
Úvod
Miliony lidí po celém vyspìlém svìtì dnes 
pou�ívají audiovizuální stimulaèní přístroje. 
Proè? Je to jednoduché: AVS technologie je 
prostì ú�asná! Vyjádřil jsem se dost emotiv-
nì, ale je to namístì: stejnì tak se toti� vyjad-
řuje velké mno�ství u�ivatelů. Podle celo-
svìtových i èeských statistik je drtivá vìtšina 
u�ivatelů s úèinky (kvalitních) AVS přístrojů 
spokojena a pokládají je po své osobní zku-
šenosti za nenahraditelný nástroj osobní 
kondice a duševní hygieny. 
AVS technologie je metoda nenávyková 
a bez jakýchkoliv vedlejších úèinků. Doká�e 
ovlivnit skuteèné příèiny mnoha zdravot-
ních potí�í. 
Vysoká úèinnost AVS přístrojů v kategoriích 
relaxace, zlepšení kvality spánku, rychlé od-
stranìní únavy a stresu, špatných nálad nebo 
zvýšení koncentrace nemá konkurenci.
Pou�ívání AVS přístroje je velmi jednoduché 
a příjemné.
Z uvedených důvodů není divu, �e prodej 
AVS přístrojů roste všude na svìtì. Příznaèný 
je názor nìkterých odborníků, �e AVS p  ř í-
stroj se zanedlouho stane stejnì bì�nou sou-
èástí domácnosti, jako jsou dnes lednièka èi 
televize. Tìším se na to a vy mů�ete všechny 
výhody ocenit u� dnes.

AVS = audiovizuální stimulace

Jan Valuch je svìtovì uznávanou osobností 
v oboru AVS technologie. Mimo jiné je  autorem 
nìkolika odborných zdravotních projektů, spo-
luzakladatelem spoleènosti Galaxy, prezidentem 
WAAT (World Association for AVS Technology) 
a  odborným garantem AVS    technologie pro 
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Co je to AVS technologie? 

Jan Valuch
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Princip AVS technologie

Jak a kdy                           
AVS technologie vznikla
Vìdci zjistili, �e šimpanzi chodí kilometry 
daleko jen proto, aby spatřili záblesky slun-
ce na vodní hladinì. Přijímáním takových 
svìtelných podnìtů - o urèitém kmitoètu 
(frekvenci) - si toti� udr�ují psychosomatic-
kou rovnováhu. Výzkumy potvrdily, �e ten-
to princip ladìní mozku pomocí ryt mického

 svìtla a zvuku, obnovuje u všech savců vèetnì 
 èlovìka psychosomatickou rovnováhu a je
nezbytným předpokladem udr�ení zdraví. 
Rytmický zvuk a svìtlo pou�ívaly v minulých 
tisíciletích všechny svìtové kultury pro na-
buzení euforie u davu lidí, podpoření me-
ditace, navození jiných stavů vìdomí a� po 
stimulaci spánku. Tyto techniky, například 
hra na buben, různé šamanské rituály, upře-
né pozorování plamene ohnì, jsou souèástí 
,,lidského“ vìdomí. Vìda ve dvacátém sto-
letí zjistila, proè fungují. Působení AVS p ří -
stroje je ve své podstatì přirozené – má ko-
řeny v našem psychosomatickém ustrojení 
i v tisícileté lidské zkušenosti.
Rytmické svìtlo a zvuk, tedy dnešní moder-
ní AVS přístroj, doká�e zmìnit tzv. frekvenci 
mozkových vln. Jednoduše tak, �e frekven-
ce mozku se na frekvenci, kterou mu nabíd-
ne přístroj naladí (tzv. ,,efekt napodobení 
frekvence“).

Frekvence mozku se mìní sama ka�dou 
chvíli podle toho, v jakém se èlovìk nachá-
zí duševním a tìlesném rozpolo�ení. Stej-
nì tak se mìní podle toho, jak ji ovlivòují 
faktory moderní civilizace, v mnohém ne-
gativní. Tyto faktory optimální fungování 
mozku v udr�ování psychosomatické rov-
nováhy narušují. Princip AVS  přístroje spo-
èívá ve schopnosti vyladit narušený průbìh 
frekvence mozku do správné úrovnì a také 
zmìnou frekvence mozku dosáhnout zmì-
ny duševního a tìlesného naladìní.

Činnost mozku
Mozek je vlastnì malá bioelektrárna. Veš-
kerá jeho èinnost probíhá na základì drob-
ných elektrických výbojů. Souèet všech 
tìchto elektrických výbojů urèuje celkovou 
elektrickou aktivitu. Tato aktivita, resp. rych-
lost elektrických výbojů, je různá. Pomo-
cí přístroje zvaného elektroencefalograf 
(EEG) mů�eme rychlost elektrických signálů 
zmìřit, podobnì jako aktivitu srdce mìříme 
EKG přístrojem. Rychlost elektrické aktivity 
mozku, která se nazývá frekvence (udává se 
v hertzích za sekundu - znaèka ,,Hz“), se dìlí 
pro zjednodušení do ètyř skupin, tzv. hladin 
vìdomí.
Jednotlivé hladiny vìdomí mají různou frek-
venci a ka�dá hladina vìdomí je charakte-
ristická jiným duševním i fyzickým stavem 
(viz. tabulka).
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Tabulka hladin vědomí

hladina vìdomí
frekvence 

(v Hz)
stav tìla a mysli

delta 0,5-3 spánek

theta 4-7 hluboké uvolnìní

alfa 8-12 uvolnìní, pocit blaha a vyrovnané mysli

beta 13 a víc
vìdomá aktivita, soustředìní na vnìjší svìt, stav při 
pohybu, nad 20 Hz vzrušení, stres, úzkost, napìtí  

AVS přístroj doká�e pomocí svìtel a z vuků 
velmi cílenì navodit po�adovanou hladinu 
vìdomí a co víc, i zcela specifickou frekven-
ci. To je důle�ité, proto�e teprve při urèité 
frekvenci se mozek a tìlo chová příslušným 
způsobem. Například frekvence 7-8 Hz 
zmíròuje bolest, při frekvenci 1-2 Hz se 
uvolòuje hormon melatonin zajiš�ující spá-
nek. Dále uvádím struèný popis jednotlivých 
hladin vìdomí.
  
Hladina beta (14-30 i více Hz)
Beta vlny jsou v�dy produkovány ve stavu 
bdìlosti a plného vìdomí. Hladina beta se 
vyznaèuje vìdomým stavem mysli  a    sou -
středìním na okolí. Při vysokých hodnotách 
(nad 20-25 Hz) představuje napìtí, stres, 
úzkost, eventuálnì trému.

Hladina alfa (8-13 Hz)
Tyto vlny jsou vìtšinou vysílány v průbìhu sou-
středìného odpoèinku (nejlépe při zavřených 
oèích), při bì�né èi hluboké relaxaci, uvolnìní. 
Hladina alfa je od poèátku lidstva �ádoucím 

cílem vìtšiny všeobecnì znamých relaxaèních 
a ozdravných technik. Schopnost èlovìka na-
vodit (kdykoliv) přítomnost �ádoucích alfa vln 
mů�e v tradièních meditaèních technikách 
znamenat nìkolik let intenzivního tréninku.
Je prokázáno, �e mnohé význaèné osobnosti 
v historii lidstva, např. génius Albert Einstein, 
se èasto nacházeli ve stavu alfa, ve kterém je 
mimo jiné mnohem snadnìjší nacházet jaké-
koliv řešení problémů, tvořivì myslet a ucho-
vávat si velmi vysokou psychickou  i  fyzickou 
kondici. V hladinì alfa se spouští vìtšina sa-
moozdravných funkcí organismu a nìkteré 
teorie uvádí, �e v hladinì alfa prakticky nelze  
onemocnìt.

Rozhraní hladin alfa a theta - 7,83 Hz
Rozhraní hladin alfa a theta, tedy frekven -
ce mezi 7-8 Hz (konkrétnì 7,83 Hz), se na -
zývá ,,Schumannova rezonance” (èi ,,Stav 
pìti meditací”). Na této frekvenci 7,83 Hz 
pulsuje i geomagnetické jádro Zemì a je 
základním rytmem veškeré přírody a �ivota 
na Zemi. 
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Hladina theta (4-7 Hz)
Theta je bytostnì spjata s hlubokou relaxací 
a snìním. Vybavujeme si v ní mnohem lépe 
vzpomínky, především ty, které se udály 
v dávné minulosti. Pamì� se otevírá dokořán 
a pracuje zvýšeným tempem. Snìní ve stavu 
theta (èasto oznaèované jako ,,denní” snì-
ní) znaènì podporuje představivost a tvoři-
vost, umo�òuje spojovat si vize do ucelené 
podoby a v neposlední řadì napomáhá ře-
šení slo�itých problémů, které se nám v plnì 
bdìlém stavu zdají prakticky neřešitelné. Ve 
stavu theta, vzhledem k tomu, �e je v nej-
tìsnìjším vztahu k podvìdomí, je mo�né 
úèinnì provádìt zmìnu vzorců chování, 
tedy hluboko v nás zapuštìných mechanis-
mů. Navození hladiny theta znamená přímý 
vstup k podvìdomé slo�ce osobnosti. 

Hladina delta (0,5-3 Hz)
Hladinu delta za�íváme výhradnì ve spánku. 

AVS přístroj    
navozuje hladiny vědomí
Dlouhodobý výzkum prokázal, �e mozek 
musí mít mo�nost navozovat jednotlivé sta-
vy vìdomí podle potřeb organismu. Tím 
udr�uje zdravotní kondici celého organis-
mu a ka�dý èlovìk to v dìtských letech ještì 
umí. Dítì potřeby tìla přirozenì respektuje:

 kdy� dá mozek pokyn ke spánku, usne,
  zasní se bìhem dne (hladina alfa) apod. 
 Dospìlý èlovìk má při dnešním �ivotním
stylu v udr�ování této psychosomatické 
rovnováhy mnoho překá�ek a nedaří se mu 
to. Znamená to, �e není schopen vyhovìt 
daným pravidlům přírody. Tento fakt je 
prapříèinou zhoršování zdravotní kondice 
moderní civilizace v mnoha smìrech - úna-
va, stres, nesoustředìnost, vìtšina psychic-
kých poruch jako jsou deprese, závislosti 
a další a z nich odvozené ,,fyzické“ potí�e, 
například vyšší krevní tlak, onemocnìní cév 
a srdce vůbec, cukrovka a mnoho dalších. 
Nedostatek hladiny alfa dále vede k poru-
šení rovnováhy ve střídání hladin vìdomí, 
zhoršování duševní vyrovnanosti a předèas-
nému stárnutí.
Naštìstí existují metody, jak vracet lidskou 
mysl a organismus k prapůvodní rovnováze 
a jednou z tìch úèinných a bezpeèných je 
AVS technologie. Vyu�ívejte ji naplno! 

Jan Valuch
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Záruka úèinnosti
Dodr�ujte následující pokyny a budete s pří- 
strojem spokojeni. Při dodr�ování tìchto 
pokynů je úèinnost garantovaná a AVS pří-
stroj vám poskytne trvalé zvýšení vaší psychi-
cké a fyzické kondice.

Postup pro úplné začátečníky
Dodržení tohoto postupu je nutné 
a zcela zásadní pro účinnost a další 
používání.
První týden (5 dní) absolvujte sezení 
každý den, nebo alespoň téměř kaž-

dý den.  

První den
Zvolte jakýkoliv relaxaèní program s délkou 
20 minut. 

Druhý den
Opìt pou�ijte stejný relaxaèní program. 
Sledujte rytmus dýchání, soustřeďte se na 
ka�dý výdech a nádech. Představujte si, �e 
je vaše tìlo odpoèaté a více odolné proti 
ka�dodenním problémům.

Třetí den
Opìt zaènìte s relaxaèním programem a ten- 
tokrát zkuste jiný. Pronikáte do tajů nového
druhu relaxace, cítíte se lépe, máte více 

 energie.

Čtvrtý den
Při pravidelném pou�ívání se pro vás tento 
způsob stává rutinní a velmi příjemnou zále-
�itostí. Cítíte se stále lépe. Pokraèujte opìt
relaxaèním sezením. Od ètvrtého dne mů�e- 
te absolvovat i dvì dennì (s èasovým odstu- 

o cílech, kterých byste chtìli dosáhnout. 

Pro zaèátek staèí představa toho, jak se cítí-
te lépe. Pokud vám to i přes snahu nepůjde, 
nenu�te se! Klidnì se jen nechte unášet pů-
sobením a snìte, o èem chcete.   

Pátý den
Vyberte si jakýkoliv program podle momen-
tální nálady v délce 20 minut. Zřetelnì cítí-   
te, o kolik se zlepšila bìhem pouhých pìti  
dní vaše schopnost relaxace, nálada, uvol-
nìní. Představte si, jak se vše zlepší po nìko-  

  lika týdnech.
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Další pokyny
Vnímání svìtelných záblesků otevřenýma 
oèima není zraku škodlivé,  a  l e  sni�uje úèin  - 
nost stimulace, proto doporuèujeme mít oèi 
zavřené.

Optimální intenzita svìtelných záblesků 
a hlasitost zvuku jsou ty, které vám v  d a-
ném okam�iku navozují nejpříjemnìjší poci-
ty, pou�ívání musí být příjemné. 

Bez zkušeností nepou�ívejte více programů 
ihned za sebou. 

Pokud jste AVS přístroj nepou�ili nejménì 
7-14 dní, zaènìte opìt relaxaèním progra-
mem.

V�dy absolvujte celý program, proto�e úèi-
nek přichází postupnì a naplno se mů�e 
projevit a� po absolvování celého progra-
mu. 

Sezení kratší ne� 15 minut a ménì èastá 
ne� třikrát týdnì nemusí přinést oèekávaný 
nebo dokonce vůbec �ádný úèinek. U �ívání  
nad doporuèenou dobu nemů�e způsobit 
�ádnou újmu na duševním èi tìlesném zdraví. 

Doporuèení a tipy 
Pravidelnost u�ívání přístroje je významnìjší 
faktor ne� délka sezení.

Při stimulaci nedìlejte nic: své pocity, myš-
lenky a barvy, které vidíte, nechte volnì ply-
nout myslí. 

Ideální pozice pro pou�ívání je nìco mezi 
sedem a lehem.

Pokud máte zkušenosti s dechovým cvièením 
(ovládáním dechu), nebojte se je pou�ít. Umoc- 
níte tím úèinek stimulace. 

Ka�dý z nás je neopakovatelná individualita, 
a proto jednotlivé programy působí na ka�-
dého trochu jinak. Zále�í také na momen-
tálním rozpolo�ení a náladì. 

Žádný program vám nebude vyhovovat 
trvale, proto�e po nìjakém èase úèinnost 
jednoho pou�ívaného programu klesne 
(mozek si na nìj ,,zvykne“). Pokud takový 
program na nìjakou dobu vymìníte za jiný, 
mů�ete se k nìmu èasem opìt vrátit a jeho 
úèinnost se obnoví. Subjektivní zá�itek 
z jednoho a toho samého programu mů�e 
být poka�dé jiný. 
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Proto�e v průbìhu vìtšiny programů dochá-
zí k mírnému omezení prokrvení konèetin, 
nepraktikujte sezení v chladném prostředí 
a nedostateènì obleèeni.

Pokud se vám bìhem relaxaèního sezení 
nenavodí pocit uvolnìné mysli, soustřeďte 
se vìdomì na sledování svìtelných obrazců 
a sna�te se v nich hledat reálné vìci.

Před spuštìním uvolòujícího programu (re-
laxace, spánek, somatické apod.) nedopo-
ruèujeme po�ít stimulant (alkohol,  k  á va,  
èaj, energetický nápoj), proto�e budou blo-
kovat úèinek. 

Vylaďte si intenzitu svìtla a zvuku hned na 
zaèátku – před sezením nebo hned po jeho 
spuštìní, aby vás průbì�né ladìní bìhem 
programu nerozptylovalo.

Možné potíže

Při programu usnete
Při programu na např. uèení, relaxaci, tedy 
jiného   programu ne� na spaní usnete .   Příèina  
je zřejmá - mìli jste tzv. spánkový dluh. Jestli

 �e má organismus dobře fungovat, musí mít
dostatek energie. Tu  získává  především  ve
ve spánku. AVS přístroj bez    ohledu na druh  

 programu v�dy optimalizuje funkce mozku  
 a tìlesných biorytmů. Proto dá v případì ,
 �e rezervy jsou vyèerpané, au tomaticky povel
k odpoèinku – spánku. Proto mů�ete usnout
 i při jiném ne� spánkovém programu.  

Při sezení                            
vás začne bolet hlava
Z devadesáti a více procent způsobuje bo-
lest hlavy nerovnomìrné prokrvení  m  ozku.
Není to samotná příèina, je   t  o    důsledek  

 jiných jevů (např. strava, únavová  zátì�, ne- 
dostatek tekutin, stimulanty aj.).  N  icménì  
nerovnomìrné, nesprávné prokrvení způ- 

 sobí bolest hlavy. 
Nezbytným a pozitivním důsledkem 
AVS stimulace je zvýšení průtoku krve moz-
kem. Proto mů�e nìkdy AVS přístroj bolest 
hlavy zmírnit (nebo i odstranit), ale mů�e
se  také stát, �e bolest hlavy, která je �na 
spadnutí“, urychlí.

7
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jídle, kdy je mozek ménì prokrven.
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Týká se to vìtšinou pouze osob, které mají 
s bolestmi hlavy pravidelné potí�e. Při opa-
kovaném pou�ívání AVS přístroje se prokr-
vení mozku zlepšuje, tím se sni�uje riziko 
bolesti hlavy a èasto se také sni�uje bolest 
samotná. 

Nepříjemné pocity 
Urèitou èást prvou�ivatelů mohou provázet 
nepříjemné pocity. Ty mohou mít mnoho 
příèin. Vìtšinì ,,objektivních“ příèin se lze 
preventivnì vyhnout, nìkdy však existují 
příèiny, které neznáme. Psychofyziologické 
momentální naladìní èlovìka je příliš slo�ité 
na to, abychom o nìm všechno vìdìli. Je to 
stejné, jako kdy� se nìkdy cítíte bez zjev-
ného důvodu ,,špatnì“. Tyto nepříjemné 
pocity naštìstí nic záva�ného neznamenají 
a rychle odezní.
Doporuèení pro tyto případy zní - stimulaci 
ukonèit a přístroj pou�ít a� druhý den.
Objektivní vlivy, kterých se lze vyvarovat - 
intenzita svìtelných záblesků na příliš vyso-
ké úrovni, svìtelná stimulace s vynecháním 
zvuku, špatné prostředí (hluk, psychické
,,neútulno“ èi neklid).

Kvalitní sluchátka
K AV stimulaci mů�ete pou�ít jakákoliv slu-
chátka, musí však být stereofonní. 

Stimulace pouze zvukem 
(bez brýlí) nebo obráceně – 
pouze světlem bez použití 
sluchátek
Taková stimulace je samozřejmì mo�-
ná , ale ztratí původní úèinnost. Obecnì
platí, �e svìtelná stimulace tvoří cca 70 % 
úèinku a zvuková cca 30 % úèinku, proto�e 
svìtelná stimulace působí  na mnohem vìtší 
mno�ství nervových vláken ne� zvuková.

8



7 principù:   

V�dy mìjte na pamìti, �e přístroj sám o sobì je jen technologicky dokonalým výrob-
kem. Jen aktivní spoluúèast Vaší vůle z nìj mů�e udìlat spolehlivého a nepřekonatelného 
ochránce Vašeho zdraví a vnitřního, duchovního rozvoje.

Nezapomínejte, �e AVS přístroj je trena�érem Vaší mysli a mozkové aktivity a �e se proto 
bez soustavného vìdomého tréninku velké výsledky nedostaví.

Nevnucujte své dobré zkušenosti s AVS přístrojem jiným. Ti si je musejí získat sami. Nikoho 
jiného se nepokoušejte léèit.

V průbìhu sezení s přístrojem se soustřeďte na pozitivní a příjemné myšlenky. Působení 
přístroje Vám je pomů�e zakódovat do podvìdomí. Tímto způsobem získá Vaše osobnost 
výraznì pozitivní orientaci.

Prvotním a hlavním cílem u�ívání AVS přístroje je dosahování stavu hlubokého uvolnìní 
a bez této kvalifi kace nevedou cesty dále.

Ovládání stavů vìdomí trénované s přístrojem (i bez nìj) má tři stupnì: uèeò � tovaryš � 
mistr. Uèněm je ka�dý, kdo nedosáhne stupnì tovaryše. Tovaryšem je ten, kdo ovládne 
mechanismus kontroly svého vìdomí, to znamená bezpeènì nacvièí tzv. relaxaèní reakci. 
Dosáhne výrazného uvolnìní, kdykoli to potřebuje, s přístrojem i bez nìj. K tomu potřebuje 
trénovat s přístrojem dennì 4-7 týdnů. Mistrem je ten, kdo ke spuštìní relaxaèní reakce 
přístroj ji� nepotřebuje. Pomocí přístroje se rychle a jistì dostává do různých bì�nì 

 nedostupných stavů vìdomí. K tomu potřebuje trénovat nìkolikrát týdnì po dobu 7-10 

Dejte Vaše vytrénované, uvìdomìlé Já do slu�eb všem, kterým mů�ete prospìt.

Jan M. Valuch (starší) je zakladatelem oboru AVS technologie ve střední Evropě
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  Odkaz zakladatele

 a je autorem převratné knihy ,,Neurotechnologie, mozek a souvislosti“.

mìsíců.  
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Gratulace

Co k používání potřebujete 
� systémové požadavky: 

• Vlastnit iPhone 4S a novìjší, nebo iPad 3 a 
novìjší verze vè. Retina, Air, Wifi, Cellular 
etc nebo iPad Mini, také veškeré verze 
Retina, Air, Wifi, Cellular etc a 5 genera-
ce iPod touch a veškeré novìjší modely 
Apple.

• Vlastnit úèet na iTunes èi Appstore pro 
sta�ení ovládacího software Mindlightz.

• Volnou kapacitu ve Vašem iPhone minimál-
nì 35 MB (pro software).

• Aktualizovaný iOS na verzi 9.3.2 a novìjší, 
v jiném případì aplikaci stáhnete do zaří-
zení, ale nelze ji otevřít a pou�ívat.

• 87 programů (+ případné další 
bonusové programy)
• Ovládání přes iPhone (případnì iPod 

• Kvalitní sluchátka, pou�itelná s kabe-
lem i bezdrátovì
• Bezdrátové celobarevné Ganzfeld brýle-

• Připojení jakékoliv hudby k progra-
mu (z iPhone èi iPod)
• Připojení různých druhů zvukových 
efektů k programu
• Ladìní intenzity brýlí
• Odpoèítávání startu programu
Přehledné kompletní ovládání na dis-
pleji mobilu
• Zobrazení parametrů probíhajícího 
programu
• Ladìní hlasitosti (nezávisle tří prvků)
• Sekce Favorité (oblíbené) pro nejpo-
u�ívanìjší programy
• Pauza
• Manuální programování (tónina - v 
hudebních oznaèeních, fázování, 2 
druhy stimulaèního zvuku, cyklování, 
frekvence, volba barev – 3 re�imy a 
výbìr jakékoliv libovolné barvy)

Seznam funkcí a možností

12

Gratulujeme, vlastníte přístroj iBrain 2, 
který zahajuje další generaci AVS přístrojů 
ovládaných z mobilního telefonu. Nové 
ovládání přes iPhone (iPod), úspora
o ovládací jednotku, propracované funkce 
a velmi kvalitní programy dodávají
u�ivateli vìtší komfort při pou�ívání.
Přístroj iBrain 2 pou�ívá brýle s celo-
barevnou st imulací  Ganzfeld, co�
je technicky nejúèinnìjší a nejdokonaleší 
typ svìtelné stimulace, který je v souèasné 
dobì k dispozici. Vyznaèuje se vyšším 
úèinkem a intenzivnìjším zá�itkem. 
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Obsah balení

• Stimulaèní brýle
   (+ USB kabel)

• Bluetooth sluchátka 
(+ USB kabel)

• Audiokabel k propojení sluchátek 
   s iPhone 

• Obal na brýle

• Látková taštièka (pro sluchátka)

• Návod k pou�ití vè. Programové 
knihovny a grafů

 Upozornění: 
Výrobce a dodavatel si vyhrazují právo na 
grafické, textové a funkèní zmìny ovlá-
dacího software. Výrobce ani dodavatel 
nenesou zodpovìdnost za odlišnosti v no-
vých verzích ovládacího software od tohoto 
návodu. Ovládací software mů�e být dále 
vyvíjen a vylepšován.

 Upozornění: 
Výrobce a dodavatel nenesou �ádnou od-
povìdnost za proces sta�ení ovládacího 
software (Mindlightz) pro iBrain 2. Toto je 
výhradnì v kompetenci u�ivatele v rámci 
platformy firmy Apple. Výrobce přístroje 
iBrain 2 má platnou licenèní smlouvu se 
spoleèností Apple na provoz a stahování 
aplikace ovládacího software pro iBrain 2.

 Upozornění: 
Souèástí dodávky přístroje iBrain 2 není pří-
stroj iPhone, iPod nebo jiné podobné zaří-
zení.

 Tipy Galaxy pro vás vytvořil:

Jan Valuch
Spoluzakladatel spoleènosti Galaxy, prezi-
dent WAAT (Svìtové asociace pro AVS tech-
nologii), odborný garant metody AVS pro 
ÈR, autor publikací a odborných èlánků 
z oboru AVS technologie.

Tyto tipy jsou v�dy oznaèeny hvìzdièkou 
v rámeèku.

13
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Rychlý start

 Upozornění: 

14

Zapojte si sluchátka k iPhone: pou�ijte propojovací kabel nebo vyu�ijte bezdrátové spojení 
pomocí bluetooth. Pokud pou�ijete kabel, propojte iPhone a sluchátka přilo�eným 
audiokabelem. Pokud vyu�ijete bezdrátové spojení, je potřeba nejdříve zapnout sluchátka 
do módu èerveno-modrého blikání, po krátkém zapnutí blikají modře, podr�te cca 2-3 
vteřiny on/off tlaèítko, ne� se dioda zmìní v èerveno/modrý problik. Nyní otevřete a zapnìte 
bluetooth spojení ve vašem iPhone a zvolte hledání zařízení. Bluetooth naleznete v sekci 
nastavení. iPhone zobrazí nalezené zařízení, sluchátka jsou pod názvem Mind Gear - 
potvrďte je a spárujte. Úspìšné spárování poznáte na iPhone - Mind Gear připojeno.
Nyní zapnìte brýle posunem vrchního tlaèítka, dioda vpravo zaène blikat – zelenì. 
Otevřete aplikaci Midlightz a potvrďte na iPhone v aplikaci tabulku Bluetooth Connected!
A zvolte OK. Nyní máte propojeny sluchátka a brýle s aplikací Mindlightz a mů�ete ji� 
pokraèovat volbou programu v sekci Programy a zde naleznete celkem 87 programů, 
vyberte program kliknutím na název, objeví se graf a v pravé èásti zvolte Přehrávaè a poté 
spus�te program trojúhelníèkem v koleèku (symbol play nebo start). 
Bìhem 10ti sekundového odpoèítávání si nasaďte sluchátka a brýle.
Po zahájení bìhu programu si mů�ete vyladit hlasitost a intenzitu brýlí.
Program se po svém skonèení sám vypne.

 Dùležité upozornění:

V celém návodu je jako ovládací zařízení uvádìn iPhone, případnì iPod. Je mo�né, �e
v budoucnu se iBrain 2 mů�e rozšířit také pro jiná zařízení na platformì Apple.

S ohledem na případné zmìny ovládacího software mohou být nìkteré èásti návodu mírnì 
odlišné od skuteènosti. = toto upozornìní dát do èerveného rámeèku.
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Popis hlavního menu

1. Ukazatel probíhající frekvence 

2. Ladìní intenzity svìtel brýlí 

3. Tlaèítko ,,Oblíbené“: slou�í k ulo�ení èasto pou�ívaných programů do oddìlené sekce
 
4. Ladìní hlasitosti rytmických stimulaèních zvuků 

5. Tlaèítko ,,Start“: zapíná program 

6. Zobrazení èísla a názvu zvoleného/přehrávaného programu 

7. Tlaèítko ,,Stop“: ukonèuje program 

8. Zobrazení délky programu 

9. Aktuální ukazatel èasu (kolik uplynulo èasu z programu)

10. Tlaèítko ,,Pauza“: zastavuje program na místì 

11. ,,Hlasitost zvukových efektů“ - ovládání hlasitosti 
zvukových efektů - příposlechu

12. ,,Hudba“ - název v menu ve spodní lištì slou�í pro 
výbìr hudby - z aplikace nebo vašich nahraných 
zvukových souborů 

13. Výbìr barvy brýlí 

14. ,,Programy“ - výbìr programu 
      (Programová knihovna) 

15. Přehrávaè - zde přehráváte a zvolíte výbìr programu

16. ,,Nastavení“ - tlaèítko pro nastavení 

17. ,,Více…“ - závìreèné informace výrobce (pro èeské 
a slovenské zákazníky nezprovoznìné nebo nepodstatné), 
je zde manuál v AJ, zdravotní upozornìní a další..

15
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Stažení ovládacího software:

Stáhnìte si ovládací software MindLightz do Vašeho iPhone (iPod). Provedete to přes 
iTunes èi Appstore. Zde vyhledejte software ,,MindLightz” a postupujte podle pokynů 
a zvyklostí platformy Apple. Tento ovládací software vlastnì s brýlemi a sluchátky tvoří 
AVS přístroj iBrain 2.

 Upozornění:  
dodavatel nenese �ádnou odpovìdnost za proces sta�ení software – toto je výhradnì 
v kompetenci u�ivatele a platform (zvyklostí) firmy Apple. V případì potřeby se obra�te 
na zástupce spoleènosti Apple. 
Při sta�ení platíte poplatek, max. do 1 USD (vìtšinou 0,85 USD), proto musíte vlastnit 
platný úèet na Appstore èi iTunes. Poplatek při sta�ení je nutný vzhledem k oficiální 
licenci firmy Apple. 
Software ,,Mindlightz” je dostupný v èeské sekci iTunes (Appstore), a dále v tìchto 
národních verzích: USA, Nìmecko, �výcarsko, Maďarsko, Rakousko, Velká Británie, 
Austrálie. Jejich poèet se dale zvyšuje.
Ovládací software je v èeštinì. Ovládací software nainstalujete do iPhone jako novou 
aplikaci. Jakmile si jednou stáhnete ovládací software do svých iTunes, mů�ete jej ko-
pírovat v libovolných mno�stvích do jakýchkoliv svých Apple zařízení, resp. do iPhone a 
iPod èi iPad.
Software bude výrobce postupnì rozšiřovat a vylepšovat, v budoucnu si mů�ete stáh-
nout další, aktuálnìjší verzi.

Stahování do iPhone (iPod) – ukázkový obrázek:
16
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Použití příslušenství

Brýle - světelná stimulace
Přístroj iBrain 2 obsahuje speciální 
stimulaèní mnohobarevné brýle 
s Ganzfeld efektem. Z hlediska pou�ité 
technologie a úèinnosti patří mezi 
nejlepší AVS stimulaèní brýle na svìtì 
(spolu s brýlemi Laxman, brýlemi 
ColorTrack - Brainmax nebo brýlemi Deep 
vision pro Relaxman). 

Zapojení: 
• Zapnìte si brýle posunem vrchního pře-
pínaèe, bliká souèasnì dioda - zelenì.
• Otevřete aplikaci MindLightz, poèkejte 
na informaci Buetooth Connected a zvol-
te OK. Nyní jsou brýle spojeny s aplikací a 
zařízením.

Sluchátka
K přístroji iBrain 2 mů�ete pou�ít i jaká -
koliv jiná ne� dodávaná sluchátka, pokud 
pou�íváte spojení kabelem. Mů�ete také 
pou�ít i jiná bluetooth sluchátka od jiných 
výrobců, funkènost garantujeme sd odá -
vanými. Kvalita sluchátek ovlivòuje mírnì 
úèinnost přístroje.

Dobíjení:
• Sluchátka mají zabudovanou lithiovou
baterii.
• Zcela vybitá sluchátka nabíjejte zhruba 
2-4 hodiny.
• Pou�ijte kabel, který má na jedné stranì 
USB port a na druhé stranì kulatou kon-
covku jack. USB port zasuòte do PC a jack 

koncovku do sluchátek.
• Nabíjení signalizuje èervená koncovka.
Výdr� při pou�ití je zhruba 6-8 hodin.

Technické parametry:
• Sluchátka jsou vyvinuta speciálnì pro za
řízení umo�òující bluetooth přenos, verze 
1.1, 1.2 a 2.0 (Support V2.1+EDR with 
Handsfree Profile 1.5, Headset Profile 1.1 
and A2DP profile 1.2 (Class II)
• Dosah: do 10 metrů
• Výdr� bez pou�ití: 100 hodin
• Výdr� při pou�ití: 10 hodin
• Frekvence: 2.4 GHz – 2.48 GHz

Zapojení:
Sluchátka mů�ete připojit k iPhone (iPod) 
dvìma způsoby: kabelem nebo bezdráto-
vì.

Pro spojení kabelem: 
zasuòte audiokabel (souèástí kompletu) 
na jedné stranì do sluchátek a na druhé 
stranì do iPhone (iPod).

17



Pro spojení bezdrátové:
Popis tlaèítek (èervená tlaèítka na 
boku sluchátek):

První odshora 
Stisk vlevo = Zapnutí / Vypnutí / Párování
Stisk vpravo = Start / Stop / Volání / Ko-
nec: slou�í k příjmu volání, pokud sluchát-
ka pou�íváte s mobilním telefonem nebo 
podobným komunikaèním zařízením.

Druhé odshora
Krok zpìt / Krok dále (při přehrávání hud-
by): slou�í při přehrávání hudby. 

Třetí odshora
Ladìní hlasitosti

Zapnutí / Vypnutí
Pro zapnutí sluchátek podr�te horní tla-
èítko vlevo po dobu cca 3 vteřin, dokud 
nezaène blikat modré svìtlo. 
Pro vypnutí sluchátek podr�te  to samé tla-
èítko, dokud nezaène blikat èervené svìt-
lo. Pak jej pus�te.

Spárování sluchátek se zařízením
1/ Ujistìte se, �e párované zařízení (např. 
Váš iPhone apod.) je zapnuté a sluchátka 
vypnutá.
2/ Podr�te horní tlaèítko vlevo po dobu 
cca 5 vteřin, dokud nezaène střídavì blikat 
èervené a modré svìtlo.
3/ Zapnìte bluetooth párovaného zaříze-
ní a nastavte ho kh ledání pro bluetooth 
zařízení.
4/ Zvolte (povolte) Mind Gear ze seznamu 
nalezených zařízení na svém párovaném 
zařízení.
5/ Pokud je to potřeba, zadejte heslo 0000 

pro spárování a připojení sluchátek do va-
šeho zařízení. 
6/ Jestli�e jsou sluchátka připojena a vaše 
zařízení je připraveno k pou�ití, tak zaène 
blikat (jen) modré svìtlo, v intervalech cca 
2 vteřiny.

Volání
Tato sluchátka umo�òují také volání. 
• Přijetí hovoru: krátce stisknìte tlaèítko 

se symbolem telefonu. 
• Ukonèení hovoru: krátce stisknìte tlaèít-

ko se symbolem telefonu.
• Aktivace volání přes sluchátka: jestli�e 

váš telefon podporuje tuto slu�bu, tak 
pokud neprobíhá �ádný hovor, podr�te 
tlaèítko se symbolem telefonu po dobu 
cca 2 vteřin. Pokraèujte podle pokynů 
u�ivatelského manuálu vašeho telefonu.

• Vytáèení posledního volaného èísla: jest-
li�e váš telefon podporuje tuto slu�bu, 
pro vytoèení posledního volaného èísla, 
stisknìte dvakrát tlaèítko se symbolem 
telefonu. 

• Odmítnutí příchozího hovoru: dvakrát 
stisknìte tlaèítko se symbolem telefonu. 

Poslouchání hudby
(samostatnì bez přístroje iBrain)
• Spustit / pauza: stisknìte tlaèítko se 

symbolem telefonu.
• Ovládání hlasitosti: stisknìte spodní tla-

èítko na příslušné stranì. 
• Skok na předchozí nebo následující 

skladbu: stisknìte prostřední tlaèítko na 
příslušné stranì. 
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Zaèínáme s prvním 
sezením
Jakmile spustíte na iPhone aplikaci MindLi-
gtz, poèkejte a� po úvodní obrazovce na-
skoèí obrazovka s hlavním menu.
Propojte brýle a sluchátka, dle návodu na 
stranì 17 a 18. Zapnìte bluetooth, spárujte 
sluchátka při pou�ít bezdrátu, zapnìte brý-
le a potvrďte Bluetooth Connected! - zvolte 
OK.

Při prvním naètení iBrain 2 na iPhone se ob-
jeví výchozí hodnoty (program è. 1 apod.).
Nyní si zvolte příslušný program v sekci Pro-
gramy, který jste si vybrali (podle Programo-
vé knihovny).

N
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Výběr programu

Stisknìte tlaèítko Programy.

Zvolte tlaèítko Programy.

Nyní si zvolte příslušný program, který jste si 
vybrali z Programové knihovny. U programu 
se objeví zaškrtnutí, dale se zobrazí graf, 
pro spuštìní programu zvolte Přehrávaè v 
pravé horní èásti, samotný program spus�te 
ještì tlaèítkem Start (symbol trojúhelníku).

Naskoèí Vám obrazovka s vybraným progra-
mem, pro spuštìní stisnìte tlaèítko   .

20
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Zaène desetisekundové odpoèítávání, bì-
hem kterého máte èas si nasadit sluchátka 
a brýle.

Přidání hudby k programu
Přístroj iBrain 2 vysílá do sluchátek stan-
dartnì stimulaèní rytmické zvuky - ty tvo-
ří úèinnou slo�ku programu. Pro zpestření 
nebo umocnìní úèinku si však přímo na 
iPhone mů�ete do programu namixovat ja-
koukoliv hudbu. Způsob, jak to udìlat, je 
vytvořit si MindLightz playlist. Přístroj bude 
automaticky hledat a přehrávat hudbu z to-
hoto seznamu.

Po výbìru programu, ještì před jeho spuš-
tìním, zvolte tlaèítko Hudba.

21
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Máte mo�nost si k programu spustit pří-
slušnou skladbu z Vašeho iPhone (tlaèítko 
Vaše hudba v přehrávaèi) nebo speciální 
zvukové efekty z naší nabídky (Zvukové 
efekty), nebo mů�ete zvolit dokonce obojí 
dohromady. 
Vaše hudba v přehrávaèi: jestli�e ještì ne-
máte MindLightz Playlist vytvořený, musíte 
jej nejdříve vytvořit!

Otevřete nabídku hudby Vašeho iPhone 
a vyberte si skladby, které má obsahovat 
MindLightz playlist. Vytvořte MindLightz 
Playlist.

 Tip Galaxy:
Při výbìru hudby pro příslušný program si 
vybírejte hudbu dostateènì dlouhou k pro-
gramu! Mů�ete si zvolit I vice skladeb za 
sebou. Jakmile program skonèí, hudba au-
tomaticky skonèí té�.

Zvukové efekty:  zvolte toto tlaèítko, obje-
ví se vám seznam zvukových efektů. 
Zvolte příslušný efekt zaškrtnutím a stisknì-
te tlaèítko Pou�ít.
Ovládání Vás vrátí do hlavního menu. Poté 
normálnì spus�te program. Název vybrané-
ho zvuku nebo skladby se vám objevuje na 
displeji pod názvem programu.

22
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Základní ladění 
a nastavení

Hlasitost
Hlasitost mů�ete ovládat ve třech úrovních. 
Ladit ji mů�ete kdykoliv bìhem programu.

Celková hlasitost
Ovládáte celkovou hlasitost, tedy případnì 
i mix nìkolika zvuků dohromady: hudby 
přidané k programu, zvukových efektů při-
daných k programu, èi stimulaèní rytmic-
ké zvuky přístroje. Tuto celkovou hlasitost 
ovládáte kolébkovými přepínaèi na vašem 
iPhone (boèní tlaèítka).

Hlasitost zvukových efektù: ty ovládáte 
samostatnì na displeji posunem.

Hlasitost stimulaèních rytmů přístroje: ty 
ovládáte samostatnì na pravé stranì dis-
pleje dotykem bì�nì upravíte.

Ladění intensity světel

Tu mů�ete ladit na levé stranì displeje (In-
tenzita brýlí). Ladit ji mů�ete kdykoliv bìhem 
programu.
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Ladění barev brýlí

Samostatnì mů�ete mìnit re�im barevnosti 
brýlí, a to i kdykoliv v průbìhu programu. 
Zvolte tlaèítko dole uprostřed na displeji 
(barevné koleèko).

Menu obsahuje Custom Colors, dale Color-
Matrix 1-3 a ColorMatrix 4.

Re�im Custom Colors slou�í k výbìru indi-
viduální barvy, v rámci stupnice RGB. Mů�e-
te si navolit barvu, jakou chcete.

Re�imy ColorMatrix 1 a� 3 obsahují re�imy, 
které se skládají z různých barev. Neexistuje 
jednotný návod k pou�ití, vyberte si, zkou-
šete a experimentujte, který re�im je vám 
nejpříjemnìjší a nejúèinnìjší.
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Color matrix 1 
o Blue 
o Green 
o Orange 
o White 

Color matrix 2 
o Magenta 
o Cyan 
o Orange 
o Red 
o White 

Color matrix 3 
o Blue 
o Cyan 
o Magenta 
o Orange 
o White 

Re�im Color matrix 4 slou�í k experimen-
tování a zábavì: barvy se budou poka�dé 
mìnit. 
 

Vypnutí programu a přístroje

Program ukonèíte stiskem tlaèítka        v hlav-
ním menu.
Aplikaci MindLightz ukonèíte stiskem hlav-
ního ovládacího tlaèítka na iPhone nebo 
odpojením. 

Pauza
Právì bì�ící program mů�ete pozastavit. Je 
to vhodné pro případ, �e jste vyrušeni nebo 
také ve chvíli, kdy je Vám nìkterá pasá� ob-
zvláštì příjemná. Mů�ete si ji tak prodlou�it, 
a� vás přestane bavit, tak znovu tlaèítkem 
pauza program ,,odpauzujte“. Bìhem pau-
zy program stojí na ,,místì“: iBrain 2 vysílá 
stále stejné hodnoty, na kterých se zrovna 
zastavil (frekvenci, barvu a všechny další). 
Stisknìte tlaèítko    . Pro skonèení pauzy jej 
stisknìte znovu.

 Tip Galaxy:
Pro dobrý úèinek stimulace přerušovaní pro-

gramu nedoporuèujeme. Pokud je přerušení 

nìkolik málo sekund, tak se úèinek programu 

nenaruší, pokud je však delší ne� zhruba půl 

minuty a� minuta (a déle), tak se úèinek pro-

gramu naruší. V takovém případì vám dopo-

ruèujeme radìji program ukonèit  a pustit si jej 

jindy znovu od zaèátku.

Další funkce a možnosti

Pro nastavování dalších, rozšířených funkcí, 
zvolte tlaèítko Nastavení.
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Objeví se vám tabulka s jednotlivými funk-
cemi - hodnoty jsou na základním (univer-
zálním, továrním) nastavení. Zde si mů�ete 
upravovat jednotlivé parametry. Z hlediska 
laického bì�ného pou�ití, resp. úèinnosti 
nemá nastavování tìchto rozšířených funk-
cí zvláštní význam nebo nìkteré parametry 
zde uvedené mů�ete nastavovat pohodlnì-
ji z hlavního menu displeje. Toto nastavení 
slou�í tedy zkušeným laikům pro dosa�ení 
speciálních efektů, pro experimentování èi 
zdravotním profesionálům. 
Přehled Vám podává obrázek o příslušných 
parametrech probíhajícího programu. 

Postup:
Pokud chcete mìnit parametry, zvolte tla-
èítko Edit (vpravo nahoře) a objeví se Vám 
tabulka s editovatelnými parametry. Jakmi-
le zmìníte parametr, tak jej pou�ijete tak, 
�e zvolíte tlaèítko Save (vpravo nahoře). 
Vìtšinu parametrů lze mìnit i v průbì-
hu programu. Pokud chcete mít mo�nost 
mìnit všechny parametry programu, resp. 
sestavit si vlastní program s individuálními 
parametry, pou�ijte re�im Manuální progra-
mování (popis dále v návodu).

 Upozornění: 
při zmìnì nìkterých parametrů, zejména 
frekvence, v průbìhu programu, mů�ete 
ovlivnit (příznivì i nepříznivì) celkový, vý-
sledný úèinek programu! 

Výchozí program: právì probíhající pro-
gram / výbìr programu

Hlasitost vaší hudby v přístroji

Hlasitost rytmických zvukù přístroje

Hlasitost zvukových efektù přístroje

Frekvence: probíhající frekvence

Tónina: výška tónu

Cyklus světel

Intenzita světel
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Barva: nastavení barev

Druh stimulaèního zvuku

Fáze

 Tip Galaxy:
Vysvìtlení nìkterých odborných parametrů:

Výška tónu: mů�ete si mìnit výšku tónu - 
tóninu. Znaèena je v hudební stupnici. Vyšší 
tóny se hodí kn abuzení, zvýšení energie, 
hlubší tóny se hodí k uvolnìní, relaxaci.

Cyklus světel: (té� cyklování, rytmus svì-
tel) tuto funkci doporuèujeme vyu�ít jen 
osobám velmi citlivým na svìtlo. Pokud 
k nim patříte, mů�ete si sní�it rytmus svìtel 
- uvidíte více plného svìtla a ménì svìtel-
ných rytmů. To znamená, �e 50% ze 100% 
èasu svìtla svítí (blikají) a 50% ne. Při hod-
notì například 80% (ze 100%) uvidíte za 
80% jednoho èasového úseku svìtlo, a ve 
20% tmu - re�im blikání bude pomalejší 
a příjemnìjší. Při obrácených parametrech 
zase naopak. Je-li to však mo�né, ponechte 
rytmus svìtel na výchozí a bì�né hodnotì 
50%, a upravte si pouze intenzitu svìtel. 
Sní�ení rytmu svìtel toti� mírnì sni�uje 
úèinnost.

• Cyklování ve frekvencích vyšších ne� 15 
Hz mozek vìtšinou u� nestihne vnímat, èili 
nepůsobí rušivì, ale ani nemá �ádný vý-

znam. Je to další důvod pro to nechat cyk-
lování na původní hodnotì a rytmus svìtel 
nemìnit (tuto funkci nevyu�ívat).

• Minimální hodnota cyklování je 20% a 
maximální hodnota je 90%.

Barva: nastavení barev - viz kapitola Zá-
kladní ladìní a nastavení / Ladìní barev 
brýlí.

Tónina: druh stimulaèní zvuku
iBrain 2 obsahuje binaurální zvuk (Binaural) 
nebo pulsní  zvuk (Pulse). U vìtšiny progra-
mů je přednostnì pou�itý binaurální zvuk. 
Binaurální zvuk je takový, kdy do ka�dého 
ucha proudí frekvence o jiné hodnotì. Na 
frekvenci, která je rozdílem tìchto hodnot, 
se mozek ladí. Binaurální zvuk je nejúèin-
nìjším stimulaèním zvukem (pro drtivou 
vìtšinu úèinků).  

Pulsní zvuk je jednoduchý jeden tón. 
Binaurální zvuk je vhodné pou�ít ke všemu. 
Pulsní zvuk je vhodné pou�ít k programům, 
se kterými posloucháte slo�itìjší hudební 
kompozice.
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Fáze: fáze nemá příliš význam volit při bi-
naurálním zvuku, i kdy� to technicky lze.

Pou�ití fáze při pulsním zvuku: 
Fáze 1: standartní stimulace: zvuky i svìtla 
pulsují synchronnì / shodnì 
Fáze 2: tóny a svìtla se prolínají 
Fáze 3: zvuky a svìtla se střídají 
Fáze 4: stimuluje souèasnì levé ucho a pra-
vé oko 
Fáze 5: tóny se pravidelnì střídají a svìtla 
jsou synchrozinována podle průbìhu pro-
gramu 
Fáze 6: svìtla pravidelnì pulsují a tóny jsou 
synchronizována podle průbìhu programu.

Oblíbené programy

Pokud se vám nìkteré programy zalíbí a 
pou�íváte je èastìji, mů�ete si je ulo�it do 
sekce Oblíbené: jejich vyhledání a spuštìní 
bude pak rychlejší. 

Pro zadání programu do sekce Oblíbené 
programy vyberte příslušný program na 
hlavním menu displeje a stisknìte tlaèítko 
pro Oblíbené (hvìzdièku) - ta se obarví �lu-
tì. 
Pro vyvolání tohoto programu jej zvolte po-
dobnì jako bì�ný program, s tím rozdílem, 
�e vstupte do sekce Oblíbené programy.

Postup: zvolte tlaèítko Programy, dále tla-
èítko Oblíbené programy. Zvolte příslušný 
program - bude zaškrtnutý a zvolte Pou�ít. 
Přístroj vás vrátí do hlavního menu a mů�e-
te program spustit. Jestli�e jde o program 
ze sekce Oblíbené, tak je hvìzdièka obar-
vena �lutì.
Pokud chcete tento program vymazat ze 
sekce Oblíbené, navolte jej, jakobyste jej 
chtìli spustit a poté zvolte hvìzdièku. Obar-
ví se znovu nabílo - program je tím ze sekce 
Oblíbených vymazán (v hlavní nabídce pro-
gramů však stále zůstává!).
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Manuální programování
V tomto re�imu si mů�ete vytvořit zcela 
vlastní libovolný program s jakýmikoliv pa -
rametry! Vhodná je zkušenost sA VS tech -
nologií, resp. znalost, jaké parametry chce-
te pou�ít.

Zvolte tlaèítko Programy .

Poté zvolte tlaèítko Manualní nastavení.

Zde si mů�ete vybrat a zvolit jednotlivé 
parametry - viz informace výše v návo-
du. Jakmile je nastavíte, zvolte tlaèítko 
Play. Přístroj vás vrátí do hlavního menu, 
zde zvolte start programu (tlaèítko ). Po 
odpoèítání program zaène bì�et.Manuální 
program má neomezenou délku trvání, po-
bì�í stále!
Manuální program, který jste si vytvořili, se 
nikam neukládá, po jeho vypnutí data zmizí.
V průbìhu tohoto re�imu, resp. spuštìného 
Manuálního programu, mů�ete libovolnì 
v jeho průbìhu opìt mìnit parametry, zmì-
nu provede přístroj ihned.
Program zastavíte tlaèítkem Stop, tlaèítkem 
Start ho znovu mů�ete spustit.
Tlaèítkem Zpìt program zrušíte, tímto kro-
kem se také vrátíte do hlavního menu.

 Tip Galaxy:
Nenechte se zmást tím, �e na displeji v hlav-
ním menu se objeví název standardního 
programu: ten tam zůstává z pou�ití přede-
šlého programu.
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Programová knihovna

Úvod

Vysvětlivky ke grafickému zpracování a popisu programů

Levý sloupec je údaj stimulaèní frekvence vH z a řádka pod grafem znaèí èas programu 
v minutách.

Co dále najdete kromě názvu       
a grafu u každého programu

• popis programu
• přesné Urèení programu
• èas v minutách (nahoře vpravo)
• kategorii, do jaké program patří (v šedém rámeèku nahoře)

Autoři programů
Autorem programů je odborný tým výrobce (MindTools, Inc.) a Jan Valuch. Autorem popi-
su programů (Programové knihovny) je Jan Valuch. Všechna práva vyhrazena.
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Seznam programù

Tento seznam uvádí rychlý přehled všech programů. Programy jsou řazeny tak, jak jdou za 
sebou na přístroji (na displeji) - podle anglických názvů. 

Číslo název anglicky název èesky èas kategorie

01 Quick Alpha Relaxer Bleskové osvì�ení 10 Energie

02 Slow Ramp Alpha Úleva od stresu 15 Relaxace

03 Magic 11 Proti mírné únavì 10 Energie

04 Schumanns Alpha Proti únavì 10 Relaxace

05 Schumanns Resonance Schumannova
rezonance

30 Relaxace

06 High Stress Alpha ,,High“ stres alfa 30 Relaxace

07 Low Stress Alpha ,,Low“ stres alfa 30 Relaxace

08 Quick Fix Blesková rozcvièka 10 Energie

09 Alpha Break Alfa v pohybu 15 Relaxace

10 Meditation Medicine Ozdravná relaxace 30 Somatické

11 Quick Theta Krátký dotek thety 15 Relaxace

12 Accelerated Learning Krátké uèení 15 Uèení

13 9 Oclock High Ranní rozcvièka mozku 20 Uèení

14 Multi-Theta Cesta k vnitřnímu Já 20 Meditace

15 Deep Theta Meditace 30 Meditace

16 Relaxatio Uèení se relaxaci 30 Relaxace

17 Ultimate Theta/Delta Hluboká relaxace 30 Relaxace

18 Insomniacs Dream Koncentrovaná 
vizualizace I.

30 Speciální

19 Mind Expander Koncentrovaná 
vizualizace II.

50 Speciální
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Číslo název anglicky název èesky èas kategorie

20 Mental Gymnastics Bystrá mysl 25 Energie

21 Sharpening the Mind Vrcholná 
koncentrace I.

10 Vrcholné
výkony

22 Fire of the Mind Vrcholná 
koncentrace II.

22 Vrcholné
výkony

23 Relaxed Creativity Fantazie 60 Kreativita

24 Basic Brain Tune-up Imunita 20 Somatické

25 Demo Zábava 5 Zábava

26 The Balancer Sebepoznání 23 Speciální

27 Delta Force Ozdravný spánek 40 Spánek

28 Morning Glory Ranní povzbuzení 20 Energie

29 Magic 14 Sport 30 Speciální

30 Mind Massager Odpolední a veèerní uèení 30 Uèení

31 Alpha-Theta Train Před uèením 30 Uèení

32 Power Nap ,,Oèistec“ 68 Somatické

33 Carnival Ride Energie 35 Energie

34 Creative Monster Klidná síla 30 Somatické

35 Alpha Ramp Klasická relaxace 30 Relaxace

36 Alpha Wave Superlearning 30 Uèení

37 Coffee Break Soustředìní 15 Uèení

38 Problem Solver Hyperaktivita 20 Speciální

39 Multi-Theta Krása bytí 30 Relaxace

40 Theta Wave �amanská meditace 30 Meditace

41 Tune-up Pauza před zkouškou 15 Uèení
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Číslo název anglicky název èesky èas kategorie

42 Deep Relaxation Hluboká relaxace 
s návratem

30 Relaxace

43 Energized Learning Zdraví 30 Somatické

44 Meditation Machine Úlevný spánek 30 Spánek

45 Dreamy Delight První meditace 30 Meditace

46 High Energy I Znaèná energie 30 Energie

47 High Energy II Naèerpání energie 36 Energie

48 Quick Break Rychlý odpoèinek 15 Energie

49 Relaxed Creativity Příprava na spánek 30 Spánek

50 Quick Learning Bleskový superlearning 20 Uèení

51 Alpha relax Přestávka v práci I. 15 Relaxace

52 Theta relax Přestávka v práci II. 22 Relaxace

53 Deep Relax Mystika a intuice 36 Meditace

54 Earth medit8 Pryè se zlostí 40 Relaxace

55 Siesta Spánkový cyklus 26 Spánek

56 Escape Zaruèený spánek 75 Spánek

57 Sound Sleep Kulturista 45 Somatické

58 14hz traper SAD 18 Speciální

59 Mental repro Na zklidnìní 45 Relaxace

60 Hypnosis Příval energie 40 Energie

61 Mood Brightener Antidepresivum 20 Speciální

62 Mind Exerciser Veèerní odpoèinek 30 Relaxace

63 Learning Mood Nalézání řešení 15 Kreativita

33



Číslo název anglicky název èesky èas kategorie

64 Crosstalk Naèerpání síly 35 Realaxace

65 Problem Solver Fixování uèiva 28 Uèení

66 Memory Recall Experiment mysli 36 Kreativita

67 Hyper Creativity Ezoterika 65 Meditace

68 Creativity Relaxace před 
fyzickým výkonem

36 Relaxace

69 High Creativity Extáze 30 Energie

70 High energy Odpoèinek 
bìhem dne I.

30 Relaxace

71 Get Things done Odpoèinek 
bìhem dne II.

25 Relaxace

72 Pure Motivation Sportovní vlna 25 Speciální

73 Sports Wave Po ránu 30 Energie

74 Pump-U-Up Rodeo 17 Zábava

75 Mind ride Myšlenková jízda 13 Zábava

76 A.D.D 1 ADD 1 22 ADHD

77 A.D.D 2 ADD 2 36 ADHD

78 A.D.D 3 ADD 3 22 ADHD

79 A.D.D 4 ADD 4 36 ADHD

80 A.D.D 5 ADD 5 36 ADHD

81 A.D.D 6 ADD 6 36 ADHD

82 A.D.D 7 ADD 7 32 ADHD

83 A.D.D 8 ADD 8 30 ADHD
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 Upozornění:
• Při vypracovávání programů pro evropské pou�ití (Galaxy, Jan Valuch) došlo k tomu, �e 

nìkteré anglické názvy nesouhlasí zcela sè eskými. Nenechte se tím zmást, důle�itý a 
funkèní je èeský název a popis programů.

• Èasy programů jsou zaokrouhleny (plus minus 1 minuta). 

Počet programů podle kategorií
Relaxace 19 programů
Spánek 5 programů
Uèení 9 programů
Energie 14 programů
Meditace 6 programů
Vrcholný výkon 2 programy
Kreativita 3 programy
Somatické 7 programů
Zábava 2 programy
Speciální 8 programů
A.D.D. 8 programů

• Je bì�né, �e úèinky nìkterých programů se mírnì překrývají i s jinou kategorií 
(například relaxace / energie apod.)
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Quick Alpha Relaxer   Bleskové osvěžení  10 minut
Osvěžení mysli a těla 

Program umo�òující rychlé sou-
středìní psychických, ale fiy zic -
kých zdrojů energie v jakékoli èás-
ti dne. Pokud jste hodnì unaveni, 
pou�ijte delší program nebo si 
tento prodlu�te.

Slow Ramp Alpha    Úleva od stresu   15 minut
Rychlý odpoèinek 

Program vhodný zvláštì pro chví-
le, kdy budete po pro�itém dni ve 
stresu nebo mírném napìtí. Mů-
�ete pou�ít s rytmickou hudbou 
monotónního charakteru.

Magic 11     Proti mírné únavě  10 minut
Když se cítíte unaveni

Toto sezení zajiš�uje příjemnou re-
laxaci. Pou�ijte ho kdykoli bìhem 
dne, kdy� pocítíte mírnou únavu, 
nebo nedostatek energie.

ENERGIE01

02

03

RELAXACE

ENERGIE
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Schumanns Alpha    Proti únavě   10 minut
Zažene kdykoliv větší únavu

Klasická relaxace s mírným útlu-
mem vìdomí. S tímto programem 
u� si mů�ete troufnout i na vìt-
ší únavu (v závìru dne nebo po 
únavné èinnosti např. cestì au-
tem).

Schumannova rezonance  30 minut
Odpoèinek a sebepoznání

Schumannova rezonance se na-
zývá stav přesnì na rozhraní mezi 
hladinami alfa a theta o frekven-
ci 7,8 Hz. Na této frekvenci pul-
zuje geomagnetické jádro Zemì. 
V tomto stavu mysli si mozek 
i vy odpoèinete. Především však 
v tomto stavu èlovìk nachází řešení dosud neřešitelných vìcí, a� zdánlivì snadno chápe 
dosud nepochopitelné. Procítíte lépe spojení s přírodou a dotknete se smyslu bytí na této 
planetì.

RELAXACE

RELAXACE

04

05

Schumanns Resonance
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High Stress Alpha   ,,High“ stres alfa  30 minut
Zklidnění při velkém stresu 

Tento program mů�ete pou�ít v si-
tuacích, kdy jste psychicky zcela
vystresováni, např. po havárii, ne-
příjemném jednání. Zaèíná v hla-
dinì vysoké bety – vysokého stre-
su, aby vaše vìdomí co nejrychleji 
svedl do hluboké relaxace a konèí 
návratem k bdìlému vìdomí.

Low Stress Alpha    ,,Low“ stres alfa   30 minut
Zklidnění při stresu

Tento program je obdobný jako 
předchozí jen s tím rozdílem, �e 
jej mů�ete pou�ít pro nevypjaté 
stresové situace.

Quick Fix    Blesková rozcvička  10 minut
Když se cítíte unaveni

Toto sezení zajiš�uje příjemnou re-
laxaci. Pou�ijte ho kdykoli bìhem 
dne, kdy� pocítíte mírnou únavu, 
nebo nedostatek energie..

RELAXACE

RELAXACE

ENERGIE

06

07

08
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Alpha Break    Alfa v pohybu  15 minut
Mírné naèerpání energie 

Kdykoliv pocítíte únavu, nechte se 
dobýt tímto velice úèinným pro-
gramem. Pomáhá pro rozproudì-
ní myšlenkových pochodů.

Meditation Medicine   Ozdravná relaxace  30 minut
Odpoèinek, tvořivost a odstra-
nění podrážděnosti a negativ-
ních pocitù 

Tento program Vám především do-
pomů�e k dobytí psychické a  fy -
zické energie a pomů�e odstranit 
stres a sní�it psychický tlak na Váš 
organismus. Je vynikající na odstra-
nìní podrá�dìnosti an egativních 
pocitů. Pokud jej pou�ijete odpo-
èatí, výraznì zvyšuje tvůrèí představivost a fantazii. Po jeho skonèení se mů�ete navrátit 
k jakékoliv èinnosti. Zajistìte si maximální klid a pohodlí.

RELAXACE

SOMATICKÉ

09

10
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Quick Theta     Krátký dotek thety  15 minut
Proti bolesti a napětí 

Je vhodný pro zmírnìní bolesti 
nebo před stresující situací – zkouš-
kou, lékařským zákrokem apod.

Accelerated Learning   Krátké učení   15 minut
Na uèení kratší látky s pří-
poslechem a na zafixování 
nauèeného

Sezení je urèeno pro rychlé a dů-
kladné uèení. Pou�ijte je s příposle-
chem lektorských nahrávek nebo 
jej pou�ijte ihned po uèení. Získané 
uèivo a informace se hloubìji a tr-
valeji ulo�í do pamìti.

9 Oclock High   Ranní rozcvička mozku  20 minut
Ranní zkoncentrování se

Toto sezení Vám pomů�e nahradit 
ranní kávu. Absolvujte ho v�dy,
kdy� poci�ujete, �e Vaše tìlo není 
po noci zregenerováno tak, jak
byste si přáli a stále se cítíte malát-
ní a ospalí.

RELAXACE

UÈENÍ
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Multi-Theta    Cesta k vnitřnímu Já  20 minut
Nalézání řešení 

Pou�ijte pro rozproudìní tvořivosti 
a fantazie, a� budete potřebovat 
nìco vyřešit nebo vám dojde in-
spirace. Tento program vás prove-
de celou vaší myslí a� tak hluboko,
abyste se dotkli vašeho vnitřního 
moudrého já.

Deep Theta    Medita ce  30 minut
Hluboce úèinná meditace

Univerzální meditaèní program. 
Budete mít dostatek èasu i klidu 
na rozjímání a na naprosté uvol-
nìní mysli, které jí zjasní a proèistí.

MEDITACE

MEDITACE
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Relaxatio     Učení se relaxaci  30 minut
Program pro nácvik  
relaxaèní reakce 

Při absolvování tohoto progra-
mu nejen osvì�íte svou fyzickou 
a psychickou náladu, ale zároveò 
si váš mozek bude �zautomatizo-
vávat“ tzv. relaxaèní reakci, kterou 
poté spustí kdykoliv to bude po-
třeba. Sami procítíte a lépe po-
chopíte úèinek a význam pravé relaxace. Je to ten nejvhodnìjší program pro zaèáteèníky 
– prvou�ivatele.

Ultimate Theta/Delta   Hluboká relaxace  30 minut
Uvolnění mysli i těla s přípra-
vou ke spánku

Sezení, je� Vás naladí k regeneraè-
nímu spánku přes hlubinou rela-
xaci. Po skonèení programu skon-
èíte ve fázi, kdy si ještì například 
prolistujete knihu, nebo půjdete 
rovnou spát.

RELAXACE

RELAXACE

16

17

42



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

Insomniacs Dream    Koncentrovaná vizualizace I.  30 minut
Pro transformaci osobnosti 

Tento program je vhodný pro 
pozitivní transformaci osobnosti 
v jakémkoliv smìru. V první ètvr-
tinì vám program osvì�í vìdomí, 
rozproudí tok myšlenek, abyste se 
zbavili nutkavých a jednotvárných 
myšlenkových stereotypů. Poté vás 
postupnì, ale velmi rychle dostane do toho nejvhodnìjšího stavu pro zmìnu podvìdomých 
slo�ek mysli – vašich nezdravých èi chybných návyků a chování. Představujte si v této fázi 
programu cokoli příjemného. Pro zaèátek nebo pro �pouhé“ zlepšení nálady ap sychiky 
třeba zářící slunce nebo láskyplné pocity èi prostì jakoukoli situaci ze �ivota, kdy jste se cí-
tili dobře. Pro vyléèení nezdravých návyků si představujte sami sebe, jak jste tento problém 
ji� zvládli. Například jak se cítíte dobře, �e u� nekouříte, jak jste štíhlí apod. Sna�te se na 
to myslet intenzivnì po celou dobu této èásti programu! Vaše představy se v tomto stavu 
vìdomí zakódují velmi silnì do podvìdomí a ovlivní vaše budoucí jednání a chování. Toto 
vše byste mìli zvládnout v první třetinì programu, tedy zhruba za 20 minut. Zbývajících 
zhruba 40 minut je urèeno k tomu, aby se vaše předchozí představy co nejlépe zafixovaly 
do podvìdomí - v co nejvìtším objemu neurosynaptických spojení. Po tuto dobu mů�ete 
ji� volnì odpoèívat.

 Poznámka

V klinických výzkumech při provádìní experimentů s vizualizací bylo vìtšinou dosa�eno vynikajících, a� neuvì-
řitelných výsledků. Øada vìdců se domnívá, �e za ú�asnými schopnostmi meditátorů a jogínů (např. ovládání 
neurovegetativního systému - schopnost zchladit pouhou vůlí – myslí èást tìla o nìkolik stupòů, sní�it srdeèní 
puls na minimální úroveò a řada dalších) stojí právì intenzivnì provádìná vizualizace. Hlavním problémem 
jejího pou�ití v dnešní spoleènosti je nedostatek èasu, proto�e aby byla úèinná, musí se provádìt v hlubokém 
(tzv. zmìnìném) stavu vìdomí, co� bez AVS technologie znamená nìkolik mìsíců èi let nároèného tréninku. 
S pomocí AVS přístrojů tak mů�ete sami, pokud budete jen trochu trpìliví, vyzkoušet ú�asnou schopnost 
a moc pozitivního lidského myšlení bez tohoto èasovì nároèného tréninku. Pokud chcete experimentovat 
a vyzkoušet si nejdříve, zda a jak to funguje, zaènìte nenápadnými, nenároènými vìcmi. Například si při 
absolvování tohoto programu představujte, jak ráno vstáváte s úsmìvem a dobrou náladou. Pozorujte, za jak 
dlouho a jak výraznì se tato představa přenese do vašeho �ivota. Při vizualizaci i při zkoumání nebuďte příliš 
křeèovití (berte to jako hru, jako zábavu), nebo� byste úèinek zbyteènì brzdili.

SPECIÁLNÍ18
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Mind Expander   Koncentrovaná vizualizace II.   50 minut
Pro transformaci osobnosti, 
podobné sezení jako předešlé

Tento program slou�í ke stejnému 
úèinku. Ovšem s tím rozdílem, �e 
poslední fáze (zhruba 10 minut) 
vás vyvede k soustředìnému bì�-
nému vìdomí. U předešlého pro-
gramu è. 18 je vhodné, abyste po 
jeho skonèení u� nedìlali �ádnou 
nároènou psychickou aktivitu a ukonèili zbytek dne odpoèinkem. U tohoto programu se 
však mů�ete po jeho skonèení vìnovat èemukoli.

Mental Gymnastics             Bystrá mysl  25 minut
Rozjasnění myšlenkových 
pochodù

Pokud Vás nenapadají ta pravá 
řešení příchozích problémů, ab-
solvujte toto sezení. Druhý úèi-
nek tohoto programu spoèívá ve 
vybuzení ospalé mysli, tak�e vás 
mů�e krásnì a příjemnì vzbudit 
po ránu.

SPECIÁLNÍ
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Sharpening the Mind  Vrcholná koncentrace I.   10 minut
Navození soustředění pro psy-
chický nebo fyzický výkon

Tento program slou�í ke zlepšení 
koncentrace na jakoukoli èinnost, 
která vy�aduje vaši vrcholnou po-
zornost, např. závod nebo zkouš-
ka. Pou�ijte tìsnì před výkonem.

Fire of the Mind    Vrcholná koncentrace II.   22 minut
Navození soustředění pro psy-
chický nebo fyzický výkon

Podobný program jako předcho-
zí, ale s delším úèinkem a navíc 
obohacením o zvýšení kreativity 
a fantazie. Vhodnìjší je spíše pro 
psychický ne� fyzický �doping“.

VRCHOLNÉ VÝKONY

VRCHOLNÉ VÝKONY
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Relaxed Creativity   Fantazie  60 minut
Zvýšení tvořivosti a představivosti 

Toto sezení vám dopomů�e nejen 
ke zlepšení kreativity a obrazo-
tvornosti, ale pravidelnìjším u�í-
váním vám uká�e cestu k řešení 
obsáhlejších pracovních problému 
bez vìtší námahy. Velice vhodný 
pro jakékoliv umìlce, malíře, vý-
tvarníky, spisovatele a také pro mana�ery a vedoucí.

Basic Brain Tune-up  Imunita    20 minut
Posiluje imunitní systém

Okam�itým efektem tohoto pro-
gramu je zmírnìní napìtí, odstra-
nìní stresových bloků, podrá�-
dìnosti a únavy. Při pravidelném 
pou�ívání (minimálnì 3 mìsíce 
2-4x týdnì) zvyšuje imunitu orga -
nismu.

KREATIVITA

SOMATICKÉ

23

24

46



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

Demo   Zábava  5 minut
Nalézání řešení 

Zábavný program k rozptýlení. V�dy 
kdy� budete pod psychickým tla-
kem, pou�ijte toto sezení k uvol-
nìní mysli.

The Balancer  Sebepoznání   23 minu t
Zkoumání sebe sama

Sezení k lepšímu porozumìní sebe 
samého. Mů�ete ho pou�ívat jako 
cestu k poznání Vaší mysli kdy-
koli, kdy budete mít na sebe èas. 
Pohodlnì se usaďte a absolvujte 
cestu Vaším vìdomím. Frekvence 
programu a tedy i vašeho moz-
ku bude oscilovat mezi vìdomím 
a podvìdomím a právì informace z podvìdomých slo�ek mysli, které se do bì�ného vìdo-
mí uvolní, vám tak mohou poskytnout zajímavá témata o vás samých.

ZÁBAVA

SPECIÁLNÍ
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Delta Force     Ozdravný spánek  40 minut
Pomoc při spánkovém dluhu

Program, jen� mozek uvede do-
slova do stavu spánku (hladina 
delta). U� při bìhu programu na-
èerpáváte posilující energii podob-
nì jako ve spánku a vymazáváte 
tak spánkový dluh. Dobré je pou-
�ití tohoto sezení také před usnu-
tím. Mìli byste po nìm spát silným a regenerujícím spánkem a ráno se mů�ete cítit více 
svì�í a odpoèatí. Pou�ívejte jej, pokud jste se u� nìkolik nocí nestihli vyspat nebo pokud 
máte problémy s usínáním èi mìlký spánek a v noci se probouzíte.

Morning Glory   Ranní povzbuzení  20 minut
Rozpumpování těla a mysli 
hned po ránu

Program pro ranní nabuzení a roz-
proudìní myšlenkových pochodů, 
pokud nemů�ete hned po ránu 
,,nastartovat“. Vzbudí vás lépe 
ne� káva a nastartuje k akci ve vás 
dřímající energii.

SPÁNEK

ENERGIE
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Magic  1 4 S port  30 minut
Před fyzickým výkonem

Tento program pulsuje v tzv. pás-
mu SMR (senzomotorické rytmy), 
které je ideální pro přípravu k fy-
zickému výkonu. Bìhem progra-
mu se vaše svalová hmota i mysl 
zbaví případného napìtí a trémy 
(díky rozhraní uvolòující hladiny 
alfa), a zároveò se veškeré energetické síly budou akumulovat tak, �e budou připraveny 
koncentrovanì zapůsobit. Váš výkon a pohyby tìla při jakékoliv fyzické èinnosti a přede-
vším v rekreaèním i vrcholovém sportu budou uvolnìné*, ale přitom maximálnì vrcholné – 
zapojí se do ,,hry“ veškerá vaše programem nakumulovaná energie. Lépe synchronizovaná 
bude také koordinace mysli a tìla. Programy tohoto typu připravily ji� nejednoho vrcholo-
vého atleta k převzetí medailí. Nemusí se samozřejmì jednat jen o sport, tento program 
mů�ete pou�ít před jakoukoli fyzickou náhamou, například tì�kou manuální prací.

 Poznámka

Uvolnìné svalstvo je předpokladem pro podání dobrého fyzického výkonu. Při sta�ení nebo napìtí svalstva 
nemohou toti� svaly vyu�ít naplno veškerý potenciál. Urèitì znáte pocity, kdy se nìkdy ,,hýbete“ snadno, leh-
ce, hravìji a nìkdy tì�ce. Hlavním důvodem je právì rozdíl v uvolnìnosti èi sta�enosti svalstva. Při uvolnìném 
svalstvu udìláte stejný a lepší výkon s menším výdajem energie a předejdete namo�ením (a vá�nìjším úrazům) 
svalstva (vè. šlach a svalových úponů), zvláštì při skuteèných vrcholných výkonech.

SPECIÁLNÍ29
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Mind Massager  Odpolední a večerní učení   30 minut
Na uèení v případě únavy

Pou�ijte jej v případì, kdy� se 
chcete uèit a jste unaveni. V ta-
kových chvílích vìtšinou nemáte 
na uèení ani pomyšlení, ale zkuste 
tento program a uvidíte, �e se lec-
cos mů�e zmìnit.

Alpha-Theta Train Před učením  30 minut
Koncentrace na uèení   
jakékoliv látky

U� v 60. letech objevil bulharský 
vìdec Lozanov, �e v tzv. alfa stavu 
mysli (uvolnìném stavu) pracu-
je mozek a� trojnásobnì (i více) 
rychleji, ne� v bì�ném stavu mys-
li.* Konkrétnì to znamená, �e po-
kud pou�ijete tyto typy programů, 
které maximálnì naladí váš mozek do optimálního stavu, mů�ete se nauèit při stejné nebo 
lepší kvalitì uèební látku o 10-40% rychleji. Platí to zvláš� v případech, kdy nejste úplnì 
soustředìni nebo jste unavení. Pou�ijte tento program před uèením a koncentrace vám 
vydr�í zhruba 1 hodinu po skonèení programu.

 Poznámka

Metodu intenzivního uèení za pomoci uvolnìné mysli, která doká�e přijmout mnohem více informací a také
je kvalitnìji ukládá, nazval superlearning. AVS přístroje Galaxy dnes pou�ívá v ÈR drtivá vìtšina superlearnin-
gových škol.

UÈENÍ

UÈENÍ

30

31

50



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

Power Nap   ,,Očistec“  68 minut
Dùkladná regenerace vašeho těla 

Vynikající sezení, které nemá kon-
kurenci. Více ne� hodinu strávíte 
v naprosto hluboké relaxaci. Pro-
gram je vhodný na zvýšení imuni-
ty, pokud se pou�ívá opakovanì 
a v�dy poskytne absolutnì nej -
hlubší relaxaci. Rozhodnì jej ne-
pou�ívejte bìhem dne a poèítejte s tím, �e i po jeho skonèení mů�ete zůstat delší dobu 
v tak uvolnìném a blahodárném stavu, �e budete chtít nechat úèinky doznít a nebudete 
se hrnout do �ádné èinnosti. Vynikajícím způsobem zregeneruje doslova ka�dou buòku 
vašeho tìla, tak�e je velmi dobré jej pou�ít kromì jiného také po tì�ké fyzické námaze, 
např. sportu. Kvůli jeho délce vám doporuèujeme jej zpestřit příposlechem hudby, která by 
v ka�dém případì mìla být velmi jemná a klidná (meditaèní).

Carnival Ride   Energi e  35 minut
Pro posílení

Pou�ijte kdykoliv, kdy� budete na 
konci svých sil. Program vás postaví 
na nohy. Vzhledem k tomu, �e pro-
gram èásteènì vyu�ije síly z vašich 
energetických rezerv, nepou�ívej-
te jej bez předchozího vyzkoušení 
v nároèných a rizikových podmín-
kách, např. v rizikovém pracovním 
provoze èi sportu apod.

SOMATICKÉ

ENERGIE
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Creative Monster    Klidná síla  30 minut
Pro posílení

Toto sezení je podobné jako před-
chozí ovšem s tím rozdílem, �e 
neèerpá přímo z vašich rezerv, ale 
umo�òuje i průbì�né naèerpání 
energie ponořením se do hladi -
ny alfa. Zatímco předchozí sezení 
je vhodnìjší pou�ít i bìhem dne, 
toto pou�ijte spíše odpoledne èi veèer, proto�e ve vás sice vybudí energii, ale přece jen 
v klidnìjší rovinì. Zatímco u předešlého programu není pou�ití hudby tolik vhodné, zde 
je přímo �ádoucí! Pou�ijte jakoukoliv rytmickou a �ivou hudbu.

Alpha Ramp   Klasická relaxace  30 minut
Pozvolný sestup do relaxace

Pokud si veèer udìláte trochu èasu 
pro sebe, pou�ívejte právì toto se-
zení ke svalovému uvolnìní a psy-
chickému uvìdomìní. Sezení Vás 
optimisticky povzbudí a dodá tìlu 
potřebný odpoèinek. Program vás 
zavede do relaxaèního rozpolo�ení 
postupnì a nenásilnì.

SOMATICKÉ

RELAXACE

34

35

52



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

Alpha Wave   Superlearning  30 minut
Uèení se z příposlechu

Tento program vyu�ívá beze zbyt-
ku techniku superlearningu tak, 
�e je nejvhodnìjší jej pou�ít s pří-
poslechem nahrávky uèiva. U ja-
zyků tato technologie působí lépe 
pro uèení v souvislostech a pro 
uèení s hlubším pocitovým zása -
hem, tedy například uèení se, èi spíše osvojení si výslovnosti, pochopení struktury jazyka, 
porozumìní jazyku apod. Druhá mo�nost, jak mů�ete tento program vyu�ít, je absolvovat 
jej před uèením a v tomto případì plní stejnou roli jako program èíslo 31 ,,Před uèením“. 
Vyzkoušejte oba dva a vyberte lepší. Pokud u vás tyto dva programy výjimeènì vyvolají 
mírný útlum (co� s nejvìtší pravìpodobností naznaèuje vaši zvýšenou únavu), pou�ijte na 
uèení, lépe řeèeno před uèením, nìkterý z osvì�ujících programů, např. programy èíslo 1, 
8 nebo 9.

Coffee Break   Soustředění  15 minut
Oživení koncentrace

Kdykoli přes den pou�ijte tento 
program k o�ivení soustředìnosti 
na jakýkoliv
úkol.

UÈENÍ

UÈENÍ
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Problem Solver    Hyperaktivita  20 minut
Proti hyperaktivitě a dalším 
poruchám školních dovedností

I kdy� to není klasický lékařský 
program, jeho úèinky jsou tak jako 
tak pozoruhodné. Tento program 
je vyvinut tak, �e prostřednic-
tvím optimálního vyladìní mozku 
a především sladìní mozkových 
hemisfér a odbourání neurobloků 
pomáhá u nesoustředìných (hyperaktivních) dìtí a u lehkých mozkových dysfunkcí obec -
nì. Pro tyto nápravy jej pou�ívejte pravidelnì 2-5x týdnì po dobu 1-2 mìsíců a poté podle 
zlepšení a potřeby. Jednou týdnì jej prolo�te stimulací jednotnou frekvencí 14 Hz (nasta-
víte v manuálním re�imu P00) v�dy po dobu 20-30 minut. Pro dìti je vhodné kvůli jejich 
rozptýlení, aby je program bavil a nezískali k nìmu negativní odpor, doplnit jej hudbou. 
Mů�e být i mírnì rytmická.

Multi-Theta   Krása bytí  30 minut
Proti vzteku a depresi

Pokud jste AV stimulaci příjemnì 
otevření, mů�ete za�ít krásné po-
city uvolnìného tìla a vyèištìné 
mysli. Pou�ijte jej kdykoliv budete 
mít ,,mizernou“ náladu, budete 
naplnìni vztekem, nervozitou, de-
presí èi úzkostmi. Program, který 
probíhá v hladinì theta, navozuje a poskytuje pozitivní pocity blaha a krásy. Je to dáno 
zvláštními hormony, které jsou právì v tomto stavu vìdomí aktivní. Nejznámnìjšími z nich 
jsou endorfiny, nazývané té� hormony blaha èi hormony dobré nálady. Program konèí 
návratem k bdìlému vìdomí, tak�e jej mů�ete pou�ít například i před odpoledním èi ve-
èerním programem.

SPECIÁLNÍ
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Theta Wave   Šamanská meditace  30 minut
Uvolnění a sebepoznání

Tento program je urèen pro nároè-
né a zkušenìjší meditátory. Prv-
ních 10 minut rozproudí vìdomí 
a v této èásti pou�ijte příposlech 
nejlépe rytmické, velmi �ivé a� le-
kající hudby, ideální jsou nahrávky 
etnické hudby, např. bubnování 
přírodních národů se zpìvem. První èást má za úkol rozproudit vìdomí, poskytnout mu 
prostor pro kreativitu a rychle přeladit myšlenky od denních starostí. Zbývající èást progra-
mu vás bude pohupovat v hladinì theta, hladinì šamanů a meditace.

Tune-up    Pauza před zkouškou  15 minut
Odstraní trému

Stimulace před podáním maxi-
málních výkonů mozkové èinnos-
ti. Program především odstraòu-
je trému, a pomů�e v celkovém 
zkoncentrování se na zkoušku èi 
jiný nároèný nárazový výkon.

MEDITACE

UÈENÍ
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Deep Relaxation   Hluboká relaxace s návratem    30 minut
Úèinná relaxace s návratem 
k soustředěnému vědomí

Toto relaxaèní sezení je obzvláštì 
hluboké, ovšem program vás vy-
vede zpìt do zcela soustředìného 
stavu vìdomí (hladina beta). Má 
skvìlé úèinky na nervový systém. 
Zbavíte se s ním stresu a získáte 
potřebnou energii k dalším èinnostem.

Energized Learning   Zdraví   30 minut
Posílení imunity s primárním 
zacílením na psychosomatické 
symptomy 

Tento program mů�e nastartovat 
celkové ozdravné procesy vašeho 
tìla, a� u� jsou vaše individuální 
potí�e jakékoliv, menší èi vìtší, 
psychické èi tìlesné, přechodné èi 
dlouhodobé. Pro významné zmì-
ny, kterými mohou být zlepšení 
u řady tì�kých a tì�ce léèitelných nemocí, je třeba pravidelného a dlouhodobého pou�í-
vání, cca v řádech minimálnì týdnů, èi spíše mìsíců. Po nìkolika letech se mů�e hluboká 
neuropsychosomatická relaxace AVS technologie a obzvláštì tohoto programu příznivì 
odrazit na výrazném zlepšení závislostí, rakoviny, kardiovaskulárních nemocí, cukrovky 
a mnoha dalších, a to především u starších osob.

RELAXACE
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Meditation Machine  Úlevný spánek  30 minut
Proti problémùm se spaním 
a pro nácvik správného spán-
kového cyklu

Tento program má dvì mo�nosti 
pou�ití. Aktuálnì jej mů�ete pou�ít 
kdykoliv, kdy� budete mít problém 
usnout, a to i v případì noèního 
probuzení se. Vyzkoušejte tento 
program před spaním vi  přípa -
dì, �e nemáte �ádné problémy se 
spánkem. Mnozí u�ivatelé jsou překvapeni, o kolik je jejich spánek hlubší a tedy kvalitnìjší 
a o kolik lépe se cítí ráno odpoèatìjší a svì�ejší. Pokud budete tento program pou�ívat 
pravidelnì, mozek si zautomatizuje správnou reakci navození spánku a zlepší se váš celkový 
spánkový cyklus. V praxi to znamená, �e pokud máte problémy se spánkem (vèetnì jejich 
řešení léky), mohou se stále a definitivnì sni�ovat a mohou odeznít úplnì, a to i v případì 
tì�ké závislosti na hypnotikách. (Výzkumy potvrdily, �e se tak dìje ve více ne� 80% přípa-
dů.) První zlepšení spánku mů�ete oèekávat ji� v průbìhu 1-10 tìchto sezení.

SPÁNEK44
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Dreamy Delight   První meditace  30 minut
Meditace pro zaèáteèníky

Program smìřuje mysl u�ivatele 
a� do hluboké hladiny theta. The-
ta je hladina vìdomí, kterou od-
nepamìti vyu�ívali všichni šamani, 
kouzelníci a léèitelé všech konti-
nentů, a kterou dodnes vyu�ívají 
ke stejným úèelům dosud �ijící pří-
rodní národy.* Postupné sni�ování frekvencí navodí klasickou relaxaèní reakci smìrem do 
hloubky frekvenèního spektra a vìdomí. Tak se opakovaným u�íváním tohoto programu 
v mozku lépe zafixuje. Centrální nervová soustava si tuto reakci osvojuje a napříštì ji pro 
vás bude snadnìjší vyvolat i bez přístroje.

 Poznámka

Při výzkumech souèasných přírodních národů v 70. a 80. letech (nejznámnìjší jsou Křováci, ale dodnes �ije na 
všech kontinentech řada malých dalších národů dosud neasimilovaným a zcela přírodním způsobem �ivota ) 
bylo zjištìno, �e všechny témìř bez výjimky pou�ívají bubny. Při mìření rytmů bubnování ú�aslí vìdci zjistili, 
�e u všech národů (kteří se velmi pravdìpodobnì nemìli mo�nost nikdy setkat), probíhá bubnování v úrovni 

4-7 Hz, tedy přesnì v hladinì theta!

High Energy I   Značná energie   36 minut
Maximální posílení a vybuzení

Nabudí po fyzické a psychické 
stránce. Podle mnohých u�ivatelů 
doslova ,,nakopne“. Pou�ijte po 
ránu nebo před oèekáváním vel-
kého, především fyzického výko-
nu. Nepou�ívejte tento program 
ve stavu, kdy� jste nemocní nebo 
psychicky velmi rozladìní, nervóz-
ní, vystresovaní èi úzkostní.

ENERGIE

MEDITACE45
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Relaxed Creativity   Příprava na spánek  30 minut
Celkové zklidnění s přípravou 
na spánek

Tento program absolvujte před 
spaním. Je výhodné jej pou�ít, 
proto�e èásteènì působí jako re-
laxaèní program a poskytne úlevu 
a uvolnìní a èásteènì působí jako 
spánkový program, èili příjemnì 
naladí ke spánku, který potom 
bude hlubší a kvalitnìjší. Nekonèí ovšem přímo útlumem vìdomí, tak�e si buď mů�ete 
jít rovnou lehnout a spát nebo ještì mů�ete vykonávat před spaním nìjakou nenároènou 
èinnost, například si èíst.

Quick Learning  Bleskový superlearning  20 minut
Pro bleskovou soustředěnost, 
kdykoliv je to zapotřebí

Uèební program umo�òující ma-
ximální koncentraci a vstřebání 
a zakotvení informací do dlou -
hodobé pamìti. Pou�ijte jej buď 
před uèením nebo pou�ijte pouze 
sluchátka a uète se souèasnì při 
absolvování tohoto programu.

SPÁNEK

UÈENÍ

49

50

P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

60



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

Alpha Relax               Přestávka v práci I.  15 minut
Při mírné únavě v práci

Pou�ijte jej například při polední 
přestávce nebo po obìdì. Dodá 
vám energii a usmìrní koncent-
raci.

Theta Relax           Přestávka v práci II.  22 minut
Při střední únavě v práci

Pou�ijte jej například při polední 
přestávce nebo po obìdì. Dodá 
vám energii a usmìrní koncent-
raci.

Deep Relax           Mystika a intuice  36 minut
Po fyzickém výkonu èi zranění

Tento program odstraní bolest 
svalů, a� u� je příèinou cokoliv: 
dlouhodobý stres, únava po ná-
roèné túře èi sportu. Při pravidel-
ném opakovaném pou�ití urychlu-
je léèbu svalových zranìní, vèetnì 
zánìtů svalů. Upozornìní: jeho 
úèinnost se projevuje nejvíce u vìtších svalových vláken a vìtších skupin svalů. Z toho dů-
vodu není úèinný na drobná nata�ení jednoho svalu.

RELAXACE

RELAXACE
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Earth medit8    Pryč se zlostí  40 minut
Úleva od zlosti, šoku,   
napětí � okamžitá

Jde o rychlé uklidnìní, pokud za�i-
jete hodnì nepříjemnou negativní 
situaci, jste podrá�dìní, v napìtí, 
stresu.

Siesta             Spánkový cyklus    26 minut
Na zlepšení spánkového cyklu

Tento program je urèen osobám, 
které trpí mnoho let problémy 
se spánkem, konkrétnì tìmito: 
mìlký spánek, èasté probouzení 
se a neschopnost klidnì a rychle 
usnout. Tento program nauèí váš 
mozek, aby opìt umìl správnì 
řídit spánkový cyklus, tedy abyste 
se zbyteènì neprobouzeli, mohli v 
klidu usnout a mìli hluboký spánek. Tento program vlastnì postupným tréninkem vrací 
mozku jeho přirozenou schopnost, kterou vlivem let nebo špatného �ivotního stylu poza-
pomnìl. Důle�ité je pravidelné opakování tohoto programu, mů�ete si jej i zkrátit, maxi-
málnì na 25 minut. Nezapomeòte si naladit intenzitu svìtel na úplné minimum, teprve po 
nìkolika pou�itích mů�ete přidávat (intenzivní svìtla ponìkud ruší samotný úèinek). Tento 
program není urèený k okam�itému usnutí (k tomu slou�í jiné programy), přesto je mo�né 
�e po nìm nebo dokonce při nìm usnete. Minimálnì vás ke spánku příjemnì naladí. V�dy 
jej pou�ívejte opravdu před plánovaným spaním èili ve veèerních hodinách.

RELAXACE
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Escape    Zaručený spánek  75 minut
Použijte pokud nemùžete usnout

Tento program je urèený k oka-
m�itému usnutí, pokud s tím 
máte problém. Mů�ete jej tedy 
pou�ít i jednorázovì, i kdy� takový 
postup není úplnì ideální. Neza-
pomeòte si naladit intenzitu svì-
tel na úplné minimum (intenzivní 
svìtla ponìkud ruší samotný úèinek). Program si mů�ete zkrátit, ovšem při dobì programu 
menší ne� 20 minut nemusí předpokládaný úèinek nastat.

Sound Sleep    Kulturista  45 minut
Před fyzickou námahou

Pou�ijte jej před jakoukoliv vìt-
ší fyzickou námahou: sportem, 
prací na domì, tì�kou fyzickou 
prací… Vyladí tìlo do úrovnì, kdy 
psychika i somatika spolu ideálnì 
spolupracují: svaly jsou prokrvené 
ale nejsou křeèovitì napnuté, jsou 
vláèné, ale dobře reagují na vaše 
vnitřní pocity, na podvìdomé signály neurofyziologické soustavy.

SPÁNEK

SOMATICKÉ

56

57

63



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

14hz traper   SAD  18 minut
Sezónní afektivní poruchy

Sezónní afektivní poruchy (SAD) 
vznikají nedostatkem sluneèního 
svitu. Trpí na nì především lidé 
�ijící v severních zemích, ale obje-
vují se i u nás. Projevy SAD jsou 
deprese, nechu�, podrá�dìnost, 
negativní naladìní, ztráta rozhod-
nosti, koncentrace a další. Jinými slovy: kdy� máte nìkolik dní po sobì mizernou náladu a 
nechutenství nìco dìlat, klidnì mů�e být příèinou SAD. Mnoho lidí v našich zemìpisných 
šířkách, tedy i Èechů a Slováků, trpí lehèí formou SAD, především na podzim a v zimì, ani� 
by to vìdìla. Bì�nì se SAD léèí tzv. svìtelnou terapií. Toto je speciální program pro SAD, 
který také pochopitelnì vyu�ívá svìtel brýlí.

Mental repro    Na zklidnění    45 minut
Odplavuje agresitivitu a zlost

Pou�ijte, pokud vás nìco nebo nì-
kdo hodnì naštve nebo jste nìko-
lik dní podrá�dìní a zlostní.

SPECIÁLNÍ
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Hypnosis   Příval energie   40 minut
Na povzbuzení během dne 

Pou�ijte jej kdykoliv bìhem dne 
(ne veèer!), pokud chcete ,,na-
kopnout“ a nejste příliš unaveni.

Mood Brightener   Antidepresivum   20 minut
Na povzbuzení během dne 

Proti depresi

Pou�ít jej mů�ete na jednorázo-
vé řešení mírné deprese, špatné 
nálady i na řešení dlouhodobìjší 
deprese. Pro tento případ pou�í-
vejte program pravidelnì, třeba i 
v minimální délce (například 10 minut). Kontraindikace s léky (antidepresivy) nebyla nikdy 
zaznamenána, èili program mů�ete pou�ívat i při souèasné aplikaci antidepresiv.

Mind Exerciser   Večerní odpočinek  30 minut
Rychlá relaxace před spaním

Ideální pou�ití: před tím, ne� si 
před spaním půjdete ještì nìco 
přeèíst nebo udìlat hygienu. Pro-
gram vás uvolní a příjemnì připra-
ví na spánek.

ENERGIE

SPECIÁLNÍ

RELAXACE

60

61

62

65



P
ro

gr
am

o
vá

 k
n

ih
o

vn
a

Learning Mood    Nalézání řešení  15 minut
Kreativní program

Program podporuje při pravidel-
ném pou�ívání rozvoj kreativity 
a tvořivosti. Nicménì hlavní jeho 
úèel je jednorázový: je vytvořený 
na řešení - èehokoliv. Téma není 
podstatné, resp. mů�e být v�dy 
jiné. Program nejdříve ve vlnách 
probíhá celým pásmem vìdomí, èím� aktivuje v mozku i bì�nì nepou�ívané oblasti. Poté 
setrvává na vysoké frekvenci, která aktivuje logické myšlení. V centru logické úrovnì vì-
domí je onen problém nebo inspirace, se kterou se chcete vypořádat. Poté program se-
stupuje do podvìdomé hladiny theta, kde je nejsnadnìjší najít řešení, resp. kde se otevírá 
podvìdomí, tvořivé slo�ky osobnosti a řešení mů�e snáze přijít. Důle�itý je postup: bìhem 
programu, zejména první poloviny programu, se sna�te mít na pamìti problém nebo in-
spiraci, kterou se chcete zabývat!

Crosstalk            Načerpání síly    35 minut
Energetická přestávka upro-
střed nároèného fyzického 
výkonu 

Představte si, �e jste na horolezec-
kém výstupu, stojíte tìsnì před 
vrcholem a u� nemáte sílu jít dál. 
To je přesnì okam�ik, kdyby vám 
pomohl tento program. Dodal by 
vám sílu zvládnout ten zbývající malý kousek výstupu, který byste jinak u� asi museli vzdát. 
Platí to samozřejmì nejen o horolezeckém výstupu, ale i o jakékoliv jiné podobné situaci, 
kdy podáváte vyèerpávající fyzický výkon.

KREATIVITA
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Problem Solver   Fixování učiva  28 minut
Zafixování uèiva do středně-
dobé paměti

Mozku trvá zhruba 24 a� 48h o -
din, ne� si vše nauèené ulo�í z krát-
kodobé do střednìdobé pamìti. 
Tento program navodí takový stav 
vìdomí, kdy tento proces pod-
poruje a usnadòuje. Èást tohoto 
procesu provádí mozek tìsnì před 
usnutím nebo ve spánku, proto je 
vhodné tento program pou�ít veèer, třeba i tìsnì před spaním.

Memory Recall   Experiment mysli   36 minut
Pro hyperkreativitu   
a osvobození mysli

Program především rozproudí 
vaše myšlenkové pochody (v hla-
dinì vìdomí beta), a poté postup-
nì sestupuje přes alfu do hladiny 
theta. Na této úrovni, která akti-
vuje podvìdomí, se zaèínají vyno-
řovat souvislosti, èasto i řešení nìjakého problému, nápady. Ale mů�e se stát cokoliv jiné-
ho! Mů�ete zaèít vyplavení negativních myšlenek a pocitů, mů�ete také usnout, mů�ete 
pocítit příval energie. Tento program pokud mo�no nezkracujte, jeho síla spoèívá i v délce.

UÈENÍ
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Hyper Creativity   Ezoterika  65 minut
Příprava na esoteriku

Budete vykládat karty, pracovat 
s kyvadlem, léèit, meditovat…? 
Tento program vás na to připraví.

Creativity               Relaxace před fyzickým výkonem  36 minut

Èeká vás sportování? Skládání 
uhlí? Nošení dřeva? … A nemáte 
chu� ani moc síly se do toho pus-
tit? Pou�ijte tento program. Mírnì 
vás zrelaxuje a potom nastartuje 
energii.

MEDITACE

RELAXACE
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High Creativity   Extáze  30 minut
Dodání energie

Ideální program, kdy� jste leniví, 
mírnì ospalí. V nìkolika přívalech 
ve vás nastartuje proud energie. 
Svi�nou rytmickou hudbou mů-
�ete jeho úèinek ještì podpořit. 
Mů�e vám také dodat chybìjící 
radost v duši. Nepou�ívejte tento 
program, pokud jste střednì èi hodnì unaveni.

High energy     Odpočinek během dne I.  30 minut

Naèerpáte sílu a souèasnì koncen-
traci. Vhodný v odpoledních hodi-
nách, pokud jste střednì unaveni.

Get Things done    Odpočinek během dne II.   25 minut

Naèerpáte sílu a souèasnì kon-
centraci. Vhodný v odpoledních 
hodinách, pokud jste unavení jen 
mírnì.

ENERGIE

RELAXACE
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Pure Motivation   Sportov ní vln  a  25 minut

Pou�ijte toto sezení před jakýmko-
liv rychlým èi bláznivým sportem, 
kde se ale souèasnì potřebujete 
koncentrovat..

Sports Wave    Po ránu   30 minut
Rychlý start do nového dne

Pokud jste se dobře vyspali, ale 
pouze se nemů�ete pořádnì na-
startovat, probudit, tak pou�ijte 
právì tento program.

Pump-U-Up   Rodeo    17 minut
Rychlé osvěžení mysli

Kdykoliv jste otupìlí, malátní, ne-
soustředìní, tak pou�ijte tento 
program. Rozsvítí váš mozek!

SPECIÁLNÍ
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Mind ride   Myšlenková jízda  13 minut

Krátký úderný program s rychlou 
dramatickou zmìnou frekvencí a 
barev, pou�ití vhodné pro zábavu 
a jako dokonalé prota�ení mozku 
při pocitu otupìlosti a malátnosti, 
kdy zmìny frekvencí mozek vylo-
�enì rozsvítí.

ZÁBAVA75
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A.D.D 
Popis programù ADHD

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), neboli také LMD (lehké mozkové dys-
funkce) èi lidové oznaèení dyslexie dnes zahrnuje vìtší skupinu obtí�í. Vìtšinou je jejich 
spoleènou příèinou nedozrálost mozku ( k danému vìku, projevující se právì při školní 
zátì�i), případnì spojenou s dalšími jevy pocházejícími z neurologické vývojové oblasti 
nebo i výchovy. Tyto potí�e se projevují jako různé dysfunkce (dyskalkulie, dyslexie a dal-
ší), spojené s nepozorností a neschopností se plnì delší dobu koncentrovat (hyperaktivi-
ta). V převá�né vìtšinì nejsou jedinci s tímto problémem schopni vymanit se z převa�ující 
hladiny vìdomí theta a navozovat ve vyšší míře ,,frekvenènì vyšší“ hladiny vìdomí, tzn. 
alfa, beta a zejména pásmo SMR (senzomotorické rytmy). 

Popis tìchto programů è. 76 a� 83 je úmyslnì spoleèný pro všechny a je potřeba, aby 
u�ivatel vyzkoušel a postupnì pou�íval více z tìchto programů. Je toti� �ádoucí, aby 
u�ivatel navozoval různé stavy mysli a pru�nì cvièil celou nervovou soustavu – k tomu 
slou�í právì pou�ívání více tìchto ADHD programů. Ka�dý program navozuje chybìjící 
potřebnou èást frekvenèního spektra, ale ka�dý v jiném rozsahu, struktuře a intenzitì. 
Vyzkoušejte 1-3x postupnì všechny programy a pak pravidelnì pou�ívejte 3-5 programů, 
které se Vám osvìdèily nejvíce. 

Dalším důvodem, proè iBrain obsahuje celou skupinu ADHD programů (s jedním popi-
sem), je skuteènost, �e dìtský mozek je a� do puberty ve stavu zrání (vývoje) a proto je 
u�iteèné mu nabídnout více alternativ a,,nenutit“ mu jeden stálý vzorec mozkových vln 
(frekvencí).

Kromì toho lze také pochopit èasovou vytí�enost u�ivatelů-dìtí, resp. jejich rodièů, proto 
iBrain nabízí více programů - v různých èasových délkách. 

Tuto skupinu programů pou�ívejte v případì jakýchkoliv potí�í, které zavánìjí ADHD èi 
LMD. Zlepšení bystrosti, zklidnìní se a zlepšení koncentrace se u dìtí díky jejich vysoké 
citlivosti na smyslové podnìty projevuje po pou�ití tìchto programů témìř okam�itì a to 
vèetnì velmi rychlého zlepšení školního prospìchu. 

ADHD76 - 83
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Úvod
Nepou�ívejte přístroj v rozporu s návodem 
a dodr�ujte prosím pokyny uvedené v této 
kapitole Péèe a údr�ba. Při pou�ívání pří-
stroje v rozporu s návodem nebo v rozporu 
s tìmito pokyny, případnì v rozporu so b -
vyklými obecnì známými zvyklostmi pou-
�ívání zaniká při vzniku závady nárok na 
záruku a záruèní opravu. 

Napájení

Brýle
Brýle jsou napájeny z Vašeho iPhone. Slu-
chátka se dobíjí přes USB kabel z PC.

Údržba a upozornění

Péče o přístroj
Chraòte přístroj resp. sluchátka, brýle 
a dongle před prachem, neèistotou a pády. 

Chraòte přístroj a příslušenství před relativ-
ní vlhkostí nad 65% a před vniknutím vody 
èi jiné tekutiny do přístroje. Pokud přesto 
dojde k jejich zvlhnutí, příslušenství nezapo-
jujte, abyste se podívali, zda stále funguje! 
To by mohlo způsobit trvalé poškození ob-
vodů.
Nenechávejte přístroj vystaven přímému 
slunci po delší dobu anebo uvnitř uzavřené

ho automobilu za horkého poèasí. Chraòte 
přístroj před teplotami nad 45 stupòů Cel -
sia a pod 0 stupòů Celsia.

Vyvarujte se poškrábání brýlí, proto�e jsou 
z plastu a nedbalým zacházením se snad-
no poškodí. Mů�ete je obèas oèistit èistým 
mìkkým mírnì navlhèeným hadříkem, aby 
se na nich neusazovaly mastnota a neèis-
tota. K èištìní nepou�ívejte suchý ani zne-
èištìný hadřík, papírový ruèník nebo ubrou-
sek, ani svou košili, nebo� byste mohli jejich 
povrch poškrábat.

Neroztahujte no�ièky brýlí, i kdy� jsou èás-
teènì pru�né, jinak hrozí jejich ulomení 
nebo zlomení rámu brýlí. Vìnujte pozor-
nost ukládání brýlí, abyste je nezmáèkli při-
sednutím apod. 

Neroztahujte nadmíru sluchátka, i kdy� jsou 
pru�ná, jinak hrozí jejich zlomení nebo po-
škození. Se sluchátky manipulujte opatrnì, 
mechanická poškození nelze uznat jako 
vadu.  

Zapojujte kabely do správných zdířek 
a správnou stranou. Jinak se konektory na 
přístroji a koncovky kabelů velmi rychle zni-
èí. Poškození se nemusí projevit hned, ale 
má zásadní vliv na �ivotnost fau nkènost 
přístroje.

Péče a údržba
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Nenamotávejte kabely, ale volnì je svinuj-
te takovým způsobem, jakým byly svinuté 
v originálním balení. Jinak se kabely rychle 
poškozují. V takových případech nelze vìt-
šinou kabel samostatnì opravit a je nutné 
zakoupit celé nové příslušenství (sluchátka, 
brýle). 

Nepou�ívejte pro èištìní a údr�bu �ádné 
tekutiny, mazadla a lepidla. Ty nemusí způ-
sobit poškození přístroje ihned, ale mají zá-
sadní vliv na �ivotnost a funkènost přístroje. 

Neprovádìjte na přístroji neoprávnìné opra-
várenské zásahy. 

Odstraòování potíží
Nepravidelná stimulace a její asymetrie 
mů�e být souèástí programu. Pro ovìření 
vyzkoušejte jiný program. 

Při zhoršené kvalitì stimulace (nehrají 
obì sluchátka, neblikají obì poloviny brýlí 
apod.) překontrolujte úplnost a správné za-
pojení konektorů v přístroji.

Při nízké intenzitì stimulace zkontrolujte 
nastavení intenzity svìtelné èi zvukové sti-
mulace 

Pokud přístroj negeneruje všechny barvy 
v brýlích, zkontrolujte, zda se tato situace 
opakuje u více programů. Nìkteré progra-
my mohou toti� vyu�ívat jen nìkteré barvy. 

Rady a pokyny pro 
případnou reklamaci/
opravu
Před předáním zbo�í do opravy prosím 
nejdříve kontaktujte svého prodejce nebo 
servis Galaxy. V mnoha hlášených případech 
se toti� nejedná o vadu, ale o nesprávný po-
stup, nepozornost při pou�ívání přístroje. 

Při zjištìní vady poskytnìte servisu celý 
komplet přístroje a nikoli jen jeho èást. 
Zdánlivá vada sluchátek toti� nemusí být 
vada sluchátek, ale vada ovládací jednotky 
apod.

Pozáruèní (placené) opravy, které od vás 
obdr�íme poštou, vám zasíláme zpìt také 
poštou, na dobírku, s připoèítáním poštov-
ného.

Záruèní opravy (prokázaná reklamace), kte-
ré od vás obdr�íme poštou, vám zasíláme 
zpìt také poštou,  pojištìným (tzv. obchod-
ním) balíkem. Poštovné neplatíte.
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