
Jste zde:  Cesta Ducha Pojmologie Brainwave generator

Brainwave generator

Program BrainWave Generator je softwarová obdoba audiovizuálních stimula!ních
p"ístroj#, znám!j"ích jako psychowalkmany, které stimulací mozkov#ch proud$ navozují
stav uvoln!ní, relaxace nebo naopak zvy"ují koncentraci a psychickou odolnost.

Program pracuje pod Windows na libovolném po%íta%i se stereofonní zvukovou kartou
a sluchátky. Ta sluchátka jsou nutná, proto&e je t'eba p'ivád!t do u"í odd!len! r$zné zvukové
kmito%ty. Proto&e ú%inné mozkové kmito%ty jsou od 30 Hz do 0,5 Hz, tedy v!t"inou mimo
sly"itelné pásmo, je pro jejich zvukovou stimulaci pou&it patentovan# fígl, kdy se do ka&dého
ucha samostatn! p'ivádí kmito%et v b!&ném sly"itelném pásmu li"ící se o po&adovan# rozdíl.
Nap'íklad 500 Hz do levého ucha a 510 Hz v pravo. Zpracováním zvuku v mozku vznikne
zázn!jov# kmito%et o po&adované hodnot!.

V nápov!d! programu je upozorn!ní, &e program nemohou pou&ívat lidé trpící n!jakou formou
záchvat$, epilepsií, srde%ní arytmií nebo jinou srde%ní vadou a u&ívající drogy a uklid(ující
prost'edky.

P'elo&ená shareware verze není nijak omezena, mimo zablokování importu sestav stimulací. Na
plnou verzi se zm!ní zapsáním registra%ního kódu. Program umo&(uje vytvá'ení vlastních
sestav s velk#m mno&stvím voliteln#ch parametr$ nebo tém!' libovolnou úpravu ji& existujících
nastavení a p'es v#stup zvukové karty ovládá takzvané sv!telné br#le (jejich pou&ití není
podmínkou).

Teorie
Program vychází z teorie o stavech mysli. V následující tabulce jsou vypsány jednotlivé stavy
a frekvence zvuku, které tyto stavy navozují:

Delta 0.5–4 Hz: hlubok# spánek
Theta 4–8 Hz: ospalost d'ímota (první stádium spánku)
Alpha 8–14 Hz: uvoln!né vnímání
Beta 14–30 Hz: vysoká soust'ed!nost

Dostupnost a zvuková stopa pro meditaci
Program si m$&ete stánout ze stránek www.bwgen.com.

M$&ete vyu&ít ji& hotov#ch a p'ipraven#ch dat pro usnadn!ní meditace, podrobnosti naleznete
v %lánku „Boxed nirvana“. V kvalit! 112kbps MP3 si ji m$&ete stáhnout zde
boxed_nirvana_2.mp3 (48.07 MB).

Zde je k dispozici 10 minut frekvence Theta – 4 Hz (6.86 MB).
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