
Rede de Triângulos 
“Peço-lhes, a vocês e a outros discípulos, que atuem com renovado interesse na formação de triângulos, que 
ccheguem até as pessoas que já estão ativas neste trabalho e procurem ajudá-las a formar novos triângulos.    
Este trabalho é de grande importância e tem o apoio da Hierarquia. DNE II” DK 

 
Libra…É um signo de estabilização, de 
cuidadosa apreciação de valores e de 
encontrar o correto equilíbrio entre os pares de 
opostos ... o signo no qual aparece a primeira 
visão real do Caminho e da meta para a qual o 
discípulo deverá, por fim, dirigir seus passos, o 
estreito caminho do fio da navalha que se 
estende entre os pares de opostos, no qual ... 
é necessário desenvolver o senso de valores e 
o poder de utilizar corretamente a faculdade 
analítica equilibradora da mente. 
É também o signo da percepção intuitiva que, 
no caminho comum de progressão ao redor do 
zodíaco, vem depois da drástica experiência 
humana em Escorpião e é de tal natureza que 
o instinto de autopreservação foi despertado 
de tal maneira que, na terrível necessidade 
humana (ainda não discípulo), foi lançado à 
alma um chamado que evocou resposta.  
A seguir, segue-se a experiência em Libra, 
onde se passa uma vida em discreto e 
reflexivo pensar ou numa condição de estática 
insensibilidade; pode ser uma vida de 
equilíbrio, pesando-se isto ou aquilo e 
determinando para que lado se inclina a 
balança, de modo que no signo seguinte certos 
e determinados resultados ocorram.  
A próxima vida vivida em Virgem ... pode ser 
de natureza materialista ou pessoal, ou 
evidenciar um lento surgimento da vibração da 
alma, indicando aquela vida espiritual oculta da 
qual a Virgem Mãe é a predestinada guardiã. 
À medida que se avança ao redor da roda da 
vida, periódica ou ciclicamente, essas 
experiências e atividades vibratórias se 
intensificam, até o momento em que se dá a 
reversão da Roda. 
Então Libra conduz a Escorpião, e a vida ativa 
da alma (ativa pela natureza da personalidade 
...) é registrada e notada em Virgem e 
equilibrada e avaliada em Libra, produzindo no 
momento oportuno as provas e experiências 
entre a alma e a personalidade, a qual luta 
com poder e determinação para preservar o 
status quo da expressão de equilibrada entre 
ambas... 
Podemos nos referir a Libra nos termos do 
processo de meditação, preconizado tanto no 
Oriente como no Ocidente. Podemos, portanto, 
nos referir a ela como o “interlúdio entre duas 
atividades”, descrição dada àquela etapa   

na meditação denominada contemplação. 
Nas cinco etapas da meditação temos: 
concentração, meditação, contemplação, 
iluminação e inspiração. Estas cinco etapas 
encontram seu paralelo nos cinco signos do 
zodíaco que são estritamente humanos: 

 Leão - Concentração. Vida da alma 
focalizada na forma. Individualização. 
Autoconsciência ... Experiência humana. 

 Virgem - Meditação. Vida da alma ... O 
período de gestação. A etapa do Cristo 
oculto. O homem inteligente. A personalidade. 

 Libra - Contemplação. Vida da alma e da 
forma são equilibradas. Nenhum domina. 
Equilíbrio. O interlúdio em que a alma se 
organiza para a batalha e a personalidade 
espera. Este é o caminho probatório 

 Escorpião - Iluminação. - A alma triunfa. A 
experiência em Touro é consumada. A 
miragem astral é dissipada. A luz da alma flui. 
Caminho do Discipulado. 

 Sagitário. - Inspiração. - Preparação para a 
iniciação. A alma inspira a vida da 
personalidade. O iniciado. 
Quero lembrar-lhes que, embora a iniciação 
tenha lugar em Capricórnio, o homem é um 
iniciante antes de ser iniciado. Este é o 
verdadeiro segredo da iniciação. 
A “balança oscila para frente e para trás”, 
numa ou noutra direção ou o homem balança 
entre os pares de opostos.  
Daí a importância deste signo na expressão 
da vida humana e também a sua peculiar 
dificuldade, proporcionando a curiosa 
experiência oscilatória que se torna, em 
primeiro lugar, angustiantemente confusa 
para o homem que tenta ser totalmente 
humano, mas que se dá conta de que em si 
mesmo encontra impedimentos e anseios 
que o impulsionam para algo que é superior 
ao humano e, em segundo lugar, para o 
aspirante ou discípulo. Seu interesse e meta 
estão voltados para a vida da alma; mas 
encontra ... o que tenta levá-lo o velhos 
caminhos, hábitos e desejos. 

Este signo é por vezes chamado “o local do 
julgamento”, porque ali se decide e se dá o 
passo irrevogável que separa “as ovelhas dos 
cabritos” ... Na verdade, indica a diferenciação 
que existe entre a roda comum da vida e a 
inversa. Libra. A. E. AAB, pg. 121, edic.electr. 
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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: 
http://www.sabiduriarcana.org/triangulos-ser-mundial-esp.htm; 

Red de Triángulos Un Proyecto Jerárquico; Red de Triángulos y La Gran Invocación 
Novo: Visualizar a Rede de Triângulos 

A GRANDE INVOCAÇÃO (completa) 
Que as Forças da Luz iluminem a humanidade. 

Que o Espírito da Paz se difunda por todo o mundo. 
Que o espírito de cooperação una todos os homens de boa 

vontade, onde quer que estejam. 
Que o esquecimento do mal, por parte de todos os homens, 

seja a tônica desta época. 
Que o poder acompanhe os esforços dos Grandes Seres. 

Que assim seja, e que cumpramos a nossa parte. 
*** 

Que surjam os Senhores da Libertação. 
Que tragam ajuda aos filhos dos homens. 
Que o Cavaleiro do Lugar Secreto apareça 

E com Sua vinda, salve. 
Vem, O’ Poderoso Ser 

Que as almas dos homens despertem para a Luz. 
Que permaneçam em unida intenção. 

Que o Senhor pronuncie o Fiat: 
É chegado o fim da dor! 

Vem, Oh Todo Poderoso. 
É chegado, para a Força Salvadora, a hora de servir. 
Que se difunda por todo o mundo, O’ 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 levar avante a tarefa, está amplamente difundida. 
A Ajuda ativa daqueles que conhecem a verdade também está 

presente. 
Vem, O’ Todo Poderoso, y funde os três. 
Constrói uma grande muralha protetora. 
O império do mal deve terminar agora. 

*** 
Do ponto de Luz na Mente de Deus, 

Flua luz às mentes dos homens, 
Que a Luz desça à Terra. 

Do ponto de Amor no Coração de Deus, 
Flua amor aos corações dos homens 

Que o Cristo retorne à Terra. 
Do centro onde a Vontade de Deus é conhecida, 

Guie o propósito as pequeñas vontades dos homens, 
O propósito que os Mestres conhecem e a que servem. 

Do centro a que chamamos raça dos homens, 
Cumpra-se o Plano de amor e Luz, 
E mure-se a porta onde mora o mal. 

Que a Luz, o Amor e o Poder, restabeleçam o Plano na Terra. 
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TODAS AS SEGUNDAS- FEIRAS POR 
MANTRA FM 

9 hs Argentina, Brasil, Uruguai; 8 h de AM de 
Bolivia y Chile; 7 h Colômbia; y México; 14 h 

Espanha, Itália 
Para escutar áudios da  

Meditação de Triângulos clicar aqui 
Videos en: Canal YT de Red Nodos de Triángulos 

Solicite cartões grátis da Grande Invocação 
aqui: 

 
Solicite marcadores grátis da Grande 

Invocação em español e diferentes idiomas 
aqui 

En Argentina aquí. 

 

Aderem a esta atividade: Red de Triángulos - 
Grupo de Meditação, Estudo e Serviço de Natal 

(Brasil) - Homens e Mulheres de Boa Vontade de 
Luján (Argentina) - Escuela de Estudios 

Esotéricos - Grupo Psicosintesis Counseling 
(Itália) - Grupo de Servidores en la Luz - Grupo 

Litoral, Argentina - Red distribución de LGI 
Iberoamericana - Red Gidgi Argentina - Red 

Gidgi Uruguay – Red Gidgi España - Oeahoo de 
Bahía Blanca, Argentina – Núcleo Aquariano de 

Brasil- Unidad Boliviana de Servicio - Bolivia 
Arcana - Grupo de Meditación Enseñanzas D.K., 

Chile. 

Também grupos de Redes sociais: Triángulos 
bandera de la Paz - Nodos San Juan de la Red 

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