FAGLIGT

Lasota Energy og Horse Power

Ny energi &

balance
til dig og din hest?

Et silikonearmbånd til dig og det samme til koden på din hest
– det giver ny energi, forøger balancen, styrker fleksibiliteten og
nedsætter stressniveauet. Flere eliteryttere har mærket en positiv
forskel ikke alene selv, men også på deres hest. Det er naturligvis
ikke et helt almindeligt silikonearmbånd, der her er tale om
Af Brit t Carlsen
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tadig flere ryttere er begyndt at ride med et Lasota
Energy-armbånd. For omverdenen er det ikke tydeligt, da det blot drejer sig om et smalt gummiarmbånd, men inden for de seneste måneder har
man kunnet iagttage stadig flere heste, som går med et
gummibånd omkring koden. Det er kodebåndet ”Horse
Power”, en videreudvikling af Lasota Energy-armbåndet,
som har en positiv effekt også på heste.
Det er naturligvis ikke et helt almindeligt silikonearmbånd, der her er tale om, men et armbånd der indeholder
to komponenter: mere end 1500 enheder negativt ladede
ioner i silikonen samt to energiopladede skalahologrammer.
Hvor kom idéen fra?
Idrætsfysiolog og osteopat Jan Lasota blev første gang
bekendt med et lignende energiarmbånd, da det blev de-

monstreret for ham af en fysioterapeut tilknyttet amerikansk ishockey. – I første omgang solgte jeg dette produkt
i Danmark. Jeg mente dog, at det kunne videreudvikles,
og så fandt jeg mine gamle lærebøger frem og brugte et års
tid på at forske i dette, fortæller Jan Lasota. Da han havde
fundet en ny løsning, på papiret, blev Lasota Energy-armbåndet først en realitet efter besøg både i Kina og Tyskland.
– Der er en provins i Kina, hvor al elektronik bliver lavet (telefoner, tv, computere mv.) og jeg rejste dertil for at
finde ud af, hvem der kunne lave et hologram med elektromagnetisme med mere end de kendte 1-2 frekvenser –
jeg havde behov for otte, fortæller Jan. Kineserne var med
på opgaven, og det blev en tysk virksomhed, som kom til
at udvikle en maskine, som kunne udføre opgaven. Det
tager maskinen mellem 24 og 36 timer at ”oplade” hologrammerne i et enkelt armbånd, og hvert armbånd skal
gennem elleve afdelinger, inden det er færdigt, fortæller

– I topidræt er
det marginaler der
tæller, og Lasota
Energy Horse
Power kan være en
af de marginaler,
fortæller Kasper
H. Hansen, der
bruger armbåndet
selv og kodebåndet
til sine heste.
(Foto: Anne Styrbech)

– Lasota Energy-armbånd giver mig mere energi og
velvære, præcis det samme føler jeg, at det giver mine
heste med Lasota Energy Horse Power. De har altid
masser af energi og overskud til opgaverne, fortæller
Kirstin Skjoldshøj. Foto: Ridehesten.com/Britt Carlsen
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Lasota Energy og Horse Power

Jan Lasota sammen med Jane Bech Jensen
fra Horseline, som har bl.a. forhandlingen af
Lasota Energy og Horse Power herhjemme.
Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

Jan Lasota. Båndet ligner et simpelt silikonearmbånd, fordi
det er et silikonearmbånd, men produktet er uhyre svært og
langvarigt at fremstille.

Hvem er
Jan Lasota?
Udvikleren af ”Lasota Energy og Horse Power”
er Jan Lasota, akademileder, idrætsfysiolog
og master

in Manuel Medicine samt osteopat.
Han leder ”Lasota Terapi Akademi”, der de
seneste 19 år har tilbudt professionelle og
fremtidsorienterede uddannelser og kurser
for eksisterende og nye terapeuter inden
for de fleste anerkendte behandlingsformer.
Omkring 30 faglærer (speciallæger, læger,
fysioterapeuter, idrætsskadeterapeuter,
massører, akupunktører, manuel terapeuter,
fodplejere og sygeplejersker mv.) underviser
på akademiet, der har afdelinger i Aalborg,
København og hovedsæde i Fredericia.
Jan Lasota selv er en af landets højest
uddannede specialister inden for sit felt, og
han har studeret og undervist i menneskets
anatomi i mere end 20 år.
Se mere på www.lasotaenergy.dk

Vi har fået mange
positive tilbagemeldinger
fra eliteryttere, som bl.a.
oplever at deres heste får
et reduceret stressniveau
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Hvordan virker det?
Ser man på armbåndene og på kodebåndene er de forsynet med
to hologrammer. De fleste kender hologrammer som en tynd
fotografisk plade, som rigtigt belyst, vil vise et tredimensionelt
billede. Hologrammerne er udviklet af NASA og teknikken
kan nu også bruges til at indkode lydfrekvenser/skalabølger
via elektromagnetiske bølger. Det er disse lydbølger i en frekvens mellem 7,4 – 8,2 Hz, som hologrammerne er forsynet
med. Det er altså ikke magnetisk men hologrammet bliver
ladet ved hjælp af elektromagnetisme.
Vores krop består af celler – ca. 100 billioner, og de er
levende og under konstant cellestofskifte. Det sker i en svingning, alt efter hvilke celler der er tale om, de fleste mellem
5,8 og 12 Hz og andre højere. En ubalance i cellernes svingninger kan forekomme fordi, for at cellerne kan arbejde optimalt kræver de ”ren” luft, ”rent” vand og uforarbejdet mad,
hvilket ikke er det, de fleste oplever i deres hverdag, så disse
svingninger bliver en anelse forstyrret.
– Det er jo ikke sådan, at vi så ikke fungerer, men vi er
egentlig skabt til at fungere bare et my bedre, bemærker Jan
Lasota, og det kan frekvenserne i hologrammerne hjælpe med
til. Frekvenserne går gennem nogle specielle nervesensorer fra
håndleddet op til vores motoriske cortex, og ”fintuner” hele
det motoriske system i lillehjernen, som er ansvarlig for vores
muskelsystem. De otte frekvenser fintuner hjernen til: bedre
balance og stabilitet, hurtigere muskulær hastighed, forbedret
styrke og kraft, bedre finmotorik, nøjagtigere øje-håndkoordination og forbedret fleksibilitet med ca. 5%, viser en dobbelt
blindtest, fortsætter han. At fleksibiliteten bliver 5% bedre får
evt. en golfspiller til at slå længere, i gennemsnit 6 yards, men
kan også give en hest en mere korrekt performance.
I silikonen er placeret så mange negativt ladede ioner som
muligt. Det er sket ved at bruge knust turmalinsten, som er det
produkt i verden, der har det største indhold af negative ioner.
– Negative ioner er positive for kroppen, for de normaliserer
de hormonelle processer i vores hypofyse og hypothalamus,
der bl.a. styrer blodtryk, søvn og restitutionsevne, ligesom
det forbedrer koncentrationen, fysisk ydeevne og humøret,
fortæller Lasota. Energiarmbåndene aflader stille og roligt
over en 6-8 måneders periode, hvor de negative ioner afgives
til kroppen. For kodebåndet til hestene sker afladningen over
et år ved konstant brug. Armbåndet aflader kun, når det er i
kontakt med kroppen.
– De fleste problemer i bevægeapparatet er kompensatoriske
fejlinformationer, jo mere kroppen skal forsøge at kompen-

sere, jo flere problemer. Er du i en god kropslig balance,
vil armbåndet ikke skulle forsøge at kompensere noget.
Lasota Energy er solgt i mere end 50.000 eksemplarer
herhjemme. De bruges bl.a. af sportsfolk til forbedring
af balance og koordination og til øget fleksibilitet, styrke
og kraft. Det har vist sig også at have en positiv effekt på
personer med søvnproblemer og folk der lider af køre- og/
eller søsyge.
Også til heste og hunde
– En dag på klinikken kom en ældre mand og købte et
armbånd. Han havde en kæmpe hund med, og da han
havde fået båndet, knælede han ned og satte det omkring
hundens pote. Det blev jeg nødt til at vide mere om. Han
kunne fortælle, at han selv havde haft en god effekt af
armbåndet, og havde, som et forsøg, givet hunden det på,
fordi han havde problemer med at styre den. Den faldt til
ro med båndet på, og det var gået godt i en lang periode,
indtil båndet hang fat i en gren og sprang, nu var det så
igen galt med hunden, fortæller Jan. Det fik ham til igen
at gå i tænkeboks.
– På celleplan arbejder alle levende organismer ens, og
derfor begyndte vi først at tilbyde hundeejere med hunde,
der var meget stressede eller havde køresyge, at de kunne
prøve et bånd, og det gav en overraskende god effekt på hundene. Så kontaktede jeg en hesteejer, der også er behandler,

ENERGY

HORSEPOWER
TIL HEST OG RYTTER
Lasota Horse Power er et silikonebånd,
der indeholder to hologrammer og er ladet
med negative ioner. Båndet giver en naturlig
ekstra energitilførsel af strømninger, som
krop og omgivelser allerede indeholder.

Det har vist sig også
at have en positiv
effekt på personer
med søvnproblemer
og folk der lider af
køre- og/eller søsyge

Hesten

LHS

og hun fik 50 store armbånd til mennesker, som hun så gik
i gang med at teste på heste, med et godt resultat. Bl.a. fik
det gang i brunsten på tre avlshopper, der ellers var opgivet, fortæller Lasota. Båndet blev testet på eliteheste, heste
der ikke ville ind i en trailer, restitutionsevne samt heste
med problemer i bevægeapparatet. Lasota planlægger også
sammen Højgård et mere videnskabeligt studie, hvor de vil
teste båndets indvirkning på stressede heste, fortæller Jan
Lasota, han fortsætter: – Hesten er verdens største atlet, og
vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra eliteryttere,
som har oplevet, at deres heste kan levere en langt mere harmonisk og rolig præstation og får et reduceret stressniveau.
bc@wiegaarden.dk
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Øget restitutionsevne
Forbedret balance og koordination
Forbedret finmotorik og bevægelse
Mental ro og harmoni
Forbedret autonom nervefunktion

Rytteren
•
•
•
•
•

Øger kroppens fleksibilitet
Balance & koordination
Koncentrationsevne
Bedre immunforsvar
Mere kraft og styrke
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