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 PARAPSYKOLOGI 

Anmäl gärna i förväg, se sidan 2 i detta 
nyhetsbrev

Onsdag 8:e oktober 2014 kl 19.00  

Börje Peratt

Onsdag 17:e september 2014 kl 19.00 

 

      En klart intressant kväll alltså! 

Onsdag 29:e 

oktober 2014 

kl 19.00  

Ur innehållet 
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Föredrag under hösten 

 

I detta nyhetsbrev 

Ordförande  

har ordet Tvillingtelepati 
 

du som är 

intresserad, anmäl ditt intresse

Nu vill jag öppna för er som vill 

delta i experiment jag planerar 

göra med tvillingar i Göteborg 

och/eller Stockholm i februari 

2015

Vi upprepar en tidigare 

”annons” om att vi söker ny 

kassör till SPF.  

Kan du tänka dig att till nästa 

år bli kassör, eller känner du 

någon som är tänkbar? Kon-

takta i så fall redaktionen:  

mailto:goran.brusewitz@bredband.net
mailto:goran.brusewitz@bredband.net
mailto:goran.brusewitz@parapsykologi.se
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    Nya, fyraåriga, vetenskapliga undersökningar    

         av fysiskt mediumskap 

                 Se inforutan på sidan 1. 

 

 

Kai Mügge 

Dr Michael Nahm 

Prof Stephan Braude 
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Stargate:  
The US government´s psychic spying program  

Tillägg av GB: Under dessa drygt 20 år användes drygt 20 

miljoner dollar och även om de flesta av oss tycker att det 

är en ansenlig summa, så är det, påpekar Ed May, när det 

gäller pengar till det militära eller underrättelsetjänst/

intelligence, nästan ’round-off error”…. 

 

 

ESP WARS:  

East and West: An account of the 

Military use of psychic espionage as 

narrated by the key Russian and 

American players 

 

I samma nummer av Journal of 

Parapsychology finns också av  

särskilt intresse: 

/GB 
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Adrian Parker fick kårens  

pedagogiska pris 

Göta studentkårs pedagogiska pris 2014 delades 

ut i Kafé Haga den 26/5 under högtidliga former. Det 

är studenterna som nominerar lärare till det 

pedagogiska priset och i år inkom totalt 51 

nomineringar fördelade över 32 personer, vilket visar 

att det finns många duktiga pedagoger inom 

fakulteten. 

http://psy.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext//adrian-

parker-fick-karens-pedagogiska-pris.cid1222421 

 

Apropå turbulensen vid  

Lunds Universitet  

Revealing Psi Secrets:  
Successful Experimenters seem to succeed 

by using their own psi.  

,  

Andreas Lantz 

 

http://psy.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/adrian-parker-fick-karens-pedagogiska-pris.cid1222421
http://psy.gu.se/aktuellt/nyheter/fulltext/adrian-parker-fick-karens-pedagogiska-pris.cid1222421
http://dp.hpublication.com/publication/71d6302f/
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Debatt om tysk parapsykologi:  

Correspondence: Letter from  

Bauer. E, Hövelmann. G.H, Von Lucadou. W 

to Parker. A.  

 

I JSE, nr 2, sommaren 2014  

finns flera artiklar av stort intresse 

GB 
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Paranomal Review,  juli-numret 2014  

– nu med ny layout och redaktör 

/GB 

 

JSPR  

(Journal of the Society for Psychical Research)  

I Journal of Near-death studies,  

nr 2, winter 2013,  

 

RSPK and Consciousness 
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Sällskapet för 

Parapsykologisk Forskning, SPF 

Postgiro: 35 17 57-0 

Medlemsavgift: 300:-, för pensionärer och 

studerande 200:- 

Ordförande: Göran Brusewitz, 

Diligensv 98, 13148 Nacka 

Tfn hem: 08-466 98 58, 

Mobil: 0708-10 35 32 

e-post: goran.brusewitz@parapsykologi.se 

Vice ordf.: Jens Tellefsen 

Kassör: Carina Landin 

Sekreterare: Edgar Müller 

Redaktör: Göran Brusewitz 

Layout: Merit Müller 

Hemsida: parapsykologi.se 

Ansv. hemsida: Jajja Deboussard  

Tryckeri: Åsö Föreningsråds 

Tryckeri, 08 - 644 72 10 

  

http://www.theepochtimes.com/n3/c/science/beyond-science/
http://www.theepochtimes.com/n3/c/science/beyond-science/
http://www.exceptionalpsychology.com/
http://www.exceptionalpsychology.com/
http://paranthropologyjournal.weebly.com/
http://paranthropologyjournal.weebly.com/
http://forbiddenhistories.wordpress.com/
http://forbiddenhistories.wordpress.com/

