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Úvod
Těší nás, že jste si zakoupili přístroj Superagent, jedinečné zařízení, které vám dovolí plně využít 
potenciál nejmodernějších technologií v kombinaci s audiovizuální stimulací, a tím zkvalitnit svůj 
život.

Obsah balení
• Brýle, USB a micro USB kabel, tablet, sluchátka
• Záruka dva roky
• Uživatelská příručka

Rady a varování
• Aby zařízení správně fungovalo, udržujte je čisté.
• Zamezte přímému kontaktu s ohněm, vodou a chraňte přístroj před extrémními teplotami.
• Brýle nejsou vyrobeny z materiálů škodících zdraví.
• Brýle jsou zabaleny do ochranného materiálu, který je recyklovatelný a s nímž je třeba 

zacházet dle místních vyhlášek.
• Se všemi nerecyklovatelnými částmi přístroje je třeba zacházet dle místních vyhlášek.
• Během sezení co nejvíce omezte pohyb, používáte-li brýle. Pamatujte, že jsou připojeny k 

vašemu tabletu, rychlé pohyby kabelu mohou poškodit konektory.
• Pokud brýle nepoužíváte, odpojte je od tabletu.
• Aby stimulace byla účinná, je třeba používat sluchátka. Nevyhovuje-li Vám dodávaný 

model, použijte jakákoliv jiná.
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•

Set aplikací „SuperAgent“

Set aplikací Supergent naleznete v levém dolním rohu úvodní obrazovky svého tabletu. Když je 
rozkliknete, otevře se jejich nabídka:

StressLocator Pro:
Slouží k monitorování Vaší psychické i fyzické kondice, určí, jak vysoká je míra Vašeho soustředění
a uvolnění, pomůže Vám určit, ve které fázi dne jste nejvýkonnější. Zobrazuje průběh srdeční 
činnosti a vše zobrazuje v přehledných grafech. Měření lze provádět pomocí bluetooth oxymetru, 
nebo skrz čočku kamery.
Sleep as Android:
Chytrý budík se sledováním spánkových cyklů. Probudí Vás lehce v optimálním okamžiku pro 
příjemná rána. Pomůže i s usínáním nebo omezit chrápání, má funkci pro lucidní snění. Další 
možnosti lze využívat se zakoupenou speciální spací maskou.
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EMET:
Aplikace pro použití s GSR – emočním senzorem. Pracuje s kožním odporem podobně jako 
detektor lži, odhalí emocionální reakci těla na nejrůznější podněty. Tím Vám nabízí možnost blíže 
poznat sám sebe a ovládnout své emoce.
Mindroid:
Aplikace, která dělá z tabletu plnohodnotný AVS přístroj. Pomocí některého z programů aplikace 
Mindroid můžete navodit ve své mysli stavy relaxace, meditace, produktivity nebo spánku. 
Auditivní stimulace je plnohodnotná a srovnatelná s komerčními AVS zařízeními, vizuální 
stimulace je zajišťována vysoce kvalitními světelnými brýlemi. V průběhu stimulace doporučujeme 
používat režim v letadle.
Další informace o aplikacích naleznete na https://play.google.com/

Aktualizace:
Všechny aplikace je třeba pravidelně aktualizovat. Na Vašem tabletu jsou nyní nainstalovány 
plnohodnotné, placené verze aplikací, jejich licence jsou vázány k účtu superagentXY, který jsme 
na tabletu založili. Název účtu i heslo naleznete na přiloženém dokumentu, heslo doporučujeme 
změnit. Abyste mohli aplikace setu „SuperAgent“ používat nebo aktualizovat, nemusíte být 
přihlášeni na tomto účtu, účet ale musí v tabletu zůstat, tj, nesmíte jej odstranit.

První spuštění aplikace Mindroid

• Připojte kabel brýlí zakončený černou krabičkou k druhému, krátkému kabelu přes USB.
• Připojte kabel k tabletu přes micro USB. Rozsvítí se červená dioda.
• Spusťte aplikaci Mindroid.
• V aplikace se objeví vyskakovací okno. Aby brýle fungovaly, musíte aplikaci povolit 

používat externí zařízení USB.

• Zvolte si program a barvu světla, nevyhovuje-li Vám přednastavená.
• Nyní můžete zahájit sezení. Pamatujte, že stejně jako při používání klasického AVS přístroje

je třeba mít během světelné stimulace zavřené oči.
• Po skončení programu brýle odpojte. S konektory a kabely zacházejte opatrně.
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Hladiny vědomí

Mozkové buňky mezi sebou komunikují pomocí elektrických výbojů. Rychlost těchto výbojů 
(frekvence) je různá a odpovídá momentálnímu duševnímu i tělesnému stavu (lze ji měřit 
elektroencefalografem). Elektrická aktivita mozku se měří v hertzech a podle naměřených hodnot 
při různých duševních i tělesných stavech se dělí do čtyř základních skupin – hladin vědomí.

Hladina beta - 14 a více Hz
V této hladině jsme převážnou většinu dne. Aktivujeme ji také vždy tělesným pohybem. Vědomě se 
soustředíme na vnější svět, reagujeme na podněty. Jsme v různé míře v napětí a vybuzení.
Nad 30 Hz – vypjaté stresové situace, vysoký duševní výkon.
Nad 35 Hz (někdy nazývaná gama) – stavy při ohrožení života, extrémní zážitky (adrenalin).

SMR – senzo-motorické rytmy – 13 až 16 Hz – uvolnění s vnější pozorností (podpora pohybových 
aktivit).

Hladina alfa – 8 až 13 Hz
Jsme plně bdělí, ale na nic nemyslíme, odpočíváme. Je nám velmi příjemně, v mozku dochází k 
tvorbě přirozených opiátů – neurohormonů –, nejznámější jsou endorfiny. Pravidelným setrváváním
v hladině alfa podporujeme svoje zdraví, regenerujeme a posilujeme všechny životní funkce.
Schopnost navodit a setrvat v hladině alfa se lze také naučit různými meditačními technikami 
(vyžaduje dlouhodobý, víceletý trénink).
Superalfa – 7,9 – 9,6 Hz – pro dospělého je obtížné bez tréninku této hladiny dosáhnout. 
Setrváváním v tomto stavu bráníme rozvoji téměř každého onemocnění.

Hladina theta – 4 až 7 Hz
Jsme naprosto uvolnění, nereagujeme na smyslové podněty zvenčí, usínáme, spíme a zdají se nám 
sny. Vědomí je z části utlumeno. Vybavujeme si nejrůznější vzpomínky, ať už příjemné nebo ne.

Hladina theta umožňuje jediný přístup k našemu podvědomí. Případná traumata, která nás z 
podvědomí ovlivňují, se vrátí do našeho vědomí a je možné s nimi pracovat, k čemuž je zpravidla 
zapotřebí odborná pomoc. Tím, že je odstraníme z podvědomí a podaří se nám je vědomě 
zpracovat, se zbavíme zátěže, která mohla být příčinou některých našich potíží (i zdravotních).
Přesunem do vědomí „znovuprožité“ vzpomínky se již do podvědomí nevrátí a nebudou ovlivňovat 
naše chování a postoje.

Setrvávání v hladině theta rozvíjí představivost a tvořivost.

Hladina delta – 0,5 až 3 Hz
Spíme hlubokým, bezesným spánkem. Vědomí je utlumeno, tělo sbírá energii a regeneruje.

Shumannova rezonance – předěl hladin alfa a theta – 7,83 Hz Na frekvenci 7,83 Hz pulsuje i 
geomagnetické jádro Země.
Po naladění na tuto frekvenci se nám otevřou dveře k řešení a pochopení všeho, co nám za plného 
vědomí není úplně jasné. Problémy, kterými se zabýváme a s nimiž si jindy si nevíme rady, nyní 
snadno řešíme. Jako bychom se napojili na kanál s informacemi, které nám k vyřešení problému 
scházely.
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Při stimulaci touto frekvencí dochází k hluboké relaxaci na rozhraní vědomí a nevědomí.

Účinky AVS obecně  bez ohledu na vybraný program:

AVS harmonizuje a zlepšuje výkon celého mozku.

Stručně: Jak to funguje?

Světelné a zvukové pulzy z brýlí a sluchátek působí (vybranou frekvencí) na naše smyslové orgány 
– oči a uši. Vzniklé nervové signály procházejí drahami mozku. Tyto vzruchy stimulují mozkové 
buňky svou frekvencí, na niž se jejich působením postupně přeladí elektrická aktivita mozku.
Mozkové buňky jsou při AV stimulaci neustále podněcovány k činnosti, po jejímž ukončení jsou 
okamžitě aktivovány k jiné. Tím jsou trénovány - podobně jsou stahováním a povolování 
posilovány svaly.

Důsledkem této práce mozkových buněk je:

• lepší prokrvení a okysličení mozku
• vytváření nových nervových spojení (i v pozdějším věku; nejsnáze se tvoří mezi 10 a 15 

rokem života)
• vyrovnání nedostatku neurotransmiterů

◦ nedostatek dopaminu způsobuje poruchy pozornosti, člověk je bez energie, bez vůle, se 
sklonem k depresím

◦ nedostatek serotoninu nedovoluje zklidnění a pocit pohody (hyperaktivita)
◦ nedostatek endorfinů – nepohoda, absence dobré nálady, smutek bez příčiny

Základním přínosem AVS je harmonizace obou mozkových hemisfér – tzn. jejich synchronizace –, 
vyladění na stejnou frekvenci. Tento stav je lidmi popisován jako stav rozšířeného vědomí se 
schopností podstatně širšího vnímání informací i vlastních pocitů. Uvádějí stavy vyrovnanosti, 
hlubokého porozumění nebo štěstí.
Synchronizace obou hemisfér na stejnou frekvenci se projeví v kvalitě našeho vnímání, myšlení, 
hrubé i jemné motoriky a dalších činnostech.
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