
EEG Biofeedback 

 

jest nowoczesną metodą terapeutyczną opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. 

Umożliwia to trening poprawiający efektywność pracy mózgu i kontrolę nad procesami 

fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie każdego człowieka. Poprawia koncentrację, 

szybkość myślenia, pamięć, kreatywność, przyswajanie materiału przed egzaminami a także 

umiejętność planowania i podejmowania optymalnych decyzji przy równoczesnym 

wewnętrznym wyciszeniu i relaksacji. Metoda ta została opracowana przez naukowców z 

amerykańskiego ośrodka lotów kosmicznych NASA. Oparta na biologicznym sprzężeniu 

zwrotnym, służyła do doskonalenia zdolności psychicznych astronautów i pilotów, którzy 

muszą skutecznie wykonywać swoje zadania, pracując w warunkach ogromnego stresu. 

Obecnie jest wykorzystywana w wielu placówkach na całym świecie. Trening EEG 

Biofeedback  polecany jest zarówno dla ludzi zdrowych jak i chorych, u których często 

następuje poprawa stanu zdrowia bez konieczności sięgania po środki farmakologiczne. 

   

 

Treningi EEG Biofeedback mogą być stosowane w celu zwiększenia potencjału umysłowego:  

• poprawa pamięci, koncentracji, uwagi 

• uodpornienie na stres 

• wpływ na szybkość uczenia się 

• poprawa samooceny 

• wzrost kreatywności 

• znacząca poprawa samopoczucia 

• panowanie nad emocjami 

• poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej 

• poprawa wyników sportowych 

  

 EEG Biofeedback jest wskazaną metodą terapii dla dzieci od 4r.ż. z zaburzeniami 

rozwoju mowy. Często stosowana jako profilaktyka problemów w zachowaniu, uczeniu się 

(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, agresja), jak również skuteczna terapia w 

moczeniu nocnym i dziennym. Liczną grupę stanowią dzieci z ADHD i ADD 

(nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia koncentracji uwagi).  



Terapia pozwala uzyskać poprawę lub całkowicie usunąć dolegliwości również u osób 

z zaburzeniami funkcjonowania centralnego układu nerwowego (zaburzenia 

funkcjonowania po udarach mózgu, zaburzenia mowy m.in. afazja, jąkanie, zaburzenia 

snu, przewlekłe bóle i zawroty głowy, tiki, uzależnienia – gry, alkohol, zaburzenia 

autystyczne, dziecięce porażenie mózgowe, upośledzenie umysłowe itp.) 

 EEG Biofeedback  jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal 

mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy 

mózgu. Podczas treningu do głowy i płatków uszu są przyklejane elektrody za pomocą 

specjalnej pasty klejąco-przewodzącej ( łatwo zmywalnej, nie powodującej żadnych 

podrażnień).Trening przebiega raczej w formie zabawy niż ciężkiej pracy, ale organizm 

trenującego może odczuwać zmęczenie. Pacjent siedzi na fotelu, w wygodnej pozycji. 

Zwrócony jest twarzą do monitora, na którym są emitowane wideogry. Przebieg gry jest 

zobrazowanym przebiegiem fal mózgowych trenowanego. Informacje uzyskane z obrazu dają 

pacjentowi możliwość poznania reakcji własnego mózgu, który uczy się pracować na 

właściwej częstotliwości fal. W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenia 

nerwowe (synapsy). Efekty uzyskane podczas treningu są długotrwałe dzięki plastyczności 

mózgu. 

  EEG BIOFEEDBACK: 

• metoda całkowicie bezpieczna, nie pozostawiająca żadnych działań ubocznych.                                   

Po sesji treningowej, w zależności od celów treningu, niektórzy mogą czuć się                           

wyciszeni, trochę senni, lub lekko pobudzeni.  

• metoda skuteczna – efekty treningu są długotrwałe, w mózgu tworzy się nowy, poprawny 

wzorzec fal mózgowych. 

• metoda bez ograniczeń wiekowych. Każdy rodzaj treningu, a więc także trening mózgu 

wymaga zaangażowania i determinacji trenującego. Poprawę uzyskujemy ( niezależnie od 

wieku trenującego) wysiłkiem woli i systematycznym treningiem. 
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