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Comentários
Há quase um século se estuda os fenômenos orgânicos e psíquicos da mediunidade. No
Brasil um dos mais importantes estudiosos nesta área é o neuropsiquiatra Sérgio Felipe
de Oliveira, mestrado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e diretor da Clínica Pineal Mind de São Paulo.
Nesta entrevista para a revista “Saúde e Espiritualidade” (“Health and Spirituality”), Dr.
Sérgio nos conta um pouco de seus estudos e investigações sobre a glândula pineal e a
mediunidade.
A Ciência reconhece o tema da “mediunidade”?
O Código Internacional de Enfermidades (CID) N°10 (F44.3) de certa forma o
reconhece; do mesmo modo que o tratado de Psiquiatria de Kaplane e Sadock, no
capítulo sobre as teorias da Personalidade, quando se refere ao estado de transe e de
possessão pelos espíritos. Carl Gustav Jung, fez um estudo com uma médium possuída
por espíritos. Enfim, já é uma abertura para discutir o tema do ponto de vista científico.
No seu curso, como o senhor orienta as pessoas para o estudo da mediunidade?
De início, é necessário apresentar os conceitos de Universos Paralelos e a Teoria das
Superquedas, porque essas hipóteses científicas buscam a unificação de todas as forças
físicas conhecidas e pressupõem a existência de 11 dimensões, coincidindo com a
revelação espírita sobre os diversos planos da vida espiritual. Temos que estudar
também outros temas científicos importantes, tal como a Física Quântica, apresentada
por Einstein e desenvolvida por Paul Dirac, assim como o teorema de Gödel.
Precisamos discutir um pouco sobre os tipos de matéria que participam da construção
dos corpos sutis do espírito, além de estudar a dinâmica da Psicologia Transpessoal.
Assim podemos entender melhor como se pruduz a comunicação entre os espíritos,
sejam esses encarnados ou desencarnados.
Que seria realmente a mediunidade?
A mediunidade é uma faculdade da percepção sensorial. Como qualquer faculdade deste
tipo, para ser exercida, a mediunidade necessita de um órgão que capte e o outro que
interprete. A nossa hipótese é que a glândula pineal é um órgão sensorial da
mediunidade, como um telefone celular, que capta as ondas do aspecto eletromagnético,
que vêm da dimensão espiritual, e o lóbulo frontal faz o juízo crítico da mensagem,
auxiliado pelas demais áreas encefálicas.

Mas a glândula pineal não se calcifica depois dos 10 anos de idade?
De fato, ocorre o processo bio-mineral da glândula e ela se calcifica. Em minha tese de
doutorado da USP, investiguei os cristais da glândula pineal mediante a difração dos
raios X.
Eu usei também a tomografia computadorizada e a resonância magnética. Tive a
oportunidade de observar nos cristais uma micro circulação sangüínea que os mantinha
metabolicamente ativos e vivos.
Acredito que sejam estruturas diamagnéticas que repelem ligeiramente o campo
magnético, cujas ondas se deixam ser recocheteadas de um cristal a outro. Isso é como
um seqüestro dos campos magnéticos pela glândula. Quanto mais cristais uma pessoa
tem, mais possibilidades terá de captar as ondas eletromagnéticas. Os Médiums
ostensivos têm mais cristais.
Quais são os sintomas da mediunidade?
Variam dependendo do tipo da mediunidade. Nos fenômenos espíritas, como é o caso
da psicofonia, da psicografia, da possessão, etc, há captação pelos cristais da glândula
pineal e sua ativação adenergética, quero dizer que pode ocorrer ataque cardíaco,
aumento do fluxo renal, circulação periférica diminuída, etc. Nos fenômenos psíquicos,
em que a alma do encarnado se afasta do corpo, como em estado de desdobramento, os
sintomas são outros: podemos ter distúrbios de sono, sonambulismo, terror noturno,
ranger de dentes, angústia, fobia, etc. Encaixam-se aqui também os fenômenos de cura e
ectoplasma. Nos psíquicos, ocorrem mais fenômenos colienergéticos: expansão das
atividades do aparelho digestivo, diminuição da pressão arterial, etc.
Quer dizer que a mediunidade não se manifesta sempre como fenômeno paranormal?
Correto. Uma boa parte das vezes, se expressa mediante alterações do comportamento
psicobiológico. A explicação é a seguinte: a glândula pineal, um órgão sensorial, capta
as ondas magnéticas dos universos paralelos; a percepção seria enviada ao lóbulo frontal
que a interpretaria. Para isso é necessário se ter um certo treino e, antes de mais nada, a
transcendência, do contrário não há desenvolvimento nessa área.
E no caso de a pessoa não conseguir essa trascendência?
Nesse caso as ondas magnéticas vão influir diretamente sobre as áreas do hipotálamo e
as estruturas ao seu redor, sem passar pelo juízo crítico do lóbulo frontal e sem receber
seu comando. Conseqüentemente a pessoa perde o controle do comportamento
psicobiológico e orgânico. É o que acontece em muitos casos de obesidade, quando a
pessoa come sem fome ou nos casos de dificuldades nas relações sexuais.
Se o efeito se produz na área da agressividade, haverá talvez um aumento da autoagressividade (desencadeando depressão e fobia) ou da hetero-agressividade (com
violência contra outras pessoas). Se o sistema reticular ascendente é ativado (esse
sistema é responsavel pelos estados de sono e vigilia) podem ocorrer distúrbios nessa
área. Nos casos citados ocorrem sintomas sem desenvolvimento da mediunidade, com
alterações hormonais, psiquiátricas ou orgânicas. Se não há o controle do lóbulo frontal,
as áreas mais primitivas predominam. A pessoa não usa a capacidade de transcendência.
Essas são hipóteses que acumulei durante as investigações e nos casos clínicos.
Se um paciente lhe perguntasse se o seu problema é espiritual ou orgânico, qual seria a
sua resposta?

Não existe uma coisa separada da outra. Eu parto da hipótese de que a pessoa é um
espírito. Por isso a influência espiritual tem repercursão biológica e os comportamentos
psico-orgânicos têm influência sobre o espírito.
Qual e o caminho para a integração da ciência e da espiritualidade?
O cérebro está, como um embrião, ligado ao coração. Não existe raciocínio sem
emoção. Somente a capacidade de amar constrói a verdadeira identidade das pessoas.
Somente após a união definitiva entre a Ciência e a Espiritualidade, a humanidade
poderá encontrar a paz e o amor.
o entrevistado,Sérgio Felipe de Oliveira, é neuropsiquiatra com mestrado em Ciências
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Clínica Pineal
Mind de São Paulo.
revista Saúde e Espiritualidade da Associação Médico Espírita.

ilustração do site.
VEJA MAIS EM: www.redevisao.net
PARA ENTRAR EM CONTATO COM O DR. SÉRGIO PROCURE NA LISTA POR:
CLINICA PINEAL MIND DE SÃO PAULO.

96 Respostas to this post.
1.
Publicado por Vanessa em Abril 30, 2008 12:19 pm às 12:19 pm

Gostaria de saber se o doutor tem algum e-mail pelo qual possamos entrar em
contato.
Desde já agradeço.
Responder
2.
Publicado por Cláudia Maia em Junho 7, 2008 10:01 am às 10:01 am
O Dr. Sérgio é simples ao apresentar seus estudos. Movido pela paixão
empolga-se e empolga que o assiste ou lê seus trabalhos.
Dr. que Deus o ilumine sempre e que favoreça seus estudos para que nos ajude
sempre a entender este fascinante dom que é a Mediunidade.
Responder
3.
Publicado por FL em Junho 18, 2008 8:19 am às 8:19 am
Muito bem explanado o assunto. Tenho interesse de me aprofundar mais pra
entender muitas coisas, inclusiveo poruqê de me mnadarem a frequentar um
centro espirita, até agora ñ entendi o q estas pessoas observam em mim. Q
leitura me recomenda?
Responder
4.
Publicado por Guilherme em Julho 4, 2008 14:17 pm às 14:17 pm
Não é teoria das superquedas e sim da supercordas!
A fisica quântica não foi apresentada por Einstein.
A pineal de todo mundo se calcifica com a idade, não só de médiuns
Responder
5.
Publicado por Fatima Aparecida Brazão em Julho 6, 2008 11:29 am às 11:29 am
Olá

Estou muito interessada no assunto, além do meu interesse profissional
(psicologa) tenho interesse de me compreender.
Porém moro no Sul de Minas Gerais e não tenho muita possibilidade atualmente
de ficar viajando para SP. Portanto eu gostaria de um roteiro pela Net. de como
posso estar acompanhando esse trabalho e me informando mais.
Grata.
Responder
6.
Publicado por zilda da costa em Julho 8, 2008 18:36 pm às 18:36 pm
Dr. Sergio,
por favor indique titulos de livros de sua autoria ou de terceiros sobre o assunto
mediunidade.Podem ser publicacoes em portugues ou ingles.
Fiquei curiosa quanto as criticas de “Guilherme – n,4).Poderia explicar, por
favor, se elas sao validas?
Agradeco a atencao.
Zilda Costa
Responder
7.
Publicado por mauricio campos em Julho 10, 2008 16:38 pm às 16:38 pm
Só há pouco tempo descobri que sofro de transtorno bipolar de humor, antes
vários médicos me trataram sempre como portador de depressão crônica.
(fato:tentei suicídio aos 22 anos – 8 dias em coma, 4 paradas cardíacas -e mais
tarde com trinta e poucos anos – esta de forma mais leve.) A médica que me
diagnosticou corretamente ficou chocada ao saber que eu estava tomando
antidepressivos de 2000 a 2500 mg (que me deixavam totalmente eufórico e
briguento). Hoje ela me trata com moderadores de humor e também remédio
para esquisofrenia. Minha pergunta: será que você poderia fazer uns testes
comigo? Antes do tratamento que faço agora, em estados maníacos agudos, eu
chegava a falar tudo o que estava acontecendo com uma das pessoa que estava
ao meu lado na mesa de um bar, sem conhecê-la. Ela ficava assustada porque eu
acertava tudo. Também já ouvi de pessoas às quais, em momentos de fúria, disse
tudo de ruim que iria acontecer a elas me confirmarem mais tarde que
acontecera mesmo…Por isso minha curiosidade em saber sua opinião. Vi e li
tudo sobre seus estudos, te acho um gênio!!! Quem sabe você poderá me dar
uma resposta. Melhorei muito com o novo tratamento. Mas perdi a vontade
sobre quase tudo que antes fazia animado (quando não estava deprê): sexo,
pintar, desenhar, escrever (sou publicitário, ou já fui…), não saio de casa há
quase três anos. Estou de licença médica (INSS) e implorando aposentadoria
(tenho 59 anos). Sei que estou ficando velho, mas ainda sinto que tenho muito

pra oferecer. De verdade, parece que tenho uma missão,… essas coisas.
Agradeço de coração, Sérgio Felipe de Oliveira. “Você vai fazer a diferença”,
acredite em mim.
Mauricio, tel: 55 72 20 85 (Vila Mariana)
Responder
8.
Publicado por Luiza Helena Dantas em Julho 13, 2008 20:06 pm às 20:06 pm
Sou Assistente Social e trabalho em Psiquiatria há quasw quinze anos…Os
Estudos do Dr. Sergio tm sido meu principal argumento científico para
convencer e/ou fazer reconhecer os colegas de trabalho sobre a realidade
espiritual…
Deus o abençoe Dr. Sergio!
Responder
9.
Publicado por Adriane em Julho 20, 2008 14:37 pm às 14:37 pm
Asssiste sua aula no yutube e fiquei muito encantada com o exposto de maneira
simples e preciosa. Gostaria de ter mais acesso a suas informaçoes sobre gl.
Pineal, pois dou aula de yoga e com suas investigações enriquecera as nossas
praticas. Amor e gratidão por disponibilizar chaves que abrem o Eterno ao
interno.
Shalooom Adriane Dambolena
Responder
10.
Publicado por luis carlos o. barbosa em Julho 28, 2008 20:18 pm às 20:18 pm
tenho sido muito cético com relação a qualquer forma de espiritualidade…e a
“mediunidade” em especial…mas sou também autocrítico…não posso negar que
tenho uma estranha
capacidade de escrever fora dos padrões…ou seja …pratico uma “quase”
psicografia…então esse tema “a mediunidade e a psicanálise” me chamou muito
a atenção…mas esse tema da glândula pineal tem originado até uma ceita
chamada “racional superior”…o que tem a ver a citada seita com os estudos da
neuropsiquiatria?
Responder

11.
Publicado por Emilia em Julho 31, 2008 11:07 am às 11:07 am
Gostaria de obter o telefone do Dr Sérgio, além do endereço e telefone da
Clínica Pineal Mind de São Paulo.
Obrigada,
Emilia
Responder
12.
Publicado por Ana em Agosto 3, 2008 8:26 am às 8:26 am
Bom dia. Apenas lhe passo meu e-mail, pois preciso lhe falar. Sei que é
possível. O mundo está repleto de possibilidades e este é o meu momento. Um
abraço. Aguardo notícias. Até mais.
Responder
13.
Publicado por Ana em Agosto 3, 2008 8:27 am às 8:27 am
Drº. Sérgio.
Bom dia. Apenas lhe passo meu e-mail, pois preciso lhe falar. Sei que é
possível. O mundo está repleto de possibilidades e este é o meu momento. Um
abraço. Aguardo notícias. Até mais.
Responder
14.
Publicado por Jorge Hodick-Lenson em Agosto 28, 2008 13:43 pm às 13:43 pm
Dr.Sergio,
Sou colega seu e gostaria de um email ou telefone para contato pessoal.
Grato
Jorge Hodick-Lenson
(11) 99336485
Responder
15.

Publicado por fatima mattafa em Agosto 28, 2008 23:22 pm às 23:22 pm
O D. Sergio atende pacientes em seu consultorio?Qual o endereco ou telefone?
Obrigado..
Responder
16.
Publicado por liliam em Agosto 30, 2008 20:39 pm às 20:39 pm
Dr. Ségio…
Estou dormindo, quando tento acordar não consigo abrir os olhos, nem mexer
um só dedo, mesmo sem abrir os olhos, vejo as vezes as pessoas em minha
volta. E já me vi sentada na cama, quando na verdade estava deitada.
Gostaria que o senhor me esclarece o que se psa comigo, pois não encontrei
resposta na medicina.
Grata…
Responder
17.
Publicado por gregoria em Setembro 6, 2008 9:49 am às 9:49 am
Dr.Sergio, gostaria de saber o endereço onde possamos
encaminhar uma jovem, filha de uma conhecida, que além
de tentar o suicidio, sem motivo aparente, ela não pode
olhar para a mãe que quer agredi-la. Esteve internada,
está um pouco melhor mas sob forte medicação.
Muitíssimo grata por sua atenção.
gregória
Responder
18.
Publicado por Anotnio Ademar de aguiar em Setembro 7, 2008 23:43 pm às
23:43 pm
A CIENCIA SEM DEUS, ENCONTRA O FIM DO TUNEL SEM
SOLUCIONAR A PROBLEMATICA HUMANA, QUE SE FAZ ALEM DA
TANGIBILIDADE.
Responder

19.
Publicado por Ana Maria Carramão Gomes em Setembro 14, 2008 17:07 pm às
17:07 pm
Gostaria de saber como agendar uma consulta com Dr Sergio Felipe de Oliveira.
Ele atende em algum consultório no Rio de Janeiro? Desde já ,agradeço,Ana
Responder
20.
Publicado por Marlene T. de Souza em Setembro 15, 2008 13:42 pm às 13:42
pm
Dr. Sergio Felipe Oliveira
o senhor atende em consultório, em São Paulo?
Qual o telefone da Clínica Pineal Mind de São Paulo.
Dá cursos e palestras? Onde comprar a Revista Saude e Espiritualidade da
Associação Médico Espírita.
Obrigada,
Marlene
Responder
21.
Publicado por José Ricardo em Setembro 24, 2008 11:43 am às 11:43 am
Caro Dr. Sergio, gostaria de saber o fone , e-mail para entrar em contato
obrigado
JRicardo
Responder
22.
Publicado por Romicyro Milone em Setembro 25, 2008 6:39 am às 6:39 am
Gostaria de saber como entrar em contato com Dr. Sergio.
Sofria de severa dor de cabeca e acabou quando estava em Londres que estourou
um barulho no ouvido Tinittus que persiste ate hoje.
Fui a diversos medicos que disseram que nao tinha nada e estava relacionado
com o stress.

Fui a mediuns que disseram que vinha do campo espiritual, uma forma de
comunicacao que eu ainda nao entendia.
Responder
23.
Publicado por Ana em Setembro 29, 2008 12:31 pm às 12:31 pm
Gostaria de saber se Dr. Sérgio atende em algum consultório/hospital?
Se não… gostaria de indicação de algum médico-espírita… de preferência
psiquiatra.
Grata,
Responder
24.
Publicado por Deise em Outubro 1, 2008 17:59 pm às 17:59 pm
Dr.Sérgio gostaria de saber o seu email para contados,pois gostariamos muito de
agendar uma palestra com o Senhor.
Um abraço
Responder
25.
Publicado por Antonio José de M. Moreira em Outubro 2, 2008 12:13 pm às
12:13 pm
Curso Psicologia, estou fazendo um trabalho que relaciona psicologia e
mediunidade, precisando de mais referências científicas para embasamento.
Gostaria de saber quis os livros de sua autoria ou indicação.
Responder
26.
Publicado por Lucia Christina em Outubro 4, 2008 20:03 pm às 20:03 pm
Sou medium e estendo muito bem o que o Dr Sérgio fala. Não me pergunte
porque, mas quando alguem chega perto de mim já digo coisas que ela teria ou
gostaria de ouvir. Quando percebo já falei e a pessoa espanta-se por eu estar
falando coisas que ela sente.. Eu sinto o que a angustia a pessoa, o sofrimento e
acabo dando a mensagem certa e ela sente-se amorosamente acolhida por eu
compartilhar com ela essas emoções.. Me sinto feliz por ser sensitiva e ajudar

quem aparece na minha frente. As vezes tambem acabo entrando em sintonias
em vibrações que me fazem ter que fazer um esforço enorme para me
equilibrar.. Mas estou aprendendo, pois afinal eu não tenho isso por acaso ..
Ainda tenho a percepção das coisas que estão por acontecer.. parece que uma
voz me diz o que irá acontecer em algumas situações. Sei que tenho uma missão
aqui na Terra como ser humano e um ser do astral, Que diga os mestres da
Grande Falange Branca Universal.
Namastê
Mayanna de Fergana
Responder
27.
Publicado por fatima regina em Outubro 9, 2008 18:32 pm às 18:32 pm
Ja enviei uma solicitacao do telefone e endereco do Dr. Sergio porem nao recebi
nenhuma resposta existe uma razao para que nao seja passado aos leitores a
forma de encontra-lo.?
Ja estou fora do espiritismo ha algum tempo pelo proprio desequilibrio que
acontecia apos os trabalhos e que me deixava inerte diante desta minha missao
no Planeta Terra… venho estudando as Filosofias Orientais e percebo que os
fenomenos “mediunicos sao explicados de maneira mais suave e sem cobrancas..
so queria me livrar da angustia e desta dor de alma, da falta de felicidade e desta
procura incesante do “nao sei o que”.. acho que valeria a pena conversar com
Dr. Sergio, sua palestra me foi enviada por um colega psiquiatra porque achou
ali todos os meus sintomas.. obrigado
Responder
28.
Publicado por silvana em Outubro 12, 2008 1:54 am às 1:54 am
o senhor fez os cursos mediunicos no centro irmao x,com a dna ILDA e algumas
vezes qdo se tratava de explicar sobre a glandula pineal vc dava a aula com a
jussara e o mario?
eu dava aula teorica com a dna Ilda,que infelizmente faleceu,na escola de
medium e fui na sua casa com o grupo dos samaritanos.sera que e o dr.sergio
que estou pensando?
mande resposta se possivel,haja vista que estou curiosa para ver o seu trabalho.
abracos
silvana
Responder
29.

Publicado por Sonia em Outubro 13, 2008 0:35 am às 0:35 am
Os interessados encontrarao mais informaçoes e edificantes aulas no site
http://www.redevisao.net. La ele fala o email, endereço e ainda responde
perguntas no horario pre-definido. Jesus abençoe seu trabalho Dr Sergio.
Responder
30.
Publicado por Patrícia e Alceonira em Outubro 26, 2008 11:30 am às 11:30 am
Carissimo Sergio,
Parabenizamos pelo execente estudo. Sempre que podemos estamos lendo,
relfetindo e pesquisando sobre tais temas e poucos tem levado tão a ´serio…
é chegado o tempo de todas as verdades, e o perispirito com modelo biologico já
não pode ser negado.
Se for possivel envie-me contatos necessito muito de trocar informações.
PARABÉNS…
Responder
31.
Publicado por Aline de Medeiros em Outubro 27, 2008 15:00 pm às 15:00 pm
Gostaria de saber onde o senhor Dr Sergio felipe Oliveira atende ou e.mail para
contato.
Acabei de assitir o video dele postado no you tube e me identifiquei muitissimo.
grata
Aline
Responder
32.
Publicado por Aline de Medeiros em Outubro 27, 2008 15:02 pm às 15:02 pm
Gostaria de saber onde o senhor Dr Sergio felipe Oliveira atende ou e.mail para
contato.
Acabei de assitir o video dele postado no you tube e me identifiquei muitissimo.
grata
Aline

Responder
33.
Publicado por Katia S. em Novembro 10, 2008 12:13 pm às 12:13 pm
Olha, eu espero que vc respondam às msg destas pessoas que estão aí tão aflitas,
prq não é justo não dar mais infos sobre o médico e sobre a clínica, como
endereço, telefone, custo de alguns tratamentos, etc.
O artigo me parece, por isso mesmo, professionalmente incompleto. Vcs
poderiam resoler esta falha, completando o artigo com tais informações, por
favor?
Um abraço.
Responder
34.
Publicado por Márcia N em Novembro 10, 2008 20:56 pm às 20:56 pm
Dr. Sérgio Felipe, Boa Noite!
Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que tem
realizado.
Assisti alguns artigos e gostaria de saber se o senhor atente em algum
consultório e/ou ambulatório, pois fiquei muito interessada. Faço tratamento
para depressao a muitos anos, já tomei vários medicamentos, mas para dizer a
verdade nao sinto nenhuma diferença com os medicamentos ( Tryptanol,
Daforim, Fluoxetine, Diazepam, Bromazepam). Tenho também muitos
problemas com alergias, já fiz todos os tipos de exame para detectar quais as
causas das minhas alergias pois tenho desde criança e com o passar do tempo
esta se agravando, hoje já tenho urticário que os alergologistas classificam como
urticária nervosa visto que nos exames nao aparece nenhuma causa. Fora isto já
tive outros problemas que os médicos sempre me disseram ser “provavelmente”
psicológicos, pois náo encontraram causa nos exames. Por exemplo aos 15 anos
engordei (inchei?…) 22 kilos em 2 semanas e até hoje nao soube a causa, ficava
sem comer para tentar emagrecer mais nao adiantava, continuava engordando…
Demorou mais de 5 anos para eu conseguir emagrecer (mas nunca voltei ao peso
que tinha, pois era bem magrinha). Fiz vários exames na época, mas nao dava
nada nos exames. Consegui controlar meu peso graças a um nefrologista e um
endocrinologista (que diagnosticaram meu caso como edema ideopático), pois
ambos perceberam que eu estava muito inchada, me pediram um check-up de
exames ( rins, tireóide, coraçao, etc…), mas os resultados foram todos normais.
Tive que tomar diuréticos durante alguns anos… Hoje só tomo esporadicamente
se sentir que estou muito, muito inchada.
Agora estou muito preocupada pois nao sei qual a origem destes problemas de
saúde, neste ultimo mês, me apareceu mais uma novidade (uma Hernia de
Hiato), sem motivo aparente. Fora isto tenho enxaquecas frequentemente, passei

no neurologista, fiz eletroencefalo, RX Crânio e da face, os resultados deram
normais…
Dr. Sérgio, eu teria muito mais coisas para contar, mas gostaria muito de passar
em consulta…. Se for possível por favor me responda esta e-mail”.
grata
Marcia
Responder
35.
Publicado por Claudia em Novembro 10, 2008 22:02 pm às 22:02 pm
Dr. Sérgio Felipe, Boa Noite!
Tenho admiração pelo seu esforço e trabalho.
Gostaria de saber se o senhor dar algumas oreintações por email?
Responder
36.
Publicado por ione de oliveira motta em Novembro 17, 2008 8:05 am às 8:05 am
SOU ESPÍRITA CONVICTA, E GOSTARIA DE PARABENIZÁ-LO PELO
EXCELENTE TRABALHO! QUE DEUS O ILUMINE E OS BONS
ESPÍRITOS O INTUAM PARA CONTINUAR ESTE TRABALHO TÃO
IMPORTANTE ! UM TRABALHO DE AMOR , QUE VISA ESCLARECER
AS MENTES TÃO NESCESSITADAS! DISSE JESUS: CONHECEREIS A
VERDADE E ELA VOS LIBERTARÁ! SÓ ATRAVÉZ DA BUSCA PELO
ESCLARECIMENTO É QUE ENCONTRAREMOS A VERDADE!
PERTENSO AO CENTRO ESPÍRITA LEON DENIS, NO RIO DE JANEIRO.
http://WWW.CELD.ORG.BR
PARABÉNS!
Responder
37.
Publicado por eliane em Novembro 20, 2008 10:51 am às 10:51 am
ola, dr sergio felipe, acompanho seus trabalhos…e agradeço a DEUS, a sua
coragem em ser pioneiro desse trabalho de mostrar como a ciencia e o

espiritismo andam junto…que DEUS multiplique a sua força sua coragem e seu
entusiasmo…que ele te ilumine e proteja.obrigado eliane bragança
Responder
38.
Publicado por Alice Branco em Dezembro 12, 2008 16:16 pm às 16:16 pm
Dr. Sergio, tenho necessidade de consultá-lo. Sou médium de incorporação, já
passei por 3 episódios de depressão (20, 30, 40 anos). Tomo fluoxetina há um
tempão e quero sua orientação para deixá-la sem transtornos (comportamentais e
de pressão arterial). Também sou médium sonambúlica – dquelas que o espírito
sai para trabalhar todas as noites. Este último fator não me cria problemas mas
também não tenho controle sobre o processo. Nas incorporações, semanais, me
sinto muito bem, sem sustos. Só não me agradam tantos anos de fluoxetina e
quando tentei largá-la meu organismo reagiu muito mal – volta depressão, PA
sobe, comportamento desestabiliza.
Espero sua ajuda! como posso contatá-lo?
Resido em Itanhaém (013-34264832).
grata,
Alice Branco
Responder
39.
Publicado por mauro nonato em Dezembro 13, 2008 20:58 pm às 20:58 pm
Dr sergio sou estudante de psicologia do 9ª periodo e meu tema de monografia e
sobre a mediunidade gostaria de referencias bibliografica para fazer minha
monografia.
deste ja agradeço sua atenção
Responder
40.
Publicado por Siegrid em Dezembro 26, 2008 18:05 pm às 18:05 pm
Gostaria de saber se o senhor realiza atendimentos e qual é o contato para
agendamento de consultas
Obrigada
Responder
41.

Publicado por Fati em Dezembro 26, 2008 21:23 pm às 21:23 pm
Gostaria mto de seu endereço e telefone de sua clínica. Partilho da opinião dos
médiuns q. aqui escreveram nesta página e, com toda certeza, toda ajuda é mto
bem-vinda.
Abraços
Fatima-SP
Responder
42.
Publicado por Rose em Janeiro 2, 2009 11:19 am às 11:19 am
Por favor, gostaria de saber o tel e end para contato! Caso de suma importancia
para mim…
Fico no aguardo!
Obrigada…
Responder
43.
Publicado por ELIANE sILVA em Janeiro 5, 2009 7:45 am às 7:45 am
Dr. Sérgio,
moro em SP e tenho um caso bastante raro na família de uma cunhada que vive
em Salvador e que vem a SP agora em janeiro e precisa urgentemente fazer uma
consulta com o sr.
Gostaria que me informasse tel. do seu consultório para que eu pudesse entrar
em contato e marcar uma consulta.
grata,
eliane
Responder
44.
Publicado por miriam horta em Janeiro 5, 2009 9:23 am às 9:23 am
gostaria de marcar 1 consulta….
obrigada
Responder

45.
Publicado por Maria de Fátima da Silva em Janeiro 6, 2009 21:19 pm às 21:19
pm
Dr. Sérgio.
Glória a Deus pela sua existência!
Tomei ciência da pesquisa através de uma amiga médica e aqui no Rio estou
copiando sua palestra sobre a glândula pineal. Entreguei no Hospital Pedro
Ernesto, no Hospital Pinel, na Casa das Palmeiras e entre amigos. Além disso,
complementei o assunto espiritualidade na educação no corpo do projeto de uma
Creche. Era o que estava me faltando para respaldar a justificativa teórica.
Preciso de um contato. Pode sugerir um meio de comunicação privado?
Luz.
Fátima.
Responder
46.
Publicado por Laura em Janeiro 8, 2009 23:53 pm às 23:53 pm
gostaria de saber como posso retornar ter experiencias fora do corpo? Já tive
algumas vezes mas para. fiz meus estudos sobre o assunto não sei pq parou as
exp.
Responder
47.
Publicado por Neusa do Prado Faria Moraes em Janeiro 11, 2009 20:55 pm às
20:55 pm
Gostaria muito de saber se na cidade de SÃO Paulo ou em Mogi das Cruzes há
algum psiquiatra espírita e se em Mogi das Cruzes há alguma psicóloga espírita .
Estou a procura mas não consigo. Moro em Salesópolis cidade vizinha de Mogi .
Se existe por favor passem o endereço. Agradeço de coração.
Responder
48.
Publicado por Neusa do Prado Faria Moraes em Janeiro 11, 2009 21:00 pm às
21:00 pm
Gostaria de saber se em São Paulo ou em Mogi das Cruzes hÁ PSCÓLOGO E
PSIQUIATRA espírita .Moro em Salesópolis cidade vizinha de MOgi .Se tiver
de preferencia em Mogi eu agradeço. Neusa

Responder
49.
Publicado por indyara Lucccas de Sousa em Janeiro 12, 2009 9:42 am às 9:42
am
Gostaria de obter um e-mail ou telefone para me informar
sobre possíveis cursos que o Dr. Sérgio ministre por e-mail ou livros já editados
pelo mesmo.
Responder
o

Publicado por Catia em Julho 11, 2009 23:27 pm às 23:27 pm
Boa noite, gostaria que caso você tenha conseguido o e-mail ou telefone
do Dr. Sergio, que você fizesse a gentileza de repassar a mim.
Agradeço desde já sua atenção.
Responder
50.
Publicado por Gui em Janeiro 18, 2009 19:54 pm às 19:54 pm
ahuahahauhauhauahu ! Pseudo-cientista!
Responder
51.
Publicado por flavia em Janeiro 19, 2009 9:42 am às 9:42 am
Dr. Sergio,
obrigada por tantas informções preciosas. quero saber se o sr. tem livros
publicados.
Flavia
Responder
52.

Publicado por Renata Fadul em Janeiro 21, 2009 11:30 am às 11:30 am
Gostaria de saber como faço para me informar sobre os cursos que o Dr. sergio
ministre. Tenho interesse em estudar com ele.
Renata
Responder
53.
Publicado por Raphael em Janeiro 26, 2009 19:45 pm às 19:45 pm
Caro Dr. Sergio.
Excelente as suas conclusões apresentadas.
Se quiser dar a honra de visitar os sites abaixo sobre Cultura Racional vais
compreender as reais funções (mais que espirituais, ou seja, racionais) da
glândula pineal.
http://www.desencantodouniverso.com.br
http://www.geocities.com/rationalculture/textos/pineal.htm
http://www.mundoracional.com.br
Atenciosamente.
Responder
54.
Publicado por Fernanda em Fevereiro 2, 2009 15:56 pm às 15:56 pm
Gostaria de saber como faço para me informar sobre os cursos que o Dr. sergio
ministre.
Aguardo no e-mail.
Obrigada
Fernanda
Responder
55.
Publicado por GLAUCIO TADEU DE OLIVEIRA em Fevereiro 7, 2009 14:51
pm às 14:51 pm
PRARABENS, DR. SERGIO FELIPE PELO SEU TRABALHO, SEU ATO É
ANTES DE TUDO ATO DE AMOR, SERIEDADE, VANGUARDA
,CIENTIFICO SEM PERDER INTUIÇÃO.
Responder

56.
Publicado por Mônica em Fevereiro 15, 2009 14:39 pm às 14:39 pm
Olá,Sérgio.
Assisti um vídeo da Medinesp,onde você reflete sobre a glândula pineal e os
cristais de apatita.Sou psicóloga,pesquisadora na aréa dos cristais e da geometria
sagrada e estou escrevendo 2 livros referentes a estas questões,no processo de
evolução da consciência.Gostaria muitíssimo de entrar em contato com suas
pesquisas e trocar informações referentes ao processo evolutivo e os cristais de
apatita.
Parabéns por toda a sua dedicação ,Grata.Mônica.
Responder
57.
Publicado por Cláudia Ferreira em Fevereiro 19, 2009 0:10 am às 0:10 am
Dr. Sérgio Felipe, boa noite!!!
Que trabalho maravilhoso o Sr. vem fazendo dentro da CIÊNCIA, trazendo LUZ
à CONSCIÊNCIA HUMANA. Que o Sr. através de suas pesquisas consiga
ajudar a humanidade a abrir TODOS os portais entre o CONSCIÊNTE e o
INCONSCIÊNTE, trazendo uma profunda compreensão sobre a TOTALIDADE
do SER.
O nosso país tem uma missão muito grande no campo da Medicina Espiritualista
para com o resto do mundo. O Sr. deu e vem dando passos importantíssimos
neste sentido e sinto que irá muito longe ainda. Que o Sr. continue tendo
ajuda direta do plano espiritual e amplo apoio das Universidades e do governo.
Humildemente ofereço minhas orações e o desejo de que através de DEUS
Príncipio Sagrado de TUDO e de TODOS, o Sr. e todos os trabalhadores do
BEM e do BOM encarnados e desencarnados recebam BENÇÃOS DIVINAS.
Um grande abraço,
Cláudia Ferreira
enocultura@terra.com.br
(11)9736-1734
Responder
58.
Publicado por Sandra Lamarca em Fevereiro 25, 2009 13:46 pm às 13:46 pm
Desejo o telefone e endereço da clínica do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira para ser
atendida. É possível me informar? Fui orientada a procurá-lo por intermédio de
um membro do Lar de Teresa situado em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde

resido.
Obrigada
Sandra Lamara
Responder
59.
Publicado por Luis Carlos Vieira da Sila em Março 3, 2009 13:50 pm às 13:50
pm
Em 1986, trabalhavaembarcado, desencadeou-se em mim um descontrole total –
fui atado, e encaminhado a um hospital, continuei trabalhando embarcado,
conheci o espiritismo, disseram que era uma obsesão devido compromisso
reencarnatórios e por 10 anos continuei tendo embaraços psiquicos e uma outra
forte crise em 1997.
A partir dai passei a tomar o lítio que nao mais larguei, ele equilibra o meu
humor e diminue as consequencias da minha patologia (patologia da mente
espiritual pois descobri que vim para essa encarnação em convalescência – me
foi revelada a causa, pela psicografia através de minha mulher numa mesa
mediúnica)…
Hoje estou aposentado (53 anos) sei que sou médium e que trago também o
corpo perispitual em tratamento (o tal distrubio que não é bipolar, pois só fico
excitado)…
Tenho um livro em que conto a minha história – que não foi ainda editado,
talvez o faça de modo independente… Se o senhor quiser poderei fazer chegar a
suas mãos , o seu parecer é muito importante.
Ah sim, moro aqui em Fortaleza, sou casado com a mesma mulher a 27 anos,
tenho um casal de filhos e um neto de 1,3 anos que é a minha grande
consolação.
Assisti uma palestra do senhor e gostei, só acho que o senhor deve também dar
ênfase que os disturbios mentais – senâo todos, tem sua origem no inconsciente
profuno.. Inico o liro RECORDAÇÕES DA MEDIUNIDADE, por Ione do
Amaral Pereira, onde o Dr. Bezerra faz uma riquissima observaçao sobre o
assunto.
abs fraterno
Luis
um velho homem do mar.
Responder
60.

Publicado por Luis Carlos Vieira da Sila em Março 3, 2009 13:56 pm às 13:56
pm
Em 1986, trabalhavaembarcado e desencadeou-se em mim um descontrole total
– fui atado, e encaminhado a um hospital, continuei trabalhando embarcado,
conheci o espiritismo, disseram que era uma obsessão devido compromisso
reencarnatórios e por 10 anos continuei tendo embaraços psiquicos e uma outra
forte crise em 1997.
A partir dai passei a tomar o lítio que nao mais larguei, ele equilibra o meu
humor e diminue as consequencias da minha patologia (patologia da mente
espiritual pois descobri que vim para essa encarnação em convalescênça – me
foi revelada a causa, pela psicografia através de minha mulher numa mesa
mediúnica)…
Hoje estou aposentado (53 anos) sei que sou médium e que trago também o
corpo perispitual em tratamento (o tal distrubio que não é bipolar, pois só fico
excitado)…
Tenho um livro em que conto a minha história – não foi ainda editado, talvez o
faça de modo independente… Se o senhor quiser poderei fazer chegar a suas
mãos , o seu parecer é muito importante.
Ah sim, moro aqui em Fortaleza, sou casado com a mesma mulher a 27 anos,
tenho um casal de filhos e um neto de 1,3 anos que é a minha grande
consolação.
Assisti uma palestra do senhor e gostei, só acho que o senhor deve também dar
ênfase que os disturbios mentais – senâo todos, tem sua origem no inconsciente
profuno.. Permita indicar o livro RECORDAÇÕES DA MEDIUNIDADE, por
Ivone do Amaral Pereira, onde o Dr. Bezerra faz uma riquissima observaçao
sobre o assunto.
abs fraterno
Luis
um velho homem do mar.
Responder
61.
Publicado por neusa em Março 7, 2009 16:24 pm às 16:24 pm
sabendo que o dr sergio felipe é um grande estudioso do cérebro humano,
resolvi escrever aqui, pra obter uma resposta se pussivel. amigo do meu filho
passando uma situaçaõ muito dificil vem apresentando problemas que seg os
médicos do sus e um problema neurologico . ai tem sido as dificuldes, paguei
uma consulta com neuro pra ele .pois do sus iria demorar 6 mêses,ele não tinha

condiçaõ de esperar pelo problema que vem atingindo a ele, esse mesmo médico
pediu uma ressonancia.. agora ficou mais dificil pra marcar demora muito pelo
sus, entaum pensei em consultar outro neuro ai entra o dr sergio,pois sei que ele
deve trabalhar em algum hospital publico tornaria mais facil as coisas ,, por
favor se o sr puder me ajudar de alguma forma nem que eu pague novamente
consulta com o sr ou que o sr possa t´s me orientando onde consigo mais facil
essa ressonancia ,sei que e´muito caro fazer esse exame ,e com certeza o garoto
não tem condiçoes minimas. até do emprego ele teve de sair por desmaiar
muito..me oriente por favor dr sergio ..como ajudar esse menino.. obrigado
aguardo um retorno ..abç…
Responder
62.
Publicado por Raphael em Março 7, 2009 19:43 pm às 19:43 pm
Cara Neusa.
Caso queira REALMENTE que seu filho se recupere, conheça Cultura Racional
em que lendo os livros Universo em Desencanto vais obter equilíbrio físico ,
moral e financeiro. Mais detalhes em: http://www.desencantodouniverso.com.br
Responder
63.
Publicado por ALICIA ESPIL em Março 8, 2009 19:20 pm às 19:20 pm
Dr Sergio, parabéns pela materia. Gostaria imensamente seu contacto, clínica
onde o sr atende. Grata Alicia
Responder
64.
Publicado por Rita de Cassia em Março 11, 2009 2:16 am às 2:16 am
Achei muito interessante as explicações do Dr. Sérgio sobre a mediunidade.
Acho que me enquadrei em uma das mediunidades que ele explicou. Tenho
sintomas iguais aos relatados por ele, agora sei que preciso me cuidar, apareceu
para mim uma luz no fim do túnel. Obrigada
Responder
65.
Publicado por liese em Março 15, 2009 17:30 pm às 17:30 pm

Já enviei email há meses contando o que me aflige e nada recebi.
POR FAVOR, preciso do endereço do(s) consultório(s) e do hospital espírita
que o Dr Sergio atende. Obrigada
Liese Peres – RJ
Responder
66.
Publicado por deborah em Março 15, 2009 23:57 pm às 23:57 pm
o endereco do Dr.Sergio Felip de Oliveira e na rua paulo orozimbo. tenho o
telefone .se quiser me avise Dra. Deborah
Responder
67.
Publicado por Fernanda em Março 19, 2009 22:31 pm às 22:31 pm
Olá,
Uma pessoa da minha família desenvolveu um tumor da glandula pineal. Já foi
realizado varios exames e a orientação médica é retira-lo. Ao saber um pouco
mais sobre a glandula, ouvi falar muito da ligação dela com a espiritualidade.
Minha dúvida é: este tumor tem alguma ligação com uma mediunidade não
desenvolvida? Ouvi comentarios de fatos que aconteceram e que esta pessoa
relata já saber que este fato iria se concretizar.
Gostaria se possível um e-mail para contato com o Dr. Sergio.
Grata
Responder
68.
Publicado por Raphael em Março 20, 2009 13:46 pm às 13:46 pm
Salve Cara Fernanda!
Se for retirada a glândula pineal, a pessoa morre definitivamente.
Para o seu caso de “tumor” na pineal, recomendo conhecer Cultura Racional
pelos livros Universo em Desencanto pois esse LIVRO desenvolve o raciocínio
que está materializado sob forma de máquina do raciocínio na glãndula pineal. E
com esse desenvolvimento serão tratados e curados os males físicos, morais e
financeiros da pessoa. Visite o site abaixo.

Responder
69.
Publicado por Fernando Carlos Fassina em Março 24, 2009 13:24 pm às 13:24
pm
Ola !!!Dr. Sergio, sou amigo de trabalho gostaria de saber se o Sr. tem algum email ou telefone do consultorio para contato.
Responder
70.
Publicado por Fernanda em Março 27, 2009 10:24 am às 10:24 am
Olá Raphael,
Desculpe-me mas não entendi. Como citei ela tem o tumor, e a orientação é
retirar. Pela sua localização, ele está impedindo a circulação de líquido no
cerebro, e por esta causa não pode mais conviver com o tumor. Falaste que se
tirar a glandula a pessoa morre. Diante disso, não sei o que pensar, precisa-se
fazer a cirurgia, provavelmente será na próxima semana.
O que poderia me ajudar?
Grata
Responder
71.
Publicado por Valeria em Abril 12, 2009 2:06 am às 2:06 am
Dr. Sérgio,
Eu gostaria de saber como se faz pra evitar a mediunidade, na base, ou seja: não
incorporar e não desdobrar para desta forma não alterar os hormônios. Ou seja,
dá pra lacrar a pineal? Pergunto porque parece que ninguém sabe ao certo lidar
com isto e no final das contas desorganiza todo o organismo. Sinto que tenho
estes desdobramentos constantemente e sinto tb seus efeitos em meu organismo:
insônia, cistos, nódulos, gorduras, angústias….quase loucura. Estou piorando
com a idade. Tenho 44 anos. Me ensina a controlar isto, pelo amor de Deus.
Parece que meditar piora. O que faço? Ginástica ajuda? Viro uma pessoa fútil?
Por favor, me ajude.
Com respeito,
Valéria.

Responder
72.
Publicado por Ivan N Cunha em Abril 18, 2009 15:57 pm às 15:57 pm
Há um grupo de moderno e abnegados médicos e pesquisadores que trabalham
incessantemente em esclarecerem-se e espalhar esclarecimentos, aproximando a
ciência da espiritualidade. Daí porque considerá-los mensageiros do amor.
Dra. Marlene Nobre, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Dr. Décio Iandoli Jr, Dr.
Francisco Cajazeiras , Dr. Alberto Almeida a nível médico e muitos outros de
sul a norte do Brasil, e que agora não me vêm à memória, continuam e ampliam
conhecimentos legados por antessapasados, que, como êles e em outras
circunstâncias nos presentearam com seus ensinamentos.
A todos meu muito obrigado pela manifestação dos seus amores.
Que Deus continue iluminando a todos êles e que essas luzes cheguem até nós!
Responder
73.
Publicado por cescapi em Abril 20, 2009 15:03 pm às 15:03 pm
Este assunto é de grande interesse, vou fazer monografia.
Responder
74.
Publicado por Marta em Abril 21, 2009 17:45 pm às 17:45 pm
pls gostaria de saber como posso recorrer ao Instituro Pineal para quem sabe
fazer um tratamento…e gostaria de saber onde posso achar artigos sobre os
tratamentos que podemos fazer a partir da descoberta da pineal, ou exercicios
para deixa-la sempre ativada, coisas assim…
se o Dr. Sergio atende com consultas?
procurei na internet e ate agora sao os mesmos artigos que se repetem em varios
sites….sem uma conclusao sobre o assunto….
pls uma orientaçao de como ou onde posso me informar mais sobre o assunto…
agradeço a atençao…
Responder
75.
Publicado por RITA em Abril 23, 2009 21:32 pm às 21:32 pm

Gostaria de saber se o Dr. Sérgio atende na CLINICA PINEAL MIND DE SÃO
PAULO.
Rita
Responder
76.
Publicado por Sonia Serra em Abril 30, 2009 14:00 pm às 14:00 pm
Dr. Sergio,
Gostaria de obter seu endereço do consultório para marcarmos uma consulta.
Moro no RJ e venho especialmente para consulta.
Grata,
Sonia Serra
Responder
77.
Publicado por francisca de souza magalhaes em Maio 2, 2009 23:23 pm às 23:23
pm
solicito a gentileza de me informarem como possoa adquirir o dvd das aula dada
sobre glanduls pineal, onde eu e o meu grupo de estudo, gostariamos de obte-la.
grata,
francisca
Responder
78.
Publicado por cristina em Maio 4, 2009 23:13 pm às 23:13 pm
Dr. Sergio
Confesso que relutei em buscar seu atendimento, que me foi passado atraves de
um anestesista que eu jamais havia tido contato, mas do modo que minha vida
esta, e por ser da area da saude e ter tentado tantos especialistas, mesmo sendo
cetica e cada vez mais distante de qualquer realidade espiritual, eu gostaria de
conhecer mais sobre seu trabalho e soubre o tema, pois jamais li ou vi algo a
respeito, para mim é novidade.
Tenho feito varios tipos de tratamento para tentar ficar bem, desde alopaticos até
alternativos, mas de qualquer maneira espero encontrar uma luz ou algo que

possa fazer alguma diferença em algo que o senhor tenha publicado ou falado.
Nem sei porque estou aqui escrevendo, mas eu estava no limite hoje e ao inves
de me deitar, encontrei seu telefone, um livro sobre o mundo espiritual e decidi
buscar algum tipo de informação, seja por curiosidade ou necessidade, mas estou
aqui.
Agradeço pela atenção e me perdoe ser tão prolixa, mas estou sendo totalmente
espontanea!
Abraço e até breve
Cristina
Responder
79.
Publicado por Luiz Fernando Lopes em Maio 7, 2009 19:09 pm às 19:09 pm
Solicito gentileza se possivel informar como posso contactar o Dr Sérgio(e mail,
fone , end), a fim de se possivel, consultar com ele e descrever meu caso .
A anos sofro de crises de cefaleia
Responder
80.
Publicado por Luiz Fernando Lopes em Maio 7, 2009 19:20 pm às 19:20 pm
A anos sofro de crise de cefaleia, diversos exames foram realizados em Curitiba,
muitos diagnosticos já me foram dados(problemas psicológicos, cefaleia em
salvas, exaqueca), inúmeros medicamentos já tomei, tanto anti-depressivos,
ansiolidicos como remedios para dor e as crises acabam voltando.
Recentemente fui a uma casa espirita e fui informado possuir mediunidade e que
precisa ser desenvolvida. Por estes motivos e depois de assistir a palestra do Dr
Sergio em video reforço meu desejo de realizar uma consulta.
Desde já agradeço
Responder
81.
Publicado por Mari em Maio 13, 2009 8:41 am às 8:41 am
Por favor, gostaria muito de saber o telefone, endereço ou e.mail do Dr. Sergio
Felipe, para marcar uma consulta.
Muito obrigada.
Responder
82.

Publicado por eliane em Maio 13, 2009 11:18 am às 11:18 am
ola, dr sergio felipe, sou espirita e medium,acompanho o seu trabalho a algum
tempo e quero agradecer, pois foi de vital importancia todo o seu trabalho no
desenvolvimento da minha mediunidade, o senhor certamente é um marco no
espiritismo desse país, certamente os espiritas e os não espiritas puderam
constatar que a ciencia e o espiritismo andam juntos.que DEUS o ilumine e
proteja sempre.
Responder
83.
Publicado por Roberto M F magalhães em Maio 18, 2009 18:23 pm às 18:23 pm
Foi ótimo a palestra, e uma grande porta para solucionar vários casos, vai
proporcionar soluções a varias pessoas
que estão enlouquecendo com altos medicamentos.
Que de Deus de guie.
Responder
84.
Publicado por Luiz Antônio Mattoso Ventura do Espirito Sano em Maio 20,
2009 12:19 pm às 12:19 pm
Dr. Sérgio: Gostaria de fazer um contato para auxiliá-lo em suas pesquisas, caso
considere importante. Dentro de Dois meses estarei lançando um livro que
contará algumas histórias sobre uma amiga e dirigente de um trabalho espiritual.
Sua mediunidade é fascinante e intrigante. Ela trabalha há 50 anos, um trabalho
dedicado ao ser humano sem buscar qualquer tipo de retribuição ou
compensação. Esse livro inclusive é para registrar seus 50 anos de atividades
ininterruptas. Caso se intersse, posso buscar permissão do dirigente espiritual
para marcar uma entrevista. ” Ele” mesmo poderá responder a algumas
perguntas. Todo meu aprendizado se deu através das respostas que ele forneceu,
para assuntos, como Ele diz, que ele tenha autorização para responder e que ao
mesmo tenho eu tenha permissão de saber ou preparo para saber.
luizantoniomattoso@hotmail.com Obrigado
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Publicado por Luiz Antônio Mattoso Ventura do Espirito Sano em Maio 20,
2009 12:26 pm às 12:26 pm

Apenas para complementar O texto anterior. Em Outubro do ano passado,
ocorreu o falecimento de minha mãe. Igualmente alguém que veio para nossa
dimensão com dons mediúnicos, entre eles de visão de uma determinada faixa
do campo espiritual e consequente comunicação. Tive grandes oportunidades de
aprendizado com seu mentor. Cinco minutos antes do fascimento ele se
comunicou comigo: Antes de qualquer palavra me perguntou por trê vezes
seguidas: ” Você acredita na espiritualidad? Você acredita na espiritualidade?
Você realmente acredita na espiritualidade e citando o nome de seu mentor
espiritual. Contou-me de um desdobramento astral que havia tido aquela manhã,
retratando exatamente do seu desenlace e a forma como se daria. Somete não
sabiamos, imagino q Estava feliz, Deu-me diversas recomendações
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Publicado por Luiz Antônio Mattoso Ventura do Espirito Sano em Maio 20,
2009 12:33 pm às 12:33 pm
Como complemento anterior. No ano passado ocorreu o falecimento de minha
mãe. Ela tinha diversos dons mediúnicos, em especial considero, a vidência a a
comunicação do o mundo espiritual. Quem convive com alguém desse porte
sabe o qual fascinante intrigante é o pouquinho que conhecemos e temos acesso
a essa dimensão. Três minutos antes de falecer contou um desdobramento que
havia tido naquele amanhecer. Antes de qualquer palavra, o telefone perguntou
por três vezes: ” Você acredita na espiritualidade, citando o nome de seu mentor
espiritual”. Ela descreveu a situação de seu desencarne. Penso que nem ela e
nem eu acreditavamos que se daria naquele dia e tão imediatamente após sua
ligação telefênica. Estava normal, feliz, alegre, mas creio que não imagina que
tal visão retratava uma realidade tão imediata como foi. Aprendi muitas coisas
nas sessões de perguntas e respostas com seu mentor. Existem coisas desde a
mitogogia Grega, que para os humanos “mito”, porém é uma realidade
permanente nas dimensões espirituais.
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Publicado por vera em Maio 21, 2009 12:01 pm às 12:01 pm
eu tenho apenas o telefone que só dá ocupado:011.3277.9549 Tem outros
números? Podem me enviar. Eu necessito muito. Vera
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Publicado por miriam em Junho 1, 2009 0:39 am às 0:39 am

gostaria do endereco completo para marcar uma consulta
obrigado
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Publicado por Thiago Moreira em Junho 4, 2009 3:05 am às 3:05 am
Boa noite Dr. Sérgio.
Bom, depois do grandioso numero de mensagens já enviadas ao senhor, não sei
se mais esta chegará.
O que acontece, meu irmão sofria de epilepsia quando criança… sabiamos que
poderia ser um disturbio mediunico… conseguimos tratamento e atraves do
tratamento dele desenvolvi minha mediunidade. sou medium de incorporação,
assisti o seu video e vi as imagens que mostram os cristais quando o senhor
falava que a presença deles tem haver com a mediunidade de incorporação. o
que me intriga é que, na minha chapa aparecem dois cristais, um ao lado do
outro. Tirei a mesma depois de longas dores de cabeça por transtornos pelos
quais passei… nunca tive dores de cabeça, nem quando desenvovia a
mediunidade quando criança, mas agora tenho-as.. em certos momentos sinto
falta de ar seguido das dores na cabeça… Minha pergunta, o Crescimento dos
meus cristais pode provocar dores na minha cabeça?
Sei que pode ser o acumulo de tarefa a ser efetuada, moro em Palmas Tocantins,
é meio que um sertão para quem precisa trabalhar mediunicamente… queria
ajudar, sempre me interessei pela parte cientifica da espiritualidade, um abraço.
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La estou eu aqui novamente… pode parecer viagem, mas parei e pensei… será
possivel criar alguma espécie de capacete ou algo parecido de apatia o qual
possa influenciar diretamente a glandula pineal aumentando a sua capacidade de
conexão com o plano espiritual?
Outra, os cristais encontrados são só de apaia ou podem ser cristais diferentes,
para cada tipo de percepção extra-sensorial?
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Publicado por Equipe Palavreiros da Hora em Junho 7, 2009 8:31 am às
8:31 am
caro thiago, nós só publicamos a entrevista do dr. sérgio. ele não
responde por aqui. para entrar em contato com ele é preciso ligar ou
comparecer na CLINICA PINEAL MIND em são paulo.
jb vidal
editor
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Publicado por Tônia Maria Micheletti em Junho 14, 2009 13:15 pm às 13:15 pm
Gostaria de obter o endereço da Clínica para marcar uma consulta para minha
filha de 15 anos. O ano passado começou com uma forte cefaléia e depois de
realizarmos todos os exames com vários especialistas…. nada foi descoberto.
Ela fica quase 10 dias sem pode sair de casa. Este ano já aconteceram 3 crises.
Somos Católicos , mas tb somos praticantes da Sukyo Mahikari a 8 anos. Muito
Obrigada
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Publicado por Equipe Palavreiros da Hora em Junho 14, 2009 14:33 pm
às 14:33 pm
CLINICA PINEAL MIND em são paulo.
editor
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Ola doutor,adimiro demais o seu trabalho, nao sei ateh qual nivel o senhor
estuda sebre a pineal, meditacao e desdobramento, mas acho que sabe que as
forcas terriveis tentam ocultar essa verdade do povo, na verdade, o seu trabalho
eh meio perigoso, pois o senhor esta abrindo os olhos de pessoas em larga
escala, coisas que as sociedades secretas nao acham bom.
Creio que o senhor deve saber que eles ministram fluor na agua potavel para
calsificar a pineal das pessoas, para dificultar ao maximo que as pessoas entrar
em transe, e conserte sua vida, pois em um mundo onde nao ha pobres, nao ha

ricos…
Pobre das pessoas que acham que o fluor eh para combater as caries…. fluor nos
calmantes….acaba com as pessoas…. oq fazer para tirar esse veneno das
torneiras…. e parar com a tal aplicacao de fluor que fazem nas escolas, que usa
como desculpa a protecao contra as caries, porem todos sabem q apos a
aplicacao, as criancas ficam submissas e calmas, e com isso aparentao estar
prestando atencao nas aulas…..
me diga uma coisa mestre, a pineal se regenera???
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Dr.Sergio Felipe de Oliveira
Tive o prazer de ver sua gravação sobre a Glândua Pineal,e fiquei encantado
com suas palavras, antes porém quero me apresentar, sou Terapeuta Holistico de
DO-IN ha mais de 45 anos, sou parapsicólogo, medium,etc.
A minha pergunta é objetiva e simples ao mesmo tempo, ou seja:
Quando conversamos sózinhos, quando bolamos alguma coisa, como trabalho
escrito, verbal, etc. independente do meu livre-arbítrio, nesse momento estou
dialogando com o meu Espírito Santo?
Aguardo ansioso pela sua resposta.
Um abração
heitor
9/7/09
ET.gostaria de saber o endereço do seu e-mail.

