


NOSSOS OBJETIVOS:

• Levar o conhecimento da Cultura e Tradição Cigana.

• Oferecer cursos e atendimentos que proporcione a busca 
do conhecimento e autoconhecimento individual e em grupo.

• Nossa meta é atender a necessidade da busca do ser para o 
seu crescimento. Sejam bem-vindos!

FACILITADORA:

Shuvani - Tsara Gitana Carmem Romani Sunacai
Oraculista, escritora, numeróloga e orientadora metafísica.

“É uma honra compartilhar meus conhecimentos para que 
você encontre seu caminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora



3

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

GEOMETRIA SAGRADA- AULA 3 - Planetários e Quadrados Mágicos 

A ciência das medidas e vibrações dos estados de matéria, tan-mâttras 
e tatvas, é a base da Cosmogênese e Antropogênese inicialmente presente 
na tradição hindu, cuja Gupta-Vidya ou Tradição Secreta cedo dispôs os 
valores numerais e alfabéticos correspondentes em quadrados de relações 
numéricas afins aos sete planetas tradicionais dispostos em volta da Terra 
(Bhumi), conferindo-lhes sentido esotérico para realçar o caráter sagrado 
do Universo. Nasceu assim a ciência dos Quadrados Mágicos.
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A origem numerológica dos quadrados na cultura esotérica árabe é anterior, pois en-
contra-se o quadrado mágico de nove casas (3×3) num manuscrito árabe do final do sé-
culo VIII e que se atribui a Apolónio de Tiana (século I d. C.), o mesmo a quem São Paulo 
se dirige nos Atos dos Apóstolos chamando-o Apolo (diminutivo de Apolónio), cuja vida 
e feitos têm severas semelhanças com a de Jesus Cristo, ou não fossem ambos preclaros 
Adeptos Perfeitos.

Na Idade Média, sobretudo desde o século IX ao século XV, por via do hermetismo 
judaico e árabe, os quadrados mágicos tornaram-se muito populares pelo seu uso em pan-
táculos e talismãs, atribuindo-lhes o poder de atrair a proteção astral de determinados 
planetas a que se associavam por encadeamento numerológico, tendo o reforço de deter-
minados signos cabalísticos então chamados assinaturas angélicas e selos planetários. 

Foi o momento em que o Hermetismo Iniciático se exteriorizou e logo foi adotado e 
adaptado pelas inteligências simples como ciência divinatória e mágica.

O Luzeiro de Cadeia possui a sua assinatura angélica e cada Planetário de Ronda de-
tém o seu selo planetário ou do Globo correspondente, sendo o valor numérico – contido 
no quadrado mágico – expressivo da Idade do Planetário (Kumara) cuja vibração (tatva) é 
demarcada pela medida (tan-mâttra) do Espírito do Luzeiro (Ishvara), este a Individuali-
dade animadora da Personalidade animada daquele manifestado.
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Assim, para os sete planetas tradicionais mais a Terra, correspondem os seguintes va-
lores, cores, elementos e figuras geométricas:

Cada Planeta possui um número que expressa o seu Espírito. Mas as outras partes de 
que é constituído também possuem uma expressão numérica. 

Assim, cada Planeta, sintetizado por um número, possui outros três números, segundo 
o aspecto pelo qual é encarado. Esses quatro números, que dizem respeito aos quatro as-
pectos físico, psíquico, mental e espiritual de cada Planeta, foram sempre encobertos por 
uma aritmética muito interessante a que os teósofos e ocultistas desde cedo chamam qua-
drado mágico, construído de forma que a soma dos números colocados na mesma linha, 
ou na mesma coluna, ou em diagonal, dêem sempre o mesmo valor.
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Para o quadrado mágico da Terra, por exemplo, aparecem os seguintes valores cabalís-
ticos: 1 – 10 – 100 – 505 – 5050. Ou seja:

Número 1: soma linear reduzida (soma linear = 505 = 5 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1).

Número 10: soma linear reduzida (idem anterior totalizando 10).

Número 100: número de quadrados que compõem o quadrado do planeta.

Número 505: valor da soma linear (obtida através da soma dos elementos de uma li-
nha, coluna ou diagonal qualquer do quadrado do planeta). Terra = 505.

Número 5050: valor da soma total de todos os elementos do quadrado do planeta. 
Terra = 5050.
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Com isso, a Terra está adiantada um grau relativamente ao seu padrão natural marcada 
pelo compasso quaternário que dirige toda a Evolução atual: 404. 

Isto acentuou-se desde 1899-1900 com o nascimento dos Budhas do Novo Ciclo, os 
quais representam na Terra o Quinto Planetário desde então acelerando a mesma Evolu-
ção Planetária, o famoso “Colapso da Velocidade”.

Da virada do século XIX para o XX até hoje, é fato reconhecido universalmente que a 
Humanidade em termos tecnológicos evoluiu mais que em 500 anos, só faltando o perfeito 
equilíbrio do intelecto com a moral e a ética, da cultura com o caráter, da mente com o 
coração. 

Mas por certo tudo se irá reajustando gradualmente com o passar do tempo e a marcha 
imparável da Evolução avante.
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O quadrado mágico do Sol (domingo) é o seguinte:

Neste quadrado 
mágico a soma 
em qualquer das 
colunas (verti-
cal, horizontal ou 
transversal) dos 
seus números dá 
o dígito 3, que é 
dizer, 1+1+1 = 3.

Neste quadrado 
mágico a soma 
em qualquer das 
colunas (verti-
cal, horizontal ou 
transversal) dos 
seus números dá 
o dígito 9, que é 
dizer, 3+6+9 = 18, 
1+8 =9.

O quadrado mágico da 
Lua (segunda-feira) ------->
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O quadrado mágico 
de Marte (terça-feira):

O quadrado mágico 
de Júpiter (quinta-feira)
<-------------------

O quadrado mágico de 
Mercúrio (quarta-feira):

Neste quadrado mágico a soma em 
qualquer das colunas (vertical, hori-
zontal ou transversal) dos seus núme-
ros dá o dígito 2, que é dizer, 6+5 = 11, 
1+1 = 2.

Neste quadrado mágico a soma em qual-
quer das colunas (vertical, horizontal ou 
transversal) dos seus números dá o dígito 8, 
que é dizer, 2+6+0 = 8.

Neste quadrado mágico a soma 
em qualquer das colunas (vertical, 
horizontal ou transversal) dos seus 
números dá o dígito 7, que é dizer, 
3+4 = 7.
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O quadrado mágico 
de Saturno (sábado

O quadrado mágico 
de Vénus (sexta-feira):

Neste quadrado mágico 
a soma em qualquer das co-
lunas (vertical, horizontal ou 
transversal) dos seus números 
dá o dígito 6, que é dizer, 1+5 
= 6.

Neste quadrado mágico a soma em qual-
quer das colunas (vertical, horizontal ou 
transversal) dos seus números dá o dígito 4, 
que é dizer, 1+7+5 = 13, 1+3 = 4.



11

Profª Rhose de Souza 
                                   (11) 97965-6112    carmemromanisunacai

www.carmemromanionline.com

GEOMETRIA SAGRADA- AULA 3 - Planetários e Quadrados Mágicos 

OS SELOS PLANETÁRIOS INSCRITOS 
NOS RESPECTIVOS QUADRADOS MÁGICOS

Assim como as respectivas assinaturas angélicas, segundo Cornélio Agrippa (Colónia, 
14.9.1486 – Grenoble, 18.2.1535) na sua De Occulta Philosophia Libri Tres (“Três Livros 
de Filosofia Oculta”), inspirada na Cabala Sefardita da Escola Merkabah, são os seguintes:
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Acerca da influência geosófica dos sete planetas tradicionais sobre espaços distintos 
afins à sua natureza e finalidade, a tese hermética é antiga, pois já no século XVI o astrólo-
go e hermetista francês Auger Ferrier transcreveu-a na sua obra Jugements astronomiques 
sur les nativités (1583):

SOL – Cumes de montanhas, solares, mansões principescas, grandes palácios, teatros 
abertos e outros lugares amplos, magníficos e claros. Países afins: Itália, Sicília e Boémia.

LUA – Fontes, campos, vales de montanhas, rios, mares, praias, portos, bosques, cami-
nhos, lugares desertos. Países afins: Flandres e África.

MARTE – Açougues, casas de ferreiros, fornos, todos os lugares dedicados ao ferro, ao 
fogo e a sangue. Países afins: Sarmácia, Getúlia e Lombardia.

MERCÚRIO – Barracas, feiras, mercados, escolas e tribunais. Países afins: Egito, Gré-
cia, Inglaterra, Flandres e Paris.

JÚPITER – Igrejas, palácios, lugares privilegiados, honestos e religiosos. Países afins: 
Babilónia, Pérsia, Hungria e Espanha (com esta designando a Península Ibérica no todo, 
portanto, incluindo Portugal).

VÉNUS – Prados, jardins, fontes, salões, leitos e lugares dedicados à voluptuosidade. 
Países afins: Arábia, Áustria e Suíça.

SATURNO – Cavernas, lagos, tanques, cloacas, ruínas, cemitérios, lugares tristes, obs-
curos e desertos . Países afins: Baviera, Saxe, Romanhola e Constância.
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RECAPITULANDO: 

Cada um desses quadrados mágicos é constituído de um número quadrado de casas, 
começando com 9 para Saturno e acabando em 81 para a Lua, nisto seguindo a ordem de 
manifestação dos tatvas horários: 9 (= 3×3) para Saturno, 16 (= 4×4) para Júpiter, 25 (= 
5×5) para Marte…

Como cada quadrado é constituído pela série natural dos números não havendo, pois, 
repetição, resulta que o maior dos números encontrado no quadrado corresponde ao nú-
mero de casas de que é constituído o mesmo.

Esses quadrados mágicos ocultam, em si, os números que correspondem aos quatro 
aspectos dos respectivos planetas. Veja-se, pois, de que maneira essas figuras aritméticas 
encerram os valores ocultos que interessam aos estudiosos de Teosofia e Ocultismo.

Um desses números é justamente o número de casas do quadrado, ou o maior 
número encontrado nele, o que dá no mesmo.

Outro número de valor que se extrai do quadrado mágico é a soma dos números 
de uma coluna, que é a mesma soma de uma linha ou de uma diagonal.

O terceiro número obtém-se fazendo a redução teosófica da soma da coluna.

Finalmente, o quarto número corresponde à soma da totalidade dos números que 
constituem o quadrado mágico.

Por exemplo, no caso de Saturno tem-se:

a) o número de casas do quadrado que é 9;

b) a soma dos números de uma coluna ou de uma linha qualquer, que é igual a 15;

c) a redução esotérica de 15, que é igual a 6 (1+5);

d) a soma de todos os números contidos no quadrado mágico, que é igual a 45.

Assim, obtém-se o seguinte quadro geral das relações dos números com os planetas:
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O quadrado é uma série de páginas que aparecem em um quadrado para qualquer 
soma de linha seja igual a soma de qualquer coluna. 

Por favor, tenha em atenção a sua origem, já que a maioria dos livros acredita que eles 
surgiram por volta de 3.000 anos atrás na China, pelas mãos do imperador Yu. 

A lenda que o imperador 
estava a observar o rio amare-
lo quando viu uma tartaruga 
que não tinha casco algumas 
marcas em forma de nós. Es-
ses nós foram transformados 
em números de 1 a 9 e todos 
eles resultavam em 15 em 
qualquer direção que se so-
masse, parecia mágica!  

Tão fascinante eram aque-
les números, que à época, os 
chineses tinham quem quer 
que possuíssem um amuleto 
de mãe, a felicidade e a felici-
dade por toda a vida, porque 
ele era o símbolo que reunia 
os princípios básicos que for-
mavam o Universo.  

A partir da China, os má-
gicos passaram, também, em 
manuscritosístas nas culturas 
indiana e árabe, o que culmi-
nou em sua assimilação nos 
estudos cabalísticos. N / D 
Cabala, de onde se origina-
ram muitas práticas mágicas, 
se destaca o estudo de 7 luga-
res mágicos específicos, que 
levam o nome de kamea. 

Os kamea são associados aos 7 planetas da Antiguidade: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, 
Vênus, Mercúrio e Lua.  Estes são os que são mágicos de planetas que aparecem nos livros 
de Cornelius Agrippa e que servem para hoje na magia talismânica!  

Sobre a associação dos planetas à Árvore da Vida Todos os 7 kamea, referência aos 7 
planetas da Antiguidade, são também representados em cada esfera da Árvore da Vida.
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