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НА 20 – 21 октомври 2018 ще се проведе 44 

отворено обучение за бъдещи невротерапевти: 

 

 „ЕЕГ - Биофийдбек обучение (Невротренинг) за 

подготовка на специалисти – невротерапевти“  

5 модулно (10 дневно) обучение  

 

ВОДЕЩИ:  

 

Агнешка Дейнович-Величков  

Невротерапевт с 1 и 2 модул  обучение в Полша, Сертифициран неврофийдбек терапевт 

от Institut für EEG-Neurofeedback в Мюнхен, Германия. От 2007 година разпостранява 

метода в България с подкрепа на Полско Сдружение на Неврофизиолози. Автор на 

множество статии и медийни изяви в областта. 

 

Д-р Димитър Колев 

Невролог, завеждащ отделение към Неврологична клиника на Военномедицинска 

академия. Професионалните му интереси са в областта на когнитивната 

неврофизиология и електофизиология. Специализирал е в САЩ, Холандия, Унгария. 

Вземал е участие в множество хуманитарни мисии в Азербайджан, Грузия и 

Афганистан. Има дълъг опит в клиничната медицинска астрология, чиито методи 

използва в лечебната си практика. Казва, че е убеден привърженик в холистичния 

подход към постигане на интегрално здраве. Специалист ЕЕГ-биофийдбек, с научни 

интереси в тази област. 

 

*обучението ще се проведе след събиране на група от минимум 6 участника 

 

 

Пълна програма на обучение можете да видите на http://www.adea-bg.com/downloads/2014-

Biofeedback-Program.pdf  

 (датите за останалите модули ще се договарят с група) 

 

http://www.adea-bg.com/downloads/2014-Biofeedback-Program.pdf
http://www.adea-bg.com/downloads/2014-Biofeedback-Program.pdf
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ТАКСА: 

1 модул: 300 лв. (първи ден 10:00-18:00, втория ден  9:00 - 17:00) 

2 модул: 300 лв. (събота 10:00-18:00, неделя 9:00 - 17:00) 

3 модул: 300 лв. (събота 10:00-18:00, неделя 9:00 - 17:00) 

4 модул: 300 лв. (събота 10:00-18:00, неделя 9:00 - 17:00) 

5 модул: 300 лв. (събота 10:00-18:00, неделя 9:00 - 17:00) 

 

ЕЕГ-Биофийдбек е мощен метод използан от лекари, психолози, 

педагози, логопеди и др. като част от практиката им.  

 

ЕЕГ-Биофийдбек е метод базиран върху учене, самоконтрол и 

баланс в организма.  

 

Обучени от нас терапевти са: лекари невролози, психолози, 

педагози, логопеди и др. Те използват биофийдбек като 

спомагателен метод при работа с деца със специални обучителни 

проблеми, психични разстройства, аутизм, ДЦП, аспергер, 

дислексия, дискалкулия, със страхове, стрес, агресия. Терапевти 

работещи с възрасти използват метода при по-малки и по-големи 

смущения и проблеми. Използва се при стрес и депресии, 

проблеми със съня, проблеми с паметта, също така при 

психологични, психиатрични и неврологични смущения и 

проблеми, след мозъчни травми, инсулти и др.  

 

Ние работим с Ресурсни Центрове (нп: Търговище, Русе, Варна, 

Силистра, Велико Търново, Хасково, Враца), Дневни Центрове 

(Пловдив, Св. Анна), болници (Военно-Медицинска Болница - 

София, Русе - Психиатричен Диспансер, София - Болница за 

Детска Церебрална Парализа), частни психологични и 

логопедични кабинети.  
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Цени на обучението в други центрове:  

 

Германя: 

http://www.neurofeedback-info.de/en/neurofeedback-therapist-modules-1-4/19-

neurofeedback-therapist-module-1-4/59-module-2-practical-training.html 

900 евро - 5 дневно обучение  - модул 1. 

Полша: 

http://akson.net.pl/?ai1ec_event=warsztaty-eeg-biofeedback-stopien-i-czesc-

1&instance_id=193 

1250 PLN (650 лева) - 3 дневно обучение - 1 модул. 

 

МЯСТО:  

София; ж.к. "Гео Милев", ул. Манастирска 8, офис 2 

 

 

ЗАПИСВАНИЯ:  

 

През сайта:   запиши се 

По телефона:  +359 899 56 72 36;  

По e-mail:   info@adea-bg.com;  

По skype:   aguniah 

 

 

За повече информация свържете се с нас: 

 

Телефони: 

Телефони в нашия офис: +359 899 56 72 36, +359 2 465 40 23 (Ако в офиса се провежда 

индивидуална консултация и нямаме възможност да приемем обаждането Ви, ще се свържем 

с Вас при първата възможност. Можете да ни изпратите запитване през формата на сайта ни  ) 

Управител: +359 899 56 72 36 

http://adea-bg.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
mailto:office@adea-bg.com
http://adea-bg.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/

