


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 linha do Coração, começa na percussão, sob o Monte de Mercúrio, e corre em 
direção a Júpiter; quanto mais se aproxima do monte jupiteriano, mais favorável se 
torna.  É influenciada diretamente por Saturno, Sol e Mercúrio, em cima; embaixo, é 
indiretamente afetada pela Lua e por Marte. 

A Linha Coração traz revelações sobre o êxito social e financeiro, sobre os amores 
ideais, as paixões sentimentais e a saúde, especialmente no que se refere ao funciona-
mento dos pulmões e do coração. 

Sua freqüência é de mais ou menos 80%. Podemos ver estas três linhas — Vital, 
Cerebral e Coração — na mãozinha de um bebê recém-nascido; elas nascem conos-
co, pois se referem às coisas básicas da vida. 

Esta linha possui ligações com 
Mercúrio e Júpiter. Vibra com as 
realidades espirituais, o que se 
almeja como objetivo e ideal 
de vida. Liga-se à prosperidade 
em todos os sentidos.
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Analisando 
o traçado da 
Linha do Coração:

• CORDIAL ROSADA, FIRME E DE GROS-
SURA NORMAL: ternura, cordialidade, genero-
sidade; grande simpatia pessoal. 

• MUITO GROSSA: ciúmes, romantismo, 
sentimentalismo vulgar; inclinação para os na-
moros fúteis e as aventuras românticas.

• FINA E PÁLIDA: esterilidade, tanto física quanto emocional. Às vezes, a linha do 
coração fina e descorada pressagia imoralidade. 

• LARGA E VERMELHA: paixões violentas; ciúme. 

• FEITA EM CADEIAS: esta linha encadeada tanto pode denunciar frivolidade e in-
constância como indicar predisposição para moléstias cardíacas ou anemia. 

• PROFUNDAMENTE TRAÇADA, 
sem ramos e atravessando totalmente a 
mão, em linha reta: crueldade, violência; 
tendências homicidas. 

• DE COMPRIMENTO NORMAL, 
PORÉM GROSSA, RETA E SEM RA-
MOS: inteligência curta; obstinação; bru-
talidade. 

• MAIS GROSSA NO FINAL DO 
QUE NO INÍCIO: risco de acidente fatal.

• NASCENDO SOB O MONTE DO 
SOL E TERMINANDO SOB O MONTE 
DE SATURNO:  grandes decepções finan-
ceiras; trabalho intenso e pouco lucro. 

• NASCENDO SOB O MONTE DE 
SATURNO: infelicidade no amor; nature-
za reservada e pouco afetuosa. 
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• COMEÇANDO NA PERCUSSÃO, que é seu ponto normal de início, e terminando 
bruscamente sob o monte de Saturno  inafetividade, egoísmo; vida sem amor. 

• NASCENDO E CAMINHANDO MUITO RENTE À LINHA CEREBRAL: avareza; 
natureza mesquinha, egoísta e pouco afetuosa. • nascendo na raiz do dedo mínimo possi-
bilidade de invalidez ou morte por abuso do álcool. 

• TERMINANDO ENTRE OS DEDOS INDICADOR E MÉDIO, sem enviar ne-
nhum ramo para Júpiter: perigo de acidente por arma de fogo, avião, automóvel ou trem.

• UNINDO-SE, NO FINAL, À LINHA CEREBRAL: ferimento num braço que pode-
rá agravar-se e exigir a amputação desse membro. 

• UNINDO-SE, NO FINAL, ÀS LINHAS VITAL E CEREBRAL: morte violenta, que 
poderá ocorrer em qualquer idade, até mesmo na velhice. 

• INCLINANDO-SE PARA A LINHA CEREBRAL, SEM CONTUDO UNIR-SE A 
ELA: egoísmo; natureza calculista e utilitária. 
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• INCLINANDO-SE, CRUZANDO AS LINHAS CEREBRAL E VITAL E ENTRAN-
DO NO MONTE DE VÊNUS: vida triste e penosa, cheia de infortúnios e trabalhos. 

• PROLONGANDO-SE ATÉ A RAIZ DO DEDO INDICADOR: superstição, igno-
rância; mente passiva e crédula, fácil de ser dominada e dirigida. 

• SUBINDO ATÉ O MONTE DE JÚPITER: ciúmes, orgulho; natureza dominadora 
e egoísta. 

• ENCAMINHANDO-SE PARA O MONTE DE JÚPITER E BIFURCANDO-SE NO 
FINAL: casamento afortunado; vida feliz e próspera. 

• DUPLA LINHA CORAÇÃO: extraordinária personalidade; grande magnetismo; 
alta posição social ou grande fortuna. 

A ausência da Linha Coração tanto pode ser uma indicação de egoísmo, inafetividade 
e ausência de simpatia pessoal, como pode significar acidente fatal, moléstia cardíaca ou 
desequilíbrio psicofísico.
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