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Wstęp
Urządzenie RedEye wykorzystuje w swoim działaniu zjawisko biologicznego sprzężenia
zwrotnego (Biofeedback GSR)1 dzięki któremu jest możliwa kontrola i pogłębianie stanów
relaksacyjnych.
Do tego celu służą dwa generatory sygnału emitujące w słuchawkach sygnał, którego
wysokość jest zależna od stanu oporności skóry. Świadome skupianie się na zmianie sygnału i
sprawianie żeby był coraz niższy powoduje poprzez zjawisko Biofeedbacku zwiększenie
poziomu koncentracji. Dla bardziej skutecznego pogłębiania stanu relaksu wykorzystane w
urządzeniu generatory dodatkowo pogłębiają stan koncentracji stymulując mózg za pomocą
technologii drgań różnicowych.
RedEye łączy zatem dwie wiodące technologie wspomagające stan relaksacji w jednym
urządzeniu. Dodatkowo została zaimplementowana niespotykana w żadnym innym
urządzeniu na rynku kontrola świadomości która to pozwala na świadome odbywanie sesji,
także wtedy, gdy jesteśmy zmęczeni i możemy w niekontrolowany sposób zapaść w sen. Ma
to szczególne znaczenie gdy pragniemy wykorzystywać naukę koncentracji do uzyskania
odmiennych stanów świadomości tj. LD i OOBE balansując na granicy jawy i snu.
RedEye jest samodzielnym i autonomicznym urządzeniem, które możemy używać bez
konieczności podłączania do komputera. Gwarantuje to swobodę, niezależność i przede
wszystkim możliwość wykorzystania wspaniałych zalet Biofeedbacku wszędzie tam gdzie
tylko pragniemy.

1

Biofeedback GSR (reakcja skórno-galwaniczna) lub EDR (Electro Dermal Response) –
mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności od ogólnego
pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców.
Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między stanem somatycznym i psychicznym
człowieka, dlatego wykorzystywany jest w wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma
największy zasięg i jest najbardziej czułym pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku.
W medycynie służy do monitorowania przebiegu hipno- i psychoterapii, leczenia
nadciśnienia, dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się. Jest również polecany
osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji.
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Korzyści z relaksacji
Ćwiczenia relaksacyjne przynoszą liczne pozytywne skutki, które można podzielić ze
względu na dwie funkcje: korzyści natychmiastowe i korzyści długotrwałe.
Korzyści natychmiastowe to takie, gdzie efekt zauważalny jest od razu po każdym ćwiczeniu.
Są to efekty stanu relaksu, czyli rozluźnione mięśnie, poczucie wyciszenia, spokoju.
W miarę regularnego praktykowania ćwiczeń relaksacyjnych pojawiają się liczne długotrwałe
korzyści płynące z ćwiczeń relaksacyjnych. Po pierwsze, w miarę praktykowania człowiek
potrafi relaksować się szybciej i osiągnąć głębszy stan relaksu. Relaksacja jest pewnego
rodzaju umiejętnością. Można umieć relaksować się lepiej lub gorzej. Sytuacja wygląda
podobnie jak przy treningu na sportowego, gdzie efekty w postaci przyrostu kondycji zależą
od regularności ćwiczeń, a długa przerwa powoduje znaczny spadek kondycji. Po drugie,
relaksacja pozytywnie wpływa na poziom zdrowia i energii, poprawia umiejętności
psychofizyczne oraz opanowanie i pewność siebie.
Relaksacja ma naukowo udowodniony pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Według
najnowszych badań neurofizjologów amerykańskich proces leczenia organizmu jest znacznie
przyśpieszony, kiedy mózg znajduje się w określonym stanie. Pojawienie się rytmów
mózgowych alfa i theta powoduje wyraźne obniżenie się poziomu hormonów stresowych.
Występowanie wymienionych fal mózgowych w sposób znaczący podwyższa także
sprawność immunologiczną organizmu.
Dzięki świadomemu utrzymywaniu się w stanie alfa procesy zdrowotne zachodzą znacznie
szybciej i sprawniej.
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Jakie są korzyści stosowania BIOFEEDBACKU?
Stosowanie biofeedbacku GSR zwiększa zdolności umysłowe człowieka. W literaturze
najczęściej mowa jest o następujących korzyściach:
- zwiększona odporność na stres
- lepsza koncentracja i uwaga
- wzrost kreatywności
- lepsza pamięć
- poprawa samopoczucia
- przyspieszone uczenie się
- łatwiejsze podejmowanie decyzji
- zahamowanie lęków i tremy
- lepsza samokontrola
- zmniejszenie liczby błędów
- skrócenie czasu reakcji
- zwiększona produktywność
- mniejsza podatność na wypalanie się
- głębszy i łatwiej osiągalny relaks
- wspomaga trening OOBE i świadomego śnienia

Przeciwwskazania do używania urządzenia Biofeedback
RedEye.
Głównym przeciwwskazaniem jest reakcja na dudnienia różnicowe, które są zastosowane w
sygnale emitowanym przez urządzenie biofeedback RedEye. Dźwięku z DUDNIENIAMI
RÓŻNICOWYMI NIE powinny słuchać osoby niezrównoważone psychicznie, cierpiące na
epilepsję, mające różnego rodzaju stany paranoidalne i kobiety w ciąży. Jeśli istnieje taka
potrzeba, przed rozpoczęciem słuchania dźwięków różnicowych, skontaktuj się ze swoim
lekarzem prowadzącym. Dźwięków z wykorzystaniem stymulacji umysłu NIE należy słuchać
pod wpływem alkoholu!
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Skład zestawu


Biofeedback RedEye



przewód 2x mini JACK 0,5m



przewód do elektrod



słuchawki stereofoniczne



2 rzepy mocujące



10 elektrod



żel przewodzący 100ml



bateria 9V



oprogramowanie sterujące urządzeniem



solidne kartonowe pudełko

Praca z urządzeniem RedEye
Aby rozpocząć pracę z urządzeniem należy kabelek (z Rys. 1) podpiąć do urządzenia RedEye
do gniazda na panelu bocznym urządzenia (Rys. 2) oznaczonego grafiką dłoni.
Elektrody widoczne na Rys. 1 zabezpieczone są folią ochronną którą należy odkleić.

Rys. 1

Rys. 2

W celu przystąpienia do pracy z urządzeniem należy w opuszki palca wskazującego i
serdecznego wetrzeć żel np. poprzez pocieranie kciukiem opuszek palców uprzednio
zwilżonych żelem przewodzącym. Następnie należy zostawić niewielki jego nadmiar na
opuszkach i przyłożyć elektrody oraz zabezpieczyć opaską typu rzep. Ucisk nie powinien być
silny, ponieważ może powodować dyskomfort podczas koncentracji.
Kolejną czynnością jest włączenie urządzenia co symbolizowane jest miganiem czerwonej
diody na przycisku RedEye (Rys. 3) oraz miganie niebieskiej diody BT, która symbolizuje
gotowość do połączenia z komputerem.
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Rys. 3

Tryb Pracy
Tryb pracy urządzenia jest oznajmiany poprzez regularne migotanie diody RedEye. Miganie
odbywa się wg poniżej określonego schematu:
1 mignięcie – Oporność właściwa do rozpoczęcia pracy z urządzeniem;
2 mignięcia – Oporność zapewniająca poprawną pracę z urządzeniem;
3 mignięcia – Oporność graniczna, która jest do przyjęcia, ale już nie zalecana;
4 i 5 mignięć – Oporność nie gwarantująca poprawnej pracy z urządzeniem.

Kontrolujemy początkowy stan pracy urządzenia poprzez weryfikację liczby mrugnięć diody
RedEye. Gdy zauważamy, że dioda miga 3 razy lub więcej należy dodatkowo nawilżyć
opuszki palców poprzez dokładniejsze wtarcie żelu. Gdy dioda miga 1 lub 2 razy
przystępujemy do kolejnego etapu poprzez kolejne naciśnięcie czerwonego przycisku
RedEye.
Od tego momentu rozpoczyna się właściwa część treningu koncentracji. Urządzenie wchodzi
w aktywny tryb pomiaru i głębokości relaksu, co odwzorowywane jest zmianą częstotliwości
sygnału w słuchawkach.
Przebieg sesji powinien odbywać się w spokojnych warunkach oraz wygodnym położeniu
ciała. Preferowana jest pozycja półsiedząca np. w fotelu lub pozycja leżąca. Obie wspomniane
pozycje powinny zapewniać możliwość wygodnego kontaktu w czasie sesji z przyciskiem
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RedEye, za którego pomocą potwierdzamy swoją świadomość (gdy aktywna jest technologia
kontroli świadomości).
W trybie pracy co kilkadziesiąt sekund program zaczyna odpytywać o potwierdzenie
świadomości, co komunikowane jest „dźwiękiem potwierdzenia świadomości”, na co
niezwłocznie powinniśmy odpowiedzieć naciśnięciem klawisza RedEye. Urządzenie generuje
dwa takie sygnały i kolejnym dźwiękiem w przypadku braku potwierdzania świadomości jest
dźwięk alarmu, który możemy przerwać naciskając przycisk RedEye.

Efekt Biofeedback
Celem koncentracji jest maksymalne odprężenie i uspokojenie. W tym czasie zgodnie z
informacją umieszczoną we wstępie zachodzi wiele procesów, których jednym z objawów
jest zmiana oporności skóry. Urządzenie reaguje na tę zmianę poprzez generowanie sygnału,
którego częstotliwość jest zależna od poziomu oporności ciała i tym samym „poziomu”
relaksu.
Częstotliwość urządzenia zmienia się w zakresie od 4000Hz – 350hz.
Praca z urządzeniem odbywa się na zasadzie wsłuchiwania się i skupiania na dźwięku, który
płynie ze słuchawek i na świadomym wpływaniu na częstotliwość tego dźwięku. Następuje
wówczas efekt Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne z organizmem.
Wsłuchiwanie się w dźwięk i powodowanie by stawał się coraz niższy poprzez efekt
Biofeedback powoduje zmianę oporności skóry, co z kolei wprowadza organizm w stan coraz
głębszego odprężenia.

Regulacja głośności generatorów, alarmu i potwierdzenia
świadomości
Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność generatora po uruchomieniu urządzenia RedEye i
rozpoczęciu sesji relaksacyjnej, naciskamy odpowiednio przyciski oznaczone symbolem
głośniczka znajdujące się na obudowie urządzenia. Tak jak pokazano na rysunku Rys. 3.
W celu zmiany głośności sygnałów potwierdzania świadomości i alarmu przytrzymujemy
przycisk głośniczka zwiększającego głośność generatora, a następnie naciskamy przycisk
Power.
W tym momencie powinniśmy usłyszeć w słuchawkach powtarzający się dźwięk sygnału
potwierdzania świadomości. Chcąc go pogłośnić lub ściszyć naciskamy odpowiednio
przyciski przy głośniczkach. Gdy ustalona wartość będzie nam odpowiadać zatwierdzamy
ustawienie czerwonym przyciskiem „RedEye”.
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Po zatwierdzeniu głośności „potwierdzenia świadomości” urządzenie prosi o ustawienie
głośności dźwięku alarmu, który przyciskami regulacji głośności możemy pogłośnić lub
ściszyć.
Po ustaleniu odpowiedniej głośności naciskamy przytrzymując dłużej przycisk „RedEye”. Po
wykonaniu tej operacji, dioda urządzenia będzie migała sygnalizując gotowość urządzenia do
pracy. Ustawienia głośności będą już zapamiętane i urządzenie wchodzi w tryb pracy.
W przypadku gdy nie chcemy używać technologii kontroli świadomości należy przy
wyłączonym urządzeniu przycisnąć przycisk ściszania i włączyć przycisk zasilania.

Urządzenie zakomunikuje tryb pracy w słuchawkach poprzez dźwięki:
- potwierdzenia świadomości – gdy włączona jest kontrola świadomości;
- sygnałem alarmu – gdy wyłączona jest kontrola świadomości.
Wszystkie wspomniane wyżej nastawy urządzenia można dokonać w programie
komputerowym RedEye.

Komunikacja urządzenia RedEye z komputerem
Urządzenie RedEye Portable Biofeedback System łączy się z komputerem bezprzewodowo za
pomocą technologii Bluetooth.
Przed nawiązaniem połączenia za pomocą urządzenia RedEye z innym urządzeniem
obsługującym technologię Bluetooth (komputer) należy je sparować.
1. Upewnij się, że technologia Bluetooth jest włączona w komputerze.
2. Jeżeli komputer nie jest wyposażony w Bluetooth, trzeba podłączyć adapter Bluetooth
np. poprzez port USB.
3. W komputerze automatycznie wykrywane są inne urządzenia znajdujące się w
zasięgu.
4. Włącz przycisk zasilania w urządzeniu RedEye. Nastąpi miganie niebieskiej diody
Bluetooth. Oznacza to, że urządzenie chce nawiązać połączenie bezprzewodowe.
W celu dodania urządzenia RedEye do systemu Windows klikamy w niebieską ikonę
Bluetooth prawym klawiszem i wybieramy z listy opcję „Dodaj urządzenie”. I przystępujemy
do kolejnych etapów dodania urządzenia. (Rys. 4 i 5)
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Rys. 4

Rys. 5
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Rys. 6
Wpisujemy kod sparowania urządzenia, którym jest 1234.

Rys. 7
10

Ostatnim etapem po zakończeniu instalacji moduły Bluetooth jest sprawdzenie numeru portu,
na którym zainstalowane zostało urządzenie. W tym celu klikamy prawym klawiszem na
opcji „Pokaż urządzenia” (Rys. 4) . Poniższa czynność jest konieczna jedynie w przypadku
gdy program nie wyszuka automatycznie urządzenia.

Rys. 8
Następnie w oknie jak na (Rys. 8) klikamy prawym klawiszem myszy na urządzeniu RedEye i
wybieramy opcję właściwości.

11

Rys. 9
W zakładce sprzęt w polu nazwa widoczny jest adres portu COM urządzenia, który potrzebny
będzie do dalszej pracy programu.
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Program RedEye
Poniżej znajduje się podstawowe okno pracy programu RedEye. W programie możemy
zmienić wszystkie ustawienia urządzenia, a także przeprowadzić sesję koncentracji „na
żywo”. Użytkownik może zobaczyć zmianę swojego poziomu relaksu dzięki czytelnemu
wykresowi. Możliwe jest również wyeksportowanie wykresu i zapisanie go do pliku
graficznego png.
Zalecamy na początek zrobić sesję koncentracji przy połączeniu urządzenia z komputerem.
Dzięki czemu łatwiej będzie zapoznać się z wszystkimi ustawieniami i funkcjami.

Rys. 10
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Aby ustawić poprawny adres portu konieczny do pracy z urządzeniem klikamy w meny plik
opcję „Ustawienia”.

Rys. 11

Wciskamy przycisk „Wyszukaj COM”. Spowoduje to automatyczne wyszukanie
systemowego portu COM, na którym odbywa się komunikacja systemu Windows z
urządzeniem. Po wyszukaniu i ustawieniu portu klikamy przycisk „Wczytaj”. Program
wczytuje wówczas wszystkie nastawy z urządzenia.
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W zakładce parametry i generator znajdują się podstawowe parametry pracy z programem.

Rys. 12
Zmiana parametrów wysyłana jest do urządzenia poprzez naciśniecie przycisku „Zapisz”.
W przypadku gdy mamy wątpliwości czy dokonane przez nas zmiany są poprawne można
przywrócić ustawiania poprzez naciśnięcie przycisku „Ustaw Domyślne”.
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Rys. 13
Ustawianie dostępne w zakładce „Generator” mają bezpośredni wpływ na pracę programu,
dlatego zaleca się, aby zmiany dokonywane w tej sekcji były dokonywane świadomie.
Generacja sygnału podzielona jest na zakresy. Podział na zakresy spowodowany jest potrzebą
zwiększenia czułości pracy urządzenia. Podstawowe ustawienia widoczne są na Rys 13.
Wykres zmian oporności skóry w funkcji czasu przedstawia wyidealizowany wykres
widoczny na Rys. 14. Widać na nim zależność logarytmiczną oporu skóry podczas
pogłębiającego się relaksu w funkcji czasu.

Rys. 14
Na wykresie zaznaczono również podział skali na zakresy oraz zmianę częstotliwości
generowanego sygnału.
Wykres startuje od wyliczonej przez urządzenie w procesie kalibracji oporności bazowej i
maksymalnej częstotliwości początkowej 4000Hz.
Procentowa szerokość zakresu definiowana w zakładce generatory wyliczana jest jako
procent oporności bazowej.
Analizując powyższy wykres można zauważyć gwałtowne skoki częstotliwości przy zmianie
zakresu (skok z 350Hz do 4000Hz czyli od sygnału niskiego basowego do wysokiego pisku).
Na początku treningów może to być lekko dekoncentrujące, ale po kilku treningach staje się
normalne i jest kolejną informacją o pogłębianiu się relaksu.
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Zwiększanie procentowe szerokości zakresu 1 może spowodować, że cała koncentracja
będzie odbywać się np. w 1 Zakresie. Nie jest to czymś złym, ale powoduje zmniejszenie
czułości urządzenia na zmianę oporu skóry i tym samym zachodzi słabszy efekt Biofeedback.
Zmniejszanie procentowe zakresu 1 może spowodować, że urządzenie będzie zbyt czułe i gdy
na początku koncentracji krzywa oporności skóry w funkcji czasu jest stroma może nastąpić
zbyt szybkie wejście urządzenia w wyższe zakresy i tym samym może zostać przekroczona
maksymalna wartość oporności wyliczona przez urządzenie. Wspomniany stan spowoduje, że
urządzenie po osiągnięciu granicznej wyliczonej oporności zaczyna generować jednostajny
dźwięk o najniższej częstotliwości zakresu tj. 350Hz.
Opisane wcześniej efekty zmian ustawień zakresu 1 można odnieść odpowiednio do
pozostałych zakresów. Zmiany te jednak nie są tak krytyczne i są odpowiednio mniej
znaczące.
Podstawowym zakresem koncentracji jest Zakres od 1 − 3. Każdy organizm jest jednak inny i
kalibrację urządzenia można dokonać metodą prób i błędów drogą własnych eksperymentów.
Dodatkową funkcją urządzenia jest zaimplementowanie technologii drgań różnicowych w
generowanym sygnale. Wypadkową częstotliwość można przypisać do poszczególnych
zakresów jak widać na Rys 11.
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Programy sesji z urządzeniem RedEye:

Rys. 15

Istnieją cztery programy pracy urządzenia:

1 - kontrola świadomości, Pomiar GSR
2 - brak kontroli świadomości, pomiar GSR,
3 - kontrola świadomości, brak pomiaru GSR, cisza
4 - kontrola świadomości, brak pomiaru GSR, stały sygnał 1200Hz
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Wybór programu
Istnieją dwa sposoby wyboru odpowiedniego programu. Pierwszym jest wybór bezpośrednio
z programu. W tym celu wchodzimy w zakładkę „programy” gdzie wybieramy programu,
który nas interesuje. Następnie klikamy przycisk „zapisz”.

Drugim sposobem jest ustawienie ręczne bez łączenia urządzenia z komputerem. Aby
włączyć odpowiedni program uruchamiamy urządzenie RedEye przyciskiem „Power”
jednocześnie przytrzymując przycisk ściszania głośności. „Power” i „Volume-„ W
słuchawkach zacznie dobiegać dźwięk w zależności od tego ile razy go usłyszymy taki mamy
uruchomiony program. Czyli 1 piknięcie, to program pierwszy, dwa piknięcia to 2 program, 3
piknięcia to program 3, 4 piknięcia program 4.

W celu zmiany programu używamy przycisku zgłaśniania czyli volume+ lub volume-.
Przytrzymujemy go chwilę po czym sygnał potwierdzi zmianę. Gdy wybierzemy odpowiedni
program potwierdzamy go przyciskiem RedEye przytrzymując go przez chwilę. Następnie
usłyszymy kolejne pikanie, które oznaczać będzie czas trwania sesji.

Jedno piknięcie to 5 min sesji, zatem:
1 piknięcie 5 min
2 piknięcia 10 min
3 piknięcia 15 min
(standardowo jest 8 piknięć 40 min)

Jeżeli chcemy zmienić czas trwania używamy odpowiednio przycisku Volume + w celu
wydłużenia lub Volume - jeśli chcemy skrócić czas. Przytrzymanie przycisku powinno być
potwierdzone przez sygnał. Gdy ustawimy odpowiednią długość czasu trwania sesji klikamy
przycisk RedEye i potwierdzamy tym samym ustawienia.
Teraz urządzenie ma wybrany program i jest gotowe do pracy. Dioda RedEye będzie mrugała
natomiast w słuchawkach nie będzie żadnego dźwięku. Jeżeli chcemy rozpocząć sesję to
przytrzymujemy przycisk RedEye i startujemy!
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Dźwięk z Mp3 Playera
Dźwięk z odtwarzacza mp3 może być cichy. Mp3jka jest dodatkiem, która została
wprowadzona, aby umilić użytkownikom czas relaksacji. Z przyczyn technicznych nie da
rady odtwarzać głośniej. Jest to również zależne od słuchawek jak i samej mp3jki. Program 3
z mp3jką właściwie nie ma sensu, lepiej jest włączyć sobie samą muzykę, gdyż potwierdzanie
świadomości w tym przypadku niekoniecznie jest uzasadnione.

Z założenia muzyka z mp3jki ma na celu służyć jako dalsze tło. Na programie 1 z pomiarem
GSR również nie jest uzasadnione podłączanie mp3jki gdyż cała idea polega na tym by
wsłuchiwać się w dźwięki biofeedbacku. Można to robić, bardziej dla przyjemności niż dla
właściwego treningu.

Zaawansowana kontrola świadomości
Podczas silnego zmęczenia może nastąpić efekt w którym użytkownik automatycznie
potwierdza świadomość przyciskając przycisk RedEye. Robi to niejako podświadomie na
zasadzie skojarzenia (wystąpienie dźwięku – potwierdzenie świadomości). Chcąc aby nasza
koncentracja była w pełni świadoma wprowadziliśmy dodatkowo funkcję zaawansowanego
potwierdzania świadomości.
W programie w ustawieniach parametrów istnieje funkcja „włącz zaawansowaną kontrolę
świadomości”. Po aktywowaniu tej funkcji potwierdzanie świadomości będzie zależne od
występującego sygnału potwierdzenia. Gdy sygnał potwierdzenia świadomości wystąpi raz
wówczas klikamy jednokrotnie przycisk „RedEye” aby potwierdzić świadomość. Jeżeli
wystąpi podwójny sygnał potwierdzenia, należy świadomość potwierdzić dwukrotnym
przyciśnięciem przycisku „RedEye”.
Generowanie sygnału potwierdzania świadomości odbywa się na zasadzie losowej dzięki
czemu użytkownik musi w pełni zdawać sobie sprawę jaki sygnał wystąpił i w jaki sposób ma
potwierdzić świadomość.
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Aktualizacja Programu

Program RedEye można zaktualizować do najnowszej wersji. W tym celu należy wejść w
zakładkę „Aktualizacja” i kliknąć przycisk „sprawdź aktualizację”. Program poprosi nas o
wywołanie Bootloadera. W tym celu należy włączyć urządzenie przytrzymując jednocześnie
przycisk „RedEye” oraz „Volume +” po czym klikamy w programie „OK”.
Jeżeli program wykrywa dostępną nowszą wersję urządzenia klikamy przycisk „Programuj”.
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Rozwiązywanie problemów
Najczęstszymi problemami wynikającymi z użytkowania urządzenia RedEye są:

• Niski poziom baterii
• Nieprawidłowo założone elektrody
• Zużyte elektrody
• Uszkodzony adapter Bluetooth w komputerze
• Brak zaktualizowanej wersji programu

W innych przypadkach gdy urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo lub mają państwo jakieś
pytania prosimy o kontakt na forum: http://forum.instytutnoble.pl
Zapraszamy również do wyrażania swoich uwag i komentarzy na temat działania urządzenia
oraz oprogramowania.

Życzymy przyjemnych koncentracji!
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