
Rede de Triângulos 
“Peço-lhes, a vocês e a outros discípulos, que atuem com renovado interesse na formação de triângulos, que cheguem 
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… A BALANÇA   

Guarda o segredo da estabilidade, do 
equilíbrio e finalmente, pronuncia a palavra 
que libera o iniciado do poder dos Senhores do 
Carma. 

Às vezes, este signo é chamado “o local do 
julgamento”, porque é aqui que a decisão é 
tomada e lançada a sorte que separa as 
“ovelhas das cabras”, ou aquelas constelações 
regidas por Áries (o Carneiro ou a Ovelha) e 
por Capricórnio (a Cabra).  

Em Libra, portanto, temos a experiência 
individual da vida equilibrada, onde a 
experimentação é realizada, trazendo a 
consequente inclinação da balança em uma 
direção ou outra, até que o desejo ou a 
aspiração espiritual pese mais de modo a 
indicar o caminho que o homem deve seguir 
naquele momento. Temos em Libra a 
experiência da humanidade onde os mesmos 
reajustes e experimentos estão sendo feitos; 
mas desta vez toda a raça humana está 
envolvida, não apenas o indivíduo. Esta 
experiência grupal, realizada no plano mental, 
somente acontecerá quando todos os homens 
estiverem mentalmente polarizados e 
constituir-se-á no Dia do Julgamento, já 
mencionado, do qual são precursores o 'ponto 
de crise' em Libra, e a atual situação mundial 
atual e os necessários ajustamentos. Desta 
vez, contudo, o equilíbrio está ocorrendo no 
plano astral e os desejos dos homens estão 
predominantemente em posição de fornecer o 
fator decisivo, enquanto que no próximo 
grande ciclo serão as mentes dos homens que 
decidirão. Hoje os homens mais de primeira 
linha da era - discípulos, aspirantes e a 
intelligentsia - estão passando pelas provas da 
experiência em Escorpião, enquanto que as 
massas estão em Libra; o peso do desejo da 
massa poderá levá-la para cima em direção à 
decisão espiritual ou para baixo em direção a 
objetivos materiais e egoístas. Devido a esta 
qualidade equilibradora de Libra, é que esta 
constelação pode ser, mais especificamente, 
associada ao problema da sexualidade do que 
qualquer outra. Na mente do estudante comum 
de astrologia, a sexualidade está geralmente 
relacionada aos signos de Touro e Escorpião. 
Para a maioria dos estudantes nas etapas 
iniciais, a sexualidade é um problema 
fundamental.  

Esotericamente, contudo, é em Libra que o 
problema todo vem crescentemente à tona 
para ser resolvido e é em Libra que tem que 
ocorrer o balanceamento entre os pares de 
opostos e alcançada a solução por meio da 
atividade da mente judiciosa e do 
estabelecimento de um ponto de equilíbrio 
entre os princípios masculino e feminino. Este 
é, também, (pois é parte da simbologia 
recorrente) o problema básico entre os 
Carneiros e as Cabras, entre o negativo e o 
positivo e entre aqueles que cegamente 
acompanham o instinto ou os costumes, e 
aqueles que livremente ascendem para onde 
podem escolher e são autodirigidos em sua 
conduta e atitudes. Esta autodireção pode 
levá-los a esta ou aquela direção na roda da 
vida, levá-los a seguir seja o desejo egoísta, 
seja a aspiração espiritual; mas deve-se ter 
em mente que, judiciosa e intencionalmente, e 
depois de refletir sobre e pesar os vários 
caminhos, eles então fazem o que querem e 
que lhes pareça correto e desejável. Isso por 
si só tem uma utilidade básica e é assim que 
eles aprendem; porque toda ação produz um 
resultado e a mente judiciosa avalia causa e 
efeito mais corretamente que nenhuma 
outra... 

Libra, como sabemos, governa a profissão 
jurídica e estabelece o equilíbrio entre o certo 
e o errado, entre negativo e positivo e também 
entre Oriente e Ocidente. Este último item 
pode parecer-lhes uma expressão sem 
sentido, mas quando a verdadeira e correta 
relação for estabelecida entre o Oriente e o 
Ocidente (o que ainda não é o caso) será por 
intermédio da atividade de Libra e pelo 
trabalho da profissão jurídica. 
Libra tem sido “o patrocinador da lei”. Até 
agora a legislação tem sido absorvida em 
reforçar as negações e aquelas atitudes de 
temor que nos foram legadas pelo Código 
Mosaico e impostas por meio da punição 
quando infringidas. Isto foi provavelmente 
uma etapa necessária para as raças infantis e 
para a preservação de um “regime de escola 
maternal” para o homem. Porém, o homem 
está atingindo a maturidade, o que exige uma 
interpretação diferente para os propósitos e 
intenções de Libra. A lei deve tornar-se o 
guardião da justiça positiva, e não 
simplesmente um instrumento de sua 
aplicação.  (Extraído de Astrologia Esotérica 
de AA Bailey) 

  

1 - Mail Nº 180 – Rede de Núcleos de Triângulos (PL de Libra 2021) Trabalho de Hércules:  A captura do javali de Erimanto 
 
 

https://youtu.be/Dw88ZBo6qlU?list=PLwd_u4XzZ-NLOCngZfq6rxIgLh9NmyVTk
https://youtu.be/Dw88ZBo6qlU?list=PLwd_u4XzZ-NLOCngZfq6rxIgLh9NmyVTk


Rede de Triângulos 
“Peço-lhes, a vocês e a outros discípulos, que atuem com renovado interesse na formação de triângulos, que cheguem 
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 

 
 

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. 

Meditação de Triângulos 
 

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 espanhol 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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