
 

FORMAÇÃO DE ATIVADOR DO CAMPO UNIVERSAL, ÚNICOS E UNIDOS 

- SÉRIE DE ATIVAÇÕES MESTRAS 
 

Ativação #1 - “VOCÊ é o Campo Universal, no Estilo Fênix!” 

A ativação do Campo Universal, Únicos e Unidos é transmitida diretamente a você por 

seu professor em uma versão final bem calibrada por Peggy Phoenix Dubro, no mais alto 

nível de coerência. Ao trabalhar com os padrões de energia co-criados durante esta 

sessão, a ativação do conhecer e experimentar a Si Mesmo como o Campo Universal 

será fortalecida. A linguagem da energia e da comunicação interna será aprimorada à 

medida que você pratica a dinâmica de respeito e honra por si mesmo. Você continuará 

a se tornar e a expressar mais do seu EU multidimensional. 

Durante esta sessão, você receberá ativações energéticas para aumentar a ressonância 

de suas habilidades de comunicação através do Campo Universal. Você aprenderá a 

trabalhar com a energia em claras e poderosas frequências para contribuir com a 

realidade onde toda a humanidade vive de forma Única e Unida através do Campo 

Universal. Então, você poderá natural e facilmente transmitir essa ativação do Campo 

Universal, Únicos e Unidos para outras pessoas. A ativação pode ser dada como um 

presente para amigos e familiares ou oferecida como um serviço profissional aos clientes 

em sua prática. Você receberá um documento para baixar com o diálogo da ativação 

completa. Esta é uma ferramenta energética "no Estilo Fênix", fácil de fazer e de efeitos 

profundos! 

 

Ativação #2 - NÓS Somos o Campo Universal, no Estilo Fênix!  

A ativação do Campo Universal, Únicos e Unidos é transmitida diretamente a você por 

sua professora em uma versão final bem calibrada, no mais alto nível de coerência. Ao 

trabalhar com os padrões de energia co-criados nesta sessão, a ativação de conhecer e 

experimentar a família da humanidade e toda a vida como o Campo Universal será 

fortalecida. A linguagem de energia e a comunicação com toda a vida - a consciência do 

Nós - serão aprimoradas à medida que você pratica a dinâmica do respeito e da honra 

por toda a vida. Você continuará a se tornar e a expressar mais o VOCÊ multidimensional 

e o NÓS multidimensional. 

Durante esta sessão, você recebe ativações energéticas para aumentar a ressonância de 

suas habilidades de comunicação através do Campo Universal. Você aprenderá a 



 

trabalhar com a energia em claras e poderosas frequências para contribuir com a 

realidade de toda a humanidade vivendo o Únicos e Unidos através do Campo Universal. 

Então, você poderá natural e facilmente transmitir essa ativação do Campo Universal, 

Únicos e Unidos para outras pessoas. A ativação pode ser oferecida como um presente 

para amigos e familiares ou como um serviço profissional aos clientes em sua prática. 

Você receberá um documento com o diálogo da ativação completa para baixar. Esta é 

uma ferramenta energética "Estilo Fênix", fácil de fazer e de efeitos profundos! 

Ativação #3 - INTENÇÕES na Energia do Amor Infinito, no Estilo Fênix! 

A ativação do Campo Universal, Únicos e Unidos nesta sessão é transmitida diretamente 

a você por sua professora em uma versão final bem calibrada, no mais alto nível de 

coerência. Ao trabalhar com os padrões de energia co-criados nesta sessão, a ativação 

de dar INTENÇÕES claras e puras na energia do Amor Infinito abrirá novos canais de 

consciência criativa única. Falar a linguagem da energia e se comunicar através do 

Campo Universal dessa maneira leva toda a vida a novos potenciais de pura unidade. 

Sua habilidade de articular a intenção pura continuará se desenvolvendo e contribuindo 

para uma nova ressonância de liberdade evolucionária para a expressão autêntica do seu 

Ser e de toda a vida. 

Durante esta sessão, você recebe ativações energéticas para aumentar a ressonância de 

suas habilidades de comunicação através do Campo Universal. Você aprenderá a 

trabalhar com a energia em claras e poderosas frequências para contribuir com a 

realidade de toda a humanidade vivendo o Únicos e Unidos através do Campo Universal. 

Então, você poderá natural e facilmente transmitir essa ativação do Campo Universal, 

Únicos e Unidos para outras pessoas. A ativação pode ser oferecida como um presente 

para amigos e familiares ou como um serviço profissional aos clientes em sua prática. 

Você receberá um documento com o diálogo da ativação completa para baixar. Esta é 

uma ferramenta energética "Estilo Fênix", fácil de fazer e de efeitos profundos! 

 

INVESTIMENTO: R$960,00 em até 4 parcelas ou R$860,00 à vista 

INSCRIÇÕES: via whatsapp 11.947319402 – informar nome completo e e-mail. 


