
M enu dla koneserów  
      przyjemnosci´





Stosując brainLight®-Synchros w ciągu kilku minut poczują się Państwo spokojni i głęboko zrelaksowani. 
Oddech zwalnia się i staje się równomierny.

Oto kilka porównań, aby lepiej wyobrazić sobie, w jaki sposób bodźce oddziałują na nasze oczy i uszy. 

Wystarczy pomyśleć o magicznie migoczących iskrach ognia, grze światła i cienia podczas jazdy aleją drzew 
czy też promieniach słonecznych odbijających się w falach morskich.

Oprócz efektów świetlnych wywołanych przez okulary, usłyszą Państwo piękną, odprężającą muzykę,  której 
towarzyszyć może ludzki głos.
 
Doświadczą Państwo nowej formy fi zycznej i mentalnej relaksacji. Odniosą Państwo wrażenie unoszenia się. 
Fascynujące kolory i kształty powstaną w Państwa wewnętrznym oku.

Czego mogą Państwo doświadczyć?



I. Bezpośrednie efekty po zastosowaniu:
• szybka redukcja stresu
• głęboki relaks już po ok. 5-10 minutach 
• zastąpienie ok. 2 godzin snu 
 (głęboka regeneracja organizmu)
• przygotowanie do terapii i wspomaganie jej 
• dostęp do prawej półkuli mózgowej, a przez to do 
 podświadomości
• synchronizacja obu półkul mózgowych
• nauka i utrwalenie materiału w pamięci długotrwałej 

II. Efekty po ok. 5 zastosowaniach:
• większy spokój i opanowanie na co dzień
• większa odporność na stres i obciążenia
• osiąganie lepszych wyników
• jasność umysłu
• lepsze samopoczucie
• aktywizacja naturalnych sił obronnych organizmu

Tak działa brainLight® relaxTower 

III. Długotrwałe efekty 
     (w zależności od regularności):
• wzrost koncentracji
• polepszenie pamięci
• szybsza zdolność reakcji
• utrzymywanie się podwyższonej odporności na stres
• wzrost osiągnięć w wielu obszarach życia
•postrzeganie codziennych problemów jako 
 pewnych szans, zadań i wyzwań
• wzrost aktywności mózgu
• intuitywne podejmowanie prawidłowych decyzji
• doświadczenie medytacji
• kreowanie przyszłości przy pomocy wewnętrznej 
 mądrości i siły
• wzrost percepcji wrażeń zmysłowych



Szanowny Użytkowniku brainLight®!

Prosimy wybrać program, nacisnąć odpowiedni przycisk i wrzucić monetę o 
wymaganym nominale. Następnie należy założyć słuchawki i okulary do wizu-
alizacji. Kolejne instrukcje otrzymają Państwo przez słuchawki. Teraz mogą 
Państwo całkowicie oddać się temu rozkosznemu zajęciu … 

W każdej chwili mogą Państwo przerwać sesję, naciskając gwiazdkę.

Przeciwwskazania: W przypadku występowania padaczki, korzystania z 
 rozrusznika serca lub ciąży zaleca się stosowanie brainLight® bez okularów do 
wizualizacji. Przy silnych bólach pleców, osteoporozie, zakrzepicy lub wadze 
ponad 140 kg radzimy wybór programów bez masażu.

Życzymy Państwu wspaniałego doświadczenia!

Zespół brainLight®
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Jeżeli jest to Państwa pierwsze doświadczenie relaksu z brainLight®, to zalecamy:

Program 01: Wprowadzenie+Sposób użycia ok. 20 min.
(Numery programów w innych językach znajdą Państwo w dalszej części).

Najważniejsze informacje otrzymają Państwo podczas masażu, po czym doświadczą cudownej, głębokiej 
relaksacji prowadzonej głosem z udziałem światła i muzyki. Pod koniec sesji, podczas krótkiego masażu 
powrócą Państwo do tego, co jest „tu i teraz”, aby z nowymi siłami zmierzyć się z codziennością.

Jeżeli chcieliby Państwo dokładniej poznać podstawy i sposób działania systemów brainLight®, prosimy 
wybrać program 93.

Program wprowadzający



Pragną Państwo pozostać w dobrej formie i w krótkim czasie zrelaksować się przed ważnym spotkaniem lub 
po prostu z głową wolną od zmartwień zająć się innymi sprawami? brainLight® relaxTower ma dla Państwa 
odpowiednie menu: 

Mogą zakosztować Państwo masażu rozciągającego, słuchając przy tym interesującego wykładu:

• Program 90: Wykład „Radzenie sobie ze stresem“ z masażem rozciągającym
• Program 91: Wykład „Zwiększanie kreatywności“ z masażem rozciągającym
• Program 92: Wykład „Wzmacniaj świadomość“ z masażem rozciągającym

Mogą zakosztować Państwo masażu pleców (bez masażu łydek), słuchając przy tym interesującego wykładu:

• Program 93: Wykład „Podstawy i sposób działania systemów brainLight®“ z masażem pleców
• Program 94: Wykład „Nauka z łatwością“ z masażem pleców

Szybkie odprężenie



Mogą zakosztować Państwo masażu pleców (z masażem łydek), słuchając przy tym pozytywnych 
afi rmacji na każdy dzień:

•Program 10: Pozytywne afi rmacje na początek dnia z masażem pleców
• Program 11: Pozytywne afi rmacje na wieczór z masażem pleców

Mogą zakosztować Państwo różnych rodzajów masażu przy pięknej muzyce odprężającej:

• Program 12: Masaż karku (bez masażu łydek) do utworu „Free fl ow“ 
• Program 13: Masaż karku (z masażem łydek) do utworu „Chill fi t“ 
• Program 14: Masaż rozciągający do utworu „Energy“ 
• Program 15: Masaż rozciągający do utworu „Free Time“

Mogą zakosztować Państwo relaksacji prowadzonej głosem z udziałem światła i muzyki, bez masażu:

• Program 16: Krótka medytacja „Czerpanie energii“ 
• Program 17: Krótka medytacja „Bądź silny“ 

Krótkie programy do 10 minut



Czy znajdą Państwo 20 minut, by zafundować sobie urlop od codzienności? Mogą zyskać Państwo odporność 
na stres, by łatwiej zmierzyć się ze swymi wyzwaniami. Oto propozycje z naszego menu: 

Mogą zakosztować Państwo różnych rodzajów masażu przy pięknej muzyce odprężającej:

• Program 20: Masaż pleców (bez masażu łydek) do utworu „Fantasy“
• Program 21: Masaż pleców (bez masażu łydek) do utworu „Space“
• Program 22: Masaż pleców (z masażem łydek) do utworu „Creativity“
• Program 23: Masaż pleców (z masażem łydek) do utworu „Wellpower“

Mogą zakosztować Państwo kompleksowego programu do poprawy samopoczucia: masaż na początek, 
następnie fascynująca relaksacja z udziałem światła i muzyki, na zakończenie krótki masaż:

• Program 24: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Deep insight“
• Program 25: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Do it“

Więcej czasu na przyjemności … 



Programy 20-minutowe

Mogą zakosztować Państwo kompleksowego programu do poprawy samopoczucia- masaż na początek, 
następnie wspaniała relaksacja prowadzona głosem z udziałem światła i muzyki, na zakończenie krótki 
masaż:

• Program 26: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Świeży i rześki w 15 minut“
• Program 27: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Spokojny i zrelaksowany w 15 minut“

Mogą zakosztować Państwo wspaniałej relaksacji z udziałem światła i muzyki, bez masażu:

• Program 28: Sesja muzyczna z utworem „brainFlight“
• Program 29: Głęboka relaksacja prowadzona głosem „Podróż przez ciało“

„Jeśli udało ci się osiągnąć wewnętrzny spokój,
to uczyniłeś więcej niż ten,

kto zdobył miasta i całe kraje.”

Michel de Montaigne



Jesteśmy tego warci, by poświęcić dla zdrowia bezcenne pół godziny naszego dnia. Regularna relaksacja jest 
jednym z najważniejszych warunków utrzymania witalności aż do późnych lat życia, zapobiega także wielu 
chorobom cywilizacyjnym. Wystarczy się odprężyć, by poczuć, jak uwalniamy się od wszelkich napięć 
w  naszym ciele i w psychice …

Mogą zakosztować Państwo różnych rodzajów masażu przy pięknej muzyce odprężającej:

• Program 30: Masaż pleców (bez masażu łydek) do utworu „Sky“
• Program 31: Masaż pleców (z masażem łydek) do utworu „Chill out“

Mogą zakosztować Państwo kompleksowego programu do poprawy samopoczucia- masaż na początek, 
następnie wspaniała relaksacja prowadzona głosem z udziałem światła i muzyki, na zakończenie krótki 
masaż:
 
• Program 32: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Falling waters“
• Program 33: Program do ogólnej poprawy samopoczucia (bez masażu łydek) do utworu „Freedom“
• Program 34: Program do ogólnej poprawy samopoczucia do utworu „Ocean“

Czas beztroski … Programy 30-minutowe



Polecamy Państwu znaleźć czas tylko dla siebie, aby za pomocą głębokich sugestii w nowy sposób wpłynąć 
na swą podświadomość. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów, wybrane sesje radzimy wykonywać co 
 najmniej 21 razy, możliwie każdego dnia o stałej porze. Życzymy powodzenia! 
 
Mogą zakosztować Państwo kompleksowego programu do poprawy samopoczucia- masaż na początek, 
następnie wspaniała relaksacja prowadzona głosem z udziałem światła i muzyki, na zakończenie krótki 
masaż:

• Program 40: Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Wzrost koncentracji“
• Program 41: Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Sukces w życiu“
• Program 42: Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Sukces w sprzedaży“
• Program 43: Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Redukcja stresu“
• Program 44: Program do ogólnej poprawy samopoczucia z głęboką sugestią „Podróż w świat fantazji“

„Każdej kulturze potrzebny jest
odpoczynek i zadowolenie z życia.” 

Max Frisch

Programy 40-minutowe





• Program 51: First use with introduction 20 min.

• Program 80: język francuski WPROWADZENIE + SPOSÓB UŻYCIA 20 min.
• Program 81: język włoski WPROWADZENIE + SPOSÓB UŻYCIA 20 min.
• Program 82: język hiszpański WPROWADZENIE + SPOSÓB UŻYCIA 20 min.
• Program 83: język holenderski WPROWADZENIE + SPOSÓB UŻYCIA 20 min.
• Program 84: język norweski WPROWADZENIE + SPOSÓB UŻYCIA 20 min.
• Program 85: język turecki WPROWADZENIE + SPOSÓB UŻYCIA 20 min.

Programy wprowadzające w różnych wersjach językowych



Promocja zdrowia i zarządzanie zdrowiem w fi rmie:

Ciągła presja, konieczność osiągania sukcesów i pięcia się po szczeblach kariery, brak czasu dyktują pracownikom, 
jak mają żyć. Czy jednak możliwe jest, żeby wywiązywać się ze swojej pracy, a przy tym czerpać z niej radość 
i osiągać dobre wyniki? Tak!

Przedsiębiorstwo może na tym polu wiele zdziałać, celowo wprowadzając środki wspierające zdrowie pracowników. 
Firma odnosząca sukcesy wymaga, aby byli oni wypoczęci, zdrowi i pełni zaangażowania. Osoba w dobrej  kondycji 
fi zycznej i psychicznej potrafi  lepiej sprostać wymaganiom życia zawodowego. Dlatego też ogromną rolę  przypisuje 
się zarządzaniu zdrowiem wszystkich pracowników, które ma na celu wzmocnienie zasobów ludzkich poprzez 
utrzymanie ich zdrowia, wydajności oraz przyjemności czerpanej z pracy. Dbanie o zdrowie pracowników opłaca 
się; radość z wykonywanej pracy i produktywność rosną, poprawia się klimat w pracy. Stan chorobowy może ulec 
długotrwałemu polepszeniu. Poza tym chroniąc zdrowie pracowników, przedsiębiorstwo ma szansę poprawić swój 
image.

Niemiecki Urząd ds. Edukacji i Sportu (BBS) podaje, że u dużej liczby badanych, znaczna część występujących dziś 
zmian chorobowych wiąże się ze stresem w pracy. Na pierwszym miejscu wymienia się choroby układu mięśniowo –
- szkieletowego, także choroby układu krążenia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i psychiatryczne, w tym różne 
uzależnienia. Z punktu widzenia polityki służby zdrowia, większość dni spędzonych na zwolnieniu lekarskim wiąże 
się z przewlekłymi, z reguły chronicznymi chorobami występującymi w średnim i późnym wieku, a nie z częstymi 



krótkotrwałymi stanami chorobowymi. Problem ten narasta wraz z wiekiem 
 zatrudnionych. Wyżej wymienione choroby charakteryzują się tym, że nie są 
wywoływane przez pojedyncze czynniki, lecz na ich powstanie składają się 
różnorodne faktory, szczególnie obciążenie związane z pracą. Niezmiernie trudno 
jest wrócić do zdrowia, jeżeli doszło już do ataku choroby. Mając to na uwadze, 
należy podjąć działania zapobiegające temu zjawisku, szczególnie istotna jest 
 prewencyjna opieka zdrowotna w szerszym tego słowa znaczeniu.

A dokładniej znajdują tu zastosowanie systemy brainLight®: regularne masaże 
Shiatsu z głębokim relaksem pomagają użytkownikowi w pokonywaniu stresu 
i usuwaniu napięć, rozluźniają, pozwalają poczuć się lekko i stawić czoła 
 codziennym wymaganiom.

pracownik to najlepszy kapitał



Na bóle pleców uskarża się dziś znaczna część społeczeństwa. 
Według opinii ekspertów odczuwa je nawet 80% ludności. 
Każdego roku kasy chorych wydają ogromne sumy na lecze-
nie tej przykrej dolegliwości.

Za jedną z głównych przyczyn występowania bólów pleców 
eksperci uznają zmianę stylu pracy; co drugi Polak wykonuje 
pracę biurową, coraz więcej ludzi pracuje przy monitorze. 
Skarży się na nie aż trzy czwarte wszystkich użytkowników 
komputerów. Bóle oczu, mięśni i kręgosłupa są najczęstszymi 
przyczynami zwolnień lekarskich. 

„10 lat pracy przed komputerem odpowiada 30 latom 
wykonywania innego rodzaju pracy“ – to druzgocąca 
 opinia niektórych ortopedów. Jak to możliwe, skoro kompu-
tery miały przecież ułatwić i usprawnić naszą pracę?  Oznacza 
to, że przejście do społeczeństwa informacyjnego odbyło się 
kosztem zdrowia obywateli. Coraz więcej ludzi uskarża się na 

Praca przy monitorze:



bóle pleców, zmęczenie oczu, napięcie mięśni, a lista dolegliwości sięga aż po zmiany w psychice. Napięcia i bóle 
w rejonie pleców powstają najczęściej w wyniku przybierania niewłaściwej, jednostronnej postawy ciała. Dłuższa 
praca przed komputerem lub kierowanie pojazdem są zazwyczaj przyczyną tychże dolegliwości. Dzieje się to 
dlatego, że mięśnie, przede wszystkim mięsień dźwigacz łopatki oraz mięsień czworoboczny sztywnieją, tamując 
przepływ krwi. W rezultacie nie są one dostatecznie zaopatrzone w tlen i substancje odżywcze, a zużyte już sub-
stancje nie mogą zostać usunięte. Wtedy pojawiają się napięcia i bóle. Jednak wszystkie te problemy wcale nie 
muszą wystąpić.

Regularne stosowanie brainLight® może temu zaradzić. Użytkownik doświadczy najpierw łagodnego masażu, 
podczas którego mięśnie rozluźnią się, przynosząc ulgę plecom. Następnie dochodzi do głębokiej relaksacji, która 
jest prawdziwą przerwą na najwyższej jakości relaks! System brainLight® z okularami do wizualizacji oferuje obok 
relaksacji dodatkową korzyść- błyszczące diody pobudzają źrenice do śledzenia wzorów optycznych pojawiających 
się przed zamkniętymi oczami. Dzięki symulacji ruchu mięsień oka jest wzmocniony, co zapobiega wpatrywaniu 
się w jeden punkt i zbyt niskiej częstotliwości ruchu gałek ocznych przy wymagającej skupienia pracy przy kom-
puterze.

W pokojach do drzemania, jak i przy stanowisku pracy, brainLight® w ciągu kilku minut oferuje nam odprężenie, 
które redukuje stres i zapewnia sprawność organizmu.

bez zmęczonych oczu i bolących pleców?



Uwalniamy się …
od codzienności, strachu, trosk.

W czasie relaksacji wydaje nam się, że zmieniamy naszą rzeczywistość.
A po relaksacji otoczenie patrzy na nas łagodniej, bardziej życzliwie i spokojnie.

Otrzymujemy dostęp do obszaru, w którym jesteśmy sobą,
dostęp do wewnętrznego spokoju, harmonii, szczęścia.

Tyle, ile tego spokoju, tej harmonii i tego szczęścia
zabierzemy do naszego życia,

o tyle na nowo się wzbogacimy. 

Co dzieje się podczas relaksacji?





brainLight® GmbH
Hauptstraße 52 • D-63773 Goldbach • Fon: 06021 59070 • Fax: 06021 540997

E-Mail: info@brainlight.de • Internet: www.brainlight.com


