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O século 21 é uma época da Grande Evolução, um admirável mundo novo, diferente do que 

conhecíamos antes. Conforme nossa evolução através do tempo e espaço multidimensionais, 

começamos a observar e absorver novos ensinamentos e aprendizados, crescendo através do 

exercício da escolha consciente de sermos mais de quem somos. 

Dentro da sua consciência evolucionária está a energia do Diplomata Universal, aquela parte de 

você que está inatamente pronta para negociar a vida além dos limites e percepções atuais. Há 

um conceito de que não apenas buscamos a Deus, mas também que Deus nos busca. Com o 

desenvolvimento da Diplomacia Universal®, não apenas encontramos a integridade e a 

integração de mais de quem somos, mas também a integridade e integração de mais de quem 

somos nos encontra! A ressonância benevolente e magnífica da Diplomacia Universal® é a base 

para os padrões de energia de todas as ativações e alinhamentos. 

Este trabalho possui 3 ativações mestres, uma ferramenta que nos ajuda à medida que co-

criamos nosso lugar com propósito no mundo. Você receberá as ativações para si mesmo e 

aprenderá a ativar outras pessoas neste curso. 

 

Ativação 1 – Diplomacia Universal dentro do seu EU multidimensional 

A primeira ativação se concentra nos atributos da Diplomacia Universal dentro de você. Quando 

você diz sim, os novos padrões de energia gerados dentro dessa ativação incluem muitos 

benefícios de acordo com sua sabedoria interior. Na prática da Diplomacia Universal, você está 

conscientemente escolhendo calibrar, refinar e fortalecer seu estado energético de neutralidade. 

Nessa neutralidade, estados de harmonia mutuamente benéficos são co-criados física, 

emocional, mental, espiritualmente e ... além. 

 

Ativação 2 – Diplomacia Universal com outras pessoas 

A segunda ativação aumenta a sua habilidade de expressar sua sabedoria e escutar a sabedoria 

dos outros com clareza na energia da Diplomacia Universal. 

Conforme fortalecemos a energia da neutralidade dentro de nossas malhas de calibração, 

passamos a agir mais respeitosamente conosco e com os demais. Vamos aprendendo a ter 

consciência de nossas relações geradas e, quanto mais vivemos energeticamente conscientes, 

maior nossa habilidade em assumir posturas positivas e de respeito mútuo. Aqui, ganhamos 

consciência energética para gerenciarmos nossas relações, solidificando nossas bases energéticas 

dentro da Diplomacia Universal, para aumentarmos nossa capacidade em concordar em 

discordar com harmonia. 

 

 

 

 



 

Ativação 3 – Surpresa! Você é um Diplomata Universal 

A terceira ativação desta série mestra vem para que você se reconheça como um Humano 

Universal, escolhendo praticar a maestria com a sabedoria de todo coração na energia da 

Diplomacia Universal. 

Aqui, integramos os atributos de maestria que compõem a energia do Diplomata Universal que 

existe dentro de você e que está pronto para aceitar o que é para que possa ver com clareza o 

que pode ser. A ressonância de sua presença pode inspirar outras pessoas a se tornarem 

diplomatas universais e a troca mútua de diplomacia universal é boa para todos nós, pessoal e 

coletivamente. As bênçãos da paz preencherão o poder de todos... sempre na energia do amor 

infinito, gerando e gerenciando relações interpessoais mais saudáveis multidimensionalmente. 


