
 

 

 
 

BIOGRAFIA  

 

JULIAN OCHOROWICZ 

 

(1850-1917) 

 

 

 Professor de psicologia da Universidade de Lemberg, co-

diretor de 1907 do Institut General Psychologique de Paris, e 

distinto investigador psíquico.  Ele nasceu em Radzyn, a 

Polônia, em 23 de fevereiro de 1850, e estudou na 

Universidade de Varsóvia.  

 

Ochorowicz estudou ciências naturais em Warsaw 

University, graduando em 1871.  Em 1874 ele recebeu seu 

doutorado da Universidade Leipzig, tendo escrito sua tese 



sobre as condições de Consciência.  Depois de regressar a 

Varsóvia, em 1874-75, foi editor-chefe do popular em língua 

polaca periódico Niwa. Desde 1881 ele foi professor 

assistente (docente), de psicologia e filosofia natural na 

Universidade Lwow. 

Ochorowicz era um membro honorário da Sociedade para a 

pesquisa psíquica de Londres, a Sociedade Americana para a 

pesquisa psíquica, e de outras sociedades, na Hungria e 

Alemanha.  Ele foi autor de mais de cem livros, papéis e 

artigos sobre psicologia, filosofia e pesquisa psíquica. 

Ochorowicz foi um pioneiro da pesquisa empírica em 

psicologia, e estudos realizados em ocultismo, espiritismo, 

hipnotismo e telepatia. 

A Grande médium Eusapia Paladino foi seu hóspede a partir 

de Novembro de 1893 até Janeiro de 1894, em Varsóvia.  

Ochorowicz não chega às conclusões que favorecem 

completamente a hipótese espiritual e ele manifestou a sua 

convicção de que os fenômenos eram devidos a um "fluido 

ação" e foram realizados a expensas do meio das  pessoas 

presentes na reunião 

A mediunidade de Stanislawa Tomczyk foi descoberta por 

Ochorowicz. Em suas experiências com ela, ele alcançado 

notável sucesso em levantar objetos pequenos e de suspensão 

no ar, sem contato com suas mãos.  Em 1911, Ochorowicz 

foi atribuído um premio de 1.000 francos pelo Comité 

d'Étude de Photographie Transcendental para suas 

experiências.  Um semelhante prêmio foi atribuído a ele pela 

Academie des Sciences de Paris. 



Ele morreu em Varsóvia, Polônia, em 1 de maio de 1917.   
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