Lasota Energy

–til dyr og mennesker

Hvad er et Lasota Energy?
•

Et nonmedical produkt, der forsøger at korrigere kroppen til at regulere sig på
cellelært niveau, for at kunne arbejde optimalt.

•

Lasota Energy består af to komponenter: maksimale enheder af negative ladede
ioner i silikonen og 2 kodede skala hologrammer.

Hvad kan negative ladede ioner?
•

Negative ioner kan penetreres igennem hud og slimhinder (lunger evt.)

•

Lunger har 15% penetration (gennemtrængningsevne) og huden har 85%.

•

Ionerne aflades herved stille og roligt igennem huden.

•

Har man et Lasota Energy bånd på døgnet rundt, vil det tage mellem 6-8 måneder
at aflade.

Hvad er ioner?
•

Et ion er et atom, der har mistet (negativ) eller optaget (positiv) en eller flere
elektroner, og derved fået en elektrisk ladning.

•

Der findes både positivt og negativt ladede ioner.

•

Negative ioner er IKKE negative for kroppen, det er de positive.

•

I båndene findes de negativt ladede ioner i silikonen.

Hvilken effekt kan der være ved negative ioner?
•

Effekterne af negative ioner har været kendt i mere end 100 år.

•

Det har vist sig, at især lungeproblemer, astma, allergier, høfeber, irritation i
luftveje bliver reduceret.

•

De hjælper også blodet med at kunne optage mere ilt i lungerne, hvilket har stor
betydning under aktivitet.

•

Negative ioner hjælper også blodet med at blive mere basisk, altså det hjælper
med rensning af blodet.

•

Det forstærker cellemembranerne således at de beskytter kroppen mod toxiner

(giftstoffer) eller positivt ladede ioner.
•

Reducerer transportsyge

•

Bedre søvn og restitution

•

Virker normaliserende på blodtrykket.

•

Bedrer balancen i de hormonale sekretioner (hypothalamus).

•

Kan virke smertestillende og beroligende.

•

Forbedrer tilstande af nervøs irritabilitet, søvnløshed og angst.

•

Forbedrer koncentrationen, koordinationsevne, den fysiske ydeevne, arbejdsevne
og humør.

Hvor er der positive ioner?
•

Klimaanlæg fra bygninger, biler og fly.

•

Betonbygninger eller bygninger med meget jern.

•

Elektriske apparater, typisk PC’er, laptops og mobiltelefoner.

•

WIFI.

•

Højspænding, stærkstrøm og armaturer.

•

Jo mere man opholder sig blandt positive ioner, jo mere behov har man brug for at
tilføre kroppen negative ioner.

Hvad er et hologram?
•

Et hologram er en tynd film, bestående af flere lag.

•

Denne film er blevet ”ladet” med elektromagnetiske frekvenser.

•

At kode disse frekvenser ind i hologrammerne tager omkring 24 timer.

•

Disse koder er ikke tilfældige.

Hvordan virker et hologram?
•

Teorien bag er ”enkel”, men man har et problem i at bevise dette, da man ikke kan
måle frekvenserne. Dette er vi i gang med at lave om på.

•

Frekvenserne er skaleret, hvilket betyder at de dækker over flere frekvenser.

•

I Lasota Energy ligger frekvenserne mellem 7,4 - 8,2 hz.

•

De holder indtil forseglingen brydes. Forseglingen er armbåndets eneste svage sted
(silikone / gummimembran / lim)

Cellen
•

En krop består af 100 billionvis af celler.

•

Disse celler er alle levende og laver cellestofskifte som små motorer.

•

For at disse kan arbejde, kræves der ilt, H2O, og brændstof.

•

Når celler arbejder i deres stofskifte, sker der en lille celle svingning (resonans), en
lille bevægelse.

•

Alt efter hvilke celler der arbejder, opstår der forskellige svingninger; mellem 5,8 –
12 Hz (Hz = en svingning pr. sekund). Nogle enkelte arbejder hurtigere i korte
perioder.

Hvordan virker et hologram på cellerne?
•

Ved at sætte et hologram på især koden er der effekt.

•

Effekten kører på nogle forskellige nervesystemer, der går til nogle forskellige
centre i hjernen (motoriskecortex, hypothalamus, lillehjerne, mv.)

•

Herfra ”fintunes” hele det motoriske bevægeapparat øjeblikkelig.

•

Der er altså hjernen selv der ved stimulation, sørger for bedre funktion af det
motoriske system.

•

Fra anvendelse af båndet til effekt, tager >200/1 af et sekund.

Hvad virker hologrammet på?
•

Bedre balance og stabilitet.

•

Hurtigere muskulær hastighed.

•

Forbedret styrke og kraft.

•

Bedre finmotorik.

•

Øje-koordination.

•

Forbedret fleksibilitet (+5%).

Lasota Energy evidens
•

Prof. Watanabe fra Gakugei Universitet i Tokyo har ved randomiseret dobbeltblind
studie, fundet >5% øget fleksibilitet.

•

ADHD programmer herhjemme.

•

Dr, Miyashita tester om restitutionstiden formindskes ved cykling.

Godkendelser
•

Lasota Energy er pt. som sin eneste af sin art CE-godkendt som medicinsk udstyr.

•

Shenzhen AOV Technology Testing Institute har lavet en nikkel og en RoHS
rapport, som viser Lasota Energy ikke indeholder nikkel eller andre farlige stoffer.

