PROGRAMA DE ASCENSORES DA LUZ

Num momento em que o Planeta Terra se encontra em plena transição
para a frequência da 5ª Dimensão, nós sentimos o chamamento de auxiliar
a humanidade neste processo de elevação da consciência e solicitar a
todos vós - seres de luz, para que juntos possamos contribuir com a
ASCENSÃO DO SER.

Estamos a viver um momento em que está a ser exigido à humanidade
que abandone uma forma de vida assente no ego pessoal e coletivo, no
apego desenfreado ao poder, prazer materiais e, procure a paz interior,
o amor incondicional, o altruísmo, a compaixão, a fraternidade, o
desapego.
A Terra está destinada a tornar-se um planeta modelo onde o melhor da
evolução espiritual complementa as mais belas realizações da natureza,
mas

este

processo

só

poderá

decorrer

alicerçado

numa

nova

humanidade pacifica, solidária e virtuosa.
O PROGRAMA DE ASCENSORES DA LUZ, tem como propósito ajudar a elevar
consciência, expandir o coração, reconectar com a fonte divina, ascender
todos os seres à frequência da 5ª Dimensão.

Este é o momento da nossa família espiritual se unir para aceder à sua
verdadeira essência - à luz, ao amor, à compaixão, à fraternidade, com o
intuito de regressarmos à casa original. Casa essa que abandonámos
temporariamente, para abraçar o projeto divino terreno, mas para um dia
regressarmos ao lugar original.

Este é um trabalho totalmente espiritual, de limpeza emocional e
kármica, com o objetivo de:

Aprender

a

ser

mais

sensitivo,

intuitivo;

assumir

o

poder,

a

responsabilidade; ter saúde física, mental e espiritual; comunicar com o
eu superior, com a alma, com a verdade, com os guias espirituais,
mestres ascensos; alinhar com o propósito; vibrar no amor, na alegria,
na gratidão, na prosperidade e na abundância.

Vem connosco nesta viagem redescobrir a tua verdadeira essência,
dar conta da tua verdade e encontrar respostas para algumas das
seguintes questões:
QUEM SOU?
COMO ENCONTRAR O MEU EU SUPERIOR?
COMO CONTRIBUIR PARA A NOVA ERA?
QUAL A MINHA MISSÃO DE VIDA?
QUAIS AS MINHAS APTIDÕES?
PARA ONDE VOU?
COM QUEM VOU?

Esta jornada será um caminho para o despertar, redescobrir, curar, retornar
à casa interior, planetária, religar com o conhecimento ancestral e cósmico.

É importante que a humanidade se desapegue dos dogmas, crenças,
aprendizados da velha era para adquirir as aprendizagens da Nova Era - Era
da Luz, da consciência, do conhecimento.

ESTRUTURA DO PROGRAMA DE ASCENSORES DA LUZ
No Programa de Ascensores da Luz, não existe obrigatoriedade,
cumprimento de horários, todo o material entregue – áudio e vídeo, fica

disponível para assistirem a qualquer momento. Cada participante deve
realizar o seu trabalho espiritual diário, de preferência de manhã, ao
acordar. No entanto, a não ser possível, pode realizá-lo no seu melhor
horário. Apenas apelamos à responsabilidade, ao compromisso e à
presença de cada um.
PLATAFORMAS DE TRABALHO
TELEGRAM – canal através do qual é enviado o conteúdo de áudio e
vídeo.
FACEBOOK – canal através do qual são dinamizadas as lives - encontro
semanal, bem como, para partilha de experiências, sentimentos e
emoções entre os participantes.
TEMAS A ABORDAR:
Despertar a memória consciencial;
Libertar os padrões vibracionais da velha era;
Ativar os novos padrões da transição da nova era;
Aprender a ser humano;
Retornar à fonte divina.

FERRAMENTAS A UTILIZAR:
Exercícios de reflexão; meditações guiadas; respirações conscientes e
ativas; rituais de cura; técnicas de cura energética.

DURAÇÃO DO PROGRAMA - 50 DIAS
Início do programa dia: 1 de junho de 2020.
Término do programa dia: 20 de julho de 2020.

INSCRIÇÃO:
info.befreetofly@gmail.com

CONTRIBUIÇÃO:
ASCENDE À TUA LUZ INTERIOR POR APENAS 1€ POR DIA.
50 dias de programa = 50€.

A BE FREE, abraça este programa com muito amor e gratidão profunda no
coração.

CONVIDAMOS-TE A VIR CONNOSCO NESTE RETORNO À CASA ORIGINAL.

JUNTOS PELA ASCENSÃO DO SER E DO PLANETA.

GRATIDÃO.

COM AMOR,

BE FREE TO FLY

