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COMUNICAT DE PRESĂ 

Iubirea, dezbătută de psihologi la cea mai mare 

conferinţă organizată în România 

 
 

Iubirea, recunoscută și de către mediul știintific ca fiind prima putere din 

Univers, va fi dezbătută la EUROTAS 2016 – cea mai mare conferinţă internaţională de 

psihologie  organizată în România, în staţiunea Venus, în perioada 21-25 septembrie 

2016. 

Conferinţa, creditată de Colegiul Psihologilor din România, este organizată în 

contextul în care specialiştii au măsurat, printr-un inedit experiment, că acest sentiment, pe 

care  noi îl numim iubire, generează cea mai puternică emoție pe care corpul uman o poate 

manifesta, însă aceasta nu este produsul minţii noastre, ci doar coordonată de mintea 

noastră. În acelaşi timp, psihologii au descoperit că, în societatea modernă, creierul uman a 

generat un sistem alternativ care estompează şi chiar modifică substanţial fluxul de iubire ce 

ne curge prin fiecare celulă a corpului nostru. Din această cauză, mintea noastră ne-a împins 

să iubim condiţionat, unilateral, generându-se reacţii negative precum stresul, anxietatea, 

depresia sau chiar frica.  

Tot în cadrul manifestării ştiinţifice, reputaţi profesori universitari şi cercetători din 

întreaga lume vor prezenta implicaţiile pe care le are cea mai puternică expresie din lume – 

“Te iubesc!” şi cum aceste  simple cuvinte pot coborî filtre mentale care blochează iubirea să 

se manifeste la cel mai înalt nivel.  

“Dacă vom înţelege pe deplin importanţa acestei emoţii profunde în vieţile noastre, 

lumea se va transforma radical, războaiele vor fi inutile, oamenii vor înţelege că suferinţa 

altora reprezintă propria suferinţă, iar fiinţele umane vor deveni mai înţelegătoare şi mai 

bune. Acesta este şi motivul pentru care am ales acest subiect inedit – “iubirea – eternul 

miracol” – deoarece ne dorim să înţelegem de ce mintea noastră nu permite să ne 
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manifestam la parametri înalţi şi cum putem să învingem aceste bariere inventate tot de noi. 

Până în prezent, s-au înscris peste 50 de lectori - profesori universitari, cercetători şi 

practicieni de renume mondial din 20 de ţări, precum: Statele Unite ale Amercii, Canada, 

Brazilia, Ecuador, Mexic, Israel, Africa de Sud şi din majoritatea ţărilor europene. De 

asemenea, foarte mulţi psihologi din România şi-au anunţat prezenţa la această această 

manifestare ştiinţifică internaţională”, declară drd. Anghel Ilie Grădinaru, preşedintele 

Asociaţiei Române pentru Cunoaştere şi Intervenţie Psihologică şi organizatorul Conferinţei 

Eurotas 2016 – “Love – eternal miracle” 

Înscrierile se pot face pe http://www.eurotas2016.com/.  
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