
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 

 

(Em) Virgem a nota chave do homem comum 
é: "E a palavra disse: Que reine a matéria". 
As energias liberadas na Lua Cheia de Virgem 
criam na pessoa comum uma forte tendência 
ao materialismo, a menos que ela opte por 
valores mais elevados. Nessa época, existe o 
perigo de se submeter aos valores materiais, 
de dar prioridade aos interesses materiais 
sobre os valores morais e espirituais. 
Os discípulos do mundo fornecerão as 
medidas e técnicas capazes de ajudar as 
pessoas comuns, especialmente no período da 
lua cheia de Virgem, a quebrar as cadeias da 
matéria, apegos emocionais a bens e objetos, 
apegos mentais a doutrinas, dogmas, 
tradições, superstições e preconceitos, 
libertando-se do reino da matéria. Esta é uma 
tarefa hercúlea e não será possível realizá-la 
em um ano, mas se os discípulos tiverem a 
visão em todos os lugares e cooperarem com 
as grandes Vidas do zodíaco, eles alcançarão 
grandes resultados, usando a ciência dos 
ciclos e das energias. 
Para os discípulos avançados, a nota-chave é: 
“Eu sou a Mãe e o Filho; Eu, Deus, Matéria 
Sou”. 
Esta é a compreensão dentro do discípulo na 
qual nasce a consciência do Eu, e ele sente 
que agora, por meio do trabalho árduo e da 
alimentação de sua Centelha Interior, com o 
tempo ele se tornará a mãe, o possuidor de 
uma nova autorrealização. A expressão 
interessante da nota-chave é: "... o Filho; Eu 
sou Deus; Sou a matéria"... Referem-se a 
várias partes do nosso Ser. Matéria é a 
personalidade, o corpo físico, o veículo 
emocional e o mecanismo mental, entendido a 
seu tempo, como parte da matéria. Este é o 
aspecto material da vida, da existência 
Então temos o "Filho". Este é a alma humana, 
escondida na matéria dos três veículos, mas 
agora a "Mãe", o Guia interno, o Anjo Solar ou 
o Eu transpessoal, torna-se um com o Filho, 
como nossa mãe era uma coisa só conosco no 
período de gestação, e com o tempo ela nos 
deu à luz como seres humanos independentes. 
E o que é Deus? Deus é o estágio elevado do 
desenvolvimento no homem e isso é o EU. O 
EU é uma alma humana ou criança 
plenamente desenvolvida, pois a criança de 
hoje será o pai de amanhã. 
  

Isso foi um mistério por muitos séculos. Em 
uma ocasião, Cristo falou sobre isso quando 
certa noite um homem chamado Nicodemos 
veio até ele perguntando-lhe: - Mestre, como 
posso entrar no reino de Deus...? 
Cristo respondeu: - A menos que você nasça 
de novo, não entrará no Reino de Deus... 
O período da Lua Cheia de Virgem nos dá a 
oportunidade de “nascer de novo” e nos tornar 
uma Alma espiritualmente desperta. Sinfonia 
do Zodíaco. TS. pág. 26-7. Versão digital  

*** 
O Plano existe para que a divindade se 
manifeste da melhor maneira possível. É por 
isso que se diz que Virgem serve à matéria e 
ao Espírito. O Espírito se apropria da matéria 
e a matéria luta para manifestar o poder, a 
beleza e o mistério do espírito, e quando 
esses dois se unem na maior harmonia 
possível, realiza-se a beleza. 
O propósito da evolução nada mais é do que 
manifestar a beleza. A matéria se eleva e o 
Espírito desce, e esses dois aspectos se 
completam e se compreendem, atingindo um 
misterioso acordo espiritual de modo que o 
espírito não é mais estorvado pela matéria, 
sendo capaz de manifestar-se de maneira 
mais pura através da forma. 
Virgem dá à luz a Divindade, que é o símbolo 
da Santa Maria que deu à luz a Cristo. Isso 
significa que o Espírito apropriou-Se da 
personalidade para que nasça um Homem 
Perfeito, uma expressão perfeita da 
Divindade.  
O mesmo fenômeno existe em escalas mais 
elevadas e é chamado de Cristo Planetário, 
Cristo Cósmico, Cristo Galáctico. Cristo é a 
centelha divina dentro do homem, do planeta, 
do sistema solar, da galáxia, e está 
construindo uma ponte entre os planos inferior 
e superior, entre os estados de conhecimento 
e consciência. 
Na verdade, “Cristo” é um termo que significa 
unir o Pai e a Mãe, a matéria e o Espírito, a 
Hierarquia e a humanidade, o nosso planeta 
com outros planetas, o nosso sistema solar 
com outros sistemas solares, a nossa galáxia 
com outra galáxia, para que, a seu tempo, 
cada forma criada no universo torne-se uma 
parte consciente da sinfonia Cósmica. 
Sinfonia do Zodíaco. TS. pág. 183-4 Versão 
digital. 
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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 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 SEGUNDAS- FEIRAS POR 
MANTRA FM 

9 hs Argentina, Brasil, Uruguai; 8 h de AM de 
Bolivia e 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: 

 
Solicite marcadores grátis da Grande 

Invocação em espanhol e diferentes idiomas 
aqui 

Na Argentina aqui. 

 

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 
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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http://www.sabiduriarcana.org/triangulos-ser-mundial-esp.htm
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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