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MOŽGANSKA VALOVANJA 

 

V spodnji tabeli si lahko ogledate različna stanja možganskih 

valovanj: 

 

Stanje Frekvenca možganskih valov Značilnosti 

Beta 

 

          14 – 21 Hz  

(ciklov na sekundo) 

 

Budno stanje, prisotnost petih čutov. 

Zaznavanje časa in prostora. 

Alfa 7 – 14 Hz 

 

Rahlo spanje, meditacija, intuicija.  

Ni omejitve časa & prostora. 

 

Teta 

 

4 – 7 Hz 

 

Spanje, globoka meditacija. 

 

Delta 

 

0,5 – 4 Hz 

 

Globoko spanje.  

V Delta stanju se pojavi nezavest. 

 

24 ur na dan naši možgani ustvarjajo možganske valove, ki so neposredno povezani 

z mentalnimi stanji. Možganski valovi se merijo v Herz-ih (cikel na sekundo). Če bi 

pogledali s pomočjo EEG naprave v vašo glavo, ko ste pod stresom, bi ugotovili, da 

se možganski valovi gibljejo v območju 30, 40 pa vse do 70 Hz ali več.  

Če se sprostite, se bodo umirili tudi vaši možganski valovi. Ko spite, so možganski 

valovi še počasnejši, ko se zbudite, se le ti ponovno pospešijo. 

Ko ste pod stresom, navadno ne pomaga, da si rečete: »sprosti se«. Prav tako se 

pogosto zgodi, da se nikakor ne morete skoncentrirati, da bi prestavili vaše možgane 

v višjo prestavo. Zdi se, kot da bi potiskali velikansko skalo po hribu navzgor. 

Na srečo obstajajo načini, kako naučiti možgane, da se sprostijo oz. dosežejo 

katerokoli mentalno stanje si želite. Na možganske valove vpliva vonj, zvok, 

svetloba, okus, otip celo magnetno polje. Na primer, vonj citrusov pospeši 

možganske valove, ko se počutite zaspane. 
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Gama možganski valovi (GMV) 

Gama možganskih valov v zgornji tabeli nismo omenjali, so pa prisotni pri višjih 

delovnih procesih ter pri kognitivnih funkcijah. Pomembni so za učenje novih stvari, 

za spomin ter za procesiranje informacij.  

 

Nekako je ugotovljeno, da so valovi nad 40 Hz izredno pomembni pri združevanju 

naših čutil v smislu zaznavanja in so del učenja novih stvari.  

 

Tisti posamezniki, ki imajo morda mentalne težave in probleme z učenjem so bolj 

nagnjeni k nižjim frekvencam Gama valov, kot običajno.  

 

 

• Frekvenca: 22 Hz do 100 Hz (najvišja) 

• Kadar je preveč: zaskrbljenost, visoko vzburjenje, stres 

• Kadar je premalo: ADHD primanjkljaj pozornosti ter  

motnja hiperaktivnosti, depresija, težave z učenjem 

• Optimalno: povezuje vsa naša čutila, kognitive funkcije, 

• procesiranje informacij, učenje, zaznavanje, REM spanje 

• Povečana frekvenca gama valov: med meditacijo 

 

Gama valovi so pogosto prisotni pri procesiranju vizualnih, auditivnih in taktilnih 

senzoričnih informacij. Gama možgansko stanje samo po sebi ne obstaja, njihova 

funkcija je predvsem podporna – integralna vloga v možganih. Z EEG pogledom 

bodo GAMA valovi v večini primerov prisotni, ko je človek buden, vendar bodo 

poleg GAMA valov prisotni tudi drugi možganski valovi kot so : ALFA, BETA, 

THETA ali DELTA.  

Gama valovi so povezani z močno sposobnostjo opazovanja in visoko stopnjo 

procesiranja informacij. 
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Beta možganski valovi (BMV) 

Beta možganski valovi so znani kot visoko frekvenčni možganski valovi, ki se 

najpogosteje pojavljajo, kadar smo budni. So del naših zavestnih misli, logičnega 

mišljenja ter imajo stimulativni efekt.  

Kadar so beta možganski valovi prisotni ravno prav, nam to omogoča, da se na stvari 

lažje skoncentriramo ter fokusiramo ter opravljamo določene naloge kar se da 

najbolje.  

Preveč BMV pa nas nasprotno vodi v pretiran stres ali anksioznost.  

 

Višji BMV so povezani z visoko stopnjo vzburjenja. Kadar npr. uživamo kofein ali se 

poslužujemo katerih koli drugih stimulansov, se stopnja BMV naravno poveča.  

 

Lahko bi jih poimenovali tudi hitri MV, ki se pri ljudje pojavljajo preko dneva, da 

lahko opravljajo zavestne opravke ter dolžnosti: kritično razmišljanje, pisanje, branje, 

socializacija,..  

 

• Frekvenca: 15 Hz do cca. 35 Hz (Visoka) 

• Kadar je preveč: Adrenalin, anksioznost,  

visoka vzburjenost, nesposobnost sprostitve, stres 

• Kadar je premalo: ADHD, dnevno sanjarjenje, depresija, slabo zaznavanje 

• Optimalno: zavestni fokus, spomin, reševanje problemov 

• Povečana frekvenca beta valov: kava, energijski napitki, razni stimulansi 

Medtem ko so BMV pomembni za učinkovito funkcioniranje preko dneva,  

pa se prav tako lahko izražajo kot pretiran stres, anksioznost in nemirnost. 

Kadar BMV naraščajo, stanje lahko opišemo kot nejevoljni notranji otrok, ki postaja 

vedno glasnejši. Večina odraslih ljudi funkcionira v BMS; takrat pa se pogosto pojavi 

stres, ki je v večini primerov glavni razlog za zdravstvene probleme. 
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Alfa možganski valovi (AMV) 

Ta stopnja MV je kot most med našim zavestnim mišljenjem ter nezavestnim umom. 

Pomaga nam, da se umirimo, kadar je to potrebno ter v nas sproža občutke globoke 

sproščenosti ter pomirjenosti.  

 

Kadar pa postanemo preveč pod vplivom stresa, pa se pojavi fenomen, ki mu rečemo 

''alfa zastoj'' – takrat se pojavi pretiran odziv BMV in zelo malo AMV.  

BMV  eventuelno ustavi produkcijo alfa valov, saj takrat postanemo preveč 

razburjeni.  

 

• Frekvenca: 8 Hz do 12 Hz (zmerno) 

• Kadar je preveč: dnevno sanjarjenje, nesposobnost  

osredotočanja, preveč sproščenosti 

• Kadar je premalo: Anksioznost, velik stres, nespečnost 

• Optimalno: Relaksacija (sproščenost) 

• Povečana frekvenca alfa valov: Alkohol, marihuana,  

sredstva za sproščanje, antidepresanti 

 

AMV so prisotni v globoki sproščenosti, po navadi kadar so oči zaprte – ko morda 

zdrsnemo v prijetno dnevno sanjarjenje ali v rahli meditaciji. Stanje, v katerem smo 

takrat, je optimalno za programiranje našega razuma za npr. uspeh.  

 

Prav tako pa AMV poudarijo našo domišljijo, vizualizacijo, spomin,  

učenje in koncentracijo.  

AMV nekateri imenujejo tudi vrata v podzavest, ki se nahajajo prav v bazi zavestne 

prisotnosti. Glas AMV je intuicija, ki pa postaja vedno bolj glasna,  

ko se približujemo meji 7,5 HZ. 
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Teta možganski valovi (TMV) 

TMV so prisotni pri dnevnem sanjarjenju, ko smo tik pred tem, da zaspimo ter v 

rahlem spanju. Z nami so povezani do te mere, da ob njih doživljamo in čutimo 

globoka in prava čustva. Preveč TMB lahko potegne človeka v stanja depresije ter jih 

naredi preveč vodljive, saj so takrat v globokem in sproščenem stanju – napol 

hipnotičnem stanju.  

 

Pozitivni učinki TMV so: povečana intuicija, ustvarjalnost, prav tako pa se počutimo 

bolj naravno. Vključeni so pri krepčilnem spancu.  

 

Kadar koli TMV niso preveč prisotni v našem budnem stanju, nam to lahko močno 

pomaga.  

• Frekvenca: 4 Hz do 8 Hz (počasna) 

• Kadar je preveč: ADHD, depresija, hiperaktivnost, impulzivnost, brezbrižnost 

• Kadar je premalo: anksioznost, slabo čustveno zaznavanje, stres 

• Optimalno: ustvarjalnost, čustvena povezanost, intuicija, sproščenost 

• Povečana stopnja teta valov: pomirjevala 

Rečeno je, da v TMV človek lahko doseže enost z vesoljem in močno duhovno 

povezanost s samim sabo. Vsi najbolj globoki programi imajo svoje sedišče v teta in 

tam lahko človek doživlja živost vizualizacij, velik navdih, globoko ustvarjalnost in 

sposobnost vpogleda v stvari. Pri TMV je glas neslišen – intuicija.  

 

Na meji med alfa in teta MV, od 7 – 8 Hz, lahko dosegamo optimalna stanja  

za vizualizacijo, programiranje naših misli ter uporabo ustvarjalne moči  

v naših življenjih.  

 

To je tisto mentalno stanje, kjer zavestno lahko ustvarjamo našo realnost.  

V tej frekvenci se človek še vedno zaveda svoje okolice,  

čeprav je njegovo telo v globoki sproščenosti.  
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Delta možganski valovi (DMV) 

Delta valovi so najpočasnejši valovi v našem bitju in so prisotni v globokem spancu, 

ko ne sanjamo in v zelo globoki meditaciji, kjer je zavest povsem odmaknjena.  

Po navadi so najbolj prisotni pri dojenčkih ter prav tako pri majhnih otrocih. Ko pa 

odraščamo in se staramo, smo nagnjeni k temu, da proizvajamo vedno manj in manj 

DMV, tudi medtem ko spimo.  

 

DMV so povezani z najbolj globokimi stanji sproščenosti ter nam omogočajo 

krepčilen in zdravilen spanec. Prav tako so vpleteni v nezavedne funkcije našega 

telesa: regulacija utripa srca in prebava.  

 

Ravno prava stopnja proizvodnje delta valov nam omogoča, da se zjutraj počutimo 

popolnoma prerojeni. Kadar pa je stopnja DMV nenormalna, pa posameznik lahko 

izkuša določene težave pri učenju ter ima lahko probleme vzdrževati zavestno 

prisotnost (kot v primeru možganskih okvar).  

 

• Frekvenca: 0 Hz do 4 Hz (najpočasnejša) 

• Kadar je preveč: možganske poškodbe, težave z učenjem,  

nezmožnost mišljenja 

• Kadar je premalo: nezmožnost pomlajevanja in regeneracije telesa,  

nesposobnost revitalizacije možganov, slabo spanje 

• Optimalno: Imunski sistem, naravno zdravljenje, krepčilen / globok spanec 

• Povečana stopnja delta valov: pomirjevala, spanec 

Delta je področje nezavesti in je kot neke vrste prehod k višji,  

univerzalni zavesti ter kolektivni nezavednosti.  

Informacije, ki jih dobimo na tem nivoju, v zavestnem stanju niso dosegljive.  

Med veliko drugimi stvarmi, je globok in krepčilen spanec izredno pomemben za 

zdravilne procese – povezan je z globokim zdravljenjem in regeneracijo telesa.  

Kadar nimamo dovolj kvalitetnega spanja, lahko to močno vpliva na naše zdravje.  

 


