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Stymulacja audio-wizualna 
 
 

Żyjemy w czasach, w których coraz doskonalsza technika wkracza do każdej 
dziedziny naszego życia, czyniąc je łatwiejszym, bezpieczniejszym, bardziej 
ekonomicznym. Nowoczesne technologie towarzyszą nam każdego dnia, od momentu 
przebudzenia się, podczas mycia, przygotowywania śniadania, w drodze do pracy czy 
w trakcie wizyty u lekarza. Psychologia wydaje się dyscypliną odporną na ten trend. 
W rzeczywistości, współczesna technika (np. metody neuroobrazowania PET) jest 
wykorzystywana przede wszystkim do badań naukowych i rzadko trafia do gabinetów 
praktyków. Do obowiązkowych badań, np. na kierowcę zawodowego, nadal używa się 
aparatury o poziomie zaawansowania technologicznego charakterystycznym dla połowy 
ubiegłego wieku. Czasem spotyka się komputerowe implementacje testów 
aparaturowych, te jednak, swoim zaawansowaniem technicznym, nie obciążają zbytnio 
współczesnych jednostek obliczeniowych. Oczywiście autor zdaje sobie sprawę, że 
psychologia jest jednym z tych obszarów oddziaływań, w których niezbędny jest 
bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem. Daleki jestem jednak od zamykania się 
na możliwości oferowane przez współczesną technologię. Jedną z interesujących opcji 
są urządzenia do stymulacji audio-wizualnej (AVS). 

Fale mózgowe zmieniają swoją częstotliwość w zależności od aktywność neuronów 
w mózgu. Zmysły wzroku, dotyku, węchu, smaku, słuchu reagują na zmiany 
w otoczeniu i przesyłają te informacje do mózgu. Z uwagi na swą naturę, zmysły wzroku 
i słuchu są najdogodniejszą drogą wpływania na fale mózgowe. Po krótkim czasie 
ekspozycji na pulsujące sygnały dźwiękowe i wzrokowe, mózg zaczyna rezonować czy 
wodzić fale o tej samej częstotliwości, co bodziec. Dzięki temu zjawisku możemy 
bezpiecznie i łagodnie wprowadzić się w stan psychofizyczny związany z konkretnym 
wzorem fal mózgowych, charakterystycznym dla głębokiego relaksu, medytacji, 
hipnozy, kreatywności, redukcji stresu lub niepokoju czy optymalnej sprawności 
sportowej. Poprzez zwiększenie częstotliwości stymulacji możemy uzyskać poprawę 
w przypadku chronicznego zmęczenia, fibromialgii, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, 
urazów czaszkowo-mózgowych czy zaburzeń uwagi.  

 
Rys historyczny 

Pierwsze udokumentowane eksperymenty z foto-stymulacją sięgają II. wieku naszej 
ery, kiedy to grecki uczony, Ptolemeusz, zauważył, że migotanie światła wywołane 
obserwowaniem słońca przez szprychy obracającego się koła powodowało pojawianie 
się w polu widzenia rozmaitych wzorów i kolorów. 

W latach trzydziestych XIX. wieku Talbot i Plateau opisali zjawisko zlewania się 
migotania w ciągłe światło. Badacze odkryli, że zdrowe osoby są w stanie zaobserwować 
migotanie światła o wyższej częstotliwości, niż osoby chore. XX-wieczne badania 
wykazały dodatkowo, że osoby praktykujące medytację dostrzegają migotanie światła 
o wyższej częstotliwości od tych, które nie medytują. 

Pierre Janet, francuski neurolog i psycholog, przez niektórych uważany za twórcę 
psychoanalizy, w latach 1889-1898 piastował stanowisko dyrektora laboratorium 
psychopatologii w klinice szpitala Salpêtrière w Paryżu. W tym czasie opisał wycofanie 
objawów depresji, histerii, napięcia i pogłębienie stanu relaksu u chorych poddanych 
foto-stymulacji. Jego pacjenci wpatrywali się w obracające się koło ze szprychami, 
umieszczone przed lampą naftową. Było to pierwsze znane kliniczne zastosowanie foto-
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stymulacji w celach terapeutycznych. Od czasów Ptolemeusza technologia praktycznie 
nie uległa zmianom. 

Wykorzystując właśnie wynalezione wzmacniacze próżniowe, niemiecki psychiatra, 
Hans Berger, rozpoczął w 1929 roku publikowanie pierwszych wykresów ukazujących 
elektryczną aktywność mózgu człowieka. Napięcie tych sygnałów obejmowało zakres 
od 50 do 100 mikrowoltów przy częstotliwości bliskiej 10 herców. Pierwotnie nazywano 
je rytmem Bergera, obecnie używamy terminu rytm alfa. Berger zaobserwował 
pojawianie się tych sygnałów, kiedy osoba badana była w stanie spoczynku 
z zamkniętymi oczami. Kiedy osoba otwierała oczy lub była angażowana w zadanie 
wymagające uwagi, sygnały te znikały. 

W 1934 Adrian i Matthews jako pierwsi wykorzystali wzmacniacz spolaryzowany. 
Udało im się potwierdzić wiele z obserwacji Bergera, nie zgadzając się jednak ze 
źródłem rytmu Bergera. Badacze byli zdania, że rytm ten był związany z procesami 
psychicznymi i angażował dużą liczbę neuronów (obecnie wiemy, że kora wzrokowa 
składa się z około 300 000 000 neuronów). Były to pierwsze badania ukazujące, że rytm 
Bergera może być wyprowadzony poza naturalną częstotliwość dzięki optycznemu 
wodzeniu fal. 

W 1940 Toman udowodnił m.in., że częstotliwość fal mózgowych, uzyskana dzięki 
stymulacji migotaniem światła, utrzymuje się przez pewien czas po jej zakończeniu. 
Uznał, że może to być efektem wzajemnego oddziaływania neuronów. 

W 1946 Walter, Dovey i Shipton wykorzystali elektroniczny stroboskop do zbadania 
wpływu intensywnie migoczącego białego światła na ludzi. Tysiące obserwacji 
potwierdziły wystąpienie efektu psychologicznego w postaci pojawiających się wzorów, 
kolorów i wrażenia ruchu. 

W 1956 roku Walter opublikował rezultaty wielu badań porównujących stymulację 
migotaniem z subiektywnymi odczuciami emocjonalnymi, które wywoływało. Wcześniej 
naukowcy skupieni na fizjologicznych skutkach foto-stymulacji, wywieranych na mózg, 
nie rozważali jej wpływu na subiektywne doznania i zmiany w zachowaniu. Dopiero 
w latach 60-tych ubiegłego wieku skoncentrowano się w badaniach nad wpływem 
stymulacji fal mózgowych na postrzeganie, emocje, zdrowie, wydajność, poziom stresu 
czy świadomość. Zbiegło się to w czasie z wprowadzeniem biofeedbacku, które 
udowodniło, że możemy kontrolować takie aspekty naszego funkcjonowania, jak 
napięcie mięśni, ciśnienie krwi, wydzielanie kwasów żołądkowych, aktywność fal 
mózgowych, emocje. Wraz z rozwojem techniki, biofeedback zaczął wykorzystywać 
wszystkie parametry ludzkiego funkcjonowania, które można było zmierzyć i podać 
w formie sprzężenia zwrotnego. 

W 1959 roku Kroger i Schneider donieśli o niezwykłym efekcie wywoływanym przez 
rytmiczne błyskanie kropki na ekranach radarów na statkach i łodziach podwodnych. 
Zdarzało się, że obsługa radarów wchodziła w stan głębokiego relaksu, a nawet 
w hipnozy w trakcie śledzenia sygnałów na ekranach radarów. Badacze uznali, że 
osoby te były stymulowane wzrokowo w zakresie zbliżonym do częstotliwości fal 
wytwarzanych przez mózg. Odkrycie przyczyniło się do rozpoczęcia produkcji pierwszego 
urządzenia do stymulacji fal mózgowych o nazwie „Brainwave Synchronizer”, 
wykorzystywanego m.in. w szkołach rodzenia i podczas terapii grupowych. 

W tym samym, 1959 roku, Chatrian z pracownikami Stanowego Szpitala Rochester 
badali wpływ audio-stymulacji na reakcję mózgu. Wykazali m.in., że wodzenie fal 
dźwiękowych odbywa się głównie po stronie przeciwnej w stosunku do stymulowanej. 

W 1963 roku Sadove, kierownik Anestezjologii na Uniwersytecie Illinois opublikował 
raport, według którego 90% pacjentów poddanych foto-stymulacji za pomocą Brainwave 
Synchronizera wymagało podania mniejszej dawki anestetyków przed operacją 
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Podobną zależność u swoich pacjentów opisał stomatolog Margolis w 1966 roku. 
Ponadto zauważył większą kontrolę odruchu wykrztuśnego, mniejsze krwawienie 
i znaczną redukcję lęku. 

Okularów z zamontowanymi żarówkami zaczęto używać do foto-stymulacji od 1972 
roku. 

W latach osiemdziesiątych XX. wieku Shealy ze współpracownikami badali wpływ 
30-minutowych sesji foto-stymulacji z częstotliwością 10 Hz. Mierzyli poziom serotoniny, 
endorfin, melatoniny i noradrenaliny we krwi. Zaobserwowali obniżenie dziennego 
poziomu melatoniny oraz istotny wzrost stężenia endorfin, serotoniny i noradrenaliny. 
Sugerowano związek zwiększenia ilości beta endorfin z poczuciem dobrostanu 
i redukcją bólu. Zwiększony poziom noradrenaliny i serotoniny oraz zmniejszony 
melatoniny sugeruje zwiększenie czujności.  

W 1989 roku Andreson ze Szpitala Wojskowego Królowej Elżbiety zalecił pacjentom, 
cierpiącym na migrenowe bóle głowy, zastosowanie stymulacji audio-wizualnej po 
pojawieniu się pierwszych objawów ataku. Pomogło to w 49 na 50 zarejestrowanych 
przypadków, z czego w 36 atakach wyhamowano rozwój objawów. Ataki migreny przed 
wprowadzeniem stymulacji audio-wizualnej trwały średnio 6 godzin, a dzięki AVS uległy 
skróceniu do 35 minut. 

W 1992 roku Sappey-Mariner zaobserwował zwiększenie przepływu krwi przez 
mózg oraz wzrost metabolizmu glukozy, a zmniejszenie zużycia tlenu pod wpływem 
foto-stymulacji z częstotliwością 2 HZ.  

W 1993 Russel i Carter przeprowadzili badanie na grupie upośledzonych uczniów 
w wieku 8-12 lat. Chłopcy byli poddani 40 sesjom stymulacji audio-wizualnej 
z częstotliwością 10 i 18 Hz, po których średni wzrost IQ w teście Ravena wyniósł 
8 punktów. Zaobserwowano również poprawę pamięci, czytania i wymowy. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych Anderson wykazał wycofanie się ponad połowy 
objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego u 76% kobiet poddanych stymulacji. 
Noton uznał, że wyniki sugerują, iż stymulacja oparta na wodzeniu fal działa głównie 
dzięki zwiększeniu przepływu krwi przez mózg, a nie prostemu przyspieszaniu fal 
mózgowych. 

W 1996 Russel zaobserwował poprawę zdolności czuciowych i ruchowych u osób 
z porażeniem połowiczym (hemiplegią). Poprawa umożliwiała rysowanie i pisanie. 
Russel postawił hipotezę, że stymulacja audio-wizualna może stymulować wzrost 
dendrytów w komórkach nerwowych. 

W latach dziewięćdziesiątych psychologowie Brucato i Abascal prowadzili badania 
w departamencie policji Metro-Dade w Miami. Zauważyli spowolnienie akcji serca, 
obniżenie napięcia mięśni, wzrost zaradności i redukcję niepokoju. 
 
Zasada działania 

Elektroniczne urządzenia do stymulacji audio-wizualnej (AVS) działają na zasadzie 
promowania różnych obszarów mózgu do zsynchronizowanej, harmonijnej pracy. 
Stymulacja audio-wizualna umożliwia doświadczenie: 

 głębokiej relaksacji i wzrostu energii, 
 wyobrażeń wzrokowych (obrazy, kolory, wzory), 
 poczucia spójności (koherencji) i spokoju, 
 zwiększenia potencjału umysłowego umożliwiającego rozwiązywanie problemów, 
 polepszenia relacji interpersonalnych. 
Zaobserwowano następujące zmiany w trakcie i po sesji stymulacji audio-wizualnej: 

1. Pierwszym krokiem do skutecznego oczyszczenia umysłu i medytacji jest 
dysocjacja. To doświadczenie podobne do medytacji Zen, charakteryzujące się 
oczyszczeniem myśli i utratą świadomości ciała. Każdego dnia przeżywamy stan 
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dysocjacji tuż przed zaśnięciem i zaraz po przebudzeniu się, choć często poza 
świadomą percepcją, przez co nie zawsze to pamiętany. 

2. Zwiększenie ukrwienia mózgu. Wiele zaburzeń poznawczych i emocjonalnych jest 
związanych ze słabiej ukrwionymi obszarami mózgu. Badania Fox i Reichle 
wykazały 28-procentową poprawę ukrwienia mózgu pod wpływem stymulacji audio-
wizualnej. 

3. Zmiana aktywności EEG przez wpływ na aktywność fal mózgowych. W badaniach 
QEEG stwierdzono, że aktywność fal mózgowych była przywracana do normy na 
skutek stymulacji audio-wizualnej. Dzięki niej można przywracać zdrowy wzór 
funkcjonowania fal mózgowych, zaburzony w takich stanach, jak: 
 depresja, 
 lęk, 
 zaburzenia uwagi, 
 sezonowe zaburzenie nastroju (SAD), 
 chroniczne zmęczenie. 

 
Fale mózgowe 

Nasze mózgi produkują ładunki elektryczne, które tworzą rytm, znany jako fale 
mózgowe. Fale te można zaobserwować za pomocą badania EEG 
(elektroencefalograficznego), które wykrywa wspólną aktywność dużych grup 
neuronów. Fale mózgowe powszechnie dzielimy na cztery kategorie: 

 Beta. 
 Alfa. 
 Theta. 
 Delta. 
Każdy z tych wzorów jest związany z różnymi stanami umysłu 

1. Fale Beta (14-40 Hz).  
Szybkie fale o niskiej amplitudzie. Wytwarzane naturalnie w pobudzonym, czujnym 
stanie świadomości. 

2. Fale Alfa (8-13 Hz).  
Pojawiają się w trakcie spoczynku zmysłów (np. przy zamkniętych oczach), 
odprężenia intelektualnego (np. podczas słuchania muzyki), głębokiej relaksacji, 
medytacji lub wyciszenia umysłu. Fale Alfa wywołują: 
 łagodne odczucia, 
 ciepłe dłonie i stopy, 
 dobre samopoczucie, 
 lepszy sen, 
 redukcję lęku, 
 polepszenie funkcjonowania procesów uwagi, 
 wzmocnienie układu odpornościowego. 

3. Fale Theta (4-8 Hz).  
Charakterystyczne dla fazy REM snu, kiedy przeżywamy marzenia senne. 
Umożliwiają lepszy rozwój pamięci, szczególnie pamięci trwałej, zwiększony dostęp 
do treści nieświadomych, marzeń, wolnych skojarzeń, nagłego wglądu i kreatywnych 
pomysłów. Jest to tajemniczy i ulotny stan – trudno utrzymać się w nim przez 
dłuższy czas bez zasypiania. 

4. Fale Delta (1-4 Hz)  
Najwolniejsze fale mózgowe. Naturalnie dominują w fazie snu. Przypuszczalnie, 
jednostki mogą zachować odrobinę świadomości w stanie Delta. 
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Zastosowanie stymulacji audio-wizualnej w sporcie 
1988 – psycholog sportowy drużyny futbolu amerykańskiego Dallas Cowboys, Bob 

Ward, korzystał ze stymulacji audio-wizualnej, aby wspomóc u zawodników proces 
wizualizacji podań, wykopów i innych umiejętności. Stosował również okulary 
z wyciętymi otworami na oczy, aby gracze mogli być poddawani stymulacji w trakcie 
przebieżek na treningu. Ward odnotował, że stymulowani zawodnicy pokonywali 
większe dystanse przy mniejszym zmęczeniu. Uważał, że osiągi zawodników były 
ograniczane przez mentalne mechanizmy obronne. Wierzył, że rzeczywisty czynnik 
hamujący miał swe źródło w świadomości – na pewnym etapie zawodnicy uznawali, 
że biegną już wystarczająco długo i daleko, postanawiali odpuścić i zwalniali. To 
dowodzi, iż to co uważamy za możliwe, wpływa na naszą fizyczną wydolność. 

1991 – Rocky Thompson wygrywa turniej golfowy Seniors Digital Classics. Sukces 
przypisał korzyściom, które osiągnął dzięki relaksacji pod wpływem stymulacji audio-
wizualnej: mniej spiętemu ciału i trafniejszym decyzjom, dzięki którym zaliczał 
kolejne dołki. Przez całą karierę niepokój przed startem przyczynił się do wielu 
niepowodzeń, jednak dzięki treningowi relaksacji był w stanie grać w golfa na 
poziomie, na który pozwalał jego umysł i ciało. 

1992 – Christine Boudrais, łyżwiarka szybka, zdobyła srebrny medal na Igrzyskach 
Olimpijskich w Lillehammer. Wcześniej wykorzystywała stymulację audio-wizualną 
do terapii emocjonalnej po zderzeniu z rywalką w trakcie zawodów, w wyniku 
którego doznała poważnych obrażeń. Pokonała prześladujący ją lęk przed 
wypadkiem, który zaburzał treningi i starty.  
 
Strzelectwo, podobnie jak golf, jest dyscypliną bardzo wymagającą pod względem 

mentalnym, często prowadzącą do powstawania napięć. Wielu strzelców osiąga 
świetne wyniki na treningach, jednak stres nie pozwala im nawet zbliżyć się do tego 
poziomu na zawodach. Odczuwanie niepokoju często objawia się napięciem pleców 
i podejmowaniem niewłaściwych decyzji. 

Urządzenia do stymulacji audio-wizualnej mogą być wykorzystywane przez 
sportowców do treningu koncentracji i kontroli poziomu pobudzenia w trakcie zawodów. 
Dobrym sposobem jest połączenie stymulacji audio-wizualnej z wizualizacją. Można 
w tym celu wykorzystać nagrania z dźwiękami charakterystycznymi dla zawodów 
strzeleckich (komendy sędziowskie, strzały itp.), odgrywane podczas sesji relaksacyjnej 
AVS. Po kilku/kilkunastu powtórzeniach zawodnik zacznie kojarzyć stan relaksu 
z odgłosami wystrzałów i będzie się trochę rozluźniał za każdym razem, kiedy padnie 
strzał. 

Inną metodą może być wykorzystanie ulubionych nagrań muzycznych, które 
zawodnicy odsłuchują, jako element swojego rytuału startowego. Niektóre urządzenia 
do stymulacji audio-wizualnej oferują możliwość synchronizacji impulsów świetlnych 
z zewnętrznym źródłem dźwięku. Wysłuchanie lubianej muzyki, dodatkowo wzmocnione 
odpowiednimi bodźcami wzrokowymi, przyczynia się do szybszego i pełniejszego 
uzyskania stanu gotowości startowej. 

Kolejnym sposobem jest skorzystanie z zaimplementowanych w większości 
urządzeń AVS programów stworzonych specjalnie z myślą o sportowcach. Przykładowa 
sesja rozwijająca umiejętności w celu osiągnięcia szczytowych osiągnięć może składać 
się z dwóch części. Początkowa stymulacja przebiega w zakresie alfa, a sportowiec 
wyobraża sobie, że jest w optymalnej formie w dniu zawodów – zapewnia to poczucie 
odprężenia i spokoju przy jednoczesnej gotowości startowej. Następnie zawodnik 
wyobraża sobie, że wszystko przebiega płynnie i bez wysiłku. W drugiej części 
stymulacja przyspiesza do poziomu beta, charakterystycznego dla stanu czujności. 
Doświadczenie rozluźnienia jest przenoszone z pierwszej części (alfa) do drugiej (beta). 
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W trakcie drugiej części strzelec wyobraża sobie, że bierze udział w zawodach z pełnią 
pewności siebie i własnych umiejętności.  

Innym czynnikiem zakłócającym występ sportowca, są trudności ze snem przed 
zawodami. Można temu zaradzić wykorzystując stymulację audio-wizualną na parę 
tygodni przed zawodami, połączoną z wizualizacją łatwego i głębokiego snu na noc 
przed startem. Pomocnym będzie użycie w nagraniu dźwięków charakterystycznych dla 
sytuacji zasypiania na zawodach. 

 
Reguły stosowania AVS. 

Należy zadbać, aby całość doświadczeń związanych ze stymulacją audio-wizualną 
była przyjemna. W tym celu osoba poddawana stymulacji powinna przyjąć wygodną, 
siedzącą bądź leżąca, pozycję ciała. Obuwie powinno zostać zdjęte, stopy ułożone 
komfortowo, a ubrania poluźnione. Czasami warto zastosować techniki relaksacyjne 
przed przystąpieniem do właściwej stymulacji. Warto zadbać o odpowiednią 
temperaturę w pomieszczeniu, ewentualnie mieć w pogotowiu lekki koc, gdyż w stanie 
relaksu organizm się ochładza. Ważne, żeby nic nie zakłóciło sesji, gdyż może to 
wywołać uczucie mdłości i dezorientacji, znane jako szok somnatyczny. W stanie 
relaksu może nastąpić znaczący spadek ciśnienia krwi. Dlatego należy unikać 
gwałtownych ruchów i nagłego wstawania. 

Istotny wpływ na odbiór stymulacji mogą mięć zastosowane kolory. Światło 
niebieskie i zielone jest najskuteczniejsze do wyciszania osób o dużym poziomie 
niepokoju oraz cierpiących na chroniczny ból. Kolory czerwony, pomarańczowy i żółty 
działają pobudzająco. Czerwony często wywołuje stan łagodnego niepokoju, a żółty 
pobudza kreatywność. Kolor fioletowy sprzyja kontemplacji. 

 
Przeciwskazania: 

 epilepsja i foto-wrażliwość, 
 alkohol i inne środki psychoaktywne (leki, narkotyki), 
 schorzenia neurotyczne, 
 rozrusznik serca. 

 

  
Fot. 1. Stymulacja audio-wizualna  

w pozycji siedzącej w okresie przygotowawczym 
Fot. 2. Stymulacja audio-wizualna w pozycji leżącej  

w ramach przygotowań  
do Uniwersjady w Shenzhen 2011 
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Fot. 3. Stymulacja audio-wizualna w drodze  
na strzelnicę w trakcie Mistrzostw Europy  

w Belgradzie 2011 

Fot. 4. Stymulacja audio-wizualna bezpośrednio 
poprzedzająca start na Mistrzostwach Europy  

w Belgradzie 2011 

 

Fot. 5. Stymulacja audio-wizualna w miejscu start na Mistrzostwach Europy w Belgradzie 2011 
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