
 

 

- RELEASE PAINEL DO DIA 27/10/2020 - 

SENSITIVIDADE, CONSCIÊNCIA E SUBJETIVIDADES 
 

Este é o tema do painel que abre o Luminarium, 2º Congresso Internacional 

de Ciência, Consciência e Espiritualidade, que este ano será on-line e 

acontece de 27 de outubro a 1º de novembro de 2020. 

 

Mais de 60 especialistas de diversos países participam como palestrantes na segunda            

edição do Congresso Luminarium, o maior evento sobre Ciência e Espiritualidade do            

país. Durante seis dias, o público poderá conhecer 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 estão abertas e           

devem ser feitas por meio do site: www.congressoluminarium.com.br 

“Um novo humano no despertar de uma nova consciência exigirá compreensão da            

sensitividade e das subjetividades. Esse universo invisível compreende 99,9999999%         

do ser humano, que é energético e subjetivo. Energia, sensações sutis e percepções.             

Espiritualidade e Ciência conversam entre si para unir paradigmas clássico e quântico            

e, enfim, promover a integração e a evolução da humanidade, comungando, inclusive,            

em prol de descobertas científicas”. Com esta reflexão, Cristina Rohr, doutora em            

medicina integrativa e Consultora de Conteúdo do Congresso Luminarium, resume a           

abordagem do painel que abre o Congresso e reúne pessoas tão revolucionárias. 

Os palestrantes do dia 27 de outubro são: Izabella Camargo (Jornalista), Regina            

Restelli (Terapeuta Quântica), Flávia Fernandes (Facilitadora Certificada de Access         

Consciousness), Sandra Rebello (Psicóloga e Psicoterapeuta), Nathalie Favaron        

(Terapeuta e Coach), Ernani Fornari (Terapeuta Holístico), Daniela Benzecry (Médica e           

Analista Junguiana) e Yael Cayenne (Professora do Kabbalah Centre) e Roberto Crema            

(UNIPAZ). Eles abordarão, respectivamente, os seguintes temas: “Como encontrar         

limite em um mundo sem limites”; “Virtudes X Hábitos”. “Está na hora de acordarmos              

nossa sabedoria”; “Como recriar a sua realidade a partir da sua escolha”; “Um salto              

para a plenitude”; “Os Desafios de ser você no novo jeito de viver”; “O uso da                

sensitividade no processo terapêutico”; “A escolha por amar: desenvolvendo a          
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espiritualidade”; “As escolhas de empoderamento espiritual por meio da Cabala”;          

“Ciência e Consciência: desafio da perspectiva transdisciplinar”.  

Na parte da tarde, será a vez da filósofa Lúcia Helena Galvão apresentar sua palestra:               

“O desenvolvimento da consciência: um retorno às bases da Filosofia”; e do rabino             

Nilton Bonder proferir a palestra “A espiritualidade, a alma e seus desvios”. O             

encerramento do dia fica a cargo da Mestre em Reiki e Fundadora do Portal Personare,               

Carolina Senna, que conduzirá uma meditação guiada de amor e paz pelo planeta             

Terra. 

Segundo Tânia Viegas, idealizadora com Congresso Luminarium, nesta segunda edição          

o Congresso trará para o público importantes reflexões sobre as forças do poder             

pessoal. Além disso, vai apresentar tratamentos, pesquisas e respostas efetivas e           

práticas para dois grandes males, como o câncer e o suicídio. “Traremos, a partir das               

perspectivas espiritual e integrativa complementar, novas abordagens para        

enfrentarmos os desafios desses males. Programamos também debates que pontuam          

a visão clínica e médica, mesclados com análises filosóficas e espiritualistas. E tudo isso              

oferecendo experiências e vivências do sentir e do se redescobrir”.  

Lembramos que as palestras autorizadas, vivências e bate-papos autorizadas pelos          

palestrantes estarão disponíveis, até o Luminarium 2021, para quem adquirir o           

passaporte. As inscrições podem ser efetuadas no 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”. 

_________________________________ 

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 

 

http://www.congressoluminarium.com.br/
http://www.congressoluminarium.com.br/
http://www.congressoluminarium.com.br/
mailto:verapinheirorio@gmail.com

