
 

 

- RELEASE PAINEL DO DIA 31/10/2020 - 

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS NA SUPERAÇÃO  

DAS DORES PSÍQUICAS 

No quinto dia, o Congresso Luminarium aborda dois males tão 

contemporâneos à nossa sociedade: o suicídio e o câncer. 

 

As notícias são boas, no entanto. Apesar da devastação que ambos os males fazem às               

nossas vidas, os convidados deste quinto dia do 2° Congresso Internacional de Ciência,             

Consciência e Espiritualidade vão ajudar o público a identificar e prevenir mais            

precocentemente os sinais do suicídio. E quanto ao câncer, os palestrantes, médicos            

renomados, relatam suas experiências de entendimento e cura desta doença, com           

abordagens que envolvem não só a Ciência, mas também a Consciência e a             

Espiritualidade.  

Sábado, 31 de Outubro, a proposta do evento é falar dos “Desafios e estratégias na               

superação das dores psíquicas”. Na primeira parte da manhã as palavras estarão a             

cargo do Dr. Carlos Veiga (Médico): “Como treinar a mente a ser uma grande aliada               

nos processo de prevenção e cura de sintomas físicos”, e da Dra. Maria Cristina de               

Stefano (Médica Psiquiatra), convidada pelo Congresso Luminarium para proferir a          

palestra “Os ruídos de uma sinalização suicida: a epidemia calada”. A Médica            

Psiquiatra lançou um site www.suicidioepidemiacalada.com.br onde conta a história         

de seu filho, o artista plástico Felipe De Stefano Baster Martins, que tirou a própria               

vida no ano de 2012. As palestras do painel seguem com o Jornalista André Trigueiro:               

“Força, Coragem e Fé: A arte de seguir em frente”, com a Psicóloga Tatiana Auler que                

falará sobre “Mindfulness: um recurso da Psicologia para o equilíbrio da mente e o              

bem estar” e com o Psicanalista e Hipnoterapeuta português, António D’ Ribeiro, que             

nos apresentará “Ho’oponopono e Neuromeditação para as dores mentais”.  

À tarde, o assunto é: “Câncer: corpo, mente e espírito sob diferentes cuidados”. Para              

essa conversa, o Luminarium receberá médicos que possuem experiências bastante          

positivas no tratamento e prevenção desta doença. O Dr. José Felippe Junior fará a              

primeira palestra da tarde: “A visão multidisciplinar sobre o câncer”. Em seguida será a              

vez do médico colombiano Dr. Antonio Jimenez, que tem revertido casos de câncer             

http://www.suicidioepidemiacalada.com.br/


 

com metástase, empregando medicina complementar. Ele apresentará a palestra         

“Hope4Cancer - os 7 princípios fundamentais para o tratamento do câncer”. Em            

seguida, a Dra Rachel Epstein, do Instituto Americano do Imaginário Mental (American            

Institute of Mental Imaginary), fará a palestra “Revertendo o câncer com visualização            

mental”. E para encerrar a tarde, retornará ao Luminarium o Dr. Paulo Cesar             

Fructuoso (Médico) que participou da primeira edição. Este ano abordará os aspectos            

científicos e espiritualistas do câncer.  

À noite, o HeartMath Institute, organização internacional que desenvolveu         

ferramentas cientificamente validadas para ajudar pessoas a reduzirem o estresse,          

conduzirá uma meditação pelo Amor no mundo.  

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. 

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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