
Световноизвестният психиатър д-р Тимъти Дженингс ще ни запознае с 
последните постижения на модерната медицина и ще ни  
да даде отговор на въпросите, които вълнуват съвременния човек днес:
• Как е устроен и как се разива човешкият мозък?
• Депресия и чувство за безполезност – 
 възстановяване на ума без медикаменти?
• Променя ли се човешкият мозък с напредване  
 на възрастта?
• Зависимостите и влиянието им върху 
 личността – има ли траен изход?
• Колко голямо е влиянието на убежденията 
 над човешкия мозък и какво е отражението им 
 върху здравословното състояние на пациентите 
 и тяхната физическа реалност?
• Как мислите, изборите и вярванията влияят 
 физиологично на ДНК-секвенцията, на мозъчната
 структура и функции?
• Какви методи могат да бъдат приложени в 
 клиничната работа с пациенти при 
 разграничаване на здравословни и нездравословн
 вярвания, на „хардуерни“ и „софтуерни“ смущения?

Фондация 
Врати  към познанието

София 1303, 
Столична община, 
район „Възраждане“ 
ул.“Одрин“ 158
vrati_kam_poznanieto@abv.bg
+359 888 920 703

М О Д Е Р Н А 
М Е Д И Ц И Н А

вх
од

 с
во

бо
де

н

зала ФНТС, 
ул. Г. С. Раковски 108

1.  Устройство и развитие на мозъка  
 02.04 / 19.00

2. Депресия и лечение без медикаменти 
 03.04 / 19.00

3.  Мозъкът и напредване на възрастта 
 04.04 / 17.30

4.  Зависимостите и мозъкът 
 04.04 / 19.30

Софийски университет 
272 аудитория

5. Силата на убежденията
 05.04 / 17.30

Хотел Маринела , зала София Гранд, 
бул.  Джеймс Баучер 100

6.  Първоначалният дизайн на ума 
 и какво се промени?
 06.04 / 9.30 

7.  Съвършено оформен ум
 06.04 / 11.30

Програма

Д-р Тимъти Р. Дженингс е сертифициран психиатър, магистър 
психофармаколог, международен лектор, настоящ почетен член на 
Американската психиатрична асоциация. Той е бивш президент и настоящ 
член на Южната психиатрична асоциация, както и на Психиатричната 
асоциация на щата Тенеси. Неколкократно е избиран за един от най-
добрите психиатри в САЩ. Д-р Дженингс е част от екипа на американския 
президент във връзка с изграждането на стратегия за психично здраве на 
американския народ. Работи и живее в Чатануга, Тенеси.


