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Institute of HearthMath (USA)
Je mezinárodně známá nezisková výzkumná a vzdělávací organizace se zaměřením pomáhat lidem redukovat
stres, seberegulovat emoce, rozvíjet odolnost a energii pro zdravý a šťastný život. Nástroje a produkty
HeartMath, její technologie a tréninkové metody vedou lidi k tomu, aby se spoléhali a důvěřovali inteligenci
srdcí ve spolupráci se svou myslí doma, ve škole, práci, při hře a odpočinku. Institut HeartMath (IHM) se téměř
dvě desetiletí věnuje výzkumu stresu, emocí, srdeční inteligence a dalších různých oblastí souvisejících s lidskou
fyziologií a výkonností, včetně interakcí srdce a mozku, srdeční koherence a testům úzkosti, pomáhá zlepšit
život stovek tisíců lidíokolního světa. Průkopnický výzkum IHM proměnlivosti srdečního tepu a významu
pozitivních emocí vedoucích ke zlepšení zdraví a transformace negativních vzorců chování přispěl vědě novými
důležitými informacemi.
emWave2 – slouží k průběžnému tréninku změny průběhu srdečního rytmu a to za účelem zvýšení koherence;
vědecky měřitelného stavu charakterizovaného zvýšeným pořádkem a harmonií psychologických a
fyziologických procesů. emWave technologie shromažďuje data prostřednictvím snímače tepových pulsů a
překládá informace Vašich srdečních rytmů do snadno pochopitelné grafické podoby v počítači anebo
jednoduše sledovat světelné ukazatele na přenosném osobním emWave2 zařízení. Součástí software je grafické
sledování existence a průběhu koherentního stavu, celkové akumulace koherence. Dále jsou zde animace a
prostředí aktivně ovládaná prostřednictvím HRV bifeedback. Metronom dechu je součástí jednoho režimu
vlastního přístroje emWave2. Senzory emWave2 jsou využitelné i pro produkty Somatic Vision.

Somatic Vision (USA)
je softwarová společnost, která ve spolupráci s významnými psychologickými analytiky a klinickými praktickými
terapeuty za podpory licencí matematicko-analytických postupů měření HRV Biofeedback od Institutu of
Heartmath, vytváří vynikající a přelomové počítačové hry a minihry, workshopy a animovaná grafická prostředí
s biologickou zpětnou vazbou (HRV) a dále tréninkové klinické aplikace pro koučované cvičení získání a udržení
koherence a snižování míry stresu. Její metody a produkty využívají hravost a meditační techniky pro zvýšení
energie a obnovu sil, spolupráci srdce a mozku pro uvolnění a současné zvýšení pozornosti.

Alive - Komplexní školící prostředí pro odbourávání stresu a zvyšování koherence.
Alive je koučovaný systém biofeedback audio a video her, workshopů a prostředí, které jsou, se zkušeností
psychoterapeutů, navrženy tak, aby naučily používat sílu vaší mysli k potlačení stresu, a pomáhá k
lepšímu duševnímu výkonu doma, ve škole, a v práci.
Abychom dosáhli cílů rychleji, Alive poskytuje více než jen robustní Sadu specializovaného softwaru.
Alive zahrnuje:
•
•

•

virtuálního trenéra, který působí jako vlastní motivující osobní trenér a sleduje vlastní pokrok
v tréninku,
uživatelskou příručku plnou exkluzivních psychologických technik pro maximální využití programů
Alive a současně trénování koherence, dýchání a zklidňování srdce a mozku pro snížení stresu a
zvýšení životní pohody a soustředěnosti,
Alive využívá HR senzorů HeartMath emWave či IOM od Wild Divine.

Alive od Somatic Vision si stáhněte zde:

http://www.somaticvision.com/trial.php&P=A&M=D

Možnosti Vašeho Alive systému je možné dále rozšířit do verze klinické či dokoupením biofeedback
řizenou hrou Dual Drive Pro, Inner Tube, Particle Editor či Tropical Heat.

