
 

Palestrante Sala Orion – Desirée Oliveira 

   

 
A SAÚDE E O PODER DE  

REGENERAÇÃO PELO AMOR 
 

Com uma abordagem complementar às convencionais sobre saúde, Desirée         
Oliveira tratará esse tema considerando as Leis Herméticas (Mentalismo,         
Correspondência, Vibração, Polaridade, Ritmo, Gênero, Causa e Efeito). 

Palestrante internacional, ousa abordar os temas sensitividade, intuição e         
transmutação energética em culturas e espaços originalmente racionais. De forma          
simples, amorosa e bem estruturada, Desirée fala com profundidade e lógica           
sobre como funcionamos interna e externamente e o quanto nossa forma de            
entender e sentir a vida influencia nossa saúde, mente, consciência, vibração e            
emoções. Nosso funcionamento interno também é responsável por influenciar a          
nossa forma de agir e de reagir aos eventos diários, além de gerar consequências              
em nosso físico. 

A palestra será recheada de exemplos de casos reais de atendimentos realizados e             
vivências, para que o público possa se beneficiar e transmutar energeticamente           
conteúdos hoje desnecessários, mas que, até então, geraram ganhos secundários.  

 
Sobre Desirée Oliveira 

Graduada em Informática e Psicologia Transpessoal, cursou Matemática,        
ministra cursos de desenvolvimento holístico, no Brasil e na Europa, tendo           
atuado como Diretora Executiva do Centro de Pesquisas Ouro Verde –           
cocriadora da técnica “Ouro Verde – Alinhamento Energético” pessoal e          
empresarial. Criadora do método de utilização do modelo Ouro Verde para           
coaching e constelações é também criadora da técnica “Lâminas de Ouro           
Pessoal e Empresarial”. Costura sua formação em Coaching Sistêmico,         
Constelações Organizacionais, Geometria Sagrada, Touch For Health,       
Eneagrama e Astrologia Unicista na textura de seu treinamento, trazendo          
importante diversidade às suas aplicações. No âmbito empresarial aplica a          
filosofia do Alinhamento Energético como base de todos os processos.   



 

……………………….. 

Serviço: 

Congresso Luminarium 
Site www.congressoluminarium.com.br 
Data: 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2020 
Horários: Dia 20, abertura às 20h, com evento cultural 
Dias 21, 22 e 23 de agosto, das 9h às 19h 
Local: Sala Orion, Centro de Convenções SulAmérica, Rio de Janeiro. 
 

Contato: 

Assessoria de Imprensa: Vera Pinheiro 

E-mail: vera.imprensa@congressoluminarium.com.br 

Tel: (21) 99918-5502 

http://www.congressoluminarium.com.br/
http://www.congressoluminarium.com.br/

