
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 

 

CÂNCER, O CARANGUEJO 

 Este signo não é facilmente compreendido 
pelo estudante comum, porque ele é o polo 
oposto – psicologicamente falando – do estado 
de consciência grupal para o qual tende a 
humanidade atualmente. É difícil para o 
estudante casual distinguir com precisão entre 
consciência de massa e consciência de grupo. 
Os seres humanos estão, hoje, de modo geral, 
no meio do caminho entre esses dois estados 
de mente, embora talvez seja mais correto dizer 
que uma grande minoria se está tornando 
grupo-consciente, enquanto que a maioria está 
emergindo da etapa de consciência de massa 
e tornando-se indivíduos autoconscientes. Isto 
explica muitas das dificuldades do mundo atual 
e dos choques de idealismos. Os dois grupos 
trazem uma abordagem diferente aos 
problemas mundiais de nossos dias. 

Temos, pois, três signos que – sob o ângulo da 
consciência – estão intimamente relacionados 
e, contudo, amplamente separados e 
diferenciados em efeito: 

1. Câncer - consciência de massa - percepção 
instintiva. 

2. Leão - autoconsciência - percepção 
inteligente. 

3. Aquário - consciência grupal - percepção 
intuitiva. 

Este signo, como já sabemos, é um dos dois 
portões do zodíaco, porque, através dele, 
passam as almas para a manifestação exterior 
e apropriação da forma e subsequente 
identificação com ela por muitos e longos ciclos. 
É o “portão que permanece aberto de par em 
par, fácil de atravessar e que, contudo, conduz 
ao lugar da morte e ao longo aprisionamento 
que precede à revolta final”. Está aliado à 
natureza material e à mãe das formas, assim, 
como o outro portão, Capricórnio, está aliado ao 
espírito, o pai de tudo que É. 

…oculta-se o problema da Lei do 
Renascimento. A reencarnação, está implícita 
no universo manifestado e é um tema básico e 
fundamental subjacente à pulsação sistêmica.  

Câncer, principalmente ligado ao mundo das 
causas, apresenta grande indefinição sobre 
seu significado interno e uma aparentemente 
vaga sutileza que escapa ao pensador comum. 
O mesmo se passa com todos os signos que 
formam a Cruz Cardinal dos Céus. 

Somente o discípulo iniciado consegue 
penetrar no verdadeiro significado dessas 
influências zodiacais que pulsam através do 
universo manifestado, porque elas são muito 
mais a expressão do espírito ou vida do que da 
alma ou corpo. Portanto, até após a terceira 
iniciação… 

Ao dizer, por exemplo, que as notas-chave 
deste signo podem ser expressas pela frase 
bíblica “o Espírito de Deus movia-se sobre as 
águas” ... Em Câncer, Deus soprou nas narinas 
do homem o sopro da vida e o homem tornou-
se uma alma vivente. Nestas palavras, está 
estabelecida a relação que existe na mente de 
Deus entre espírito (o sopro da vida), a alma 
(consciência) e o homem (a forma). 

.. Portanto, podemos dizer que: 

1. Em Câncer, a influência da Hierarquia 
humana começa a fazer sentir sua 
presença e a incluir o dualismo do homem. 
Isso emerge claramente em Virgem. Alma 
e corpo estão estreitamente relacionadas 
e reunidas numa só forma. O homem é 
uma personalidade consciente e isso é o 
resultado da experiência de Câncer 
consumada em Virgem. 

Este é o caminho da humanidade. O centro 
humano está ativo. 

2. Em Escorpião, a influência da Hierarquia 
oculta começa a apor seu selo sobre o ser 
humano e sua dualidade essencial é posta 
à prova. Isto é a preparação para uma 
nova e mais elevada unificação. Ele está 
naquele desolador estágio em que ele não 
é nem a alma nem a forma: o estágio de 
transição. 

Este é o caminho do discípulo. O centro 
hierárquico o está afetando poderosamente. 

3. Em Peixes, a influência de Shamballa 
reclama o iniciado para seu campo de 
Atividade e o dualismo de alma e espírito 
emerge agora em lugar do dualismo de 
alma e corpo que, até então, fora o mais 
importante. O poder da forma de manter a 
alma em cativeiro lhe é negado e as 
provas e testes do iniciado até a 3ª 
iniciação são dirigidas para este fim. 

Este é o caminho do iniciado.  

(Astrologia Esotérica, AAB. pp. 164 a 168, 
edic.electr.) 
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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 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 
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TODAS AS SEGUNDAS- 

FEIRAS 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.  Grupo PES de Estudo e Serviço de Psicologia 

Esotérica (Portugal). 

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 
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https://www.facebook.com/la.gran.invocacion/posts/721706044680349
http://gidgi-uruguay.org/
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https://nucleoaquarianobrasil.org/
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http://www.esotericstudies.net/Spanish/invocation.sp.html

