
BIOFEEDBACK– UMYSŁ W STANIE ALFA 

W ostatnich 15 latach obserwuje się bardzo duże zainteresowanie metodą 

biofeedback. Rodzice często pytają o nią, a właściwie czy dzięki niej ich dziecko 

przestanie być niegrzeczne, zacznie dobrze się uczyć, przestanie mieć ataki złości 

lub wybuchy agresji albo po prostu „czy ona pomoże mojemu dziecku zacząć chodzić 

i wyzdrowieć”. Rzeczywiście, pewne funkcje stosując systematycznie terapię 

biofeddback można wyćwiczyć, np. zdolność do skupienia uwagi, szybkość reakcji 

czy lepsze utrwalanie w pamięci. W sposób pośredni można wpłynąć także na rozwój 

motoryczny. Metoda dla przeciętnej osoby wygląda spektakularnie. Może być 

fascynujące, że bez użycia klawiatury, myszki, joysticka lub pada można 

kontrolować, np. przebieg gry komputerowej. Wyłącznie dzięki koncentracji i 

podpiętym do głowy elektrodom. Pamiętajmy jednak, że nie jest to cudowny środek 

na wszystko, nie zrobi wszystkiego za nas, nie spowoduje, że nie będzie już potrzeby 

chodzenie na różne formy terapii. Jest to metoda głównie wspomagająca. 

Niekoniecznie będzie skutkować „wyzdrowieniem”, natomiast może przynieść wiele 

wymiernych korzyści. Pamiętajmy, że cele terapii powinny być rzeczywiste do 

osiągnięcia. 

Twórcą pierwszego protokołu treningu fal mózgowych, pogłębionego treningu 

relaksacyjnego zwiększającego amplitudę pasma alfa był Joe Kamiya, który na  

przełomie lat 50 i 60 XX wieku na Uniwersytecie San Francisco badał możliwość 

świadomego wpływu na EEG, zwłaszcza na pasmo alfa.  Następnym, który rozwijał 

to zagadnienie był Barry Sterman. Pracując dla NASA w latach 60 i 70 XX wieku – 

nazwał fale o częstotliwości 12–15 Hz  pasmem sensomotorycznym. Odkrył, że 

trening tego pasma przekłada się na zmniejszenie aktywności drgawkowej. W 

dalszych badaniach wykazał wpływ treningu neurofeedback (pasma 

sensomotorycznego) na leczenie epilepsji. 

GENEZA METODY 

Do opracowania metody posłużyło odkrycie, że ludzki mózg jest zdolny 

wyuczyć się nowego wzorca pracy. Mózg emituje stale cztery zakresy fal: alfa, beta, 

theta i delta. Terapia neurofeedback umożliwia zmianę czynności bioelektrycznej 

mózgu. Procesy zachodzące w neuronach generują potencjał elektryczny. Kiedy 

przyłożymy dwie elektrody do powierzchni czaszki, zaobserwujemy występującą 

między nimi różnicę potencjałów. Różnica ta jest dynamiczna, zobrazowana 

graficznie, daje krzywą nazywaną elektroencefalogramem (EEG). Krzywa ta tworzy 

falę. Według podstawowego podziału wyodrębniamy fale: 

• delta o częstotliwości poniżej 4 Hz i amplitudzie 100–200 mV, 

• theta o częstotliwości 4–7 Hz i amplitudzie poniżej 30 mV, 

• alfa o częstotliwości 8–12 Hz i amplitudzie 30–50 mV, 

• beta o częstotliwości 13–30 Hz i amplitudzie poniżej 20 mV, 

• gamma o częstotliwości 30–50 Hz i amplitudzie poniżej 10 mV. 

Poszczególne obszary mózgu różnią się pod względem generowanych fal. Każda z 

częstotliwości jest też charakterystyczna dla pewnych rodzajów aktywności mózgu. 

Klasyczne EEG (elektroencefalogram) pokazuje falę będącą wypadkową wszystkich 



częstotliwości, na których pracują neurony w danej części mózgu. Technologia 

QEEG (ilościowa analiza elektroencefalogramu) umożliwia rozbicie fali głównej i 

mierzenie amplitudy poszczególnego pasma. Terapia biofeedback (neurofeedback) 

umożliwia tłumienie fal o zbyt wysokiej amplitudzie oraz wzmacnianie fal o 

amplitudzie zbyt niskiej, np. większość pacjentów zmagających się z zaburzeniami 

uwagi będzie potrzebowało treningu lewego płata czołowego, gdzie wzmacniane 

będzie pasmo beta (korelujące z dzienną świadomością, sprawnie działającą uwagą 

selektywną, zdolnościami analitycznymi), a hamowane pasmo theta (którego 

amplituda wzrasta w stanach głębokiego relaksu, ale też rozkojarzenia lub nudy). 

Prawa półkula będzie wyciszana – wzmacniane pasmo sensomotoryczne, a 

hamowane theta.  

W zależności od naszego stanu psychofizycznego jeden typ fal przeważa. 

Dobroczynna dla mózgu jest przewaga fal alfa. Fizjologicznie występuje ona 

przynajmniej dwa razy dziennie: po przebudzeniu i przed zaśnięciem, przy 

zamkniętych oczach. Umysł, uwolniony od nadmiaru wrażeń, jest wtedy zdolny do 

twórczej pracy i łatwiej zapamiętuje. Trening EEG biofeedback umożliwia zdobycie 

umiejętności osiągania tego stanu w dowolnym momencie. Uczy też innych stanów 

umysłu w zależności od wieku oraz wytyczonego celu terapii. 

Zastosowanie biofeedbacku jest wszechstronne. Metoda wykorzystywana jest 

między innymi w psychologii, medycynie,  parapsychologii, ale także w sporcie czy 

biznesie. Pozwala wpływać na zmiany w zachowaniu oraz samopoczuciu osób 

korzystających z tego rodzaju terapii. 

Metoda oparta jest na biologicznym sprzężeniu zwrotnym czyli dostarczaniu 

człowiekowi informacji zwrotnej (z ang. „feedback”) o zmianach jego stanu 

fizjologicznego (przedrostek –bio o tym mówi) w formie animacji (wizualnej) lub 

dźwięku (akustycznej):  

• wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora 

powiększa się piłka lub samochód jedzie szybciej, w chwilach rozproszenia 

piłka znika, natomiast samochód zwalnia; 

• akustycznej - przyjemny dźwięk, który pojawia się po „sukcesie”, jest 

nagrodą za dobre wykonanie zadania, nieprzyjemny przy „porażce”. 

Dzięki temu chory może zacząć świadomie kontrolować funkcje organizmu do tej 

pory dla niego niedostępne, takie jak: 

• aktywność mózgu (w tym rodzaj emitowanych fal mózgowych), 

• temperaturę ciała, 

• napięcie mięśni, 

• opór elektryczny skóry 

Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenia do 

pomiarów różnych parametrów ( tzw. pomiarowy system komputerowy) w zależności 

od potrzeb, np.: 

• tętna (HR) - przy problemach z ciśnieniem, 

• napięcia mięśni (przy stresie, napięciowych bólach głowy), 



• temperatury ciała (przy problemach z krążeniem), 

• aktywności gruczołów potowych (przy leczeniu stanów lękowych i fobii), 

• aktywności mózgu (jest to neurofeedback, stosuje się go przy 

zaburzeniach neurologicznych, bezsenności ). 

Osoba trenująca poprzez aktywny udział w treningu modyfikuje i optymalizuje 

wzorzec swoich fal mózgowych. Ćwiczy tak długo, aż pojawi się nawyk („trening 

mózgu”) Biologiczne sprzężenie zwrotne pozwala na wyregulowanie i naturalną 

optymalizację fal mózgowych oraz utrwalenie tego stanu w mózgu osoby trenującej. 

Terapeuta wyjaśnia pacjentowi zależności między tym, co dzieje się w jego mózgu i 

tym, co jest rejestrowane na obrazie EEG. Następnie pomaga trenującemu 

zrozumieć, w jaki sposób świadomie może kierować i kontrolować pracą swojego 

mózgu. Dążymy więc do zmiany nieprawidłowego rozkładu fal. Neurofeedback i 

biofeedback fizjologiczny poprzez wyregulowanie aktywności fal mózgowych i 

czynności fizjologicznych organizmu prowadzą do „normalizacji” zachowania, 

przyczyniają się do osiągania wyższej koncentracji, lepszych efektów w pracy, przy 

mniejszym wydatkowaniu energii. Efektem terapii jest również zmniejszenie poziomu 

stresu, lęku, poprawa relacji społecznych oraz wzrost poziomu samooceny. 

Wzajemne oddziaływania na siebie ciała i psychiki pozwalają modyfikować 

zachowania oraz uczyć kontroli nad reakcjami. 

Przebieg sesji biofeedback różni się w zależności od potrzeb pacjenta oraz 

doboru odpowiedniego rodzaju biofeedbacku. 

RODZAJE BIOFEEDBACKU: 

• Biofeedback EEG (ElektroEncefaloGrafia) lub neurofeedback – wykorzystuje 

właściwość, że mózg ludzki w ramach swojej aktywności wytwarza różne zakresy fal 

elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów tej aktywności. I 

tak: fale alfa w stanie relaksu i odprężenia, środkowe pasmo fal beta w stanie 

wytężonego wysiłku umysłowego, fale delta w stanie głębokiego, regenerującego 

snu. W niektórych dysfunkcjach mózgu występuje zarówno niedobór jak i nadmiar fal 

o pewnych częstotliwościach, co uniemożliwia pacjentowi wykonywanie pewnych 

czynności (np. dzieci z ADHD mają problem ze skupieniem się na wykonaniu 

konkretnego zadania lub kontrolowaniem emocji). Krzywa EEG przetwarzana jest 

przez aplikację i prezentowana pacjentowi w prostej formie gry komputerowej. Kiedy 

trenowany rejon kory mózgowej generuje fale o właściwej amplitudzie, pacjent 

uzyskuje nagrodę behawioralną, która dociera do niego dwoma kanałami – 

wzrokowym, w postaci obrazu na monitorze (np. samochód w grze jedzie szybciej i 

środkiem drogi) oraz słuchowym, w postaci dźwięku, który towarzyszy zdobywanym 

w grze punktom. W ten sposób pacjent uzyskuje możliwość świadomego wpływania 

na czynność bioelektryczną kory mózgowej. Ze względu na fakt, iż mózg jest 

systemem plastycznym, przy odpowiedniej motywacji pacjenta i powtarzaniu sesji 

możliwa jest trwała zmiana w jego pracy. Neuroplastyczność jest cechą układu 

nerwowego, ma on zdolność do adaptacji, przystosowania, zmienności, 

samonaprawy, a także uczenia się i pamięci. Neuroplastyczność jest określana 

najprościej jako zdolność do nawiązywania nowych połączeń nerwowych. I chociaż 



plastyczność układu nerwowego maleje wraz z wiekiem, przyjmuje się, że terapia 

neurofeedback jest efektywna w pracy z pacjentami do 50. roku życia. 

Neurofeedback jest stosowany w terapii dzieci z ADHD (zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej) i autyzmem, u ludzi z zaburzeniami procesu uczenia się (dysleksją, 

dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, dyspraksją), zaburzeniami zachowania (agresją 

i autoagresją), bezsennością, niedostateczną samooceną, po urazach czaszkowo - 

mózgowych, w niepełnosprawności intelektualnej, w zespole Downa i opóźnionym 

rozwoju psychoruchowym, w MPD, w chorobach neurologicznych i psychicznych, 

zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych. 

Wspomaga także leczenie padaczki. Jest również polecany osobom zdrowym dla 

poprawy koncentracji, pamięci, w leczeniu nerwicy natręctw, redukcji stresu, napięć 

wewnętrznych, tremy i poprawy kreatywności. Może być również stosowany dla 

zabawy i gry (mindball). 

• Biofeedback EMG (ElektroMioGrafia) – Punktem wyjścia jest założenie, że 

podniesione napięcie mięśniowe (mierzone w mikrowoltach) wskazuje na 

występowanie stresu. Sesja biofeedbacku polega na tym, że urządzenie wychwytuje 

elektryczne sygnały w mięśniach, typowo w mięśniach obręczy barkowej i czaszki, a 

następnie przekłada je na formę zrozumiałą dla pacjenta, np. żarówka błyska lub 

włącza się sygnał dźwiękowy, gdy mięsień się napina. 

• Biofeedback GSR (reakcja skórno-galwaniczna) lub EDR (Electro Dermal 

Response) – mierzy elektryczne przewodzenie skóry, które zmienia się w zależności 

od ogólnego pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Elektrody montuje się 

na opuszkach palców. Biofeedback GSR najlepiej wykrywa zależności między 

stanem somatycznym i psychicznym człowieka, dlatego wykorzystywany jest w 

wykrywaczach kłamstw. Wykres GSR ma największy zasięg i jest najbardziej czułym 

pomiarem ze wszystkich rodzajów biofeedbacku. W medycynie służy do 

monitorowania przebiegu hipnoterapii i psychoterapii, leczenia nadciśnienia, 

dychawicy oskrzelowej, nadmiernego pocenia się, chronicznego bólu, trądziku. Jest 

również polecany osobom zdrowym dla poprawy koncentracji, panowania nad 

emocjami i relaksacji. 

• Biofeedback HEG (Hemo-encephalo-graphy) mierzy temperaturę głowy za 

pomocą termometru na podczerwień umieszczonego na głowie lub wykorzystuje 

zmiany spektrum podczerwieni generowanej przez przepływającą krew (bardziej 

czerwony kolor oznacza większe natlenienie krwi). Wykorzystywany w terapii migren, 

menopauzy, nadmiernego stresu, niepokoju. 

• Biofeedback HRV (Heart Rate Variability) – oparty na analizie zmienności 

rytmu serca. Stosowany przy nadmiernym stresie, niepokoju, nadciśnieniu. 

• Biofeedback oddechowy – aparat do biofeedbacku składa się z czujnika 

rytmu i długości wydechów. Wyniki pokazywane są za pomocą krzywej 

audiowizualnej. Ma zastosowanie u pacjentów z padaczką i chorobami układu 

oddechowego (np. dychawicą) oraz układu krążenia (nadciśnieniem). 



• Biofeedback RSA (Respiratory Sinus Arhythmia) – Pozwala ocenić, a także 

skutecznie skorygować stan zaburzonych funkcji wegetatywnych. Metoda została 

wynaleziona i opracowana w Rosji na początku lat 80 przez naukowca – fizjologa 

Aleksanda Smetankina. Trening RSA Biofeedback odbywa się za pomocą 

urządzenia (głowicy), które rejestruje elektryczną aktywność serca (EKG) przy 

pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej i specjalnego 

oprogramowania. Poprzez elektrody i głowice do komputera dociera informacja EKG. 

Specjalny program wyodrębnia rytm serca (HR czyli tętno) człowieka i w czasie 

rzeczywistym odzwierciedla na komputerze w zrozumiałej dla człowieka postaci 

multimedialnej. RSA Biofeedback jest stosowany do terapii dzieci z ADHD, 

zwiększenia kreatywności, polepszenia koncentracji uwagi, pamięci, zwiększenia 

odporności na stres, zahamowania lęków, zwiększenia pewności siebie, 

zmniejszenia agresji, polepszenia zachowania dzieci i młodzieży, logopedii, 

rehabilitacji widzenia, zaburzeń psychoemocjonalnych, w profilaktyce chorób układu 

oddechowego, w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Często u przewlekle 

chorujących dzieci. Poza tym w zaburzeniach wegetatywno-naczyniowych, 

zaburzeniach psychosomatycznych, przygotowaniu kobiet do porodu, nadciśnieniu I i 

II stopnia migrenach oraz astmie. 

• Biofeedback SCP - Wolne potencjały korowe - zmiany polaryzacji kory 

mózgowej są rejestrowane na powierzchni czaszki jako wolne potencjały. Negatywna 

polaryzacja oznacza większą aktywność pracy neuronów w rejestrowanym obszarze 

mózgu. Trenuje się wtedy poniżej częstotliwości 1-2 Hz. 

• Biofeedback temperaturowy – temperatura skóry zależy, oprócz czynników 

zewnętrznych, również od stanu psychicznego człowieka. Czujnik temperatury 

(termisor) zakłada się na opuszkę palca. Celem treningu jest osiągnięcie wyższej 

temperatury niż aktualna u danego pacjenta. Biofeedback temperaturowy stosowany 

jest do treningu relaksu, ale także w medycynie do leczenia niedokrwienia kończyn, 

chorobie reumatycznej, astmie oskrzelowej. 

DLA KOGO JEST WSKAZANA TERAPIA BIOFEEDBACK? 

Biofeedback można w zasadzie polecić każdemu, kto odczuwa potrzebę 

wspomagania swojego mózgu. Sprawdza się nie tylko w przypadku osób, które mają 

jakieś problemy. Doskonałe efekty mogą osiągnąć dzięki niemu także ludzie, którzy 

są niezwykle sprawni umysłowo, ale chcą np. zwiększyć swoją kreatywność czy 

odporność na stres. Terapia może działać na nich zarówno wspomagająco, jak i 

prewencyjnie. Osoby dorosłe największe zmiany pod wpływem terapii zauważają pod 

względem kreatywności i szybkości, z jaką wykonują swoje obowiązki. 

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. 

W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku 

jest to, że jest to metoda biologiczna, nie inwazyjna, całkowicie bezpieczna, bez 

skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja 

pacjenta, a przede wszystkim poczucie odpowiedzialności za wynik własnego 

leczenia. Pacjent partycypuje w swojej terapii.  



W przypadku dzieci konieczność zastosowania terapii w pierwszej kolejności 

mogą zauważyć rodzice lub nauczyciele. Wskazanie właśnie tej metody najczęściej 

powoduje: obniżona koncentracja, obniżona uwaga, nadpobudliwość psychoruchowa 

(bez względu na to, jaka jest jej etiologia), a także szereg dolegliwości, które 

ograniczają postępy w nauce, tj. dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. 

Trening możemy z powodzeniem przeprowadzić już u dzieci w wieku przedszkolnym. 

Dolną granicę wieku, określa umiejętność wykonywania przez dziecko instrukcji 

podawanych przez terapeutę. Mówi się już o 4 roku życia. Natomiast liczne 

obserwacje i badania potwierdzają, że z terapii największe korzyści osiągają dzieci w 

wieku szkolnym, które potrafią się już skupić na wykonywanym zadaniu. W ich 

przypadku efekty są zauważalne w najszybszym tempie. Najczęściej obserwuje się 

wpływ terapii na poprawę postępów w nauce. Jeżeli uczeń ma spore trudności w 

szkole, mimo że na odrabianie lekcji poświęca sporo czasu, to po sesjach 

odbywających się 2 razy w tygodniu zachodzą spore zmiany. Dziecko zaczyna być 

coraz bardziej samodzielne. Pamięta, co ma zadane, nie ma problemów z 

przyswajaniem nowych informacji, łatwiej radzi sobie z zadaniami, które się przed 

nim stawia. Szybko cała rodzina przekonuje się, że terapia pomaga im lepiej 

funkcjonować. Pozytywny rezultat osiąga nie tylko dziecko, ale także jego rodzice, 

którym ubywa część szkolnych kłopotów. 

Terapia metodą biofeedback pozwala pomóc przy napadach lękowych. 

Sprawdza się, jeśli występują trudności z nawiązywaniem kontaktów społecznych, 

np. przy autyzmie lub zespole Aspergera. W takich przypadkach efekt, jaki uda się 

osiągnąć, zależy od stopnia zaawansowania zaburzeń, z jakimi mamy do czynienia 

oraz zdolności komunikacyjnych danego pacjenta i możliwości porozumienia się z 

nim. Jeśli chodzi o prowadzenie terapii biofeedback dziecom z ADHD lub autyzmem 

warto  zwrócić uwagę na ograniczenia sprzętowe. Może być wymagana zmiana 

sprzętu posiadającego kable, które mogą być problemem dla osób z 

nadpobudliwością psychoruchową. Poruszanie się w trakcie treningu powoduje tzw. 

artefakty, przez które obraz wyświetlający się pacjentom przestaje być aktywny. 

Wtedy można zastosować HEG biofeedback, który nie wymaga elektrod 

umieszczanych na głowie i działa na podczerwień, pozwalając na swobodę ruchu. 

Zdecydowanie rzadziej biofeedback stosuje się przy epilepsji, a właściwie 

określonych jej rodzajach. Obecnie podejmuje się próby łagodzenia tej dolegliwości 

przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i współpracy terapeuty z 

lekarzem neurologiem. Efekty są, metodą tą można pomóc epileptykom. 

Co do przeciwwskazań do zastosowania metody biofeedback podaje się: 

• poważne zaburzenia stanu psychicznego, 

• poważne zaburzenia rytmu serca, 

• przepuklinę przeponową, 

• padaczkę przebiegającą z hiperwentylacją, 

• ostry stan zapalny, 

• wiek do lat 4, 

• negatywny stosunek pacjenta do terapii. 



Może zdarzyć się odmowa zastosowania terapii, po ewentualnym stwierdzeniu 

nieprawidłowości w funkcjonowaniu fal mózgowych, co zdarza się bardzo rzadko. 

Badania mówią, że nie ma ograniczeń nawet w przypadku chorób z zaburzeniami 

psychicznymi. Tym bardziej, że biofeedback stosowany jest jako metoda 

wspomagająca leczenie osób przebywających na oddziałach psychiatrycznych, 

jednak zaleca się dużą ostrożność, a poważne zaburzenia są przeciwwskazane. 

Podczas dyskusji nad terapią biofeedback pojawia się pytanie: „Co nam może grozić, 

kiedy oddajemy kontrolę nad naszymi falami mózgowymi osobie, która przeprowadza 

terapię biofeedback?” 

Otóż teoretycznie istnieje ryzyko manipulacji pacjentem, zwłaszcza jeśli w sposób 

nieodpowiedni będzie się pobudzać niepożądane fale, a zahamuje działanie tych, 

które powinno się aktywizować. To jednak tylko teoria, ponieważ w praktyce takie 

celowe działania na czyjąś niekorzyść są niespotykane – zwłaszcza, że standardowa 

terapia trwa jednorazowo do 40 minut. To zbyt krótki czas, by trwale wyrządzić 

komuś krzywdę. 

JAK PRZEBIEGA SESJA BIOFEEDBACKU 

Zadaniem terapeuty prowadzącego sesję zabiegową jest obserwacja bieżącej 

aktywności mózgu pacjenta, ustalanie zakresu trenowanych fal i wartości amplitudy, 

przy której trenujący ma otrzymać nagrodę behawioralną. W kontakcie z pacjentem 

terapeuta powinien zadbać o sprzyjający terapii stan relaksacji pacjenta oraz o jego 

motywację do pracy. Zadaniem wymagającym najwięcej wiedzy i doświadczenia jest 

ustalenie protokołu treningu – planu terapii określającego, na jakie rejony mózgu 

będzie oddziaływać terapia oraz jakie fale będą w tych rejonach hamowane, a jakie 

wzmacniane. W tym celu przeprowadza się badanie jakościowe (EEG) i ilościowe 

mózgu (QEEG - dzięki któremu możemy uzyskać wzorzec fal mózgowych aktywnych 

u danej osoby) oraz stworzeniu na tej podstawie precyzyjnej mapy aktywności 

bioelektrycznej mózgu pozwalającej lokalizować nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

tego narządu. 

        Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy (za pomocą pasty 

klejącej) jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora 

terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fale mózgowe. Na 

swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Stara się spełnić 

założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia klawiatury czy 

myszki, np. stara się utrzymać dużą szybkość jadącego samochodu, jechać prawą 

stroną drogi, przy dobrej widoczności. Przez cały czas otrzymuje informację zwrotną 

o swoim stanie – gra się udaje, otrzymuje punkty kiedy wzrasta aktywność mózgu w 

pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy wzrasta aktywność w paśmie 

niepożądanym – nie dostaje punktów, gra się nie udaje. W ten sposób trenujący wie, 

kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania 

nowych fal mózgowych. 

CZAS TRWANIA TERAPII  

Jeśli liczymy na poprawę koncentracji i pomoc w przypadku wszelkich 

zaburzeń wpływających na proces nauczania, to wyraźne korzyści można zauważyć 



już po około 10 -12 sesjach (maksymalnie – 20). Następnie wskazane jest 

kontynuowanie procesu, aby podtrzymać rezultaty lub je doskonalić. Natomiast w 

przypadku zaburzeń emocjonalnych, czy bardziej złożonych problemach, np. ADHD, 

zespół Aspergera, autyzm pozytywne rezultaty mają charakter indywidualny i mogą 

następować szybciej lub wolniej. Może być potrzebnych ok 40 – 60 spotkań, a nawet 

więcej (im starszy pacjent, tym wolniej zachodzą zmiany,  jest to związane z 

plastycznością mózgu). Niestety proces terapii jest długotrwały, dlatego wymaga 

cierpliwości i zmotywowania pacjenta. Dzieci uczestniczą w treningu najczęściej raz 

w tygodniu przez 40 - 45 min. 

PODSUMOWANIE 

Istnieje coraz więcej badań potwierdzających skuteczność stymulowania fal 

mózgowych za pomocą terapii biofeedback. Coraz więcej firm produkujących sprzęt 

do fizjoterapii ma w ofercie narzędzia do pracy z pacjentem w oparciu o biofeedback. 

Są to np. platformy z czujnikami tensometrycznymi do ćwiczenia równowagi, bieżnie 

do nauki chodzenia, specjalne kule czy elektroniczne tutory na rękę do ćwiczeń 

manualnych. Metoda stale się rozwija, szczególnie jeśli chodzi o stronę 

informatyczną i zyskuje nowych zwolenników. Dzięki temu jej popularność wyszła 

poza środowiska ściśle medyczne - zwłaszcza, że fakty wskazują na to, że jest 

bezpieczna i może przynieść doskonałe efekty w stosunkowo krótkim czasie. 

W pracy z dziećmi z powodzeniem jest i będzie dalej wykorzystywana i z pewnością 

urozmaicana coraz to nowszymi, interesującymi grami komputerowymi, stwarzając 

możliwość dziecku brania udziału w terapii, jednocześnie „grając na komputerze”☺ 
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