
• Estabelecer corretas relações humanas e divulgar

a boa vontade e compreensão (luz) entre os seres humanos.

• Elevar a consciência humana

e transformar o clima mental e espiritual do planeta.

• Fortalecer e apoiar o trabalho que os homens e mulheres de boa vontade realizam no mundo.

• Prover uma reserva mental e inspiração prática e construtiva para o bem da humanidade.

Atividade               de Triângulos



Embora os membros descubram métodos compatíveis com seu Triângulo,

há algumas regras básicas a respeitar.

A participação em

Triângulos

é simples.

Não leva mais
que alguns minutos

por dia.

E, com a prática,

é possível fazer
em qualquer lugar

e em qualquer momento.



1. O lugar onde fazer o trabalho:

… tranquilo,

onde não seja incomodado,

sentado confortavelmente

e com os olhos fechados;

onde possa deixar de lado todo 

pensamento e sentimento do dia;

e se concentrar na tarefa

de servir à humanidade

por meio de Triângulos.

Com a repetição desta ação,

você se  conectará quase 

instantaneamente

com a frequência
da Rede de Triângulos.



Todos os dias,

a qualquer momento,

sem necessidade de coordenar horário, 

você se dispõe a entoar A Grande Invocação 

visualizando os companheiros do Triângulo.

2. Vincule-se mentalmente

com os membros do Triângulo,

no ponto mais elevado de consciência 

que puder alcançar. 

Se você não os conhece pessoalmente,

pode imaginar um ponto de luz em cada vértice e dizer o nome deles.



Visualize cada triângulo com o “olho da mente”.

Repita mentalmente

os nomes dos membros do Triângulo

ou pense em cada um deles.



Sabemos que a energia segue o pensamento;

assim, esta tarefa cria laços

que são revitalizados a cada dia.



3. Uma rede luminosa de Triângulos

foi construída em torno do planeta,

graças ao trabalho diário dos membros de Triângulos.

Visualize os Triângulos dos quais você é parte,

como elementos da Rede Mundial de Triângulos. 



4. Visualize a Luz

e a Boa Vontade

Afluindo aos

três pontos do seu Triângulo

circulando em torno dele,

de um ponto para outro e fluindo pela rede,

no coração e no espírito

dos homens e mulheres de todo o mundo.



A alma ou princípio crístico

pode ser encontrada no centro de cada Triângulo

e muitos veem neste ponto central

a fonte de Luz e Boa Vontade

utilizada no trabalho.
Obra: Jorge Kurteff



À medida que a Luz e a Boa Vontade se expandem, 

aumenta a irradiação de toda a Rede.

Esta irradiação

produz um inevitável efeito construtivo e curativo,

elevando e transformando a consciência  humana

e estabelecendo corretas relações humanas.



Em seguida, mentalmente comece a entoar A Grande Invocação. 



"Desde o ponto de Luz na Mente de Deus;
Que aflua luz às mentes dos homens;

Que a Luz desça à Terra."

Ao dizer:

imagine que de um ponto MAIOR de Luz,
aflui luz para o centro do Triângulo, dali para cada vértice

e para a Rede Mundial de Triângulos.



visualize que o Amor de Deus desce para o centro do Triângulo;
dali para os corações dos três membros

e em seguida para a Rede Mundial de Triângulos.

Ao dizer:

"Desde o ponto de Amor no Coração de Deus;
Que aflua amor aos corações dos homens;

Que o Cristo retorne à Terra."



Depois, ao dizer:

visualize que a Vontade de Deus desce para o centro do Triângulo;
em seguida para cada membro e dali para a Rede Mundial de Triângulos.

"Desde o centro onde a Vontade de Deus é conhecida;

Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens;

O propósito que os Mestres conhecem e servem."



"Desde o centro a que chamamos raça dos homens;

Que se cumpra o Plano de Amor e Luz;

E que se sele a porta onde mora o mal."

Ao dizer:

todos juntos - como Humanidade -

fechamos a porta onde mora o mal.



Por último, a Síntese:

Que a Luz, o Amor e o Poder restabeleçam o Plano na Terra.



Depois de um tempo

participando em Triângulos,

você vai descobrir respostas

a perguntas que se fazia 

e ainda mais ...



Algumas recomendações

Se algum dos membros do seu triângulo ou triângulos

deixar o trabalho por alguma razão

- doença, desinteresse ou morte -, 

comunique imediatamente. 

Não é aconselhável perpetuar um triângulo interrompido

por um dos vértices ter desencarnado.



A rede de Luz e de Boa Vontade

está ancorada na substância etérica.

Deve se ancorar no plano físico

por meio dos três pontos

de cada um dos seus e sus triângulos.



Equipe da Rede de Triângulos

Para participar desta

Atividade de Serviço, forme o seu 

triângulo e comunique para:

triangulosmt@gmail.com

dando nome, sobrenome, cidade, 

país de residência e e-mail dos 

participantes.

Alternativamente, neste mesmo 

endereço, peça para ser inscrito em 

um triângulo e receberá nome e e-

mail das outras duas pontas.

mailto:triangulosmt@gmail.com

