Neuroimaging & Mediumschap
Door dr. Julio Peres

Inschrijvingskosten
De inschrijvingskosten zijn inclusief lunch en onbeperkt
koffie en thee voor de hele dag: EUR 55,00 t/m 25/09/2013
Na deze datum kunt u zich inschrijven maar dan zonder
lunch, indien er plaatsen beschikbaar zijn.
Studenten
Er zijn enkele gratis entreekaarten beschikbaar voor
studenten die zich inschrijven tot 25/09/2013.

De homeopathische medische behandeling model:
als gezondheid een toestand is van evenwicht en integratie
van lichaam, geest en ziel
Door dr. Miriam Sommer
Geestelijke genezing
Door dr. Mario Peres
Bijna-doodervaringen, alleen hallucinaties of de poort naar de
hemel
Door dr. Walter van Laack
Forum en sluiting

Kijk voor meer informatie op
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl of
mail naar info@geneeskundeenspiritualiteit.nl of
nrsp.evenementen@gmail.com

U kunt ook bellen naar:
Maria Moraes 06 – 45 26 79 02
Syne G. Fonk 06 – 18 68 52 48
Dalva M. da Cruz 06 – 15 09 16 59
Nilson N. Gomes 06 – 44 35 75 38

De lezingen worden in het Engels gegeven en
simultaan naar het Nederlands en Portugees vertaald
(met koptelefoon).
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Theater zaal van het Florence
Woonzorgcentrum Steenvoorde,
Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk

Het Vierde Nederlandse Congres over Geneeskunde en
Spiritualiteit vindt plaats op 12 oktober 2013 in
de Theater zaal van Florence Woningzorgcentrum
Gerenaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk.

Het integreren van spiritualiteit in de klinische praktijk
Door dr. Mario Peres

Zaterdag, 12 oktober 2013
Ontvangst vanaf 8:30 uur
Congres van 9:15 tot 17:15 uur

Opening met muziek

BRUG TUSSEN GENEESKUNDE EN SPIRITUALITEIT

U kunt zich online inschrijven via
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl. Het inschrijfgeld kan
overgemaakt worden op bankrekeningnummer 4.368.599,
t.n.v. NRSP, Amsterdam o.v.v. : Congres 2013.
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INLEIDING
In de loop van de afgelopen vier eeuwen is de kloof tussen
wetenschap en geloof steeds dieper geworden. Dit is
voornamelijk te wijten aan een sterke mate van religieuze
intolerantie, waarbij de meerderheid van de wetenschappers
heeft gekozen voor het materialistische paradigma. Binnen de
Geneeskunde verliep het al niet anders: deze werd met name
in de 20e eeuw sterk gekenmerkt door een reductionistische
en tot het fysieke lichaam beperkte visie. Hierin is echter in
het laatste decennium verandering gekomen door de
introductie van spiritualiteit in studies, onderzoeken en de
geneeskunde zelf. Volgens deze nieuwe stroming komt
spiritualiteit overeen met de ooit door William James gegeven
omschrijving hiervan, te weten: het meest verheven en nobele
gevoel dat de mens met de Schepper verbindt.
Zodoende behoren tot deze stroming zowel artsen als overige
professionals binnen de gezondheidszorg met de meest
uiteenlopende godsdiensten, als mensen uit deze
beroepsgroep die alleen maar in een Opperwezen geloven
zonder formele religieuze banden te hebben.
In 2001 bood bijna tweederde van de medische opleidingen in
de Verenigde Staten al dan niet verplichte cursussen in
religie, spiritualiteit en geneeskunde aan. Desondanks voelt
nog geen derde van de Amerikaanse artsen zich op zijn of
haar gemak om patiënten vragen te stellen over hun geloof.
Velen van hen geven aan hiervoor geen tijd te hebben, niet
voldoende van het onderwerp af te weten of van mening te
zijn dat dit niet relevant is voor de uitoefening van hun beroep.
Als u geïnteresseerd bent in gezondheid en meer wenst te
weten over dit onderwerp en/of als u bereid bent tot een open
dialoog en uitwisseling van ideeën, neem dan samen met ons
deel aan het Vierde Nederlandse Congres over Spiritualiteit
en Geneeskunde - Brug tussen Geneeskunde en Spiritualiteit
op 12 oktober 2013 in de Theater zaal van het Florence,
Woonzorgcentrum Steenvoorde, Generaal Spoorlaan 62, 2285
CH Rijswijk. Het zal ons een groot genoegen zijn u daar te
mogen ontvangen.
Dr. Marlene Nobre
Voorzitter
International Medical Spiritist Association

SPREKERS
Julio F.P. Peres, PhD
Julio Fernando Prieto Peres is neurowetenschapper
en psycholoog, met twintig jaar klinische ervaring.
Als arts-onderzoeker, combineert hij psychologie met
neurologie en ontwikkelt hij zijn interesse in de
neurobiologische gevolgen van psychotherapie,
waarbij hij gebruik maakt van functionele
neuroimaging om de cerebrale effecten te laten zien
van middels psychotherapie tot stand gebrachte
subjectieve verwerking, als onderdeel van zijn doctoraat
en twee postdoctorale programma’s. Julio behaalde
zijn doctoraat in de Neurowetenschappen en Gedrag bij
het Instituut voor Geneeskunde van de Federale
Universiteit te São Paulo (UNIFESP). Zijn publicaties bevatten artikelen over
psychotherapie, trauma, PTSS, veerkracht, coping, religiositeit, spiritualiteit,
reïncarnatie en functionele neuroimaging. Tevens is Dr. Peres onderzoeker bij het
Instituut voor Psychiatrie van de Universiteit te São Paulo (PROSER) en auteur van
de boeken ‘Trauma e Superação’ [Trauma en Coping], in Brazilië gepubliceerd door
Roca; ‘Neuroimaging voor Artsen: het combineren van onderzoek en de praktijk’,
van Uitgeverij InTech:http://www.intechopen.com/books/neuroimaging-forclinicians-combining-research-and-practice.
www.clinicajulioperes.com.br.

Walter van Laack, Prof. Dr. MD
Dr. van Laack is geboren in Keulen /
Duitsland, waar hij eveneens opgroeide en
medicijnen studeerde. In 1981 is hij afgestudeerd
en in 1982 getrouwd. Inmiddels heeft hij twee
volwassen zonen. Dr. van Laack werkte eerst in
Keulen, Duitsland, en is sinds 1983 werkzaam te
Aken, Duitsland, als Doctor in de orthopedie en
orthopedische chirurgie, sportgeneeskunde,
fysiotherapie, chirotherapie en Chinese
acupunctuur. Sinds 1986 is Dr. van Laack
werkzaam als docent - en later als professor Biomedische Technologie en Technische
Wiskunde aan de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen te Aken,
Campus Jülich. Tevens heeft hij, vanaf 1978, diverse malen in het buitenland
verbleven om verschillende medische ervaringen op te doen, in de Verenigde
Staten, Zuid-Afrika en China. Verder is hij werkzaam geweest als docent
medische onderwerpen voor voetbalcoaches namens de Duitse Voetbalbond
(DFB), van 1986-2001 en tevens voor de Duitse Olympische Sport Organization
(DOSB) gedurende verscheidene jaren. Dokter van Laack heeft meer dan dertig
jaar ervaring met kruiswetenschappen en bijna-doodervaringen en is auteur van
verschillende boeken op het gebied van de existentiële filosofie en de filosofie van
de natuurwetenschappen in het Duits en Engels.
(www.vanLaack-Book.eu of www.vanLaack-Buch.de).

Miriam Sommer, MD
Dr. Sommer heeft de opleiding
geneeskunde aan de Federale Universiteit
te Rio Grande do Sul in Brazilië gevolgd,
waar zij in 1980 afstudeerde. Na het
behalen van haar MD, heeft zij gedurende
drie jaar de opleiding Homeopathie als
Medisch Specialisme gevolgd bij de
Vereniging voor Homeopathische
Geneeskunde
te
Paraná,
Brazilië,
gecoördineerd door Dr. Javier Salvador
Gamarra, te Curitiba, Brazilië.
In 1983 behaalde zij de titel van Medisch
Specialist in de Homeopathie van de Federale Raad voor Geneeskunde te
Brazilië. Tijdens deze periode heeft zij eveneens in Buenos Aires
gestudeerd, bij de Argentijnse Vereniging voor Homeopathische
Geneeskunde, gecoördineerd door Dr. Francisco Xavier Eizayaga, te Buenos
Aires, Argentinië. Dr. Sommer is gedurende 20 jaar werkzaam geweest als
medisch specialiste in de homeopathie in haar privépraktijk en tevens als
vrijwilligster bij de Homeophatische Unie te Rio Grande do Sul, Brazilië.
Gedurende deze periode werkte Dr.Sommer tevens voor de
onderzoekscommissie van de Braziliaanse Vereniging voor
Homeopathische Geneeskunde (AMHB), waarbij zij deelnam aan diverse
onderzoeksprojecten. Tevens was zij in Brazilië op nationaal niveau
verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek ‘Hura brasiliensis’
(een uit het Amazonegebied afkomstig middel). Dr. Sommer is sinds 2000
werkzaam als klassiek homeopaat te Den Haag, Nederland en studeerde
in 2005 af als Master in Science (MSc) in de Klinische Epidemiologie aan de
Erasmus Universiteit te Rotterdam.
www.miriamsommer.nl
Mario F. P. Peres, MD, PhD, FACP
Afgestudeerd in de geneeskunde aan de
Faculteit der Medische Wetenschappen
van de Santa Casa de São Paulo (1995) en
als doctor in de Geneeskunde (Neurologie)
aan de Federale Universiteit van
São Paulo (2000), met een post-doctoraat
behaald aan de Thomas Jefferson
University, Philadelphia. Momenteel is hij
senior onderzoeker bij het Ziekenhuis
Israelita Albert Einstein en hoogleraar
postdoctorale Neurologie / Neuroscience
UNIFESP. Dr. Peres heeft ervaring op het
gebied van de geneeskunde, met de nadruk op neurologie en behandelt de
volgende thema’s: epidemiologie van hoofdpijn, migraine en comorbiditeit,
melatonine, pathofysiologie van hoofdpijn, trigeminus-autonome
hoofdpijnen, gezondheid en spiritualiteit en de studie van het
placebo-effect. Tevens is hij Fellow van het American College of
Physicians, voorzitter van de Medisch-spiritistische Vereniging te São
Paulo en auteur van het boek “Wat wil hoofdpijn van jou?”
Zie ook zijn site: http://cefaleias.com.br

