Susanne Jula på grönbete
■ Nu när den grönskande våren kommer med
stormsteg har vi släppt ut vår populära matälskarskribent på ett litet grönbete.
Men lugn, bara lugn. Susanne Jula kommer
tillbaka. Redan nästa vecka faktiskt.
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Under tiden fyller vi givetvis hennes sida med
annat matnyttigt och skojigt. Det är bara att
bläddra framåt så får ni se.
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Fredagsredaktionen

Tvillingar kan uppleva
händelser av telepatisk art
Att tvillingar på flera mils
avstånd kan känna av om
den ena eller andra har
blivit skadad eller är
ledsen har du säkert hört
någon säga.
Kanske har du också
trott att det bara är
skrönor och nonsens.
Nu finns det vetenskaplig grund för att så inte är
fallet.
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forskningen om de engelska
tvillingarna kom man även
fram till att dessa unika
upplevelser händer i större grad
hos enäggs- än tvåäggstvillingar.
Det kan vara förståligt då
enäggstvillingar kommer från ett
enda befruktat ägg som delat sig
och tvåäggstvillingar kommer
från två olika ägg.
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Forskning. Göran Brusewitz, forskarstudent vid Greenwich University i London, har undersökt om engelska tvillingpar känner ett starkt band till varandra och upplever unika händelser. Nu ska samma forskning göras i Sverige.

Hör av dig
◗ Är du tvilling
och intresserad av
att medverka i
Göran Brusewitz
forskning?
Mejla oss på
fredag@blt.se
så förmedlar vi
kontakten.
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ör att komma fram till ett
resultat fick de engelska
tvillingparen fylla i en enkät
med frågor som: ”Har du någon
gång upplevt delade drömmar med
din tvilling?” och ”Tror du att du
någon gång har varit med om
telepati mellan dig och din tvilling?” inklusive följdfrågor. De har
även medverkat i ett experiment.
– Vi försökte undersöka om
tvillingarnas starka band kunde ge
stöd till händelser av telepatisk art
genom att utse en till mottagare
och en till sändare. Tvillingarna
satt i var sitt isolerat rum långt
ifrån varandra när vi överraskade
sändaren genom att till exempel
smälla en ballong eller stoppa ner
personens hand i en ishink.
Han berättar att mottagaren i
experimentet var uppkopplad till
ett instrument som mätte elektrisk

TVILLINGAR
◗ Innebär två samtidigt födda syskon. Tvillingfödsel är den vanligaste
typen av flerbördsgraviditet och inträffar i den svenska befolkningen
ungefär en gång på 85 graviditeter.

◗ Om i stället ett befruktat ägg delas
upp i två hälfter som var och en utvecklas till ett fullständigt foster blir
tvillingarna enäggiga. Detta inträffar
av en slump.

◗ Vid en befruktning kan två ägg
som lämnat äggstocken samtidigt
befruktas av var sin spermie. Resultatet blir tvåäggiga tvillingar, vilkas
arvsanlag inte är mer lika än syskons
och de kan således vara av olika
kön.

◗ Enäggstvillingar har identiska
arvsanlag och är alltså vid födelsen,
under förutsättning att graviditeten
varit normal, kopior av varandra och
alltid av samma kön.

ström i huden och på så sätt kunde
forskarna se om mottagaren
reagerade och kände av känslan i
kroppen som sändaren gjorde när
hen blev överraskad.
– I snitt reagerade en av tre
tvillingpar på experimentet.
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öran Brusewitz är själv
tvilling men han har ännu
inte upplevt någon telepatisk händelse. Han söker nu
svenska tvillingpar, både de med
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och utan starka band och unika
händelser, som vill vara med i
hans forskning.
– Jag är precis i startgroparna
och efterlyser svenska tvillingpar
som vill vara med och bidra till att
vi kan förstå dessa exceptionella
händelser bättre. Ingen historia är
konstig eller udda, vi är mottagliga
för allt och undersöker detta med
öppna ögon.
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– Steg ett i Sverige är att undersöka om svenska tvillingpar har ett
speciellt band till varandra och om
de upplever exceptionella händelser. Sedan får vi se om vi väljer att
forska vidare på vad orsaken till
händelserna kan vara.
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ldrig tidigare har någon
vetenskapligt funnit stöd
för att tvillingar har ett
speciellt band till varandra och
om detta band kan påverka att de
upplever unika händelser,
händelser som kan liknas vid
telepati.
Göran Brusewitz är forskarstudent vid Greenwich University
i London och han har just
avslutat forskning om tvillingar i
England och påbörjat samma
undersökning i Sverige.
– Anekdoter om tvillingar som
ibland kan låta overkliga har
länge florerat i veckotidningar,
men ingen har tagit dem på vetenskapligt allvar. Faktum är att vi
med hjälp av det forskningsresultat vi fått fram på engelska
tvillingar kan ge stöd åt att ett
band finns och ju starkare detta
band är, desto mer ökar chansen
för att uppleva händelser av
telepatisk art, säger han.
I en enkätundersökning ifylld
av 300 tvillingar svarade 60
procent att de har varit med om
händelser som kan bedömas vara
av telepatisk art. 11 procent
berättade att de har telepatiska
upplevelser med jämna mellanrum och 56 procent att de har
råkat ut för märkliga sammanträffanden. 36 procent av de
svarande sa att de varit med om
exceptionella upplevelser vid ett
fåtal tillfällen.
– Med exceptionella upplevelser
som är av telepatisk art menar vi
händelser som till exempel att
den ena individen i tvillingparet
får känningar i en kroppsdel där
den andra personen har ont eller
är skadad. Eller att man känner
om ens tvilling mår dåligt eller är
deprimerad, även om man är på
flera mils avstånd och inte har
haft kontakt på länge, säger
Göran Brusewitz.

