
 

 
 

 
Conferința Asociației Europene de Psihologie Transpersonală (ETPA)  

cu titlul:  
Psihologia Transpersonală, o știință de avangardă  

5 – 6 octombrie 2019 
Galați (România), Universitatea „Danubius” 

 

Sâmbătă, 5 Octombrie 2019 

Amfiteatrul 1  

08.00 - 08.50 Primirea participanților  

08.50 - 09.00 Cuvânt de bun venit al Rectorului Universității Danubius, Conf.univ.dr. Andy 
Corneliu Pușcă (România)  

09.00 - 09.10 Ceremonia de deschidere, cuvântul președintei ETPA, Prof.univ.dr. Anca 
Munteanu (România)  

09.10 - 09.30 Ceremonia de acordare a diplomei de excelență postmortem, pentru întreaga 
activitate, d-lui Marc Alain Descamps, cofondator al Asociației Europene de 
Psihologie Transpersonală și exponent de marcă al mișcării transpersonale.  

 

Comunicări în plen 

Amfiteatrul 1 

09.30 - 10.00 Ion Mânzat (România) - Conștiența de neon și pustiul social 

10.00 - 10.30 Stefano Pischiutta (Italia) - Psihologia Transpersonală dincolo de tehnică 

10.30 - 11.00 Jure Biechonski (Estonia) - De la regres la progres, a ne confrunta cu rădăcinile                 
în loc să tăiem buruienile 

11.00 - 11.20  Pauză de cafea 

11.20 - 11.50 Aliodor Manolea (România) – Cercetarea experimentală a conflictelor intrapsihice 
prin abordarea neliniară a sistemului ființă umană în contextul științei complexității  

11.50 - 12.20 Cinzia Lemmo (Italia) - Semnificația psihologică a chakrelor 

 



 

12.20 - 12.50 Ionel Mohîrță (România) - Crownscopia, o nouă metodă de psihodiagnoză 
transpersonală 

12.50 – 13.20 Maria Tănase (România) - Conștiența feminină,  între stagnare și dezvoltare  

13.20 - 13.50 Silvia Colu (România) - Viziunea integrală în dezvoltarea personală și psihoterapie  

Biblioteca universității 

13.50 - 14.50 Lansare de carte: Ionel Mohîrță (România) - Dincolo de percepția obișnuită. 
Scoaterea din ascundere a realității, Editura Herald, 2019 

14.50 - 16.00  Pauză de prânz 

 

Workshop-uri 

16.00 - 20.00 Cinzia Lemmo, Alessandra Brunelli (Italia) - Respirația Pneuma: experiența 
divinități - Biblioteca universității 

16.00 - 18.00 Stefano Pischiutta (Italia) - Construirea propriei tehnici în psihoterapia 
transpersonală - Sala A1 

18.00 - 20.00 Raluca Rotaru, Camelia Hârjău (România) - Iubirea de sine, o căutare 
transpersonală - Sala A1 

 

Duminică, 6 Octombrie 2019 

Comunicări în plen 

Amfiteatrul 1 

09.00 - 09.30 Livia Mohîrță (România) - Când vechile povești și valori s-au prăbușit, cine le ia 
locul?  

09.30 - 10.00 Alessandra Brunelli (Italia) - Cele 12 lucrări ale lui Hercule în funcție de viziunea 
transpersonală 

10.00 - 10.30 Anca Munteanu (România) – Boala, un potențial transformator 

10.30 – 11.00 Fabio Stefani (Franța) - Șamanism și psihoterapie în Cartea Roșie a lui C.G. Jung 

11.00 – 11.30 Pauză de cafea 

11.30 - 12.00 Maite Pardo Sol (Spania) - Despre dragoste și psihoterapie. O abordare 
transpersonală a unei relații de ajutor  
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12.00 - 12.30 Carmen Nicolescu (România) – Rolul undelor teta în vindecare  

12.30 – 13.00 Robin Wildt (Danemarca) - Generator de realitate: formarea realității și natura 
conștienței 

13.00 – 13.30 Raluca Rotaru (România) – Iubirea de sine, o căutare transpersonală 

13.30 – 14.00 Iulian Negulescu (România) - Aspecte transpersonale ale relaxării  

Biblioteca universității 

14.00 – 14.40 Lansare de carte: Anca Munteanu (România) -  Psihologia Transpersonală. 
Peregrinaj dincolo de văl, Vol. 1, Editura For You, București  

14.40 - 16.00  Pauză de prânz 

  

Workshop-uri 

16.00 – 18.00 Jure Biechonski (Estonia) - De la regres la progres, a ne confrunta cu rădăcinile 
în loc să tăiem buruienile. Sala A1 

16.00 - 18.00 Mihai Mirodone (România) - Incursiune în terapia japoneză Yumeiho. Biblioteca 
universității 

19.00  Ceremonia de închidere a conferinței 

 

 

Organizatorii conferinței  
 
Prof.univ.dr. Anca Munteanu 
Conf.univ.dr. Andy Corneliu Pușcă 
Prof.univ.dr. Ion Mânzat 
Conf.univ.dr. Ionel Mohîrță 
Lect.univ.dr. Iulian Negulescu 
Oana Drăgănescu  

Comitetul științific
 

Prof.univ.dr.AncaMunteanu 
Prof.univ.dr. Ion Mânzat 
Conf.univ.dr. Andy Corneliu Pușcă 
Conf.univ.dr. Mirela Arsith 
Conf.univ.dr. Florian Nuță 
Conf.univ.dr. Lăcrămioara Mocanu 
Lect.univ.dr. Ionel Mohîrță 
Lect.univ.dr. Iulian Negulescu 
Lect.univ.dr. Daniela Tănase Popa 
Lect.univ.dr. Neaga Susanu  
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