LUMINARIUM OFERECE MINICURSOS E WORKSHOPS
A partir de julho o LUMINARIUM oferecerá uma série de minicursos e
workshops para você se manter atualizado nos saberes do
autoconhecimento, ativismo quântico, medicina integrativa e autocuidado.

Estão abertas as inscrições para minicursos e workshops com início no próximo mês de julho, cuja
programação está disponível no site www.congressoluminarium.com.br. Segundo Tânia Viegas,
idealizadora do LUMINARIUM, esta é uma oportunidade para oferecer aos participantes o
conhecimento e o aprofundamento em técnicas terapêuticas que dificilmente durante o Congresso
poderiam ser experimentadas, pois requerem um pouco mais de tempo e dedicação. A escolha
prioriza uma iniciação em ferramentas que amparam e fortalecem o indivíduo, tanto psicológica
como emocionalmente, nesse momento tão desafiador causado pelo isolamento da pandemia.
“Esse é um compromisso que sinto que o LUMINARIUM tem a responsabilidade de cumprir.
Aproveito a oportunidade para informar que brevemente abriremos a PLATAFORMA LUMINARIUM
ONLINE onde o público poderá agendar atendimentos terapêuticos a preços populares”.
Sobre os Minicursos
Dia 19 de julho o terapeuta e filósofo Rex Thomas inicia a série abordando o tema Cosmologia
Transpessoal. Em 3 encontros, com duração de 3 horas cada um, o público que estiver presente na
plataforma Zoom vai poder embarcar em um conhecimento profundo da existência humana e
experimentar maior aproximação com uma consciência mais ampla, que reverbera dentro do que
conhecemos como campo quântico. Por meio de técnicas breves e eficazes, o autor do livro “Arte
de Ser e Viver”, conduzirá exercícios que ajudarão aos participantes compreender e lidar com os
desafios da vida, aliviar traumas emocionais, e acessar a memória do futuro para redefinir missão e
propósito de vida.
Em sequência, a psicóloga e consteladora Fabiana Marçal de Oliveira, inicia em 24 de julho a
jornada de Introdução à Pedagogia Sistêmica. Esse minicurso é direcionado, entre outros, a
gestores, coordenadores, professores, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas, fonoaudiólogos,
assistentes sociais e mediadores em escolas. A psicóloga afirma que há ferramentas muito eficazes
para auxiliar professores, no intuito de obterem êxito em sala de aula. Embasada na visão sistêmica
de Bert Hellinger e Angelica Olvera, serão apresentados casos comprovados de sucesso e ensinadas
dinâmicas que poderão ser utilizadas em classe, por professores, com vistas a uma melhor interação
com os alunos, e, consequentemente, um melhor aproveitamento no aprendizado.
O terceiro minicurso oferecido trata de Quântica e Transgenealogia. Os 3 encontros serão
conduzidos pelo físico, engenheiro e psicanalista clínico Paulo Roberto Dantas. É voltado para

pessoas que buscam recursos para solução de conflitos e padrões de escolhas, bem como àqueles
que têm manias e repetições de comportamentos indesejados. Foi projetado como ferramenta para
terapeutas – mas também funciona como autoterapia – que permite analisar com profundidade os
mecanismos da formação e reações dos componentes da matéria humana, muitas vezes heranças
de raízes familiares que provocam emoções e movimentam átomos e células para criar ou
intensificar um sintoma ou até mesmo uma doença. Portanto, caso você tenha padrões de
comportamento a serem trabalhados, está diante de uma ótima oportunidade.
Em seguida, dia 12 de agosto, Mônica Oliveira ministra o minicurso: Como elevar a vibração dos
pensamentos e emoções. A carismática terapeuta carioca, que em 23 anos de experiência formou
um número incontável de alunos no Brasil e no exterior, segue firme na sua missão de ensinar a
técnica e os desdobramentos terapêuticos do "Fogo Sagrado - Alinhamento Energético": uma
filosofia de vida que permite canalizar, conscientizar e transmutar registros do consciente ou do
inconsciente que bloqueiam o caminho das tão desejadas mudanças. Esse minicurso é uma
oportunidade dos inscritos experimentarem um novo significado para o sentir e para o pensar. E
elevar o campo de vibração. Com essa nova forma de pensar e sentir, as informações que ficarão
registradas nas células serão emanadas para o Universo permitindo a atração de melhores
oportunidades. Sendo assim, os que sentirem o chamado para entrar em contato com
conhecimento tão transformador, poderão aprender a lidar melhor com a sensitividade, se proteger
e, consequentemente, curar aquelas emoções que muitas vezes fazem com que nos sintamos
misturados, sem saber direito o que é nosso e o que é do outro. É uma boa oportunidade para a
renovação de forças e para o conhecimento da essência de quem se é verdadeiramente.
Para uma reflexão e aprendizado sobre a lógica de funcionamento do nosso sistema, no dia 16 de
agosto próximo, a terapeuta sistêmica Desirée Oliveira trará para os 3 encontros que prometem ser
bastante vivenciais, a experiência das Lâminas de Ouro, técnica criada e desenvolvida por ela. Os
participantes poderão compreender na prática como eles funcionam, e a partir dessa compreensão
acionar o autoamor e uma nova postura diante da vida. As Lâminas de Ouro, ao serem utilizadas no
modelo proposto, levam à tomada de consciência, ressignificação de conteúdos internos e
originados no passado que, hoje, são desnecessários e inadequados à realidade presente. Os
participantes terão a oportunidade de construir uma visão mais ampla e flexível para encontrarem
novos caminhos e aperfeiçoarem os já existentes. A terapeuta fala que: “As vivências com as
Lâminas abrem a percepção interna para o que falta e para o que está em excesso naquele sistema
de funcionamento, e como essas duas partes se compensam”. Esta consciência aciona a justa
medida e uma nova forma de atuação mais coerente e encaixada à nova realidade, gerando novos
passos e escolhas. Sentiu o chamado?
Sobre os Workshops
Os Workshops serão encontros menores, com 3 horas de duração, mas muito potentes e
transformadores. A terapeuta Mônica Oliveira inaugura a série, dia 25 de julho, abordando o
Equilíbrio dos Relacionamentos. Ela diz: “Podemos dizer que cada relacionamento reflete uma
parte de nós que está a caminho da melhora e do desenvolvimento; que cada relação é uma
oportunidade de nos encararmos frente a frente e de nos transformarmos também”. Mas, será que
muitas vezes – para não dizer quase sempre –, não pensamos ser impossível limpar
energeticamente registros de sofrimentos que tivemos com relacionamentos anteriores? Pois é...
Pausa para reflexão... Se você ficou com essa interrogação e quer muito trabalhar suas crenças
internas, ou até mesmo a falta de autoestima que não lhe permite merecer alguém que lhe respeite
e lhe trate bem, aqui está uma excelente oportunidade de se permitir e viver essa experiência.

Em seguida, dia 21 de agosto, o professor espiritual e terapeuta alemão Eckart Böhmer nos convida
para um encontro profundo com a sabedoria do Arcanjo Miguel – este Ser tão elevado –, para que
possamos entender como ele atua em nós: na coragem, na verdade, na liberdade, na determinação,
na justiça, na neutralidade e na espiritualização dos pensamentos. Eckart afirma que: "Arcanjo
Miguel é um dos líderes que nos ajuda a equilibrar a nossa balança” e pressente que este workshop
será um trabalho forte, de conexão, e a partir daí muitos pequenos milagres poderão acontecer.
Caso você sinta o chamado, essa é uma forte proposta.
Dia 4 de setembro próximo a psicóloga Tatiana Auler e a pedagoga Fernanda Silva tratarão de um
tema premente e atual: Vencendo os desafios da Ansiedade. É hora de falar de inteligência
emocional, de famílias funcionais e disfuncionais, de insônia, de pensamentos acelerados e todas
essas coisas que sentimos quando ansiosos. Nesses tempos de pandemia muitas dessas questões
se potencializam. Então, escutar, conversar e praticar exercícios que expandam nossa capacidade
cerebral é um convite quase irresistível para todos que queremos entender o porquê dessa emoção
ser tão intensa no nosso sistema de funcionamento.
Encerrando essa primeira jornada de parceria com especialistas, o convite é para um olhar integral.
A Dra. Cristina Rohr abordará o tema Curando o Ser Integral: o olhar para o todo! Então, anote aí:
9 de outubro deste ano a mestre e doutora em Medicina Integrativa realizará uma jornada teórica
e prática entre os corpos físico, energético, mental, supramental e sublime, pontuando as
necessidades para a integralidade e a plenitude do Ser. Ela promete um workshop onde serão
experimentadas práticas curadoras, sistêmicas e quânticas, além de dividir com o público dicas para
a manutenção de um corpo saudável e rejuvenescido. Serão 3 horas de muito aprendizado.
As inscrições para o LUMINARIUM EXPERIENCE de 2022, que acontecerá no formato híbrido
(presencial e online), serão abertas no segundo semestre de 2021. Acompanhe as novidades
seguindo as redes sociais @congressoluminarium
_________
SERVIÇO:
Workshops: 1 encontro de 3h.
Minicursos: 3 encontros de 3h.
Informações e compra no site: www.congressoluminarium.com.br
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