Základní principy činnosti přístrojověprogramových komplexů společnosti
DINAMIKA.
Teorie. Technologie. Způsoby použití.

Část 1.
Rytmy a systémy.
Je možné proniknout do podstaty činnosti lidského organismu bez použití složitých a někdy
až bolestivých diagnostických postupů? Ano, je. Činnost všech orgánů, jakož i lidského těla
jako celku, závisí od určité dynamiky rytmů, v souladu s níž pracuje celý organismus.
Pokud se naučíme dešifrovat dynamiku těchto rytmů, naskytne se nám jedinečná možnost
nahlédnout do nitra organismu člověka. Ze všech rytmů, které určují kvalitu života lidského
organismu, nejvýznamnějším a nejinformativnějším je srdeční frekvence. Každá změna v
rytmu práce srdce je odrazem změny v rytmu práce ostatních orgánů a regulačních systémů.
Obrazně řečeno, práce srdce je zrcadlovým obrazem práce všech tělesných systémů.

V jednotném systému.
Lidský organismus je jednotným systémem, jehož každá část žije svým vlastním rytmem.
Orgány lidského těla však nemůžou fungovat "odděleně", organismus je třeba považovat za
jednotný víceúrovňový samoregulační systém.
Co je známkou "optimálního funkčního stavu organismu," nebo jak se říká, "zdraví"? Znakem
kvality funkčního stavu je schopnost těla přizpůsobit se různým druhům zátěže. Tyto zátěže
mohou vznikat jako důsledek vlivů vnějších - změny teploty, prostředí, atmosférického tlaku,
stresu a traumatu, jakož i vnitřních, jako jsou infekční nemoci, zánětlivé procesy, atd. To, co
nazýváme "nemocí" je v podstatě proces adaptace organismu na prostředí, ve kterém musí
existovat. Tato adaptace může být úspěšná i neúspěšná.
Analýza srdečního rytmu umožňuje identifikovat a zhodnotit činnost čtyř regulačních
systémů, které určují rychlost a kvalitu regulačních procesů v těle, jinými slovy schopnost
organismu adaptovat se.

Motor našeho života.
Prvním systémem, který je třeba analyzovat je srdečně - cévní. Pro zjednodušení je ho
možné porovnat s motorem letadla. Stejně jako motor pohání letadlo, aby vzlétlo, naše srdce
umožňuje pracovat všem orgánům, tím, že je zásobuje okysličenou krví. Pokud srdce
nepracuje, organismus nemůže existovat. Ale i všechny ostatní orgány člověka svým
způsobem ovlivňují práci srdce. Jak se srdce těmto vlivům přizpůsobuje?

Režim „Auto“.
V tomto případě mluvíme o druhém systému regulace - vegetativním. Vegetativní nervový
systém je zodpovědný za schopnost těla rychle reagovat na krátkodobé změny ve vnějším a
vnitřním prostředí. Pokud se vrátíme k analogii s letadlem, můžeme říci, že autonomní
systém je zvláštním druhem "autopilota", který udržuje letadlo ve správném kurzu při
poryvech větru. Stejně jako autopilot ovládá řídicí prvky letadla, vegetativní nervový systém
"řídí" naše těla. Například zvýšení teploty v případě nemoci nebo náhlé zrychlení srdeční
frekvence v průběhu cvičení, je projevem činnosti vegetativního nervového systému.

Výběr kurzu.
Pokud má autopilot udržet letadlo na zvoleném kurzu, musí mít určen i dlouhodobý cíl. Tuto
činnost v lidském těle zabezpečuje endokrinní systém, který zajišťuje hormonální ovládání
tělesných funkcí. Stejně jako navigátor vybere nejlepší kurz pro letadlo vzhledem k doletu,
výkon motoru, povětrnostní podmínky a váhu nákladu, endokrinní systém zabezpečuje
optimální využívání zdrojů lidského těla v dlouhodobém horizontu. Tím že endokrinní systém
produkuje určité hormonální pozadí, pomáhá tělu překonat různé interní nebo externí vlivy a
přizpůsobit se jim.

Lidský faktor.
Čtvrtou úrovní regulačního systému je psycho-emocionální systém. Tento nemá přímý vliv na orgány,
ale poskytuje ten druh pozadí, které jsme při porovnání s letadlem nazvali lidský faktor - posádka.
Psycho-emocionální regulační systém, jehož práce úzce souvisí s fungováním mozku, je na jedné
straně závislý od aktivit dalších tří systémů, na druhé straně samotný určuje jejich fungování. Je
známá skutečnost, že ranění vojáci vítězné strany se uzdraví rychleji. Pozitivní psycho-emocionální
pozadí napomáhá hojení ran.

Část 2.
Principy používání přístrojově-programových komplexů
DINAMIKA.
Člověk, který je považován za prakticky zdravého, je osoba, jejíž tělo je ve stavu fyzického
odpočinku a využívá své zdroje optimálně, stejně jako dobře seřízený motor, jedoucí na
"volnoběh". Spotřeba paliva je nižší než u motoru, který má poruchu.
Při vyšetření pomocí PPK "Dinamika" je pacient také ve stavu fyzického klidu, kdy by
energetické zdroje měly být spotřebovávány optimálně. Porovnáním dat, zjištěných při
vyšetření, s těmi, které vykazuje prakticky zdravé tělo, jsme schopni posoudit míru odchylky
od normy při každém ze čtyř regulačních systémů.

Momentka – fotografie.
Je důležité poznamenat, že i jednorázové použití PPK Dinamika na prozkoumání stavu zdraví
je zvláštním druhem fotografií rytmických procesů uvnitř lidského těla, které poskytují
dostatečně objektivní informace o zdravotním stavu a umožňují dospět k závěru, do jaké
míry člověk skutečně potřebuje důkladnou lékařskou prohlídku a léčbu.

Náhled do budoucnosti.
Výsledek lékařského vyšetření, po kterém následuje léčebná nebo dokonce chirurgická
intervence není vždy tak jednoznačný, jak by se mohlo na první pohled zdát.
Problém je v tom, že i když si pacient často stěžuje na chorobný stav organismu, stav jeho
regulačních systémů může být v uspokojivém stavu. Člověk se necítí zdravě, má problém s
vnitřními orgány, ale jeho tělo se těmto podmínkám přizpůsobilo a podpora regulačních
systémů umožňuje fungování organismu na přijatelné úrovni.
Lidová moudrost si už dávno všimla tuto vlastnost lidského těla, vyjádřenou v přísloví
"vrzající strom žije 100 let"
Zároveň, fyzicky silný, formálně zdravý a dobře se cítící člověk může mít problémy s kvalitou
regulačních systémů svého organismu. Právě neschopnost organismu rychle se přizpůsobit
vede v případě onemocnění často k vážným a někdy dokonce k tragickým následkům. Včasné
odhalení nízké schopnosti adaptace organismu pomocí PPK Dinamika odhalí včas potřebu
dalšího dohledu nad zdravotním stavem pacienta nebo doporučí důkladné vyšetření.
Jednorázové použití PPK Dinamika sice neumožňuje okamžitě stanovit formální diagnózu, ale
výsledky vyšetření umožňují rozhodnout o pokračování léčby a výběru jejích forem.
Opakované dynamické sledování stavu regulačních systémů těla však otevírá zcela nové
možnosti pro analýzu a diagnostiku.

Pravidelné sledování stavu organismu pomocí PPK Dinamika umožňuje odhalit dlouhodobé
trendy ve změnách adaptivní kapacity regulačních systémů. To znamená, že jsme schopni
předpovědět reakce organismu na různé vlivy, jako fyzická zátěž, užívání léků nebo různé
léčebné postupy.

Kontrola harmonie algebraicky.
Je třeba poznamenat, že pomocí PPK Dinamika je možné kontrolovat na přísně vědeckém
základě i efektivnost použitých metod východní a alternativní medicíny. Jde o to, že cvičení
jógy, meditace, atd. vedou člověka k tomu, aby se zaměřil na zlepšení samoregulačních
mechanismů těla bez užívání chemických látek a využívání zdravotnických postupů. Východní
medicína zkoumá lidské tělo jako celek, na základě čehož je založeno i umění akupunktury a
masáže. Používání PPK Dinamika umožňuje "vidět" stupeň a kvalitu dosažených změn
regulačních systémů těla a tím posoudit skutečnou účinnost praktik přírodní medicíny.

Odhalení rizika.
Zvláštní místo při využití PPK Dinamika má jeho využití v různých průmyslových odvětvích,
které vyžadují lékařské vyšetření zaměstnanců v nebezpečných pracovních pozicích před
začátkem směny nebo služební cesty. Zde je třeba věnovat pozornost účinnosti kombinace
operativního a dlouhodobého pozorování, které je důležité pro zvýšení profesní spolehlivosti
personálu. Předletová prohlídka pilota může odhalit jeho depresivní morálku nebo
fyziologickou neschopnost rychlé adaptace organismu v extrémních podmínkách, zatímco
formálně zdravotní ukazatele a vlastní pocity jsou v normě. Pravidelné monitorování může
také určit, zda jsou negativní stavy regulačních systémů epizodické anebo jsou důsledkem
rozvoje určitých procesů v těle, které vyžadují léčbu.

Bezpečná léčba.
Perspektivním směrem využití PPK Dinamika je i jejich použití při sledování pacientů, kteří
individuálně pravidelně užívají biologické doplňky a léky, nebo používají v domácnosti různá
zařízení pro fyzické cvičení. Pomocí PPK Dinamika je možné včas odhalit reakci organismu a
jeho regulačních systémů vcelku na příjem doplňků stravy, léků a jiných léčebných postupů a
pokud je to nutné, upravit dávkování a metodiku léčby.

Část 3.
Technické principy měření.
Pronikání do tajemství srdce.

První fází procesu vyšetření pacienta je registrace elektrokardiogramu /EKG/. Pomocí
speciálního velmi přesného kardiomodulu, který je strukturální součástí všech jednotek
společnosti Dinamika je během pěti minut registrovaných 300 úderů srdce. EKG je snímán
standardním způsobem na zápěstích rukou. Na rozdíl od obvyklých více kanálových EKG se v
tomto případě zaznamenávají nejen amplitudově-časové charakteristiky kardiokomlexu, ale
v první řadě se s vysokou přesností zaznamenává srdeční frekvence, která v sobě přináší
celkovou informaci o dalších rytmech lidského organismu.

Během trvání tohoto měření dostáváme grafické znázornění elektrické aktivity srdce kardikomplex, který charakterizuje kvalitu fungování srdečního svalu. V každém
kardiokomplexe je možné odlišit 5 tzv. vrcholů. Kombinace těchto pěti vrcholů je
komplexním ukazatelem rychlosti a dynamiky přechodu elektrického impulsu, který nutí
srdečný sval k stahu. Analýzou formy kardiokomplexu lze vyvodit určité závěry o stavu
srdečního svalu. Už v průběhu registrace EKG si zkušené oko odborníka všimne negativní
změny.
Analýza EKG však není hlavním úkolem systému. Přestože všechny přístroje Společenství
Dinamika mohou perfektně sloužit jako jednokanálový kardiograf, jejich využití umožňuje
podstatně hlubší vhled do tajemství srdečního rytmu. Pomocí přístrojů Společenství
Dinamika je možné analyzovat hluboké a systematické působení regulačních systémů
organismu na srdeční frekvenci.

Mechanizmus analýzy.
Prvním krokem při zpracování elektro-kardiosignálu je určení R-vrcholů (viz obr.). Po určení
R-vrcholů a automatického výpočtu intervalů mezi nimi, dostaneme tzv "Rytmogram» RR
intervalů. Právě rytmogram vyjadřuje změny v srdeční frerkvenci v důsledku vlivu
regulačních systémů. Tím, že určí stupeň a hloubku tohoto vlivu na srdeční frekvenci, je
možné posoudit kvalitu fungování těchto systémů.

EKG – RR intervaly Rytmogram

Obrazně řečeno, EKG je druhem zakódování, který obsahuje podrobnou informaci o
činnosti regulačních systémů, které určují fungování organismu. Provedení rytmogramu je
prvním krokem potřebným k dešifrování informací, vyjádřených v dynamice srdeční
frekvence. Podobně, jako "černá skříňka" v kabině letadla nezaujatě a přesně
zaznamenává všechny konverzace pilotů, naše srdce objektivně a přesně odráží ve
změnách své frekvence všechny procesy vyskytující se v organismu.

Zašifrovaná zpráva.
Objev tvůrců PPK Dinamika umožnil najít klíč, který dává možnost dešifrovat informace
uložené v kombinaci rytmů.
Soubor metodik pro analýzu srdeční frekvence, používaný v počítačových systémech funkční
diagnostiky, zahrnuje statistické, geometrické, spektrální a autokorelační analýzy. Tyto
metodiky, užitečně i samy o sobě, umožňují zhodnotit stav kardiovaskulárního a
autonomního systému jen samostatně, nedokážou však posoudit soulad a kvalitu
regulačních systémů těla na vyšších úrovních. Tento druh analýz může být použit při
vědeckém výzkumu, ale pro praktické využití není dostatečně účinný.
Podle mezinárodních norem pro fyziologii používáme i my tyto metody analýzy. Nicméně
základním rozdílem PPK Dynamika od ostatních stávajících přístrojů je původně vyvinutý
mechanismus použití metod matematické analýzy složitých dynamických systémů
vypracován jeho tvůrci.
Přední místo mezi těmito metodami zajímá fraktální analýza, používaná pro analýzu
dynamických systémů, které mají vlastnosti začleňování se a sebe napodobování.

Vyšší matematika medicíny.
Experimenty potvrdily, že při sledování různých ukazatelů organismu, jako jsou elektrická
aktivita mozku, činnost srdce, frekvence dýchání, změny krevního tlaku a tělesné teploty,
kolísání hladiny cukru v krvi, hladiny hormonů, atd., je možné vytvořit grafy změn těchto
ukazatelů, které odrážejí kvalitu a strukturu procesů odehrávajících se v těle. Analýza těchto
grafů ukázala, že dynamika těchto procesů má podobné vlastnosti. Znamená to, že všechny
fyziologické procesy v organismu mají podobnou dynamickou strukturu v různých měřítkách
času a zároveň mají vlastnosti uceleného "začlenění" jednoho procesu do druhého, tj.,
"fraktálnosti".
Ve skutečnosti se tělesná odezva na vnější vzruch odráží ve změnách elektrické aktivity
mozku ve zlomku vteřiny a změny v činnosti srdce trvají sekundy. Krevní tlak se mění za
desítky sekund a ještě více času vyžaduje adaptace dalších systémů organismu. V tomto
případě uvedené změny nastávají nejen se zpožděním, ale i mimo fáze.
Každý fyziologický proces má svůj vlastní jedinečný rytmus, tyto rytmy jsou podobné a
nacházejí svůj odraz v srdeční frekvenci. Znamená to, že sledováním jediného rytmu je
možné metodami fraktální analýzy odhalit strukturu a dynamiku jiných rytmů a vyvodit
závěry o stavu jednotlivých regulačních systémů.

Hierarchie regulačních systémů.
Každý regulační systém pracuje ve svém vlastním časovém rozměru, přičemž čím vyšší je
úroveň regulace, tím delší budou periody kmitání a tím nižší bude frekvence procesů, které
ovlivňuje. V matematickém slova smyslu, nejkratší periodu oscilací má kardio-vaskulární
regulační systém. Rytmy v kardio-vaskulárním systému závisí na delších rytmech vegetativní
soustavy. Vyšší úrovní ve vztahu k vegetativní soustavě je endokrinní soustava, která provádí
neurohormonální regulaci. V hierarchii je endokrinní soustava pod vlivem centrálního
nervového systému.

Zásady neurodynamické analýzy.
Všechny přístroje PPK Dinamika obsahují unikátní algoritmický blok pro digitální analýzu
srdečního rytmu. Jak to funguje?
Specializovaný počítačový software převádí Rytmogram do binárního kódu. Jeho analýzou
program identifikuje kódové posloupnosti, odpovídající různým časovým intervalům.
Mikrokódy, odpovídající krátkým časovým intervalům, tvoří posloupnost, která tvoří
makrokód prvního řádu. Posloupnost těchto makrokódů, v pořadí, tvoří makrokód druhého
řádu, a tak dále. Tyto makrokódy nazýváme neurodynamicý kód. Jaké informace jsou v něm
ukryty?
Všechny dynamické procesy v živé přírodě mají exponenciální charakter. To znamená, že
procesy jako podráždění - útlum, nahromadění - spotřeba energie, elektrické nabití - vybití
jsou podřízeny jedinému univerzálnímu zákonu fungování živé přírody - zákonu dvou
exponentů. Vdech - výdech, stah a uvolnění srdce, nervový impuls, atd. mohou být graficky
znázorněny v podobě rostoucí a klesající exponenty. Parametry "ideální" exponenty jsou
vázány na "zlatý řez".
Každý makrokód obsahuje částečku informace o kvalitě fungování regulačního systému na
své úrovni. Výběrem exponenty, odpovídající makrokódu podle dynamických parametrů, je
možné sestavit posloupnost exponent, která odráží dynamiku fungování regulační soustavy.
V parametrech těchto exponent, které jsou měřitelné, je obsažena informace o kvalitě
regulačních procesů v organismu.

Ve statistice je možné najít všechno.
Jelikož známe parametry "ideální exponenty", která musí odpovídat tzv. "zlatému řezu",
můžeme analyzovat míru odchylky exponenty od "ideálu" pomocí metod matematické a
statistické analýzy a vyvodit závěry o stupni odchylky kvality fungování regulačních systémů
od ideálu.
Vyšetřením velmi velkého počtu pacientů, jsme vybrali ověřenou bází dat různých věkových
skupin a úrovní zdraví. Po shromáždění výsledků z více než 10.000 vyšetření zdravotního
stavu pacientů v této databázi jsme sestavili unikátní bázi kombinace exponent, z nichž každá
vyjadřuje určitou kvalitu a stav regulačních soustav organismu.
Pomocí této databáze jsme standardizovali ukazatele, odpovídající různým exponentům.
To nám umožnilo získat integrální ukazatele zdraví, vhodné pro praktické použití.

Integrální ukazatele zdraví.
B - Vegetativní regulace
C - Neurohormonálního regulace
D - Psycho-emocionální regulace
A - Ukazatel soudržnosti / konzistence /

Část 4.
Integrální ukazatele zdraví.
Obsah a forma.
Jak již bylo dříve zmíněno, srdce plní roli "motoru" lidského těla. Nejviditelnějším ukazatelem
jeho činnosti je kardiokomplex.
Pro zhodnocení kvality fungování regulačních systémů těla, které ovlivňují práci srdečního
svalu, jsou však zapotřebí zvláštní ukazatele.

Pod přísnou kontrolou (ukazatel autonomní regulace).
Pro lidské tělo má autonomní regulační systém podobnou roli, jakou má pro letadla
autopilot. Včasné "oznámení" odchylky od optimálního kurzu signalizuje, že je nutná úprava
výšky, směru a rychlosti. Jak se tento proces projevuje v lidském organismu?
Vzhledem k tomu, že přizpůsobení se organismu novým podmínkám vyžaduje výdej energie,
autonomní nervový systém prudce reaguje na vnější a vnitřní vlivy a vysílá signály do tzv.
sympatického systému, který zabezpečuje činnost srdce, rozšíření cév nebo zrychlení
dýchání. Tyto procesy zajišťují urychlené dodávky kyslíku a živin do orgánů lidského těla,
svalů, tkání a mozku - hlavního velitelského stanoviště našeho těla.
Naopak, parasympatický systém umí tyto procesy zpomalit, kdy se organismus dostane do
požadovaného stavu, nebo když jsou zdroje autonomního systému vyčerpány.
Ale jak je možné ovládat samotný "autopilot"?
Analytická jednotka PPK Dinamika s matematickou přesností měří odchylky parametrů
fungování vegetativního regulačního systému od optimální úrovně. Toto nabízí jedinečnou
příležitost správně posoudit, do jaké míry vegetativní regulační systém těla vykonává své
úkoly a zda je nutná jejich úprava.
Pro vyhodnocení fungování autonomního regulačního systému se využívá analýza variability
srdeční frekvence, která obsahuje statistické, spektrální a autokorelační metody.

Spektrogram
Jak je známo, spektrální analýza se vytváří na základě fyzické proměny kolísání srdeční
frekvence pro jednoduché harmonické kolísání (rychlá Fourierova transformace) se změnou
frekvence. Pro vizuální hodnocení stavu zdraví pacienta podle spektrogramu je v pravé
části zobrazen kruhový graf, který se skládá ze tří sektorů pro různé frekvenční složky.
Autokorelogram
Graf autokorelační funkce (AKF) je vytvářen na základě analýzy dynamických časových
řad RR-intervalů. Pro vizuální posouzení stavu pacienta podle autokorelogramu je
vpravo do něj zobrazen autokorelační portrét, jehož barevná škála odpovídá různým
funkčním stavům. Odstíny červené barvy v portrétu svědčí o narušení regulačních
mechanismů.

Vegetativní regulace je stabilní

Vegetativní regulace je nestabilní

Vegetativní regulace je narušená
B1 - úroveň autonomní regulace (charakterizuje účinnost práce kardio-vaskulárního systému)
B2 - rezervy autonomní regulace (charakterizuje, jak dlouho srdce může normálně fungovat
při současném tempu života)

Výběr trasy /zobrazení neurohormonální regulace C/.
Před odletem by měl navigátor určit optimální kurz, berouce v úvahu délku letu, stav
motorů, váhu nákladu, zásoby paliva a počasí. Podobné úkoly v lidském těle řeší endokrinní
soustava. Právě její fungování určuje, do jaké míry tělo využívá optimálně své energetické a
fyziologické rezervy. Ukazatel /index/ neurohormonální regulace endokrinního systému je
přesným zobrazením stupně kvality, kterou endokrinní soustava řeší své úkoly.
Pro posouzení fungování neurohormonální regulace se používá originální metoda
neurodynamické analýzy srdeční frekvence. Je založena na výše popsaném mechanismu
identifikace kódových posloupností rytmogramu.

Vlnová struktura EKG umožňuje vizuálně posoudit variabilitu srdeční frekvence, jasně
ilustrující postulát o vlnové povaze stahů srdce. Parametr "Zlatého řezu" je poměrem délky
období celého kardiokomplexu k období pozorování kardiointervalů.
Parametr "Zlatého řezu" se může pohybovat v rozsahu od 0 do 0,62. Za normálních okolností
by neměl být menší než 0,15.
V případě patologických stavů, zpravidla nepřesahuje hodnotu 0,01.

Neurodynamická matrice.
Struktura fyziologických rytmů je zobrazena ve formě neurodynamické matrice, jejíž každý
prvek popisuje dynamiku příslušných rytmů. Neurodynamická matrice je kompletní sadou
fyziologických rytmů organismu vyplývajících z rytmogramu. Jednotlivé prvky matrice
představují rytmy jednotlivých systémů organizmu a barva každého prvku určuje, do jaké
míry parametry těchto rytmů odpovídají univerzálnímu zákonu fungování živé přírody zákonu dvou exponentů. Parametry "ideálního exponentu" jsou v souladu se "zlatým řezem".
Dodržování těchto parametrů zajišťuje nejefektivnější fungování systémů podpory

organismu s minimálními náklady na energii. Žluto-červené barvy prvků matice signalizují, že
parametry daného rytmu jsou vzdáleny od optimálních.
Integrovaný ukazatel C1 - "úroveň neurohormonální regulace" –
charakterizuje míru účinnosti práce endokrinního systému a určuje, do jaké míry organismus
optimálně využívá své energetické a fyziologické zdroje. Neurohormonální regulační systém
je zodpovědný za stabilitu vnitřního prostředí těla a přizpůsobení se organismu měnícím se
podmínkám existence.

Neurohormonální Neurohormonální
regulace je
regulace je v
optimální
normě

Neurohormonální Neurohormonální
regulace je
regulace je
neuspokojivá
narušená

Histogram kódů.
Stupeň narušení struktury neurodynamických kódů je možné popsat pomocí histogramu
kódů. Červená oblast představuje kódy s narušenou strukturou, žlutá oblasti se změněnou
strukturou a zelená oblast kódů, struktura, která odpovídá normálnímu fungování těla.

Energetická pyramida.
Celkový objem fyziologických zdrojů organismu a rovnováha mezi cykly výdeje a obnovy
těchto zdrojů při současném tempu života je graficky popsána ve tvaru "pyramidy",
rozdělena na příslušné barvy. Poměr ploch na levé a pravé straně "pyramidy" charakterizuje
dynamiku anabolických a katabolických procesů v těle. Objem modré části pyramidy je
úměrný času obnovení zdrojů, objem červené části době výdejů zdrojů. Minimální objem
celé pyramidy signalizuje vyčerpání fyziologických zdrojů organismu. Integrální ukazatel
energetických zdrojů C2 charakterizuje objem fyziologických zdrojů organismu a rovnováhu
mezi cykly výdejů a obnovy těchto zdrojů.

Fyziologické
zdroje jsou
maximální

Fyziologické
zdroje jsou
vysoké

Fyziologické
zdroje jsou v
normě

Fyziologické
zdroje jsou
nízké

Fyziologické
zdroje jsou
zničené

Proti únavě – (indikátor psycho-emocionální regulace D).
Indikátor psycho-emociálního stavu nám ukazuje, jaký hluboký je vliv stresových situací na
lidský organismus. Projevy různých nemocí jsou velmi často následkem neschopnosti
regulačních systémů překonat důsledky různých druhů stresu a obnovit svou činnost na
optimální úroveň. Je možné říci, že indikátor D je matematickým vyjádřením podobného
druhu únavy a stresu, jaký cítí posádka letadla po náročném letu.
Pro posouzení psycho-emocionálního stavu se rovněž používá metoda neurodynamické
analýzy srdeční frekvence, protože procesy vyskytující se v centrálním nervovém systému se
projevují ve změnách srdeční frekvence.

Dinamika mozkových rytmů.
Fázové spektrum.
Mechanismus (mapa) rozdělení mozkových rytmů je popsána v kruhovém grafu s paprsky
vyzařujícími ze středu. Každý paprsek odpovídá určitému rytmu mozku. Stupeň nasycení
diagramu popisuje dynamický rozsah změn mozkových rytmů. Vysoká hustota paprsků
charakterizuje plnohodnotný rozsah změn mozkových rytmů a vyjadřuje ji tyrkysově bílé
barevné schéma. Malé množství paprsků svědčí o porušeních rozsahu rytmů
a deprimovaném stavu psychiky a je vyjádřeno v žluto-červeném barevném schématu.

Integrovaný ukazatel D2 - «dynamický index" popisuje
adaptační schopnosti centrálního nervového systému

Možnosti
adaptace jsou
vysoké

Možnosti
adaptace jsou v
normě

Možnosti
adaptace jsou
průměrné

Možnosti
adaptace jsou
slabé

Frekvenční spektrum.
Spektrální výkon je udáván pro rozsahy rytmů delta, theta, alfa, beta1 a beta2.

Zvýšená aktivita

Normální aktivita

Snížená aktivita

Mapa křivek. /Spline mapa/
Tato mapa je výsledkem interpolace hodnot křivek amplitudy základních rytmů mozku.
Spline mapy elektrické aktivity jsou souborem dvourozměrného rozdělení rytmů centrálního

nervového systému (CNS), ve funkčních prostorách velkého mozku a charakterizují
celkovou aktivitu centrálního nervového systému v těchto prostorách. Oblasti s černým a
žluto-červeným zbarvením naznačují nízkou aktivitu hlavního mozku v důsledku nemoci,
únavy a stresu.
Integrovaný ukazatel psycho-emocionální regulace D1 ukazuje jak hluboké je destruktivní
působení stresu na organismus.

Aktivní stav

Vyvážený
stav

Nahromaděná Nervové
únava
vyčerpání

Depresivní
stav

Vnitřní Symfonie – ukazatel adaptace A
Fyziologické rytmy lidského těla tvoří složitý dynamický systém, jehož fungování je
srovnatelné s hrou symfonického orchestru. Harmonii zvuku takového tělesa určuje kvalita
vyváženosti fungování regulačních systémů. Kdo vystupuje v roli "dirigenta" orchestru, bez
kterého pevné ruky se ze symfonie stane chaotická směs tónů?
Činnost organismu a jeho existenci v neustále se měnícím se vnějším a vnitřním prostředí řídí
a zabezpečují fyziologické rytmy člověka, které mají fraktální strukturu. V matematickém
pojetí fraktál sjednocuje objekty nebo procesy, které mají sobě podobné struktury a jsou
podřízeny hierarchickému principu samo-organizace.
Vědecký termín fraktál sahá až k dílům Galilea Galileiho. V roce 1623 tento geniální učenec
napsal: "... ve velké knize vesmíru, která je otevřena všem a která nemůže být pochopena
bez znalosti jazyka, ve kterém byla napsána, je zobrazena celá věda. A ta je napsána v jazyce
fraktálních zobrazení zákonů rozvoje vesmíru, bez kterých člověk nemůže rozeznat žádné
slovo a podobá se bloudícímu ve tmě. "
Fraktálnost je základní a nezcizitelnou vlastností veškerého života, především vysoce
organizovaných biologických objektů. V organismu člověka se fraktálnost projevuje zaprvé v
podobnosti buněčných struktur jednotlivých orgánů, zadruhé ve společných principech
fungování jednotlivých orgánů a systémů a zatřetí v univerzálních zákonech výměny
informací mezi jednotlivými buňkami, orgány a systémy.
Pomocí informačních technologií, "fraktální neurodynamiky" je možné odhalit podobnosti o
zákonitostech dynamických parametrů rytmů, které charakterizují fyziologické procesy v
organismu člověka. Při analýze elektrokardiogramu se oddělují rytmy, které mají fraktální

podobnou strukturu, která se projevuje způsobem univerzálních reakcí na vnější a vnitřní
vlivy. Úroveň dodržování těchto rytmů určuje stupeň kvality života v daném čase.
Schopnost udržet a zachovat si tento soulad po delší dobu je odrazem kvality adaptačních
schopností organismu na stále se měnící podmínky vnitřního a vnějšího prostředí, jinými
slovy "imunitu".
Údaj A je informativním indikátorem imunitního stavu organismu, který ukazuje jeho
schopnost přizpůsobení se novým podmínkám. Status imunity plní roli jakéhosi "dirigenta"
našich fyziologických procesů.

Část 5.
Úrovně zdraví.
Zhodnotit celkovou kvalitu fyziologických procesů v těle a stupně jejich rovnováhy, je možné
pomocí ukazatele / indexu /, známého jako "integrální ukazatel zdraví." Jedná se o souhrn
všech dříve zmíněných ukazatelů a je matematickým výrazem "stavu zdraví pacienta."
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako "stav úplné fyzické, duševní a
sociální pohody." Dosažení takového stavu, je možné pouze v případě rovnováhy mezi tělem
a prostředím. Stupeň napětí / námahy, stresu /, který regulační systémy lidského těla
potřebují k tomu, aby tuto rovnováhu po působení dosáhli, je vlastně "míra zdraví."
Proces adaptace, nebo přizpůsobení se organismu, jeho návrat do stavu "rovnováhy", začíná
činností autonomního nervového systému, který řídí fyziologické procesy nezávisle na našem
vědomí. Ve svých reakcích na vnější vlivy autonomní nervový systém působí jen krátkou
dobu, v případě potřeby delší a intenzivnější adaptace začíná pracovat endokrinní systém,
řídící složení a strukturu biochemických látek v těle, nicméně v případě, že regulační systémy
těla nejsou pro adaptaci dostatečné, musí přijít na pomoc medicína.
Tímto způsobem můžeme určit několik "úrovní zdraví", které vyjadřují schopnost organismu
vrátit se do stavu rovnováhy bez lékařského zásahu, pomocí vlastních zdrojů pro adaptaci.
První úroveň představuje optimální schopnost těla přizpůsobit se. V tomto případě se zdravý
člověk dokáže úspěšně adaptovat při minimálním zatížení vegetativního nervového systému.
Druhá úroveň je typická pro většinu lidí, kteří jsou pravidelně vystavováni různým formám
stresu, běžným v moderní společnosti. Schopnost jejich organismu přizpůsobit se je možné
nazvat uspokojivou, ale udržet svou výkonnost během dlouhého období mohou jen tehdy,
pokud si systematicky dopřejí pořádný odpočinek a v některých případech i posilující
přípravky, vitamíny a léčebné lékařské postupy.

Třetí úroveň vyjadřuje "před-chorobný" nestabilní stav, ve kterém jsou adaptační rezervy
regulačních systémů vyčerpány. V tomto stavu jakékoli vnější (nebo vnitřní) působení na
organismus, jako fyzická zátěž, virus, nebo nervový stres může způsobit selhání regulačních
systémů při pokusu o adaptaci a vyžaduje lékařskou pomoc.
Čtvrtá úroveň dokazuje, že regulační systémy v daném okamžiku již nejsou schopny
organismus adaptovat. Tato úroveň se projevuje změnami při tvorbě hormonů a v
biochemických procesech, narušeným metabolismem, kolísáním krevního tlaku a dalšími
negativními projevy. V této situaci člověk potřebuje lékařskou pomoc, protože jeho vlastní
zdroje pro adaptaci jsou vyčerpány.
Tvůrce teorie stresu, Hans Selye, popularizoval své názory porovnáním kvality adaptačních
schopností člověka k práci zvláštního systému dvou nádrží, velké a malé, naplněných "životní
energií." Přítomnost "životní energie" ve velké nádobě určuje délku lidského života, proto se
příroda postarala o to, aby z ní člověk příliš často nečerpal. Pro okamžitou potřebu má
organismus k dispozici "malou nádobu", do které určitou rychlostí protéká "energie" z "velké
nádoby." Příliš velká spotřeba energie z malé nádoby je však také nebezpečná, protože
"velká nádoba" se zásobami životních sil nestíhá předat organismu dostatek energie. Toto
obrazné přirovnání vyjadřuje, že stres v regulačních systémech stanoví rychlost a efektivitu
spotřeby energie z "malé nádoby života."
"Úroveň životní energie" v ní je "úrovní zdraví."

Část 6.
Biologický věk.
Už v dávných dobách si lidé všimli, že fyzické zdraví a síla člověka nemusí odpovídat jeho
věku - tak v pozitivním i negativním smyslu. Známé historické postavy ve stáří demonstrovaly
vynikající energii, jiné se v relativně mladém věku změnily na seniory. Královně Eleonoře
Akvitánské zůstala štíhlá postava a mladistvý vzhled i po šedesátce, její manžel Henry, mladší
o 10 let, byl v 50 letech úplně senilní.
V současné době existuje pro fenomén nesouladu "fyziologického" a "kalendářního" věku
člověka racionální vědecké vysvětlení. Jde o to, že, že lidské tělo funguje ve svých vlastních
rytmech, které jsou sice v určité míře srovnatelné s obvyklými kalendářními obdobími, ale
nejsou s nimi totožné. Dá se říci, že člověk, i každý jiný živý organismus, žije a pracuje ve
svém vlastním čase a nám známý astronomický čas jen odráží otáčení se Země ve vesmíru.
Co je to vlastně "biologický" čas života člověka? Ve skutečnosti náš život představuje období
hromadění a následné spotřeby životních zdrojů. Život je nejpomalejším biologickým rytmem
organismu. Čas smrti člověka není stanoven počtem prožitých kalendářních let, ale stupněm
vyčerpání životních zdrojů a narušením efektivity fungování regulačních systémů organismu.

V současné době je normální délka lidského života 90-110 kalendářních let a příčinou
zkrácení této doby je porušení rytmu biologických hodin uvnitř organismu.
Matematickým výrazem biologického rytmu s názvem "život" je "gerontologická křivka."
Graficky popisuje vztah mezi tempem hromadění životních zdrojů a tempem jejich spotřeby,
a je kombinací logaritmické a exponenciální křivky. Pro stanovení "referenční"
gerontologické křivky tyto vztahy odpovídají parametrům "zlatého řezu". "Bod zlomu", ve
kterém hromadění životních zdrojů přechází do pomalého procesu jejich spotřeby, byl
stanoven empiricky, a zhruba odpovídá lidskému věku 30-33 kalendářních let.
Použitím termínu "gerontologické křivky" můžeme určit pravdivý biologický věk člověka,
který se obvykle nekryje s kalendářním věkem - s odchylkou na lepší nebo horší stranu.
Referenční gerontologická křivka byla získána cestou statistické analýzy biologických rytmů u
více než 10.000 pacientů patřících do různých věkových skupin. Jedná se o grafické vyjádření
tempa shromažďování a spotřeby životních zdrojů v organismu průměrného člověka a
odpovídá životnímu cyklu v délce 100 kalendářních let.

Integrální indikátor zdraví je přímo úměrný objemu životních zdrojů. Označením této
hodnoty na svislé ose a její projekcí na referenční gerontologickou křivku dostaneme bod
"biologického věku" pacienta. Projekce tohoto bodu na vodorovnou osu představuje
"biologický věk" v obvyklém kalendářním pojetí.

Část 7.
Biorytmologie.
Návrat do mladých časů.
Je třeba říci, že možnosti a perspektivy využití technologie "fraktální neurodynamiky" nejsou
omezeny jen na výše popsané. Pomocí PPK Dinamika je možné odhalit skutečný obraz těchto
rytmů, podle kterých funguje lidské tělo. Navíc na základě tohoto obrazu je možné vytvořit

unikátní algoritmus činností, pomocí kterých je možné dovést narušené rytmy lidského
organismu do optimálního stavu. Jak se to dá udělat?

Živé dýchaní.
Srdce udává rytmus všech orgánů lidského těla jako kyvadlo a i ten nejmenší vliv na
organismus se odráží ve změnách daného rytmu. Jakým způsobem může člověk samostatně
ovlivnit práci srdce?
Základním regulátorem takového působení je lidský dech. Dech je však činnost nezávislá na
naší vůli, rytmus, který určují zvláštní podkorová centra mozku. Jak je možné upravit rytmus
našeho dechu?
Rytmus dýchání je pro každého člověka přísně individuální a může být stanoven na základě
kardiorytmogramu ve formě vln dýchání s rozličnou periodicitou. Když se tento rytmus
stanoví, je možné pomocí PPK Dynamika sestavit zvláštní program ozdravné korekce daného
rytmu.
Pomocí tohoto programu je interval mezi cykly "vdech - výdech" určený tak, aby splňoval
zásady "zlatého řezu". Sledováním zvláštního vizuálního programu, který počítač vytvoří,
člověk může snadno "vyladit" rytmus vlastního dechu na optimální úroveň. Harmonizace
dýchání a srdečního rytmu povede k harmonizaci procesů v těle a jeho následnému
ozdravení.
Individuální program řízení dýchání, vypočítaný PPK Dynamika může být použit k nápravě
psycho-emocionálních a fyziologických stavů po fyzické a psychické námaze, ve stresových
situacích, při projevech příznaků únavy, jakož i ke zlepšení účinnosti léků a léčebných
postupů. Pravidelná dechová cvičení podle programu, mohou výrazně zlepšit základní
ukazatele zdraví, především zdroje energetického zabezpečení organismu a také index
imunity.
Na přelomu nového tisíciletí se lidstvo blíží k hranici, za kterou se otevírají nové obzory
možností změny obsahu lidského života, změny jeho kvality, zbavení se bolestivých nemocí.
Biorytmologie je jednou z oblastí, kde výzkum v kombinaci s nejnovějšími technologiemi
může dosáhnout v budoucnosti nepředstavitelné výsledky.

Pokud budete mít o přístroj zájem kontaktujte:
www.oberonic.cz
oberonic@seznam.cz
Tel.: 737937478

