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FORMAÇÃO DE ATIVADORES DA SÉRIE MESTRA  

PRESENÇA UNIVERSAL 

 

Acelere e aumente sua expressão pessoal da Presença Universal, enviando uma mensagem 

para si mesmo em vários níveis, incluindo o seu DNA, de que você está pronto, fisicamente, 

mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para gerar novos estados de consciência, 

fortalecendo suas habilidades de raciocínio mais elevadas. Nesses estados elevados de 

consciência energética, geramos frequências de benevolência transformacional, manifestando 

uma vida de profunda paz e prosperidade para nós mesmos, inspirando outros a conhecer 

esses estados de consciência por si mesmos. A Grande Evolução está aqui! 

Traga a consciência de que podemos criar nossas próprias químicas sagradas da iluminação. 

Vamos trazer a ascensão e a iluminação para o CORPO FÍSICO! Aqui está uma das chaves 

para que possa acessar esse novo degrau da espiritualidade! 

ATIVAÇÃO #1 - Contemplação da Consciência, no estilo Fênix! 

Esta sessão única se concentrará em ativar os padrões da Presença Universal dentro de 

quatro glândulas importantes, a pineal, a pituitária, o hipotálamo e o tálamo. Trabalhar com os 

padrões de energia dessas glândulas ao mesmo tempo comunica uma mensagem para todo o 

seu ser… você está pronto para iniciar uma ativação completa e poderosa! Você é capaz de 

capacitar sua própria criação do céu na terra, as substâncias químicas da iluminação estão 

dentro de você! 

 

ATIVAÇÃO #2 - De Todo o Coração, no estilo Fênix! 

Esta sessão muito especial incidirá sobre a ativação dos padrões de Presença Universal 

dentro do seu nervo vago, glândula tireóide, paratireoide, timo e o pericárdio. A ativação 

desses padrões ao mesmo tempo abre novos canais para a energia profunda, transformadora 

e benevolente do Amor Infinito. Nesta sessão você será nutrido e rejuvenescido a partir de 

dentro... e o estado de ser que frequentemente chamamos atenção plena será agora 

equilibrado com um estado de sinceridade recém-fortalecido. 

Lembre-se, como em todos os outros aspectos deste trabalho: quando você dá aos outros a 

sua energia responde alegremente! 
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ATIVAÇÃO #3 – Empoderamento, no estilo Fênix! 

Esta sessão inovadora se concentrará em ativar os padrões de Presença Universal dentro do 

seu nervo vago, glândulas supra-renais, sistema digestório e microbioma. A ativação desses 

padrões ao mesmo tempo abre novos canais de aceitação autêntica de quem você é e por 

que você está aqui. A ativação da Presença Universal nessas áreas produz harmonia e 

fortalecimento de paz, levando a novas liberdades dentro de você. Viver sua vida 

energeticamente consciente tem muitos benefícios, queridos evolucionários! 

Estamos empenhados em conhecer e ser mais quem somos ... com alegria! 

 

ATIVAÇÃO #4 - Impulso Divino, no estilo Phoenix! 

A iluminação é para todas as células do corpo e, portanto, temos essa sessão de energia 

pessoal e respeitosa. Vamos nos concentrar em ativar os padrões de Presença Universal 

dentro dos ovários, testículos, períneo e coluna. A ativação desses padrões ao mesmo tempo 

abre novos canais de energia vital e transforma nosso relacionamento com a Terra. Somos 

nutridos com crescente consciência da energia que aumenta a vida gerada pela nossa 

conexão com a terra. À medida que entramos na consciência da Presença Universal, 

cultivamos um relacionamento mais saudável e amoroso com toda a vida aqui. Nascido da 

terra e das estrelas continua a significar muito mais à medida que evoluímos. 

Temos muito mais a descobrir sobre nós mesmos e nossos corpos e nossa conexão com a 

Terra ... e além. Nascidos da terra e das estrelas, estamos aprendendo a falar a linguagem 

universal da energia e a viver nossas vidas energeticamente conscientes. 

 

Com esta formação você se torna um Ativador da Presença Universal e poderá oferecer as 

sessões individuais ou em grupo para quantas pessoas desejar, amigável ou 

profissionalmente. 

Você receberá todo o material necessário para realizar as ativações! 

 

 

http://www.vanessaqueiroz.com/

