O LUMINARIUM ESTÁ DE VOLTA!
Por: Vera Pinheiro e Flávio Guilherme Pontes

Em sua 3ª edição, o Congresso de Ciência, Consciência e
Espiritualidade vem em formato híbrido (presencial ou on-line),
oferecendo um espaço de acolhimento, aprendizado e, certamente,
transformação.
Nos dias 12, 13 e 14 de agosto, o Othon Palace Hotel, em Copacabana, receberá o
LUMINARIUM, Congresso que reúne especialistas do Brasil e de outros países para
debater a convergência entre a Ciência, a Consciência e a Espiritualidade. Já sabemos,
por meio de estudos científicos, que questões subjetivas, como a fé, sentimentos
nobres, atitudes e pensamentos positivos, podem contribuir para uma saúde mais plena
e, quem sabe, até reverter uma doença já instalada. A questão é: como capitalizar todo
esse poder que temos em prol de nós mesmos e do próximo? Como alcançar o
equilíbrio ou a tal da felicidade? A resposta está em nós. E o LUMINARIUM é o espaço
propício para você buscar aquelas que você necessita para evoluir e tornar a vida mais
leve.
Além das palestras e da Feira do BEM VIVER, ofereceremos atendimentos terapêuticos
de diferentes modalidades, entre elas, Thetahealing, Cura Prânica, Barra de Access,
além de vivências e rodas de conversa e de cura. O primeiro dia do evento, dia 12 de
agosto, será dedicado exclusivamente aos atendimentos pessoais: são 4 salas
terapêuticas em funcionamento no Othon Palace Hotel e 2 salas de atendimento online, na plataforma construída exclusivamente para o evento. Os atendimentos
presenciais terão um custo bem abaixo do valor de mercado e com descontos para os
participantes inscritos no evento (presencial e on-line), enquanto os atendimentos online serão totalmente gratuitos. As salas terapêuticas estarão abertas durante os três
dias de evento.
Com as energias reorganizadas e equilibradas no dia 12, os participantes poderão se
concentrar melhor e assimilar bem as palestras e debates que acontecerão nos dias 13 e
14 de agosto. Um dos primeiros palestrantes, logo cedo, no dia 13, será o Médico e
Naturopata alemão Rüdiger Dhalke. Ele falará ao vivo da Alemanha, com tradução

simultânea, sobre os processos de cura e autocura, os quais já presenciou inúmeras
vezes ao longo dos seus mais de 40 anos de atividade médica. Dahlke é também um
escritor de sucesso, tendo publicado alguns best-sellers na década de 90, como o
aclamado ‘A Doença Como Caminho’, entre outros. “Eu acredito, com base na minha
vivência como médico, que toda cura é uma autocura”, diz Dahlke. “Vou apresentar
algumas ideias do que você pode fazer, sozinho, para se autocurar, para assumir a
responsabilidade pela sua cura e para o enfrentamento do estresse do dia a dia”.
Ainda no dia 13, na parte da tarde, uma das palestras será sobre a ‘Medicina Quântica
Vibracional: O Futuro Presente da Saúde Integral’ ministrada pela especialista em
Medicina Quântica e Saúde Integral, Aléxia Cambraia. Ela vai traçar um paralelo entre a
medicina dos tempos de Hipócrates, a Medicina Quântica Vibracional e os novos
métodos complementares de tratamento, numa abordagem holística e integrativa
considerada por ela “a medicina do bem”. E para encerrar o dia, a Terapeuta Vibracional
e Artista Plástica Angela Fuzaro falará sobre “O Despertar da Força de se Curar”, uma
visão da doença e da saúde pelo olhar do Xamanismo. Será uma experiência incrível
onde ela irá nos guiar para escutarmos o nosso corpo. Uma vivência com música e
movimento para despertar o corpo para a força de cura.
No dia 14, outros oito palestrantes se revezarão ao longo do dia para debater o tema:
Espiritualidade, Materialidade e a Consciência do Equilíbrio. Na parte da manhã, uma
das palestrantes é a Fisioterapeuta Nereida Fontes Vilela, que nos ajudará a fazer uma
leitura corporal, descrevendo as funções emocionais das manifestações do corpo. À
tarde, antes da Vibração Coletiva de Encerramento, o Médico Ortopedista e criador do
método Coerência Bioemocional, Dr. Carlos Veiga Jr. vai falar sobre a natureza da
mente e de onde surge o medo, sob a perspectiva do livro ‘Um Curso em Milagres’. “Há
o medo que surge da forma biológica, quando estamos sob ameaça, e este medo é
benéfico e necessário, mas vamos falar sobre o medo que surge da forma psíquica, que
surge da nossa imaginação”, diz o Dr. Carlos Veiga Jr. Em seguida, a Fisioterapeuta e
Coach em PNL Mariana Souto Veiga, e o médico, farão o encerramento do evento
juntos.
Os participantes que optarem pela forma presencial, e também aqueles que optaram
pela forma on-line, e moram no Rio de Janeiro poderão conhecer e se beneficiar dos
atendimentos presenciais, no andar dos atendimentos. Os participantes presenciais nos
dias 13 e 14, também terão acesso à FEIRA DO BEM VIVER, com produtos e serviços com
foco na sustentabilidade e no equilíbrio da mente, do corpo e do espírito. Alguns dos
nossos expositores são: Florais de Saint Germain, Amorologia, Fernanda Masson
Aromaterapia, A Graça de Maria, BIOMAT da Inspire Produções, Instituto BioFao, entre
outros. Se você quiser ser um expositor, ainda dá tempo. Entre em contato conosco.
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