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Vegor till
- Jag reparerar dAliga sjiilvfortroen-
den pA exeptionellt kort tid. Jag ser
omvandlingsnummer varje vecka.

Detta sdger Ingemar Bostrrlm, Inner-
Quest-terapeut i Griterborg. Han har
tre dagars utbildning pA InnerQuest,
ingen annan terapiutbildning. Han
berdttar att sex av tio rokare som
kommer till honom slutar efter en
enda behandling.

- Jag siiljer rokfrihet frir 1200 kronor
och du ftrr det antal behandlingar du
behover plus en till efter sex mAna-
der. Den som inte slutar roka fir
pengarna til lbaks.

Overvikt behandl ar Ingemar Bostrom
pA tre till sex glnger och dA kostar
det 350 kronor varje geng. Man kan
ocksA fl kopa sin egen InnerQuest-
apparat for 1975 kronor.

Reklamen for InnerQuest slger att
metoden synkroniserar hjlrnvAgor
med hjilp av ljud- och ljusimpulser.
Kunden ffu pA sig hdrlurar och ett
par mdrka glasdgon med ljusdioder
som lndrar karaktiir under program-
met.

- Det gfu inte att utifrAn pAverka
hjlrnans aktivitet pl det hdr viset,
slger Peter Borenstein, neurolog och
chefsllkare pl Scandinavian Brain
Center i Gciteborg. Reklamen ljuger.

InnerQuest-terapeuten hyr in sig pi
damfriseringen Panache. I ett avskilt
rum fAr hans kunder ta plats i en
bekvlm vilstol och ta pn sig de
mdrka glasdgonen och hrirlurarna.
Det finns en rad olika program som
sdgs hjllpa mot olika f,kommor.
Ingemar Bostrcim behandlar dAligt
minne, dAligt sjiilvfrirtroende, srimn-
problem, prestationslngest med mera

och han slger sig kunna stimulera
kundernas immunforsvar.

Hjiirnans elektriska aktivitet kan
mltas med EEG. EEG -vflgorna ser
olika ut beroende pl om en miinniska
iir aktiv, vilar eller sover. Reklamen
pAstAr att InnerQuest kan stiilla in
dessa vtrgor till en vald nivl och att
detta underlilttar till exempel av-
slappning, problemkisning, koncen-
tration och inllrning. Ljud- och
ljusimpulserna skulle skapa en reso-
nanseffekt i hjlrnan. Men det gh
inte att plverka dessa vlgor utifrAn
och om det skulle gA ir det diirmed
inte sagt att det loser patientens
problem, hivdar neurolog Peter
Borenstein.

Diiremot fi nns det fl era vetenskapl iga
undersrikningar som visar att be-
handlingar som iir omglrdade av
mystik och samtidigt iir dyra har
strirre effekt dn gratisbehandlingar.
Har man lagt ut mycket pengar pA en
behandling riskerar man att kiinna
sig lurad eller lojlig om effekten
uteblir.

- Avslappningsovningar och sjllv-
suggestion kan ha gynnsam effekt pA
m[nniskor, slger Peter Borenstein,
men det finns ingenting som talar fiir
att InnerQuest-apparaten i sig kan
pAverka hjlrnans funktion eller en
individs vilbefi nnande.

- Man vill ju att patienten ska med-
verka, sdger InnerQuest-terapeuten
Ingemar Bostrom. Det ir ingen
nackdel att det svider i plAnboken,
det skapar motivation.

Percy Ericsson dr ansvarig for Inner-
Quest-forsiljningen i Europa. Id6n
kommer frAn USA. MAnga stora
fiiretag anvlnder InnerQuest som
friskvArd for personalen och det
finns ett 50-tal InnerQuest-terapeuter
hiir enligt Percy.

- Broschyren som siger att Inner-
Quest synkroniserar hjiirnvAgor [r
inaktuell, slger Percy. Vi har fitt
omvlrdera en del av det vi har dver-
satt frln amerikanska.

Eventuellt ska InnerQuest testas som
avsl appningsmetod for smiirtp atienter
i eff forskningsprojekt pi Huddinge
sjukhus i host.

Hypotesen iir att InnerQuest under-
ldttar fcir hjiirnan att forsiffa sig i ett
avslappnat tillstAnd, men detta ir 6n
sl llnge vetenskapligt helt oprcivat,
siger likaren Claes Malmstrcim.

Charlotta Sjostedt

(Artikeln iir tidigare publicerad i
Konsumentnytt.)




