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Kedves Kollé ga! 

Ebben a brosúrában a Profi 45 programcsomag használatához kaphat 
segítsé get. 

A megváltozott tudatállapotok mindig nagyon é rdekelté k az emberisé get. 
Az é vezredek során minden korban kialakultak a rituális szertartások é s 
gyakorlatok, amelyek segítettek elő idé zni a kü lönböző  tudati állapotokat 
Rájöttek, hogy rendszeres gyakorlással a szellemi, lelki, mentális 
működé s fokozható . 

A fé ny-hang ké szü lé kek az agyhullámok stimuláció ja ré vé n gyakorlatilag 
bármilyen tudatállapotot elé rhető vé  tesznek számunkra. Mindezt káros 
mellé khatások né lkü l.  

Ezé rt mondjuk, hogy egyedü lálló  technika kerü lt a kezü nkbe, amellyel 
humán terü letű munkában nagyságrendekkel haté konyabban lehetü nk. 

Mindenki agyi „huzalozottsága” más é s más. Ezé rt elté rő  mó don 
reagálunk egy-egy é letesemé nyre, vagy é ppen egy AVS ingerfolyamra. 
Ezé rt elengedhetetlenü l fontos, hogy aki fé ny-hang ké szü lé kekkel 
dolgozik, ismerje az eszközt, s annak szakszerű használatát. Így 
szemé lyre szabottan tud tanácsot adni a használathoz. Az emberismeret 
is kulcsfontosságú. Látjuk a kliens habitusát, beszé lgeté s közben 
é rzé keljü k a gondolkodásmó dját. Az így gyűjtött információ k árnyalják 
azt, amit ő  mond magáró l. Sok esetben ezek ellent is mondanak 
egymásnak. Nekü nk mé gis szakszerűen kell segítenü nk. Ezé rt szoktuk 
mondani, hogy az AVS ké szü lé kekkel kapcsolatos magas színvonalú, 
sikeres tanácsadáshoz egyszerre kellene birtokolni egy agykutató  
neuroló gus, egy bölcs lelké sz é s egy klinikus pszicholó gus tudását. Azé rt 
tartunk AVS tanfolyamokat, hogy a technikával dolgozó  szakemberek 
látó köré t tágítsuk, hogy többfé le mó don is felismerje a szü ksé gleteket. 

Az AVS technika alkalmazásának tudománya első sorban abban áll, hogy 
a kúrák során milyen protokoll szerint haladunk az egyes programok 
kiválasztásában. Hogy egy-egy programot mikor, mely napszakban, é s 
ismé tlé sszámban alkalmazunk. 

Ahhoz, hogy a lehető  leginkább illeszkedő t válasszunk, a 
tanfolyamunkon sok gyakorlati praktikát átadunk. Jelen segé dlet arra 
hivatott, hogy a tanfolyamon elsajátított ismereteket rendszerezze. 



 

Fontos megemlíteni, hogy epilepsziá ra hajlamos személyek 
esetében a fénystimulá ciós goggli (szemü veg) nem haszná lható, 
mert rohamot vá lthat ki. Minden kliensü nket tá jékoztassuk errő l. 

 

Az AVS techniká ról 
 

Az agy mintegy 120 milliá rd idegsejttel rendelkezik, melyek 
bioelektromos jeleket állítanak elő  é s kapcsolatban állnak több ezer 
másik neuronnal. Az agyi elektromos tevé kenysé gek az agyon kívü l is 
mé rhető ek. A szívműködé s elektrokardiogrammal (EKG) való  
rögzíté sé nek pé ldájára az agyműködé s rögzíté sé t Elektro-Encefalo-
Gramnak (EEG) hívják. Az EEG mintá zatokat a mindennapi nyelvben 
agyhullá moknak nevezik. Az agyhullámok rendszertelen, kissé  
ismé tlő dő  elektromos hullámformák, ahol a meghatározó  frekvenciát 
másodpercenké nti ciklusokban, Hertzben (Hz) mé rik. Megállapították, 
hogy a kü lönböző  agyhullámok a tudat kü lönböző  állapotaival fü ggenek 
össze. Az alábbi tartomá nyokat kü lönböztetjü k meg:  

 

Béta hullá mok 13 –  30 Hz ébrenlét, figyelem 

SMR hullá mok 13-15 Hz enyhe, befogadó figyelem 

Alfa hullá mok 8 –  12 Hz ellazult ébrenlét  

Théta hullá mok 3 –  7 Hz képzelet, á lom 

Delta hullá mok 0,5 –  3 Hz mély alvá s 

 

Bebizonyították, hogy a lü ktető  hang é s fé ny stimuláció  az agynak 
„frekvenciaköveté sé t”, vagy „elté ríté sé t” eredmé nyezheti. Az „elté ríté s” 
kifejezé s az agynak arra a hajlamára utal, hogy összehangoló djon a 
kü lső  stimuláció val. A hang é s fé ny elté ríté s felfedezé se, é s a 
mikroszámító gé pek kifejleszté se vezetett a fé ny-hang terápiás 
ké szü lé kek kifejleszté sé hez. Ezek az agyhullám tartományok ritmikus 



stimuláció ját biztosítják. Az ennek következté ben az elektromos 
agytevé kenysé gben fellé pő  elté ríté s kü lönböző  mentális állapotokhoz 
vezet.  

    

A fé ny-hang ké szü lé kek hatásai többek között 

• a relaxáció , 
• a megnövelt tanulási ké pessé g, 
• áramló  energia. 

 

A fé ny-hang ingerlé s rendszere „nem behatoló ” (noninvazív), vagyis nem 
kü ld elektromos áramot a testbe. A stimuláció  kizáró lag a látás é s hallás 
é rzé kelé sé n keresztü l törté nik, emiatt biztonságos szinten marad.  

 

A fé ny-hang stimuláció s rendszerek első dleges használó i fő leg 
szemé lyes gondjaik megoldásában é s ké pessé geik fokozásában 
é rdekeltek. A ké szü lé khez ilyen hatású CD-ket is lehet használni. Ezek a 
CD-k relaxáció s technikákat alkalmaznak, é s megnyugtató  hangokat 
tartalmaznak. Megfelelő en dokumentálták, hogy egy ellazult mentális 
állapot (a tudat alfa é s thé ta állapota) a legalkalmasabb információ k 
befogadására. Ennek megfelelő en sok felhasználó  elegyíti a fé ny-hang 
ké szü lé kek elő nyeit a kazettákkal é s CD-kel, hogy növelje é s javítsa a 
haté konyságot. Kü lső  hangforrás né lkü l a fé ny-hang technoló giát a 
kreativitás növelé sé re, szemé lyes meditáció ra, é s a memó ria é s tanulás 
javítására használják.  

 

 

  



A Program 

Száma: U01 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 1 Hz 
Tartománya: alsó  delta 

 

A program infralassú agyi oszcilláció kat stimulál. Thalamikus egyensúly 
felé  tré ingezi az agy alsó  terü leteit. Egy 2012-ben megjelent orvosi 
tanulmány szerint az infralassú agyhullámok tartományának fontos 
szerep jut az agyi metabolizmus folyamatában. 

 

Infralassú (mé ly delta) tartománybé li agyhullámok mé ré se csak az utó bbi 
né hány é vben vált né pszerűvé , miután az elektronikus rendszerek 
lehető vé  tetté k ezen EEG jelek mé ré sé t. 

 

Ha a kliens energia állapota már megfelelő , az alvása elegendő , 
vé rnyomásproblé mák megoldását, illetve ismeretlen eredetű 
alvászavarokat lehetsé ges vele haté konyan kezelni. 

 

Használják fibromyalgia tü neteinek csillapítására, fantomfájdalmak é s 
kró nikus fájdalmak enyhíté sé re. 

 

É jszakai felé bredé skor, vagy szieszta idejé n használjuk. Esetleg dé lutáni 
idő szakban. 

 

Ré szletesebben ld. a tanfolyam elő adásaiban elhangzottak. 



A Program 

Száma: U02 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 1,5 Hz 
Tartománya: Alacsony delta fó kuszáltan 

 

Az agyhullámok energiájának túlnyomó  ré szé t a lassú hullámú agyi 
oszcilláció k adják az EEG spektrumban. Ezé rt az EEG-stimuláció val 
foglalkozó  szakemberek sokszor azt az elvet követik, hogy „energia-
feltöltlé s” jelleggel delta hullámokkal kezdik a kúrát. Ettő l a kliensek jobb 
erő nlé trő l beszé lnek né hány kezelé s után. 

 

Használják rendszeres alvási elé gtelensé g eseté n, amikor nincs fizikai 
ok, (pl. horkolás). 

 

Ajánljuk kihagyott é jszakai alvás (akár másnaposság is) után 
felnő ttekné l. Kismamáknak szoptató s idő szakban. Rosszul alvó knak az 
tanfolyamon ré szletezett ü temezé ssel. 



A Program 

Száma: U03 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 2 Hz 
Tartománya: delta kiterjesztett 

 

Delta tartományban tartó zkodnak a csecsemő k nagyon sokat. A fiatalok 
20-25 é ves korukig igen jelentő s mennyisé gű delta agyhullámot 
produkálnak alvásuk során. Talán azé rt, mert „fejlő dő  szervezet”. Az agyi 
é rkatasztró fát szenvedettekné l (agyvé rzé s, agyi infarktus) a beteg terü let 
körü l igen nagy mennyisé gben találtak delta tartományban működő  
agysejteket. Mé g nem tudni, hogy ez a betegsé g mellé khatása-e, vagy 
az agynak egy mechanizmusa, amely az elhalt, beteg terü letek körü li 
mielő bbi öngyó gyulást segíti elő  a megnövekedett delta tevé kenysé ggel. 
Annyi biztos, hogy az „agyi törté né sek” utáni rehabilitáció s munka 
gyorsabban megy, ha delta tartományú AVS programokat használnak. 
Errő l magyarországi tapasztalatok is szü lettek kó rházak rehabilitáció s 
osztályain. 

Az alvásban is igen fontos a mé lyalvás. Az alvás bizonyos szakaszaiban 
mé lyebb. Ez nemcsak annyit jelent, hogy nehezebb felé breszteni az 
alvó t, hanem azt is, hogy olyankor az EEG tevé kenysé g zömmel thé ta-
delta tartományba esik. Ezek rendkívü l fontos szakaszok az alvás 
szerkezeté ben. Amennyiben valakinek a lassú hullámú, mé lyalvása nem 
elegendő , úgy az alvás elé gtelensé gé rő l beszé lhetü nk, s ez káros 
következmé nyekkel jár. Ezek oka sokfé le lehet.  

 

Energiaszegé ny állapotban. Betegsé gben. Műté tekre való  ké szü lé skor 
é s a műté t utáni napokban. Hatására az öngyó gyító  folyamatok 
hamarabb beindulnak. 



A Program 

Száma: U04  
Futási ideje: 50 perc 
Cé lfrekvencia: 2,5 Hz 
Tartománya: kiterjesztett delta 

 

Energiaszegé ny állapotban. 

 

Betegsé gben. A gyó gyító  folyamatok hamarabb aktiváló dnak. Idő s, 
beteg szemé lyek eseté n kedvelt program. Akár naponta ké tszer is 
használható . 

 

Most, 2012-ben nincs mé g olyan gyó gyszer forgalomban a világon, 
amely az alvást mé lyítené , é s naponta lehetne használni. Pedig, - mint 
elő bb láttuk, - az alvás mé lysé ge rendkívü li mó don meghatározó  az agy 
energia szintjé t tekintve. Pillanatnyilag lassú hullámú agyi aktivitás tartó s 
kiváltására hé tköznapi körü lmé nyek között az AVS technikán kívü l más 
nem ké pes. 

 



A Program 

Száma: U05 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 3 Hz 
Tartománya: degresszív delta menet 

 

Sokan szenvednek álmatlanságban. Az orvosi „inszomnia” kifejezé s 
alvási elé gtelensé get jelent. Vagyis valamié rt nem megy az alvás. Az 
orvosi szakma hosszú é vtizedek ó ta vitatkozik rajta, hogy ilyenkor vajon 
betegsé g áll a hátté rben, önmagában egy betegsé ggel állnak szemben, 
netán lelki betegsé grő l van szó , vagy egyszerűen csak dolga van a 
kliensnek, s azé rt nem tud lenyugodni, hogy ké nyelmesen el tudjon 
aludni. 

Az egyik lehetsé ges mó d, az altató k, nyugtató k, szorongásoldó k 
használata. A másik az AVS é s intenzív fizikai mozgás. 

Az agyhullámok folyamatos lassításával az este, vagy az é jszakai 
felé bredé sekkor könnyebben el tudunk aludni. 

A program nyugtat, majd segít elaludni. Lé teznek olyan fé nystimuláció s 
gogglik, amelyek gumipántos maszkba vannak beé pítve, így az sem 
okoz problé mát, ha elalszunk velü k. 

 

Megnyugtat, majd segít elaludni. 

 

Elalvás segíté sé re. 

 

Este, közvetlenü l a lefekvé s elő tt, vagy é jszakai felé bredé skor a 
visszaalvás segíté sé hez.



A Program 

Száma: U06 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 3,7 Hz 
Tartománya: delta 

 

A program a thé ta é s delta agyhullám tartományok határán lé vő  
rezgé seket indukál. Az alvás tudományban a „Rechtschaffen-Kales” 
krité riumok alapján a mé ly alvás rezgé si tartománya. Ha ezt használjuk, 
a termé szetes mé ly alvás ritmusait kapjuk. Ezzel pó tolni tudjuk aktív 
idő szakainkban a kimaradt alvást. 

 

Kevé s alvás idejé n. 

 

Idő zó na, vagy munkaműszak átállás segíté sé re is használják. Az utazás, 
vagy a műszakváltás elő tt el kell kezdeni az alkalmazást a tanfolyamon 
elhangzott mó don é s idő kben. 

 

 

Tipp: Zöld színű LED lámpákkal szerelt gogglival a haté konysága mé g 
erő sebb. 

 



A Program 

Száma: U07 
Futási ideje: 40 perc 
Cé lfrekvencia: 4,91 - 40 Hz 
Tartománya: változó  

 

A ké szü lé k ennek a programnak a futtatásakor olyan agyhullám-
terü leteket stimulál, amelyeket transz állapotában lé vő  embereken 
mé rtek. 

 

Ilyen állapotban a sámánok a transz, ré vü let idejé n vannak. A 
testelhagyásos meditáció  szinté n hasonló  állapotban törté nik. A sokat 
kutatott, titokzatos Ganzfeld állapot is ezeken a frekvenciákon alapul. 

 

Ezt a programot csak kü lön kérésre töltjü k a készü lékbe. Kizá ró lag 
gyakorlott AVS felhaszná ló knak ajá nljuk. 

 

A speciális alkalmazások ré szletezé sé t ld. a tanfolyamon.



A Program 

Száma: U08 
Futási ideje: 34 perc 
Cé lfrekvencia: 5,3 Hz 
Tartománya: alacsony thé ta 

 

É rzelmi tanulás, kreatív vizualizáció  

 

Tudatalatti tartalmakat könnyebben lehet elé rni a segítsé gé vel. Ezé rt 
pszichoterápiákban gyakran alkalmazzák. 

 

 

 



A Program 

Száma: U09 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 6,2 Hz 
Tartománya: thé ta 

 

Lé lektani munkára hangolva. 

 

Fogadó ké pessé g javítás. É rzelmi munka idejé n. (gyász, trauma) 

 

 



A Program 

Száma: U10 
Futási ideje: 38 perc 
Cé lfrekvencia: 7,1 Hz 
Tartománya: thé ta 

 

C Maxwell Cade angol fizikus, aki a megváltozott tudatállapotok, a zen 
meditáció k neurofizioló giájának ismerő je volt. A biofeedback egyik korai 
alkalmazó ja. 

Híres könyvé ben, az ”Aveaken Mind”-ban leírt „State 5” meditáció  
alapján ké szü lt a program. Cade sok megfigyelé st é s mé ré st vé gzett 
kolostorban é lő  Zen szerzetesekkel, akik meglehető sen gyakorlott 
meditáló knak számítanak. 

Az ő  tanulmányainak köszönhető , hogy a mé ly meditáció  az AVS 
ké szü lé kekkel kis gyakorlás után bárki számára elé rhető . 

 

Feszü lt test eseté n elalváshoz is ajánlott. 

 

 

 



A Program 

Száma: U11 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 7,2 Hz 
Tartománya: thé ta 

diszlexiásoknak 

„jó  az álmodozás” - daydreams 

Alfa é s thé ta meditáció  – Zen 

Mé ly meditáláshoz. 

Endorfin-termelé s fokozásához fő leg hölgyeknek bizonyos 
idő szakokban. Ezen az agyhullám-frekvencián termelő dik az agyban a 
legtöbb endogé n morfin. Ennek eredmé nyeké ppen a kellemetlensé geket 
könnyebben viseljü k, toleránsabbak vagyunk. 

 

Az ember mindig kereste határait. Azon van, hogy azokat tágítsa. 
Minden korban megvoltak a technikák, rítusok, olykor vegyi anyagok 
(növé nyi fő zetek), amelyek segítsé gé vel ré vü letbe tudtak jutni a szellemi 
magaslatokba vágyó k. Szerzetesek é s lelki mesterek agyhullám-
mintázatának tanulmányozásával jutottak oda az agykutató  AVS 
szakemberek, hogy kü lönböző  mé lysé gű meditáció k elé ré sé nek 
segíté sé re alkalmas programokat ké szítsenek. 

 



A Program 

Száma: U12 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 7,83 Hz 
Tartománya: alfa-thé ta határ 

Rövid relaxáció  alfa-thé ta határon 

 

Sportolásban az alapozó  edzé sek idő szakában sokat használják. 
Kevesebb izomlázat tapasztalnak, ha edzé sek után Schumann 
rezonanciával relaxálnak. 

Immun-erő síté s, földelé s, alvászavar 

A „tanulási ciklus” egyik fontos programja. A hosszú távú memó ria 
író dásának elő segíté sé re is használják. Politikusok beszé deiket tanulják 
a segítsé gé vel.  

A szervezet neuro-endokrin rendszeré nek harmó niáját hozza lé tre, ha 
7,8 Hz-es programmal rendszeresen relaxálnak. É rdemes használni 
várandó san, szoptatáskor, változó  korban is. Svájci endokrinoló gusok a 
gyó gyszeres terápiák helyett javasolják a Schumann rezonanciát. 

 



A Program 

Száma: U13 
Futási ideje: 35 perc 
Cé lfrekvencia: 7,83 Hz 
Tartománya: alfa-thé ta határ 

A Föld hullámhossza: Schumann professzor kutatta azt az álló hullámot, 
amely a Föld vasmagja é s az ionoszfé ra között jelen van. 

 

Szellemi é rtelemben „talajvesztett” emberek földelé sé re alkalmazzák a 
lelki gyó gyító k. 

 

Sejt-szintű immunvé dekezé s beindítása. 

Vírusos fertő zé s (akár influenza) eseté n jó té kony hatású. Orvosok, 
termé szetgyó gyászok ezt a frekvenciatartományt használják a 
daganatos betegsé gek kezelé sé nek támogatásában is. 

Alvászavar eseté n az esti ó rákban rendszeren kell alkalmazni.



A Program 

Száma: U14 
Futási ideje: 60 perc 
Cé lfrekvencia: 7,83 Hz 
Tartománya: alfa-thé ta határ 

Vissza a termé szethez 

Agytré ner ké szü lé ket használnak az általános erő nlé t elé ré sé hez é s 
fenntartásához. Az öngyó gyító  folyamatok beindításában 
termé szetgyó gyászok. A stressz oldása, a mai rohanó  világban szinte 
elké pzelhetetlen ané lkü l, hogy rendszeresen megváltozott tudatállapotba 
kerü ljü nk. Ezek ké pesek oldani a stressz okozta káros elté ré seket, 
valamint segítenek a termé szetes állapot visszaállításában. 

 

Biorezonancia terapeuták é s kiropraktorok (csontkovács) a fajhallgató t a 
kezelt testré szre helyezik a tré ning idejé re. 



A Program 

Száma: U15 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 8,2 Hz 
Tartománya: alsó  alfa 

Meditáció . 

Frakcionált hipnó zis. 

NLP kezelé sek elő tt. 

Lé lektani munkában, hipnó zishoz, bevé sé shez. 

 

 



A Program 

Száma: U16 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 8,3 Hz 
Tartománya: alfa 

 

A fé lteké k harmó niájához. 

Tolerancia, harmó nia növelé se. 

Fájdalomcsillapítás, masszázs, kezelé sek alatt. 

Unipoláris depresszió  kezelé se mellett rendszeresen. 

 



A Program 

Száma: U17 
Futási ideje: 45 perc 
Cé lfrekvencia: 8,3 Hz 
Tartománya: alfa 

 

A fé lteké k harmó niájához. 

Tolerancia, harmó nia növelé se. 

Fájdalomcsillapítás, masszázs, kezelé sek alatt 

Unipoláris depresszió  kezelé se mellett rendszeresen. 

„Minden, ami gerinc.” 

 

 

 



A Program 

Száma: U18 
Futási ideje: 15 perc 
Tartománya: alfa (változó ) 

Utazás alfába 

 

Alfa állapot kü lönböző  szintjeit tapasztaljuk meg a program alatt. 

Frakcionált alfa - Agytré nerek számára: „tesztprogram”. 

„Alfa agytorna” 

 

 



A Program 

Száma: U19 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 9,2 Hz 
Tartománya: alfa, 7,8; 10,6; 8,4; 9,6; 9 folytonos, Fó kuszált 

 

Speciális alfa torna 

Finom mozgások tré ningje – 1 

Rajzolás 

 

 



A Program 

Száma: U20 
Futási ideje: 37 perc 
Cé lfrekvencia: 9,5 Hz 
Tartománya: alfa, Lé pcső s, Kiterjesztett 

 

Gyurmázás 

Speciális alfa tré ning 

Finom mozgások tré ningje – 2 

 

 



A Program 

Száma: U21 
Futási ideje: 27 perc 
Cé lfrekvencia: 10 Hz 
Tartománya: alfa 

Alfa Relaxáció  

Felső  alfa állapot 

Gyó gyító  alfa hullámok 

AVS-ben kezdő knek. 

Demens idő seknek, é rtelmi sé rü lteknek, alacsony IQ-júaknak 
intelligencia növelé s. 

Dönté s ké pessé gé nek javításához. 

Lámpaláz ellen rendszeresen. 

Dopamin termelé s é lé nkíté se. 

Agyi vé rkeringé s serkenté se. 

 



A Program 

Száma: U22 
Futási ideje: 19 perc 
Cé lfrekvencia: 10 Hz 
Tartománya: alfa 

 

Rövid szü net 

Alfa relaxáció  15 percben 

"Kávé szü net" 

Amikor meg akarjuk "mutatni" a ké szü lé ket valakinek. 

 



A Program 

Száma: U23 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 10,5 Hz 
Tartománya: alfa 

Intelligencia növelé se. 

É ltanuló knak jó  energetikai állapotban. 

SNI-seknek fejleszté s idő szakában. 

 

 



A Program 

Száma: U24 
Futási ideje: 15 perc 
Cé lfrekvencia: 19 Hz 
Tartománya: bé ta 

Speciális program lámpaláz ellen. 

A tanfolyamon elmondott mó don használandó . 



A Program 

Száma: U25 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 19 Hz 
Tartománya: bé ta 

 

Lámpaláz ellen 

Vizsgázzon nyugodtan, könnyedé n 

Felké szíté s vizsga-helyzetre. 

Vizsgadrukkosoknak. Diákoknak. 

Stresszes, fontos megbeszé lé s elő tti felké szítő . 

 

 



A Program 

Száma: U26 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 13 Hz 
Tartománya: SMR 

 

 

Tanulás segíté se 

 



A Program 

Száma: U27 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 14 Hz 
Tartománya: SMR 

 

Figyeljü nk a tanárra 

Enyhe figyelem tré ningje. 

SMR / Szigma Tré ning 

Figyelemhiány kezelé sé re a fejleszté s idő szakában. 

Inszomnia (alvás elé gtelensé g) kezelé sé re. 

 



A Program 

Száma: U28 
Futási ideje: 22 perc 
Cé lfrekvencia: 14,5 Hz 
Tartománya: Frakcionált SMR 

 

Tanulás Közben 

Ébren tartja a figyelmet. 

Olvasás, Nyelvtanulás, vizsgára ké szü lé s. 

Á tlátszó  nyitott gogglival olvasni is lehet a program közben minden 
figyelemzavaros esetben. 

 

Magyarországon a Vadaskert Gyermekkó rház tart egy nagyszerű 
tanfolyamot, amely a tanulászavaros gyermekekkel foglalkozó  
pedagó gusoknak é s a gyerekek szü lei számára tanítja meg azokat a 
hé tköznapi technikákat, amelyekkel a tanulás könnyebbé  válik. (pl. a 
nyugodt tanulási környezet megteremté sé nek ré szletes, pontos 
körü lmé nyei; tanulási mó dszerek memoriterekhez; az otthoni tanulásban 
a tárgyak sorrendje; az író asztal elrendezé se, stb.) 

 

 



A Program 

Száma: U29 
Futási ideje: 15 perc 
Cé lfrekvencia: 14 Hz 
Tartománya: SMR / bé ta 

 

(Nyelv)tanuláshoz „bemelegíté s”. 

 

A Brainturbo, Relaxa, Lightandlearning, AVS Theta, stb. mó dszerek 
mindegyike használ AVS ké szü lé keket a tanulásra ké sz állapot 
megteremté sé re. A fő  cé l, hogy a tanuló  csoportnak ne csak egy ré sze, 
vagy a többsé g é rje el a tanuláshoz szü ksé ges arousal szintet, hanem 
minden egyes tanuló . 

 

 



A Program 

Száma: U30 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 14 Hz 
Tartománya: SMR / bé ta 

 

(Nyelv)Ó ra elő tt akár a hanganyag hallgatásával egyszerre is futtatható . 

„Tanulási ciklus” bevezető  programjaké nt alkalmaztható  (ré szletesen a 
tanfolyamon). 

 



A Program 

Száma: U31 
Futási ideje: 26 perc 
Cé lfrekvencia: 14,1 Hz 
Tartománya: SMR 

 

Tanuljunk Haté konyan 

Tanulni tanít 

Tom Budzynski pszicholó gus munkáibó l ismert „agy-fé nyesítő ” (Brain 
Brightening) program. 

Tanulási ké pessé gek fejleszté sé hez nagyobb gyerekekné l, esetleg 
felnő ttkori ADHD eseté n.  

ADD kezelé sekor egyik alapprogram. 

 

A normál iskolák, speciális iskolák, tehetsé gpontok, nyelviskolák, 
felnő ttké pző  helyek, piaci vállalatok használnak AVS ké szü lé keket a 
tanulási ké pessé gek optimalizálásához. A tudatállapot cé lzott 
frekvenciás megváltoztatásával gyorsan elé rhető  a tanulásra ké sz 
állapot. A tanítási-tanulási folyamatban ezzel sok idő  spó rolható  meg. 
Valamint a haté konyság nagyban növelhető . 

 



A Program 

Száma: U32 
Futási ideje: 10 perc 
Cé lfrekvencia: 18 Hz 
Tartománya: bé ta 

 

Csúcsteljesítmé ny (Peak Performance). 



A Program 

Száma: U33 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 18 Hz 
Tartománya: bé ta - Schumann rezonancia majd Bé ta tartomány 

Csúcsteljesítmé ny 

Ellazít, majd felpörget. 

Kognitív Fejleszté s. 

Sportoló k eseté ben kulcsfontosságú, hogy a fizikai teljesítmé nyt a 
versenyen tudják maximálisan produkálni. Sem elő tte, sem utána nem 
számít, csak akkor é s ott. Ebben segít a program, amelyet meccs / 
verseny elő tt legfeljebb egy ó rával a kell futtatni. 

É l-tanuló k, 

Impotensek 

Gyenge tanulási alapké pessé gűek. 

 



A Program 

Száma: U34 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 6 Hz 
Tartománya: thé ta / bé ta 

 

Tanulás mé lyen 

Ha sokat kell megtanulni hamar. 

Thé tában a teljes aggyal tanulásé rt 

Teljes aggyal olvasáshoz (kü lön tanfolyam anyaga). 

 

 



A Program 

Száma: U35 
Futási ideje: 20 perc 
Cé lfrekvencia: 10 Hz 
Tartománya: alfa 

 

Figyelem jó  kedvvel 1 

Kedé ly javításhoz. 

Antidepresszív hatás. Unipoláris depresszió  tü neti kezelé sé hez. 
Szezonális depresszió  (SAD) tartó s kezelé sé re. 

Figyelem é lesíté shez. 

Mikor: é bredé skor / du. 5. elő tt 



A Program 

Száma: U36 
Futási ideje: 40 perc 
Cé lfrekvencia: 10 Hz 
Tartománya: alfa 

 

Figyelem jó  kedvvel 2 

 

 



A Program 

Száma: U37 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 14 Hz 
Tartománya: SMR-Bé ta 

 

Fejlessze tanulását 

Tanulni tanít intenzíven 

Michael Joyce tanulmányibó l ismert program, amely a tanulási 
ké pessé gek fejleszté sé ben fontos. 

Tanulási ké pessé gek fejleszté sé hez. AD(H)D2 (kisebb gyerekekné l). 

Idő sek szellemi ké pessé g javítása. 

Nyugtat s figyelmet é lesít. 

 

 

 



A Program 

Száma: U38 
Futási ideje: 30 perc 
Cé lfrekvencia: 15 Hz 
Tartománya: SMR 

 

Intenzív tanuló  program 

Figyelem é lesíté se 

Kognitív Gyakorlás 

SMR/Bé ta (egylé pcső s) 

 



A Program 

Száma: U39 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 10 Hz 
Tartománya: változó  

 

Kezdjü nk új korszakot 

Kü lönböző  agyhullám-tartományok 

Mentális felrázás 

Fásultság, rögzü ltsé g, rezignáltság, lelki szárazság eseté n. 

 

 



A Program 

Száma: U40 
Futási ideje: 22 perc 
Cé lfrekvencia: 18 Hz 
Tartománya: bé ta 

Ébresztgető  

Alsó  bé ta tré ning 

Normál, munkaké sz figyelemhez. Felnő tteknek é s gyerekeknek 
egyaránt. 

 



A Program 

Száma: U41 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 20 Hz 
Tartománya: bé ta 

Ébresztő ! 

Bé ta tré ning 

É les figyelemhez. Figyelemhiányosoknak. 

Fáradtság eseté n alkalmazzák, amikor tartalé k energiák elő hívása 
szü ké ges. 

 



A Program 

Száma: U42 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 25 Hz 
Tartománya: bé ta 

Ébresztő , fel! 

Magas bé ta tré ning 

Figyelemhiányosoknak. ADHD-sekné l nyugtató  hatású lehet. 

 

AVS fé ny-hang ké szü lé keket az egé szsé gü gy kü lönböző  terü letein 
dolgozó  szakemberek is használnak az általuk vezetett terápiák 
kiegé szítő  segé deszközeké nt. Alvásmedikusok, klinikai pszicholó gusok, 
pszichiáterek, ortopé dusok, rehabilitáció s terapeuták, kiropraktorok 
(csontkovácsok), neuroló gusok. 



A Program 

Száma: U43 
Futási ideje: 25 perc 
Cé lfrekvencia: 30 Hz 
Tartománya: magas bé ta 

 

Csúcstámadás 

Magas bé ta tré ning 

Extré m sportoló knak. Fü ggő knek (alkoholisták, dohányosok, kövé rek, 
játé kosok é s kábító szeresek) leszokáshoz. 

Csak felnő ttekné l alkalmazzuk. 

Az arousal szintjé nek erő s emelkedé sé t okozza. Rengeteg energia 
szabadulhat fel. 



A Program 

Száma: U44 
Futási ideje: 17 perc 
Cé lfrekvencia: 40 Hz 
Tartománya: gamma 

 

Extré m sportoló knak. Fü ggő knek (alkoholisták, dohányosok, kövé rek, 
játé kosok é s kábító szeresek) leszokáshoz. 

 

 

Ezt a programot csak kü lön kérésre töltjü k a készü lékbe. Csak gyakorlott 
AVS felhaszná ló knak ajá nljuk. 

 

A speciális alkalmazások ré szletezé se a tanfolyamon.



A Program 

Száma: U45 
Futási ideje: 17 perc 
Cé lfrekvencia: 50 Hz 
Tartománya: gamma 

 

Extré m sportoló knak. Fü ggő knek (alkoholisták, dohányosok, kövé rek, 
játé kosok é s kábító szeresek) leszokáshoz. 

 

Ezt a programot csak kü lön kérésre töltjü k a készü lékbe. Csak gyakorlott 
AVS felhaszná ló knak ajá nljuk. 

 

 

A speciális alkalmazások ré szletezé se a tanfolyamon. 


