
 

 

- RELEASE PAINEL DO DIA 28/10/2020 - 

COMO VIVENCIAR A NOVA CONSCIÊNCIA? 

Tema apresentado em Congresso traz reflexão sobre a Consciência ser um 

aspecto mental que abrange subjetividade, autoconsciência e sabedoria, 

com percepções das interações interpessoais e intrapessoais.  

 

O Físico Amit Goswami afirma: “consciousness as the ground of all being” (A             

Consciência como base de todo ser). E com a comprovação do campo unificado, do              

universo holográfico, a Consciência se torna protagonista do novo paradigma na           

ciência. O Painel “Como vivenciar uma nova consciência?” convida o público para o             

debate sobre a Consciência da Ciência Quântica que interconecta, influencia,          

transforma e cura.  

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

Espiritualidade será on-line, acontece de 27 de outubro a 1º de novembro e contará              

com a participação de mais de 60 especialistas de diversos países. Durante seis dias,              

eles 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 Painel da manhã nos questiona sobre Como Vivenciar a Nova Consciência? e os              

palestrantes são: Egina de Oliveira (Terapeuta e Empresária) que fará a palestra            

“Aromaterapia: um universo de possibilidades”; Adilson Rocha (Terapeuta Espiritual)         

que abordará o tema: “O poder da mente no processo de autocura”, Sam Prema Devi               

(Terapeuta Holística) com a palestra: “Neurociência na consciência amorosa”, Desirée          

Oliveira (Terapeuta Sistêmica) que debaterá “O poder de regeneração pelo amor”,           

Deva Vasant (Psicólogo Clínico) que proferirá a palestra “O que você quer mudar na              

sua vida? O Renascimento e as Técnicas Transpessoais Integradas” e Lucília Ribeiro            

(Diretora do Centro de Terapias Cuidado Quântico) que apresentará “Autocuidado:          

uma estratégia de bem-estar”.  

Na parte da tarde, o cientista e docente Bruce Lipton fala de Epigenética e a influência                

da consciência; e a escritora e orientadora do desenvolvimento da intuição, Penney              
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Peirce, falará sobre o poder da frequência vibracional, e de como cada um de nós tem                

uma vibração pessoal que comunica ao mundo quem somos. Penney Peirce trabalhou            

nos Estados Unidos, Japão, América do Sul e África do Sul por muitos anos, ensinando               

as dinâmicas ocultas para se chegar ao verdadeiro sucesso, a empreendedores, líderes,            

psicólogos, cientistas, celebridades e a todos que estão no caminho espiritual. 

Em seguida, o Terapeuta Transpessoal e Trainer em PNL pela Universidade da            

Califórnia, Tadashi Kadomoto, fala da importância da meditação e a atriz Clarice            

Niskier falará sobre a experiência transformadora de uma alma imoral no teatro. Para             

encerrar o dia, Tadashi Kadomoto conduzirá uma meditação de amor e paz pelo             

planeta Terra. Autor dos livros: “Ninguém tropeça em montanha”, “Da razão ao            

coração” (volumes 1 e 2) e “O Mestre do Impossível”, Kadomoto, mais de vinte e sete                

anos depois de ter criado o Leader Training, dedica-se atualmente a encontrar formas             

para que as pessoas voltem a acreditar em si mesmas. 

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. As inscrições podem ser             

efetuadas no site www.congressoluminarium.com.br .  
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