
MENTORIA 
GRATUITA 
5 SENHAS PARA 

REPROGRAMAR TUDO



SENHA 1 –
ONDE VOCÊ 
ESTÁ
HÁBITOS 



Onde estamos?

Como vemos o mundo?

Quem somos nós?







Por que a maioria
nunca viu?

▪ Modelo neurológico de 

reconhecimento

▪ Cérebro: padrões / associações



VOCÊ CRIA ATRAVÉS DE IMAGENS

Quando você escolhe a imagem do seu sonho, você ativa o lobo ociptal, 

córtex visual e teu cérebro vai buscar recursos para tornar teu sonho real 

(pessoas, dinheiro, conexões, tudo que você necessita).
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❑ Ativar córtex pré frontal esquerdo parte genial do seu cérebro 
(Einstein), emoções positivas, decretos e falas positivas.

❑ Questionamento de crenças

❑ Desenvolva o seu PORQUE seu PROPÓSITO

❑ REPETIR

❑ Diga sim ou sim

❑ Modelo Novo

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA

https://simple.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




ROTINA

Ação ou comportamento 
propriamente dito

RECOMPENSA 

Benefício por completar 
o hábito

GATILHO

Sinal ou lembrete que 
deve iniciar o 

comportamento / sonho/  

Se não houver 
recompensa você 

tende a não 
completar o hábito 

por se sentir 
frustrado

Se a recompensa 
for boa você torna 
a repetir o hábito 

pois te provoca um 
desejo de repetir 

pela sensação boa 
que traz



SENHA 2 MUDANÇA
▪ E=VS
▪ E= ENERGIA

▪ V= VOLUME DA INFORMAÇÃO (MIASMAS, LIXOS, NO CORPO 
ASTRAL)

▪ S= VELOCIDADE DE INFORMAÇÃO – TROCA DE POLARIDADE



Mudança é um Processo

Mudanças acontecem a todo momento em nossas vidas, mas é 

um Processo que não ocorre de um dia para noite. Elas alteram a 

nossa rotina, os nossos hábitos e nos faz adquirir novas 

competências e habilidades. Um emprego novo, uma nova dieta, o 

início da faculdade, a nova casa em uma outra cidade. Todas elas 

são desafios que enfrentamos frequentemente ao longo da vida.



Como 
cérebro reage
a mudanças?



1. Pré-
contemplação

2. 
Contemplação

3. Preparação

4. Ação 5. Manutenção 6. Recaída



Espaço áurico



Programas mentais
Atualmente, vivemos em um mundo onde os humanos influenciam-se 
inúmeras vezes ao dia. O projeto HAARP, você já deve ter ouvido falar. É 
usado para manipular o nosso pensamento no sentido de uma visão de 
necessidade global de controle populacional. Grigori Grabovoi, depois de um 
longo desenvolvimento da física, que não vou esmiuçar aqui, criou a fórmula 
de energia que é usada para limpar nosso campo dessas informações.



Fórmula E = VS
A fórmula E = VS A energia é o resultado de um volume de informação, mais a 
nossa capacidade de perceber esse volume no espaço. Quanto mais esta 
capacidade aumenta, mais se percebe a energia para ser criada e criar. Mas 
acima de tudo, esta percepção traz a energia para um estado primário de pureza, 
libertando-nos de qualquer tipo de condicionamento, interferência, a informação 
negativa



Para que serve esta fórmula?
▪ Este exercício corta do nosso campo energético, qualquer 

desvio que possa nos tirar da norma. Também se aplica a todas 

as emoções negativas, formas de pensamento, egrégoras, 

entidades espirituais, governos da sombra, as pessoas que têm 

projetos de manipulação. Para remover a energia negativa em 

uma relação de família ou casal, e é claro que você pode fazer 

também para o outro. Apenas lembre-se de passar para o nível 

macro, fora da esfera de cinco metros de sua alma. Então, 

depois de fazer o exercício, você pode escrever uma fórmula na 

pele ou em um papel e carrega-la consigo.





▪ E = VS → restauração da pessoa e remover energias negativas. Eu entro em minha 

alma e eu vejo e eu ajo como o Criador 71381921 | 71381921 71381921 | Salvação 

global e desenvolvimento harmonioso e prevenção de catástrofes 

globais 1784121. Para me proteger de qualquer perigo em toda parte e em todos os 

níveis de 71931. Para voltar ao caminho do Criador 19712893. Para obter ajuda 

imediata nesta pilotagem 938179. Para o eterno desenvolvimento pessoal ( sequencia 

azul que se transforma imediatamente ouro) 9888772988. Meu desejo é transformar 

esta situação, mudar essa energia, limpar meu campo, eliminar essa informação 

negativa, me livrar de qualquer condicionamento. Alterar o estado dessa energia ( e 

diga o que você quer), e para isso eu coloco a fórmula E = VS no meu plexo solar (na 

boca do estômago) e digo: Eu reconheço a fonte de informações negativas (ou os seres 

escuros, das sombras) E posiciono a fórmula E = VS no meu plexo solar ou no ponto onde é 

gerada o espaço da informação negativa. Do fundo da alma do Criador eu fixo o resultado Com 

a Luz do Criador. DATA HORA ILUMINA E MANDA PRO INFINITO.

▪



SENHA 3

MENTE 

CONSCIENTE E 

INCONSCIENTE



▪



▪



Reprogramação 
mental

▪ Imagine uma casa antiga, com uma 

fiação elétrica deteriorada. Os 

eletrodomésticos dessa residência 

começam a apresentar um mau 

funcionamento. Reprogramar a 

mente é como substituir toda essa 

fiação estragada para tudo funcionar 

a todo vapor!



▪



Como funciona a 
reprogramação 
mental?

A reprogramação é a segunda fase do processo 

de transformação mental. Após a ativação 

consciente da realidade (feita com a 

desprogramação), os pensamentos negativos 

passam por uma transformação, tornando o 

ambiente propício para a reprogramação.





ENTENDA SUA MENTE

• Mente Consciente – até os 7 anos não existe. Racional.

• Mente Inconsciente – Tudo que é armazenado e tiver alto impacto
fica gravado como memória (traumas, informações, medos) tudo
que você é hoje, foi programado até 7 anos. Os programas foram
criados aqui. Seu sistema de crenças foi criado aqui.

• Mente Cósmica – Quando temos acesso a nossas 144 partes a
totalidade e a conexão total a Fonte de tudo que é.



Alinhamento das 3 mentes:

1 – SEMPRE ESPERE 
QUE O MELHOR VAI 

ACONTECER

2 – DECISÃO E 
INTENÇÃO

3 – NÃO À 
NEGATIVIDADE

4 – GRATIDÃO



CAMPO MAGNÉTICO



MENTE 

ELÉTRICO

CORAÇÃO

MAGNÉTICO





AVATAR FREQUÊNCIA ALCANCE

1 300 (OTIMISMO) 90 MIL PESSOAS

1 500 (AMOR) 750 MIL PESSOAS

1 600 (ILUMINAÇÃO) 10 MILHÕES DE PESSOAS

1 700 (ESTADO DE GRAÇA) 70 MILHÕES DE PESSOAS

1 1000 (CONSCIÊNCIA FINAL) TODA HUMANIDADE



SENHA 4
COMO COLAPSAR UM SONHO



TUDO ESTÁ ENTRELAÇADO

• Somos todos capazes de interferir na matriz de energia, conforme o 
experimento da dupla fenda e alterar os fatos dessa realidade ou de 
mundos paralelos por meio das vibrações emitidas por nosso campo 
ressonante.

• Isso ocorre porque os átomos estão interligados.

• Todos somos um.

• Todos estamos interligados com tudo e com o Cosmos.

• Tudo que está em cima é como o que está embaixo.

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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EXPERIMENTO DUPLA FENDA

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-SA-NC
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MUNDOS PARALELOS 
CONVERGEM

• Seus EUS QUÂNTICOS, suas partes, estão 
correlacionadas

• As realidades estão plenamente fundidas no 
espaço-tempo ou fora dele

• Todos estamos entrelaçados

• Todas as realidades coexistem ao mesmo tempo

• PASSADO E FUTURO NÃO EXISTEM, TUDO 
OCORRE NO AGORA

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC
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VOCÊ É LUZ

• Existe tem um campo de 
luz

• Emite uma frequência 
medida em hertz

• Está associado a qualidade 
de suas emoções, 
pensamentos e 
comportamentos (ações)

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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Iluminação
1000 -

700 Indescritível

Paz 600 Êxtase

Alegria 540 Serenidade

Amor 500 Veneração

Razão 400 Compreensão

Aceitação 350 Perdão

Vontade 310 Otimismo

Neutralidade 250 Confiança

Coragem 200 Consentimento

Orgulho 175 Desprezo

Ira 150 Ódio

Desejo 125 Saudade

Temor 100 Ansiedade

Sofrimento 75 Remorso

Apatia 50 Desespero

Culpa 30 Culpa

Vergonha 20 Humilhação







ASSINATURA VIBRACIONAL 

P S P I + E²xFv = 
Assinatura 
Energética no 
Universo



FÓRMULA

Fv=Flor da Vida 

P – Palavras: tudo que falamos e pesamos

S – Sentimentos: refere-se às emoções sentidas com relação aos sonhos e objetivos

P – Pensamentos: atraímos exatamente o conteúdo de nossos pensamentos.

I – Imagens: as imagens visualizadas mentalmente, sem imagens não somos capazes de 
cocriar e sentir

E² - Emoção ao quadrado: Emoção elevada (congruência total entre pensamento e 
sentimento). Vibrando acima de 500 hz.



SENHA 5
NEUROPLASTICIDADE



O que é neuroplasticidade?
que o cérebro tem de aprender e se reprogramar. Essa competência 

está presente nas células nervosas e permite que todo o sistema 

nervoso consiga se adaptar a determinadas situações, como traumas 

e lesões.

https://blog.cognitivo.com/como-a-reprogramacao-mental-ajuda-no-tratamento-da-ansiedade/




Plasticidade neural

A plasticidade neural permite que novas sinapses sejam realizadas,
modificando essa rede de comunicação neuronal. É por meio dessas
alterações que é possível superar um trauma vivido há anos, com o
acompanhamento da psicoterapia, por exemplo.

Neuroplasticidade por brotamento - A neuroplasticidade também pode
acontecer por brotamento. Nesse caso, em regiões lesionadas, pode ocorrer
o alongamento dos axônios de alguns neurônios, chegando aos dendritos e
aos corpos celulares de outros neurônios, promovendo a sinapse. Desse
modo, as funções relacionadas a essa área danificada podem ser reativadas,
ainda que com uma certa limitação.



Ao que tudo indica, quando um indivíduo atinge a vida 
adulta, por volta dos 20 anos, o seu sistema nervoso já 
está totalmente construído. A novidade aqui é que a 
neuroplasticidade não deixa de ocorrer mesmo após 
essa faixa etária.

Qual é a importância da neuroplasticidade?

A importância da neuroplasticidade se dá pelo fato de 
que ela estimula a adaptação do cérebro às mais 
variadas situações. Isso faz também com que um 
indivíduo não perca totalmente a sua capacidade de 
realizar determinadas tarefas, mesmo que algumas áreas 
de seu sistema nervoso estejam lesionadas.
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2.

3.

4.

5.

6.
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