
 

FORMAÇÃO DE ATIVADORES DA SÉRIE MESTRA  

ENERGIA UNIVERSAL DO DINHEIRO 

 
Você está pronto para saber mais sobre as energias universais do dinheiro e como 

efetivamente expressar essas energias como parte da co-criação da vida que escolher? 

Bem-vindo ao aspecto mais prático e altamente espiritual de sua evolução. Vivendo a 

vida energeticamente consciente, nos toramos “Universais” para transformar nosso 

relacionamento com a energia do dinheiro! 

Você sabe que estamos aqui para evoluir física, emocional, mental e espiritualmente. 

Você também sabe que a energia do dinheiro desempenha um papel importante na vida 

diária. Para tanto, a série de ativações mestras de calibração da Energia Universal do 

Dinheiro trabalha diretamente em seu campo eletromagnético, desfazendo padrões 

profundos de hereditariedade e modificando possíveis pactos, contratos e crenças, 

ativando as dinâmicas de prosperidade com propósito, abundância, coerência, clareza e 

foco.  

Este curso é um convite para desenvolver uma relação mais saudável, amorosa e 

equilibrada com a Energia Universal do Dinheiro. 

O dinheiro foi infundido com a energia das crenças de todo o mundo. A definição de 

moeda é “um sistema de dinheiro de uso geral em um determinado País”. Essa 

compreensão do dinheiro nos leva à ideia de que as influências culturais estão 

codificadas em nossas moedas, e o tema da herança cultural nos leva diretamente a 

influências em nosso DNA. 

Muitos de vocês sabem que os eventos de energia oferecidos por Peggy Phoenix Dubro, 

desde sessões de energia até ferramentas de energia, são baseados em uma 

experiência de despertar pessoal do Amor Infinito, ilimitado, sem começo nem fim. A 

energia do amor Infinito é viva, elétrica e transformadora. O amor infinito é a energia 

fundamental que usaremos ao longo desta série. 

No idioma Inglês, a palavra moeda (currency) soa semelhante à palavra corrente 

(current). Será possível que a moeda tenha uma corrente de energia que seja viva, 

elétrica e transformadora? 

 

Teremos 4 ativações divididas em:  

Ativação #1: Dinheiro Multidimensional no Estilo Fênix 



 

Nesta ativação você co-criará com sua Terceira Malha pessoal para construir um novo 

relacionamento com a Energia Universal do Dinheiro. Hora de liberar antigas crenças e 

emoções em relação à energia do dinheiro que não mais apoiam quem você é AGORA. 

Do centro do seu ser, você fortalecerá as novas crenças e emoções. Vivendo 

energeticamente consciente, você escolherá e expressará o que é importante para você 

viver uma vida abundante e próspera! 

Ao mesmo tempo, como grupo, de forma consciente nós co-criaremos, iniciaremos e 

construiremos uma 3ª Malha única em apoio uns aos outros. Nesta Terceira Malha, a 

energia do amor e da compaixão que compartilhamos gera uma ressonância muito 

especial. Essa ressonância destina-se a ajudar-nos a ajudar a nós mesmos, a definirmos 

e a darmos vida aos aspectos multidimensionais evolutivos do dinheiro. Nós aprendemos 

de outras ativações em sessões de grupo, que novas energias que não podíamos 

acessar por nós mesmos se tornaram disponíveis quando nos apoiamos mutuamente de 

todo o coração! 

 

Ativação #2: Elevando a Energia do Dinheiro no Estilo Fênix 

Nesta ativação nosso foco é fortalecer e ampliar as energias coletivas mais positivas e 

edificantes do dinheiro. Durante a sessão energética de Inspirações e Insights Fênix, 

usaremos os Padrões do Amor, Compaixão, Presença e Sabedoria Infinitos. Esses 

Padrões de luz e energia octaédricos gerarão uma ressonância de coerência magistral 

enquanto continuamos a elevar a maneira como sentimos, percebemos, imaginamos e 

pensamos sobre a energia do dinheiro. Dica útil: Esteja pronto para elevar também a 

forma como você sente, percebe, imagina e pensa sobre si mesmo! Essa ativação 

edificante e esclarecedora nos apoia à medida que descobrimos novas maneiras de 

praticar nossa mestria. 

 

Ativação #3: SEU Cambio da Energia Universal do Dinheiro no Estilo Fênix 

Nesta ativação você analisará seus talentos e habilidades já desenvolvidos e ainda por 

desenvolver. Com base nas suas "experiências de sabedoria", você terá mais acesso a 

quem você é e ao que você tem agora para contribuir para gerar o câmbio de energia 

universal mais significativo para você. Nesta sessão energética de Inspirações e Insights 

Fênix você pode se concentrar na pergunta "como posso estar a serviço dos outros"? 

Você também pode se concentrar na pergunta "como posso ajudar os outros a se 

ajudarem"? Você terá uma visão mais clara de como sua energia pessoal pode evoluir 

para co-criar um cambio de energia mais seguro e próspero em muitos níveis de sua 



 

vida. Prepare-se para se tornar mais de quem você é de uma maneira mais criativa e 

gratificante! 

 

Ativação #4: Domine ou Gerencie sua Energia do Dinheiro no Estilo Fênix 

O foco desta sessão é no seu relacionamento saudável, equilibrado e amoroso com o 

Cambio da Energia Universal do Dinheiro e tudo o que ela representa. Você aumentará 

sua compreensão e capacidade de viver sua vida com sabedoria em um equilíbrio 

extraordinário entre dar e receber. À medida que você conscientemente constrói a vida 

de sua escolha, o dar e o receber a partir de um estado de empoderamento repleto de 

paz é uma parte significativa de sua evolução. Suas percepções e padrões de energia 

neste novo relacionamento com a energia do dinheiro estão cheios de promessas e ... 

aventuras! Bênçãos por viver a vida energeticamente consciente. 

 

Você receberá alinhamentos de energia, permitindo que transmita de forma clara e 

simples as 4 ativações da Energia Universal do Dinheiro para outras pessoas. Você 

poderá, então, transmitir essa ativação a amigos e familiares como um presente ou como 

um serviço profissional adicional que você oferece aos seus clientes. Esta é uma 

ferramenta de energia no “Estilo Fênix”, fácil de fazer e de efeitos profundos.  

Você também receberá um documento para download com instruções claras para 

transmitir essa ativação a outras pessoas. 


