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O CAC, Ciclo de 
Autocuidado, é 
composto de 44 
encontros de uma 
hora e meia onde 
você recebe 
ativações em seu 
campo energético 
que facil itam a sua 
vivência na 
Grande Evolução 
no Planeta e na 
Transição 
Planetária. 

Ampl ificando  suas  conexões  mul t id imens ionai s  de  
mane ira  harmônica !

44 
encontros

1hora e 30min
duração

vivência facilitada
na Grande Evolução

QUERO ME
INSCREVER

https://wa.me/5511947319402
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Ao se inscrever no 
Ciclo de AutoCuidado, 
você recebe. . . :

Como acontecem os 
Encontros do CAC?

Avaliação Integrativa 
Básica: 
descr i ção  por  e s cr i to  do  
s eu  propós i to  de  v ida  e  
a lgumas  or i entações  
energé t i cas ,  inc lu indo  a  
de tecção  de  poss íve i s  
de sequi l íbr io s  em seus  
s i s t emas  f í s i co,  
energé t i co,  emoc iona l ,  
menta l  ou  e sp i r i tua l .

Online

Às quartas-feiras 

das 20 às 21 :30 

Por 44 semanas

consecutivas

Todos os encontros serão on-line e ao vivo pelo zoom, mas 
também gravados para aquelas pessoas que optarem por fazer 

posteriormente em seu tempo. As gravações ficarão 
disponíveis até o dia 31 de janeiro de 2023.
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Confira os benefícios do CAC em cada encontro

Iniciamos as atividades com um encontro explicativo tratando dos 
seguintes assuntos:

1º ENCONTRO: Funcionamento da Malha de Calibração Universal®;

Funcionamento do Traje Cósmico T.t.A.

Ativação de preparação do seu Corpo Energético para receber todas as 
sessões que virão.

A Membrana Traje T.t.A foi semeada em Lemúria junto com a família Pleiadiana, 
foi reativada no Egito Dourado, 3300 a.C. e AGORA está em processo de ser 
lembrada pela humanidade desde 2012. Trata-se de um traje, como uma roupa 
cósmica que nos auxilia a estarmos alinhados com a rede cristalina de Gaia, 
ancorando-nos e reajustando-nos às Linhas Leis. Facilitando nossa locomoção 
multidimensional e nos proporcionando lembrar todo o nosso potencial cósmico. O 
traje nos permite ampliar as conexões multidimensionais e também nos protege e 
favorece nas atividades do dia a dia.

2º ENCONTRO:

Aplicação do Traje Cósmico T.t.A. (Traje Cósmico de efeito TarMaJo_o 
– ti-Malu_uu – Ana’a Anamaka)
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Confira os benefícios do CAC em cada encontro

Esta ativação prepara o campo de sua consciência para receber todo o 
trabalho das Séries Mestres.

3º ENCONTRO:
Ativação da Fusão na Mente Universal

Esta ativação integra mente e coração para seguirmos adiante.
4º ENCONTRO:

Ativação do Coração do Humano Universal
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Confira os benefícios do CAC em cada encontro

Inicio da Jornada nas Séries de Ativações Mestres para Malha de Calibração 
Universal®. Nelas são trabalhados focos específicos para cada área da sua 
vida multimensional. Confira a seguir:

4 sessões e abordando o tema SAÚDE DO CORPO FÍSICO com foco no 
BEM-ESTAR do seu corpo e no fortalecimento do mesmo para que você 
experienciar todo o seu processo evolutivo de forma equilibrada e com honra e 
respeito por si próprio.

5º ENCONTRO
a diante:

1ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

4 SESSÕES

4 sessões com foco na prosperidade com PROPÓSITO E ABUNDÂNCIA, 
liberando as energias que não servem mais para este novo momento de vida. 
Como é a a sua relação com o Dinheiro Multidimensional? Eleve os padrões de 
energia das Finanças em sua história de vida e crie novos padrões para o agora.

2ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

4 SESSÕES

Queiroz.com
Vanessa



Como funciona o Ciclo de Autocuidado (CAC)? 

pag.09

Confira os benefícios do CAC em cada encontro

3 sessões com foco em seus relacionamentos, visando MELHORAR TODAS AS 
SUAS RELAÇÕES, trabalhando a neutralidade para desenvolvermos mais 
habilidades nas relações agindo com integridade pessoal e expansão do respeito 
mútuo.

3ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

3 SESSÕES

3 sessões com foco nos ciclos da sua vida. APRENDA A LIDAR COM OS 
ENCERRAMENTOS e a abrir-se para o novo. Aqui abre-se os aspectos de 
sincronicidades na sua vida te possibilitando encontrar as pessoas certas, na 
hora certa permitindo abertura para o fluxo.

4ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

3 SESSÕES

3 sessões com foco no ALINHAMENTO DO SEU PROPOSITO DE 
VIDA através da energia do coração, trazendo a luz da verdade para 
a Ancestralidade e DNA Universais. Quem você é enquanto Ser 
Estelar? Trabalhando a autoestima e o valor pessoal.

5ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

3 SESSÕES
Queiroz.com
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Confira os benefícios do CAC em cada encontro

3 sessões com foco na abertura de novas bandas de energia das emoções. 
Elevando o seu padrão emocional e permitindo a subida na espiral evolutiva 
da vida. Acionando aspectos de AUTO-CONFIANÇA E CONFIANÇA, 
cocriações conscientes e a integração do Seu Ser.

6ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

3 SESSÕES

3 sessões com foco na integração dos hemisférios cerebrais, gerando a UNIÃO 
DA MENTE E DO CORAÇÃO, permitindo que você aprenda a pensar com o 
coração e sentir com a mente. A liberdade de ser mais de quem você é fica 
disponível para você aqui.

7ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

3 SESSÕES

3 sessões com foco na integração de você com o Campo Universal. 
Integre cada parte do seu Ser Multidimensional com o Planeta para 
concretizar a expressão de AMOR INFINITO rumo à 5ª Dimensão e 
além.

8ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

3 SESSÕES
Queiroz.com
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Confira os benefícios do CAC em cada encontro

2 sessões com foco no alinhamento da sua SABEDORIA INTERIOR 
ampliando as conexões para você saber qual o próximo passo a ser dado. Qual 
o caminho você deverá seguir agora? Acesse as novas instruções do Universo 
para a sua vida diária.

9ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

2 SESSÕES

2 sessões com foco no ancoramento de energias necessárias e definitivas para 
seus processos de Transições e Transformações. Onde renascer para uma nova 
vida? DESENVOLVA SUAS HABILIDADES PARA TRANSITAR E 
TRANSFORMAR NA GRANDE EVOLUÇÃO.

10ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

2 SESSÕES

2 sessões com foco nas frequências de reconhecimento e integração de 
ter Nascido da Terra e das Estrelas. Absorva o CONHECIMENTO, a 
SABEDORIA e a LIBERDADE oferecida pelos seus ancestrais da 
Terra (Família da Humanidade) e das Estrelas (Família Estelar).

11ª SÉRIE DE 
ATIVAÇÃO 
MESTRE: 

2 SESSÕES
Queiroz.com
Vanessa



Concluindo este belíssimo ciclo de Amor 
Infinito para a evolução, temos...

+ 4 encontros de ativações das 
frequências da EMF® Express para te 
fortalecer e te dar subsídios para os 

desafios do dia-a-dia na prática.
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QUERO ME
INSCREVER

https://wa.me/5511947319402


Confira esta Playlist
sobre as Séries de 
Ativações Mestras

Confira este Vídeo
sobre Traje T.t .A.
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ASSISTIR ASSISTIR

No CAC é ativado as séries mestras e o Traje T.t.A.

https://www.youtube.com/watch?v=TQjX_hVFLdg&list=PLu7a4cgvX1zmurQy8ZY23ynk6ddAiVVIG
https://www.youtube.com/watch?v=cwr5_pcTn0g


pag.14

Vanessa Queiroz compartilha, de 
maneira certificada, técnicas 

desenvolvidas por 
Peggy Phoenix Dubro que trazem 
temas importantes em forma de 
ativações (meditações ativas e 

guiadas) para o ser humano em 
evolução.

PEGGY PHOENIX DUBRO VANESSA QUEIROZ
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Inscreva-se do 
Ciclo de 
Autocuidado e dê 
um passo em 
direção a sua 
evolução de 
maneira integral!

Início em 02/02/2022

Ampl ificando  suas  conexões  mul t id imens ionai s  de  
mane ira  harmônica !

44 
encontros

1hora e 30min
duração

vivência facilitada
na Grande Evolução

QUERO ME
INSCREVER

https://wa.me/5511947319402
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Vanessa Queiroz 
acredita que o propósito 
de estarmos na Terra é 
evoluirmos como Seres 
Multidimensionais e 
auxiliar no processo de 
Evolução da própria 
Terra, e porquê não 
dizer do Universo.

Com isso, Vanessa 
Queiroz se propõe 
diariamente estar 
conectada 

O CAC é condizido por Vanessa Queiroz
Quem é Vanessa Queiroz? 

multidimensionalmente 
para recolher 
informações sobre como 
disponibilizar 
conhecimentos 
essenciais para a 
realização do seu 
propósito.

Vanessa Queiroz 
oferece ferramentas 
para você encontrar 
cada vez mais 
coerência com o seu Ser 

 e seu Propósito.

Assim, desenvolveu o 
Ciclo de AutoCuidado, 
com a intenção de 
facilitar a sua vivência 
durante a Grande 
Evolução.

CONFIRA AS MÍDIAS DE VANESSA

https://wa.me/5511947319402
https://www.youtube.com/c/VanessaQueiroz
https://www.instagram.com/terapeutavanessaqueiroz/
https://www.facebook.com/terapeutavanessaqueiroz
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Confira a seguir conteúdo
de potencial interesse

 ORDEM LEMURIANA DAS FAMÍLIAS ESTELARES



O que é a
Ordem Lemuriana das Famílias Estelares?
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Você tem o chamado 
Lemuriano e/ou por 
Civilizações Antigas? 
Se sim, a Ordem 
Lemuriana das 
Famílias Estelares tem 
uma proposta 
interessante para a sua 
curiosidade.

A Ordem Lemuriana 
das Famílias Estelares 
tem como objetivo 
honrar e compartilhar 
os conhecimentos da 

através de uma 
perspectiva Pleiadiana 
e Lemuriana.

O trabalho é orientado 
e amparado pela 
Sacerdotisa Lemuriana 
Crystaly que 
atualmente vive nas 
Cavernas de Cristais 
do Monte Shasta e 
conduzido por Vanessa 
Queiroz.

ancestralidade 
lemuriana entendendo 
que estes são a base 
para nos guiar como 
Novos Humanos nesta 
Transição Planetária.

Através de aulas, 
práticas e workshops a 
OLFE resgata do 
registro akáshico 
original do ser humano 
integral honrando o 
feminino e o masculino 
em cada um de nós 

TORNE-SE MEMBRO 
ASSINANTE C
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https://www.vanessaqueiroz.com/ordem-lemuriana
https://www.instagram.com/olfe_ordemlemuriana/


Confira este vídeo sobre
a Ordem Lemuriana das 
Famílias Estelares
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ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=FGqbTnRh2xM


Ficou alguma dúvida?
Não hesite entrar 

em  contato
www.vanessaqueiroz.com 

whatsapp  11 94731-9402

https://wa.me/5511947319402
https://www.youtube.com/c/VanessaQueiroz
https://www.instagram.com/terapeutavanessaqueiroz/
https://www.facebook.com/terapeutavanessaqueiroz



