
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 

 

Meditação na lua cheia… é uma importante 
forma de serviço.  A lua cheia de cada mês é um 
período de intensificação da energia e elevação 
da atividade espiritual; um momento de 
inspiração e intuição e de maiores 
oportunidades de servir. A meditação na época 
da lua cheia é uma técnica para estabelecer 
contato efetivo com a luz e o amor atualmente 
necessários nos assuntos humanos. 
No momento do Festival da Lua Cheia, a lua 
está no lado oposto da Terra e se afastando do 
Sol. Isso permite a relação plena, direta e 
desobstruída entre a Terra e o Sol, fonte de 
nossa vida, de nossa consciência e energia, que 
simboliza a relação entre a personalidade 
humana e a alma. A época da lua cheia é a maré 
alta das energias espirituais, tanto no planeta 
quanto no mundo do pensamento humano. 
Aqueles que escolhem servir desta forma 
empreendem o trabalho mental de redenção e 
renovação, transformando e iluminando a 
atmosfera interior da consciência humana. 
Alinhar-se subjetivamente com o grupo 
planetário de meditadores é necessário, tanto 
para realizar trabalhos científicos neste campo 
quanto para proteger o indivíduo de uma 
possível super estimulação. A participação de 
pessoas de várias nações aumenta a eficácia 
desse trabalho de serviço, por meio da 
meditação; o grupo é maior do que a soma de 
suas partes. 
O influxo de energia espiritual na época da lua 
cheia é aumentado pelo pensamento focalizado 
de meditadores cooperativos. Isso produz 
vários efeitos: reforça a relação subjetiva entre 
todos os membros do reino humano; também 
influencia a relação entre a humanidade e os 
outros reinos que coexistem neste planeta. 
Corretas relações humanas são uma indicação 
de corretas relações entre o homem e o homem 
e entre o homem e Deus; Isso, por sua vez, abre 
caminho para o surgimento de uma qualidade 
de vida superior. 
A cada mês, durante a lua cheia, o sol está 
alinhado com um dos doze signos do zodíaco. 
Os signos indicam a qualidade das energias 
subjetivas disponíveis para transmissão. 
Nos ciclos anuais, a humanidade como um todo 
está exposta a toda a gama de experiências. 

Essas energias e qualidades estimulam a 
evolução da consciência humana; as energias 
zodiacais podem ser usadas por todos os 
indivíduos. 
O trabalho consciente com esses diferentes tipos 
de energia espiritual traz inspiração e ideias ao 
alcance das mentes e dos corações humanos. A 
meditação, especialmente em disposição grupal 
subjetiva, estimula um novo fator na consciência 
humana - o aumento da maturidade espiritual. 
Este vasto trabalho planetário de serviço mundial 
contribui para a tarefa de civilizar espiritualmente 
o planeta Terra. Livro de Estudo LGI, p. 58 
A nota-chave do homem comum é: "E a 
Palavra disse: Que maya floresça e o engano 
reine". 
O vocábulo “Maya” pode ser traduzido como 
ilusão, decepção e fenômenos. É a 
fantasmagoria da vida que mantém Escorpião 
sepultado, atrasando seu progresso no caminho 
da evolução. 
A nota-chave para o discípulo é: “Eu sou um 
guerreiro e da batalha saio triunfante”. 
Ele se torna um guerreiro à medida que, aos 
poucos, através dos séculos, compreende que 
sempre esteve enganado. Quanto maior a 
decepção, maior o conflito que atravessa, se 
compreender a profundidade da decepção. 
Durante a lua cheia de Escorpião, todas as 
energias que fazem de uma pessoa um 
verdadeiro guerreiro estão disponíveis. 
Ela se torna um guerreiro para liderar a 
humanidade da escuridão para a luz, do caos 
para a beleza, emergindo sempre triunfante ou 
vitorioso. 
Esta vitória é a vitória contra a decepção; é a 
vitória da iluminação ou transformação da sua 
natureza quando em luta contra a injustiça, a 
doença, o crime e a escravidão da dignidade e 
divindade humanas. Ela se torna uma águia. 
Sinfonia do Zodíaco de TS p. 27 
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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 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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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
https://www.youtube.com/channel/UCwQEnUolQpwE_g5XpJfQMhg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvHZUopJPWKl0UBewGrdTrVKT74nmV8rPNa5n6yXgy86UXrQ/viewform?usp=pp_url
http://www.esotericstudies.net/Spanish/invocation.sp.html
https://docs.google.com/forms/d/1PZTZNn_OkiuPW1yRaPTS9VR6MWspLodVgRLRs6uQbNo/viewform?edit_requested=true
https://www.facebook.com/Red.de.Triangulos
http://www.esotericstudies.net/Spanish/index.html
http://www.esotericstudies.net/Spanish/index.html
http://www.psicosintesiscounseling.com/
https://www.facebook.com/la.gran.invocacion/posts/721706044680349
https://www.facebook.com/la.gran.invocacion/posts/721706044680349
http://gidgi-uruguay.org/
http://gidgi-uruguay.org/
http://gidgi-esp.org/
http://www.oeahoo.com.ar/
https://nucleoaquarianobrasil.org/
https://nucleoaquarianobrasil.org/
https://www.facebook.com/groups/228315017378455/
http://www.boliviarcana.org/
http://www.boliviarcana.org/
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/
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