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

SOL EM GÊMEOS
A Lua Cheia de Gêmeos é a Festividade de Boa
Vontade, a Festa da Humanidade. (18)
Essas são as luas cheias principais porque os
Senhores desses signos zodiacais são Seres
cósmicos mais avançados do que os outros. Eles
representam as energias do Primeiro, do
Segundo e do Quarto Raio. Mestre Djwhal diz
que: "Áries é o signo zodiacal através do qual o
primeiro Raio de Vontade ou Poder atinge a
nossa Vida planetária." Através de Gêmeos, a
energia do segundo raio atinge o nosso planeta,
e a energia do quarto raio se derrama em nosso
planeta através de Touro.
Mais uma vez é interessante notar que Áries
representa a Cruz Cardinal e o próximo sistema
solar. Touro representa a Cruz Fixa e este
sistema solar. Gêmeos representa a Cruz
Mutável e o sistema solar passado. Aprendemos
que Áries abre a porta para Shambala. Touro
para a Hierarquia e “Gêmeos forma um ponto de
entrada cósmica de Sírius."
Gêmeos "... produz as alterações necessárias
para a evolução da consciência crística em
qualquer ponto particular no tempo e no
espaço..."
"Neste ciclo do mundo, Gêmeos, Touro e Áries
são três energias subjetivas, ou os três signos
condicionadores que estão por trás da
manifestação."
Gêmeos também está relacionado com o corpo
etérico. Este é o motivo pelo qual a lua cheia de
Gêmeos é um dia de intensa atividade para o
trabalho do triângulo – alterar os padrões
quadrados das formações etéricas para padrões
triangulares, que permitirão um fluxo maior de
energia para o nosso planeta. Também é
designado como um dia de Invocação Mundial.
No futuro, os discípulos mais adiantados oficiarão
nessas três luas cheias para transmitir energia às
multidões. Diz-se que um discípulo do Primeiro
Raio oficiará na lua cheia de Áries; um discípulo
do Segundo Raio, na lua cheia de Gêmeos; e um
do Quarto Raio, na lua cheia de Touro. (22)
Para as pessoas comuns, a palavra-chave é: "E a
Palavra disse: Que a instabilidade faça o seu
trabalho"… devido a essa separação e a esse
conhecimento. Isso está implícito no símbolo de
Gêmeos; uma coluna decresce enquanto a outra

se ilumina. É nesta lua cheia que o Espírito
alcança a vitória sobre a matéria.
Gêmeos possui a luz do coração, e com esta luz
o discípulo será capaz de discriminar entre o real
e o irreal.
Esta lua também é chamada de lua cheia de
Cristo. Nesta época, os discípulos do mundo
explicarão o papel supremo do Cristo no destino
da evolução e transformação espirituais
humanas. (24)
“Por trás do Cristo, focalizando hoje com
intensidade, e se preparando para um grande ato
de cooperação espiritual na época da Lua Cheia
de junho, está a Hierarquia. Junto com Ele, Eles
invocarão um grupo de forças espirituais."...estas
são as Forças de Reconstrução. (70)
Sirius, as Plêiades e nosso Sol formam um
triângulo Cósmico no qual circulam forças
poderosas. Em Wesak, nosso Sol estabelece
uma ponte entre Touro e Ursa Maior com as
constelações acima, formando dois triângulos
cósmicos.
Este é o motivo pelo qual o momento mais
potente do ano é o de Wesak, quando é oferecida
a possibilidade da iniciação.
Diz-se que a soma total dessas energias fica
acumulada no centro da cabeça do Cristo, que
representa a Alma de toda a humanidade. Da
mesma forma, essa energia se acumula na Alma
de cada ser humano desde o momento da sua
libertação na lua cheia de Wesak até a lua cheia
de Gêmeos, quando o Cristo e cada Alma
liberam-na para todos os planos e níveis do
mundo.
Durante aproximadamente trinta dias, esta
energia sofre um processo de transmutação no
Cristo, na Hierarquia e na Alma de cada ser
humano, transformando-se na energia da boa
vontade.
A boa vontade é uma combinação de luz, de amor
e de poder. Na época da lua cheia de Gêmeos
esta energia é liberada para todos os níveis da
humanidade, para todos os tipos que a compõem
para criar relações humanas corretas. (91-92).
Sinfonia do Zodíaco – T. S.
Plenilúnio de Gêmeos
14 de junho 11:51 UTC
Vigília do Dia Mundial de Invocação:
Segunda feira, 13 de junho e Terça feira, 14
de junho.
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“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 ajudálas a formar novos triângulos. Este trabalho é de grande importância e tem o apoio da
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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:
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 SEGUNDASFEIRAS POR MANTRA FM
9 hs Argentina, Brasil, Uruguai;
8 h de AM de Bolivia y Chile; 7
h Colômbia, Ecuador y México;
13 h Portugal;14 h Espanha, Itália
Para escutar áudios da
Meditação de Triângulos clicar aqui
Videos en: Canal YT de Red Nodos de Triángulos
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
***

Solicita cartões grátis da Grande
Invocação em Argentina aqui
Solicita marcadores grátis da Grande
Invocação em español e diferentes
idiomas aqui
Plenilunio de Géminis: 14 06 22, 11:51 UTC
Integración Iberoamericana
en Plenilunios y Novilunios
Participa a través de la sala ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/85062331983
Código de acceso: 140622
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