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Interpretacja wyników Testu Bravermana 

 

Rozwiązany przez Panią test składał się z dwóch części. W każdej z nich poproszono o wybór                

sformułowań, z którymi się Pani utożsamia. Wyniki uzyskane w pierwszej części pozwalają            

określić naturę neurofizjologiczną danej osoby, uwzględniając zarówno jej mocne jak i           

słabe strony. Odzwierciedlają one bowiem poziomy aktywności poszczególnych        

neuroprzekaźników, wynikające z wrodzonych tendencji układu nerwowego. Powyższy        

rozkład wartości pokazuje, że w pani przypadku żaden z neurotransmiterów nie jest            

dominujący, a Panią można scharakteryzować jako osobę o naturze         

zrównoważonej.  
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Neuroregulacja 

Neuroregulacja jest złożonym procesem, który ma na celu optymalizację aktywności          

wszystkich sfer neurogospodarki. Dlatego też łączy w sobie zalecenia dotyczące różnych           

obszarów życia. Suplementacja jest pomocna w bezpośredniej neutralizacji istniejących         

deficytów. Pozwala dostarczyć substancji, które aktywnie wspierają funkcje poszczególnych         

neuroprzekaźników, co pozwala szybko zauważyć rezultaty i poczuć się lepiej. Aby jednak            

efekty były trwałe, konieczne jest wdrożenie właściwych strategii dietetycznych i          

behawioralnych, pozwalających prowadzić zdrowy styl życia. Odpowiedni sposób        

odżywiania umożliwi dostarczenie do organizmu prekursorów, kofaktorów i modulatorów         

neuroprzekaźników, dzięki czemu wesprze sferę o najmniejszym życiowym potencjale,         

sprawiając, że stanie się ona mniej podatna na zaburzenia i zapobiegnie nawrotom deficytów             

w przyszłości. Natomiast zalecenia behawioralne, obejmujące aktywność fizyczną i         

intelektualną, techniki medytacyjne i propozycje spędzania wolnego czasu, pomogą wesprzeć          

sferę neurogospodarki, w której występuje najwyższy deficyt i dodatkowo zwiększą          

skuteczność suplementacji. 
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Zalecenia suplementacyjne 

Suplementację proponujemy przeprowadzić w dwóch cyklach. Pierwszy z nich -          

wyrównujący - poświęcony będzie przede wszystkim neutralizacji deficytów GABA i          

dopaminy. Dzięki zastosowaniu preparatu stymulującego aktywność tego neuroprzekaźnika        

zaobserwuje Pani wzrost odpowności na stres, ułatwienie relaksowania się i zmniejszenie           

napięcia nerwowego, a także większą stabilność nastroju. Odciąży to też serotoninę z funkcji             

hamującej i pozwoli zwiększyć jej aktywność pobudzającą. Suplementacja pod kątem          

dopaminy przyniesie zaś poprawę szczególnie w zakresie energii i motywacji do działania,            

zdolności do skupienia uwagi i pamięci roboczej. Dodatkowa suplementacja pod kątem           

neuroprzekaźnika harmonizującego umożliwi poprawę nastroju i złagodzi bezsenność,        

zwiększając tym samym wydajność regeneracji organizmu podczas nocnego odpoczynku. 
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Zalecenia dietetyczne 

Dieta wspomagająca aktywność acetylocholiny powinna opierać się głównie na produktach          

pochodzenia zwierzęcego: wysokotłuszczowych, wysokobiałkowych oraz o      

zrównoważonej zawartości węglowodanów. Należy pamiętać o tym, by zjadać 4 - 5 posiłków             

dziennie, co 2, 3 lub 4 godziny i nie rezygnować ze śniadań. Menu powinno składać się z                 

produktów zawierających znaczne pokłady choliny, czyli pseudowitaminy będącej        

prekursorem acetylocholiny.   
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Zalecenia behawioralne 

 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania całego organizmu jest zdrowy styl życia.         

Powinien on obejmować, oprócz zbilansowanej diety, również aktywność fizyczną i          

intelektualną oraz czas na wypoczynek. Każdy z tych elementów może zostać wykorzystany w             

celu podniesienia aktywności acetylocholiny w ośrodkowym układzie nerwowym.  
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