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Qual é a situação mundial atual da HUMANIDADE?

O que está acontecendo com as reações humanas?

Com os imigrantes e refugiados do mundo, a fome, a injustiça, a 

ganância, a pobreza, a insalubridade, a ignorância?

De que maneira o ser humano está tratando o planeta..?

O que estamos fazendo com a DEMOCRACIA?



O QUE POSSO FAZER AQUI ONDE ESTOU …?



ORAR…, ABENÇOAR…, ENVIAR ENERGIA…, INVOCAR…, AGIR…



VOCÊ TRABALHA SOZINHO@... OU EM ALGUM GRUPO…?



Disse o Senhor Buda:

… que não devemos crer no que foi dito simplesmente porque foi dito; 

nem nas tradições porque têm sido transmitidas desde a antiguidade; 

nem nas versões disseminadas; 

nem nos textos dos sábios porque foram escritos por eles; 

nem nas fantasias que supostamente foram inspiradas em nós por um deva (isto é, uma 

presumida inspiração); 

nem nas deduções baseadas em alguma suposição fortuita que tenhamos feito; 

nem pelo que parece ser uma necessidade analógica; 

nem pela mera autoridade dos nossos instrutores ou mestres. 

Mas devemos crer quando os textos, a doutrina ou o dito, 

são corroborados por nossa própria razão e consciência. 

"Por isso" diz Ele, concluindo "ensinei a vocês a não acreditarem somente pelo fato de ouvir 

dizer ; mas, ao crerem com toda consciência, que atuem em conformidade e com plenitude ".

A Doutrina Secreta, VI, 84.



JÁ EXPERIMENTOU TRABALHAR COM TRIÂNGULOS?



O que é um TRIÂNGULO?

Um  triângulo é um grupo de três pessoas

que se unem diariamente em pensamento

para realizar uma meditação criativa durante alguns minutos. Não é 

necessário que residam na mesma localidade; já foram formados 

muitos triângulos internacionais.



Todos os dias, durante alguns minutos, 

cada membro se vincula tranquila e mentalmente com os outros membros do seu triângulo ou triângulos. 

Invoca as energias de luz e boa vontade,

visualiza essas energias circulando através dos três pontos focais de cada triângulo

e fluindo externamente através da rede de triângulos que circunda o mundo.

Ao mesmo tempo entoa A Grande Invocação,

contribuindo assim para a formação de um canal

para a afluência de luz e amor para o corpo da humanidade.

E QUANDO FAZER?



“Façam de Triângulos um fator de caráter público nos assuntos mundiais.

É o que esperamos, e sobre esta ideia depositamos muitas esperanças...

o trabalho de Triângulos, se bem enfocado através do meu Ashram

e dali atenuado para o entendimento humano,

é um assunto da Hierarquia e não do Ashram.

Tenham isto bem presente”. Djwhal Khul



Este trabalho se realiza em poucos minutos

e pode ser adaptado ao programa de atividades mais restrito.

Não é necessário que os membros sincronizem o momento para realizar o trabalho, 

pois uma uma vez que o triângulo esteja constituído e em atividade,

pode ser vitalizado por qualquer um dos seus membros.

Todas as pessoas de boa vontade que estejam dispostas 

a realizar o trabalho delineado 

e a aceitar os objetivos mundiais de serviço de TRIÂNGULOS

estão convidadas para participar

.

Não se exige outro requisito. 

Como trabalhar com TRIÂNGULOS?



Há um PLANO DIVINO?

O mundo tem um destino espiritual.

Por trás da evolução há um propósito que podemos denominar de Plano de Deus.

Todo aquele que responde à necessidade espiritual pode,

à sua maneira e dentro de se ambiente, colaborar com o desenvolvimento do Plano divino.

O Plano se realiza através da humanidade.

Temos a responsabilidade de compreender isso e de fazer todo o possível,

em nossa vida diária, para expressar seu sentido e significado.



Estabelecer corretas relações humanas

e divulgar a boa vontade e compreensão (luz) entre os homens.

Elevar a consciência humana

e transformar o clima mental e espiritual do planeta.

Fortalecer e apoiar o trabalho que realizam

os homens e mulheres de boa vontade no mundo.

Proporcionar uma reserva mental e inspirar uma ação prática e construtiva

para o bem da humanidade.

Quais são os objetivos deste PROJETO de TRIÂNGULOS?



Uma rede proporciona os necessários fios ou canais entrelaçados

através dos quais afluem as energias espirituais de luz e boa vontade invocadas por 

todos seus membros.



Um triângulo é uma figura geométrica básica que

espiritualmente simboliza a original e essencial TRINDADE da Divindade. 

Três pessoas podem trabalhar como um grupo e constituir três pontos focais vinculados,

através dos quais circulará a energia da boa vontade.

Por que um TRIÂNGULO?



A rede é formada por fios luminosos de substância mental,

e através deles aflui a energia de boa vontade.

Em que consiste a Rede



A rede é construída e mantida pela ação diária

de cada membro de triângulos,

invocando as energias espirituais

e utilizando o poder criador da mente.

A REDE é construída?



Cada integrante se une em pensamento e propósito

com os outros membros daquele triângulo, ou triângulos de que participa, 

vendo circular as energias vitais de luz e boa vontade, de um vértice para outro. 

Em seguida dirige a corrente de energia para a rede,

visualizando com clareza a radiante rede mundial de triângulos,

da qual o seu é parte.

Finaliza entoando A Grande Invocação com concentração e intenção.

Como se realiza a Atividade?



Por que se utiliza

A GRANDE INVOCAÇÃO?

O emprego desta Invocação

enfoca e libera

as energias espirituais disponíveis,

para a vitalização de toda a rede.



A motivação do serviço mundial e não do benefício pessoal

Qual é a MOTIVAÇÃO para formar TRIÂNGULOS?



… o fortalecimento e a expansão da rede se faz

pela responsabilidade de cada membro

Que impulsiona outros homens e mulheres de boa vontade

a formar novos triângulos

A potência radiante e magnética da Rede de Triângulos

depende da contribuição espiritual que cada triângulo faz à totalidade, 

e depende da atividade diária de cada membro.

Como se amplia A REDE em quantidade e qualidade?



Os membros de um triângulo se mantêm em contato

pelos meios modernos ou pessoalmente, quando possível, para 

se assegurar de que seu triângulo

continua sendo uma unidade atuante dentro da rede.

De que maneira se mantém cada TRIÂNGULO?



Todos os homens e mulheres inteligentes e de boa vontade,

em qualquer parte do mundo, sem distinção de raça, credo, casta ou cor,

são necessários para que prestem serviço na rede de Triângulos.

Quem pode ser membro dessa rede?



Triângulos é um projeto espiritual universal

que, na prática, inclui homens e mulheres de todas as crenças.

O trabalho de Triângulos é um ato de serviço à humanidade.

Os membros de Triângulos aceitam esta atividade

com espírito de serviço e colaboração altruísta,

a fim de estimular e aumentar a afluência de luz e boa vontade em todo o mundo.



A atividade de Triângulos ajuda

a estabelecer corretas relações humanas em todo o mundo.

Neste trabalho, o conhecimento e o entendimento da relação que existe

entre a energia e o pensamento têm um valor muito preciso. 

Em Triângulos utiliza-se o poder enfocado do pensamento

a fim de invocar e dirigir para a humanidade

as energias da Luz e da Boa Vontade 

-energias que, na atualidade são desesperadamente necessárias no mundo-



Este trabalho é profundamente científico,

embora muito simples. 

Invocação, criação ou aspiração, meditação

por meio destes três métodos

as energias espirituais serão extraídas e postas em atividade.



Estamos à espera da sua resposta para se unir a esta tarefa amorosa.

Venha formar o seu triângulo

enviando nome, sobrenome completos,

cidade, país de residência e e-mail para: triangulosmt@gmail.com.

Você receberá o nome e o e-mail das duas outras pontas. 

Para obter mais informações:

Consulte o material contido neste site

ou entre em contato diretamente: contato@nucleoaquarianobrasil.org

Equipe da Rede de Nodos de Triângulos

mailto:triangulosmt@gmail.com
http://www.slideboom.com/presentations/121772/Red-de-Triangulos-Principios
http://www.slideboom.com/presentations/121772/Red-de-Triangulos-Principios


“Recopilado sobre Triângulos”

Textos extraídos de:

* Livros Azuis de Alice Ann Bailey (Mestre Djwhal Khul)

* Livros de Torkom Saraydarian

* Conferências de Vicente Beltrán Anglada



Vídeo Realizado pela

Equipe Rede Nodos de Triângulos


