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ELŐADÁSOK

Bagdy Emőke: „A pszichoterápiák határai: a 
szomato-terápia perspektívái”
Bakó Tihamér: „A pszichoterapeuta energia-
szintjének alakulása az elsőő interjú függvényében”
Bóna László: „Energia – Terápia – Homeopátia” 
Buda Laszló: „Energia-pszichológia napjainkban” 
Erős Ila: „Mi van, ha nincs? Energiahiány a kliensnél, 
vagy a terapeutánál”
Lázár Imre: „Kymelogia avagy az ember kettőős 
természete”
Pressing Lajos: „A tudat kettőős természete és az 
életenergia az indiai tantrákban” 
Saáry Kornélia: „A félelem látható” 
Sághy András: „Az EFT, korunk egyik 
leghatékonyabb energia-pszichológiai módszere”
Szemerey Márton: “Shiatsu és pszichológia – 
energetikai testmunka lelki alapokon”
Vas József Pál, Császár Noémi: “A szomato-
pszichoterápia tudatszintjei”

MŰHELYEK

Jean-Luc Deconinck: Haptonómia
Pintér László: Integrative Core Dynamics 
Martin Capron: Szomato-Gestalt 
Pálos Csilla, Gusztos Éva:  Alexander technika
Molnár Emese, Szilágyi Vera: Fókuszolás 
Zám Mária: Kranioszakrális terápia 
Harangi Rita, Indries Krisztián: Reichiánus 
szomatoanalízis 
Császár Noémi, Vas József Pál: Tandem hipnózis 
Frecska Ede, Bartha Dávid, Bokor Petra: 
Transzperszonális pszichológia 

KEREKASZTAL beszélgetések, viták 
(moderátor: Ruzsa Ágota)

FILMKLUB:  „Wilhelm Reich, avagy az organizmus 
misztériuma” (Erős Ferenc)

Hangfürdő – Könyvvásár – Meglepetések 

ENERGIA 

A XXI. SZÁZADI TESTI-LELKI GYÓGYÁSZATBAN

– életerő és lelkierő a folyamatos változáshoz –

A MAGYAR SZOMATO-PSZICHOTERÁPIÁS EGYESÜLET II. KONFERENCIÁJA
BUDAPEST, Hotel Benczúr, 2012. november 17.

Vajon mit jelent ma az ENERGIA a testi-lelki egészség és gyógyítás  vonatkozásában? Konferenciánk a különbözőő 
gyógyító szakmák képviselőői és a téma  iránt érdeklőődőők számára szeretne fórumot teremteni az együtt 
gondolkodásra ezen témák körül:

ANYAG – ENERGIA – TEST – LÉLEK – EGÉSZSÉG – GYÓGYULÁS – TUDAT – TUDATTALAN 

A XX. század második felétőől a  különféle gyógyító, alternatív és  pszichoterápiás irányzatok elterjedésével, az 
energia-koncepciókkal (is) dolgozó gyógymódok palettája kiszélesedett. Ma már nehéz megkerülni a kérdést: 
pontosan hogyan is van jelen az ENERGIA terápiás eljárásainkban? 

Kimondva? Kimondatlanul? Félretéve? Felhasználva? Tudatosan alkalmazva? 

Meghívott előőadóink a saját szakterületük kiemelkedőő képviselőői, jelentőős   terápiás  tapasztalattal és  rutinnal 
rendelkezőő szakemberek, akiknek gondolataiból, egymással folytatott vitáiból mindannyian sokat tanulhatunk. Az 
előőadások és kerekasztalok mellett lehetőőség lesz műűhelyeinken a gyakorlatban is kipróbálni egy-egy módszert.

Részvételi díjak:
2012. október 1-ig: 13.000,- Ft - SZOMATO tag/diák/nyugdíjas: 10.000,- Ft

2012. október 1. után: 16.000,- Ft - SZOMATO tag/diák/nyugdíjas: 13.000,-Ft
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