
 

http://www.youtube.com/watch?v=P6kJnuRVC6w&feature=related

 

Conferencia del professor Sergio Felipe de Oliveira.

 

 

NOTZING= energia que exhalem , ectoplasma serveix al pensament com l’aire pel so, l’aire transporta el so.

RETINA/APATITA/ZEITBERG, els ritmes biològics segons els comandaments Zetibergers.

1988, Glàndula Pineal, sensor que converteix l’ona magnètica en estímuls agroquímics.

 

Si els nostres ulls veuen l’ampla, el llarg i l’alçada, els nostres oïdes senten l’aprop i el lluny, la nostra boca 
emet tot tipus de vibracions, aguts, greus.
Les mans ordeixen tot tipus de trama, de textura.
Els peus et porten al mes alt i al mes baix, perquè ens limitem  la nostra percepció a les 3 dimensions?.
El cor sent i pre-sent tot el nostre cos , es com un radar que intueix qualsevol “presencia”
 

Descartes, 400 anys enrere ja va dir: la pineal es el punt on l’anima s’enganxa al cos.

El professor Zerbini, el cor no es formava, sense que l’esperit estigues ali, induint-lo a la embriogènesis.

Professor Ricardo Juarez (neurofisiologo), traductor també de l’obra LÚRIYA (obra rusa), que fundà la 
neuropsicologia.

 

Es tracta doncs de troba l’enllaç entre la NEUROFISIOLOGIA i la NEUROPSICOLOGIA.

 

Referents: Professora Ivania Sanchez Prado, espiritualista.

 

Llibre de jeffrey Schwartz .: Ipsis Lteris.

 

Roger Penrose de la universitat de Oxford, diu : el ser humà= ser biològic/psicològic/espiritual------------> 
TEOREMA DE BÖDEL.

 

El sistema no es capaç  d’aguantar l’autoconsciència, el cos no pot tenir consciencia, es un qüestió matemàtica, 
ja que el cos no es la persona, així que la consciencia deu viure-la fora.

 

Machado de ASis en las memorias pòstumes de Bles Cubas, decia: LA MENTE SE INCLINA SOBRE EL 
TRAPECIO DEL CEREBRO ENTONCES LA MENTE ES INSTALADA EN EL CEREBRO, EL QUAL ES 
EL INSTRUMENTO DE LA PERSONA EN EL ESPIRITU.

 

Investigador GODINHO

 

El pr. Oliveira talla per la meitat la gandula pineal i es troba com si estigues formada per moras (fruit), que es 
cobreixen amb aquesta capa.

Aquestes mores són cristalls d’apatita, les dents, són cristall d’apatita també.

http://www.youtube.com/watch?v=P6kJnuRVC6w&feature=related


Funció d’aquests cristalls d’apatita en el nostre cervell?

 

Provocan a la glandula una estructura que es com si fos una caixa de ressonància, en realitat l’apatita té molts 
electrons (segons Angeles Soto, es la part femenina del ser, protons masculina i neutre l’esperit) a la superficie, 
cosa que fa que repel·leixi camps magnètics, els camps magnètics reboten contínuament, els cristalls van 
captant informacions, del missatge amb les teves emocions i les deix ali guardat. Llavors la teva pineal es com 
la teva bústia del mòbil.

Ella capta vibracions de l’espectre electromagnètic que tradueix les emocions dels nostres pensament o 
d’esperits telepàtics.

 

Els hindús tenen a la glàndula pineal com la vida mental, del contacte amb el mes enllà, en el llibre “los 
misioneros de la luz”, en el capítol Epífisis (sinònim de Pineal), diu que es la glàndula de la mediumitzat, ella 
capta l’encàrrec , es l’antena de connexió.

Els peixos tenen pineal.

La pineal i els ulls tenen el mateix origen.

La llum que ens entra, una part l’utilitzen els ulls per fer imatges i l’altre l’utilitza el nostre organisme per saber 
quan a de produir hormona de creixement, tot això ho controla la pineal, fins i tot hi ha hormones controlades 
per la lluna.

La pineal capta emissions de la llum i tradueix a les hormones que per ella son regides.

La pineal regula els RITMES d’acord amb els comandaments zeitbergers.

Vollrath (1988), va dir que la pineal es un sensor que converteix l’ona magnètica en estímuls agroquímics.

Si la pineal controla ritme.....

Tallem el cristall, i veiem que presenten unes fines lamines , concèntriques, com una ceba, veient la radiografia 
d’un cristall, hi veiem la similitud am la d’un arbre tallar, , doncs tota estructura que es es regida pel SOL té 
aquest tipus de patró.

Edat seran els cercles, els anells de creixement, tants anells tants anys. Això es el que podem llegir en un cristall 
d’apatita, extret del cervell humà.

En una persona gran les lamines ja s’hauran incrustat.

Dins la pineal hi ha molts cristalls d’apatita. Però no importa el numero, com tampoc la calcificació, ja que es el 
mateix procés que els ossos i les dents, la calcificació es lo propi, lo normal..

El que indicaran els anys seran quantes lamines tinguin.

Les persones que entren fàcilment en  les projeccions, en les sortides del cos, tenen els cristalls molt petits, amb 
radiografies no es veuen..

Quan la persona es desdobla fàcilment i sovint, ell capta ,molta psicosfera, sent el que l’altre persona sent, quan 
hi ha molta gent s’angoixa degut a l’alta sensibilitat, capta moltes informacions, les quals emmagatzema al 
telamó,  que es una area del cervell que registra les activitats sensorials, la persona no ho nota.

 

Quants òrgans del SENTIT la medecina coneix?

Segons el Llibre de la citologia bàsica de Junqueira e Carneira, 21 òrgans sensitius, en canvi ens limitem a 5.

Tots aquest òrgans sensitius, son els responsables del nostre equilibri..

Quan tenim els desdoblaments encara s’accentuarà més, i pot arribar a ser un problema, ja que no podrà 
distingir les seves percepcions de les dels demes.

En els desdoblaments s’emana energia Notzing, ectoplasma, així la van anomenar :NOtzong-Freud-Jung a 
l’escola  de Salpêtriêre de Paris, el professor Charcot, fenomen físic de la mediumitzat, els efectes físics de la 
mediumnitat, estudiant l’ectoplasma.



Exhala ectoplasma implica que la persona es torna hiperactiva.

L’ectoplasma serveix per el pensament, com l’aire serveix al so, l’aire es el que transporta el so , l’ectoplasma 
transporta el pensament.

Quan es produeix molt d’ectoplasma, la persona reacciona molt al pensament del altre....i gasta aquesta energia 
ectoplasmica. L’organisme reacciona a aquest excés, comença a formar estructures ectòpiques que van cap on 
va l’energia ectoplasmica en l’organisme. Llavors es quan apareixen els "cistes", osteofitosis, tumors o la 
persona comença a sagnar, per tal d'eliminar aquesta energia o per contenir-la en alguna estructura, de vegades 
la persona engreixa perquè l’ectoplasma necessita anar cap un lloc.

Una tiroides amb "cistes" implica desdoblament astral.

Mames amb fibrogladulars i "quistes", son formacions ectòpiques, pedres a la vesícula, en els ronyons, o sigui 
que apareixeran en persones que tenen molt d’ectoplasma, també quistos en els ovaris amb contingut hemàtic.

Quan hi ha desdoblament el cos es el que es queda al llit i l’esperit es el que surt.

Si féssim un clon humà perfecte, cadascun tindria in DNI diferent, la diferencia doncs esta en que cadascun té 
un esperit diferent.

Seguin amb el símil del DNI, quan l’ESTAT reconeix la diferencia entre les dues persones implica que reconeix 
a la persona com un esperit, per tan això es el desdoblament..

Les persones bipolars, porten a l’esperit a una dificultat de centralizar-se, volen volar sense deixar que les ales 
es facin fortes i passen de l’eufòria a la depressió, com diu el poema d’Alfonso Guimaraes: cuando Esmali 
enloquecio pongala en al torre a soñar. Queria la luna del cielo, queria la luna del mar, entonces queria dar el 
vuelo d’Icaro i sumerge en la luna del mar”

 

Pero hi ha persones que presenten una mediumnitat molt accentuada, que no fou treballada....., la mediumnitat 
es com un arbre, obrira copa cap al mes enllà (arbre=ser astrofísic, depend dels astres, del sol i la lluna), si té 
unes bones arrels....per tan la mediumnitat en la adolescencia.....no es massa bona!!! Ja que obrira la copa sense 
arrel i passarà que no podrà sostindrà la seva identitat, en sostindrà un munt...però no la seva.

El primer esperit que has de rebre es el teu propi, per aguantar la nostra identitat s’ha d’haver fet l’estructura.

 

ESTIMAR AL PROÏSME,  SENSE DEIXAR DE CANTAR LA TEVA PROPIA CANÇO.

 

La mediumnitat es orgànica, una funció del sentit de la percepció.

Tots hem nascut per transcendir, llavors la mediumnitat es essencial , així com la intel·ligència, l’emoció, es el 
nostre contacte amb el devenir, nosaltres hem nascut amb aquest do, fins i tot st.Agustí , el que anhelava la 
felicitat deia: la felicitat esta quan la persona aconsegueix acomplir les benaventurances del Senyor en la 
muntanya, benaventurats els senzills, perquè ells veuran el cel, però ell deia que no es possible complir amb les 
benaventurances sinó tenim el do espiritual, es a dir la mediumnitat, que es el que permet un contacte amb 
l’espiritualitat de llum, lloc on encara no hem estat, perquè ja he estat a les ombres, per això  tindràs desitjos 
d’estar en la llum, però si es un lloc que mai has experimentat?

Però pots provar-lo, sentir l’èxtasi dels paredis, anem a nominar-lo així…..es llavors que tindrem desitja de 
progressar i aconseguir complir les benaventurances, llavors la mediumnitat es un element essencial,  si la 
persona no disfruta, no treballa com ho fa l’arbre, la persona es d'estructura i el nostre organisme a nascut amb 
aquesta porta oberta, tenim una porta d’entrada que es el hipotàlem, les hormones i les enzimes que ens 
connecten aquí. I tenim la sortida, que es el con que va des de la pineal fins el lòbul central, que es  l’expansió 
del nostre devenir, aquí es on es produït l’ectoplasma, part de l’ectoplasma esta en lamitocondria, totes les 
postres celules tenes mitocondries, que es on va l’oxigen que respires.

Fes la proba: RESPIRA!  Oxigen ca a la MITOCONDRIA…..recorca cada vegada que respiris, pasa això.

Llavors aali el oxigen servirà per la combustión energetica.

Lavoisier descubrí l’oxigen treballant a la casa de la polvora, volia saber l’origen del foc, com es va descubrir i 
de casualitat va descubrir l’oxigen!!!



L’oxigen entrara en contacte amb el metabolisme i produira energía.

Aument del metabolisme regional, de glucosa en talamos!! El que succeeix es que la pineal esta activada, pero 
la pregunta es, no es enfermetat?, pero tampoc es normal?

El que no veu el metge es la mediumnitat activa!!

En un altre cas veiem a pineal incrementada, es tracta d’un fenómeno de clarividencia ja que l’occipital que esta 
obert per no el frontal, ella no té coneixement del que passa, llavors es un mediumnitat sense consciencia.

En un altre cas es veuen els cristall, se li veu un puntet blanc, es una noia que té, els cristalls en gran quantitat, 
normalment quan apareixen aquests cristalls es que te mediumnitat e incororació perque els cristall atrauen les 
ones magnetiques com amb el telefon mobil, llavors hi ha una incorporación i el curiòs es el següent:

En el fenómeno de l’incorporacio la persona té un increment de fluxe sanguini en el cap i pot tenir dolors al 
cap. Lo curiòs es que Jung en el 1er.volum 2on Capitol de l’obra completa, explica que la medium entra en 
tranç i despres sent mals de cap, llavors examina el cor i la pulsacio per entendre el que esta passant, doppler 
transcreneano, increment en la  activitat del fluxe acompanyat index activitats normals del sistema caroteideo 
bilateralmente, en especial increment de l,a velocitat cerebral mitja bilaterlament.

Si el cor i el vertebro-basilar bilateralmente son senyals d’elevacio de la velocitat com un tot, sense patro 
signitarí basilar distal amb indexs normals pulsatilitat, el cerrebelar vertebro-basilar que originaràl’arteria 
cerebral posterior y que irrigara la pineal esta amb el fluxe aumentat,

Pregunta del públic!!

Si  queda pulsant , es això , explica que una amiga seva li picava el cap cada vegada que pasava alguna 
cosa…….això era degut a que ella era medium.

En una tomografia del 1994 una adolescente no presentava cristalls, al 2004 ja se lli veia un puntet blanc.

Un altre noi amb molt de mal de cap, medium d’incorporacio, cafalea persistent, hi ha casos en que pasa si es 
prenen drogues, alcohol. En operacions cerrebrals, en les quals no es veuen els cristalls.

Per acabar hem de considerar que la nosra autonomia corporal va mes enllà del que els postres ulls poden veure 
i que la medicina, vé destapant tot aquest joc d’energies que ens conecta amb el mes enllà.

 

PROJECTE UNIESPIRITU, es el que promociona el professor Sergio de Oliveira.


