
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 

 

A ENERGIA DE SAGITÁRIO INSPIRA O 
IDEALISMO.  

Os aspirantes no caminho estão 
instintivamente orientados para o seu objetivo. 
Os discípulos o conhecem e trabalham por ele. 
Os Iniciados tornam-se seus objetivos. Durante 
os cinco dias do período da lua cheia quando o 
Sol está em Sagitário, nossa intenção será 
tentar descobrir o nosso.  

Idealismo é uma necessidade e impulso de nos 
unirmos com o objetivo. O sagitariano diz: "Eu 
vejo o objetivo, atinjo o objetivo e já vislumbro 
um outro."  

Existem objetivos físicos, emocionais e 
mentais; depois temos os de grupo, nacionais e 
mundiais. Cada objetivo fica uma oitava acima 
do anterior. Não devem se contradizer, mas se 
complementar.  

Aprendemos que a energia de Sagitário inspira 
ou evoca o idealismo e um sentido de direção. 
O idealismo é uma direção de vida decisiva 
para atingir um objetivo mais abrangente. É um 
impulso vigoroso para viver segundo as normas 
do nosso ideal.  

A consciência de um artista focaliza-se no plano 
mental abstrato, onde entra em contato com os 
impulsos espirituais que estão em processo de 
tomar forma como ideias no plano mental. 
Podemos encontrar idealismo em qualquer um 
dos Sete Raios.  

O senso de direção é a capacidade de orientar 
e polarizar tudo o que temos, somos e fazemos 
na direção do objetivo. Isso está indicado no 
simbolismo da flecha, do homem e do cavalo. 
O cavalo e o homem devem seguir a direção da 
flecha, ou o bem não poderá ser alcançado, isto 
é, a personalidade – o cavalo, o homem – (o 
discípulo esforçado e a flecha), a percepção 
intuitiva devem mover-se sincronizadamente se 
quisermos alcançar o objetivo.  

O idealismo é o poder de contemplar a visão e 
direcionar os passos com determinação e 
alegria.  

Sagitário suscita “o fogo do planeta que 
apresenta a revelação ao homem purificado, 
que permanece na Luz”. Esta energia gera um 
sentido de direção para guiar o cavalo e atirar a 
flecha. O objetivo pode ser descoberto neste 

signo de unidirecionamento, aspiração, 
dedicação, determinação e de atitude e poder 
focalizados e intuitivos para vê-lo.  

Idealismo é a capacidade de manter o objetivo 
puro e esforçar-se para harmonizar a vida.  

A flecha simboliza a Centelha carregada de 
força de vontade. Esta Centelha só pode ser 
compreendida através do desenvolvimento e 
tornando-se ela mesma.  

Na lua cheia de Sagitário podemos entrar em 
contato com a força de Shamballa. Shamballa 
é a Cidade da Paz e o sustentáculo de todos os 
Raios e energias. Quando um discípulo 
contacta a sua força, inicia-se um processo de 
reorientação no âmago do seu coração.  

Os discípulos de Sagitário são portadores do 
fogo. Transportam o fogo planetário. Brilham 
como tochas na humanidade para conduzi-la 
ao seu destino.  

Na antiguidade e nas escolas de mistério o 
signo de Sagitário era chamado de signo do 
silêncio. Os três passos mais importantes para 
atingir o estado de silêncio eram mencionados 
nos livros antigos. O primeiro é eliminar a 
conversa fútil. Aprendemos a tagarelar com o 
rádio, a televisão e o cinema. Sagitário diz: 
“Não tagarele à toa!”, porque, quando o 
fazemos, perdemos o objetivo. Falemos de 
coisas belas. O objetivo é encontrado somente 
no silêncio. 

O segundo passo é não falar sobre si mesmo. 
Isto deve ser eliminado.  

O terceiro é não atirar pérolas de sabedoria e 
ideias diante daqueles que não estão prontos 
para aceitá-las, porque eles pisarão sobre elas 
e voltar-se-ão para devorá-las. 

Estas três atividades concernentes à fala 
devem ser observadas com cuidado. Sagitário 
deve sobretudo dar grande ênfase ao silêncio 
mental para que nem mesmo mentalmente 
expresse uma frase prejudicial.  

Durante este mês devemos exercer uma 
disciplina severa sobre a nossa fala. À medida 
que aprendemos a manter o silêncio e a dizer 
as palavras corretas no momento oportuno 
para a pessoa certa, devolvemos um sentido 
mais claro de direção, do que fazer e de para 
onde ir. Sinfonia do Zodíaco.  T. S. pp 194/6.
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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 

Solicite 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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