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Начало  България 

Ще ни лекуват без медикаменти, с метода 
биофийдбек
Дата : 24 Февруари 2009 г. 19:04 ч.
Последна редакция : 24 Февруари 2009 г. 19:18 ч.

При алтернативния метод на лечение се използва модерна техника, която се свързва с 
различни сензори по човешкото тяло 

   

Нов медицински метод - наречен биофийдбек, помага да се контролират 
физиологичните процеси в човешкото тяло и да се лекуват болести без 
употребата на медикаменти. У нас алтернативното лечение ще бъде
популяризирано от Българската асоциация по биофийдбек, съобщи
Станни Ненхоф - биофийдбек терапевт и председател на новата

     

Page 1 of 4Ще ни лекуват без медикаменти, с метода биофийдбек - Actualno.com

25.02.2009http://bulgaria.actualno.com/news_223485.html



МАРКОВИ ДРЕХИ 

Моите пари 
намерете лесно и бързо най-
изгодния банков продукт 

 
RSS Лист 

Водещи 

Последни новини 
Добрите новини 
От вчера 
Бизнес 
Времето 
България 
Европейски съюз 
Инциденти 
Култура 
Образование 
Общество 
Екозона 
Пътешествия 
Политика 
Свят 
Спорт 
Медии 
Гледна точка 
Интервю 
Автомобили 
Здраве 
Любопитно 
Наука 
Технологии 
Шоубизнес 

 
 

Пътешествия

Технологии

Наука

Здраве

Любопитно

Шоубизнес

 

 

организация.  
 

Асоциацията ще разпространява новия терапевтичен метод у нас, ще извършва 

изследвания и научна работа в тази област. При алтернативния метод на лечение 

се използва модерна техника, която се свързва с различни сензори по човешкото 

тяло. Може да бъде "анализирана" дейността на мускулите, сърдечната честота, 

кръвното налягане, телесната температура, електрофизичните процеси в мозъка,

дихателната функция.  

 

На базата на получените данни терапевт подготвя индивидуална 
програма за пациента, който съзнателно трябва да контролира
състоянието на тялото си. Методът е широко разпространен на Запад и се 
използва като съпътстващ за лечението на хипертония, проблеми с 
дишането, депресия, страхове и фобии, зависимости, тикове. На тренинг 
се подлагат и хора, които често са изложени на стрес. Десет сеанса с 
невротерапевт биха повишили значително концентрацията и подобрили 
интелектуалния потенциал на всеки човек, каза на пресконференцията
полският невролог д-р Алиция Кубик.  
 

Клиничният и здравен психолог д-р Йорг Прилер - гост от Австрия, посочи, че 

биофийдбекът се използва в родината му при лечение на алкохолизъм и други 

зависимости, както и при натоварване на спортисти. Българската асоциация по 

биофийдбек организира на 28 февруари информационни кампании за

приложението на новия метод, които ще се състоят в кабинетите на организацията 

в София. 

      

 

 

 

   

 

   

предишна новина | | следваща новина

  Запази  Изпрати  Принтирай 24 Февруари 2009 г. 19:04 ч.  

   Коментари   
 публикувани коментари: 0  |  нов коментар 

  

нагоре 
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Зоя.БГ - био 
магазин 
Нови био продукти 
от Треварно! 
zoya.bg

Про хостинг 
На цена от 2.90 лева 
на месец + 
безплатен домейн 
cbox.biz

БАТЕРИИ ЗА 
ЛАПТОПИ 
НОВИ/РЕГЕНЕРИРАНЕ 
на стари! РЕМОНТ на 
ЛАПТОПИ! 
www.smartbattery.eu

 

 

   Новини от категорията   

 

Топлофикациите нервничат за начина на отчитане 

"Смарт груп" вдигна ръце от Кремиковци, агонията продължава 

Съпругата на детеубиеца Панюков вече е контактна 

Мануела се връща в България 

Планът "Станишев" съдържа три фундаментални грешки 

Експерт разби Димитров за топлото 

Не съм великия инквизитор, за когото ме представяте 

С Румъния пак газим европейското законодателство 

Обвиняват 24-годишен за убийството на сестрите Белнейски 

Контролирани взривявания на боеприпаси в Челопечене 

 

   

Авангардна реклама!  
Насочете се към правилната публика, рекламирайте чрез нас.  

Галерия Денят в снимки

  
Реч на Обама пред Конгреса 
24 януари (сн.: EPA/БГНЕС) 

  
Седмица на модата в Мадрид 
Февруари 2009 (част2) ... 

  
Race to Witch Mountain (сн.: 

Image.net) 
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преди 39 минути преди 54 минути 

Най - големият мебелен 
салон в централна 
България ... 
 
преди 5 часа 

Сан Франциско се р
с най - големия си в
 
преди 5 часа 

Времето Прогноза Графики

още градове  

София -12° от -7° до 1°

Пловдив 3° от -7° до 1°

Варна 1° от -4° до 3°

Бургас 3° от -4° до 3°

 

 

Валути

още

EUR 1
USD 1
GBP 1
CHF 1

   Партньори  

 

Expert.bg Rs-auto.bg Meridianmatch.bg Sound.bg Tehnozo

Crazy.bg Yellow.bg Screen.bg Predainatatak.bg MagStud

AmAm.bg Съученици и Приятели Жени Colibri.bg Астроло

Zaedno.de Electron.bg Курсове и училища Comfort.bg TRAVEL 

Bgstroitel.com Lyubovni-pisma.com MyCV.bg Футбол Winner.bg Radar.bg

Visit.BG BulJob.com Почивки IDG.bg Запозна

Иде.ли SofiaDnes.com Bulgar-bg Guliver BGstuff.

Bigfoto.com FreeFoto.com Olimp-uv.com Портал ЕВРОПА Фармаци

Имоти Топ новини Застраховки
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