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Por cem anos, a influência de Leão tem 
provocado alterações significativas na 
humanidade devido ao crescente número de 
seres humanos que nascem com uma grande 
sensibilidade para a energia de Leão. Essas 
pessoas agem inconscientemente como 
distribuidoras da energia de Leão. 

A energia de Leão é sintetizada pela criação 
da sensibilidade dentro das unidades das 
massas. Essas unidades sensíveis formam 
aos poucos unidades maiores, até que todas 
sejam sintetizadas num todo. 

Na família humana, esse processo é traduzido 
através das seguintes formações: 
personalidade; cooperativas de vários 
tamanhos; personalidade infusa na Alma; 
grupos de serviço; individualidades e Ashrams. 
No campo das massas, a energia de Leão cria: 
nacionalismo; racismo e independência e os 
efeitos resultantes dessas formações. 

A característica mais interessante dessa 
energia é que, depois de criar as unidades, ela 
as mantém coesas para formar outras maiores. 
As unidades passam por um processo de 
conflito, de renúncia, de adaptação e, 
finalmente, se fundem nos interesses de 
grupos maiores. 

Todo o conflito que vemos nos campos 
nacional e internacional são preparações e 
adaptações para a energia de Leão formar 
totalidades maiores. 

A humanidade avança na direção da síntese e 
da unidade, pois esse é o seu futuro. Este 
antigo futuro é a sua maior necessidade agora. 
Leão, como um grande imã, desperta a 
sensibilidade nas unidades e gera o 
conhecimento do “eu sou”, meu, nossos, nossa 
nação, nossa raça, nosso planeta, nosso...” 
Ocasionalmente, essas unidades passam por 
um processo de desintegração a fim de formar 
uma parte de um todo maior. Assim se 
constroem a concretização de uma 
humanidade. 

A energia de Leão é uma energia integrada. Os 
que têm Leão como signo solar ou ascendente 
demonstram um forte individualismo que 
trabalha em prol do universalismo. 

O processo de síntese não é fácil. É um 
processo doloroso. As unidades são fincadas 
na consciência de massa, e somente uma crise 
pode levá-las para a individualização. Todos os 
fenômenos do conflito humano – a amargura, a 
dor e o sofrimento – nada mais são do que o 
processo de desintegração das pequenas 
unidades e de integração das unidades 
maiores. 

A energia de Leão exerce uma influência 
psicológica poderosa sobre os seres humanos. 
Suscita a fusão da Alma e arranca o Ser para 
fora do Seu nível anterior de identificação rumo 
a um nível mais elevado, conduzindo-o da 
personalidade para a Tríade Espiritual, e desta 
para a Ciência Monádica, onde reside o 
verdadeiro Leão. 

Em cada nível de desenvolvimento, o Ser 
atravessa intensas crises de renúncia e de 
adaptação. Este conflito ser reflete em Seus 
relacionamentos individuais e em Sua vida 
social, religiosa, educacional e política. 

A escravidão conduz à independência, e esta à 
interdependência e à fusão. As nações são 
muito orgulhosas de serem independentes, 
mas gradualmente concluem que a 
interdependência é a base de todas elas. Este 
conhecimento e modo de agir, baseados na 
compreensão, pouparão muita energia, tempo 
e sofrimento para a humanidade. 

Sendo Aquário o pólo oposto de Leão, a 
energia deste conduz todas as unidades na 
direção do objetivo de Aquário – o 
universalismo, que é a capacidade de ver todos 
os fenômenos do ponto de vista de Um Ser que 
reside em cada unidade, sem estar separado. 
Assim, é possível dizer que o egoísmo, o 
interesse pessoal, o amor à raça e o 
nacionalismo são estações que conduzem à 
abnegação e à universalidade. À luz desse 
processo, a pessoa pode obter sabedoria nos 
assuntos e acontecimentos do mundo. Sinfonia 
do Zodíaco de T.S.pp.158/159. 
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Se você já participa de um triângulo: 

- Encorajamos você a continuar neste serviço planetário cotidianamente 

- Se ainda não se registrou, envie uma mensagem com os dados solicitados para cada vértice a: 
triangulosmt@gmail.com 

Para maior informação para realizar a Atividade de Triângulos acesse os seguintes links: 

Rede de Triângulos Um Projeto Hierárquico; Rede de Triângulos e A Grande Invocação 

Novo: Visualizar a Rede de Triângulos 

A GRANDE INVOCAÇÃO (completa) 
 

Que as Forças da Luz tragam iluminação a toda a 
humanidade. 

Que o Espírito de Paz se irradie por todo o mundo. 
Que os homens de boa vontade de todas as partes se unam 

em espírito de cooperação. 
Que o perdão por parte de todos os homens seja a nota-

chave neste momento. 
Que o poder responda aos esforços dos Grandes Seres. 

Que assim seja e que sejamos auxiliados a cumprir a nossa 
parte. 

*** 
Que surjam os Senhores da Liberação. 

Que Eles tragam socorro aos filhos dos homens 
Que venha o Cavaleiro do Lugar Secreto 

E vindo, salve. 
Venha, Todo-Poderoso! 

Que as almas dos homens despertem para a Luz 
E que eles sustentem uma intenção maciça 

Que irrompa o Fiat do Senhor: 
O fim das aflições chegou! 

Venha, Todo-Poderoso! 
A hora do serviço das Forças Salvadoras já chegou 

Que elas se alastrem por toda parte, Todo-Poderoso. 
Que a Luz, o Amor, o Poder e a Morte 

Cumpram o Propósito Daquele Que Vem. 
A VONTADE de salvar está aqui, 

O AMOR para conduzir o trabalho está amplamente irradiado 
A AJUDA ATIVA de todos os que conhecem a verdade 

também está presente. 
Venha, Todo-Poderoso e fusione esses três. 

Construa uma grande muralha de defesa. 
A regência do mal deve terminar agora. 

*** 
Desde o ponto de luz na mente de Deus, 

Que aflua luz às mentes dos homens; 
Que a luz desça à Terra. 

Desde o Ponto de Amor no Coração de Deus, 
Que aflua Amor aos corações dos homens; 

Que o Cristo retorne à Terra. 
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. 

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

Meditação de Triângulos 
 

TODAS AS SEGUNDAS- 

FEIRAS POR MANTRA FM 

 

9 hs Argentina, Brasil, Uruguai; 

8 h de AM de Bolívia e Chile; 7 

h Colômbia; 6 h México; 13 h 

Espanha, Itália 

 

Para escutar áudios da  

Meditação de Triângulos clicar 

aqui 

 

Solicite cartões grátis da 
Grande Invocação em espanhol 

e diferentes idiomas aqui 

 

 

Aderem a esta atividade: Rede 

de Triângulos - Grupo de 

Meditação, Estudo e Serviço de 

Natal (Brasil) - Escuela de Estudios Esotéricos - 

Grupo Psicosintesis Counseling (Itália) - Grupo de 

Servidores en la Luz - Grupo Litoral, Argentina - 

Rede distribución de LGI Iberoamericana - Rede 

Gidgi Argentina - Rede Gidgi Uruguay – Rede 

Gidgi España - Oeahoo de Bahía Blanca, 

Argentina – Núcleo Aquariano Brasil- Unidad 

Boliviana de Servicio - Bolivia Arcana - Grupo de 

Meditación Enseñanzas D.K., Chile. 

Também grupos de Redes sociais: Triângulos 
bandera de la Paz - Nodos San Juan de la Rede 

GIDGI Argentina - Por todos nós… é nosso tempo 
de um mundo melhor. 

mailto:triangulosmt@gmail.com
https://youtu.be/6M-6fZz5ZP8
https://youtu.be/R9lFZjxrEXk
https://youtu.be/eVxQO5RG0hw
http://www.mantrafm.com.ar/
http://ar.ivoox.com/es/podcast-podcast-red-triangulos_sq_f139576_1.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/invocation.sp.html
https://www.facebook.com/Red.de.Triangulos
https://www.facebook.com/Red.de.Triangulos
http://www.esotericstudies.net/Spanish/index.html
http://www.psicosintesiscounseling.com/
https://www.facebook.com/la.gran.invocacion/posts/721706044680349
http://gidgi-uruguay.org/
http://gidgi-esp.org/
http://gidgi-esp.org/
http://www.oeahoo.com.ar/
https://www.facebook.com/N%C3%BAcleo-Aquariano-465596496859268/
https://www.facebook.com/groups/228315017378455/
https://www.facebook.com/groups/228315017378455/
http://www.boliviarcana.org/
http://www.eltibetano.cl/
http://www.eltibetano.cl/
https://www.facebook.com/search/str/triangulos+bandera+de+la+paz/keywords_search
https://www.facebook.com/search/str/triangulos+bandera+de+la+paz/keywords_search
https://www.facebook.com/groups/nodossanjuangidgi/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/nodossanjuangidgi/?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/portodosnosotros2015.1/
https://www.facebook.com/groups/portodosnosotros2015.1/

