
 

 

- RELEASE PAINEL DO DIA 30/10/2020 - 

MEDICINAS DE CONSCIÊNCIA - O QUE MAIS É POSSÍVEL? 

O 4° dia do Congresso Luminarium terá treze palestrantes médicos que 

abordarão as diferentes medicinas da consciência: antroposófica, 

tradicional chinesa, ayurveda, germânica e integrativa.  

 

Medicinas milenares, como as medicinas da consciência, vêm encontrando suporte          

científico baseado na Física Quântica. Estudos e experimentos atuais têm corroborado           

conhecimentos ancestrais que, muitas vezes, não podiam ser compreendidos pela          

ótica da razão apenas. No quarto dia do Luminarium, o 2° Congresso Internacional de              

Ciência, Consciência e Espiritualidade, treze médicos vão abordar como o corpo e a             

mente se entrelaçam no processo de cura, e como a Medicina da Consciência, que              

engloba todas as medicinas milenares, nasce fundamentada na Nova Ciência Quântica.  

O primeiro painel do dia 30 de Outubro trará a pergunta: “O que mais é possível?” e                 

apresentará falas do médico mexicano Dr. Carlos Orozco (Chave à Consciência - A             

harmonização pelo Poder do Amor), e dos brasileiros: Antonio Ricardo Nahas,           

Psicólogo, que fará a palestra “A Natureza Quântica do DNA”, Dra. Andrea Castro,             

Médica Antroposófica, com “A Medicina Antroposófica Ampliando Consciências”, Dr.         

Augusto Braga, Médico e Massoterapeuta, falará sobre “As Bases e Aplicações da            

Tradicional Medicina Chinesa” e a Dra. Carolina Nocetti, Médica e Consultora Técnica            

em Terapia Canabinoide, que traz uma fala sobre o uso clínico da Cannabis.  

Na parte da tarde, as palestras seguirão com o Dr. Marcos Mundim, Médico             

Homeopata, Ortomolecular e Psiquiatra (A Homeopatia como Provocação a uma Nova           

Consciência), Dr. Matheus Macedo, Médico Ayurvédico (Ayurveda: Medicina do         

passado ou do futuro?) e Dra. Eleanor Luzes, Médica Psiquiatra que fará a palestra              

“Medicina Germânica: Os Mecanismos do Adoecimento e os Princípios Biológicos          

Naturais”. 

No início da noite, a palestra “Medicina Integrativa: o encontro com todas as suas              

possibilidades” reunirá quatro Médicas Integrativas: Dra. Priscila de Macedo Viana          

Pyrrho, Dra. Fernanda Cristina Macêdo, Dra. Lygia Tereza Haack Mendonça e Dra.            

Eva Patrícia Baptista de Oliveira. Haverá em seguida, a participação do Farmacêutico            

Dr. Alexandre Leonel que falará dos rumos da Farmácia diante da Consciência            

Quântica.  



 

Para encerrar a noite, a criadora da técnica terapêutica “Fogo Sagrado - Alinhamento             

Energético”, Mônica Oliveira, terá uma fala sobre o poder criativo que temos para             

cocriar um destino mais consciente, e, em seguida, conduzirá uma Roda de Cura pela              

Consciência da Humanidade.  

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.  

_________________________________ 

Serviço: 

Congresso Luminarium On-line 
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