
             

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПОСТУРОЛОГИЯ и фирма ТАОПАЧ БГ  

Организират 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОХАКИНГ, 

ПОСТУРОЛОГИЯ И НАНОТЕХНОЛОГИИ  

В МЕДИЦИНАТА, РЕХАБИЛИТАЦИЯТА  

И СПОРТА 

„Новите възможности на медицината и нанотехнологиите” 

16 юли 2022 г., събота, Творчески дом на Българска академия на науките, 

Варна, Златни пясъци.  

Биохакингът е сравнително нов термин и методика, с която описваме 
всички възможни позитивни въздействия върху физиологията, 
психиката, храненето, биохимията, стойката с краен ефект здраве 

Постурологията е наука, която разглежда човешкото тяло като едно 
цяло. Това е наука за стойката, която промени през 21 век парадигмата в 
медицината и рехабилитацията. Тя изследва отражението на промените в 
организма, възникнали от стойката. Тази наука бе непозната в България до 
2019 г., но тя е холистичен метод с над 50-годишна история в Западна 
Европа и САЩ.  

Лектори: д-р Нели Фиалковска, д-р Мариета Караджова,  
 д-р Мариета Константинова и д-р Венцислав Стоев.  

Модератор: д-р Нели Демирева  

Цена на участник: 80 лв. без ДДС  

  



Защо да участвате в конференцията и какво ще научите! 

‐ Какво е БИОХАКИНГ? 
‐ Каква наука е Постурологията и защо е възникнала? 
‐ Какво е нейното място в съвременната медицина? 
‐ Как да правите оценка на състоянието на всеки пациент? 
‐ Защо стойката е огледало на здравето на човека? 
‐ Как се обединяват медицина, гнатология и постурология? 
‐ Как да определите основните причини за промените в организма? 
‐ Каквo е подологията и значението на стъпалото за целия организъм? 
‐ Kak да изградите хипотеза за лечебното въздействие. 
‐ Как да проверите възможностите за излекуване с „пертурбации“ и RNP 
‐ Как да мотивирате активното участие на пациента? 
‐ Какво е нанотехнологията Taopatch и как тя подобрява здравето и 
подпомага лечението на редица заболявания.  

 
 

ПРОГРАМА  
Събота 16 юли 2022г. 

09.30 – 10.00 ч.  Регистрация 

10.00 – 11.30 ч. Биохакинг и постурология – различната медицина през 
21 в. Как да започна лечението или защо постурологията е необходима на 
медицинските специалисти при изготвянето на правилен индивидуален 
лечебен план?  

11.30 – 12.00 ч.  Кафе пауза 

12.00 – 13.30 ч. Отделни части или едно цяло – ролята на мускулните 
вериги в тялото. Значението на очите, оклузията и стъпалото за 
проблемите в стойката, гърба, кръста и шията. Упражнения за баланс на 
тялото и ума. 

13.30 – 14.30 ч.  Обяд 

14.30 – 16.30 ч.  Биохакинг с Taopatch или как да запазим равновесието и 
здравето си с нанотехнологията. Приложението му в подобряване на 
здравето, лечението на специфични заболявания, рехабилитацията и 
спорта. 

16.30 – 17.00 ч.  Дискусия 

  



 
ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГАТ  
АПЛИКТОРИТЕ TAOPATCH®? 
ТАОПАЧ Е МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ И 
ПОДПОМАГА ЛЕЧЕНИЕТО БЕЗ ХИМИЯ  

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА: 

‐ За подобряване движението на тялото и възстановяването на ставни 
функции. 

‐ За намаляване на някои болки, предизвикани от неправилни модели на 
стойката. 

‐ За възстановяването на енергия, която тялото може да използва за 
подобряване на здравето. 

‐ Оптимизиране на физическите и биологичните показатели чрез подобряване 
на проприоцепцията. 

‐ Спомага лечението на темпоромандибуларната става. 
‐ Укрепване на имунитета. 
‐ Подобряване на стойката. 
‐ Спомага за премахване на болката (главоболие, ПМС, стави, челюсти). 
‐ Намаляване на тревожността, подобряване на емоционалното и 

психическото състояние, съня, метаболизма и др. 
‐ Увеличаване на спортните показатели и възстановяването. 
‐ Облекчаване на симптомите при множествена склероза, болест на 

Паркинсон, парализа на Бел и подобряване на качеството на живот и 
самочувствието на болните. 

 
 
Конференцията ще се проведе в Творчески дом на БАН Варна,  
Златни пясъци. 

Цена на участник: 80 лв. без ДДС  

За повече информация и записвания: 

0887779905 Д-р Нели Демирева 

0882052173 Д-р Венцислав Стоев 

0898452685 Галя Начева  


