


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 Destino, ou Saturniana, anuncia os aconte-
cimentos felizes e infelizes. Geralmente, começa a deline-
ar-se no momento em que se esboçam as perspectivas de 
uma vida afortunada; começa a tornar-se mais distinta à 
medida que se solidificam as bases sociais, financeiras ou 
profissionais do indivíduo; quando, finalmente, transfor-
ma-se numa linha bem nítida e firme, pode-se aguardar a 
fortuna e a felicidade.

É o caso de perguntar: — se a presença da saturniana 
anuncia vida feliz e próspera, qual é a razão de nela existi-
rem marcas significadoras de infortúnio? 

A LINHA DO DESTINO
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A RESPOSTA É SIMPLES: 
Segundo as velhas tradições, a Linha do Destino é um sinal
de distinção; só existe nas mãos de cerca de 60% das pessoas, 
sendo que uma percentagem bem menor tem o privilégio de 
possuí-la nas duas mãos. 

Os sinais desta linha desenham-se por efeito da conduta do indivíduo; aquele que tem 
a saturniana já é dono de uma pequena porção de liberdade; já tem um relativo direito de 
livre escolha entre o bem e o mal. 

É lógico que os que preferem o 
mal colhem seu fruto amargo e o co-
mem aqui mesmo, na atual existência. 
O que, diga-se de passagem, é bem 
melhor do que comê- -lo, com juros 
acumulados, em existências futuras. 

Para consultar a Linha do Destino 
deve-se partir de seu nascimento e su-
bir em direção ao dedo médio. 

Quando ela aparece somente 
numa das mãos, condensa épocas 
e presságios num só traçado; mas, 
quando surge em ambas as mãos, ofe-
rece a seguinte particularidade: 

• numa das mãos detalha os acon-
tecimentos. 

• na outra, que geralmente tem 
um traçado mais irregular, indica os 
períodos de maior ou menor produ-
tividade é marca as datas em que se 
verificarão os acontecimentos. 

Para que o leitor possa ter uma 
noção de tempo, nesta linha, damos 
uma divisão onde as datas-chave são 
os 21 e os 42 anos de idade, 

O encontro com a Linha da Cabeça marca os 21 anos, ou a maioridade física (orgâ-
nica). O encontro com a Linha Coração marca os 42 anos, a maioridade ou maturidade 
emocional e intelectual. 
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Depois que ultrapassa a Linha Coração, a saturniana penetra no Monte de Saturno, 
nos domínios do raciocínio, da lógica e da análise, onde as loucuras da juventude são es-
quecidas, os sentimentos tornam-se mais profundos, os ideais se fortalecem, e cada hora 
de vida se torna preciosa porque as dimensões do tempo se modificam.

Devido à importância desta linha, deve ser dada a maior atenção ao seu nascimento, 
traçado e aspecto. 

• saturniana nascendo quatro centímetros do pulso e subindo até o Monte de Saturno 
as condições mais favoráveis para uma vida feliz, saudável e próspera. 

• nascendo no pulso e terminando na raiz do dedo médio, erros que serão punidos, 
seja qual for a posição social do indivíduo. 

• nascendo no pulso e terminando na junção entre a falanginha e a falangeta do dedo 
médio, possibilidade de prisão e desprestígio social. 

• nascendo abaixo da primeira linha do pulso, sucessão de ações criminosas acabarão 
por levar o indivíduo ao mais baixo nível social. 

• nascendo na Linha Vida, a família terá grande influência no destino da pessoa. Em 
certos casos, esta posição da saturniana pode anunciar gênio inventivo e pressagiar fama 
e fortuna. 
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• nascendo no Monte de Vênus, forte influência familiar; existência amarrada ao des-
tino, positivo ou negativo, dos parentes e dos filhos.

• nascendo no Monte da Lua e terminando no Monte de Júpiter, grande fortuna e 
elevada posição social. Este curso da saturniana favorece especialmente os intelectuais, os 
políticos e os homens da Ciência ou da Igreja. 

• nascendo no monte lunar, subindo até Júpiter e ultrapassando a raiz do dedo indica-
dor, o indivíduo atingirá posições muito elevadas, porém sofrerá quedas terríveis. 

• nascendo no Monte da Lua e terminando no Monte do Sol, êxito e elevação para os 
artistas, cientistas, escritores e inventores; benéfico e importantíssimo auxílio de pessoas 
do outro sexo. 

• quando numa das mãos a saturniana nasce na posição acima descrita e na outra mão 
nasce no Monte Lunar e termina no Monte de Júpiter, é presságio de riqueza e elevação 
além de toda a expectativa.

• saturniana terminando junto à Linha Coração,  felicidade depois de grandes lutas. 

• nascendo na Linha Cabeça e parando pouco depois da Linha Coração vida cheia de 
lutas e esperanças, que serão ou não realizadas, conforme as demais indicações. 

• nascendo num dos quadrângulos e subindo para, o Monte de Saturno, a pessoa lu-
tará para dar um rumo positivo ao seu destino e, mais cedo ou mais tarde, realizará seu 
objetivo. 
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• nascendo na palma e terminando num dos quadrângulos, destino prejudicado por 
inimizades e perseguições; sofrimento motivado por falsa acusação e punição injusta. 

• saturniana acidentada em seu início, mas reta e firme no Monte de Saturno: felicida-
de e saúde depois da idade madura. 

• reta e bem feita numa das mãos, mesmo quando na outra seu percurso é acidentado: 
vida próspera, feliz e longa. 

• extremamente irre-
gular nas duas mãos: desti-
no movimentado, às vezes 
cheio de estranhos aconteci-
mentos; sensibilidade anor-
mal; memória retrospectiva, 
capaz de relembrar existên-
cias anteriores. 

• saturniana formada 
por uma série de riscos de-
sordenados: vida cheia de 
perigos e provações. 

• encadeada: muitas lu-
tas e sofrimentos no decor-
rer da existência; possibili-
dade de males ou constantes 
dores na espinha e nas arti-
culações. 

• dupla saturniana: em 
alguns casos, a dupla satur-
niana pode indicar duplo 
destino, ou pressagiar extra-
ordinários dons mediúnicos 
e notável inclinação para os 
estudos e práticas ocultas. 

Conforme as revelações 
oferecidas pela Linha Cabe-
ça, a Dupla Saturniana tam-

bém pode revelar brilhante inteligência. 

A inexistência da Linha do Destino pressagia mediocridade social, financeira, intelec-
tual e espiritual; anuncia submissão a fatos e pessoas e incapacidade para transformar o 
destino ou lutar contra a fatalidade.
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Os montes representados “também” por égides planetárias. Se os dedos captam as 
energias, os montes são os lugares onde as mesmas se “condensam”. 

Suas vibrações são captadas e manifestadas, quanto mais alto, maior a intensidade da 
vibração planetária, tanto no sentido “fluente como desafiador”, dependendo da consciên-
cia e grau evolucional próprios da pessoa. 

OS MONTES
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VIBRAÇÕES CORRESPONDENTES AOS PLANETAS (DEDOS) 
Vênus: Relacionamentos, associações e finanças. 

Júpiter: Espiritualidade, fé, otimismo, proteção espiritual, proteção em viagens longas, 
estudos aprofundados e expansão de algo. 

Saturno: Concentração, esforço, força de vontade, estrutura, amizades, coletividade, 
disciplina e vibrar com o pai. 

Sol: Alegria, vida, diversão, brilho, vibrar com os filhos e autoexpressão. 

Mercúrio: Força mental, memória, ordem nos pensamentos, comércio, saúde, poder 
de análise, proteção em viagens curtas e melhora na comunicação. 

Marte: Autoafirmação, sair da letargia, ação, profundidade nos sentimentos, intensi-
dade emocional, sexo.

Lua: Melhorar as reações, vibrar com a mãe, mudanças, imóveis, felicidade no lar, vi-
talidade, inspiração e mediunidade. 

Para a perfeita sintonia com as forças sutis que serão canalizadas por este processo de 
magia intencional através de anéis e símbolos correspondentes, deve-se utilizá-los em ho-
rários onde a devida égide planetária está vibrando. 
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SEGUE A TABELA
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CORRESPONDÊNCIAS
Dedo Polegar: Corresponde a Vênus . Questões e vibrações ligadas a amor, sexo, rela-

cionamentos, “finanças”. Como consciência vibra a “Mente Abstrata-Angélica”. 

Dedo Indicador: Corresponde a Júpiter . Questões e vibrações ligadas à posição so-
cial, crescimento e expansão, êxitos e fracassos, religiosidade, conexão espiritual, fé, via-
gens longas. Como consciência vibra a “Percepção completa”. 

Dedo Médio: Corresponde a Saturno . Questões e vibrações ligadas à estrutura, disci-
plina, concentração, trabalho, profissão, solidez, aprendizado. Como consciência vibra o 
“Mental Concreto”. 

Dedo Anular: Corresponde ao Sol . Questões e vibrações ligadas à alegria, vida, indi-
vidualidade, felicidade, autoexpressão. Como consciência vibra a “Física”. 

Dedo Mínimo: Corresponde a Mercúrio . Questões e vibrações ligadas ao pensamen-
to, comunicação, inteligência, aprendizado, viagens curtas, negócios e comércio. Como 
consciência vibra a “Intuição”. 

Montes de Marte: São dois, um próximo ao dedo de Vênus e outro abaixo do dedo de 
Mercúrio. Suas vibrações se repercutem assim como nos dedos, através de seus sinais. 

O primeiro monte, próximo ao dedo de Vênus, está ligado às vibrações de sexo e dese-
jos.  O segundo monte, abaixo do dedo de Mercúrio está ligado às autoafirmações, força, 
vigor, atitude. Como consciência vibra a “Astral” (Emocional-instinto). 

Monte da Lua: . Abaixo do dedo de Mercúrio. Suas vibrações estão ligadas à sensibili-
dade, emoções, reações, mudanças de temperamento, maternidade, mediunidade, saúde. 
Como estado de consciência vibra o “Etérico-Vital”.
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