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Mezinárodní kongres MYSL TĚLA s podtitulem Buněčná inteligence a paměť 

se uskuteční již v březnu!

Vědecko-somatický formát kongresu MYSL TĚLA s podtitulem Buněčná inteligence a paměť se 

uskuteční v sobotu 11. března 2023 (od 9:00 do 21:30) v Top Hotelu Praha (Blažimská 1781/4, Praha 

4). Bude především pojednávat o potenciálu lidské buňky, co si pamatujeme z období, kdy jsme ještě 

neměli nervovou soustavu i o kvantové mysli.

Mezinárodně uznávaní nestoři prenatální a perinatální psychologie se s účastníky mezinárodního 

kongresu podělí o vlastní zkušenosti ze své praxe a také je seznámí s fascinující syntézou nejnovějších

lékařských výzkumů z oblasti fyziologie, epigenetiky a kvantové fyziky. Hlavním řečníkem bude 

kanadský psychiatr Dr. Thomas Verny, který pochází z Československa. Přichází s důkazy, že základy 

naší odolnosti a zdravého šťastného života se netvoří až naším narozením, ale již od samotného 

početí. Potvrzuje, že paměť a inteligence nejsou jen záležitostí mozku, ale každé naší buňky. Tento 

velmi moudrý a zkušený muž přednášel na nejprestižnějších univerzitách po celém světě. Do země 

svého původu přijíždí po mnoha letech, aby se s námi podělil o své praxí ověřené poznatky a vědecké 

důkazy, které do současné doby nashromáždil.

Thomas Verny významně ovlivnil řadu uznávaných odborníků. Jeho myšlenky, výzkum i praxe zaujaly 

například amerického vývojového biologa Bruce Liptona, který se zabývá vlivy vlastního myšlení na 

epigenetiku. Poznatky tohoto významného psychiatra ovlivnily také Gábora Maté, kanadského 

lékaře, který zasvětil většinu profesního života léčbě a výzkumu závislostí a práci s traumatem  i 

umírajícími. 

Hosté panelové diskuze

Dr. med. Ludwig Janus je hlavou mezinárodní studijní skupiny pro prenatální psychologii a medicínu 

„Institut für Pränatale Psychologie und Medizin“ v Německu.

Olga Gouni se zabývá vzděláváním a výzkumem na poli společenských a humanitních věd se 

zvláštním zaměření na výzkum v oblasti prenatálních věd. Založila Prenatální výzkumný ústav SOPHIA 

a mezinárodní časopis International Journal of Prenatal & Life Sciences.

Křest knihy Mysl celého těla

Thomas Verny vydal již osm knih a hned první Tajemství nenarozeného dítěte se stala světovým 

bestsellerem. Součástí kongresu bude křest české verze jeho nejnovější knihy The Embodied mind, 

česky Mysl celého těla. Vydavatelem v českém jazyce je nakladatelství Bohemica Books. Kmotry 

knihy budou MUDr. Helena Máslová, MUDr. Radkin Honzák, CSc., Bára Nesvadbová a řada dalších 

zajímavých hostů.

Kongres MYSL TĚLA je po celou dobu konání tlumočen z anglického do českého jazyka a naopak.

Podrobnější informace o akci, včetně kompletního programu,  najdete na webových stránkách: 

www.thomasverny.cz .

https://bohemicabooks.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.thomasverny.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR2zjom2g2yDLrqy6DhoBPriAzHAjarbEem7pwJcwEEmgN1L581o6ikGK7I&h=AT1IcfXZwEttC-Rt1C50FbkVRpQ6MIokIsqkwwhUJdn536Iqr-dTjWQgP1AdXj0s2P2Ao5aOEW1-fI-rq-u7vU9GBS80SpL7RCeD5yX0VF9nQXA5kdWygv3syMLmeke1nkaBxg

