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Dodavatel Galaxy
Dodavatelem a výhradním distributorem Procyonu pro Českou republiku je společnost Galaxy. Procyon 
není primárně určen k léčbě chorob. Procyon není prostředkem zdravotnické techniky. Metoda AVS, na 
jejímž principu je Procyon založen, není primárně určena k léčbě chorob.

Zdravotní upozornění
U osob trpících nápadnou světloplachostí mohou světelné signály vyvolat nepříjemné pocity. 
Bez konzultace s lékařem by neměli psychowalkman používat tyto osoby: lidé trpící jakýmkoliv 
záchvatovým onemocněním (např. epilepsií), lidé s diagnostikovanou duševní nebo nervovou či 
psychiatrickou poruchou, lidé po vážném úraze hlavy nebo páteře, těhotné ženy a osoby s voperovaným 
kardiostimulátorem. Věková hranice není omezena. Pro zdravé děti do zhruba 6–10 let věku nemá obvykle 
použití psychowalkmanu žádný zdravotní význam. Psychowalkman by se neměl používat souběžně 
s podáváním alkoholu nebo drogových látek, může v tomto případě vyvolat nevolnost. Bezprostředně po 
použití AVS přístroje (cca 30 minut) se nedoporučuje řídit motorové vozidlo ani stavební stroje.

Důležité upozornění 
Při používání AVS přístroje mějte zavřená oční víčka. Vnímání světelné stimulace otevřenýma očima není 
zraku škodlivé, ale snižuje účinnost stimulace a může být nepříjemné. Výjimku tvoří stimulační brýle 
s otvory – ty jsou určeny pro používání s otevřenýma očima.

Nezbytná součást návodu
Nezbytnou součástí návodu k použití je brožura Jan Valuch: "Vítejte ve světě AVS technologie!“, respektive 
její vybrané kapitoly Pokyny k používání psychowalkmanu a Váš první týden s psychowalkmanem.

© 2007 Jan Valuch. Všechna práva vyhrazena.

®  Psychowalkman, Galaxy a GradiorGalaxy jsou registrované ochranné známky společnosti Galaxy Czech s.r.o. Názvy 
technologií jsou mezinárodně chráněná označení. 

Právní ochrana: Společnost Galaxy je výhradním dovozcem a distributorem tohoto výrobku pro ČR. Společnost Galaxy je 
výhradním zástupcem výrobce. 

Procyon je registrovanná ochranná známka společnosti Galaxy Czech s.r.o. 

Programy Procyon jsou autorským dílem. Držitelem práv průběhu programů je společnost MindPlace Marketing, Inc. 
Držitelem práv popisu programů je Jan Valuch. Programy Procyon jsou chráněny autorskými právy v celém rozsahu 
a jejich zneužití je trestné.

© Grafy programů: Galaxy, 2007
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3Úvod

Úvod

Vysvětlivky ke grafickému znázornění: 
Levý sloupec je údaj stimulační frekvence v Hz a řádka pod grafem značí čas programu 
v minutách.

Autor popisu programů
Autorem popisu programů je Jan Valuch, přední evropský znalec AVS technologie. Jan 
Valuch je mimo jiné členem Mezinárodní neurotechnologické federace, je odborný garant 
metody AVS v České republice, autor několika set reportáží a 2 knih, spoluzakladatel spo-
lečnosti Galaxy.

Padesát programů je rozděleno celkem 
do 8 kategorií + 1 náhodný program:

Kategorie počet 
programů

Učební programy 8 

Vrcholné výkony 6

Relaxace 8

Spánek 5

Kategorie počet 
programů

Dodání energie 6

Somatické programy 6

Tvořivost a představivost 6

Zábava 4

Náhodný program 1
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Knihovna programů

44

03

02

01 délka trvání programu:

Učební programy

Učební programy Procyonu uspokojí i náročné uživatele. A to dokonce 
hned ze čtyř důvodů: 
Osm učebních programů umožňuje velmi velký výběr (na počet učebních 
programů je také Procyon jeden z ,,nejbohatších“ psychowalkmanů na 
světě). 
Perfektní a odborný popis programů zjednodušuje výběr uživatele v tom, 
který program je na co vhodný. Dobré vysvětlení souvislostí navíc pomáhá 
uživateli výborně využít všech výhod AVS technologie. 
Pestrost učebních programů je další výhoda Procyonu.
A konečně obsahuje 2 velmi užitečné učební programy, které se u jiných 
modelů neobjevují, nebo jen zřídka. Přitom patří podle zkušeností uživatelů 
k těm z nejužitečnějším! Jedná se o programy ,,Zapamatování učení“.   

Uvolnění trémy a naladění na zkoušky 15 minut

Tento krátký program je 
praktikým pomocníkem 
kdykoli před zkouškou či 
vystoupením na veřejnosti. 
Použijte jej kdykoli, 
když budete mít trému. 
Odblokuje trému (což 
je vlastně forma stresu) 
a odblokuje také rušivé podněty. Závěr programu nastaví Vaši mysl do klidného, ale 
aktivního koncentrovaného stavu. 

Učební programy
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Knihovna programů

03 délka trvání programu:

02 délka trvání programu:

Učební programy

Zapamatování učení 1 16 minut

Tento program se používá 
po učení. Jakákoliv 
informace, kterou přijmete, 
takzvaně dozrává. 
Mozkovým strukturám 
trvá zjednodušeně řečeno 
zhruba 24 hodin, než se 
přijatá informace uloží 
v mozku tak, abyste ji mohli použít. Tento program slouží k dokonalejšímu zafixování 
naučené informace do paměti. Program významně pomáhá Vašemu mozku lépe 
,,uchovat“ učivo a to dvěma způsoby. Jednak se učivo uloží do více synaptických struktur, 
tím má mozek informaci uloženou na více místech, a tedy lépe. Za druhé Vás program 
naladí do určitého stavu vědomí - tím zajistí mozku maximální ,,klid“ pro ukládání informací. 
Učení tak mozek kvalitněji vstřebá a zafixuje do paměti kvalitněji. Sezení používejte hned 
poté, co jste se doučili nějakou látku (formou čtení nebo jiného samostudia). Program 
končí na ,,hlubší“ (pomalejší) frekvenci 6 Hz – tím ještě dokonaleji dokončí proces 
zapamatování.

Zapamatování učení 2 60 minut

V principu je i tento 
program určen ke 
stejnému účelu jako 
předchozí, nicméně trochu 
jiným způsobem. Použijte 
ho v případě, kdy se 
potřebujete něco naučit 
či zapamatovat velmi 
rychle, respektive potřebujete větší množství naučených informací použít během zhruba 
24-48hodin (například pro zkoušku ve škole apod.). Program je totiž mnohem delší než 

Učební programy
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Knihovna programů

66

05

Učební programy

předchozí, takže fixace do paměti je intenzivnější. Použijte jej bezprostředně poté, co se 
doučíte. 
V případě nezbytí jej také můžete použít těsně před zkouškou! Tedy v tomto pořadí, vše 
bezprostředně za sebou: naučit se učivo, použít program, a hned jít na zkoušku (či veřejné 
vystoupení apod.). Toto sezení navíc končí v plně koncentrovaném stavu vědomí (na 
rozdíl od předchozího), takže hned po skončení programu je Vaše mysl naladěná k práci, 
zkoušce, či jakýmkoli dalším aktivitám. 
Další velká výhoda tohoto programu je, že jej můžete použít jako přestávku mezi velkými 
objemy učení. Zvláště, pokud se učíte několik rozdílných témat. Naučíte se jedno téma 
nebo první porci učení a použijete program, který informace zafixuje. A protože v mozku 
probíhá tento proces tak, že program předešlé učivo a myšlenky doslova ,,vyřadí“ 
z krátkodobé paměti (přesouvá je do střednědobé a dlouhodobé paměti), tak mozek – 
krátkodobá paměť - má doslova další místo na nové informace. Samozřejmě, nikdy tento 
proces není tak expresivní a dokonalý, jak vyplývá z výše uvedeného popisu programů. Ale 
důležité je, že princip je přesný – takto to s mozkem, Vaším učení a Procyonem funguje.       

Poznámka k programům číslo 2 a 3 - Zapamatování učení: 
Programy tohoto typu se někdy používají též k hypnagogickému učení (které se někdy 
nesprávně nazývá superlearning). Hypnagogické učení je učení na okraji podvědomí či 
spánku. V tomto naladění posloucháte CD s učivem (nejlépe speciálně vytvořeným pro 
tento účel). Hypnagogické učení je u nás (a vůbec v Evropě) prakticky neznámé, proto 
také u nás navíc neexistují  speciální nahrávky učiva pro tento způsob. Nicméně pokud 
chcete, můžete experimentálně hypnagogické učení použít. A to tak, že si nahrajte 
vlastní nahrávku učiva – prostě si nahlas čtěte a současně nahrávejte text učebnice. 
Pak si ji pusťte současně s programem číslo 2. Myslím, že Vaše výsledky, přesto že jde 
o zjednodušenou formu hypnagogického učení, mohou být překvapivě úspěšné!  

Učební programy

04
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Knihovna programů

05 délka trvání programu:

04 délka trvání programu:

Učební programy

Přestávka mezi učením a superlearning 33 minut

Sezení slouží ke dvěma 
účelům. Za prvé jej 
použijte k hlubokému 
intenzivnímu odpočinku 
mysli, zvláště mezi učením 
(například při celodenním 
poslechu přednášek 
apod.). Za druhé jej 
můžete použít jako formu superlearningu pro učení cizích jazyků: současně s tímto 
programem poslouchejte nahrávku cizího jazyka (cizí řeči).

Rychlé probuzení mozku 10 minut

Tento desetiminutový 
program je opravdu 
ideální pomocník pro 
nastartování mozku před 
jakýmkoliv duševním 
výkonem – učením, prací, 
přednáškou… Použijte jej 
tehdy, když cítíte, že váš 
mozek je,,líný“.

Učební programy
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Knihovna programů

88
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0706 délka trvání programu:

Učební programy

Perfektní koncentrace 15 minut

Nemůžete se soustředit 
na učení, nebo na 
práci, u které musíte 
myslet? Použijte tento 
program! Jednotlivé 
frekvence a způsob 
světelné stimulace velmi 
sofistikovaně navodí 
mozek k mnohem vyšší koncentraci, ve které pak zůstanete podle dalších okolností půl 
hodiny až několik hodin. 

Poznámka - rozdíly mezi programy 
Rychlé probuzení mozku a Perfektní koncentrace:
Rychlé probuzení mozku použijte tehdy, když je Váš mozek líný a pomalý: když se vůbec 
nemůžete nastartovat k duševní činnosti. Perfektní koncentraci použijte tehdy, když 
od sebe požadujete v koncentraci špičkový výkon, nebo tehdy, když máte roztěkané 
myšlenky.

Učební programy
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Knihovna programů

08 délka trvání programu:

07 délka trvání programu:

Učební programy

Zbystření pozornosti 15 minut

Toto sezení je podobné 
jako předchozí dva 
programy, ale s jedním 
velkým rozdílem, který 
možná vnímavý uživatel 
už poznal z názvu. 
Předchozí program (č. 6 
- Perfektní koncentrace) 
uvede mozek do přesně daného stavu koncentrace, který je vymezen úzkým pásmem 
frekvence a je vhodný pro jednu soustředěnou činnost, ale program Zbystření pozornosti 
se nezaměřuje pouze na koncentraci a na jedno pásmo: zde se jedná opravdu o obecné 
zbystření pozornosti mozku, a to na cokoli. Je to takové nastražení mysli (tedy lepší 
připravení mozku) na jakékoli podněty, které přijdou. 
Toto sezení je tedy vhodné použít například před zajímavou přednáškou (ve škole), před 
kulturním nebo turistickým zážitkem (návštěva muzea, koncertu, výlet do cizího prostředí), 
před důležitou schůzí, rozhovorem, pracovním i osobním. Vhodné je použít jej podobně 
jako programy na tvořivost před uměleckou nebo jinou tvořivou činností.

Zbystření pozornosti s delším účinkem 19 minut

Tento program se od 
předchozího liší pouze 
délkou a mírně větším 
frekvenčním rozpětím. 
Znamená to, že tento 
program je stejný jako 
předchozí, ale účinek 
přetrvá delší dobu.

Učební programy
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Knihovna programů

1010

10 délka trvání programu:
12

1109 délka trvání programu:

Vrcholné výkony

Tato zajímavá skupina programů je určena pro dosahování vrcholných 
výkonů, a to v oblasti duševní i fyzické. Aktivuje mysl i tělo ke špičkovým 
výkonům. Nezřídka je používají sportovci nebo manažeři. 

Rychlé uvolnění 15 minut

Program vhodný pro 
rychlé uvolnění, pokud 
máte tělo ztuhlé nebo Vám 
v mysli těkají neklidné 
nebo negativní myšlenky. 
Používá se nejčastěji 
před sportem, rekreačním 
či vrcholovým (včetně 
například výletu na kole apod.), nebo jakoukoli jinou fyzickou aktivitou. 

Atletická rozcvička 15 minut

Typický program pro 
vrcholový sportovní 
(fyzický) výkon. Používá se 
před výkonem (závodem 
apod.). Vyladí organismus 
do stavu, kdy je mysl i tělo 
naprosto uvolněné, ale 
aktivované k výkonu.

Osobní poznámka autora popisu:
Zajímavé je, že tento program má ještě větší přínos pro rekreační sportovce než pro 
vrcholové atlety! Rekreační sportovci nemají takovou soustavnou průpravu v koncentraci 

Vrcholné výkony
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Knihovna programů

12 délka trvání programu:

11 délka trvání programu:

Vrcholné výkony

a naladění před výkonem jako profesionální atlet. Proto jim program přinese velmi výrazné 
zlepšení v této oblasti. Osobně jej rád používám a to s velkým úspěchem. Jednak mám 
lepší výkony, především v koncentraci, a jednak si také v tomto naladění sport lépe 
vychutnám: mám z něj větší radost i zážitek.     Jan Valuch

Vyčištění mysli s nabuzením 15 minut

Pokud chcete v mysli 
opustit svoje starosti 
a věnovat se poté nějaké 
fyzické aktivitě, tak toto je 
naprosto ideální program! 

Špičkové soustředění 30 minut

Toto sezení je určeno 
převážně k dosažení 
špičkového výkonu - ve 
vrcholovém sportu nebo 
nějaké duševní disciplíně 
(šachy, účast na soutěži 
v Sudoku, důležité 
a náročné manažerské 
jednání apod.). Program nejdříve prochází fází lehkého uvolnění, kde odruší stresové 
myšlenky a uvolní tělo. Prostřední fáze prochází ve velmi hluboké frekvenci, která zajistí 
odrušení od okolního světa a načerpání duševní a fyzické síly. Kromě toho také stimuluje 
podvědomí, takže po skončení programu zapojíte do další aktivity mnohem větší část 
mozku, tedy vaší osobnosti. Závěrečná fáze naladí vaše vědomí do velmi aktivního, 
tzv.  ,,nabuzeného“ stavu – budete připraveni a doslova lační vítězit nebo aktivně jednat. 

Vrcholné výkony
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1212

16

14 délka trvání programu:

15

13 délka trvání programu:

Vrcholné výkony

Povzbuzení 18 minut

Program je určen pro 
chvíle, kdy nemáte příliš 
dobrou náladu, nebo máte 
velkou trému či strach, 
a přesto potřebujete podat 
nějaký výkon, respektive 
čeká vás nějaká náročná 
fyzická či psychická 
aktivita, kterou musíte podstoupit. Program je ve velmi rychlém tempu a pokud jej 
použijete s příposlechem svižné hudby, tak ještě umocníte jeho účinek.

Mentální sauna 25 minut

Účelem tohoto programu 
je uvolnit svalové 
a psychické napětí či 
únavu, opět v případě, že 
Vás čeká následně nějaká 
další náročná aktivita, 
kterou musíte podstoupit. 
Program je nejvhodnější 
použít v případě, kdy jste 
unaveni tělesně (například 
svaly), nebo duševně (velká únava, nevyspání apod.)

Vrcholné výkony
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16 délka trvání programu:

15 délka trvání programu:

Relaxační programy

Relaxační programy mají jasně daný cíl – uvolnit Vás, odpočinout Vás 
a zregenerovat. Relaxační programy jsou všude na světě nejpoužívanější 
kategorií psychowalkmanů. A je to tak správně, protože dobrá (účinná) 
relaxace je předstupněm k čemukoli dalšímu – kvalitnímu učení, vrcholným 
výkonům, dobrému spánku… Relaxační programy používají většinou 
pomalejší (hlubší) frekvence a ,,uklidňující“ barvy, zvlášťě zelenou a modrou. 

Přestávka v práci 15 minut

Výborný relaxační 
program, lze jej též použít 
před cvičením jógy apod. 

Regenerace 35 minut

Toto sezení střední délky 
je určeno pro odpočinek 
po celodenní zátěži, 
například po příchodu 
z práce. Cílová frekvence 
se pohybuje na hranici 
hladin theta a delta, což 
přináší velmi hluboký 
odpočinek. V závěru programu frekvence vyvede Vaší mysl k velice aktivnímu bdělému 
stavu. Je možné, že v hluboké relaxaci, kterou tento program poskytuje, ztratíte přehled 
o čase a sezení se Vám bude zdát mnohem kratší než je ve skutečnosti. 

Relaxační programy
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1414

19

1817 délka trvání programu:

Relaxační programy

Důkladná regenerace 45 minut

Toto sezení má velmi 
podobný, takřka stejný 
frekvenční průběh 
i stimulační světelné 
vzorce jako předchozí 
program. Použijte jej 
tedy ke stejnému účelu. 
Rozdíl je pouze v délce 
programu.

Poznámka k programům Regenerace a Důkladná regenerace:
Při pravidelném používání těchto cvičení se rychle naučíte naprosto uvolnit tělo i mysl. 
Tyto programy totiž obsahují ideální učební frekvenční vzorec pro to, aby si mozek průběh 
hluboké relaxace v maximální míře osvojil (sám). Při těchto programech nic nezkazíte 
příposlechem vhodné hudby: nejlépe klidné meditační či relaxační hudby. 

Relaxační programy
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19 délka trvání programu:

18 délka trvání programu:

Relaxační programy

Komplexní relaxace 60 minut

Tento program je určen 
pro komplexní relaxaci těla 
i mysli.  Poznáte sílu, která 
z relaxace vychází. Při 
tomto programu, poměrně 
dlouhém, máte možnost 
použít autosugesci 
a autovizualizaci. Jakmile 
program odruší neodbytné myšlenky a bloky stresu, předpokládejme zhruba za 
10-20 minut působení, a Vaše mysl bude uvolněná, snažte se myslet na cokoli pozitivního. 
Myslete volně na cokoli, z čeho budete mít radost. Tento prožitek si v tomto uvolněném 
stavu budete kódovat do podvědomí. Jestli se Vaše sugesce zdařily, zjístíte podle toho, 
jak se budete cítit po skončení programu. Pokud budete po skončení naplněni pozitivní 
a radostnou náladou, věřte tomu, že Vám k tomu dopomohlo Vaše sugestivní myšlení.  

Povzbuzující relaxace 60 minut

Toto sezení je podobné 
jako Komplexní relaxace. 
Rozdíl je v tom, že tento 
program Vás kromě 
relaxace více povzbudí. 
Proto jej použijte před 
nějakou další činností, 
a nikoli v úplném závěru 
dne.   

Relaxační programy
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1616

22

21 délka trvání programu:

20 délka trvání programu:

Relaxační programy

Rychlé osvěžení 15 minut

Velmi univerzální program 
sloužící k jakémukoli 
osvěžení během dne: 
v práci, doma, před 
sportem, po probdělé 
noci… Použijte jej opravdu 
kdykoli, kdy budete cítit 
jakýkoliv náznak únavy. 
Taktéž je velmi vhodný pro chvíle, kdy prostě nebudete mít náladu, budete mít jakékoli 
negativní pocity nebo myšlenky, úzkosti, napětí, stres. Vyznačuje se totiž speciálními 
světelnými vzorci pro rozpuštění depresivních a úzkostných stavů a negativních pocitů.

Příprava k meditaci 60 minut

Postupné přechody barev 
zajistí, že se Vaše vědomí 
odprostí od starostí, 
neodbytných myšlenek 
a stresu. Uvolníte si 
celé tělo a mysl. Toto 
sezení se používá před 
vlastní meditací, kterou pak provádíte sami. Především je vhodné v případech, že chcete 
meditovat, ale nejste na to ideálně připraveni, nebo nemáte na meditaci ani tu správnou 
náladu. Program Vás právě pro meditaci výborně připraví a naladí Vás tak, že se na další 
vlastní meditaci budete těšit. 
 

Relaxační programy
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Knihovna programů

22 délka trvání programu:Meditace 60 minut

Klasický meditační 
program. Během chvíle 
ponoří Vaši mysl do 
hladiny theta, hladiny 
podvědomí, kterou 
odnepaměti využívají 
šamané a kouzelníci. Asi 
za pět až deset minut po 
začátku programu můžete začít vlastní meditaci, včetně provádění nějakého specifického 
dýchání, pokud k meditaci patří neho jej umíte. Nebo prostě jen nechte program působit. 
U tohoto programu je vhodné ležet. Sezení probíhá na pomezí hladiny delta, proto 
pokud budete hodně unavení nebo ospalí, tak můžete usnout. V tom případě meditaci 
nedokončíte, ale pro organismus je takové usnutí to nejlepší, co tělo právě vyžaduje, takže 
se nebraňte: je to velmi zdravé a prospěšné!

Relaxační programy

Relaxační programy
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23

Cílem této skupiny je výrazně uklidnit mysl, zbavit ji zatěžujících myšlenek 
a navodit stav spánku. AVS technologie, a taktéž přístroj Procyon, se 
vyznačuje vynikající účinností v oblasti spánku. Existuje v zahraničí i u nás 
nespočet zdokumentovaných případů, kdy si uživatelé aplikací AVS 
přístroje významně zlepšili kvalitu spánku tak, že například mohli vysadit 
léky na spaní (které užívali třeba mnoho let, aby vůbec mohli usnout). A to 
už po několika týdnech či měsících používání AVS přístroje! 
Kvalita spánku se zlepší i uživatelům, kteří žádné potíže v této oblasti 
nepociťují. To je běžná zkušenost zákazníků Galaxy. Vypovídají, že snadněji 
usínají, neprobouzí se v noci, a ráno pociťují místo rozlámaného těla stav 
svěžesti. A to nezřídka už po jediném použití AVS přístroje, Procyonu!
Logicky je to možné lehce vysvětlit. Kvalita spánku se totiž věkem začíná 
zhoršovat, přičemž například stres nebo přemáhaná únava tento proces 
ještě urychluje. Jinými slovy už od zhruba 20-25 let věku se kvalita spánku 
postupně zhoršuje. AVS přístroj oproti lékům, které jen ,,tlumí“ určité 
psychické pochody, dokáže zlepšovat samotnou kvalitu spánku, tedy 
spánkový cyklus (a to navíc pro mozek přirozeným způsobem). Proto je 
spánek s Procyonem hlubší, kvalitnější a ráno se organismus probouzí více 
odpočatý.
Všechny spánkové programy Procyonu mají velmi obdobný průběh, liší se 
pouze časem. Začínají na frekvenci charakterizující stav vědomí, kdy zřejmě 
jdete po aktivně prožitém dnu spát. V první krátké části Vás navedou na 
pomezí hladiny theta a celý zbytek programu osciluje frekvence mezi 
hladinou theta a hladinou delta, která je příslušná pro spánek. 
Závěr programu končí v hlubší deltě. 
Správný průběh programu je takový, že po skončení programu jste ještě 
vzhůru, ale už jste velmi nakloněni ke spánku. Zvládnete tedy ještě sundat 
sluchátka a brýle, odložit přístroj, případně ještě něco drobnější udělat 

Spánek

Spánek
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Knihovna programů

23 délka trvání programu:

Spánek

nebo si odskočit, ale jakmile ulehnete, tak prakticky hned usnete. 
Pokud usnete už v průběhu programu, tak to znamená, že vaše únava 
byla větší, než by organismus za den zvládl. Z toho si nic nedělejte, není to 
nic hrozného ani škodlivého, a je to, jak víme od uživatelů, docela běžné! 
A je navíc velmi pravděpodobné, že při pravidelném používání se vám to 
už za týden či měsíc stávat nebude, protože vaše mysl a mozek už bude 
fungovat mnohem lépe a nebude podléhat nárazovým stavům únavy. Také 
se nemusíte bát, že se něco stane s brýlemi nebo sluchátky, když usnete. 
Sám nevím, jak je to možné, ale ještě jsem neslyšel o případu, že by si 
uživatel ve spaní rozlomil brýle nebo sluchátka či přístroj samotný. Je to 
i moje osobní zkušenost.  

Spánek 1    15 minut  

Spánek
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2020

2725 délka trvání programu:

2624 délka trvání programu:

Spánek

Spánek 2  25 minut    

Spánek 3 35 minut     

Spánek
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Knihovna programů

27 délka trvání programu:

26 délka trvání programu:

Spánek

Spánek 4  45 minut    

Spánek 5 60 minut

Spánek
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2222

3028 délka trvání programu:

29

Dodání energie

Programy na dodání energie jsou svými účinky podobné relaxačním 
programům, ale pro uživatele s velmi podstatným rozdílem! Energetické 
programy nevytváří energetické rezervy. Pomáhají usměrnit a využít energii, 
která ve vás dříme, ale nedovedete ji využít: například po ránu, kdy jste sice 
dostatečně odpočatí, ale ještě ospalí. V žádném případě ale nevytváří tak 
jako relaxační programy energetické rezervy, a neposkytnou Vám hlubší 
odpočinek. Z toho vyplývá, že pokud budete skutečně hodně unavení či 
ospalí, použijte relaxační programy. Pokud budete mírně  unavení, a chcete 
,,dobít“ baterky pro další aktivity, tak použijte tyto energizační programy.  

Rychlá energie 1 10 minut

Velice praktické krátké 
sezení, které můžete 
využít pro všechny možné 
příležitosti. Velice ideální 
je použití po ránu, nebo 
kdykoli, kdy se nemůžete 
,,rozhýbat“ – fyzicky 
i mentálně.  

Dodání energie
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Knihovna programů

30 délka trvání programu:

29 délka trvání programu:

Dodání energie

Rychlá energie 2 15 minut

Jedná se o krátký 
energizační program 
s mírným načerpáním 
energie do zásoby. Ideální 
je použít jej ve druhé půli 
dne, i během pracovní 
přestávky. Velice trefné 
je toto přirovnání: tento 
program použijte tehdy, kdy byste si za jiných okolností dali na povzbuzení šálek kávy. 

Plná energie 1 25 minut

Program s mírným 
načerpáním energie do 
zásoby. Použijte kdykoli, 
kdy potřebujete zvýšit 
hladinu adrenalinu, 
povzbudit se, zvýšit tlak, 
nebo se pustit do něčeho 
fyzicky namáhavého. 

Dodání energie
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3533 délka trvání programu:

32 délka trvání programu:

34

31 délka trvání programu:

Dodání energie

Plná energie 2 35 minut

Delší verze předchozího 
programu. Má velmi 
podobný, téměř stejný 
průběh, a má také stejný 
účinek.

Plná energie 3 45 minut

Nejdelší verze programů 
Plná energie má také velmi 
podobný, téměř stejný 
průběh a stejný účinek.

Úplné nastartování 60 minut

Jedná se o velice speciální 
program. Je to silně 
energizující sezení s mírným 
průběžným načerpáváním 
energie. Po absolvování 
tohoto programu můžete 
doslova jít lámat skály. 
Zvláštností je, že můžete 
absolvovat i menší část programu, pokud nebudete mít čas na celé sezení. Minimálně byste 
ale pro dosažení uváděného účinku měli absolvovat polovinu sezení, tedy 30 minut.

Dodání energie 
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Knihovna programů

35 délka trvání programu:

34 délka trvání programu:

Somatické programy

Zatímco relaxační programy se věnují především relaxaci, energizující 
programy se věnují dodání energie, somatické programy jsou ještě 
sofistikovanější. Poskytují velmi konkrétní účinky, související především 
s tělesným uvolněním.  

Závěr dne 22 minut

Tento program je určen 
opravdu pouze na použití 
v závěru dne. Uklidní Vás 
a nastolí vnitřní rovnováhu. 
Úplně ideální je toto sezení 
před večerním čtením 
knihy nebo podobnou 
aktivitou. V žádném 
případě jej však nepoužívejte před večerním sledováním televize! Je pravděpodobné, že 
by použití programu bylo kontraproduktivní. 

Odpočinek po práci 15 minut

Velmi zajímavý program, 
jehož použití jasně 
avizuje název. Dokáže 
perfektně odrušit těkavé 
myšlenky a uvolnit od 
starostí a myšlenek 
z práce a výborně mírně 
zrelaxovat, takže budete 
mít chuť i sílu do dalších osobních aktivit.

Somatické programy
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36 délka trvání programu:

39

37 délka trvání programu:

38

Somatické programy

Uvolnění napětí 25 minut

Speciální program pro 
uvolnění napětí. Pomůže 
Vám kdykoli, kdy budete 
hodně nárazově nebo 
dlouhodobě rozrušeni (po 
stresu, hádce, náročném 
jednání apod.). Stejně tak 
Vám pomůže před něčím 
nepříjemným, například návštěvou zubaře! A velmi speciální je jeho další zaměření: je to 
také program na odstranění bolestí. Jedná se především o tělesnou bolest, čili především 
bolesti zad, hlavy, zubů apod. V závěru přivede Vaše vědomí do běžného bdělého stavu, 
takže můžete pokračovat v práci nebo jakékoli jiné aktivitě.

Tělesné uvolnění  1 35 minut

Název jasně vyjadřuje jeho 
použití. Používejte jej pro 
jakékoli tělesné uvolnění, 
ideální je například po 
sportu. Použijte jej po 
sportu i v případě, že 
necítíte bolest či únavu 
svalů! Únava svalů totiž 
den až dva tzv. ,,dozrává“, čili únavu často necítíte hned po sportu, ale až za nějakou dobu 
poté (kdy se svaly dostanou do klidu). A především každý výkon svalů uvolňuje do těla 
nežádoucí kyselinu mléčnou, kterou právě tento program dokáže efektivně odbourávat. 
Frekvenční i světelné stimulační vzorce tohoto programu uvolňují, ale také mírně 
energizují. Znamená to, že po skončení můžete začít jakoukoli jinou aktivitu.  

Somatické programy
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39 délka trvání programu:

38 délka trvání programu:

Somatické programy

Tělesné uvolnění 2 45 minut

Tento program se od 
předchozího liší v délce, 
ale také v intenzitě: je 
intenzivnější. Použijte 
jej tedy v případě velké 
únavy svalů nebo vůbec 
v případě jakékoli větší 
fyzické únavy.
  

Vědomí těla a duše 60 minut

Opět se jedná o velmi 
specifický program. 
Obsahuje totiž velmi 
široké frekvenční pásmo, 
a trvá poměrně dlouhou 
dobu. Zahrnuje mírnou 
relaxaci, i osvěžení, 
i dodání energie, i tělesné 
uvolnění. Obecně lze říci, že úplně přesný účinek nelze odhadnout. V každém případě 
má ale tento program schopnost, že umožní mozku zvolit takový proces, který právě teď 
organismus potřebuje. Když si tělo vyžádá relaxaci, tak ji program poskytne stejně tak jako 
dodá energii, pokud to organismus bude vyžadovat. Vyznačuje se těsným propojením těla 
a mysli. Budete vnímat, jak spolu tyto dvě stránky organismu úzce souvisí.

Somatické programy
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42

41

40 délka trvání programu:

Tvořivost

Tvořivost

Tato skupina programů slouží ke zvýšení tvořivosti a představivosti. 
Jak dokáže Procyon probudit nebo zvýšit tvořivost? Jednoduše: díky 
speciální frekvenční křivce a barevným vzorcům. Charakter všech pěti 
programů Tvořivá vizualizace je stejný, programy se liší mezi sebou 
pouze svojí délkou. Navíc má však slovo vizualizace v označení programů 
podstatný důvod: tyto programy totiž můžete použít také pro vlastní 
vizualizaci. Tedy využití vizualizace - představivosti pro dosažení jakéhokoli 
svého cíle: zhubnout, přestat kouřit, udělat zkoušku, cítit se dobře v práci… 
Návod, jak na to, najdete na závěr programů na tvořivost.

Tvořivá vizualizace 1 10 minut

Nejdříve Vás program 
provede běžným vědomím, 
ochutnáte relaxační 
hladinu, která odruší 
současné myšlenky 
a bloky stresu. Poté se 
vnoříte do pomalejšího 
rytmu a především do 
hladiny podvědomí theta, kde budete čerpat inspiraci, nápady. V druhé polovině Vás 
program navede do aktivní hladiny vědomí. Tím způsobí, že načerpané nápady se 
z podvědomí promítnou do vědomí a ukotví se tedy ve Vaší mysli jako hotové praktické 
nápady k použití. 
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42 délka trvání programu:

41 délka trvání programu:

Tvořivost

Tvořivá vizualizace 2 15 minut

Tento program má stejný 
účinek jako předchozí, liší 
se pouze délkou.

Tvořivá vizualizace 3 25 minut

Tento program má stejný 
účinek jako předchozí, liší 
se pouze délkou. 
Na úspěšnou vizualizaci je 
potřeba alespoň 25 minut 
času. Ideálně ale ještě 
více, proto raději použijte 
Tvořivou vizualizaci č. 4 
a 5. 
 

Tvořivost
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44 délka trvání programu:

43 délka trvání programu: 45

Tvořivost

Tvořivá vizualizace 4 35 minut

Tento program má stejný 
účinek jako předchozí, liší 
se pouze délkou.

Tvořivá vizualizace 5 45 minut

Tento program má stejný 
účinek jako předchozí, liší 
se pouze délkou.

Tvořivost
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45 délka trvání programu:

Tvořivost

Kreativita: nové nápady a myšlenky 45 minut

Program vytvořený jen 
a pouze pro rozdmýchání 
vašich intuitivních nápadů, 
myšlenek, představ, 
neobvyklých řešení. 
Pomáhá umělcům stejně 
tako jako inženýrům. 
V případě potřeby a určité 
zkušenosti s AVS technologií ho můžete využít jen ve zkrácené podobě. Nezřídka Vám 
bude stačit k podnícení představivosti i 15 minut. 
Pokud se chcete nechat jen volně inspirovat Vaším podvědomím a intuicí, tak na nic 
nemyslete a nechte program volně plynout, případě si jen řekněte v duchu téma, na jaké 
čekáte odpovědi. Také je možné věnovat se vyřešení nějakého problému. V tom případě si 
v duchu stručně řekněte, co chcete vyřešit.

Jak provádět vizualizaci
První část programu, tedy ty dva frekvenční vrcholy, které vidíte na grafu, slouží k relaxaci, 
uvolnění napětí (mysli) a odrušení běžných starostí a nepotřebných myšlenek. Jakmile 
program sestoupí k 6Hz (rovná čára), tak máte během této setrvalé frekvence čas na 
vizualizaci. Představujte si, co nejvíce barvitě to jde, co chcete dokázat. Představujte si 
sami sebe, jak činnost, kterou chcete, už provádíte! Čili představujte si sami sebe hubené 
nebo ,,nekouřící“, jak provádíte běžné věci, které v životě děláte, představujte si sami sebe 
v této podobě v životě. O tyto představy se cílevědomě a poctivě snažte – čím delší dobu 
to dokážete, tím větší účinek! Jakmile začne frekvence stoupat, uchovejte si svoje základní 
představy. Jakmile se frekvence ustálí na vysoké hladině vědomí (cca 18 Hz), nedělejte 
už vůbec nic, nechte dojmy doznívat a nijak do myšlenkových procesů nezasahujte. 
Nutno podotknout, že k dosažení cílů tímto způsobem je třeba pravidelnosti a opakování. 
Nicméně výsledky, pokud to vydržíte několik dní či týdnů, jsou většinou překvapivě 
ohromující!

Tvořivost
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00

49
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Zábava

Úchvatné světelné vzorce, ,,nahodilé“ frekvence a pestrost programů: tím 
vším se vyznačují právě Zábavné programy. 

Rychlá jízda 10 minut

Stálá změna frekvencí, 
od nejpomalejších po 
nejrychlejší. 

Barevný kolotoč 15 minut

Stálé barevné změny, to 
vše při klidném průběhu 
frekvence. 

Zábava

Procyon-knihovna08.indd   32 6/24/08   11:54:38 AM



33

Knihovna programů

00

49 délka trvání programu:

48 délka trvání programu:

Zábava

Kaleidoskop 15 minut

Klidný tok frekvence 
s důrazem na mandaly, 
spirály a rotace. Výborný 
zážitek ,,vhledu“.

Pyromanie 30 minut

Dramatické změny 
frekvencí a barev.

Náhodný program

Průběh tohoto programu je vždy jiný! Jedná se o zajímavý experimentální program, kdy 
budete vždy překvapeni účinkem. Pozor: není časově omezen! Poběží stále, dokud jej 
sami nevypnete.

Zábava
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Programová knihovna - Závěr

Výhoda uživatele
Bez ohledu na konkrétní typ programu se AVS (audiovizuálně stimulační) technologie, kte-
rou váš psychowalkman používá, vyznačuje některými základními shodnými rysy a účinky. 
Ty nejvýznamnější účinky lze spatřovat ve dvou hlavních směrech: 

1. významně kvalitnější činnost mozku a centrální nervové soustavy.

Vizuálními a akustickými podněty, které putují drahami mozku a zlepšují synchronizací moz-
kové frekvence vyladěnost mozku v rámci různých mozkových center (existuje centrum  
paměti, řeči..atd.), dochází k jeho vyšší a kvalitnější činnosti. Tato optimalizace mozkové 
činnosti se při pravidelné aplikaci dříve či později projeví ve zlepšené schopnosti učení, kon-
centrace, paměti a někdy dokonce i jako zmírnění nebo vymizení některých poruch mozko-
vé činnosti (poruchy školních dovedností, organická i funkční poškození mozku, psychické 
problémy typu depresí, úzkostí, fóbií apod.), či dokonce v měřitelném zvýšení imunity. 

2.  nejúčinnější relaxace s hlubokým dopadem na celkové zdraví a kondici 
u zdravých i nemocných osob 

Používáním relaxačních, ale i učebních, meditačních a jiných programů působících v niž-
ších (relaxačních) hladinách trénuje psychowalkman tzv. relaxační reakci organismu. AVS 
technologie je dokonce nejúčinnější relaxační metodou, a to s velkým náskokem před čím-
koli jiným. Co všechno ,,zmůže“ relaxace, ví vědci již dlouho, avšak psychowalkman dává 
relaxaci svojí účinností a praktičností zcela nový rozměr. Pravidelná a skutečně účinná re-
laxace totiž mírní či urychluje léčbu většiny známých onemocnění (včetně např. kardiovas-
kulárních onemocnění či rakoviny). Velmi dobrým příkladem dokumentující účinky i svébyt-
nost této metody je použití u lidí střední či vyšší generace. Většinou totiž bez ohledu na typy 
používaných programů dochází k úpravě více potíží souvisejících s vyšším věkem, nezřídka 
se jedná o zlepšení paměti, vymizení únavy, zlepšení spánku, zvýšení imunity, zvýšení pozi-
tivních pocitů a větší radosti ze života a dalších.            

Programová knihovna - Závěr
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Mozkové vlny a frekvence programů
Činnost mozku probíhá na principu výměny elektřiny. Všechny mozkové buňky spolu ko-
munikují pomocí elektrických výbojů, které proudí mozkem neustále. Součet všech těchto 
signálů vytvoří celkovou elektrickou aktivitu. Tato aktivita, tedy rychlost elektrických výbojů, 
je různá. Pomocí přístroje zvaného elektroencefalograf (EEG) můžeme rychlost elektrických 
signálů změřit podobně jako aktivitu srdce měříme EKG přístrojem. Rychlost elektrické akti-
vity mozku, která se nazývá frekvence  (udává se hertzích za sekundu - značka ,,Hz“), se dělí 
pro zjednodušení do čtyř skupin, tzv. hladin vědomí. 

Jednotlivé hladiny vědomí mají tedy různou frekvenci a každá hladina vědomí je charakteris-
tická jiným duševním i fyzickým stavem.  Stručně se dá říci, že pomalejší kmitání mozkových 
vln znamená pro mysl i tělo uvolnění, odpočinek až spánek a rychlejší znamená energii, 
výkon a napětí. 

Tabulka hladin vědomí

hladina vědomí
frekvence 

(v Hz)
stav těla a mysli

delta 0,5-3 spánek

theta 4-7 hluboké uvolnění

alfa 8-12 uvolnění, pocit blaha a vyrovnané mysli

beta 13 a víc
vědomá aktivita, soustředění na vnější svět, stav při 
pohybu, nad 20 Hz vzrušení, stres, úzkost, napětí  

Poznámka:
někdy se rozlišuje i tzv. hladina gamma, což ale není nic jiného, než vysoká beta (nad 40Hz). 

Psychowalkman, tedy metoda AVS, využívá principu napodobení frekvence. AVS přístroj 
vám pomocí světel a zvuků ,,nabídne“ určitou frekvenci a váš mozek se na tuto frekvenci 
automaticky naladí. 
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Dále vám pro vaší ještě větší představu uvádíme podrobnější popis jednotlivých hladin vě-
domí.

Hladina beta - 14-30 Hz
Beta vlny jsou vždy produkovány ve stavu bdělosti a plného vědomí. Hladina beta se vyzna-
čuje vědomým stavem mysli a soustředěním na okolí. Také se aktivuje vždy, když je v čin-
nosti pohybový aparát. Při vysokých hodnotách znamená energii. Při velmi vysokých hodno-
tách znamená napětí, stres, úzkost, eventuálně trému.

Hladina alfa - 8-13 Hz
Tyto vlny jsou většinou vysílány v průběhu soustředěného odpočinku (nejlépe při zavřených 
očích), při bežné či hluboké relaxaci, uvolnění. Hladina alfa je od počátku lidstva žádoucím 
cílem většiny všeobecně znamých relaxačních a ozdravných technik. Schopnost člověka 
navodit (kdykoliv) přítomnost žádoucích alfa vln může v tradičních meditačních technikách 
znamenat až 10 let intenzivního tréninku. 

Je prokázáno, že mnohé význačné osobnosti v historii lidstva, např. génius Albert Einstein, 
se po nezanedbatelnou dobu veškerého času nacházeli ve stavu alfa, ve kterém je mimo 
jiné mnohem snadnější nacházet jakékoliv řešení problémů, tvořivě myslet a uchovávat si 
velmi vysokou psychickou i fyzickou kondici.   

V hladině alfa se prudce zvyšuje produkce hormonů, které dávají organismu a mysli stav 
blaha, uvolnění, vnitřního klidu. V hladině alfa se spouští většina samoozdravných funkcí or-
ganismu a některé teorie uvádí, že v hladině alfa nelze prakticky onemocnět. 

Rozhraní hladin alfa a theta - 7,83 Hz
Rozhraní hladin alfa a theta, tedy frekvence mezi 7-8 Hz (konkrétně 7,83 Hz) , se  nazývá 
,,Schumannova rezonance” (či ,,Stav pěti meditací”). Na této frekvenci 7,83 Hz pulsuje i ge-
omagnetické jádro Země a je základním rytmem veškeré přírody a života na Zemi. Právě 
v tomto stavu mysli jsme například schopni s neobyčejnou lehkostí porozumět všemu, co 
nám za plného vědomí není úplně jasné. 

Procyon-knihovna08.indd   37 6/24/08   11:54:40 AM



38 Programová knihovna - Závěr

Hladina theta - 4-7 Hz
Theta je bytostně spjata se stavy hypnózy, hlubokou relaxací a sněním. Vybavujeme si v ní 
mnohem lépe vzpomínky, především ty, které se udály v dávné minulosti. Paměť se otevírá 
dokořán a pracuje zvýšeným tempem. 

Snění ve stavu theta (často označované jako ,,denní” snění) značně podporuje představivost 
a tvořivost, umožňuje spojovat si vize do ucelené podoby a v neposlední řadě napomáhá 
řešení složitých problémů, které se nám v plně bdělém stavu zdají prakticky neřešitelné. Je 
to zkrátka tajemný a nepolapitelný stav vědomí. Ve stavu theta, vzhledem k tomu, že je v nej-
těšnějším vztahu k podvědomí, je možné účinně provádět změnu vzorců chování, tedy hlu-
boko v nás zapuštěných mechanismů, které výrazně podvědomě ovlivňují náš život.   

Hladina delta - 0,5-3 Hz
Hladinu delta zažíváme výhradně ve spánku.

Každý z výše popsaných stavů vědomí slouží jako pojistka správného chodu důležitých du-
ševních funkcích. Dlouhodobý výzkum prokázal, že mozek má přirozenou tendenci rezono-
vat na úrovni 10 Hz, tedy v hladině alfa. V dnešní uspěchané době a ve stále více uspěcha-
ném světě je však složité docílit celkového zklidnění mysli a těla na delší dobu. Znamená to, 
že nejsme schopni vyhovět daným pravidlům přírody, tedy vysílat po většinu času mozkové 
vlny alfa. Tento fakt je prapříčinou zhoršování zdravotní kondice moderní civilizace v mnoha 
směrech (únava, stres, nesoustředěnost, většina psychických poruch jako jsou deprese, zá-
vislosti a další a z nich odvozené ,,fyzické“ potíže, například vyšší krevní tlak, onemocnění 
cév a srdce vůbec, cukrovka a mnoho dalších). Nedostatek hladiny alfa (ale i nedostatek 
rovnováhy ve střídání hladin vědomí) vede ke zhoršování duševní vyrovnanosti, předčasné-
mu stárnutí a ztrátě pozitivní orientace na svět a na život. 

Využijte tedy plně jedinečnou metodu AVS ve svůj prospěch: umožní vám v tomto směru 
se doslova vrátit do dětských let nezatížených starostmi a napětím, s úžasnou schopností 
zdravého mozku pružně a hravě vnímat svět, snadno se učit a ,,zůstat v pohodě“. Přístroje 
Galaxy umožňují opětovně vytrénovat mozek tak, aby mu vrátil  přirozenou schopnost nejen 
produkovat často a bez větších problémů mozkové vlny alfa, prospěšné v několika směrech, 
ale vůbec schopnost pružně reagovat na potřeby těla i mysli.    

Jan Valuch
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Dodavatel Galaxy
Společnost Galaxy vznikla v roce 1996. Ve svém oboru (AVS - audiovizuální stimulační technologie) je 
renomovanou značkovou firmou a patří do dvanáctky největších dodavatelů AVS přístrojů na světě. Od 
roku 2003 je největším distributorem AVS technologie v Evropě: z hlediska objemu prodeje i počtu a kvali-
ty služeb pro zákazníky.  
Společnost Galaxy spolupracuje s mezinárodními organizacemi (např. Mezinárodní neurotechnologická 
federace, Asociace pro výzkum biofeedbacku, a další), podílí se na světovém výzkumu a vývoji v oboru 
a také vydává českou odbornou literaturu.  
Společnost Galaxy je od svého počátku přímým a výhradním distributorem všech světově významných 
výrobců AVS přístrojů a na evropský trh dodává celosvětový sortiment. 

Výrobce
Výrobcem Procyonu je společnost MindPlace Marketing Inc. (dříve Synetic Systems Int., Inc.), která vznikla 
v roce 1986 v USA a je považována za prvního výrobce AVS přístrojů na světě. MindPlace Marketing je od 
svého založení s drobnými výjimkami největším výrobcem psychowalkmanů na světě (podle počtu vyro-
bených a prodaných ks) a zřejmě také největším exportérem na světě. Její zakladatel a současný ředitel, 
inženýr a technik Robert Austin, spolupracoval od začátku na vývoji programů s předními specialisty 
z oboru neurotechnologie a také z hlediska technické stránky výrobku si dodneška drží světové prvenství 
kvůli řadě uskutečněných patentů. Společnost Galaxy je výhradním zástupcem výrobce od roku 1995 (pro 
několik zemí Evropy).

Doporučená literatura
Jestliže chcete plně využít přínosy vašeho AVS přístroje, přečtěte si příručku Jan Valuch: ,,Vítejte ve světě 
AVS technologie!“, kterou k přístroji zdarma dostáváte. Také si můžete zakoupit další literaturu, kterou 
společnost Galaxy vydává. Tyto materiály byly vypracovány na základě více než padesátiletých zkušeností 
světového vývoje a klinického testování metody AVS. Společnost Galaxy spolupracuje s mezinárodními 
odbornými organizacemi a lékaři a je odborným garantem metody AVS v České republice.

Výhradním dovozcem a distributorem Procyonu 
pro Českou republiku je společnost Galaxy. 

Procyon-knihovna08.indd   39 6/24/08   11:54:40 AM



Založena 1996. Od roku 2003 
největší distributor AVS technologie v Evropě.

Rychlý
start
1)  Vložte baterie a připojte kabely od sluchátek a od brýlí do přístroje. 

2)  Zapněte přístroj přepínačem na boku přístroje. 

3)  Navolte si program (podle programové knihovny) stiskem 
nebo delším podržením tlačítka  (NAHORU/DOLU).

4)  Nasaďte si brýle a sluchátka a zavřete oči. 

5)  Stiskněte tlačítko   (START/STOP) a program začne. 

6)  Vylaďte si hlasitost a intenzitu světel na příjemnou úroveň. 

7)  Až program sám skončí, vypněte přístroj modrým tlačítkem na boku.

Galaxy - výhradní dovozce Procyonu do České republiky.
© 2007 Jan Valuch. Všechna práva vyhrazena.
®  Psychowalkman, Galaxy a GradiorGalaxy jsou registrované ochranné známky společnosti Galaxy Czech s.r.o. 
Procyon je registrovanná ochranná známka společnosti Galaxy Czech s.r.o. 
Programy Procyon jsou autorským dílem. Držitelem práv průběhu programů je společnost MindPlace Marketing, Inc. 
Držitelem práv popisu programů je Jan Valuch. Programy Procyon jsou chráněny autorskými právy v celém rozsahu 
a jejich zneužití je trestné.
© Grafy programů: Galaxy, 2007
Poslední revize: srpen 2007
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