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Abertura com música

Integrando espiritualidade na prática clínica
Dr. Mario Peres 

Neuroimagen & Mediunidade
Dr. Julio Peres
 
O Modelo de tratamento médico homeopático: 
quando a saúde é um estado de equilíbrio e integração 
do corpo, mente e espírito
Dr. Miriam Sommer

Cura espiritual
Dr. Mario Peres

Experiências de Quase Morte, apenas alucinações ou 
vestíbulo do céu
Dr. Walter van Laack 

Fórum e encerramento

As palestras serão em inglês com tradução simultânea para o 
holandês e português (com fones de ouvido).
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www.ameinternational.org

Organizadores:

Nederlandse Raad 
         voor het Spiritisme   

www.nrsp.nl

4º CONGRESSO HOLANDÊS DE

MEDICINA E 
ESPIRITUALIDADE
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl

Inscrições online via www.geneeskundeenspiritualiteit.nl. 
A quantia referente à sua inscrição deverá ser depositada 
na conta bancária número 4.368.599 em nome de NRSP, 
Amsterdam,  mencionar: Congres 2013.

O 4o Congresso Holandês de Medicina e Espiritualidade 
ocorrerá no dia 12 de outubro de 2013 no salão de 
conferências do Florence Woningzorgcentrum, 
Gerenaal Spoorlaan 62, 2285 CH, Rijswijk. 

Taxa de inscrição
Taxa de inscrição incluindo lanche, café e chá durante o 
evento: EUR 55,00 até 25/09/2013

Após esta data você pode se inscrever se houver lugares 
disponíveis, mas sem almoço.

Estudantes
Há alguns convites gratuitos para os estudantes que se 
inscreverem até 25/09/2013.

Mais informações no site 
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl ou por e-mail 
info@geneeskundeenspiritualiteit.nl ou  
nrsp.evenementen@gmail.com 

Telefone para contato: 

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

INSCRIÇÕES



CONVITE
Nos últimos quatro séculos, graças sobretudo à forte 
intolerância religiosa, aprofundou-se o fosso entre ciência e 
religião, com a opção da maioria das comunidades científicas 
pelo paradigma materialista. No contexto da Medicina não 
tem sido diferente, sobretudo, no século XX, fortemente 
impregnado de uma visão reducionista que a tem limitado 
ao campo estreito do corpo físico. Algo de novo, porém, vem 
ocorrendo, particularmente, na última década, com a 
introdução do fator Espiritualidade nos estudos, pesquisas, e 
na própria práxis médica. Neste movimento, Espiritualidade 
tem a conotação que lhe deu William James, o mais elevado 
sentimento, o mais nobre, que une a criatura ao Criador. 

Desse modo, pertencem a ele médicos e profissionais da 
saúde das mais diversas confissões religiosas ou mesmo os 
que simplesmente crêem no Ser Supremo, sem os liames da 
religião formal.

Em 2001, nos Estados Unidos, quase dois terços das escolas 
médicas já mantinham cursos obrigatórios ou eletivos sobre 
religião, espiritualidade e medicina. Apesar disso, menos de 
um terço dos médicos americanos sentem-se à vontade para 
perguntar sobre a religiosidade dos pacientes; muitos alegam 
falta de tempo, incapacidade para lidar com o assunto, ou não 
a julgam relevante na prática médica.

Se você lida com a saúde e deseja saber mais sobre o assunto, 
gosta do diálogo e do livre debate de idéias, venha participar 
conosco do 4º Congresso Holandês de Medicina e 
Espiritualidade. Teremos imenso prazer em recebê-lo.

Até lá,

Dr. Marlene Nobre
AME-Internacional

PALESTRANTES
Julio F.P. Peres, PhD
Psicólogo clínico e Doutor em Neurociências e 
Comportamento pelo Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. Fez Pós-doutorado no 
Center for Spirituality and the Mind, University of 
Pennsylvania e na Radiologia Clínica – Diagnóstico de 
Imagem pela UNIFESP. Autor de estudos que 
investigaram os efeitos neurobiológicos da 
psicoterapia através da neuroimagem funcional 
funcional (Psychological Medicine 2007 e Journal of 
Psychiatric Research 2011).Pesquisador do 
Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade 
(PROSER) do Instituto de Psiquiatria da Universidade

de São Paulo e Professor Titular de Psicotraumatologia Clínica do Hospital Pérola 
Byington. Autor de artigos científicos sobre psicoterapia, trauma psicológico, 
espiritualidade/religiosidade, reencarnação, resiliência, superação e dos livros “Trauma 
e Superação: o que a Psicologia, a Neurociência e a Espiritualidade ensinam” editora 
ROCA e “Neuroimaging for Clinicians: Combining Research and Practice” Ed. InTech 
(intechweb.org/books/show/title/neuroimaging-for-clinicians-combining-
research-and-practice). 
www.clinicajulioperes.com.br.

Mario F. P. Peres, MD, PhD, FACP
Possui graduação em Medicina pela 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo (1995) e doutorado em 
Medicina (Neurologia) pela Universidade 
Federal de São Paulo (2000) e 
pós-doutorado/fellowship pela Thomas 
Jefferson University, Philadelphia. 
Atualmente é pesquisador senior do 
Hospital Israelita Albert Einstein, 
professor da pós-graduação Neurologia/
Neurociências da UNIFESP e Presidente da 
Associação Médico Espírita de São Paulo.

Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Neurologia, atuando 
principalmente nos temas: epidemiologia das cefaleias, enxaqueca e 
comorbidades, melatonina, fisiopatologia das cefaléias, cefaléias 
trigêmino-autonômicas, saúde e espiritualidade e o estudo do efeito placebo. 
É fellow do American College of Physicians, autor do livro “Dor de cabeça: o 
que ela quer com você”, criador do site cefaleias.com.br e dordecabeca.net. 
Representante da Sociedade Internacional de Cefaleia para o capítulo da nova 
classificação das Cefaleias no tema Cefaleia Hípnica. 
 

Miriam Sommer, MD
Dra Miriam Sommer, membro da AMHB 
(Associação Medica Homeopática Brasileira) 
no Brasil e da NVKH (Nederlandse Vereniging 
van Klassiek Homeopaten) na Holanda.
Por seis anos cursou a Faculdade de 
Medicina junto à Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Após 
estes seis anos de estudos médicos, 
frequentou, durante três anos, o Curso de 
Especialização em Homeopatia para 
Médicos, junto a Associação Médica do 
Paraná, e coordenado pelo 

Dr. Javier Salvador Gamarra, em Curitiba, Brasil. Em 1983, recebeu o título de 
Especialista em Homeopatia pelo Conselho Federal de Medicina Brasileiro. Neste 
período de formação, também frequentou o Curso de Homeopatia junto a Escola 
de Homeopatia da Associação Médica Homeopática Argentina, coordenada pelo Dr. 
Francisco Xavier Eizayaga, em Buenos Aires, Argentina. Trabalhou durante 20 anos 
no Brasil, como médica especialista em Homeopatia, tanto em sua clinica particular 
como no ambulatório da Liga Homeopática do Rio Grande do Sul. Por 16 anos 
trabalhou para os funcionários do Banco do Brasil, atendendo na especialidade 
médica homeopática. Durante todo o período que clinicou no Brasil, atuou na 
Comissão de Pesquisa da Associação Medica Homeopática Brasileira (AMHB), 
pesquisando novas possibilidades terapêuticas oriundas da Amazônia. Em 2005, 
movida por este ideal de aperfeiçoamento na pesquisa, finalizou o curso o mestrado 
em Epidemiologia Clinica pela Universidade Erasmus de Rotterdam, na Holanda, e 
seu projeto de pesquisa foi na área de pesquisa clinica homeopática. Miriam 
Sommer, desde 2000, vem trabalhando em seu consultório particular em Haia 
(Den Haag) na Holanda. 
www.miriamsommer.nl

Walter van Laack, Prof. Dr. MD
Nasceu em Colônia, na Alemanha. Lá cresceu e se 
graduou em Medicina em 1981. Em 1982 se casou 
e hoje tem dois filhos já adultos. Iniciou sua carreira 
em Colônia e desde 1983 tem trabalhado em Achern, 
também na Alemanha. É especialista em ortopedia, 
cirurgia ortopédica, medicina esportiva, fisioterapia, 
chiroterapia e acupuntura chinesa. Desde 1986, é 
orador, tendo se tornado mais tarde, também 
professor em Engenharia Biomédica e 
“technomathematics” na Universidade de Ciências 
Aplicadas em Achern, no campus Jülich, Faculdade 
de Engenharia e Tecnologia Médica e Matemática. 

Dr. Van Laack, desde 1978, tem viajado para países como os Estados Unidos, África 
do Sul, e China, com o objetivo de adquirir mais experiências médicas. Além dessas 
atividades, ele também trabalhou como conselheiro/orador em assuntos médicos 
para a Federação Alemã de Futebol (DFB) de 1986 a 2001, e para a Federação Alemã 
de Esportes Olímpicos (DOSB) durante alguns anos. Há mais de 30 anos, Dr. Van 
Laack, vem estudando/lidando com Ciências Multidisciplinarias e Experiência de 
Quase Morte (EQM). Ele é autor de vários livros sobre Filosofia Existencial e Filosofia 
das Ciências Naturais, tanto em alemão como em inglês.
www.vanLaack-Book.eu or www.vanLaack-Buch.de


