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Grundinformation om prestationsförmågan

Prestationsförmågan hos en sporthäst är beroende av flera faktorer, som står i tätt förhållande 
till varandra. Grundinformationen som finns tillgänglig genom den bioenergetiska skanningen, 
är nyckeln till förståelse av prestationsförmågan. Förutsättning för detta, är att behandlande 
veterinär och terapeut använder informationen som tillägg till sin diagnos och terapi. Därigenom 
kan kroppsliga felbelastningar redan i ett tidigt stadium identifieras och behandlas.

TILLSAMMANS MED OMGIVNINGEN
EQUUSIR BEST BOX stöder återställande och harmonisering av kroppsegna energifält hos 
hästen. Den utgör ingen behandling, vilken förbehålls veterinär, och ersätter ingen veterinär. 
Den bioenergetiska användningen är ett tillägg till veterinärens diagnos och terapi, är 
emellertid inte erkänd som traditionell sjukvård.

Förstå prestationen ur ett helhetsperspektiv
EQUUSIR BEST BOX kopplar samman modern spetsteknologi med den senaste kunskapen inom 
kvantfysiken med ett helhetskoncept för kroppens energicenter. Målet för användningen är 
att samtliga krav för en modern prestationshantering skall uppfyllas: Att bibehålla en hållbar 
kroppslig hälsa och därigenom kontinuerligt öka idrottsprestationen.

Med de bioenergetiska mätningen i EQUUSIR BEST BOX fastställs det aktuella tillståndet för 
kroppens energiflöden. I ett detaljrikt område visas, vilka kroppsregioner som är väl försörjda  
med energi eller som är blockerade.

En första användning av färgljus och infrarött ljus görs. Efter den första användningen visas det 
vilka störningar i energiflödena som kan åtgärdas på kort sikt och vilka blockeringar som kräver en 
längre användning.

IDENTIFIERA OCH LÖS UPP 
KROPPSLIGA BLOCKERINGAR



BEST BOX EQUUSIR 4

ANVÄNDNING UNDER 
TERAPI OCH TRÄNING

Uppnå kroppslig hälsa under lång tid (TERAPI)
Friskhet är i snäv betydelse avsaknad av sjukdom. Det betyder för en sporthäst, att han trots den kroppsliga 
belastningen inte utsätts för några långsiktiga belastningar på grund av träning och tävling.

Ju högre belastning, desto kraftigare påverkar även små besvär prestationen. Hur mycket en organism kan 
belastas är beroende av flera faktorer: Regenerationsförmågan, immunsystemets status, aktivitetsnivån för 
ämnesomsättningen eller självläkningskraftens mobiliseringsförmåga.

Om energicentren är i balans och harmoniserade, är kroppen frisk. Blockeringar uppstår först i energifälten och 
visar sig efter en tid som kroppsliga problem.  
Bioenergetiken angriper den här kunskapen på ett vetenskapligt sätt.

Den sportslig prestationsförmågan ökas efter hand 
(TRÄNING)
En frisk häst är fundamentet för varje sportslig träning. Om hälsan säkerställs, har träningen som mål, att 
kontinuerligt föra belastningen till, och över gränsen för prestationsförmågan.  
Från bioenergetiken vet vi, att det här finns två områden som är tätt sammankopplade: 

Kroppen och beteendet (sinnelaget)

Ett positivt inflytande på träningsförhållandet uppnås, när båda delarna (kropp och beteende/sinnelag) tränas 
lika mycket. En väl balanserad energihushållning sörjer för, att de kroppsliga resurserna används men inte 
förbrukas.

STÖD AV DIAGNOS

Yttre symptom kan ha osynliga orsaker, disharmonier i 
energifälten kan ge infomation om dessa.

ÖVERVAKNING AV BEHANDLINGAR-ÅTGÄRDER

Den kroppsliga verkan av åtgärder kan synliggöras.

TRÄNING AV KROPPEN

De kroppsliga mekanismerna, som till exempel 
muskeluppbyggnad, ämnesomsättning, hjärt-kärlsystem.

TRÄNING AV BETEENDET (SINNELAGET)

Det individuella beteendet, som till exempel koncentration, 
prestationsberedskap, stressnivå, inlärningsförmåga.
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Vanliga problemområden hos sporthästar
Insatsområdet för EQUUSIR BEST BOX går från ambitiös tävlingssport via stöd för värdefulla uppfödningar 
till att understöda välmåendet hos hobbyhästar. På grund av den snabba omfattande mätningen använder 
veterinärer skanningsområdet som stöd vid undersökning av akuta och kroniska sjukdomar. Ryttare uppskattar 
bidraget, som EQUUSIR BEST BOX kan lämna för fysisk och psykisk regeneration under träning och tävling.

Struppipning, kolik, viktproblem, ämnesomsättningsproblem, förstärkning 
och retning av blod- och lymfkärl, 

immunsystemsuppbyggnad, lungor, hjärt-kärlsystem, hormonsystem.

PREVENTIV 
IDENTIFIERING AV SVAGHETER

Muskelspänning, blockeringar i ryggraden, ökning av prestation och rörlig-
het, stärkande av muskel- och rörelseorgan, fascier och bindväv.LOSSA BLOCKERINGAR

Problem med hud, hov, muskel- och ledsjukdomar, senor, lymfvätska.LINDRING AV AKUTA SYMPTOM

Efter kraftig ansträngning eller skador, avgiftning och mjölksyreuppbygg-
nad i muskulaturen, inflammationshämning, skadeläkning, smärtlindring, 

stressuppbyggnad.

REGENERATION EFTER 
ANSTRÄNGNING

Hudsjukdomar, hosta, struppipning, senblockering, bronkit, reumatism.IDENTIFIERA KRONISKA SMÄRTOR

Vårda energihushållningen balanserat
När EQUUSIR talar om energiflödet i kroppen och om väl balanserade energifält, kombineras 
komplexa biokemiska, fysikaliska och astralpartikelprocesser. Användningen verkar både på viktiga 
ämnesomsättningsprocesser och på styrningen genom det centrala nervsystemet.  
Den högkvalitativa och styrda energitillförseln sker i olika energiformer, som sammanställs av de individuella 
resultaten av de inledande skanningen. 

I centrum står där stärkandet av cellenergin1: Vid sjukdomar och besvär stöds därigenom den kroppsliga 
läkningsprocessen, vid träning ökas därigenom prestationspotentialen. Utgångspunkt för diagnos och 
användning är alltid det energetiska förhållandet för de enskilda kroppsregionena, vilka mäts och utvärderas 
för att därefter leda till skräddarsydda behandlingar.  

1) Cellenergi: Energin, som finns tillgänglig i cellen, för att uppfylla cellens uppgift.
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FÖRLOPPET FÖR EN 
ANVÄNDARSERIE 
(SKANNINGSCYKEL)

1. Del: Inledande skanning
Varje användningsserie startar med den 
inledande skanningen (skanningscykel).  
Denna varar 2 minuter.  
Målet är att skapa en ögonblicksbild av 
energinivån: 
Därmed synliggörs aktuella blockeringar, 
dolda problem områden visas och 
kroppsregioner som har nått sin fulla 
prestationskraft och som är väl försörjda med 
energi visas.

2. Del: Inledande rapport
Rapporten bygger på läran om de sju energicentren. För enkel orientering har varje energicentrum 
getts en färg. Rapporten visar på första sidan en procentuell utvärdering av tillståndet för 
energiflödena: 0% betyder att energiflödet är helt blockerat; 100% betyder att energin kan flyta 
helt fritt. På de följande sidorna listas den anatomiska rapporten med ett stört energiflöde upp i 
detalj.

Inledande skanning

START

Energi från start

min. + 10 %

Inledande rapport

Startpunkt skanningscykel
En skanningscykel består av en inledande skanning inklusive 
inledande rapport, en direkt anslutande första användning och 
en uppföljande rapport. Nästkommande dag görs ytterligare 
en användning, vilken avslutas med en uppföljande rapport. 
Idealiskt är tre användningar under tre på varandra följande dagar, 
därefter en dags paus, följt av ytterligare tre dagar med vardera en 
användning. 

Den inledande skanningen görs som referens och den anslutande 
följande skanningen riktar in sig på de fastställda blockeringarna, 

till dess att de har lösts upp tillräckligt. Den inledande skanningen 
mäter den aktuella nivån på energiflödet och visar det.  
Följdskanningen jämför, i vilka områden en självreglering har skett, 
eller vilka blockeringar som är av djupgående natur. Om de flesta 
blockeringarna har lösts upp, startas en ny skanningscykel.
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Följdskanning
< 28 dagar | < 95 %

> 28 dagar | > 95 %

START

Inledande rapport

Uppföljande 
rapportSlut skanningscykel

EQUUSIR BEST BOX stänger självständigt av 
cykeln och föreslår att en ny skanningscykel 
startas, antingen 28 dagar efter den inledande 
skanningen eller om alla energicentrum har 
nått en energinivå på mer än 95% (baserat på 
utgångspunkten i den inledande skanningen). 

3. Del: Användning
I anslutning till den inledande skanningen 
startas den första användningen: I 
normalfallet varar denna 20 minuter. 
Den skapar en viktig grund för det 
kontinuerliga arbetet med energinivån, 
genom att redan åtgärdade blockeringar 
differentieras från aktuella. Resultatet visar 
sig i följdskanningen (varar 2 minuter), som 
innehåller den bestämda kraften för hästens 
energihushållning.

UPPLYSNING: OROLIGA HÄSTAR
I sällsynta fall blir hästar mycket oroliga 
under den inledande skanningen. Här 
rekommenderas en kort användning på 2 
minuter. Med varje genomförd användning blir 
även känsliga hästar mer och mer avslappnade 
inför det ovanliga inflödet av ljus och värme. 

4. Del: Uppföljande rapport
Uppföljningsrapporten som lämnas efter användningen är 
uppbyggd på samma sätt som den inledande rapporten. 
Den visar energinivån i varje energicentrum och detaljerna 
för alla anatomiska regioner i procent. 

Vid följdskanning visas det aktuella tillståndet med 
hänvisning till den inledande skanningen. Det mäts, vilka 
framsteg som uppnåtts i energiförsörjningen i förhållande 
till blockeringarna i den inledande skanningen.



BEST BOX EQUUSIR 8

VAD ÄR EN FOTORN?
Foton (från det grekiska 

phōtos „Licht“) är den minsta 
mängden av elektromagnetisk 

strålning för en bestämd 
frekvens, även ljuskvantum 

eller ljusdel. Varje foton 
innehåller energi och rör 
sig med ljusets hastighet. 

Den kan tilldelas en massa 
och en impuls. Fotoner 

uppstår i atomhöljet genom 
”Kvanthopp”.

VERKAN AV 
PRESTATIONSHANTERING

Tre roller för prestationshantering

Verkan av kommunikation i kroppscellerna

Informationsutbyte mellan celler

Bio-energetisk skanning & terapi (BEST) Box arbetar som energetisk behandling med 
kroppsegna frekvenser (svängningar) hos patienten: Från biofysiken vet vi, att de biokemiska 
funktionerna i kroppen styrs från ett elektromagnetiskt energifält. Det här energifältet täcker 
och genomtränger djur och människa.

Ljus kan man föreställa sig som en ström av mycket små energiportioner, fotonerna. 
Forskningen har visat2, att DNA är en typ av ”elektromagnetiska antenner”, som tar upp 
information, som vidaresänds i våra celler3. Fotoner ser till att kommunikationen mellan 
alla livsväsen och cellerna är riktig, genom att de är fasstabila, dvs. ett mycket jämt 
och lugnt ljus strålar ut starkare eller svagare, beroende på i vilket tillstånd cellen 
befinner sig.

2) Framförallt arbetet av den tyska fysikern Popp. 3) s. ”Die Biologie des Lichts” (Ljusets biologi). Förlag Marco Pietteur.

KEY USER
Styr skanningscykeln

En användningsserie 
(skanningscykel) består av flera 
användningar. Antalet beror på 
hästens individuella form.  
Därför är det viktigt, att 
användningsserien läggs fast av 
en erfaren användare (KEY 
USER), som tar hänsyn till 
hästens hela hälsostatus.

BASIC USER
Genomför daglig användning

Den enskilda användningen och 
följdskanningarna kan startas och 
övervakas av en person som har 
hand om hästen (BASIC USER). 
VIKTIGT är, att hästen inte lämnas 
ensam under användningen, 
eftersom en del hästar blir 
oroliga när deras kroppsliga 
blockeringar börjar lösas 
upp.

FACKKRETS
Tolkning av rapporten

Under inledande- och 
följdskanning som även kan 
användas av personer som inte har 
någon medicinska utbildning, krävs 
det för tolkning av rapporter och 
insättande av verkningsfulla 
åtgärder,fackkunskap av 
certifierad EQUUSIR-BEST-
terapeut eller veterinär. 

1 2 3
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Elektromagnetiska energifält 
mätning och visning
I EQUUSIR BEST BOX mäts dessa elektromagnetiska svängningar/frekvenser. Frekvenserna 
kan i fysiologiska (bra, normala) och patologiska (sjuka, ej normala) frekvenser. Eftersom 
svängningarna i BEST BOX skapas situationsmässigt , kan de anpassas individuellt till 
respektive patient.

De patologiska svängningarna/frekvenserna kan kopplas inverterat i EQUUSIR BEST BOX 
(spegelvänt, omvänt), så att det leder till en försvagning eller en radering av den här 
patologiska svängningen. Detta faktum berör den fysikaliska lagen, att två svängningara/
frekvenser, som är exakta spegelbilder av varandra, försvagas eller raderas.

FÄRGLJUS & INFRARÖTT LJUS:
Patenterad ytfärgbestrålare 
grundläggande mer bearbetad LED-
teknik; 
380 till 780 nm 
Infraröd B (djupvärme) med 
keramiska strålenheter av hög 
kvalitet; 
börjar vid 1.000 till 3.000 nm

FÖRUTSÄTTNINGAR:
Frostfritt och torrt inomhus! 
Ställ inte upp i fuktiga utrymmen eller 
i tvättrum!

ANSLUTNING:

Starkström 400 Volt, 16 A

HÖJD:
2.550 mm

BREDD:
1.680 mm

DJUP:
2.506 mm

VIKT:
ca. 700 kg

Stationär eller mobil användning
EQUUSIR BEST BOX ställs stationärt upp i stallet. Hästarna behandlas i den invanda miljön 
utan beröring. Styrning sker via en mjukvara, som betjänas via en surfplatta, som monteras 
på boxens sidovägg. EQUUSIR BEST BOX finns också att få i 2 mobila versioner – som BEST 
TRAILER och som BEST VAN. Detaljer på www.equusir.com

Led helt enkelt hästen genom
Med huvudet framåt leds hästen genom boxen. Under användning är den 
säkrad med en bogbom. Både analysmätning och användning av infrarött 
(djupvärme) och färgljus sker beröringsfritt, men invrasivt (inträngande). Efter 
användning leds hästen framåt ut ur boxen.



Rotcentrum
KÖRTEL: BINJURAR

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Skelettsystem
Höfter, ben, knä

• Utsöndringsorgan
Blåsa, yttre Könsorgan, tarmar

• Lymfsystem

• Blod

• Celluppbyggnad

• Bakben

• Sakrum

• Svanskota

• Tänder

• Mule

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Mamma

• Grundläggande förtroende

• Säkerhet

• Sovplats som säker plats

• Tillräckligt med foder

• Förtroende för skötarna
Ägar-, ryttarbyte

• Flyktimpulsen övervinns på 
grund av känsla av säkerhet

Sakralcentrum
KÖRTEL: KÖNSKÖRTLAR (TESTIKLAR, ÄGGSTOCKAR)

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Inre könsorgan
kvinnliga: Äggstockar, vagina, 
äggledare, livmoder 
manliga: testiklar, bitestiklar, 
sädesledare, prostata

• Urinorgan
Njurar, urinblåsa, urinledare

• Ländkotpelare

• Tunga

• Mule

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Aptit

• Näringsintag

• Sexualitet

• Emotioner

Solarplexuscentrum
KÖRTEL: BUKSPOTTKÖRTEL (PANKREAS)

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Diafragma

• Mage

• Tarm

• Mjälte

• Lever

• Hud
Bind-, fettväv

• Päls

• Muskler
Hovar

• Mellanrygg

• Bukspottkörtel

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Stress
Uppfattning om egenstyrka - 
varseblivning av den egna…..
Stark självkänsla

• Ger

• Kontroll

• Frihet

• Ansvar

• Personlighet
det grundläggande förtroendet 
förhindrar osäkerhet och panik 
reaktioner

Hjärtcentrum
KÖRTEL: THYMUSKÖRTEL

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Andningsorgan
Lungor, bronker, lungsäck

• Hjärta
Blodomlopp

• Bröstkotpelare
Sadelläge

• Immunsystem

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Ta sig an rangordning

• Förhållande till människa 
och andra djur

• Kärlek

• Definiera egen ställning i 
grupp

• Hantering av förändringar



Kroncentrum 
KÖRTEL: EPIFYS

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Centrala nervsystemet

• Smärtkänslighet

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Fader pappa

• Riktning i livet

• Väl utvecklat socialt 
beteende

• Tolkning av instinkter

• identifiera verkliga faror

• Erkänna auktoritet

• Stegvis lärande

Panncentrum
KÖRTEL: HYPOFYS

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Hormonsystem

• Energiflöde

• Ögon

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Grupptillhörighet

• Kroppsuppfattning

• Väl utvecklade instinkter

Halscentrum
KÖRTEL: SKÖLDKÖRTEL

ORGANSYSTEM, 
KROPPSFUNKTIONER

• Öron

• Hals
Halskotpelare, halsmuskulatur

• Nackens ledband

• Bogar

• Framben

• Ämnesomsättning

MEDVETENHET, 
RELATERADE FÄLT

• Lyssna på instinkten

• Kommunikation

• Optimal tolkning av 
kroppssignaler ur 
omgivningen

• Lekfullt uttryck, lätthet i 
självuttrycket

• Öppenhet

• Vänlighet

www.equusir.com
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SÄTT CELLERNA I RÄTT 
SVÄNGNING

Ljus verkar på cellkärnan
Forskare som Fritz A. Popp arbetar med frågan, hur den mänskliga organismen och alla andra biologiska system 
fungerar, hur de försörjs med energi och hur kommunikationen mellan cellerna fungerar. För Popp är nyckeln 
för kommunikation mellan alla livsformer ljus. Forskning, som stöder sig på mer än 1700 experiment, har visat, 
att DNA för levande celler kan kommunicera med DNA från grannceller, genom att de överför information i 
form av ljusenergi4. Det här ljuset är ett resultat av fotonrörelser.

4) Leonard Laskow, Healing with Love

SJUKDOM ÄR DISHAMONI 
I SVÄNGNINGAR
De celler som påverkats av de fysiologiska svängningarna 
är orsaken till sjuktom och kroppsligt obehag. Sjukdom har en 
egen svängning/frekvens.   
Varje sjukdom betyder, förutom de därmed förbundna 
vävnadsförändringarna, ämnesomsättningsstörning eller 
subjektiva besvär, alltid en störning i informationsutbytet 
mellan kroppens celler. 

HÄLSA ÄR ANPASSNINGSFÖRMÅGA
Hälsa är organismens förmåga att alltid reglera sig. Den 
reagerar konstant, känsligt och flexibelt på alla utmaningar från 
omgivningen och säkerställer på så sätt sin funktion. Genom 
integrering 
av den här stimulansen utvecklar den sig konstant. 
Cellerna, cellgrupper, kroppsvävnad och organ utbyter 
information genom svängningar: Därur skapas ett individuellt 
svängningsmönster.

Elektron
Atomkärna

Foton
Grundtillstånd

Absorption av en foton

Exciterat tillstånd 
(kvanthopp)

Emission

Fotonernas verkan
Om en atomenergi tillförs i form av ljus eller värme, så når ytterelektronerna ett energetiskt högre tillstånd. 
Elektronerna stannar inte i det här högre energitillståndet, de hoppar utan yttre påverkan inom en mycket kort tid 
(ca. inom 10 miljarddelar av en sekund), tillbaka till sitt utgångstillstånd. Därvid ger de tillbaka den energi som de 
tidigare hade i form av ljus.
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Ljus aktiverar den egna helande kraften
Den indiska färgljusforskaren Dinshah Ghadiali5 jämför kroppen med en prisma. Cellerna spaltar upp ljuset i sina 
grunddelar och utvärderar ljusenergin, som behövs för dess energetiska jämvikt. I EQUUSIR BEST BOX drar vi nytta 
av den här principen på två sätt:

1. Jämna ut energiunderskottet (=fotonunderskott)

2. Åtgärda störningar i cellkommunikationen (i svängnings-/frekvensområdet)

Levande celler sänder i normalfallet ut ett beständigt fotonflöde. Om ett virus tränger in i en cell, förändras det 
här flödet.

Varje fysiskt eller psykiskt trauma orsakar oordning, störning eller avbrott i energiflödet. Detta leder hos cellernas 
receptorer, till förlust av informationen och är det manifesterade tecknet för ”sjukdom”. Som motåtgärd gäller 
det att återställa den här informationen och kalibrera cellen på nytt. Då kan cellen själv återställa sin jämvikt och 
organen får möjlighet att uppfylla sina tilldelade uppgifter.

5) Den indiske läkaren Dinshah P. Ghadiali (1873 - 1966) har skapat det första heltäckande färgljus-terapisystemet. Mycket, som 
i den moderna färgterapin är känt om färgernas verkan, 
har sin grund i Dinshah’s forskning.

På en för kroppen användbar signal, reagerar kroppen på bråkdelen av en 
sekund, eftersom den skapar resonans med frekvensen.

Informativ medicin, 1999
Dr. W. Ludwig

Svängningar påverkar sig ömsesidigt:  
Varje cell har sin egen svängning och påverkas av svängningarna 
från sina grannar.

 Cellsvängningar
 Förändrade cellsvängningar
 Resulterande svängning

Tid

Av
vi

ke
lse

TILLFÖR ENERGI I FORM AV INFRARÖTT LJUS

Om cellen utsätts för fotonpåverkan, underlättas åtkomsten 
till den. Cellen fungerar därvid som relä för sina grannceller, 
dessa återigen som relä (jämförbart med en kontakt) för sina 
grannceller och så vidare. På så sätt kan alla punkter som är 
störda och vars svängningsjämvikt är påverkad återställas så att 
de fungerar igen.

TILLFÖR SVÄNGNINGAR I FORM AV FÄRGLJUS
Både foton-energitillförsel och hela frekvenspaletten av synliga 
färgstrålar ger här en fantastisk åtgärd, för varje förändring av 
en svängning/frekvens utlöser en kedjereaktion av svängningar 
och svängningsförändringar. Färgljus kan utöva en positiv 
resonansverkan på celler och förhindra den övergripande 
felaktiga svängningspotentialen på omgivningen.
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KVANTFYSIK 
FÖRKLARAR EFFEKTEN

Ljus är vågen och delen
i början av vårt århundrade fastställde Albert Einstein på Max-Planck-Institutet teorin, 
att ljus sätts samman av små energipaket (kvantum6), vilka tas upp av material och därefter återförs. Ljus 
har både små delar och vågaspekter. Det är beroende av typ av mätning, om ljus visas som del (foton) eller 
som våg. En del är definitionsmässigt något lokaliserat, som en, vid en punkt hopkrympt våg, som visar sig 
tillsammans med vågen på grund av sin rumsliga utvidgning.

Cellernas språk
De sovjetiska forskarna Semjon P. Schurin, Wlail P. Kasnaschejew och Ludmilla Michailowa har efter över 5000 
experiment bekräftat, att levande celler överför information med fotoner. 

Levande celler sänder i normalfallet ut ett beständigt fotonflöde. Fotoner är avsedda att, mycket snabbt och 
innan det leder till en skadlig degeneration, leverera information och avslöja närvaron av ett virus.

LJUS SOM VÅG

Forskare i hela världen bekräftar i talrika experiment, 
att kroppsceller avger ljus. Det verkar som om detta ljus 
upprätthåller en typ av radiotrafik, vars signaler med mycket 
större hastighet och effektivitet kan lämna vidare information 
i organismer hos plantor, djur och människor och styra 
biologiska processer, eftersom detta är möjligt via biokemiska 
kanaler.

LJUS SOM PARTIKEL

Fotoner är ljuskvanter, de fysikaliskt minsta elementen av 
ljuset. Prof. Fritz Popp talar om Biofotoner, när fotonena inte 
stammar från solljus, utan lämnas av levande celler.

Fotoner når på grund av det tillstånd som tilldelats dem 
ända in i cellkärnan. Cellkärnan med all livsinformation är 
den viktigaste mottagaren av fotonenergi och information 
(frekvenser).

6) Kvant = Liten del, som skapas genom ett tillståndsskifte (mest energi). 

Infraröd: > 780 nm

Röd 642 nm

Orange: 600 nm

Gul: 582 nm

Grön 515 nm

blå: 476 nm

Violett: 430 nm

Ultraviolett: < 390 nm

Energin i en foton är 
större, ju högre dess 
frekvens är: Eftersom 
blått ljus har ungefär 

dubbelt så hög 
frekvens som rött ljus, 

gäller: Blått ljus har 
ungefär dubbelt så hög 

energi som rött ljus.
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Upphävande av regleringsblockering
Egentlig sjukdom uppstår först när organismen inte längre kommer till rätt med störningen av egen kraft och 
när den inte längre kan reglera den.

• En frisk organism hålls samman av fotonfält som en flexibel helhet:  
dess upptagningsförmåga av signaler från omgivningen och dess anpassningsförmåga till detta, som 
den använder för stabilisering, är maximal.

• Den sjuka organismen å sin sida kan inte reagera optimalt på sådana signaler:  
den är inte adaptiv och destabiliseras därigenom. Med den här regleringsblockeringen har 
mätningar påvisats, som fastställer, att det elektrodynamiska fältet hos friska är mer dynamiskt.

 
7) Under en följd av mer än 5000 experiment visar de ryska vetenskapsmännen Wlail P. Kasnatschejew, Semjon P. Schurin och Ludmilla Michailowa från den medicinska högskolan i 
Nowosibirsk, att en cellkommunikation baserad på elektromagnetiska vågor sker i det ultravioletta området i fotonerna.

Känsligheten hos det mänskliga ögat
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FÄRGSPEKTRA HOS EQUUSIR-LED-SPEKTRALJUSLAMPOR

Färgspektra hos EQUUSIR-LED-spektraljuslampor

SVÄNGNINGS UPPTAGNING

Den extremt höga regleringsförmågan som fotonerna har 
är tack vare sin höga hastghet, en ljushastighet på omkring 
300.000 kilometer per sekund. Varje störning i fotonfältet 
breder ut sig över hela organismen med ljusets hastighet och 
reglerar på så sätt systemet med återkoppling och strukturerar 
det också så.

FÖRÄNDRA OCH FÖR TILLBAKA SVÄNGNINGAR

Eftersom ordningen i ett valfritt system inte kan upprätthållas 
av sig själv , måste enskilda fotoner ständigt lämna ut 
meddelande om varje uppkommen oordning. På grund av den 
här ständiga energiförbrukningen är det extremt viktigt, att 
cellerna ständigt får tillräcklig energitillförsel (genom fotoner).

Celler som attackeras av olika sjukdomar eller angripare, uppvisar olika 
strålningsegenskaper.

rysk vetenskapsman
Semjon P. Schurin7



BEST BOX EQUUSIR 16

I en muskelenzym-studie med kapplöpningshästar 
som jag deltog i , kunde man påvisa att genom 
regelbunden användning av EQUUSIR BEST BOX 

regenererade hästarna snabbare.

FEI Behandlande Vet och erfaren tävlingsveterinär

Mag. med. vet. Christian Tanczos

HÄSTEN OCH HENS MÄNNISKA I 
JÄMVIKT

I TRÄNING

En frisk häst är fundamentet för varje sportslig 
träning. EQUUSIR-systemet understöder 
därvid att prestationsgränsen överskrids och 
säkerställer optimal träningseffekt genom 
regeneration. Kroppsliga mekanismer som 
muskeluppbyggnad, ämnesomsättning, 
hjärt-kärlsystem och lymfsystem, såväl som 
inividuella förhållningssätt som koncentration, 
prestationsberedskap och stressnivå kan därmed 
ges en riktad påverkan.

I TERAPIN

Alla EQUUSIR-syste, är inriktade på att 
understöda läkningsprocessen genom utjämning 
av energihushållningen. BIONIC reglerar syra-
bas-hushållning, BIOS styr aktivitetsnivån, och 
BEST BOX möjliggör en exakt lokalisering av 
blockeringar och deras stegvisa lösande.

En ny form av prestationsstyrning
Inom prestationssporten följer vi två mål:

Bibehålla hälsan hos sporthästen långsiktigt och samtidigt tänja 
presttionsgränsen kontinuerligt.

Med EQUUSIR-systemet BEST BOX, BIOS och BIONIC understöder vi 
dig både med terapi och under träning och tävling.

Genom det målinriktade arbetet med energiformer av hög kvalitet 
(till exempel infrarött, färgljus eller elektromagnetiska impulser) är 
det å ena sidan möjligt, att komma orsaken till kroppsliga obehag på 
spåret, samtidigt kan förebyggande åtgärder sättas in för att undvika 
följdskador.

Hästen skall kunna bygga upp sina kroppsliga resurser optimalt.

Biogenetik som vetenskaplig grund
Bioenergetiken arbetar med energiomvandling i levande strukturer.

Alltså hur cellerna försörjs med energi och hur individen styr 
omvandlingen av energi till prestation.

Den naturliga energihushållningen sörjer för att en individ kan bygga 
upp potentialen för sina fysiska och psykiska resurser. Det optimala 
prestationsförhållandet visar sig när de kroppsliga resurserna står 
till fullständigt förfogande. Spänningar, blockerade leder eller till 
exempel matsmältningsproblem hämmar prestationen.
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EQUUSIR BEST BOX gör mina terapier mycket 
mer verkningsfulla, eftersom vi omedelbart ser 
vad som har förändrats. Därigenom kan hälsan 
säkerställas på ett hållbart sätt, trots sportslig 

prestation. 

Terapeut

Thomas Gnadl

EQUUSIR BEST BOX analyserar, om energiflödet är 
stört, och löser upp blockeringar.

Grundare, EQUUSIR Forskning & utveckling

Gerold Reinwald

BIOENERGETIK ÄR 
NYCKELN

Bioenergetik gör 
en ny form av 

prestationshöjning 
möjlig: Nyttja kroppsliga 

och mentala resurser 
utan att förbruka dem. 

MENTALA RESURSER

Det individuella förhållningssättet kan 
observeras och upplevas. 

En uppmärksam ryttare känner till de 
mentala problemfälten hos sin häst. Saknad 
koncentration, saknad prestationsberedskap 
och ouppmärksamhet påverkar prestationen 
direkt. För ofta ligger emellertid kroppsliga 
besvär bakom ett framförliggande felaktigt 
förhållningssätt.

KROPPSLIGA RESURSER

De här mekanismerna är mätbara och kan 
återges grafiskt

Den kroppsliga potentialen är beroende 
av energin i kroppen. Är det naturliga 
energiflödet blockerat, kan den fulla 
prestationspotentialen inte längre 
unyttjas. Följden blir muskulära 
spänningar, oregelbunden andning och 
matsmältningsproblem.
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RIKTAD STYRNING AV 
PRESTATION

Om det handlar om att öka 
koncentrationen innan tävlingsstart, 
för att slappna av efter en transport 
eller för aktivering innan den dagliga 
träningen. Vitala funktioner som 
blodtryck, muskelton och andning, 
bestämmer om hästens kropp är 
prestationsklar eller om den kan 
regenerera. Den naturliga styrningen 
sker över det vegetativa nervsystemet 
– specifikt påverkat av impulserna från 
EQUUSIR BIOS-Täcke.

FRÄMJA PRESTATION 
HELA VÄGEN
DET BÄSTA FÖR DIN HÄST

Under rehab eller i träning: BIONIC, BIOS och BEST BOX understöder hästen och sin människa 
vid styrning av prestationen. 

DESINFICERA, 
REGENERERA 
OCH SKÖT OM

EQUUSIR BIONIC vårdande produkter 
baseras på elektrolytiskt polariserat 
källvatten och kan användas av 
cellen. De förstör skadliga bakterier 
och patogener inifrån och påverkar 
syra-bas-balansen i cellen. De 
tillverkas genom ett högspecialiserat 
elektrolysförfarande och är helt fria från 
biverkningar.

Beställ enkelt online

EQUUSIR-världen är bara ett klick bort. Många erfarenhetsberättelser 
och detaljerade studier ger dig en djupare inblick i vårt arbete för 
hästen och sin människa.

Ta reda på mer och upplev själv effekten!  
Många EQUUSIR-produkter finns tillgängliga på vår webbsida.

www.equusir.com

RIKTAD STYRNING AV RYTTARENS 
ENERGITILLSTÅND 

Koncentration och prestationsförmågan 
styrs även hos människan omedvetet 
över det vegetativa nervsystemet. 
För att föra det vitala funktionerna 
och hormonsystemet till rätt 
prestationstillstånd mellan spänning 
och avspänning, ger EQUUSIR BIOS-Väst 
de rätta elektromagnetiska impulserna.
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