Vegor till
velbefinnand
- Jag reparerar dAliga sjiilvfortroenden pA exeptionelltkort tid. Jag ser
omvandlingsnummer
varje vecka.
Detta sdgerIngemar Bostrrlm, Inneri Griterborg.Han har
Quest-terapeut
tre dagarsutbildning pA InnerQuest,
ingen annan terapiutbildning. Han
berdttar att sex av tio rokare som
kommer till honom slutar efter en
endabehandling.
och han slger sig kunna stimulera - Man vill ju att patientenska medkundernasimmunforsvar.
verka, sdger InnerQuest-terapeuten
Ingemar Bostrom. Det ir ingen
Hjiirnans elektriska aktivitet kan nackdel att det svider i plAnboken,
mltas med EEG. EEG -vflgorna ser det skapar motivation.
olika ut beroendepl om en miinniska
iir aktiv, vilar eller sover. Reklamen Percy Ericsson dr ansvarigfor InnerOvervikt behandlar IngemarBostrom pAstAr att InnerQuest kan stiilla in Quest-forsiljningen i Europa. Id6n
pA tre till sex glnger och dA kostar dessavtrgor till en vald nivl och att kommer frAn USA. MAnga stora
det 350 kronor varje geng. Man kan detta underlilttar till exempel av- fiiretag anvlnder InnerQuest som
ocksAfl kopa sin egen InnerQuest- slappning,problemkisning,koncen- friskvArd for personalen och det
apparatfor 1975 kronor.
tration och inllrning. Ljud- och finns ett 50-tal InnerQuest-terapeuter
ljusimpulsernaskulle skapaen reso- hiir enligt Percy.
Reklamen for InnerQuest slger att nanseffekt i hjlrnan. Men det gh
metoden synkroniserar hjlrnvAgor inte att plverka dessavlgor utifrAn - Broschyren som siger att Innermed hjilp av ljud- och ljusimpulser. och om det skulle gA ir det diirmed Quest synkroniserar hjiirnvAgor [r
Kunden ffu pA sig hdrlurar och ett inte sagt att det loser patientens inaktuell, slger Percy. Vi har fitt
par mdrka glasdgonmed ljusdioder problem, hivdar neurolog Peter omvlrdera en del av det vi har dversom lndrar karaktiir under program- Borenstein.
satt frln amerikanska.
met.
Diiremot fi nnsdet fl eravetenskapliga Eventuelltska InnerQuesttestassom
- Det gfu inte att utifrAn pAverka undersrikningar som visar att
be- avslappningsmetodfor smiirtpatienter
hjlrnans aktivitet pl det hdr viset, handlingar som iir omglrdade av i eff forskningsprojektpi Huddinge
slger PeterBorenstein,neurologoch mystik och samtidigt iir dyra har sjukhusi host.
chefsllkare pl ScandinavianBrain strirre effekt dn gratisbehandlingar.
Center i Gciteborg.Reklamenljuger. Har man lagt ut mycket pengarpA en Hypotesen iir att InnerQuest underbehandling riskerar man att kiinna ldttar fcir hjiirnan att forsiffa sig i ett
InnerQuest-terapeuten
hyr in sig pi
sig lurad eller lojlig om effekten avslappnattillstAnd, men detta ir 6n
damfriseringenPanache.I ett avskilt uteblir.
sl llnge vetenskapligt helt oprcivat,
rum fAr hans kunder ta plats i en
siger likaren Claes Malmstrcim.
bekvlm vilstol och ta pn sig de - Avslappningsovningar och sjllvmdrka glasdgonenoch hrirlurarna. suggestionkan ha gynnsameffekt pA Charlotta Sjostedt
Det finns en rad olika program som m[nniskor, slger Peter Borenstein,
sdgs hjllpa mot olika f,kommor. men det finns ingentingsom talar fiir
(Artikeln iir tidigare publicerad i
Ingemar Bostrcim behandlar dAligt att InnerQuest-apparateni sig kan Konsumentnytt.)
minne, dAligt sjiilvfrirtroende, srimn- pAverka hjlrnans funktion eller en
problem,prestationslngest
med mera individs vilbefi nnande.
- Jag siiljer rokfrihet frir 1200kronor
och du ftrr det antal behandlingardu
behoverplus en till efter sex mAnader. Den som inte slutar roka fir
pengarnatillbaks.

