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Os princípios que norteiam disciplinas tais como a geomancia, a geo-
metria sagrada, a magia ou a eletrônica estão fundamentalmente ligados 
à natureza do universo.  Pode-se fazer uma analogia com a eletricidade. 
Para que uma lâmpada elétrica se ilumine é preciso que várias condições 
sejam preenchidas. 

Uma determinada corrente deve alimentar a lâmpada por meio de 
condutores isolados com um circuito completo, etc. Essas condições não 
são negociáveis. Se algo não estiver correto, a lâmpada não se acenderá. 

Executado acertadamente, o circuito funcionará bem da mesma ma-
neira, os princípios norteadores da geometria sagrada transcendem as 
considerações religiosas.  Como uma tecnologia que tem o objetivo de 
reintegrar a humanidade no todo cósmico, ela funcionará, como a ele-
tricidade, para todas as pessoas que observarem os critérios, não impor-
ta quais sejam os seus princípios ou propósitos. 

Os Princípios da 
Geometria Sagrada



5

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

GEOMETRIA SAGRADA- AULA 1 - Princípios da Geometria Sagrada

A aplicação universal dos princípios idênticos da geometria sagrada em lugares sepa-
rados no tempo, no espaço e por crençàs diferentes atesta a sua natureza transcendental. 

Assim, a geometria sagrada foi aplicada nos templos pagãos do Sol, nos relicários de 
Ísis, nos tabernáculos de Jeová, nos santuários de Marduk, nos santuários erigidos em 
honra dos santos cristãos, nas mesquitas islâmicas e nos mausoléus reais e sagrados. 

Em todos os casos, uma cadeia de princípios imutáveis conecta essas estruturas sagra-
das. A geometria é geralmente incluída na disciplina da matemática; todavia, a matemática 
numérica, na verdade, derivou da geometria, que possui uma ordem muito mais funda-
mental do que a mera manipulação de números, que é criação do homem. 

Nos nossos dias, as razões geométricas são invariavelmente expressas em termos ma-
temáticos e parece impensável que a geometria pudesse ser separada da matemática. To-
davia, a expressão matemática de razões tais como o pi e a seção dourada é apenas uma 
convenção engendrada para uma civilização letrada adestrada em figuras e em cálculo. 

Dizendo respeito em primeiro lugar às razões e às relações, a expressão da geometria 
em termos de números pertence a um período posterior do seu desenvolvimento. A com-
plexa geometria do Egito antigo, que habilitou arquitetos e geômetras a medir o tamanho 
exato do país, estabelecer indicadores geodésicos e erigir vastas estruturas como as pirâmi-
des, era uma arte prática que implicava no seu relacionamento com o número. 
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Os geômetras gregos, cujo conhe-
cimento eles próprios admitiam provir 
dos egípcios, continuaram no nível prá-
tico e não se aventuraram nos reinos da 
matemática complexa que só existe para 
provar aquilo que já se conhece. 

De fato, foi só no século XVII, com 
a ascensão do culto particularmente eu-
ropeu protestante à ciência, que o cál-
culo preciso dos números irracionais 
tornou-se uma preocupação urgente. 

A interpretação da geometria em 
termos de relações numéricas é uma 
racionalização intelectual posterior de 
um sistema natural para a divisão do 
espaço. Tal interpretação surgiu com o 
divórcio entre a geometria e o corpus de 
ciência, magia e metafísica que agora se 
conhece pelo nome de religião antiga. 

Muitas razões de compri-
mento, como por exemplo as 
raízes quadradas da maioria 
dos números inteiros, não 
podem ser expressas em ter-
mos de números inteiros e; 
assim, só podem ser apro-
priadamente descritas em 
termos geométricos. 

Da mesma maneira, a 
divisão do círculo em 360 
unidades conhecidas como 
graus no sistema babilônico 
convencional não é absoluta. 
Embora seja geometricamen-
te derivada, é apenas uma questão de conveniência. 

O número, todavia, tal como expresso nas dimensões sagradas dos edifícios santifi-
cados, tem sido freqüentemente usado para camuflar a sua geometria sagrada subjacente. 



7

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

GEOMETRIA SAGRADA- AULA 1 - Princípios da Geometria Sagrada

O Tabernáculo Hebraico e o Templo na Bíblia, e também as dimensões da Capela do 
King’s College, em Cambridge, são tidos como medições que podem ser interpretadas pe-
los cognoscenti em termos de geometria mística. 

O rei Henrique VI só poderia conceber a forma da sua Capela em Cambridge em ter-
mos de medidas que não divulgassem os mistérios maçônicos aos não-iniciados. Reginald 
Ely, seu mestre maçom, teve de desenhar as dimensões como um plano que determinasse 
a geometria ad triangulum inerente àquelas dimensões. 

Por ser a geometria uma imagem da estrutura do cosmos, ela pode ser facilmente uti-
lizada como um sistema simbólico para a compreensão de várias estruturas do universo. 

Essa função simbólica é exemplificada por um instrumento científico pouco conheci-
do que foi usado nos tempos pré-coloniais para ensinar aos meninos polinésios os funda-
mentos da navegação. 

Embora os polinésios não tenham possuído nenhum dos instrumentos agora tidos 
como necessários à navegação - o sextante, o compasso e o cronômetro -, eles eram capazes 
de viajar regularmente através de grandes extensões do oceano e chegar aos seus objetivos. 

Valendo-se das estrelas e de outras características físicas - como a presença de bancos 
de nuvem sobre a terra -, os navegadores polinésios podiam detectar a presença de ilhas, 
mas o método mais útil era a leitura das ondas. Assim como qualquer outro objeto maríti-
mo, uma rocha por exemplo, exercerá um efeito sobre o padrão das ondulações, também 
a presença de uma ilha, em escala muito maior, causará padrões de difração nas ondas a 
muitas milhas de distância. 
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A ciência do reconhecimento das ondas era ensinada aos meninos por meio de um sis-
tema mnemônico, o mattang. Em sua forma característica, esse instrumento, composto de 
varetas dispostas num padrão geométrico preciso, esse dispositivo geométrico mostrava 
aos discípulos todos os padrões básicos que as ondas formam quando são dobradas pela 
terra. 

Da mesma maneira, todos os padrões geométricos refletem, além disso, verdades que 
estão muito além das suas simples derivações, mesmo os complexos relacionamentos com 
outras geometrias. 

A estrutura deles está em harmonia com o universo e com todas as formas físicas, 
estruturais e psicológicas que constituem a sua unicidade. Desde os tempos mais antigos, 
a geometria foi inseparável da magia. Mesmo os riscadores-de pedra mais arcaicos têm 
forma geométrica. 

Eles apontam para um sistema notacional e invocacional praticado por algum antigo 
sacerdócio. 

Pelo fato de as complexidades e as verdades abstratas expressas pela forma geométri-
ca só poderem ser explicadas como reflexos das verdades mais íntimas da substância do 
mundo, elas eram consideradas como mistérios sagrados da ordem mais elevada e eram 
ocultadas dos olhos profanos. 

Um conhecimento especial era exigido para se desenhar tais figuras e a sua importân-
cia mística era ignorada pelas massas sem instrução. 
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Os conceitos complexos eram transmitidos de um iniciado a outro por meio de sím-
bolos geométricos individuais, ou combinações deles, sem que o ignorante nem ao menos 
suspeitasse de que estava ocorrendo uma comunicação. 

Como o sistema moderno de símbolos secretos empregado pelos ciganos, eles deve-
riam constituir-se em enigmas embaraçosos para o curioso. 

Toda forma geométrica está investida de significado psicológico e simbólico. Assim, 
tudo aquilo que é feito pelas mãos do homem e que incorpora esses símbolos de uma ma-
neira ou de outra torna-se um veículo para as idéias e as concepções corporificadas em sua 
geometria. 

Através dos tempos, as geometrias simbólicas complexas agiram como a base para a 
arquitetura sagrada e profana, variando a geometria de acordo com a função.  Algumas 
geometrias continuam sendo ainda hoje poderosas imagens arquetípicas da fé: logo acorre 
à nossa mente, com símbolo do judaísmo, o hexagrama. 

Outras geometrias foram menos conhecidas pelo público, sendo usadas para indicar 
àqueles que “estavam a par” alguma verdade esotérica, como o vesica piscis do tampo da 
Fonte Chalice em Glastonbury.
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Outras, todavia, estão ocultas nas profundezas dos 
artefatos místicos - ou até mesmo nas brincadeiras das 
crianças. Uma brincadeira bastante comum entre escola-
res é uma reminiscência de um antigo sistema de geome-
tria sagrada. 

Conhecido como “ler a sorte”, o jogo envolve a do-
bradura de um quadrado de papel de uma determinada 
maneira. De qualquer jeito que o abrirmos, sempre se nos 
revelará uma de quatro opções. A dobradura do papel e a 
forma que ele toma quando desdobrado são um dispositi-
vo mnemônico para a criação da geometria ad quadratum 
usada pelos antigos maçons. 

Toma-se um quadrado de papel e dobram-se os quatro 
cantos de maneira que eles se encontrem. Este procedimento produz um novo quadrado, 
cuja área corresponde à metade do quadrado original. Estes cantos - são novamente do-
brados de dentro para fora, o que cria um outro quadrado correspondente à metade do 
anterior e produz uma divisão óctupla. Pode-se fazer, a partir daí, uma figura tridimensio-
nal, com dois grupos de “vértices” que podem ser abertos e fechados à vontade. 

A associação dessa geometria muito bem definida com a leitura da sorte pode ser 
perfeitamente o resíduo deteriorado de um antigo sistema de adivinhação, pois o padrão 
assim formado não só reproduz a configuração básica do ad quadratum, mas também o 
esboço tradicional do desenho do horóscopo. 
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Este último padrão combina de maneira en-
genhosa a divisão óctupla pagã do quadrado com 
a divisão duodécupla oriental do zodíaco.  

O uso de formas geométricas é bastante co-
nhecido na magia ritual, tanto para a evocação 
de espíritos e poderes quanto para a proteção do 
mágico contra suas cortesias malévolas.  

Cada espírito tem tradicionalmente um sigi-
lo ou padrão geométrico associado ao seu nome, 
por meio do qual, com conjuras e rituais apro-
priados, ele pode ser contactado.  

Muitos desses sigilos são expressões geomé-
tricas dos nomes e são produzidos pelo traçado 
de números equivalentes às letras sobre quadrados mágicos. 

A determinação dos números equivalentes aos nomes é conhecida como gematria. 
Nos alfabetos grego e hebraico, cada um dos caracteres representa não só um som, mas 
também um equivalente numérico. Assim, o nome Israel poderia ser escrito em hebraico 
da seguinte maneira: Yod Shin Resh Aleph Lamed.  

Esses caracteres têm o equivalente nu-
mérico 10, 300, 200, 1, 30 = 541. Uma con-
venção da gematria permite, assim, que ou-
tras palavras de valor numérico equivalente 
possam ser usadas como seus substitutos. 

Os cabalistas, durante muitos séculos, 
estudaram o significado oculto do livro de 
Isaías segundo esses critérios. 

A substituição de uma palavra por outra 
pode ser usada como um método oculto de 
comunicação que elimina a necessidade de 
se usar um nome que tenha poderes espe-
ciais próprios. 

Também é possível traçar esquemas a 
partir das posições ocupadas pelos núme-
ros nos quadrados mágicos. Assim, o nos-
so exemplo, Israel, esquematizado sobre 
o Quadrado Mágico do Sol, cria um sigilo 
específico que pode ser depois transferido 
para os utensílios mágicos). 
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Onde quer que a geometria tenha sido usada, consciente ou inconscientemente, o seu 
simbolismo ainda se faz presente. 

Através de todo o universo conhecido, a função da sua geometria é um valor imutável 
da existência transitória. Através de toda a história registrada, o geômetra trabalhou si-
lenciosamente em sua arte, fornecendo a matriz interna sobre a qual se baseiam as formas 
externas. 

As Formas 
São muito poucas as formas geo-

métricas básicas das quais se compõe 
toda a diversidade da estrutura do 
universo. Cada uma delas é dotada de 
propriedades únicas e detém um sim-
bolismo esotérico que permaneceu 
imutável ao longo da história huma-
na. 

Todas essas formas geométricas 
básicas podem ser facilmente produ-
zidas por meio dos dois instrumentos 
que os geõmetras têm usado desde a 
aurora da história - a régua e o com-
passo. 

Figuras universais, sua construção não exige a utilização de nenhuma medição; ocor-
rem em todas as formações naturais, nos reinos orgânico e inorgânico. 
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O Círculo 
O círculo tenha sido o símbolo mais antigo desenhado pela raça humana. Simples 

de ser executado, é uma forma cotidiana encontrada na natureza, vista nos céus como os 
discos do sol e da lua, e ocorre nas formas das plantas e dos animais e nas estruturas geo-
lógicas naturais.  Nos tempos antigos, as construções, fossem elas temporárias ou perma-
nentes, eram circulares em sua grande maioria. 

Dos círculos de cabanas da Grã-Bretanha neolítica, desde, os círculos de pedra mega-
líticos até as igrejas e os templos redondos, a forma circular imitou a redondeza do hori-
zonte visível, fazendo de cada construção, na verdade, um pequeno mundo em si mesmo. 

O círculo representa o completamento e a totalidade, e as estruturas redondas ecoam 
peculiarmente esse princípio. 

No Rosarium Philosophorum, um antigo tratado aIquímico, lemos a seguinte afirma-
ção: “Faze um círculo ao redor do homem e da mulher e desenha fora dele um quadrado e 
fora do quadrado um triângulo. Faze um círculo ao redor dele e terás a pedra dos filósofos.” 

O círculo contém aí a imagem do homem, como no famoso desenho virtuoso de Le-
onardo da Vinci. Com base nesta figura fundamental, pode-se produzir o quadrado e, 
depois, as outras figuras geométricas. 

A pedra dos filósofos, a súmula de todas as coisas e a chave para o conhecimento, é 
produzida dessa maneira e representada pelo círculo, a figura matriz de que podem ser 
geradas todas as outras figuras geométricas. 

Com régua e compasso, todas as figuras importantes eram produzidas simples e ele-
gantemente. Essas figuras - o vesica piscis, o triângulo eqüilátero, o quadrado, o hexágono 
e o pentágono -, todas elas mantêm relações diretas umas com as outras. 
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O Quadrado 
Os templos antigos eram 

freqüentemente construídos em 
forma quadrilátera. Represen-
tando o microcosmo e, em con-
seqüência, considerada como 
um emblema da estabilidade do 
mundo, essa característica era 
especialmente verdadeira para 
as representações artificiais de 
montanhas que reproduziam o 
mundo, para os zigurates, as pi-
râmides e as estupas. 

Essas estruturas simboliza-
vam o ponto de transição entre o 
céu e a terra e centralizavam ide-
almente o omphalos ( umbigo do 
mundo ), o ponto axial do centro do mundo. 

Geometricamente, o quadrado é uma figura única. Pode ser dividido com precisão 
por dois e por múltiplos de dois apenas com um esboço.  Também pode ser dividido em 
quatro quadrados quando se faz uma cruz que define automaticamente o centro exato do 
quadrado. 

O quadrado, orientado para os quatro pontos cardeais (no caso das pirâmides egíp-
cias, com um exatidão fenomenal), pode ser novamente bisseccionado por diagonais, que 
o dividem em oito triângulos. Essas oito linhas, partindo do centro, formam os eixos que 
indicam as quatro direções cardeais e os “quatro cantos” do mundo - a divisão óctupla do 
espaço.  Essa divisão óctupla do espaço é venerada no “caminho óctupIo” da religião bu-
dista e nas “Quatro Estradas Reais da Grã-Bretanha” relatadas minuciosamente na History 
of the Kings of Britain, de Geoffrey of Monmouth. 

Cada uma das direções, no Tibete, estava sob a guarda simbólica hereditária de uma 
família, tradição que encontrou paralelo na Grã-Bretanha nas oito Famílias Nobres que 
sobreviveram à Cristianização e produziram os reis e os santos da Igreja Celta. 

A divisão óctupla do quadrado era; na tradição européia, um emblema da divisão do 
dia e do ano, bem como da divisão do país e da sociedade. 

Embora a divisão óctupla do tempo fosse gradualmente eliminada com o advento do 
sistema duodécuplo dos cristãos, ela sobreviveu nos antigos quarterdays [primeiro dia de 
um trimestre] do calendário, nas tradicionais festas do fogo nos países pagãos e na geome-
tria maçônica da arquitetura sagrada do sistema acht uhr ou ad quadratum.
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O Hexágono 
O hexágono é uma figura geométrica natural produzida pela divisão da circunferência 

de um círculo por meio dos seus raios.  Os pontos da circunferência são conectados por 
linhas retas e produzem uma figura com seis lados iguais. Sendo uma função da relação 
entre o raio e a circunferência do círculo, o hexágono é uma figura natural que ocorre em 
toda a natureza. 

É produzido naturalmente na fervura e na 
mistura de líquidos. O físico francês Bénard ob-
servou, durante as suas experiências de difusão 
em líquidos, que os padrões hexagonais se forma-
vam freqüentemente em toda a superfície. 

Tais tourbillons cellulaires, ou “células de Bé-
nard”, foram objeto de muitos experimentos. Ve-
rificou-se que, em condições de perfeito equilí-
brio, os padrões formavam hexágonos perfeitos.  
Esses padrões eram semelhantes aos das células 
que constituem a vida orgânica ou as formas pris-
máticas das rochas basálticas.  Sujeitos às mesmas 
forças universais de viscosidade e de difusão, pa-
drões similares são criados naturalmente num líquido fervente. 

O hexágono natural mais bem conhecido é aquele que se vê nos favos das abelhas. Es-
ses favos são formados de uma reunião de prismas hexagonais cuja precisão é tão espanto-
sa, que atraiu a atenção de muitos filósofos, que viam neles uma manifestação da harmonia 
divina na natureza. 

Na Antigüidade, Pappus, o Alexandrino, dedicou a sua atenção a esse esquema hexa-
gonal e chegou à conclusão de que as abelhas eram dotadas de uma “certa intuição geomé-
trica”, com a economia como princípio orientador, pois, “existindo três figuras que podem 
ocupar o espaço que circunda um ponto - a saber, o triângulo, o quadrado e o hexágono 
-, as abelhas escolheram sabiamente como sua estrutura aquela que possui mais ângulos.

A relação direta do hexágono com o círculo está ligada a uma outra propriedade in-
teressante segundo a qual os vértices alternados dessa figura podem ser conectados por 
linhas retas para a produção do hexagrama. 

Essa figura, composta de triângulos eqüiláteros que se interpenetram, simboliza a fu-
são dos princípios opostos masculino e feminino, quente e frio, água e fogo, terra e ar, etc. 
e é, por conseguinte, símbolo da inteireza arquetípica, o poder divino da criação. 

Assim, foi usada na alquimia e continua sendo o símbolo sagrado dos judeus ainda 
em nossos dias. As dimensões dos triângulos que formam o hexagrama estão diretamente 
relacionadas ao círculo que as produz e podem ser o ponto de partida para desenvolvi-
mentos geométricos. 
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O vesica piscis, 
o triângulo e os sólidos platônicos 

O vesica piscis é aquela figura que se produz quando dois círculos de igual tamanho 
são desenhados, um a partir do centro do outro. Em termos geométricos sagrados, trata-se 
do ponto de derivação do triângulo eqüilátero e da linha reta que parte do círculo. 

Representou os órgãos 
genitais da Deusa Mãe, o 
ponto físico de origem da 
vida simbolizada por sua 
posição fundamental na ge-
ometria. 

Por essa razão, ocupou 
uma posição privilegiada 
na construção de edifícios 
sagrados. Dos círculos de 
pedra e dos templos mais 
antigos até as catedrais do 
período medieval, o ato ini-
cial da construção foi rela-
cionado ao nascer-do-sol de 
um dia predeterminado. 

Esse nascimento simbó-
lico do templo com o novo 
sol é um tema universal e 

sua conexão com o vesica de forma genital não é mero acidente.  A geometria do templo 
hindu, como as das suas contrapartidas espirituais da Ásia Menor, da África Setentrional 
ou da Europa, está registrada como sendo diretamente derivada da sombra de um poste 
ou gnomon. 

O Manasara Shilpa Shastra, um antigo texto sânscrito sobre construção de templos, 
detalha a derivação do plano a partir da orientação.  Escolhido o sítio por um praticante 
de geomancia, um poste era cravado no chão naquele local. Um círculo era desenhado ao 
seu redor. Esse procedimento produz um eixo leste-oeste verdadeiro. 

De cada ponta desse eixo, desenhavam-se arcos, produzindo-se então um vesica piscis 
que, por sua vez, fornecia um eixo norte-sul. 

Assim, o vesica universal era fundamental para a construção do templo. Com base 
nesse vesica inicial, desenhava-se um outro a partir do ângulo reto e, com base nele, um 
círculo central e depois um quadrado dirigido para os quatro quartos da terra. 
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O sistema hindu de 
construção pode ser consi-
derado fundamentalmen-
te idêntico ao utilizado no 
método romano de cons-
trução de cidades e descrito 
nas obras de Vitrúvio. 

É produzido por obser-
vação direta e, assim, repro-
duz as condições predomi-
nantes no momento exato 
da fundação. Essa fixação 
no tempo, como o momen-
to do nascimento na astro-

logia, é fundamental em todas as práticas de orientação, exatamente como um alinhamen-
to incorporaria automaticamente os atributos astronômicos e astrológicos do tempo. 

Além disso, as características geomânticas 
do local, que lhe conferem uma feição única, 
são incorporadas ao templo. 

O vesica não está envolvido na construção 
por princípios arbitrários. Ele é o ponto práti-
co de partida do qual derivam todas as outras 
figuras geométricas. 

Os lados desses triângulos são de compri-
mento igual ao raio do círculo gerador. 

Com base no triângulo eqüilátero, po-
de-se produzir facilmente o hexágono e o 
icosaedro. 

Em termos esotéricos, toda a série de 
sólidos geométricos regulares conhecida 
universalmente como Sólidos Platônicos 
pode ser produzida a partir de figuras pla-
nas. 

No Timeu, Platão escreveu: 

“Ora, a figura [triângulo] que tenho dito 
ser a mais bela de todos os muitos triângu-
los (não é o necessário falar dos outros) é 
aquela cujo duplo forma um terceiro triân-
gulo que é eqüilátero (...) 
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Escolhamos então dois triângulos, com que 
foram construídos o fogo e outros elementos, 
um isósceles, tendo o outro o quadrado do lado 
maior igual a três vezes o quadrado do lado 
menor”. 

No sistema de Platão, o simbolismo geomé-
trico encarrega-se de registrar todos os estados 
conhecidos da matéria. Especialmente impor-
tante era a série de figuras sólidas que era a es-
sência da sua filosofia. 

Por meios ocultos, toda a série era simboli-
zada numa figura agora ostentada pelos franco-
maçons do grau do Santo Arco Real. 

Esse símbolo é o triân-
gulo eqüilátero circunscrito 
num hexagrama. “Analisa”-
se seu simbolismo soman-
do-se os valores dos ângulos 
produzidos pelas várias par-
tes e dividindo-se por tantos 
ângulos retos que tiverem 
igual valor. 

Esse método arcano pos-
sibilita que qualquer figura 
geométrica seja “analisada” 
e, assim, impregna a sua sim-
plicidade com um rico sim-
bolismo que foi explorado 
a fundo pelos arquitetos de 
construções sagradas. 

O triângulo eqüilátero 
determinado dentro do te-
traedro é igual em valor geo-

métrico aos oito ângulos retos - o número de graus em quatro triângulos eqüiláteros. 

Em virtude de ser o menor sólido geométrico regular e por causa da sua forma pirami-
dal, foi utilizado pelos platônicos para representar o elemento fogo. 

Os triângulos “determinados” no hexagrama ou Sigilo de Salomão, sem levar em con-
sideração as intersecções (que convencionalmente são mais entrelaçamentos do que jun-
ções), são equivalentes a dezesseis ângulos retos. 
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Este é o número contido no octaedro, o sólido platônico composto de oito triângulos 
eqüiláteros de lados iguais. Ele foi atribuído pelos platônicos ao elemento ar, o mais pró-
ximo do tetraedro em leveza. 

Ignorando-se as intersecções, o Sigilo de Salomão, com seu triângulo menor superpos-
to, se igualará ao número de graus dos 24 ângulos. 

Este é o núme-
ro que está no cubo, 
um sólido composto 
de seis quadrados 
iguais. Essa figura 
sólida e fixa simbo-
lizava para os pla-
tônicos o elemento 
terra. 

Ele representou 
universalmente esse 
elemento onde quer 
que ele ocorresse na 
geometria sagrada - 
a base quadrangular 
do templo e da Cida-
de Sagrada, plantada fi-
xamente sobre o ompha-
los. 

O triângulo invertido do 
sigilo, com o triângulo menor 
circunscrito, somado ao triângulo 
maior do hexagrama voltado para cima, perfaz quarenta ângulos retos, iguais em graus 
àqueles que estão no icosaedro, um regular formado por vinte triângulos eqüiláteros de 
lados iguais. 

Este é o sólido regular mais pesado formado por triângulos. Próximo ao cubo em peso, 
o icosaedro representou o elemento água. 

Assim, considera-se que toda forma que derivou do hexagrama, com seu triângulo 
interno, incorpora todos os sólidos platônicos e, por associação, os quatro elementos - um 
atributo da universalidade e um símbolo da lei da unidade dos opostos. 

Dividindo-se o vesica com uma linha que passa pelos centros dos dois círculos, unin-
do-se os seus vértices comuns e, para um lado e para o outro, ligando-se esses vértices aos 
pontos em que a linha vertical cruza os círculos, obtêm-se dois triângulos eqüiláteros. 
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