
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 

 
Escorpião “provas e experiências” 

Escorpião é a grande constelação que 
influencia o ponto crucial, seja na vida da 
humanidade, seja na vida individual do ser 
humano. Pela primeira vez na história, tanto 
da humanidade quanto dos discípulos, a 
energia de Sírius, fluindo para sete grupos 
que formam a nossa Hierarquia planetária, 
evoca uma resposta. Quero relembrá-los de 
um fato básico no processo evolutivo que a 
astrologia, com o tempo, provará 
cientificamente, além de qualquer 
controvérsia: o fato de que energias e forças 
fluem para nosso sistema de vidas 
planetárias ininterruptamente, potentemente 
e ciclicamente. Não obstante, são 
consideradas hoje como existentes apenas 
quando evocam uma resposta definida. Elas 
se originam de inumeráveis fontes estranhas 
ao nosso sistema e esquemas planetários, 
porém, até que o homem responda a elas e 
as registre, cientistas e astrólogos não as 
reconhecem e é como se elas não existissem. 
Este é um ponto a ser lembrado porque, ao 
prosseguir no ensinamento, poderei indicar 
algumas fontes de energia ativa sobre o 
nosso sistema e seu conteúdo, que não 
sejam ainda do seu conhecimento. A 
dificuldade residirá não na minha falta de 
exatidão, mas sim, na falta de sensibilidade 
no mecanismo de resposta que a 
humanidade e os discípulos utilizam 
atualmente. 
Em relação ao caminho do discipulado, temos 
as seguintes linhas de “energia influente”: 
1. Sírius – trabalhando de modo sétuplo 

através de sete raios e seus sete grupos, já 
que eles constituem a Hierarquia ativa. 

2. A Cruz Fixa – uma fusão das quatro 
principais energias, que fluem para o nosso 
sistema solar, para o planeta e através da 
humanidade. 

3.  Escorpião – Um aspecto da Cruz Fixa, de 
peculiar e especializada potência no 
Caminho do Discipulado, e que com suas 
provas e experiências, prepara: 

a. O processo de reorientação, quando o 
homem passa para a Cruz Fixa e deixa a 
Cruz Mutável; 

 
 

b. O discípulo para a 1ª, 2ª e 3ª iniciações. 
Depois da 3ª iniciação, sua peculiar 
potência probatória não mais se faz sentir. 

4. A Hierarquia – A agência de distribuição 
para os vários reinos da natureza. 

5. Marte e Saturno – Estes dois planetas são 
excepcionalmente potentes no que 
concerne à iniciação à vida Hierárquica. 
Marte é potente em relação a Escorpião, e 
Saturno, em relação a Capricórnio. Isso 
envolve intensificada atividade do 6º e 3º 
raios e suas energias que, quando 
corretamente empregadas, produzem a 
liberação do controle da forma e a libertação 
da consciência individual… 

Estou profundamente ansioso para que – 
nestes dias em que tão fortemente se faz sentir 
nos assuntos mundiais a influência de 
Escorpião e do planeta Marte – o verdadeiro 
discernimento possa ser cultivado, 
desenvolvidos o otimismo e a compreensão, e 
que a natureza das provas a que os discípulos 
do mundo, a humanidade, estão sendo 
submetidos seja aquilatada pelo seu real valor 
para que a luz se espalhe pelo caminho do 
homem. Somente por meio da compreensão a 
solução virá e a retificação dos erros será 
alcançada. 
As provas de Escorpião são três e concernem 
intimamente à preparação da tríplice 
personalidade para: 
1. reorientar-se para a vida da alma, e mais 

tarde, 
2. dar evidências de estar pronta para a 

iniciação, e  
3. demonstrar sensibilidade ao Plano, e assim 

tornando-se um discípulo unidirecionado 
em Sagitário. 

As três grandes provas são por sua vez 
divididas em três estágios, e no Caminho do 
Discipulado o homem pode passar nove vezes 
por este signo de prova e experiência… 
Cada prova (e portanto, cada decanato) está 
relacionada com os três aspectos que, neste 
Tratado sobre os Sete Raios, chamamos: vida, 
qualidade e aparência. 
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Assim, as três grandes provas em Escorpião 
são, na realidade, nove provas, e daí a 
Serpente ou Hidra de nove cabeças estar 
sempre associada a Escorpião, e também daí 
a natureza da estupenda vitória alcançada 
por Hércules, o Filho de Deus, neste signo. 
É interessante notar que cada um dos 
grandes Filhos de Deus cujos nomes são 
proeminentes na mente dos homens – 
Hércules, o Buda e o Cristo – estão 
associados nos arquivos da Grande Loja 
Branca com três signos especiais do zodíaco 
(os quais de modo peculiar constituem o 
“decanato zodiacal”) em cada um dos quais 
Eles passaram da prova à vitória: 
1. Em Escorpião – Hércules tornou-se o 
discípulo triunfante. 
2. Em Touro - o Buda conquistou a vitória 
sobre o desejo e alcançou a iluminação. 
3. Em Peixes - o Cristo venceu a morte e 
tornou-se o Salvador do mundo. 
Estas três constelações formam um triângulo 
de iniciação de profunda importância, porque 
fornece aquelas condições e energias que 
testarão e aperfeiçoarão os três aspectos da 
personalidade, para que se tornem 
verdadeiramente os reflexos dos três 

aspectos divinos; concernem 
primordialmente à alma e ao corpo e, 
portanto, sua expressão é através da Cruz 
Mutável e da Cruz Fixa, porém não da Cruz 
Cardinal. 
Ao que foi dito podemos acrescentar o 
seguinte: 
1. Escorpião leva a prova diretamente à vida 
no plano físico, e então, ao ser ali enfrentada 
e manejada, a vida do homem é levada para 
o céu, e o problema que a prova envolve é 
resolvido pela mente raciocinadora. 
2. Touro governa o desejo e leva a prova para 
o plano emocional ou astral, levando a 
sensibilidade-desejo do lado forma da vida 
para o mundo da percepção sensitiva que 
chamamos plano intuicional. 
3. Peixes leva a prova para a região dos 
processos mentais, que é o reflexo do 
aspecto vontade da divindade; o problema do 
iniciado neste signo foi proclamado pelo 
Cristo nas palavras, “Pai, faça-se, não a 
minha, mas a Tua vontade”. As provas levam 
a vontade-própria da personalidade para a 
região divina, e o resultado é inspiração e 
emergência de um Salvador do Mundo. 
Meditem sobre o exposto e aprendam as 
lições dos apetites, do desejo e da vontade-
própria porque, elas são numerosas e muito 
úteis. 
As três provas em Escorpião são também 
concernentes aos três aspectos do ser 
humano quando se fundem e mesclam no 
plano físico. Primero, a prova dos apetites, 
das predileções e tendências naturais 
inerentes à natureza animal, principalmente 
três: sexo, conforto físico e dinheiro, como 
energia concretizada. Segundo, as provas 
concernentes ao desejo e ao plano astral. 
São de natureza mais sutil, produzindo 
efeitos automáticos no plano físico; não são 
inerentes à natureza animal mas impostos 
pela natureza dos desejos que também são 
três: medo, ódio e ambição, ou desejo pelo 
poder. Terceiro, as provas da mente critica 
inferior, que são: orgulho, separatividade e 
crueldade. Lembrem-se que a pior espécie de 
crueldade não é de natureza física, mas a de 
carácter mental. A.E. AAB. pág. 147-152 
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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 pequenas 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 

Solicita cartões grátis da Grande 
Invocação aqui: 

 
Solicita 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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