
 

 

- RELEASE PAINEL DO DIA 01/11/2020 - 

OS NOVOS PARADIGMAS DO FUTURO versus 
EMARANHAMENTOS DO PASSADO. O SER, O UNIVERSO. 

O TODO ENTRELAÇADO 

No último dia, o Congresso Luminarium vai para o futuro! Médicos, terapeutas e 

pesquisadores apresentam as transformações que estão por vir e aquelas que já 

estão acontecendo,  nos níveis físico e mental. 

 

No domingo, 1° de Novembro, último dia do Congresso, a manhã iniciará com amplo              

debate sobre a visão integrada na Saúde, com ênfase nos paradigmas que vão mudar o               

mundo. O jovem Vinícius Santana, Pesquisador de Estados Elevados de Consciência,           

falará do movimento Flow’ir, uma prática terapêutica que leva o indivíduo ao encontro             

do seu fluxo, daquilo que lhe dá prazer e que lhe permita utilizar suas habilidades e                

virtudes, trazendo assim sensação de plenitude e felicidade. Em seguida, o           

Neurocirurgião e renomado Pesquisador da Consciência, Dr. Francisco Di Biase, que           

também participou da primeira edição do Congresso, abordará o futuro holográfico da            

Neurociência. A holografia já está começando a permitir que conheçamos espaços e            

atividades da mente, até então desconhecidos para a Ciência. É a peça que falta no               

quebra cabeça da mente humana, e que nos permitirá entender como funcionam as             

atividades cerebrais, até mesmo algumas básicas como o armazenamento de          

memórias.  

Neste dia, o Luminarium também trará ensinamentos da Constelação Familiar com a            

palestrante Sophie Hellinger, e teremos a Massagem de Som Peter Hess, um método             

de relaxamento vibroacústico, com taças tibetanas, apresentada por Regina Santos,          

Diretora do Instituto Academia Peter Hess no Brasil. Criada na Alemanha, a Massagem de              

Som Peter Hess acontece em nível celular. Sua atuação é holística e traz benefícios físico,               

mental, emocional e espiritual. Utilizada em clínicas e hospitais da Europa, esta técnica é              

adotada como complementação nos cuidados da saúde.  

No período da tarde o debate será, entre outros, com a Terapeuta Quântica Dra.              

Cristina Rohr que abordará a temática “A saúde pós a integração corpo e mente”, e               

outros assuntos: como facilitar os processos de rejuvenescimento, a chave para a ‘cura’ de              



 
doenças crônicas, os dilemas insolúveis atuais para manutenção da saúde física, e o potencial              

que temos para autocura. Em seguida, o economista Carlos Ocké fará a intrigante             

palestra “Confie em Alá, mas amarre seu camelo primeiro: bases de uma economia             

quântica”; o antropólogo e educador físico, Dr. Wecisley Ribeiro do Espírito Santo            

apresenta sua visão sobre “O amor como núcleo estruturante da aprendizagem”; e o             

Pastor Henrique Vieira falará em seguida sobre “A espiritualidade do amor           

transformando o Planeta”. Para encerrar as palestras da tarde, o Luminarium convidou            

o escritor e psicólogo clínico Rossandro Klinjey que encerra o Congresso abordando o             

tema “O que impede o Ser Humano de viver a diversidade para concretizar a Nova Era” Ao                 

final do sexto dia, será realizada a leitura e a publicação de um “Manifesto de Amor e                 

Paz para um Mundo Novo”. 

A edição 2020 do Luminarium: 2º Congresso Internacional de Ciência, Consciência e            

Espiritualidade, que este ano será on-line, e acontecerá entre os dias 27 de outubro e               

1º de novembro, trará mais de 60 especialistas de diversos países que, durante seis              

dias, prometem apresentar o que há de mais moderno nos benefícios da combinação             

“Ciência e Espiritualidade” no campo da Neurociência, Psiquiatria, Psicologia,         

Epigenética e Medicina Integrativa. As inscrições já estão abertas e devem ser feitas             

por meio do site: www.congressoluminarium.com.br 

O Congresso é realizado pela “Orion - Um Olhar Consciente” e a organização e              

produção fica a cargo da empresa de comunicação “Idealizar Faz Bem”. 

Lembramos que as palestras autorizadas, vivências e bate-papos estarão disponíveis,          

até o Luminarium 2021, para quem adquirir o passaporte.  
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Serviço: 

Congresso Luminarium On-line 

Site www.congressoluminarium.com.br 

Data: De 27 de outubro a 1º de novembro de 2020 

Horário: 9h às 21h 

Contato: 

Assessoria de Imprensa: Vera Pinheiro 

E-mail: verapinheirorio@gmail.com 

Tel: (21) 99918-5502 
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