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Sällskapet för Parapsykologisk Forskning SPF

Medlemsavgiften för 2018

Du kan redan nu förnya 
Ditt medlemskap i Sällskapet för 2018

Vi hoppas att du uppskattat nyhetsbreven du fått under förra året och vill nu kort 
nämna att du redan nu kan förnya medlemskapet i ”Sällskapet” för 2018.

Normalt skickar vi ut inbetalningskort efter det att årsavgift bestämts på årsmötet, vilket brukar 
äga rum i slutet av mars. 
Vi vill nu uppmärksamma Dig på att du kan förnya medlemskapet redan nu, och med den avgift 
som gällde förra året.  Fram till årsmötet gäller förra årets avgift även om Årsmötet skulle 
besluta om en höjning. 

Som du märker av nyhetsbrevet börjar vi året med ett föredrag av en ledande forskare om 
healing och om en tänkbar koppling till kvantfysik. Sedan följer ett samtal om paranormala 
fenomen, nära-döden-upplevelser och vårt sökande. 
Vår stora internationella konferens i oktober förra året gav ett överskott, som öppnar för olika 
möjliga satsningar som vi framöver ska diskutera. Och vi har flera idéer som vi diskuterar till i 
höst. 

Jag kan också kort nämna den forskning jag själv ägnar mig åt som PhD student vid Greenwich
University i London, hittills med hjälp av framför allt portugisiska men också svenska och 
engelska stipendier, att analysera engelska tvillingars eventuella telepatiförmåga. Jag planerar 
disputera under våren i London och lär nog återkomma i höst med en redovisning och rapport.

Följ utvecklingen genom ditt medlemskap! Läs om vårt program på www.parapsykologi.se, vår 
hemsida, där vi planerar för en videokanal, vimeo, för föredrag vi spelat in under åren. 
Har du frågor eller synpunkter på verksamheten, kontakta mig gärna via mejl eller sms: 
goran.brusewitz@bredband.net, 0708-10 35 32. 

Vänliga hälsningar

Göran Brusewitz
Ordförande 
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