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“Deus é o grande geômetra. Deus geometriza sem cessar. Por toda a
parte, existe Geometria”
Platão

Você já reparou que na natureza, em todos os reinos, tudo parece ter sido
desenhado de forma perfeita! Para quem gosta de matemática e geometria, os
números e os desenhos geométricos estão presentes em tudo. Perceba o olho
humano, de um animal ou do furacão, o casco da tartaruga, as conchas na praia,
as asas das aves, as estruturas dos cristais, uma gota d’água, as folhas das
plantas, as frutas, as teias das aranhas, a colmeia com seus favos, o desenho da
pele das cobras, o formato dos planetas e o desenho que formam suas órbitas
em torno do Sol, uma galáxia, enfim, observando a natureza, não tem como não
notar a presença da geometria na criação divina.

O estudo aprofundado das relações geométricas nas formas fez com que o
homem as usasse de uma maneira que extrapola o meramente humano e
prático, se tornando uma ferramenta de contato com o que é sobre-humano,
com o divino e até com o extraterrestre.
Estudiosos observaram que o mapa da planície de Gizé, no Egito, propõe o
desenho duma espiral áurea, unindo-se a localização das pirâmides e algumas
câmaras ou salas ainda não descobertas. A espiral áurea também está presente
no formato do crescimento do caramujo conhecido por Nautilus Marinho, e na
flor do girassol. Ela nos remete a um número áureo 1, 61764… da sequência de
Fibonacci, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55… em que cada número é obtido pela soma
dos dois outros que o antecedem. O número áureo 1, 6… aparece como resultado
da divisão do maior pelo seu antecedente na maioria das vezes. A espiral áurea é
uma forma geométrica obtida pela união de vários semicírculos inscritos em
quadrados de lados cujas medidas seguem a sequência de Fibonacci. Supõe-se
que os antigos egípcios, com suas pirâmides, e outros povos, como os Maias,
queriam entrar em contato com civilizações estelares. Além da disposição
referida, ocupando pontos específicos da malha magnética da Terra, a geometria
das pirâmides, tetraédrica, seria outra chave fundamental para se estabelecer o
contato.
Outro elemento importante da Geometria Sagrada é a Vesica Piscis (Bexiga do
Peixe). Forma geométrica resultante do encontro de dois círculos, conhecida
também como o “Olho de Deus”. O desenho de linhas retas, tangentes aos 2
círculos, marcam 4 pontos que unidos apresentam medidas com as 3 raízes
quadradas sagradas: de 2, cuja qualidade é a geração; de 3, cuja qualidade é a
formação de 3 espaços dimensionais; e de 5, cuja qualidade é a regeneração e é
vista como representando as qualidades férteis do Cristo, ou os órgãos genitais
da Deusa Mãe. Deu origem também à Flor da Vida, um padrão geométrico
presente no DNA e nas células de todos os seres.
Os sólidos platônicos são objetos tridimensionais primários completamente
simétricos. São os únicos poliedros compostos de polígonos regulares. São tidos
como símbolos visíveis e demonstrativos da Orgânica do Universo e conhecidos
desde a Antiguidade por Platão, e a eles foram atribuídos vários significados
místicos. Eles são o tetraedro (4 faces, elemento Fogo, cor vermelha), o cubo (6
faces, elemento Terra, cor Verde), o octaedro (8 faces, elemento Ar, cor
Amarela), o dodecaedro (12 faces, elemento Éter, Cor Violeta, Força Universal

da Vida) e o icosasedro (20 faces, elemento Água, cor Azul, Força Biológica da
Vida). Mas, por que apenas cinco? Repararam que o icosaedro se aproxima da
forma geométrica mais perfeita que existe, a esfera?
A Geometria Sagrada está presente nas pinturas de Leonardo Da Vinci, nas
catedrais antigas, na Cabala, na Árvore da Vida, no Zodíaco, nas Mandalas, nos
Merkabahs, nos símbolos da Cura Quântica e dos Reikis, na Radiônica, nos
gráficos radiestésicos, nos diversos amuletos de poder, nas figuras religiosas e
até nos desenhos que aparecem em campos de plantação de milho ou canaviais
– chamados “Crop Circles” a que se atribuem mensagens extraterrestres.
Também é usada de maneira inconsciente e inocente nas tatuagens. Toda forma
possui um campo vibracional e energético. Que tipo de energia poderá resultar
de símbolos demoníacos? E quando sobrepostos a órgãos do corpo? Carece que
as pessoas tomem mais cuidado ao usarem adornos e imagens.
A Geometria Sagrada tem ajudado muito o ser humano quando usada com
sabedoria, discernimento e ética. É inegável o benefício que trazem as
mandalas, símbolos radiestésicos, o uso do baguá no feng shui, formas
harmônicas de edificações, móveis e determinados objetos artísticos.

