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ORION - Optimum Relaxation Instrument Of (the) Nineties ve svém pro-
gramovém vybavení a mo•nostech shrnuje pøednosti a u•ivatelský kom-
fort všech doposud vyprojektovaných samou•ivatelských audiovizuálních
stimulaèních pøístrojù na svìtì. Navíc, v dobì svého uvedení na trh, je v
kategorii spotøební elektroniky nejslo•itìjším, nejrafinovanìjším a tech-
nologicky nejvyspìlejším pøístrojem, který kdy èlovìk vytvoøil. Pøedzna-
menává vývoj hluboko do tøetího tisíciletí a na druhou stranu je zøejmì
posledním technicky dokonalým výrobkem, který pøímo nekomunikuje s
osobním poèítaèem.
Tento pøístroj pou•ívá z pøírody odvozené a èisté formy smyslové stimu-
lace. V první øadì slou•í jako prostøedník úèinné psychické i tìlesné rela-
xace, získání pocitu bla•enosti a dosa•ení osobního zdokonalení a rùstu.
Z hlediska individuální efektivnosti vyu•ití je tomu s ORIONem podob-
nì, jako s nejmodernìjším, poèítaèem øízeným osobním automobilem -
po pøeètení návodu jej ka•dý doká•e uvést do chodu, ale u• zdaleka ne
ka•dý s ním doká•e rychle a zcela bezpeènì dorazit do vzdálené cílové
stanice. Mistrovství se dá dosáhnout jedinì cvièením.
Seriózní pøístup k sobì samému vy•aduje v prvních tøech a• ètyøech týd-
nech denní cvièení s pøístrojem v rozsahu 20 - 35 minut, a to se zabudo-
vanými relaxaèními programy. V této první fázi jsou všechny ostatní tech-
nické vymo•enosti ORIONu mnohem ménì dùle•ité. Ji• po sedmi dnech
na sobì u•ivatel pozná zøetelné a blahodárné úèinky audiovizuální stimu-
lace a instinktivnì pozná, jakou cestou se má ubírat dál. Nejlepším uka-
zatelem cesty je zdokonalené sebepoznání a studium teorie. I pøedem málo
pouèený u•ivatel brzy pozná, •e pøi sezení s pøístrojem v•dy na chvíli
opouští tento „materiální“ svìt, a co má udìlat, aby tyto jeho výlety „ji-
nam“ dostaly svùj nejhlubší smysl a kvalitu.

Upozornění:
Přístroj nesmí používat osoby trpící záchvatovitými onemocněními, např. epilepsií, osoby
po vážném úraze hlavy, těhotné ženy a osoby s voperovaným kardiostimulátorem.

Doporučení
Jestliže máte zájem využít Orion co nejefektivněji, využijte materiálů Galaxy, které jste obdrželi
zdarma společně s vaším přístrojem nebo publikací, která společnost Galaxy vydává. Tyto
materiály byly vypracovány na základě vědeckých poznatků a klinického testování metody
audiovizuální stimulace (AVS), na jejímž principu Orion funguje. Tyto materiály připravila
společnost Galaxy ve spolupráci s mezinárodními odbornými organizacmi.
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22. Závěr dne
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displej LED

otočný knoflík ovládání intenzity
záblesků v brýlích

klouzavý přepínač
elektrického proudu
(bílá tečka - zapnuto)

Tlačítko (START/STOP)
spuštění a zastavení
(ukončení) programu

zdířka konektoru (kabelu)
dobíjecího adaptéru (ze sítě)

tlačítko (U/II) přepínání režimu
nebo k „zastavení programu
na místě“ a jeho opětovnému
spuštění

otočný knoflík ovládání hlasitosti zvuku

zdířka
konektoru
(kabelu) brýlí

zabudovaný citlivý mikrofon

AUDIO INPUT/OUTPUT
obě zdířky slouží libovolně k
připojení konektoru (kabelu)
sluchátek a kabelu z externí-
ho přehrávače

tlačítko NAHORU/DOLU slouží k : a)
volbě některého ze 23 vestavěných
programů, b) volbě frekvence
(kmitočtu stimulace) v manuálním
(programovacím) režimu

Popis ovládací jednotky
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18. Vědomí těla a duše

19. Odpočinek po práci

20. Univerzální relaxace
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Příslušenství kompletu Orion
1. ovládací jednotka
2. stimulaèní brýle
3. stereosluchátka
4. propojovací kabel k (externímu) audiopøehrávaèi
5. sada baterií A 1,5 V (3 ks)
6. brašna z MEGA-propylenu
7. CD Audio StrobeTM Sampler s digitální kódovanou stopou
8. Galaxy návod k pou•ití v èeštinì
9. pøepravní obal

Pokyny k uvedení do chodu
1) Vlo•te do pøihrádky (baterií) s odsuvným víkem 3 baterie (podle schématu

polarity). (Pøi výmìnì baterií dbejte na to, aby všechny tøi èerstvé baterie
byly od tého• výrobce a stejné výrobní šar•e). Pou•ívejte jen kvalitní alkalic-
ké baterie (nikdy dobíjitelné). Jakmile baterie zeslábnou natolik, •e nenapojí
chod programu, na displeji se zobrazí upozornìní „LO“.

2) Pøipojte kabel sluchátek do jedné z obou zdíøek na pravém boku pøístroje.
(Do druhé zdíøky pøipojte kabel z pøehrávaèe.)

3) Pøipojte kabel brýlí do zdíøky pro brýle.

4) Zapnìte elektrický obvod. Na displeji se (v•dy po zapnutí) zobrazí 01 - t.j.
èíslo vestavìného programu 1 .

5) Stisknìte tlaèítko NAHORU/DOLU, èím• si vyberete kterýkoli ze 23 vesta-
vìných programù, jeho• poøadové èíslo se zobrazí na displeji. Kliknutím tla-
èítka se zobrazené èíslo posune o krok nahoru nebo dolù, dr•ením tlaèítka
docílíte, •e se poøadová èísla programù budou posloupnì zobrazovat smìrem
nahoru a od è. 23 smìrem dolù.

6) Nasaïte si brýle a sluchátka (a spus•te externí pøehrávaè).

7) Pohodlnì se uvelebte v ústraní, zavøete oèi a stisknìte tlaèítko start. Vybraný
program skonèí na sekundu pøesnì (podle údaje uvedeného v programové
knihovnì). Pokud chcete nebo nechtìnì musíte pøerušit (ukonèit) sezení s
pøístrojem, stisknìte tlaèítko STOP nebo vypnìte proud pøepínaèem na pra-
vém boku. Pokud chcete libovolnou pasá• programu pro jeho úèinnost nebo
líbivost poslouchat déle, stisknìte tlaèítko uprostøed (U/II), èím• se program
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UČEBNÍ PROGRAMY

17. Rozvíjení obrazotvornosti

16. Rozvíjení tvořivosti

15. Soustředění
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„zastaví na místì“ (stimulaèní frekvence a vzorec svìtel i zvuku „zmrzne“).
Opakovaným stiskem tého• tlaèítka se program znovu uvede „do chodu“.
Celková doba sezení se prodlou•í o dobu „zastavení“ programu. Bìhem cho-
du programu blikají na displeji dvì desetinné teèky (vlevo a vpravo). Pøi
„zastavení na místì“ blikat pøestanou.

8) V prùbìhu sezení s programem si ovládacími knoflíky na horním panelu upravte
intenzitu svìtelných zýbleskù na nejvyšší pøíjemnou úroveò a hlasitost zvuku
(binaurálních rytmù) rovnì•. (Pokud posloucháte externí pøehrávku, seøiïte si
vzájemnì hlasitost zvuku i na ORIONu i na pøehrávaèi.) V prùbìhu sezení
mù•ete tlaèítkem NAHORU/DOLU mìnit tóninu (výšku zvuku) podle osobní
zkušenosti èi potøeby nebo pro dosa•ení harmonie s externí hudební pøehrávkou.
Pøi kliknutí tlaèítkem poskoèí tónina o stupeò výše èi ní•e, pøi podr•ení tlaèítka
tónina v plynulých krocích stoupá (nebo klesá) a• na konec škály a zpìt. V
tomto pøípadì se uvolnìním tlaèítka ulo•í tónina, která byla právì navolena.

Poznámka:
Jakmile se vestavěný program uvede do chodu, na displeji se trvale zobrazuje
číselná hodnota aktuální stimulační frekvence (s přesností na jedno desetinné
místo) tak, jak opisuje křivku toho kterého programu.
Každý vestavěný program začíná a končí „roztměním“ a „zatměním“ (patenty
Soft-OnTM a Soft-OffTM) světla i zvuku, aby u uživatele nedošlo k lekavé reakci.
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12. Rychlé rozsvícení mozku

14. Pauza před zkouškou

13. Superlearning
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Programová knihovna
První sloupec označuje číslo programu a druhý sloupec čas programu v
minutách.

VRCHOLNÉ VÝKONY
01 20 Regenerace energie

02 18 Vrcholný výkon - vhodný s rytmickým (rockovým)
hudebním doprovodem - lze použít opakovaně za sebou

03 15 Rychlý odpočinek - kdykoli během dne zažene únavu

04 15 Superpauza - podobný jako 03, avšak účinnější - je skvělý s
rychlou rytmickou hudbou

05 17 Atletická rozcvička - vhodný před cvičením nebo
sportovním výkonem, slouží jako psychický dopink

06 30 Vítěz - vhodný pro vizualizaci úspěchu při sportovním
výkonu a k akumulaci energie

RELAXACE
(kterýkoli z programů této skupiny je třeba užívat pravidelně jako základní
oporu psychosomatické rovnováhy)

07 15 Krátká přestávka v práci - ideální v kombinaci se
strečinkem pro osoby vykonávající sedavou práci

08 25 Sauna mysli - vhodný doplněk autogenního tréninku a
dýchacích technik

09 16 Bleskové osvěžení - program vhodný pro okamžiky,
kdy se cítíte na konci svých sil

10 35 Nejhlubší relaxace - vhodný jako prvotní cvičný program
relaxační reakce, relaxační hudba umocní jeho účinky

11 60 Transmeditace - sonda sebepoznání, je nutné si pro něj
zajistit dostatečný čas i absolutní klid
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UČEBNÍ PROGRAMY
12 10 Rychlé rozsvícení mozku - udržuje soustředěnou

pozornost, je vhodné jej používat každou hodinu, pokud to
vyžadují okolnosti

13 35 Superlearning - učení se cizím jazykům z pásek

14 15 Pauza před zkouškou - odbourá trému, navodí optimální
soustředěnost

15 15 Soustředění - podobný jako č. 14, avšak s dlouhodobějším
účinkem

16 20 Rozvíjení tvořivosti - ke stimulaci myšlenkových pochodů

17 20 Rozvíjení obrazotvornosti - ideání pro výtvarně vnímavé
osoby

SOMATICKÉ PROGRAMY
18 25 Vědomí těla a duše - klade důraz na uvolnění jednotlivých

partií těla

19 22 Odpočinek po práci - vhodný po návratu z práce a před
konzumací volného času

20 25 Univerzální relaxace - vhodný jako základní program pro
prvouživatele

21 18 Dobrou noc - program k naladění ke spánku, intenzitu
světel je vhodné ztlumit

22 25 Závěr dne - ideální jako poslední akce před usnutím

23 Rozptýlení - program náhodně volí skoky mezi frekvencemi
v neomezených kombinacích po cca 3 sekundách - použijte
pro neopakovatelný prožitek. Upozornění: program je bez
časového omezení.

Poznámka:
Charakteristiku určení jednotlivých programů z knihovny je nutno chápat pouze jako
orientační. Programy byly vytvořeny tak, aby vyhovovaly svou skladbou a účinkem
široké vrstvě uživatelů. Konkrétní jedinec může přijít na to, že např. program č. 07 má
na něj účinek očekávaný od programu č. 09, atp.
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U 2
Manuální režim umožňuje individuální manipulaci se stimulačními frekvencemi v rozpětí
od 1.0 Hz do 30.0 Hz.

To u•ivateli, obvzvláštì zkušenému, dává obrovskou svobodu v experimentová-
ní se stavy svého vìdomí a momentálními náladami, testováním svých reakcí na
specifické stimulaèní podnìty (které lze abstrahovat v tisících kombinací) a ná-
cviku technik EEG biofeedback.

1) Zapnìte pøístroj a stisknìte tlaèítko U/II dvakrát - na displeji se zoprazí sym-
bol U 2. (Pøipojit pøehrávaè a pouštìt nahrávku nemusí mít smysl, proto•e by
specifický efekt re•imu mohl vyznít naprázdno.)

2) Nasaïte si sluchátka a tlaèítkem NAHORU/DOLU nastavte výšku tóniny.
(Po spuštìní programu je tato funkce vypnuta.)

3) Stisknìte tlaèítko START a program se uvede do chodu - na displeji se zobra-
zí èíselná hodnota frekvence 1.0.0. (t.j.10.0 Hz) a dvì rytmicky blikající de-
setinné teèky po stranách, co• znamená, •e probíhá asymetrická varianta sti-

Zvláštní režimy

U 1
Uživatelský režim dekódování digitální stopy uložené na nahrávkách kompaktních disků
označených Audio Strobe TM.

1) Zapnìte pøístroj a stisknìte tlaèítko U/II - na displeji se zobrazí U 1.
2) Pøipojte k pøístroji ORION brýle, sluchátka a pøehrávaè s kódovanou na-

hrávkou. Jakmile hudbu spustíte, dekodér bude ovládat stimulaci v brýlích
pøesnì podle ulo•ených pokynù po celou dobu skladby a tímto zpùsobem
psychoaktivní slo•ku hudby „tlumoèit v øeèi svìtla“.

Poznámka:
Režim (U 1) Audio Strobe nebude reagovat na nahrávku opatřenou jiným digitál-
ním kódem (než Audio Strobe) buď vůbec, anebo částečně a nesynchronizovaně.
Poškození mu však nehrozí. Intenzita a rychlost záblesků v brýlích se v tomto režimu
ovládá oběma knoflíky na přístroji (na horní hraně), hlasitost zvuku jen na přehrá-
vači.

1 3

Po levé straně je uvedena frekvence (v Hz), dole čas v minutách.
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mulace (obou polovin mozku i tìla støídavì). Chcete-li zmìnit variantu sti-
mulace na symetrickou (synchronnì vysílané pulsy svìtla a zvukù do obou
oèí a uší souèasnì), kliknìte jednou tlaèítkem U/II. (Další kliknutí pøepojí
zpìt na asymetrickou variantu.)

4) Klikáním tlaèítka NAHORU/DOLU posunete stimulaèní frekvenci o jeden
krok nahoru nebo dolù, podr•ením tlaèítka docílíte rychlejšího plynulého pøe-
laïování nahoru nebo dolù. Mezi 1Hz - 20 Hz jsou kroky po 0.1 Hz, od 21 Hz
do 30 Hz po 1.0 Hz. Jakmile se na displeji zobrazí èíselný symbol po•adova-
né frekvence, tlaèítko uvolnìte.

5) Po pøeladìní na po•adovanou frekvenci si nasaïte brýle.

Dùle•ité upozornìní:
1) Stoprocentní efekt a u•itek z mo•ností manuálního programu mohou mít jen

osoby s dobrými znalostmi o stavech vìdomí a z psychoneurofyziologie, psy-
chobiologie a biofyziky.

2) I ménì pouèený a ménì zkušený u•ivatel však z tìchto mo•ností mù•e mnoho
vytì•it, a to dvojím zpùsobem:

a) Buï si pøedem navolí urèitou frekvenci a variantu stimulace, vyhradí si urèi-
tý èas (napø. 20 minut) k sezení, pak si nasadí brýle a s pou•itím své vùle,
soustøedìní a samozøejmì pøístroje docílí pøeladìní dominantní frekvence
svých mozkových vln z hladiny plnì aktivovaného vìdomí (napø. 22 Hz beta)
do hladiny uvolnìní (napø. 13 Hz alfa), její• hodnota je po celou dobu sezení
nastavena na pøístroji a je obdobou principu známého a aplikovaného jako
EEG - biofeedback.

b) Nebo si pøedem nastaví frekvenèní hodnotu plného vìdomí (napø. 22 Hz),
nasadí si brýle a v prùbìhu sezení po malých krùècích sni•uje hodnotu stimu-
laèní frekvence tlaèítkem. Pøitom èasto oèima nekontroluje pokles nastavení,
ale pozoruje a vnímá zmìny, které probíhají v jeho vìdomí i tìle a na frekven-
ci, která mu pøináší nejhlubší pro•itek, setrvá libovolnou dobu.

3) Mezi variantami synchronní a asymetrické stimulace je z hlediska úèinnosti
mno•ství rozdílù, které však u zdravého u•ivatele nehrají dùle•itou roli a
ka•dý sám brzy pozná, která z obou variant a za jakých okolností je pro nìj
vhodnìjší. V zásadì platí, •e asymetrická stimulace je úèinnìjší na poèátku
sezení, kdy doká•e razantnìji zmìnit stávající bioelektrický výkon mozku,
avšak na druhé stranì synchronní stimulace umo•òuje pøesnìjší cílové nala-
dìní a vyšší stabilitu výsledku.

4) Upozornìní: Vìdecké výzkumy prokázaly, •e nejrizikovìjším faktorem schop-
ným vyvolat epileptický èi obdobný záchvat, je (zejména asymetrická) vizu-
ální stimulace (v brýlích) ve frekvenèním pásmu 14 - 18 Hz. Jakkoli indispo-
nované osoby by si doèasnì mìly na toto pásmo pou•ité v manuálním re•imu
dát pozor.
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Grafické znázornění programů
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3. Rychlý odpočinek

2. Vrcholný výkon

VRCHOLNÉ VÝKONY
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U 4
Režim MicroPulse TM je unikátní v tom, že prostřednictvím zabudovaného mikrofonu sní-
má zvuk z prostoru a „tlumočí“ jej ve stroboskopických záblescích v brýlích procesorem
ColorPulse.

Toto umo•òuje u•ivateli snímat zvuk hudby z reproduktorù bez kabelového pro-
pojení (ORIONu a pøehrávaèe), snímat opakující se zvuky prostøedí èi pøírody a
nechat se jimi ovlivnit. Je mo•no na mikrofon recitovat báseò, zpívat èi pískat si
a ORION tyto podnìty zpracuje do digitalizované audiovizuální stimulace (op-
timální aktivace mikrofonu lidským hlasem je na vzdálenost do 40 cm).

1) Zapnìte pøístroj s pøipojenými brýlemi a ètyønásobným kliknutím tlaèítkem
U/II se dostanete do re•imu U 4 - na displeji se zobrazí symbol U 4. Ka•dý
silnìjší zvuk z prostoru, pøípadnì váš hlas bude aktivovat mikrofon, o èem•
se pøesvìdèíte podle zábleskù v brýlích.

2) Kvalitu a intenzitu zábleskù v tomto re•imu budete ovládat obìma knoflíky.
Pokud je pøíchozí zvuk slabý natolik, •e svìtla aktivuje nedostateènì, je tøeba
zesílit zvuk na pøehrávaèi nebo se ke zdroji zvuku s pøístrojem pøiblí•it.

U 3
Režim ColorPulse TM R je uživatelský režim, který „tlumočí hudební nebo mluvenou nahráv-
ku všech nekódovaných nosičů MC a CD do světelných pulsů v brýlích.

Reaguje na intenzitu zvoukové stopy ve vztahu k rytmu. Èím je rychlost rytmu
vìtší a kontrastnìjší (doprovod bicích nástrojù), tím rychlejší a dynamiètìjší
jsou i svìtelné záblesky v brýlích, a naopak.

1) Zapnìte pøístroj a tøikrát kliknìte tlaèítkem U/II - na displeji se zobrazí sym-
bol U 3.

2) Propojte kabelem ORION a pøehrávaè.

3) Spus•te chod pøehrávaèe a nasaïte si brýle (a sluchátka).

4) Stisknìte tlaèítko START na ORIONu.

Poznámka:  V tomto režimu slouží oba knoflíky na ORIONu (na horní hraně) jen k
ovládání jasu a výkonu světelných záblesků. Hlasitost zvuku je třeba ovládat na
přehrávači. Stimulační účinek ORIONu v tomto režimu nelze jakkoli předvídat.
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Péče a údržba
Chraòte pøístroj pøed prachem, neèistotou a nárazy èi pády. Chraòte pøístroj

pøed pøímým sluncem, teplotami pod 0oC a nad 45oC, pøed rel. vlhkostí nad
65 % a prùnikem vody èi jiné tekutiny do otvorù ovládací jednotky.

Kabely z pøístroje odpojujte v•dy vyta•ením konektoru (nikdy tahem za kabel),
a to v•dy, kdy• nebudete pøístroj pou•ívat déle ne• 24 hodin.

Po sezení vypínejte pøístroj pøepínaèem proudu kvùli úspoøe baterií. Nepou•í-
vejte dobíjitelné baterie (NiCad), proto•e jejich napìtí (pøi plném dobití) vìt-
šinou podkraèuje hodnoty, které ORION vy•aduje.

Mù•ete pou•ít k provozování i adaptér, chcete-li. Baterie mù•ete nechat v pøí-
stroji, nebudou se však dobíjet. Adaptér musí mít kladnou polaritu (kladný
pól na støedním kontaktu) a napìtí 7,5 V. POZOR! Pøi jiném zapojení nebo
napìtí riskujete poškození pøístroje.

nahrávka AudioStrobe
Sound track s digitální synchronizací stroboskopických záblesků obsahuje
ukázky těchto skladeb:

Nahrávka: Autor: Èas:
1. Zvukové iluze Norman Durkee 14:56
2. Planeta vody Andrzej Slawinski 14:51
3. Snìní mysli Jeffrey Thompson 12:36
4. Cesta bubnù Muruga, Prem Das, Shakti 13:54
5. Pohoøí Tibetu Karma Moffet 13:34

Případné závady
Zdá se, •e pøístroj nefunguje tak, jak by mìl.

Nejdøíve ze všeho zkuste vymìnit baterie za èerstvé.

Zvuk jde jen do jednoho sluchátka nebo má zhoršenou kvalitu.
a) Zkontrolujte, zda je konektor ponoøen ve zdíøce celý.
b) Pøepojte konektor do druhé zdíøky.
c) Zkuste pou•ít jiná sluchátka.


