PSEUDOVETENSKAP

Kvantfysiskt kvackeri
VoF:s medarbetare besöker ett event med kvantfysiska
transformationer som tema för att göra ett reportage och
förundras över vad människor kan tro på.
Där satt vi inomhus, en varm och solig kväll i Göteborg, fyllda av förväntan på föreläsningen som snart skulle
börja. Fjorton blev vi, det var tydligen ett viktigt tal för
ledaren i kvantfysiska transformationer, Joanna Davberg,
och hennes kvantfysiska skor (skor som hon alltid använder när hon utför transformationer). Varför just talet
fjorton var viktigt fick vi inte reda på under kvällen, men
däremot fick vi insikt i den i alternativa kretsar alltmer
populära aktiviteten kvantfysiska transformationer.
Vi hade blivit uppmanade att förbereda oss med något
som vi ville transformera under kvällen. Tanken var att
några av oss skulle få prova på detta. En deltagare hade
missat detta men fick då veta att det var lugnt, hon kunFOLKVETT 2018:2
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de skriva upp det
under
kvällen.
Eller ja, efteråt
skulle också fungera, det var inte
så noga. Ingen av
deltagarna hade
blivit transformerade innan, men
en kvinna hade
enligt egen utsago botat sig själv
från både ME
och fibromyalgi.
Några av deltagarna var “stammisar” på ”hälsocentret” där
transformeringen ägde rum och hade fått information om
eventet därifrån. Andra hade sett det hela på Facebook
och blivit nyfikna. Kvinnodominansen var stor, men två
män hade kommit dit för att delta.
Joanna började kvällen med att berätta om sin livsresa. Hon hoppade lite hit och dit i tiden och blev oerhört
långrandig. Det är ju i och för sig näst intill obligatoriskt
att sådana här föreläsare berättar hur det kom sig att de
gör vad de gör, men det ska väl inte behöva ta en timme
och en kvart? Nåväl, det var även mycket anekdotisk bevisföring och skrönor inbakade och då tar det sin lilla tid.
Berättelsen om hur Joanna hade kommit att börja med
kvantfysiska transformationer är lång och snårig. Den börjar med hur hon genom någon slags mystisk attraktionskraft (lagen om attraktion) upplever att hon redan i sexårsåldern kunde dra till sig en efterlängtad Barbiedocka.
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Det här är något man känner igen från många historier
som handlar om kvantfysiska transformationer. Ofta uppnår man något genom att vilja det tillräckligt mycket. Hur
kom då dockan till henne? En dag bad mormor att Joanna
skulle hämta något specifikt ur ett skåp, och där låg just
den dockan hon önskat sig i en fin förpackning. Inte helt
olikt en leverans av tomten på jul.
Vi blir glada över att bli peppade till att önska oss något tillräckligt hett så att det blir sanning. Här höjer dock
Joanna ett varnande finger. Det är inte säkert att det vi
önskar oss är positivt för oss själva och man ska därför vara
försiktig med vad man önskar sig. Resten av hennes liv
fortsätter med att hon önskar sig saker, eller låter det ske,
och det blir oftast till det bättre. “Saker och ting blir som
man tänkt sig”, är ett citat som återkommer. Det gäller
bara att se det tillräckligt tydligt. Om man till exempel har
tänkt att man ska sola en dag och det ösregnar så är det
bara att se det tillräckligt tydligt och vänta. Här medger
Joanna dock att det kan ju också ha varit en slump. Hon
slänger också in en del anekdoter av typen “såklart är jag
helt emot vaccin”.
Deltagarna får följa
med i snåriga berättelser
Joanna talar
om diverse upplevelser
om en “nystart
kursledaren haft, bland
av kroppen där
annat en tiodagars Vipassana-vistelse i tystnad.
man kopplar
Hon gör en resa till Pobort hjärnan och
len där hon träffar Jörgen
låter kroppen
Tranberg som ger henne
återhämta sig”.
insikt i ”kvantfysiken” och
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det är också här hon upplever sin första transformation.
Efter transformationen får hon en “träningsvärk på cellnivå” . Det känns som om varenda cell i hela kroppen har
träningsvärk. När hon oroligt nämner det för Tranberg
tröstar han henne med att det ska vara så. Varenda cell har
ju blivit förnyad, hela kroppen har fått en “reboot”.
Själv talar Joanna om en “nystart av kroppen där man
kopplar bort hjärnan och låter kroppen återhämta sig”. Vi
får en hel del bokrekommendationer och tips om filmer
och föreläsare som har inspirerat henne. Filmen “The Secret”, boken “Omedelbar healing” och föreläsaren Frank
Kinslow verkar ha har varit hennes främsta inspirationskällor. Allt som hon har inspirerats av har hon sammanfört
till en unik metod - kvantfysisk transformation (KFT). I
den ingår en triangulering av hjärna-hjärta-mage, samtidigt som vi tänker på våra två händer.
Så småningom kommer hon även in på andra metoder
som liknar hennes, bland annat Kinslows “Quantum Entrainment” och Richard Bartletts ”Matrix Energetics”.
Bartlett jobbar tillsammans med Melissa Joy som har en
variant där man tänker sig 24 olika fält med osynlig energi.
Joanna kommer då in på att det finns en massa information i luften som vi inte ser, t ex telefonsamtal, radio och
så vidare, men gör ingen vidare utläggning kring detta.
Lynne McTaggart har skrivit boken “Fältet”, en samling
studier av just denna osynliga information som omger oss
och när Joanna pratar om boken låter den som något slags
vetenskaplig samling av bevis för att det finns fält. Själv
tänker Joanna att det här fältet är det som andra kallar
gud, ett slags högre makt.
Joanna har också varit på besök hos Joe Dispenza i Bar10

FOLKVETT 2018:2

celona och gick där en kurs. Hon pratar om en Sheldrake
som behandlar “morfiska fält” som är ett slags tankesystem
eller trossatser som vi samspelar med och kan koppla upp
oss på. “Den gudomliga matrisen” av Greg Braden nämner
hon också snabbt. Detta upprabblande av namn och verk
gör även den mest luttrade lyssnaren förvirrad och det går
knappt att hålla ordning på allt hon har nämnt. Efter att
folk efterfrågat det stavar hon några namn på whiteboardtavlan, men hon verkar själv lite tveksam på stavningen.
En lista med litteraturtips hade varit på sin plats om hon
verkligen hade velat att deltagarna skulle kunna ägna sig
åt självstudier efter avslutat event.
Men naturligtvis stannar det inte vid en massa omnämnanden av mer eller mindre okända förespråkare
inom ämnet kvantfysiska transformationer. Joanna har
självklart varit i Brasilien för att träffa John of God eftersom hon hade en fysisk åkomma hon ville bli av med.
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Andra människor gick upp på scenen och blev skurna i,
det var blod och allt. Joanna ville också bli botad och frågade en assistent om hon kunde få bli botad, men inte på
scenen. Hon skulle sitta och vänta och satt och blundade.
Efter en stund kom någon och lade en hand på henne.
När hon tittade upp var John of God där! När någon nyfiket undrar om hon blev frisk så svarar Joanna “det spelade ingen roll längre, det var
en sådan upplevelse att åkomman inte spelade någon roll”.
Mot slutet av sin utläggning
gör hon betydligt mer tveksamma yttranden av typen
“det finns inga sjukdomar, det
är information vi laddar ner
från fältet”. Här kan vi snabbt
konstatera att hon är inne på
samma linje som andra företrädare för samma metod, exempelvis Mikael Säflund och
Titti Nordieng som 2016 fick mycket uppmärksamhet
för sin bok Livet med kvantfysiska glasögon. Säflund och
Nordieng blev hårt kritiserade i såväl tidningar som TV
för sina påståenden, men stormen lade sig så småningom och Säflund har därefter fortsatt med sina välbesökta
storföreläsningar på livsstils- och hälsomässor runt om i
landet.
En kvinna berättade att hon under tiden som Joanna
transformerade tänkte på smärtan i sidan på sig själv. Då
försvann den en stund men när hon slutade tänka på den
kom den tillbaka igen. Kvinnan undrade vad hon skul12

FOLKVETT 2018:2

le göra för att slippa smärtan permanent. Joanna svarade
att hon kunde fortsätta transformera, men om det inte
gick över så kanske det var meningen att hon skulle känna smärtan eftersom den kanske var ett tecken på något
annat. Å andra sidan var det inte så konstigt att det inte
hjälpt. Kvinnan hade ju fokuserat på det onda, och man
skulle ju tydligen bara observera och alltså inte tänka på
det man ville bota under transformationen. För en mer vetenskapligt sinnad person som undertecknad går tankarna
omedelbart till Schrödingers katt här. Mitt sinne skrek ut
“MEN KANSKE SMÄRTAN TYDER PÅ NÅGOT
FARLIGT, HAR DU VARIT HOS LÄKAREN ENS?”,
men jag ville inte riskera att bli avslöjad inför gruppen så
jag valde att vara tyst. Joanna tillägger att själv har hon
till exempel slutat tänka på att hon har struma. Hon har
försökt att transformera bort den, men inte lyckats. ”Nu
älskar jag min struma - något annat behöver transformeras bort först, oftast är det något känslomässigt som måste
transformeras bort innan fysiska åkommor kan transformeras bort”.
Rikedom kom så klart också på tal. Att man enligt “lagen om attraktion” skulle kunna attrahera diverse saker
som man behövde. Nyligen vann någon i Partille 208 miljoner på Lotto, men Joanna undrade istället vad man skulle med en Porsche till. Det enda som verkade ha en koppling till verkligheten var att Joanna nämnde den vanliga
optiska laborationen med spalter (ljusets dubbelnatur med
partiklar och vågor), det hade hon sett på YouTube. När vi
stått ut under den väldigt långa inledningen så höll Joanna
i en kvarts avslappningsövning och meditation. Flera av
deltagarna var nära att somna, så avslappnade blev vi. Vi
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piggades därefter upp med hjälp av glutenfria veganska
sockerfria rawfoodbakverk som var ”vääääldigt goda” samt
obligatorisk frukt. Efter denna paus var det dags för transformering. Hon gjorde klart från början att alla inte skulle
hinna bli transformerade, men att alla som var med ändå
skulle bli del av transformeringen. Vi fick själva tänka på
vad vi ville skulle transformeras. Någon ville bli av med
en allergi, någon en förkylning, någon hade “lite av varje”
som behövde nystas upp. Joanna gjorde det tydligt flera
gånger att under en transformation så gjorde hon i princip
ingenting, utan det gick helt automatiskt efter alla år av
meditation. Vad kunde då vi själva göra? Svaret blev lite
vagt att samla energin från huvudet och ut i båda armarna
och börja transformera.
Den som skulle transformeras satt i en stol framför
halvcirkeln av åskådare medan Joanna höll ut sina händer på sidorna och ovanför personen. Under tiden pratade hon vidare om vad transformationen kunde ge. Vad
man kunde vänta sig skulle ske med en gång och vad som
kunde ske lite senare. Och om det man ville skulle transformeras inte sedan transformerades så var det nog så att
något annat behövde transformeras först. Inte sällan behöver psykiska problem transformeras innan fysiska. Många
av deltagarna anföll Joanna med frågor om hur transformationen går till och så vidare, man kunde lätt misstänka
att en hel drös där inne hade jobbat som journalister. Hon
svarade glatt på alla frågor utan att sluta “transformera”
under tiden. Emellanåt kunde hon kommentera när hon
höll händerna över/runt personen att “oj, här känns det
att det är mycket att jobba med”. När hon var klar med
en person frågade hon hur det kändes. Svaren varierade
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från “lugnt” och “skönt” till att “allt bara snurrar”. Under
den sista timmen hann hon transformera cirka hälften av
deltagarna, rätt så effektivt.
Vad kostar då hela kalaset? Joanna gör personliga
transformeringar hemma hos sig eller per distans och hon
är noga med att höra av sig efteråt till deltagarna för att
kolla så att allt känns bra och frågar om man har upplevt
någon förändring. Oavsett vilken metod du väljer kostar
det 650:- per gång och kan ta upp till 45 minuter eller en
timme. Den man gör transformationen på måste vilja vara
mottaglig, men det lär tydligen ha fungerat på en person
som varit ovetande om hjälpen; om samma principer gällde fysiska ting och vädret var lite oklart. Transformation
är inte samma sak som healing enligt Joanna, men transformationen kan hela. Om du själv vill lära dig transformera så ger Joanna kurser i höst till det facila priset av
2500:- för 3x4 timmar. Kanske inte den dyraste pseudovetenskapliga aktiviteten som vi har stött på, men med tanke
på att det är pengar direkt i sjön – eller i detta fall Joannas
fickor – så vill vi ändå påpeka att man kan göra många
andra roliga och vettiga saker för några tusenlappar.
Sammanfattningsvis
är det verkningsfulla med
Vi vill påpeka
kvantfysisk transformering
att man kan
att det hjälper människor
göra många
att gå in i sig själva och se
vad de behöver förändra.
andra roliga
Något man själv kan göra
och vettiga
helt gratis. Eller ta en fika
saker för några
med vänner och peppa vartusenlappar.
andra till förändring. Det är
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både billigare och trevligare, och ofarligt så länge man
inte stoppar i sig något man inte tål. Det riktigt farliga är
att sådana kvackare som Joanna och hennes gelikar inte
uppmanar folk att gå till en läkare och kolla upp sina besvär, inte ens när det gäller tillstånd som svår värk i sidan
och struma. Men det är klart, för den som inte tror på vare
sig sjukdomar eller vaccin så behövs ju ingen läkare.
VoF:s medarbetare kan efter besöket konstatera att man
gör bäst i att lägga sina pengar på annat. Allt detta tal om
kvantfysik är dravel och utan en direkt koppling till vetenskap så långt ögat kan nå här. Lite skämtsamt kan man
säga att det mest kvantfysiska med KFT är att man kan
vara både transformerad och inte. För den som vill veta mer om de olika pseudovetenskapliga metoderna som nämns i reportaget:
Joanna Davberg: https://www.facebook.com/kvantfysiskatransformationer/?ref=profile_intro_card
Filmen The Secret: https://www.imdb.com/title/tt0846789/
Lagen om attraktion: https://lagenomattraktion.wordpress.com/
hemligheten/
Bröderna Tranberg: http://tranbergs.se/om-oss/
Frank J. Kinslow, Omedelbar healing, Massolit Förlag 2015
Bartlett and Joy http://www.matrixenergetics.com/
Lynne McTaggart. Fältet : jakten på universums hemliga kraft,
Vattumannen förlag 2016
Joe Dispenza: http://www.drjoedispenza.com/
Rupert Sheldrake: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake
Gregg Braden, Den gudomliga matrisen : att överbrygga tid,
rum mirakler och tro, Matteus Advance AB 2010
John of God: http://www.johnofgodhealingresor.se/
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