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Lisboa recebe 14º Congresso Internacional de Psicoterapia Corporal
Entre os dias 11 e 14 de setembro realiza-se no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa o 14º Congresso
Internacional de Psicoterapia Corporal. O evento, sob o lema "O Corpo em Relação Self-Outro-Sociedade", é
organizado pela Associação Europeia de Psicoterapia Corporal (EABP), em conjunto com o Comité Científico
Internacional.
Com mais de 80 workshops, o Congresso reunirá mais de 500 participantes de muitos países Europeus, da
América Latina, do Japão e dos Estados Unidos, bem como palestrantes de renome que apresentarão temas
como "O Lugar da Psicoterapia Corporal relativamente às outras principais correntes da Psicoterapia"; "Trabalhar
com a Ansiedade e o Pânico em Psicoterapia"; "Crise Social e Trauma e Uma Visão Epigenética sobre a
Psicoterapia".
De acordo com a comissão organizadora, o Congresso deste ano caracteriza-se, além da atualidade dos temas,
pela qualidade dos palestrantes, e destaca os seguintes nomes:
- Rubens Kignel (Brasil), especialista na área da comunicação mãe-bebé;
- Lidy Evertsen (Holanda), presidente da EABP e especialista em "Curar o Trauma – através da Psicoterapia
Corporal";
- Michael Heller (Suíça), com método inovador de investigação que permite analisar o uso das dinâmicas posturais
na comunicação não-verbal;
- Eduardo Sá (Portugal), especialista em saúde familiar e da educação parental;
- Liane Zink (Brasil), pioneira na introdução da Psicoterapia Corporal no Brasil aliando esta à neurociência;
- Wanda Viegas (Portugal), investigadora em genética e epigenética (trabalhou nos EUA em análise do DNA);
- Genovino Ferri (Itália), membro da New York Academy of Sciences e autor da obra "A Psicanálise no Corpo e o
Corpo na Psicanálise";
- Eric Wolterstorff (USA), especialista em dinâmicas de resposta-de-grupo-a-ameaças (Traumas colectivos);
- Sofia Petridou, presidente da Associação Grega de Psicoterapia Corporal: Psicoterapia em tempos de crise.
O programa completo pode ser consultado aqui.
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