
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. 
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AQUÁRIO, O PORTADOR DE ÁGUA  

Neste plenilúnio reflitamos sobre os regentes de 
Aquário, de interesse para entender as energias 
que atuam em nosso planeta... "Eles constituem 
um efetivo grupo de planetas e introduzem as 
influências do Sétimo, Segundo e Quarto Raios, 
os quais, preeminentemente, determinam as 
etapas finais do progresso do homem, assim 
como as etapas iniciais e são mais potentes no 
início do caminho involutivo e no fim do caminho 
evolutivo, do que no período intermediário. Eles 
determinam as etapas finais e os acontecimentos 
do caminho da iniciação. O sétimo raio traz à 
manifestação, no plano físico, os dois pares de 
opostos maiores - espírito e matéria - 
relacionando-os entre si, produzindo finalmente 
um todo funcionante. O segundo raio produz a 
expressão da alma e da consciência espiritual e 
também o poder de derramar amor e sabedoria 
na Terra, enquanto o quarto raio indica o campo 
de serviço e o modo de alcançar a meta. Este 
modo ou método é o da luta e conflito para 
alcançar a harmonia e assim expressar todas as 
características verdadeiramente humanas, pois o 
quarto raio e a quarta Hierarquia Criativa 
constituem, essencialmente, uma expressão da 
verdade. 

...O sétimo raio é a focalização da energia 
diferenciada do primeiro raio, pois expressa a 
vontade do primeiro aspecto da Divindade na 
Terra por meio do poder de relacionar e trazer à 
manifestação objetiva - por um ato de vontade - 
espírito e matéria. Isso é realizado pela atividade 
do terceiro raio, expressando-se através da 
humanidade e suas unidades individuais, embora 
combinando-se com a energia dos três raios 
liberadas pelos planetas regentes: 

1. Urano - Sétimo Raio 

2. Júpiter - Segundo Raio.  

3. Lua - Quarto Raio. 

A respeito da Lua, aqui relacionada a uma 
Hierarquia Criadora, chamo-lhes a atenção para 
o fato de que, nela própria, temos as influências 
exotéricas do procedimento comum na roda da 
vida e no planeta que ela esconde (neste caso, o 
planeta Urano), temos a energia esotérica que 
traz esta Hierarquia à realização subjetiva. 

Urano dá a atividade inata e espontânea e é esta 
atividade que produz o desenvolvimento evolutivo 
– quer natural, quer espiritual. É o estímulo para 
melhorar condições. 

Júpiter dá a inerente tendência à fusão que coisa 

alguma pode deter. A conquista da síntese 
derradeira é inevitável... 

A Lua produz a inclinação para criar aquelas 
condições que conduzem às grandes e críticas 
transformações do instinto em intelecto. Isto é 
produzido pela Lua, porém, é Urano que produz, 
na consciência humana, a grande transferência 
da percepção intelectual para o conhecimento 
intuitivo. Tenham em mente que as forças 
esotéricas se combinam com as forças dos 
planetas exotéricos ou ortodoxos e não as 
invalidam; apenas as suplementam e dominam. 
Dessa maneira, o homem se enriquece, alarga 
sua experiência e expande sua consciência, por 
meio das novas energias, mas, enquanto isso, de 
forma alguma são alterados os efeitos e 
condicionamentos realizados e alcançados, sob 
as influências anteriores. Estas “determinaram” 
sua natureza e fixaram suas qualidades que, 
portanto, são persistentes e energéticas; mas as 
novas e mais profundas influências e potências 
são aquelas que, na futura Cruz Fixa, 
condicionarão e motivarão, de forma gradual e 
constante, todas as suas atividades… 

Quando os efeitos e as atividades são puramente 
objetivos (e nesta palavra incluo todos os 
acontecimentos que se desenvolvem nos três 
mundos da experiência humana (o plano físico, 
astral e mental) temos a demonstração da 
personalidade. Quando os efeitos e atividades 
estão conscientemente relacionados ao mundo 
das causas e são resultados da “direção correta 
e consciente” do centro emanador, a alma, então, 
as forças da personalidade ou natureza da forma 
passa a ser magnética de modo diferente e, 
assim, atrai para si mesma a energia de um plano 
superior e mais dinâmico do que as energias com 
as quais lidara até então e que ele aprendeu a 
controlar e usar… 

… As influências planetárias são inusitadamente 
potentes em Aquário durante este ciclo mundial, 
porque ele é, de modo peculiar, o signo 
culminante para a maioria das pessoas que 
prosseguem de Áries a Peixes na Cruz Fixa.  
(Parágrafos Extraídos de Astrologia Esotérica -
2da edição –Buenos Aires 2014 -pp 112/4) 

 

https://youtu.be/TwZn5T4rn9Q?list=PLwd_u4XzZ-NLOCngZfq6rxIgLh9NmyVTk
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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: 

 

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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