
A SENHA DE ACESSO A EXCELÊNCIA

Todas os usuários de computadores conhecem como uma senha opera. De posse do código 
da senha,  podemos ter  acesso imediato  para entrar  num domínio  seguro com um vasto 
banco de dados de informações preciosas, ou ganhar acesso a uma área restrita. 

Um candidato ao Estado de Excelência Existencial Máxima se defronta exatamente com a 
mesma situação: com a senha certa, tem acesso a áreas de seu cérebro com um banco de 
informações de tudo que todos os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos aprenderam ao 
longo  de  milhões  de  anos,  além  de  absolutamente  todos  os  pensamentos,  projetos, 
invenções e imaginações de todos os seres humanos que já viveram ao longo da história da 
humanidade.

Se você duvida disso, precisa estudar mais. Muito mais. Como você explicaria que uma 
criança  de  cinco  anos  toque  Chopin  ao  piano  com  perfeição  (há  vídeos  legítimos  no 
Youtube com várias delas) ou que Mestres do Yoga sejam capazes de viver apenas de luz, 
sem comprovadamente jamais comerem nada ou beberem qualquer líquido há muitos anos, 
ou mesmo por décadas (só na Índia, há milhares deles)? Alguns deles sequer respiram, e 
podem ser enterrados por dias e depois desenterrados em perfeitas condições de saúde.

A diferença entre eles e você é que uma criança de cinco anos ou um grande Mestre do 
Yoga poderá ainda estar de posse da Senha da Onisciência, pois todos os seres humanos 
nascem com ela. A Sociedade foi incapaz de exercer a pressão e a freqüência necessárias de 
“educação” para converter esta criança ou este Mestre num idiota adaptado à realidade de 
completa mediocridade dos demais. 

A criança genial original que um dia você foi agora está irremediavelmente corrompida por 
vírus mentais para sempre. Já o Yoga é a Ciência perfeita do Potencial Supremo do Ser em 
incessante  pesquisa  e  desenvolvimento  há  mais  de  5.000 anos,  e  seus  Mestres  podem, 
virtualmente, tudo. O Yoga é um antivírus mental e espiritual polivalente e infalível, e é de 
sua fonte pura que iremos resgatar nossa senha de Excelência Existencial Máxima. 

Qualquer milagre é, para um Senhor do Yoga, absolutamente natural, tal como conviver 
muitos anos em segurança com os animais de uma floresta infestada de tigres devoradores 
de  homens  e  de  najas  cuja  picada  é  fatal  em menos  de  cinco  minutos,  fechar  cortes 
profundos em segundos sem sangrar ou apresentar cicatrizes, ou beber um frasco de um 
veneno fatal sem sofrer qualquer dano (tais feitos já foram avaliados e documentados por 
muitos cientistas). Para o Yoga, nada é impossível.

A mensagem dos grandes Mestres, como Cristo, ao afirmarem que “somos feitos à imagem 
e  semelhança  de  Deus”  nunca  significou  que  Deus  fosse  antropomórfico  e  do  sexo 
masculino, ou seja, um velho de longas barbas brancas, sempre amargo ou vingativo e o dia 
inteiro sentado em seu trono (seguramente a mais rudimentar, daninha e doentia concepção 
de Deus), mas sim que todo ser humano é um embrião de um deus, ou seja, tem o potencial 
inato para evoluir na direção da Onisciência, da Onipotência e da Onipresença, e é este 
potencial que nos torna “feitos à imagem e semelhança de Deus”, e não o oposto. 



JAMAIS PERMITA QUE ALGUÉM O FAÇA ESQUECER DISSO OU DIVIDAR 
DISSO, OU VOCÊ TERÁ VIVIDO EM VÃO: VOCÊ É UM EMBRIÃO DE DEUS.

Mas sem a senha correta, o bloqueio de acesso a estes domínios milagrosos é total, e nada 
realmente significativo nos acontece. Seguimos respirando, comendo, dormindo e fazendo 
sexo (mal), trabalhando (pior ainda), nos divertindo pouco e cada vez menos, e esperando a 
morte  chegar,  de  posse de  um cérebro  estéril  cujos  pensamentos  são mais  alucinações 
perigosamente  incontroláveis  do que mecanismos  efetivos  de  organização  de planos  de 
ação para projetos realizáveis. 

Então vamos nos concentrar na mais importante destes três magníficas habilidades que nos 
qualificam  como  seres  criados  à  imagem  e  semelhança  de  Deus,  a  Onisciência,  a 
capacidade  expressa  por  nosso  DNA  de  já  possuirmos,  dentro  de  nossas  células,  a 
totalidade do conhecimento acumulado ao longo de milhões de anos por todas as formas de 
vida de quem descendemos, e por todos os nossos ancestrais humanos. 

Vamos então tratar  de recuperar  nossa Senha da Onisciência,  que nos foi  arrancada de 
dentro de nossos corpos, mentes e corações na primeira infância. Com ela, seremos capazes 
de conquistar em seis meses um objetivo que nunca iríamos conquistar, por mais desejo, 
intenção,  planejamento,  disciplina,  persistência  e  investimentos  de  tempo,  dinheiro  e 
energia  que  concentrássemos  neste  objetivo,  mediante  o  emprego  exclusivo  de  nossos 
recursos pessoais atuais.

Antes de aprendermos a digitar a senha, contudo, é preciso termos em mente que há uma 
parte de nossos cérebros que luta como um tigre pela conservação de nossa integridade 
física global, uma parte do cérebro que é extremamente poderosa, e muito mais evoluída e 
plena de recursos do que a ciência ortodoxa supõe, e capaz de resistir a quase todas as 
formas de ataque.

Trata-se do Cérebro Reptiliano, que é quase imune a todas as formas de lavagem cerebral 
conhecidas.  Mesmo  perante  as  mais  refinadas  e  cruéis  manobras  de  amestramento  e 
indução  de  escravidão,  ele  permanece  protegendo  até  a  morte  nosso  patrimônio  de 
sabedoria, iluminação, poderes milagrosos e Conhecimento Universal.

Portanto, por pior que tenham sido as manobras de lavagem cerebral a que todos fomos 
submetidos (e tenha certeza absoluta de que você também as sofreu, vez após vez), nossas 
qualidades de reflexos da Luz do Criador permanecem intactas, aguardando a digitação das 
senhas corretas para nos proporcionarem acesso irrestrito. 

O que nossos “tutores educacionais” desconheciam é que nosso Cérebro Reptiliano opera 
“wireless”. Seu modem de comunicação direta pela Internet Divina, seu primeiro recurso 
infantil de sabedoria, eles meticulosamente destruíram dentro de você na primeira infância, 
mas esta “placa de rede” reptiliana secreta continua apta a acessar as páginas cósmicas de 
onde  receberá  a  energia  vital  divina  e  lhe  proporcionará  o  “download”  de  todas  as 
informações que fazem parte de um imenso patrimônio de Consciência Coletiva de todos os 
seres humanos que viveram ou que ainda vivem.



Embora  a  grande  maioria  dos  seres  humanos  nasça  absolutamente  genial,  mas  pereça 
parcial ou totalmente imbecilizada você não precisará passar por isso, de forma alguma. A 
Grandeza é seu direito de nascença, e nada menos do que a Excelência nos interessa em 
tudo. 

É em nome desta Excelência Global que eu escrevo este livro, e em seu nome é que você o 
está lendo agora. 

E  embora  um  programa-mestre  de  redução  de  todos  os  seus  potenciais  tenha  sido 
cuidadosamente instalado em seu “Windows” entre os seus três e os doze anos de idade e 
encontre-se em plena atividade, saiba que seu “hardware” e seu “DOS” estão intactos. Só 
falta a senha do Administrador  Cósmico para formatar  sua máquina mental  infectada e 
reinstalar seu Sistema Operacional Existencial em forma original e com plena capacidade 
funcional. E isto precisará ser feito e refeito todos os dias, como veremos adiante.

Vi  muitos  amigos  e  amigas,  especialmente  no  meio  empresarial,  quando  atuei  como 
executivo  da indústria  farmacêutica  multinacional,  passando pelo  mesmo drama que eu 
enfrentava: procurando desesperadamente pela senha de acesso da Excelência  Pessoal e 
Profissional digitando todo tipo de combinações aleatórias no teclado da vida na base da 
tentativa e erro, indo de emprego em emprego, de curso em curso, de “MBA” em “MBA”, 
investindo seu tempo, dinheiro e energia já bem exíguos lesando ainda mais o pouco de 
lazer e de vida familiar  que tinham, apenas para confirmarem, mais tarde, que seguiam 
sendo tão limitados quanto antes. 

A “mágica” prometida pelos instrutores destes cursos jamais acontecia  para nenhum de 
seus alunos. No meu caso, eu terminava cada novo curso de atualização ou aprimoramento 
executivo,  sempre  caríssimo e tremendamente sacrificado,  me sentindo a mesma “besta 
consumada” de antes do curso e ainda marchando ao som do tambor da impotência  de 
sempre. 

Pois vamos, então, à senha. Afinal, ela é a única razão de ser deste capítulo.

ELA PODE SER DEFINIDA COMO O “ESTADO DE LIMITE-ZERO”. E EIS SUA 
SENHA DE ACESSO: “DELETAR TUDO DIARIAMENTE”.

Vamos descrever detalhadamente no próximo capitulo o que fazer para conseguir acesso ao 
ESTADO  DE  LIMITE-ZERO  mediante  a  digitação  desta  senha  de  acesso  antes  da 
formulação de todas as suas palavras, pensamentos, sentimentos, atos, atitudes e escolhas, 
pelo restante de seus dias nesta dimensão.

Só  os  absolutos  apagamentos  diários,  metódicos  e  voluntários  de  todos  os  arquivos  e 
programas de sua história pessoal, tanto de tudo que lhe ocorreu no passado remoto como 
do que lhe aconteceu há cinco minutos atrás, irá lhe proporcionar acesso irrestrito ao Estado 
de Limite-Zero. E nada mais. 



Quanto  mais  passado  existir  dentro  de  você,  mais  impotente,  mais  infeliz  e  mais 
incompetente você será em tudo e por tudo, e mais próximo da porta do hospício ou do 
cemitério  estará.  Qualquer  forma  de  passado  acumulado  enlouquece  e  cria  doenças 
incuráveis. 

Tudo que você acumula na mente a cada dia é invariavelmente falso e não criará nada de 
produtivo ou prazeroso em sua vida. É apenas lixo em decomposição. Cada novo desafio 
exige o frescor da espontaneidade e da lucidez mental  imediata,  e não do acesso a um 
banco de dados inutilizado por vírus emocionais. 

Seu  progresso  pessoal  e  profissional  depende  apenas  de  que  você  saiba  e  leve  em 
consideração  o  fato  de  que  a  memória  de  seu  computador  de  bordo  tornou-se 
exclusivamente  uma vasta  coleção de programas de aceitação  da mediocridade  que lhe 
foram instalados sem seu conhecimento e que rodam sem seu consentimento dia e noite.

E o modo como você organiza suas lembranças é hoje uma forma de insanidade que gera 
um banco de dados corrompidos  de fatos passados que,  de modo algum, ocorreram da 
forma como você se recorda deles, e que só terão impacto em sua vida na medida em que 
você insistir em considerá-los relevantes ou dignos de seu investimento em manobras de 
proteção. E este impacto lhe será, com certeza, eternamente desastroso.

SE VOCÊ CONTINUAR ACESSANDO SEUS BANCOS DE DADOS ANTES DE 
DECISÕES IMPORTANTES, APENAS ESPALHARÁ SEUS VÍRUS PARA QUE 

CONTAMINEM OUTROS DADOS OU DESTRUAM SEUS PROGRAMAS ORIGINAIS 
DE COMPETÊNCIA EXISTENCIAL EM SUAS MOLÉCULAS DE DNA. 

EIS A ORIGEM DE TODOS OS DESATINOS E CRIMES.

Este  é  um fato  que talvez  você  jamais  descobrisse sozinho:  sua  “história  pessoal”  é  o 
programa-mestre de sua insanidade e incompetência existencial.  E só sua nova senha de 
acesso à Onisciência irá lhe permitir deletá-lo de seu sistema para sempre.

O grau de bem-estar e de realizações pessoais e profissionais que você terá após eliminar 
este programa aberrado e doentio que você foi ensinado a defender com unhas e dentes (e 
que a psicoterapia, em sua eterna incapacidade de mudar o que quer que seja, transformou 
em instrumento único de trabalho) lhe é hoje incalculável e inimaginável.

Nos  exercícios  deste  capítulo  iremos  aprender  a  digitar  a  senha  correta  para  acessar  o 
magnífico Estado de Limite-Zero, onde nenhuma forma de bloqueio existirá em seu modelo 
de mundo, ou poderá impedi-lo de conquistar o que bem quiser.
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