


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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QUIROMANCIA
Muitos dizem que na antiguidade era necessário que um As-

trólogo fosse antes de tudo fosse um Quiromante, pois os dedos, 
os montes, as linhas e os sinais possuem significados planetários 
e também (dedos) zodiacais, onde uma “simples” colocação de 
um anel com o metal e caracteres corretos, no dedo certo em 
horas corretas poderiam realizar proezas de magia, se realizadas 
com “consciência do que faz”, inimagináveis.  

O simbolismo da “aliança”, que é de ouro e usada no dedo do 
Sol, o anular. Seria isto por acaso? O acaso não existe, tudo tem 
uma explicação, que será comentada mais adiante na parte dos 
“anéis”.
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HISTÓRIA REAL 

A Quiromancia é uma ciência oculta que traz em si “muitos segredos” que a maioria 
da humanidade ainda não conhece.  Ela foi trazida pelo povo Cigano, povo nômade que 
possui em sua história mais segredos do que possamos imaginar. Sua tradição vem desde a 
experiência racial de consciência anterior, a etapa chamada de Atlântida, anterior a nossa 
que é chamada de Ariana. 

Quando dizemos “raça”, deve-se ficar bem claro que estamos falando de experiências 
de consciência, de etapas de evolução ligadas a nós.  Nós todos somos “Arianos”, indepen-
dentemente da nossa cor de pele e somos uma quinta experiência, pois tivemos quatro 
Raças-Mães anteriores à nossa. Eis o motivo de termos “cinco dedos”, pois assim como eles, 
estamos despertando um “quinto estado de consciência”. 

Na primeira experiência racial, chamada de Adâmica, poderíamos dizer que não tí-
nhamos dedos, ou até mesmo ousar “arriscar”, nem braços. Éramos “sombras ou projeções 
de algo”. 

Na segunda experiência, chamada de Hiperbórea, já insinuávamos uma forma, poden-
do dizer que tínhamos dois braços e, por consequência, cada braço pode ser considerado 
“um dedo”, originando dois dedos. 

Na terceira, já com forma definida, mesmo que grotesca, quando éramos gigantes, po-
deríamos dizer que em determinada etapa desta experiência tínhamos três dedos nos pés 
e nas mãos. 
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Na Raça Atlante, a quarta experiência, “ligada ao povo 
cigano”, tínhamos quatro dedos. Esta fabulosa Raça-Mãe 
convivia com os Deuses na face da terra e em seu apogeu 
tinha como consciência principal sete cidades (cantões) 
que ladeavam uma oitava. 

Os Vimanas (Discos Voadores) são oriundos desta 
época. Em determinada etapa, o lado polar à evolução ga-
nhou força e as cidades marcharam contra a Deífica oitava 
cidade, sacrificando os Deuses que ali se encontravam. 

O povo cigano – não este em sua maioria que encon-
tramos hoje na face da terra (os ligados a este período já 
retornaram ao seu lugar de origem) – estava ligado a este 
fato. Como punição, com o final da Raça Atlante e início 
da Raça Ariana, a experiência atual, eles tiveram que vagar 
pelo mundo sem um lugar que fosse propriamente seu, 
sem Nação, sem Pátria, sendo “Nômades”. 

Por outro lado, este povo trouxe muito do conheci-
mento divino remanescente desta época remota, como o Tarô e também a Quiromancia, 
por isto quando falamos destas ciências, logo vem a associação automática com este povo. 

Voltando às experiências raciais temos agora na quinta Raça-Mãe, a atual, cinco dedos 
e, possivelmente em um futuro, mais dedos. Isto fica ao encargo das Hierarquias Angélicas 
Criadoras.
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LINHA CEREBRAL 
Esta linha possui ligações diretas com Marte e Lua, vibrando a alma, como se pensa e 

sente, como se vibra as realidades mentais e emocionais, repercutindo nas atitudes e inte-
rações com o mundo em que se vive.

A Linha Cerebral, ou da Cabeça, também nasce junto à borda radial da mão, logo 
acima da Linha Vital; encaminha-se depois rumo ao Monte de Marte, podendo terminar 
nesse monte ou sob o dedo anular. Mercúrio e Saturno, de modo direto, e Júpiter, de modo 
indireto, influenciam sua margem superior; sua margem inferior é diretamente influencia-
da por Vênus e Marte e indiretamente afetada pela Lua. 

A Linha Cerebral dá indicações sobre o caráter e a maneira como o indivíduo pensa e 
age; além de falar sobre a inteligência, a ambição, a persistência e a vontade, ela também 
se refere à saúde de um modo geral, e aos males ou acidentes que possam afetar os olhos 
e a cabeça. 

É uma linha comum e cerca de 90% das pessoas a possuem. Em muitos casos, a Linha 
Vital e a Linha Cerebral nascem geminadas. 

Esta é uma característica própria das pessoas emotivas e ciumentas, que pensam com 
o coração e se deixam dominar pelos desejos e paixões. 
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• COMPRIDA (ATÉ O DEDO DE MERCÚRIO): indica inteligência e a capacidade 
de se adaptar ao novo.

• CURTA (FICA EMBAIXO DO DEDO DE SATURNO): a praticidade rege a sua 
vida.

• FORTE E BEM TRAÇADA: sinal de boa memória. Também revela facilidade para 
avaliar e agir.

• FRACA COM CORTES: indica dispersão e dificuldade para lidar com o seu lado 
sentimental.

• RETA: gosta de praticidade e é ligado(a) a regras.

• QUEDA SUAVE PARA O MONTE DA LUA: sabe equilibrar o lado realista com o 
sonhador.

• QUEDA ACENTUADA PARA O MONTE DA LUA: imaginação fértil e tendência 
a viver fantasiando as coisas.
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TEMPERATURA, CONSISTÊNCIA E 
GRAU DE UMIDADE DAS MÃOS

Conseguimos interessantes infor-
mações apenas analisando a temperatu-
ra, consistência e grau de umidade, ob-
temos novos dados de grande interesse, 
sempre referentes ao temperamento, ao 
equilíbrio psicofísico e seus reflexos so-
bre o caráter e o comportamento.

Antes desse exame, devemos lem-
brar que a umidade e a temperatura po-
dem ser temporariamente alteradas por 
um problema emocional ou físico como, 
por exemplo, o medo ou a febre. 

A consistência da mão também pode 
ser modificada por trabalhos rudes e constantes. 

Como o estado considerado normal em temperatura, consistência e umidade significa 
temperamento equilibrado e harmonia psicofísica, vamos observar somente os casos que 
fogem à normalidade: 

• MÃOS FRIAS: nervosismo, insegurança, angústia íntima; apatia. 

• QUENTES: alegria, entusiasmo, afetividade; irritabilidade, sensualidade, ciúme. 

• ÚMIDAS: ,incerteza, temor; sensualidade; inibição social ou sexual. 

• SECAS: introversão, irritabilidade; utilitarismo, avidez; desinteresse social ou sexual. 

• DURAS: energia, persistência, dinamismo; mente prática e calculista. Em certos ca-
sos, as mãos duras podem indicar avareza.

• MACIAS: sensibilidade, afetividade; apreciação da arte e da beleza; inclinação para 
a vida social. 

• MOLES OU MUITO MACIAS: comodismo, vaidade, gula; às vezes revelam sexua-
lidade viciosa. 

• OSSUDAS: reflexão, método; vigor físico; moderação e simplicidade. Quando outros 
sinais confirmam, as mãos ossudas denunciam avareza e utilitarismo. 

• CARNUDAS: gula, sensualidade, comodismo; inclinação para a vida social, as via-
gens, os divertimentos, as guloseimas e os adornos.
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