bij de vraag en u dus volledig anoniem blijft. Geef dit aan als u de vraag
stelt.
[link naar Zoom verwijderd]

