Transições e Transformações, no Estilo Fênix!
Série de Ativações Mestras
A Grande Evolução se intensifica agora! Você está pronto para as profundas transformações
que estão prestes a acontecer, pessoal e coletivamente? Qual é a diferença entre transições e
transformações? Por que é importante abraçar as transições e como isso aumenta a qualidade
e a profundidade de nossas transformações?
Nesta Série de Ativações Mestras, esclareceremos o processo de transições e como direcionar
a energia das transições para estabelecer a transformação preferida - a transformação de sua
escolha! Juntos, co-criaremos as novas ativações para apoiar nossas habilidades de nos
tornamos mestres na “flexibilidade de frequência”. Sua frequência sinaliza para o Universo e
todos os seus co-criadores sobre quem você é e por que está aqui. A ativação da “flexibilidade
de frequência” fortalecerá suas habilidades de transmitir claramente sua mensagem e
presença na energia do Amor e Sabedoria Infinitos. É hora de desenvolver suas habilidades de
falar consigo mesmo e com os outros na linguagem da energia com mais fluência.
Como o Ser multidimensional que você é, o poder e o propósito de suas transformações
requerem uma coerência consciente cada vez maior. A ativação da “resposta de ressonância e
responsabilidade” apoiará seu potencial para evoluir e se adaptar, de maneira única, aos
eventos em seu mundo hoje. Um benefício adicional da ativação de “resposta de ressonância e
responsabilidade” aumenta sua presença como um ser humano evolucionário, aqui para
participar desta Grande Evolução. Você pode então escolher aumentar sua habilidade de gerar
as energias de compaixão e benevolência para você e para o coletivo. Como sempre, essas
energias iluminam seu caminho de propósito, e a sabedoria para saber quando ficar quieto e
quando e como agir aumenta.
Lembre-se: todas as Séries de Ativações Mestras são projetadas para usar essas ativações para
você e outras pessoas imediatamente. Não há outros requisitos ao terminar esta série; você
terá o conhecimento e as habilidades energéticas para ativar outras pessoas. Você pode dar as
ativações para sua família, amigos ou clientes.

Ativação #1: “Evolua suas Habilidades para a Transição com
Graça e Sabedoria Selvagem, no Estilo Fênix!”
Esta ativação contribui para as suas habilidades de experimentar a sabedoria selvagem dentro
de você e gerar graciosamente as energias da harmonia, mesmo quando perceber novas
maneiras criativas de estar além do que tem sido “normal” para você. Sua habilidade de se
tornar mais flexível na geração das frequências escolhidas para sua evolução fica mais forte
nesta ativação. Este estado de ser apoiará sua consciência para, com confiança, dizer “sim” às
oportunidades destes tempos de mudança. Saiba que você pode gerar as frequências de
transição para co-criar com eficiência a realidade de sua escolha. As transições dos anos
anteriores contribuíram para que você estivesse onde está agora. Esta ativação expandirá sua
consciência e aprofundará seus insights práticos, à medida que percebe de todo o coração que

o Universo sabe o que é melhor para você evoluir autenticamente. Aqui, usaremos as Quatro
Afirmações de Identidade Universal para fortalecer nossas transições que já ocorreram, que
ocorrem agora e que ainda estão por ocorrer.
Nesta ativação do “Evolua suas Habilidades para a Transição com Graça e Sabedoria Selvagem,
no Estilo Fênix!” a linguagem da energia e da comunicação consciente será aprimorada,
conforme você pratica sua mestria da “flexibilidade de frequência”. Você pode ficar mais
confortável com a sabedoria selvagem gerada em estados autênticos de transição. Conforme
recalibrar a dinâmica de respeito e honra por seu Ser desta forma, você continuará a se tornar
e a expressar mais do VOCÊ multidimensional.

Ativação #2: “Evolua suas Habilidades para Transformar com
Poder e Propósito, no Estilo Fênix!”
Conforme você pratica sua mestria nas transições graciosas e sábias, você se torna mais capaz
de uma transformação consciente. As habilidades desenvolvidas por meio da “flexibilidade de
frequência” lhe servirão bem agora. Esta ativação contribui para suas habilidades de
transformação com poder e propósito. Transformação significa mudança na forma, natureza
ou função. Neste tempo da Grande Evolução, você está convidado - talvez até divinamente
orientado - a mudar de forma, natureza e função! Por meio da “resposta de ressonância e
responsabilidade”, suas transformações fortalecem sua presença autêntica e a incorporação
plena do Ser multidimensional que você é.
Na ativação do “Evolua suas Habilidades para Transformar com Poder e Propósito, no Estilo
Fênix!” a linguagem da energia e da comunicação consciente será aprimorada conforme você
pratica sua mestria da “resposta de ressonância e responsabilidade”. Você ficará mais
confortável com o poder e o propósito para o qual disse “sim” quando encarnou aqui! Sua
transformação nesta ativação também apoiará as transições e transformações da nossa Terra,
pois Gaia está passando por calibrações profundas neste exato momento. Durante esta série,
você pode se descobrir transformando seu ambiente e a parte de Gaia que você chama de lar.
A coerência multidimensional tem muitos significados e manifestações para o Ser
multidimensional que você é!
Você receberá as ativações de energia por escrito. Você usará os padrões de energia
canalizados desta ativação para você e para os outros. Você pode continuar a praticar sua
mestria e aumentar com alegria suas habilidades, à medida que aprende a direcionar a energia
de qualquer transição para a transformação desejada. Então você pode transmitir de forma
natural e fácil esta ativação do “Evolua suas Habilidades para Transformar com Poder e
Propósito, no Estilo Fênix!” para outros.
As ativações podem ser oferecidas como um presente para amigos e familiares ou oferecidas
como um serviço profissional para clientes em seu consultório. Esta é uma ferramenta
energética no “Estilo Fênix”, fácil de fazer e de efeitos profundos.

