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FORMAÇÃO DE ATIVADORES DA SÉRIE MESTRE  

A MALHA® EVOLUI! 8 PORTAIS MESTRES 

A Série de Ativação Mestre mais empolgante e avançada está aqui, e você está pronto! Você está 

evoluindo, assim como seu relacionamento pessoal com tudo na vida, conhecido e desconhecido. Novos 

portais estão se abrindo dentro de sua Malha de Calibração Universal® fortalecendo a conexão entre 

sua consciência pessoal, coletiva e universal, sob as formas mais elegantes e coerentes. Costuma-se 

dizer "Você é o Universo!" Sua compreensão única do Eu como uma expressão ampliada do universo 

pode agora se tornar mais clara, mais ativa e mais eficaz em sua vida diária. 

"Esperamos pacientemente por este momento ... todos vocês estão prontos para se tornarem 

mais universalmente autoconscientes."  Ahnya(orientadora de Peggy) 

Durante esta série, três conjuntos de 8 portais dentro de sua Malha serão ativados e abertos. Esses 24 

portais abrem os caminhos para uma nova compreensão e expressão de sua consciência pessoal, 

coletiva e universal, equilibrada e fortalecida. 

Teremos 3 séries com 8 Portais cada uma, a seguir: 

Sessão 1: Ancestralidade Universal! Estilo Fênix  

Conforme ativamos os primeiros 8 Portais da Ascensão Universal, conectamos as energias de nossa 

família de nascimento nesta vida com as energias de nossa ancestralidade cultural, nossa linhagem 

terrestre e nossa linhagem universal. Essas novas conexões nos permitem aumentar a quantidade de 

fluxo de informações e a expressão de quem somos como Seres Universais únicos e unidos. Cada um 

de nós é uma expressão estendida do Universo. A ativação destes 8 Portais em sua Malha revela mais 

do todo codificado dentro de você. Através da coerência da Malha, memórias multidimensionais 

benéficas de quem somos trazem uma transformação de todo o coração sábia para nossos novos 

ciclos. Saiba o que foi e co-crie o que pode ser ... realizado em sabedoria e Amor Infinito. 

Nesta Formação sua consciência se torna mais forte em apoio de sua lembrança pessoal e sua 

expressão de Ancestralidade Universal. Os primeiros 8 portais em sua Malha® abrem novos caminhos 

ou canais para conhecer suas frequências ancestrais como uma expressão estendida do Universo! 

Você receberá alinhamentos energéticos para aumentar a ressonância energética de toda a sua 

Malha® para que possa transmitir facilmente a Ativação dos 8 Portais de Ascensão Universal para 

outros.  

Sessão 2: DNA Universal e Consciência Evolutiva! Estilo Fênix 

Nesta ativação, seu DNA ressoa com a energia de sua atenção focada para co-criar uma expressão mais 

completa e equilibrada de toda a sua vida como um evolucionário. Os 8 portais ativados nesta sessão 

trazem à luz suas crenças mais profundas codificadas em seu DNA e fornecem a oportunidade para 

você escrever e ativar novos códigos de sua escolha! Alinhado com sua expressão individual, coletiva e 

universal de consciência, você se torna mais profundamente consciente de quem você é autenticamente 
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e de quem você escolhe ser autenticamente. Sua vida extraordinária é multidimensional ... co-crie e 

experimente a multidimensionalidade de sua vida, única e unida através da perspectiva de seu DNA 

Universal. 

 

Sessão 3: Corações de Ouro Universais, Ousem! Estilo Fênix 

Esta ativação é um convite da Fênix para abraçar sua vida plena e de todo o coração, com grande 

coragem e sabedoria. A ativação para os Corações de Ouro, Ousem! É preenchida com a frequência de 

saber que quando você faz a sua parte, o Universo faz a parte dele, pois você está co-criando 

pacificamente em seu nível mais elevado. Você está alinhado com sua consciência individual, coletiva e 

universal, e tudo está bem. Você também está pronto para ser ... você ... sábio, sincero e 

multidimensional ... destemido e principalmente confiante! Você está pronto para ser e fazer ... mais de 

VOCÊ! 

Quem você será e o que escolherá fazer quando os 8 portais desta sessão forem ativados, querido 

Coração de Ouro? A resposta está dentro de você. Sorria… 

Querido Coração de Ouro, nesta ativação você vai além das antigas limitações para expressar quem 

você é e por que está aqui. A fonte das limitações não importa mais. Calibração de celebração! Você 

entrou no campo de jogo da Consciência Universal, seja ousado! E lembre-se, você não está sozinho. 

 

Nesta curso, você receberá alinhamentos energéticos para aumentar a ressonância energética de toda a 

sua Malha de Calibração Universal® para que possa transmitir facilmente a outras pessoas a Ativação 

dos 8 Portais dos Corações de Ouro Universais, Ousem. Isso inclui seus amigos e familiares, como um 

presente, ou clientes como um serviço profissional adicional em sua prática. Esta é uma ferramenta de 

energia do “Estilo Fênix”, fácil de fazer e profundo em seu efeito. Você também receberá um documento 

para baixar com a ativação completa. 
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