FORMAÇÃO DE ATIVADORES DA SÉRIE MESTRA DA
ASCENSÃO EVOLUCIONÁRIA.... ESPIRALANDO PARA CIMA!
Belos ensinamentos sobre ascensão são abundantes, oferecendo muitos entendimentos. O significado
de "ascensão" pode ser muito pessoal, especialmente para aqueles dedicados a refinar sua energia
pessoal no caminho da evolução individual e da evolução coletiva. Nas mais recentes séries de ativação
mestre, fui inspirada por Ahnya a usar a palavra "ascensão". Estou encantada ao perceber que agora
estamos sendo convidados a acessar novas energias e novas ferramentas para a ascensão como os
evolucionários que somos! Esta é uma ferramenta que nos apoiará nas transformações que estamos
enfrentando agora e nas transformações que estão por vir, principalmente aquelas no início de 2020 e ...
além.
Ascensão Evolucionária ... Espiralando oferece os próximos passos nesta Grande Evolução. Eles são
apresentados nesta série para acelerar nossos processos de ascensão pessoal e aumentar nossas
habilidades para realizar o que viemos fazer aqui.
Peggy Phoenix Dubro
Esta série é composta de 3 ativações a saber:

Ativação #1 - Confiança Universal Espiralando para Cima no Estilo Phoenix
Após ter recebido a ativação da Ascensão Evolucionária para a Confiança Universal, sua ressonância
com esta energia aumenta a sua frequência vibracional. Você está reivindicando seu próprio lugar único
na grandeza do universo. Abraçar a energia da Ascensão Evolucionária fortalece seu senso de
pertencimento. Essa ativação permite que fique mais confiante dessa verdade!
Durante essa sessão serão recebidos alinhamentos de energia para elevar a ressonância da Ascensão
Evolucionária. E então, você poderá transmitir de forma fácil e natural essa ativação da Confiança
Universal para outras pessoas. A transmissão pode ser um presente para amigos e familiares ou um
serviço profissional adicional para clientes em sua prática.
Você receberá um documento para download da ativação completa. Esta é uma ferramenta energética
no "Estilo Fênix", fácil de fazer e com um efeito profundo!

Ativação #2 - Co-criação Universal Espiralando para Cima no Estilo Phoenix
Ainda trabalhando com os padrões de energia cocriados durante sua ativação, sua ressonância com a
energia da Cocriação Universal eleva sua frequência vibracional. Você está reivindicando seu próprio
lugar único na grandeza do universo. Abraçar a energia da Ascensão Evolucionária fortalece sua
capacidade de ficar lado a lado com todos aqueles que alcançaram o status de mestria ascensa. Suas

relações e parcerias se transformarão à luz de espiralando para cima no Estilo Fênix. Bênçãos de
atração de novos relacionamentos da Co-criação evolucionária! A Grande Evolução está aqui …
Durante esta sessão, você recebe alinhamentos energéticos para aumentar sua ressonância da
Ascensão Evolucionária. Então você transmitirá de maneira fácil e natural essa ativação de Co-criação
Universal para outros.
A transmissão pode ser um presente para amigos e familiares ou um serviço profissional adicional para
clientes em sua prática.
Você receberá um documento para download da ativação completa. Esta é uma ferramenta energética
"Estilo Fênix", fácil de fazer e com um efeito profundo!

Ativação #3 - Integração Universal Espiralando para Cima no Estilo Phoenix
Ainda trabalhando com os padrões de energia cocriados durante a ativação, sua ressonância com a
energia da Confiança Universal aumenta a frequência vibracional. Você está reivindicando seu próprio
lugar único na grandeza do universo.
Abraçar a energia da Ascensão Evolucionária fortalece sua capacidade de descobrir e integrar novas
facetas do VOCÊ eterno e multidimensional, que enriquecerão sua prática de mestria ascensa na vida
diária. Nesse processo de ascensão, você se torna mais presente fisicamente, emocionalmente,
mentalmente e espiritualmente. Sua luz se fortalece com a escolha de conhecer e se fundir com o eu
superior eterno ... e o eu superior eterno escolheu se unir e ser mais conhecido por você! A
autoconsciência nunca mais será a mesma ... você está prestes a se tornar mais interessante para si
mesmo, e isso é bom!
Durante essa sessão você recebe alinhamentos energéticos para elevar a ressonância da Ascensão
Evolucionária. Então você transmitirá de forma fácil e natural essa ativação da Integração Universal para
outros.
Você receberá um documento para download da ativação completa. Esta é uma ferramenta energética
"Estilo Fênix", fácil de fazer e com um efeito profundo!

