


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 cawminho de destino e evolução”.

DIREÇÃO

Rhose de Souza
Shuvanni,
Oraculista &
Escritora
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A arte de ler os sinais impressos na mão fazia parte 
da cabala judaica, mas não foi criada pelos judeus. 

Veio de mais longe ainda; era um ramo da astrologia 
e integrava os Mistérios Maiores, conhecidos e 

praticados pelos sacerdotes dos templos egípcios.
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Atualmente sabemos que a época faraônica não foi o apogeu mas, sim, o entardecer 
de um período ainda mais glorioso; sabemos que os sacerdotes egípcios eram apenas os 
herdeiros e guardiões dos segredos de uma avançadíssima civilização, cujo rastro a história 
perdeu, podemos então supor que a astrologia e, conseqüentemente, a quiromancia ante-
cederam os faraós e são ciência.

Separada da Astrologia mais ou menos 
no século XVI, passou a ser quiromancia fí-
sica, ocupando-se quase que só dos sinais 
da mão e deixando de considerar os tipos 
planetários e os assinalamentos astrais, que 
lhe davam tanto valor. 

A partir dessa época, entrou em apa-
rente declínio; seus segredos foram guar-
dados por hermetistas e sua estrutura geral 
perdeu toda a solidez. 

Depois de um longo período de obscu-
ridade, onde a arte de ler as linhas das mãos 
foi quase que somente cultivada pelos ci-
ganos — e de modo mais intuitivo do que 
científico — homens ilustres como Saint-
-Germain, Raphael, Desbarrolles e Papus 
devolveram-lhe o antigo prestígio. 
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Hoje ela desperta mais atenção do que nunca e demonstra uma acentuada tendência 
para retornar às velhas bases, para considerar os tipos planetários e operar em estreita li-
gação com a Astrologia, a ciência hermética fundamental. 

As ciências herméticas transcendem os limites do conhecimento comum. Estudam as 
influências cósmicas e, também, o relacionamento existente entre as invisíveis forças do 
Universo e todas as partículas de matéria densa: partículas entre as quais estamos nós, os 
habitantes do terceiro planeta. 

A sua qualidade hermética, a quiromancia precisa ser amplamente divulgada; deve ser 
estudada e entendida por todos. 
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Ela é o caminho mais fácil para o mais difícil dos objetivos, que foi tão bem condensa-
do no preceito socrático:  “Conhece-te a ti mesmo.” 

Assim como ninguém alcança a sabedoria sem o autoco-
nhecimento, o sucesso profissional, social ou financeiro tam-
bém só é possível para aqueles que conhecem o valor e a ex-
tensão de suas próprias qualidades. 

Precisamos de uma orientação que não só seja segura 
como, também, esteja à nossa imediata disposição em todos 
os momentos. 

Nossas debilidades devem ser corrigidas e nossas quali-
dades devem ser desenvolvidas em ritmo acelerado porque, 
se não agirmos de acordo com a dinâmica do tempo atual, 
outros passarão à nossa frente e tomarão o nosso lugar. 

A quiromancia oferece uma clara visão de nossas deficiências e possibilidades; permite 
prever o que nos aguarda mais além, ajuda-nos a selecionar amigos, a evitar perigos e a 
conservar a saúde; seguindo suas indicações, poderemos, naturalmente dentro de nossas 
limitações naturais, controlar as rédeas do destino e dizer, com segurança: 

• Meu futuro estâ em boas mãos. . . as minhas!
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DIVISÃO DA MÃO 
CORRESPONDÊNCIAS ASTROLÓGICAS 
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A — quadrângulo maior 

B — quadrângulo menor 

C — triângulo maior 

D — triângulo menor 

A Quiromancia é uma ciência que ensina os meios de conhecer o caráter e o destino 
dos homens pelo exame da forma da mão, das linhas que a sulcam e dos sinais que nela se 
estampam. 

Antes de conhecermos o significado das linhas e sinais, começamos por dividir a mão 
em duas partes; dedos e palma. 

‘As falanges na palma, separamos os campos de influência que a compoem; os montes 
e o centro palmar, conhecido como Planície de Marte.

Na palma, separamos os campos de influência que a compoem; os montes e o centro 
palmar, conhecido como Planície de Marte. 

A Planície de Marte dividimos também a Planície de Marte em quatro zonas. Os qua-
drângulos.

OS TRIÂNGULOS 
É importante distinguir muito bem todas as partes da mão, desde a falangeta até as 

linhas do pulso, pois cada uma delas tem um significado próprio e uma função específica. 

A
B

C

D
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CORRESPONDÊNCIAS ASTROLÓGICAS 

A Quiromancia separou-se da Astrologia a partir do 
século XVI, mais ou menos. Esta separação não foi inte-
gral, e todo quiromante deve procurar obter algum co-
nhecimento astrológico, pelas razões que se seguem: 

• As interpretações dos montes e linhas baseiam-se, 
quase que exclusivamente, em conceitos astrológicos. 

• Cada uma das zonas em que se divide a mão é do-
minada por um planeta, que ali imprime suas marcas. 

• A forma da mão está estreitamente relacionada com 
o planeta que domina no céu astrológico, ou seja, no ho-
róscopo; conhecendo a natureza desse dominante, pode-
mos definir com exatidão, e à primeira vista, o caráter e o 
temperamento da pessoa cuja mão está sendo estudada. 

Os símbolos usados para identificar os planetas são 
os mesmos utilizados na Astrologia.
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