


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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MÃO DIREITA E MÃO ESQUERDA: 
RAZÃO E EMOÇÃO 

Um dos sete princípios herméticos que 
rege todo o Universo é o da “Polaridade”. 

TUDO POSSUI DOIS LADOS: 
luz e sombra, calor e frio, alto e baixo, 
direita e esquerda, e com as mãos isto 

também ocorre.
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Como isto pode ser analisado 
na Quiromancia?

O ser hominal possui distintamente dois lados: dois olhos, dois ouvidos, duas narinas, 
dois braços, duas pernas, dois braços, duas mãos etc. 

Os Grandes Mestres nos ensinam que temos “dois lados”: o da esquerda lunar e emo-
cional e o da direita solar e racional. 

Quando começamos a compreender os sinais de nossas mãos, sendo que os mesmos 
nunca são “iguais” (variam de uma mão para outra) devemos considerar que as interpre-
tações da mão esquerda falam de “emoção e sentimento” e da mão direita falam de “razão 
e pensamento/discernimento”.
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As Linhas
As Linhas podem ser definidas como canais por onde flui a energia captada pelos de-

dos e condensada pelos montes. 

Cada linha tem sua natureza própria; ao mesmo tempo, também participa da natureza 
do monte com o qual tem afinidade 

(Ex.: Monte de Júpiter — Linha Coração). Todas as ramificações nascidas de uma linha 
principal compartilham de suas qualidades e de seu significado; caso, porém, penetrem 
em algum monte ou toquem em outra linha, passam a compartilhar das qualidades do 
elemento atingido.

Cada ramificação leva uma mensagem relativa à linha de onde partiu. Essa mensagem 
deve ser interpretada de acordo com a natureza e significado da linha de partida e da linha 
ou monte atingido. 

Estudaremos , em primeiro lugar, as três linhas de freqüência mais comum: 

• Linha da Vida, ou Vital — venusiana. 

• Linha da Cabeça, ou Cerebral — marciana. 

• Linha do Coração, ou Cordial — Jupiteriana.
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Linha da Vida

A Linha da Vida  nasce bem junto à borda radial da mão, entre os dedos polegar e in-
dicador; depois de contornar o Monte de Vênus, vem terminar junto ao pulso. 

É influenciada diretamente por Vênus e Marte; indiretamente, é afetada por Júpiter no 
princípio e pela Lua no final, junto ao pulso; recebe também as influências de Saturno, do 
Sol e de Mercúrio. 

Esta linha cuida dos assuntos relacionados com a saúde, a vitalidade e o caráter geral 
da vida; revela a capacidade afetiva, o vigor sexual e o relacionamento do indivíduo com 
seus familiares. É a que contém informações fundamentais, como doenças, transforma-
ções e acontecimentos marcantes, podendo ser:

Curta e forte: não indica vida curta como muitos pensam, mas sim boa saúde, pois 
essa pessoa cuida de sua alimentação e pratica atividades físicas regularmente. Também 
representa perseverança e muita dedicação.

Longa e clara : essa pessoa adoece facilmente por não cuidar de seus hábitos alimen-
tares, mas tem ótima resistência.

Ligada à linha da cabeça: indica alguém cuidadoso, que pensa muito antes de agir e 
que sempre estar certa de onde pisa.
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Idade na Linha das Mãos

Tipos de traçados das Linhas
LINHAS COM TRAÇOS FORTES E FUNDOS: 
Vitalidade, materialidade, força, presença (por mais que não sejam exteriorizados, 

existem). 

LINHAS COM TRAÇOS FINOS E DELICADOS: 
Sensibilidade, forças internas, interioridade. 
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LINHAS ENCADEADAS: 
Representam oscilações e devaneios, sempre dois ou mais caminhos seguidos. 

 
LINHAS INTERROMPIDAS: 
Interrupções com mudanças constantes, transformações inesperadas nos caminhos.

 

No que se refere a LINHA DA VIDA, esta é uma indicadora relativa ao estado tanto 
físico quanto psicológico de uma pessoa. Por exemplo, aquelas pessoas que não possuem 
essa linha, frequentemente estão sujeitas a inúmeras preocupações e estados de ansiedade. 

Ao contrário, no caso em que essa linha seja pouco evidente, a pessoa não é muito 
corajosa e se contenta e aceita as coisas como estão. Por assim dizer, na sua própria zona 
de conforto, vivendo a vida sempre do mesmo modo, movimentando-se quase que por 
inércia. 

Por fim, nos casos em que a linha é reta, a pessoa é prudente e procura sempre tomar 
atitudes e precauções.
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