U ontvangt een deelnamebewijs per e- mail!
Het 9de Nederlandse Congres over Geneeskunde en
Spiritualiteit vindt plaats op 27 oktober 2018 in de
Conferentiezaal van het Amsterdam Art Center Donauweg
23, 1043AJ Amsterdam.
Inschrijvingskosten
Bij inschrijving t/m 14-10-2018 inclusief lunch en
onbeperkt koffie en thee voor de hele dag: € 50,00
Na deze datum kunt u zich inschrijven indien er nog
plaatsen beschikbaar zijn, maar dan zonder lunch.
Studenten
Er zijn enkele entreekaarten met 50% korting beschikbaar
voor studenten die zich uiterlijk 14/10/2018 inschrijven.
Beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
Kijk voor meer informatie op:
www.geneeskundeenspiritualiteit.nl of
mail naar info@geneeskundeenspiritualiteit.nl

Hoogrisicozwangerschap en Spiritualiteit
Door Antônia Marilene da Silva, MD

Depressiviteit en Spiritualiteit
Door Carlos Roberto de Souza Oliveira, MD

Complementaire Spiritistische Therapieën - Wegen naar
Integratie in de Geneeskunde
Door Marcelo Saad, MD, PhD

De lezingen worden in het Portugees gegeven en naar het
Nederlands vertaald.
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Organisatie:
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Conferentiezaal van het Amsterdam Art Center
Donauweg 23, 1043AJ, Amsterdam

De Pijn van de Ziel - De Chronische Pijn in de Wetenschappelijke
en Spiritistische Visie
Door José Roberto Pereira Santos, MD

Zaterdag, 27 oktober 2018
Ontvangst vanaf 8:30 uur
Congres van 9:15 tot 17:30 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 IBAN: NL76INGB0004368599, t.n.v.
NRSP, Amsterdam o.v.v. : Donatie Congres 2018.

GENEESKUNDE
EN SPIRITUALITEIT

PROGRAMMA
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INSCHRIJVING

INLEIDING
De belangrijkste missie van de Medisch Spiritistische
Verenigingen is het overbruggen van de grote kloof tussen
Geneeskunde en Spiritualiteit. In de afgelopen twee decennia zijn
wij getuige geweest van een grote vooruitgang van de studie van
de bewustzijn-lichaam-geest benadering, die een groeiende
aandacht krijgt in binnen- en buitenland. En dit onder alle lagen
van de bevolking. Dit heeft geleid tot een toegenomen
belangstelling van het grote publiek voor een steeds meer
integrale aanpak, voorheen bekend als Alternatieve
Geneeskunde. Omdat deze aanpak meestal in combinatie met de
traditionele geneeskunde wordt toegepast, werd de naam
veranderd in Complementaire Geneeskunde. Meer recent, heeft
de meerderheid van de medische scholen in de Verenigde Staten
deze praktijken opgenomen in hun curriculum als "Discipline
Integratieve Geneeskunde", dat een holistische benadering van de
behandeling centraal stelt.
Het aantal wetenschappelijke artikelen, gepubliceerd op het
gebied van spiritualiteit en gezondheid, is in de afgelopen twee
decennia toegenomen. Tegelijkertijd hebben wij de ontwikkeling
van verschillende Academische centra en belangengroepen,
gewijd aan de studie van spiritualiteit toegepast op de klinische
praktijk, zien groeien. Homeopathie, Chinese en Ayurvedische
geneeskunde, evenals verschillende vormen van meditatie en
andere holistische behandelmethoden, worden toegepast in
Integratieve Geneeskunde en worden vaak samen met de
traditionele geneeskunde opgenomen in therapeutische
benaderingen. Echter, het concept van de Geest en de relatie met
het lichaam, zeer goed bestudeerd in de boeken uitgegeven door
Allan Kardec en later door Francisco Candido Xavier (Spiritueel
auteur Andre Luiz), ontbreekt nog vaak grotendeels binnen de
disciplines van de Integratieve Geneeskunde. De eerste stap op
weg naar het vullen van dit gat was de publicatie van een artikel
door een wetenschappelijk tijdschrift, waaruit blijkt dat de kennis
over de pijnappelklier van de Geest Andre Luiz was voorafgegaan
aan de ontwikkeling van inzichten op dit gebied door
wetenschappers.
Daarom kunnen wij gelukkig zeggen dat de kloof tussen
geneeskunde en spiritualiteit langzaam maar zeker steeds
smaller wordt. In dat opzicht erkennen wij het onvermoeibare
werk in de afgelopen tientallen jaren van Dr. Marlene Nobre,
voormalig voorzitter van de Braziliaanse en Internationale
Medisch Spiritistische Verenigingen, door het geven van lezingen
over de hele wereld en het schrijven van artikelen. Ook zorgde zij
voor publicaties en initiatieven die de weg vrijmaakten om de brug
tussen Geneeskunde en Spiritualiteit steviger te maken. Dr.
Marlene Nobre is enkele jaren geleden teruggekeerd naar de
geestenwereld, maar wij willen deze missie van haar altijd een
warm hart toegedragen en samen met u enthousiast blijven
omarmen, stimuleren en ontwikkelen.
Vanuit deze gedachte zijn wij blij om het 9DE Nederlandse
Congres over Spiritualiteit en Geneeskunde aan te kondigen,
dat zal worden gehouden in de Conferentiezaal van het
Amsterdam Art Center Donauweg 23, 1043AJ Amsterdam op 27
oktober 2018. Het zal ons een groot genoegen zijn u daar te
mogen ontvangen.
Namens de Nederlandse Raad voor het Spiritisme (NRSP) en de
Internationale Medisch Spiritistische Verenigingen, nodig ik u uit
om samen met ons dit belangwekkende congres handen en
voeten te geven.
Sonia Q. Doi, MD, PhD
Voorzitter
International Medical Spiritist Association

SPREKERS
José Roberto
Pereira Santos, MD
José Roberto Pereira Santos
Internist, verder gespecialiseerd
tot reumatoloog en arts op de
Intensive Care. Secretaris en
vicevoorzitter van de regio
Espírito Santo van de Landelijke
Artsenfederatie (Braziliaanse
Maatschappij tot bevordering der
Geneeskunde) tijdens de periode
1993 - 1998. Voorzitter van de
vereniging van Reumatologen
van de regio Espírito Santo in de
periode tussen 2005 en 2009 en
tussen 2011 en 2015. Medisch
coördinator en routinearts bij de
volwassen ICU van het Medisch
centrum van Vila Velha.
Oprichter en wetenschappelijk
directeur van de Medisch Spiritistische Vereniging van de staat
Espírito Santo. Coördinator van de commissie bio-ethiek van
de Braziliaanse Medisch Spiritistische Vereniging. Lid van de
commissie bio-ethiek van de Braziliaanse Vereniging voor
Reumatologie. Coördinator van de Broederlijke Ondersteuning
aan de drugsverslaafde van de Spiritistisch Medische
Vereniging van de staat Espírito Santo, Brazilië.

Carlos Roberto de
Souza Oliveira, MD
Afgestudeerd in de
geneeskunde aan de Federale
Universiteit van Paraíba met
specialisatie in de
anesthesiologie.
Hij heeft een postdoctoraal in
Acupunctuur en
Arbeidsgeneeskunde.
Hij is adviseur van de Regionale
Raad voor Geneeskunde van
Paraíba.
Lid van de Braziliaanse
Vereniging van Anesthesiologie.
Tweede Secretaris van
AME-Brazilië.

Marcelo Saad,
MD, PhD
Arts, gespecialiseerd in
fysiotherapie en acupunctuur.
Doctoraat in
Revalidatiewetenschappen aan
de Universiteit van São Paulo.
Mede-oprichter van de
Interreligieuze Coalitie voor
Gezondheid en Spiritualiteit.
Huidige voorzitter van de
Spiritistisch Medische
Vereniging van São Paulo. Naast
zijn werk als arts, is hij actief in
wetenschappelijke publicaties,
redacties van medische
tijdschriften, technische
lezingen en deelname aan
wetenschappelijke taken. Zijn
interessegebieden zijn
Spiritualiteit in Gezondheid,
Acupunctuur en
Complementaire Therapieën.
www.msaad.org

Antônia Marilene da
Silva, MD
Arts, afgestudeerd aan de
Federale Universiteit van Minas
Gerais (UFMG). Gespecialiseerd
in Cardiologie en
Verkeersgeneeskunde aan de
Federale Universiteit van Minas
Gerais (UFMG).
Acupuncteur. Vrijwillige docent
cardiologie aan het Academisch
Ziekenhuis van Brasilia (HUB).
Zij is hoofdopleider van artsen
in opleiding tot Cardiologisch
specialist aan het Academisch
Ziekenhuis van Brasilia (HUB).
Lid van de Medisch
Spiritistische Vereniging van
Brasilia.

