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Nepřetržitá změna je povaha naší doby. Jsme 
často na cestách a dopadá na nás hektický a 
stresový diktát každodenního života. Zdravotní 
problémy spojené se stresem se rychle zvyšují a 
staly se skutečnou epidemií dnešní doby. Lidé 
trpí fyzickými a psychickými nemocemi s 
vážnými dopady na jejich celkovou pohodu.

Duševní utrpení je primární příčinou rostoucího 
počtu absencí v práci a je výzvou jak pro 
zaměstnavatele, tak pro společnost.

Zatímco příčiny stresu a napětí jsou často 
způsobeny v našem soukromém prostředí, 
zvýšeným zaměřením na ziskovost v práci a 
neustálou dostupností, jsou faktorem číslo 
jedna. Vystresovaní lidé jsou nejen nezdraví, ale 
také nejistí a méně motivovaní. Tato skutečnost 
oslabuje a snižuje celkovou produktivitu a 
životní rovnováhu. Kvůli digitální změně se 
psychologická zátěž pro člověka významně 
zvýšila a proto se všichni snažíme uniknout z 
pasti zátěže. 

S Braintronics jsme v Casada vyvinuli 
technologii, která přivede tělo a mysl zpět do 
harmonie.

JAKOB RADTKE
GŘ< timetorelax

Zpráva od Generálního řediteleBANK ON  

THE EXPERTISE  

OF CASADA.
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Pro většinu lidí je příčinou stresu jejich práce a 
musí být neustále k dispozici. Je pro nás těžké 
si odpočinout. Mnozí z nás si nemohou pomoci, 
ale cítí se stresovaní. To už změnilo náš 
způsob života. Je téměř nemožné vyhnout se 
stresu na pracovišti.

Mnozí z postižených nevědí, co mohou udělat 
pro zmírnění těchto pocitů napětí. V souladu s 
informacemi z "amerického institutu " Stresu ",

až polovina stresovaných zaměstnanců 
potřebuje pomoc při zvládání stresu. Čím vyšší 
je tlak, tím obtížnější je ponechat napětí za 
sebou. Příležitostné napětí je pozitivní. Akutní 
stres se stává chronickým stresem pouze 
tehdy, když  v klidu přestane ovlivňovat tělo  a 
mysl.
V dnešní konkurenci je úspěch společnosti 
založen na vysoce produktivních, zdravých 
zaměstnancích.

AUTOMATICKÉ 
MYŠLENÍ

EMOCIONÁLNÍ 
REAKCE

NEŽÁDOUCÍ                       
ÚČINKY A 

ZNÍŽENÍ SCHOPNOSTÍ 
PŘEKONÁVAT PROBLÉMY

vyčerpání těla a mysli,
snížení výkonu

PSYCHICKÁ REAKCE

NA STRES
AKUTNÍ STRES:  příčiny a důsledky

uvolňování stresových hormonů, jako je adrenalin, kortizol, norepinefrin

zvýšená srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, zvýšení energiet 

chronický stres: konstantní uvolňování kortizolul

rezistence a desenzibilizace na hormony 

snížená imunitní reakce

onemocnění

STRESOR
mentální / fyzické 

přetížení

SNÍŽENÉ OPTIMÁLNÍ 
ZDRAVÍ

tělesné a duševní postižení 

NESPRÁVNÉ A NEOPATRNÉ 
CHOVÁNÍ

STRES NA PRACOVIŠTI

Chronický stres je reakce organismu na 
fyzickou a psychickou zátěž. Zatímco takzvaný 
akutní stres trvá pouze několik minut až několik 
hodin, stres způsobený trvalým, dlouhodobým -

tlakem se může stát chronickým. Jemně 
vyladěné koncentrace hormonů a dalších 
zúčastněných druhých poslů již nejsou v 
rovnováze.

Podle studie provedené Carnegie Mellon 
University zkoumající vztah mezi stresem a 
nemocí, chronický stres ovlivňuje schopnost 
těla bojovat s infekcemi.

Kontinuální uvolňování stresových hormonů 
způsobuje, že se celý systém stane 
nevyváženým. Primárním rizikovým faktorem je 
konstantní uvolňování hormonu kortizolu.

PŘÍZNAKY

> Neklid

> Únava

> Deprese

> Bolesti hlavy, žaludku a zad

> Problémy se spánkem

> Podráždění

PŘÍČINY

> Špatná strava

> Nedostatek pohybu

> Málo odpočinku

> Vysoká pracovní nároky

> Obavy v osobním životě

DŮSLEDKY

> Kardiovaskulární onemocnění

> Bolesti hlavy a bolest krku

> Erektivní dysfunkce

> Vyhoření a deprese

> Alergie

> Tinnitus, poruchy spánku

> Gastrointestinální onemocnění

> Demence

> Obtížné dýchání

> Chronická únava

> Zvýšená citlivost na bolest

CHRONICKÝ STRES  -  
HORMONY V NEROVNOVÁZE
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Psychický stres může způsobit bolesti zad a 
krku. Problémy se svaly a páteří jsou nadále 
nejčastější příčinou abstinence ze zaměstnání.

Průzkum mezi zaměstnanci ukazuje, že bolesti 
zad jsou stále jedním z nejčastějších problémů. 
Nedávný průzkum  se  zeptal se zaměstnaných  

osob na bolest, která se vyskytla během práce 
nebo pracovních dnů, během posledních 12 
měsíců. Ženy uváděly bolest v krku a ramen 
mnohem více (63,5%) než muži (39,7%). Bolest 
v dolní části zad byla uvedena 51,4% žen a 
44,0% mužů.
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Mnozí z nich jsou postiženi multi-taskingem, 
vysokým tlakem z termínů a na nemožnost 
přerušení práce. Stálý stres, který tyto příčiny 
způsobují, je jedním z klíčových faktorů depresi-

vních nálad. Průzkum ukazuje každoročně 
průměrně 33,3% pracovní síly trpí duševním 
utrpením.
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KDYŽ SE VÁM STRES DOSTANE PO KŮŽI PRACOVNÍ POŽADAVKY
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Céva pod účinkem 
adrenalinu, kortizolu 
a noradrenalinu.

Normální céva

ÚČINKY NA KREVNÍ CÉVY TECHNOLOGIE

FAKTA O BINAURÁLNÍCH BEATECH:

• Binaurální příznivci vidí účinek srovnatelný
s účinkem meditace.

• Binaurální beaty jsou celosvětově dostupné
audio-svépomocné technologie.

• Každý binaurální rytmus má specifický účel.

• Pokud používáte binaurální rytmy / beaty,
ujistěte se, že nejste rušeni.

VÝHODY BINAURÁLNÍCH BEATŮ:

•  snížení nadváhy

• snížená úzkost

• zvýšené soustředění

• zvýšená koncentrace

• zvýšená motivace

• větší sebevědomí

• intenzivnější meditace

• zlepšení duševní výkonnosti a nálady

Binaurální rytmy se používají především k zvládání úzkosti a stresu, jakož i ke zvyšování 
povědomí a motivace. Důvod použití binaurálních beat aplikací se může lišit podle osoby. Jiní 
mohou chtít zvýšit své povědomí nebo hlubokou meditační úroveň.

JAK POUŽÍVAT BINAURALNÍ BEATY

Pokud chcete poslouchat binaurální rytmy, 
budete potřebovat pár stereo sluchátek, stejně 
jako MP3 přehrávač nebo jiný hudební systém.

Nepoužívejte binaurální rytmy při provádění 
činností, které vyžadují zvláštní péči a 
pozornost, jako je řízení.

This is what you need:

•  Doba poslechu 15-30 minut

•  klidné a tiché místo k naslouchání.

•  stereo sluchátka, která umožňují každému
uchu poslouchat zvuky v jiné frekvenci.

Výzkumníci doporučují tuto metodu používat 
denně po dobu 15-30 minut po dobu 30 až 45 
dnů, aby se dosáhlo plného a maximálního 
účinku binaurálních úderů.
Jakmile někdo úspěšně dokončí tuto počáteční 
terapii, měl by pravidelně pracovat s meditací, 
jógou a binaurálním rytmem.
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114 Hz 124 Hz

10 Hz
(Alpha range)

124 Hz – 114 Hz = 10 Hz

JENA VTEŘINA

BETA rozsah | frequency 14 – 30 Hz
> Bdělost,
> Koncentrovanost
> Duševní činnost
> Logické myšlení

JENA VTEŘINA

ALPHA rozsah | frequency 7 – 14 Hz
> Uvolněný stav, usínání 
>  Cerativita
>  Klid
> Super pro učeníJENA VTEŘINA

JENA VTEŘINA

THETA rozsah | frequency 3 – 7 Hz
> Stav snění
> Nejhlubší relaxace
> Plastická paměť
> Výjimečná tvořivost a představivost

DELTA rozsah | frequency 1 – 3 Hz
> Snění, hluboký spánek
> Trans

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

Slovem binaurální máme na mysli „mít nebo 
vztahovat se ke dvěma uším“. To symbolizuje 
proces tvorby zvuku prostřednictvím sluchátek.

Střídání mozkových vln nastává uvnitř mozku a 
je způsobeno fyziologickou reakcí. Když slyšíte 
dva tóny různé frekvence - poslané synchronně 
na levé a pravé ucho - mozek rozpozná třetí tón 
na základě matematického rozdílu mezi oběma 
frekvencemi.

Poté mozek sleduje novou frekvenci a vytváří 
mozkové vlny se stejnou frekvencí hertzů (Hz).

Příklad: Pokud je na levém uchu přenášena 
zvuková frekvence 114 Hz a na pravé ucho 124 
Hz, mozek tyto dvě kmitočty zpracuje a 
zaregistruje novou frekvenci při 10 Hz.
Poté mozek prochází novou frekvencí (10 Hz) a 
vytváří mozkové vlny se stejnou frekvencí Hertz 
(Hz). To se nazývá "frekvence následující po 
odezvě".

Mělo by být zřejmé, že mozek reaguje pouze 
správně, pokud přijímá zvukové frekvence přes 
sluchátka současně. Jediné, co musíte udělat, 
je dát si stereo sluchátka, vybrat svou 
oblíbenou skladbu, stisknout tlačítko play a 
relaxovat.
Proto nepoužíváme hypnózu nebo 
podvědomou komunikaci - pouze osvědčenou 
vědu binaurálních beatů, kombinovanou se 
specifickými hudebními kompozity určenými k 
dosažení požadovaného efektu.

Vědci se domnívají, že binaurální frekvence 
aktivují akti-vate specifické systémy v mozku. V 
EEG (elec-troencefalogramu), který 
zaznamenává elektrickou mozkovou aktivitu 
lidí, kteří slyšeli binaurální rytmy, bylo 
prokázáno, že účinek na tělo člověka se mění v 
závislosti na použitém frekvenčním vzoru.

JAK PRACUJÍ BINAURÁLNÍ SLUCHÁTKA? JAK PRACUJÍ BINAURÁLNÍ SLUCHÁTKA?

 ČTYŘI ZNÁMÉ TYPY FREKVENCÍ:
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BETA  |  frequency 14 – 30 Hz

ALPHA  |  frequency 7 – 14 Hz

THETA  |  frequency 3 – 7 Hz

DELTA   |  frequency 1 – 3 Hz

8 minutes 7 minutes 6 minutes

relaxace léčba probuzení

21 MINUT PRO VAŠE TĚLO & DUŠI

TECHNOLOGIE

Technologie braintronics synchronizuje 
mozkové vlny prostřednictvím zvukové 
stimulace. V kombinaci se speciálně vyvinutým 
masážním programem si budete moci 
odpočinout. Interní studie ukázaly stav relaxace 

při kombinaci masáže a stimulace mozkových 
vln je až o 80% účinnější. Výsledky výzkumu 
ukazují, že cílená stimulace mozkových vln 
zlepšuje pozornost a výkonnost a poskytuje 
duševní i fyzickou úlevu.

BRAINTRONICS® – TĚLO & MYSL RELAXAČNÍ SYSTÉM

Konečným cílem braintronics® je efektivní 
synchronizace mozkových vln s požadovaným 
stavem mozkové aktivity. Nezáleží na tom, zda 
chcete znovu relaxovat, snít nebo se učit - 
cokoliv je možné..

Při pravidelném používání bude systém 
synchronizace Body & Mind postupně trénovat 
vaše mozkové vlny, aby zvládl stres, překonal 
úzkost, vyrovnal se a zvýšil fyzickou a duševní 
výkonnost.

BODY
MASSAGE

MIND
BRA INTRONICS+

CO JE TO BRAINTRONICS®?

Konečným cílem Braintronics je efektivní 
synchronizace mozkových vln s požadovaným 
stavem mozkové aktivity. Nezáleží na tom, zda 
chcete znovu reaxovat, snít nebo se učit - 
cokoliv je možné.
Při pravidelném používání bude systém 
synchronizace Body & Mind postupně trénovat 
vaše mozkové vlny, aby zvládl stres, překonal 
úzkost, vyrovnal se a zvýšil fyzickou a duševní 
výkonnost.

Braintronics zvuková stimulace mozkových vln 
vždy začíná v nižším frekvenčním rozsahu 
beta. Pro jemnou synchronizaci systém pomalu 
vede vaše mozkové vlny k vyšším, pak nižším 
alfa frekvencím. Zvuková stimulace využívá 
theta a delta vlny pro regeneraci a hluboké 
opětovné relaxování.
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BRAINTRONICS® APP: 
KOMPLETNÍ RELAXACE S ŘÍZENOU MEDITACÍ

Relaxační program braintronics, stačí jen pár 
minut. Nechte za sebou napětí a neklidné 
myšlenky a těšte se na skvělou relaxaci v rytmu . 
Naše aplikace jemně vede meditacemi, které jsou 

doprovázeny melodickou hudbou a bin-aurovými 
beaty, které vytvářejí hluboký stav relaxace během 
několika minut. Braintonics napomáhá v odstranění 
stresu a dosažení větší rovnováhy v životě a v práci.

brainwave 
stimulation system

Jen 21 minut denně je dostatek k nabití baterií 
a cítíte se klidněji. Každá trať je rozdělena do tří 
etap: Během prvních osmi minut uslyšíte 
relaxační hudbu, která zpomalí váš puls, a 
budete se cítit příjemně a uvolněně. V 
následujících sedmi minutách uslyšíte vysoké a 
nízké relaxační tóny, binaurální rytmy, které 
prohloubí váš stav relaxace. Během této fáze 
se mnoho uživatelů dostane do klidného 
polospánku. Třetí fáze vás přivede zpět k 
normálnímu klidovému tepu, takže se budete 
cítit osvěženi a plný energie.

BRAINTRONICS® APP BRAINTRONICS® APP

MÁTE NA VÝBĚR Z PĚTI RŮZNÝCH KATEGORIÍ:

SCREENSHOTS NAŠE BRAINTRONICS® APP:

1. STRESS MANAGEMENT - ZVLÁDÁNÍ STRESU
 Stres je příčinou mnoha akutních a chronických onemocnění. Ti,
kteří snižují úroveň stresu, jsou zdravější a žijí déle. S řízenou
meditací můžete okamžitě přerušit stres a dlouhodobě snížit
náchylnost ke stresu.

2. PERSONAL DEVELOPMENT - OSOBNÍ ROZVOJ
 Pokračujete v práci v s negativními vzorci chování, které brzdí váš
rozvoj? Meditace s průvodcem vás podporuje, když odbouráváte
škodlivé vzorce myšlení a chování a pomáhá vám učinit důležité
kroky ve vašem osobním rozvoji.

3. LETTING GO
 Být schopen se uvolnit je dovednost, která nás osvobozuje od
našich pout. Ale není snadné vypnout naše kolotoče myšlenek. S
citlivou, řízenou meditací z aplikace Braintronics se naučíte, jak to
udělat. Brzy opustíte mnoho svých starostí
a strachů a začnete žít tak,
jak jste vždy chtěli.

4. REGENERATION - REGENERACE
Není náhoda, že meditace byla nedílnou součástí 
asijské medicíny pro tisíce let. Jak se
ukazuje, je zdrojem velkých přínosů
pro naše zdraví. S naší naše řízenou
braintronickou meditací Vám může
dobíjet baterie a řešit problémy
se stresem mnohem lépe.

5. PURE SOUND - ČISTÝ ZVUK
 Tyto fascinující vlny jsou čiré
a čisté jako horské bystřiny
a vnesou Vás do relaxačního
světa fantazie. Použijte naši
aplikaci a přejděte na relaxující
cestu, která vám udělá svět
jasnější a znovu oživí mysl.

10:30 AM

100%
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VÝHODY BRAINTRONICS

> ÚLEVA OD STRESU > ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY

>  HLBOKOVÁ RELAXACE BĚHEM 
PÁR MINUT

> ZVÝŠENÁ AKTIVITA MOZKU

> KLID > INTUITIVNÍ ROZHODOVÁNÍ

>  ODOLNOST PROTI 
STRESU

> ROVNOVÁHA MEZI 
TĚLEM A MYSLÍ

> VYROVNANOST > MENTÁLNÍ SÍLA

> ZLEPŠENÁ KONCENTRACE > ZLEPŠENÁ MOTIVACE

> ZLEPŠENÁ REAKCE > ŽIVOTNÍ ENERGIE A VITALITA

> ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI > TVOŘIVOST

> MEDITAČNÍ ZKUŠENOST 

BRAINTRONICS® – PRO KAŽDÉHO POZNÁMKY
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CONTACT

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3 | 33104 Paderborn | Tel. 0 52 54 – 93 09 80 
 www.casada.com | www.braintronics.de 




