
 

 
 

FORMAÇÃO DE ATIVADOR DA SÉRIE MESTRA 

VOCÊ É UMA PONTE UNIVERSAL DE GRAÇA! 

 

Em tempos de Grande Evolução para acelerar a transformação já em andamento, podemos 

abraçar de todo o coração nossas habilidades para ser as pontes da graça que somos 

capazes de nos tornar. Fazer isso em uma comunidade solidária, com outras pessoas que 

estão sinceramente comprometidas com essa transformação, fortalece a energia e a luz 

exponencialmente. Temos aqui o suficiente para fazer uma diferença significativa no aumento 

da frequência da consciência energética para as gerações atuais e futuras. 

Todas as Séries de Ativações Mestres incentivam um maior equilíbrio e, portanto, é mais 

apropriado começar a construir nossas Pontes de Graça, fortalecendo e equilibrando nossa 

dinâmica energética pessoal de dar e receber.  

Iremos co-criar padrões de energia, lado a lado, coração a coração, no Campo Universal além 

do tempo e do espaço. Neste novo ciclo de energia e luz cada vez mais amorosa, ser quem 

você é e trabalhar juntos em autenticidade são elementos-chave do sucesso. O tema evolutivo 

permanece: somos únicos e estamos unidos! 

Você receberá ativações e alinhamentos específicos para acelerar seu crescimento pessoal e 

a expressão de suas energias mais benevolentes ... VOCÊ É UMA Ponte Universal de Graça! 

As ativações e alinhamentos são projetados para acelerar e reconhecer a ocorrência de 

conexões sincronizadas que são tão importantes para fazer agora, com outras Pontes 

Universais de Graça. Vocês experimentarão e incorporarão mais da energia dourada de 

VOCÊ, a Ponte Universal de Graça que vocês são. Todas essas são etapas importantes no seu 

caminho de crescimento pessoal, aprimorando sua capacidade de viver a vida 

energeticamente consciente. 

Teremos 3 ativações nesta Série: 

Ativação #1: Graça dentro de você, deixe fluir, deixe brilhar! Estilo Phoenix  

Nesta sessão inicial de energia, você definirá e experimentará a ressonância da graça que 

irradia dentro de cada célula do seu corpo, de todas as camadas do seu DNA, de todas as 

fibras de luz do seu ser. O brilho dourado radiante dessa ressonância ilumina e nutre à medida 

que você descobre mais sobre quem você é. À luz desse fluxo energético, você começa a 

construir fundações para si mesmo como uma forte Ponte Universal de Graça, mais capaz de 

fazer a diferença pela paz e pela unidade na era de ouro da Grande Evolução. 



 

 
 

Ativação #2: Chamando todas as Pontes Universais de Graça! Estilo Phoenix 

Na consciência coletiva, um ciclo está terminando e outro está começando, uma Era de Ouro 

da Grande Evolução está nascendo. As energias da co-criação para a construção de Pontes 

Universais de Graça com os outros estão prontas para serem amplificadas durante esse 

período de transição entre os dois ciclos. Você estará contribuindo mais para o crescente 

despertar coletivo e ampliando os relacionamentos pessoais fundamentados na energia da 

Graça. 

À medida que você continua a evoluir e ressoar como uma Ponte Universal de Graça, sua 

própria presença inspirará sua família da humanidade a lembrar que eles também são Pontes 

Universais de Graça. Você irradiará a energia para atrair ou "chamar" outras pessoas que 

estão construindo Pontes Universais de Graça.  

 

Ativação #3: Graça para a nossa terra e toda a vida! Estilo Phoenix 

Essa parte da ativação é oferecida em respeito e honra a Gaia, nosso belo planeta Terra cheio 

de vida. Há uma abundância de trabalho a ser feito em um esforço interminável para cuidar de 

nosso planeta e de toda a vida aqui. Continuando a fortalecer e aprimorar sua presença como 

uma Ponte Universal de Graça, você caminha pela terra na ressonância dourada da Graça 

gerada entre você e Gaia. Esse intercâmbio de energia apoia a crescente conscientização 

dentro da consciência coletiva para o maior grau de cooperação agora possível ao entrarmos 

na Idade de Ouro da Grande Evolução. Na ressonância de Pontes Universais de Graça, o 

termo "networking" assume um novo e poderoso significado, à medida que os visionários 

deste mundo se reúnem com maior facilidade ... único e unido acaba de se tornar quântico! 

Nesta sessão, você também receberá alinhamentos de energia para aumentar a ressonância 

da Graça dentro de você. Você será capaz de transmitir de forma clara e simples a “Graça 

pela Nossa Terra e Toda a Vida!” para os seus clientes em sua prática. Esta é uma ferramenta 

energética "Phoenix Style", fácil de fazer e profunda em seu efeito. 


