
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning SPF

Medlemsavgiften för 2021

Nu kan du förnya Ditt medlemskap i Sällskapet
för 2021.

Vi hoppas att du uppskattat nyhetsbreven du fått under förra året och vill kort nämna
att ditt medlemskap är en förutsättning för oss att kunna ge ut våra nyhetsbrev och

bjuda in föredragshållare.

Nu när årsmötet ägt rum har medlemsavgiften bestämts. Vi hoppas nu att du som ännu inte 
förnyat medlemskapet gör detta, och med den avgift som nyss bestämdes. Plusgironummer är 
35 17 57-0. Avgiften är 300 kr, för studerande, pensionärer och arbetslösa 200 kr. Och vi kan 
kort påminna om och göra tydligt vad man får för medlemsavgiften: 1) nyhetsbrevet, 2) rabatt
på föredrag, 3) tidigare föredrag via vår hemsida, 4) uppmuntra oss att göra poddradioprogram, 
samt 5) man är med och stödjer verksamheten.

Som du nog har märkt av nyhetsbrevet har vi börjat året med ett spännande föredrag om 
healing-forskning och biofältet, och ett om upplevelser av andar. Nu i maj har vi några ledande 
forskare, från Italien och USA, om forskning kring medvetandet, och, från Noetic Sciences i 
Kalifornien om överlevnadsforskning och medvetandet. Vi ser också fram emot att kunna ordna 
föredrag i höst där vi också ses, inte bara via dator.
Till hösten har vi ordnat ett digitalt föredrag med pionjären för transpersonell psykologi, Charles 
Tart, och en ny forskare om medvetandet, Bernardo Kastrup. Dessutom har vi, som ni kanske 
märkt börjat med en poddradio som dessutom går varje tisdag, där vi räknar med att nå många 
nya lyssnare. Den kommer också att gå ut via spotity. Dessa program kan man också lyssna på
efteråt, som youtube. Slutligen, den antologi jag nu jobbar fram om forskningen om 
parapsykologi och medvetandet är så gott som klar. Ny kontakt med förlag ska tas, alla kapitel 
ska göras klara mm. När den väl kommer ut kan mycket hända, kanske nästa år. 

Följ utvecklingen genom ditt medlemskap! Läs om vårt program på www.parapsykologi.se, vår 
hemsida, där vi nu också har en egen flik för Poddradion. 

Har du frågor eller synpunkter på verksamheten, kontakta mig gärna via mejl eller sms: 
gorbru4@gmail.com, 0708-10 35 32. 

Vänliga hälsningar

Göran Brusewitz
Ordförande 
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