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Programa de
Educação 
Evolucionária
tornando-se um influenciador evolucionáriotornando-se um influenciador evolucionáriotornando-se um influenciador evolucionário



“O Programa de Educação 
Evolucionária impulsiona a sua jornada 

na espiral evolutiva através de 
ensinamentos evolucionários e, por 
consequência, multidimensionais.”

“O Programa de Educação 
Evolucionária impulsiona a sua jornada 

na espiral evolutiva através de 
ensinamentos evolucionários e, por 
consequência, multidimensionais.”

(Vanessa Queiroz)
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Como funciona o PEE 
(Programa de Educação Evolucionária)?
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O PEE promove a 
mudança necessária 
para você se tornar o 
Novo Humano com o 
atributo do 
Influênciador 
Evolucionário.

Um programa 
desenvolvido que 
oferece conteúdos,  
workshops e formações 
para todas as pessoas 
interessadas em evoluir 
como humano e apoiar 
a evolução de seus 
semelhantes.

aulas e encontros
online

PEE INFLUENCIADOR
EVOLUCIONARIO
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você



Para quem é o PEE
(Programa de Educação Evolucionária)?
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Terapeutas

Pessoas em 

transição de 

carreira

Pessoas com

curiosidade 

energética

    Terapeutas:  procuram aumento de suas 
habil idades e maior aperfeiçoamento energético 
e teórico.

    Pessoas em transição de carreira:  procuram 
suporte e segurança para iniciar na carreira 
terapêutica com técnicas evolutivas.

    Pessoas com curiosidade energética:  desejam 
se aprofundar tanto na teoria das Séries de 
Ativações Mestras,  Iphoenix,  Intel igencia Inata,  
como também nas f requências nelas 
trabalhadas e estender a experiência da 
ativação (teórica e energeticamente) .
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Onde você se encaixa?
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Sou novo neste mundo, 
preciso me aprofundar e 

ganhar mais 
conhecimento sobre 

energias,  novas filosofias 
e sobre o meu papel no 

mundo.

Se você nunca recebeu 
nenhuma ativação,  você 
pode começar pelo  Ciclo 

de Autocuidado  ou aqui no 
PEE .

Neste caso,  seu lugar é 
aqui no PEE .

Neste caso,  seu lugar é 
Programa de Educação 
Evolucionária Master ,  

onde você se torna 
PROFESSOR.

confira as falas abaixo para entender 

Já recebi as 
ativações,  quero me 

aprofundar e 
aprender a ativar 

frequências mestras 
em pessoas,  cl ientes e 

conhecidos.

Já recebi as ativações 
e sou ativador.  Quero 
me aprofundar ainda 
mais e ensinar outras 

pessoas a ativar 
frequências.



Quais são os benefícios?
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confira abaixo para entender 

CICLO DE 
AUTOCUIDADO

Sua própria autonomia energética,  aprendendo a viver 
energeticamente consciente;

Sua evolução como SER integrado, assim como com a 
evolução do Todo (al inhamento);

Sua prosperidade com propósito,  capacitando-se 
energeticamente e abrindo caminhos para o fluxo de 
prosperidade e abundância.

PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO
EVOLUCIONÁRIA

Maior conhecimento e responsabil idade energética;

O domínio do conteúdo teórico das ativações (food for 
thought);

A preparação do seu Sistema para sustentar a ativação de 
outras pessoas.



Quais são os benefícios?
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confira abaixo para entender 

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO
EVOLUCIONÁRIA 
MASTER

Maior conhecimento e responsabil idade energética;

A capacitação de Ensinar e formar novos Ativadores;

As ferramentas que possibil itam aumentar a consciência 
energética como Professor/Educador Evolucionário.

CICLO DE 
AUTOCUIDADO1

PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO 
EVOLUCUINÁRIA2

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
EVOLUCIONÁRIA MASTER3
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Em todos os casos Vanessa Queiroz 
compartilha, de maneira certificada, 

técnicas desenvolvidas por 
Pe�y Phoenix Dubro que trazem temas 

importantes em forma de ativações 
(meditações ativas e guiadas) para o ser 

humano em evolução. 

Em todos os casos Vanessa Queiroz 
compartilha, de maneira certificada, 

técnicas desenvolvidas por 
Pe�y Phoenix Dubro que trazem temas 

importantes em forma de ativações 
(meditações ativas e guiadas) para o ser 

humano em evolução. 

Em todos os casos Vanessa Queiroz 
compartilha, de maneira certificada, 

técnicas desenvolvidas por 
Pe�y Phoenix Dubro que trazem temas 

importantes em forma de ativações 
(meditações ativas e guiadas) para o ser 

humano em evolução. 

Em todos os casos Vanessa Queiroz 
compartilha, de maneira certificada, 

técnicas desenvolvidas por 
Pe�y 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



Inscreva-se no 
Programa de Educação Evolucionária

e aprenda a ativar. . . :

Queiroz.com
Vanessa
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SÉRIES DE 
ATIVAÇÕES 
MESTRAS

IPHOENIX INTELIGÊNCIA
INATA NA VIDA

DIÁRIA

QUERO ME
INSCREVER

https://wa.me/5511947319402


O que são as 
Séries de Ativações Mestras?

Queiroz.com
Vanessa

Em um total  de 11  
Séries Mestres,  
abordamos temas que 
vão desde o 
fortalecimento e 
integração do corpo 
f ísico,  passando pela 
prosperidade e 
abundância,  
relacionamentos 
interpessoais,  aumento 
de sincronicidades e 
atração,  integração da 
nossa universalidade 
ancestral ,  aumento da 
total idade e l iberdade, 

acesso aos novos 
caminhos,  até o 
Universo de 
possibil idades do 
Campo Único,  passando 
pelas transições e 
transformações 
necessárias para se 
reconhecer como um 
ser Nascido da Terra e 
das Estrelas.
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As Séries são divididas 
da seguinte maneira:

01.  Presença Universal
02.  Energia Universal do 
Dinheiro
03. Diplomacia Universal
04.  Você é uma Ponte 
Universal de Graça
05. A Malha Evolui !  8 Portais 
Mestres
06. Ascensão Evolucionária . . .  
Espiralando para Cima
07.  Sabedoria Central  e as 
Espirais de Liberdade
08. Professor de Professores 
– Ascenda a Centelha da 
Grande Evolução
09. Campo Universal ,  Únicos 
e Unidos
10.  Transições e 
Transformações
11 .  Nascido da Terra e das 
EstrelasNo PEE você aprende a ativar todas as séries

BAIXE O 
PROGRAMA

https://2d456840-b0bd-4daf-bf77-6815bdf72a47.usrfiles.com/archives/2d4568_13d9fd5777384ca9ae529503c965bc4a.zip


Próximas datas
Séries de Ativações Mestras no PEE

Queiroz.com
Vanessa
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No PEE você aprende a ativar todas as séries

22 e 23/01 Presença Universal

20 e 21/08 Professor de Professores – 
Ascenda a Centelha da 
Grande Evolução

23 e 24/07 Sabedoria Central e as 
Espirais de Liberdade

24 e 25/09 Campo Universal ,  Únicos e Unidos

22 e 23/10 Transições e Transformações

26 e 27/11 Nascido da Terra e das Estrelas

19 e 20/02 Energia Universal do Dinheiro

19 e 20/03 Diplomacia Universal

23 e 24/04 Você é uma Ponte Universal 
de Graça

21 e 22/05 A Malha Evolui!  8 Portais Mestres

25 e 26/06 Ascensão Evolucionária. . .  
Espiralando para Cima



Confira esta Playl ist
sobre as Séries de 
Ativações Mestras

Queiroz.com
Vanessa
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No PEE você aprende a ativar todas as séries

ASSISTIR

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


O que é o
IPhoenix?

Queiroz.com
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O IPhoenix também faz 
parte do Programa de 
Educação Evolucionária 
e é conduzido a partir  
de sessões de energia 
que são uma 
ferramenta essencial  
para você usar nestes 
tempos de desafio e 
oportunidade. Este 
trabalho é uma adição 
valiosa para a sua 
prática espiritual 
pessoal na vida diária.

Agora estamos dando 
um salto quântico em 

nossa capacidade de 
acessar mais de nossos 
halos humanos,  nossos 
anéis de ouro de 
energia divina . . .  há 144 
destes anéis de ouro de 
energia em todo o 
corpo.

Um novo modelo de 
l iberação e 
fortalecimento de sua 
capacidade de 
COCRIAR uma nova 
realidade de vida.
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O IPhoenix é dividido
da seguinte maneira:

Padrão 1 :  “Eu sinto/Eu intuo" 
Padrão 2:  “Eu Sei"  
Padrão 3:  “Eu Dou e Recebo" 
Padrão 4:  “Eu Amo"
Padrão 5:  “Eu Sou"
Padrão 6:  “Eu Comunico"
Padrão 7:  “Eu Honro"
Padrão 8:  “Eu Evoluo"
Padrão 9:  “Eu me Lembro"
Padrão 10: “Eu Irradio" 
Padrão 11 :  “Eu Integro" 
Padrão 12:  “ I  Phoenix"

No PEE você aprende a ativar todas os padrões

BAIXE O 
PROGRAMA

https://2d456840-b0bd-4daf-bf77-6815bdf72a47.usrfiles.com/ugd/2d4568_2eec5dbef011430baeecb27c2765be6c.doc


Confira este vídeo
sobre o IPhoenix

Queiroz.com
Vanessa
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No PEE você aprende a ativar todas os padrões

ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=-gaauVJ_Mv0&t=323s


O que é o trabalho de
Intel igência Inata na Vida Diária? 

Queiroz.com
Vanessa

O trabalho de 
Inteligência Inata 
desenvolvido por Peggy 
Phoenix Dubro também 
faz parte do Programa 
de Educação 
Evolucionária.

Aprenda a ativar os 36 
octaedros de luz e 
energia que fornecem 
fundamentos fortes e 
profundos neste 
processo de 
reconstrução. Como 
nossas impressões 

digitais ,  cada octaedro 
é preenchido com 
símbolos que são 
exclusivos para nós.  
Agora é um tempo 
perfeitamente 
apropriado para as 
sessões de 'Afinar os 
Padrões do Novo 
Equil íbrio'  na 
co-criação de uma nova 
coerência nas nossas 
identidades,  individual 
e coletivamente.
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Este trabalho é dividido nos
seguintes segmentos:

Segmento 1  - Fundamentos 
Evolutivos (padrões de 1  a 5)

Segmento 2 - Mestria em 
Prática (padrões de 6 a 1 1 )

Segmento 3 - Liberdade na 
Energia do Amor (padrões de 
12 a 36)

No PEE você aprende a ativar todas as séries

BAIXE O 
PROGRAMA

https://2d456840-b0bd-4daf-bf77-6815bdf72a47.usrfiles.com/ugd/2d4568_d3fb87918a9945b1bdacc1c95983f78a.docx
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QUERO ME
INSCREVERQueiroz.com

Vanessa

Vanessa Queiroz 
acredita que o propósito 
de estarmos na Terra é 
evoluirmos como Seres 
Multidimensionais e 
auxil iar no processo de 
Evolução da própria 
Terra,  e porquê não dizer 
do Universo.

Com isso,  Vanessa 
Queiroz se propõe 
diariamente estar 
conectada 
multidimensionalmente 
para recolher 

O PEE é ministrado por Vanessa Queiroz
Quem é Vanessa Queiroz? 

informações sobre 
como disponibil izar 
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 
Programa de Educação 
Evolucionária,  com a 

intenção de capacitar 
pessoas a tornarem-se 
Ativadores e 
Professores das Séries 
Mestres para a Malha 
de Calibração 
Universal .

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


Inscreva-se no 
Programa de Educação Evolucionária

e aprenda a ativar. . . :

Inscreva-se no 
Programa de Educação Evolucionária

e aprenda a ativar. . . :

Inscreva-se no 
Programa de Educação Evolucionária

e aprenda a ativar. . . :

Queiroz.com
Vanessa
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SÉRIES DE 
ATIVAÇÕES 
MESTRAS

IPHOENIX INTELIGÊNCIA
INATA

QUERO ME
INSCREVER

https://wa.me/5511947319402


Confira este vídeo sobre Vanessa Queiroz 
e sobre o Influenciador Evolucionário

Queiroz.com
Vanessa
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ASSISTIR ASSISTIR

https://www.youtube.com/watch?v=NK4-JMwEZRU&t=499s
https://www.youtube.com/watch?v=TMDZH1aCJRY


Queiroz.com
Vanessa
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Confira a seguir conteúdos
de potencial  interesse

CICLO DE AUTOCUIDADO
 ORDEM LEMURIANA DAS FAMÍLIAS ESTELARES



O que é o 
Ciclo de Autocuidado?

Queiroz.com
Vanessa
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Este é um tratamento 
focado para o seu 
processo de bem-estar,  
equil íbrio,  harmonia e 
evolução.

Serão 44 encontros de 
uma hora e meia onde 
você receberá ativações 
em seu campo 
energético de forma a 
faci l itar a sua estada 
neste tempo da Grande 
Evolução no Planeta,  
bem como amplificar 
as suas conexões 
multidimensionais e 

além.

Ao se inscrever no Ciclo 
de AutoCuidado, você 
receberá uma avaliação 
integrativa básica que 
irá lhe oferecer uma 
descrição simples do 
seu propósito de vida e 
algumas orientações 
energéticas,  incluindo 
a detecção de possíveis 
desequil íbrios em seus 
sistemas f ísico,  
energético,  emocional ,  
mental ou espiritual .

BAIXE O 
PROGRAMA

ASSISTA AOS 
ENCONTROS
GRAVADOS

ASSISTA AOS 
ENCONTROS

AO VIVO

ou

QUERO ME
INSCREVER

https://wa.me/5511947319402
https://2d456840-b0bd-4daf-bf77-6815bdf72a47.usrfiles.com/ugd/2d4568_0c039f083ce74d3e8bd93b067cb61100.docx


O que é a
Ordem Lemuriana das Famíl ias Estelares?

Queiroz.com
Vanessa
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Você tem o chamado 
Lemuriano e/ou por 
Civi l izações Antigas? Se 
sim, a Ordem 
Lemuriana das Famílias 
Estelares tem uma 
proposta interessante 
para a sua curiosidade.

Qual a proposta da 
Ordem Lemuriana das 
Famílias Estelares?
A Ordem Lemuriana 
das Famílias Estelares 
tem como objetivo 
honrar e comparti lhar 

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.

os conhecimentos da 
ancestral idade 
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 
Famíl ias Estelares

Queiroz.com
Vanessa
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ASSISTIR

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


Ficou alguma dúvida?
Não exite 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.vanessaqueiroz.com
https://wa.me/5511947319402
https://www.facebook.com/terapeutavanessaqueiroz



