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„Liniile nu au fost trasate fără mo-
tiv pe mâinile omului; ele emană în 
mod evident din influența Cerului și 
din Individualitate.”

ARISTOTEL, 
filozof grec

„Mâinile poate că seamănă între 
ele, însă natura nu se repetă nicio-
dată, iar în obiecte aparent foarte 
ase  mă nătoare plasează uneori, cu o 
tușă imperceptibilă, instincte com-
plet diferite.”

ADOLPHE DESBAROLLES,
 scriitor și artist francez 

„Niciun om nu s-a născut în această 
lume și lucrarea lui să nu se fi născut 
odată cu el.”

JAMES RUSSELL LOWELL, 
poet romantic, critic și  

diplomat american

„De ce numai omul a fost înzestrat 
cu mâini?” 

ARISTOTEL, 
filozof grec
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SATURN

„Când a creat omul, în înțelepciunea Lui, Dumnezeu ne-a 
lăsat încifrate în noi mai multe chei pentru a decodifica mis-
terele corpului nostru, microcosmosul, și prin ele – macrocos-
mosul. Una dintre aceste chei este chiromanția.

Conținând o parte teoretică explicată concis și o parte practică 
bogat ilustrată, Introducere în chiromanție se adresează tuturor 
celor care pășesc acum, pentru prima oară, pe calea descoperirii 
de sine prin identificarea și interpretarea liniilor din palmă.

• REFERINȚE BIBLICE DESPRE CHIROMANȚIE •
„Să fie acestea ca un semn pe mâna ta şi aducere aminte înaintea 

ochilor tăi, pentru ca legea Domnului să fie în gura ta, căci cu mână tare 
te-a scos Domnul Dumnezeu din Egipt.” (Ieșirea 13, 9)

„Pentru ce urmăreşte Domnul meu pe robul său? Ce-am făcut eu? Sau 
ce rău este în mâna mea?” (Cartea întâia a Regilor 26, 18)

„Pe fiecare om El pune a Sa pecete, pentru ca toţi oamenii să recu-
noască puterea Lui.” (Cartea lui Iov 37, 7)

„Iată, te-am însemnat în palmele Mele; zidurile tale sunt totdeauna 
înaintea ochilor Mei!” (Isaia 49, 16)
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Cum se citește o mână

Când înveți arta de a pătrunde în esența carac-
terului și obiceiurilor unui subiect, ia-i mâna ferm 
într-a ta, observându-i forma, culoarea, mărimea și 
textura.

Degetul mare, fiind cel mai important factor, va 
fi studiat primul. Prima falangă reprezintă voința; 
cea de-a doua falangă, logica. După ce ai analizat în 
detaliu degetul mare, treci la celelalte degete, care 
sunt divizate în trei părți (falange): prima falangă 
(sau falanga unghiei) reprezintă intuiția, cea de-a 
doua – rațiunea, iar cea de-a treia – materialismul.

Vârful degetului: observă dacă e pătrat, spatu-
lat, conic sau prezintă un amestec de trăsături.

• Vârful degetului pătrat sau mic indică 
instincte naturale,

• Cel spatulat – o persoană materialistă,
• Cel conic – o persoană religioasă.
Apoi se studiază munții:
• Muntele lui Jupiter – sub degetul arătător,
• lui Saturn, la baza celui de-al doilea deget,
• lui Apollo, la baza celui de-al treilea deget,
• lui Mercur, la baza celui de-al patrulea deget, 

zis și degetul mic,
• lui Marte, sub Mercur,
• Lunii, sub Marte,
• lui Venus este situat la baza degetului mare.
Examinează-i cu atenție deoarece prin dezvol-

tarea pregnantă a unui munte sau absența vreunuia 
dintre ei sunt dezvăluite instincte naturale.
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Urmează munții și trasează, în funcție de ei, 
diversele linii: a vieții, a capului, a inimii, a lui 
Saturn sau a norocului, a ficatului, a lui Apollo sau 
a Soarelui și brâul lui Venus. Notează-le punctul de 
plecare și locul unde se opresc, precum și dacă sunt 
lungi, drepte, întrerupte ori încrucișate.

Dacă linia norocului este trasată clar și drept 
prin câmpia lui Marte, de la încheietura mâinii la 
Saturn, în ambele mâini, poți prezice că subiectul 
va avea succes total.

Dacă muntele lui Jupiter este dezvoltat și are și 
linia norocului dezvoltată: persoana va depăși toate 
obstacolele.

Urmează apoi patrulaterul, triunghiul și Coada 
Dragonului.

După ce ai aplicat regulile de mai sus, uită-te 
după cruci, stele, pătrate, ramificații, insule, cercuri, 
semicercuri, triunghiuri și pete; după linii cu sau 
fără ramificații.

Culoarea și calitatea liniilor este de mare impor-
tanță, prin urmare studentul trebuie să fie foarte 
atent când le studiază, căci este indicatorul sănătății 
și stării sale de spirit.

Dacă este ștearsă, o linie denotă apatie, fire 
nesimțitoare.

Dacă linia are o culoare pală, subiectul are tem-
perament morbid și lipsă de rafinament.

Linia de culoare roșie denotă putere, dar o fire 
pătimașă, pasională.

Liniile ar trebui să aibe o nuanță roșiatică, dar 
nu de un roșu prea viu.
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Lecția 1.   Munții din palmă

Această mână este modelul de bază pentru 
înțelegerea munților. Fiecare lecție face referire 
la această mână și trebuie să o consulți până când 
ajungi să memorezi harta palmei – munții și liniile 
ei și locul pe care îl ocupă fiecare.

Voința, rațiunea și logica se regăsesc pe degetul 
mare. Cu cât o persoană își poate îndoi mai mult 
degetul mare pe spate, cu atât are mai multă voință.

Sub degetul mare se află muntele lui Venus. Cu 
cât este mai înalt acest munte, cu atât mai pasională 
este persoana.

Următorul munte este cel al lui Jupiter. Cu cât 
este mai înalt acest munte, cu atât persoana își va 
revendica și apăra mai mult drepturile.

Următorul munte este al lui Saturn. Cu cât este 
mai înalt acest munte, cu atât posesorul lui va fi mai 
priceput și mai fericit. Dacă este traversat de mai 
multe linii, înseamnă ghinion.

Următorul munte este al lui Apollo sau al 
Soarelui. Simbolizează talentul și gloria. Dacă este 
traversat de linii, simbolizează eșecuri.

Următorul munte este al lui Mercur. Dacă este 
înalt, asta înseamnă schimbare de noroc.

Pe cantul palmei se află muntele lui Marte, 
simbolizând autocontrol. Muntele Lunii înseam-
nă presentimente și tulburări mentale; pe el se află 
semnul de sinucigaș.

Când munții se apleacă unul spre altul, însușirile 
fiecăruia se îmbină și se dezvoltă la unison.
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Lecția 2

Acestă mână explică linia destinului. Când acest 
om a pornit la drum în viață, a început în opoziție 
cu dorințele lui, așa cum vei observa din linia care 
începe din linia vieții și se întoarce spre muntele 
Lunii până la vârsta de 27 de ani, când în viața aces-
tui bărbat a intervenit o pierdere și apoi a început o 
altă linie.

La vârsta de 47 de ani a făcut mai multe afaceri 
în afară, din care a câștigat.

Linia inimii arată unde a avut o pasiune în 
viață care s-a dus și din care vor apărea altele două. 
Una dintre liniile care se bifurcă se referă la motive 
financiare.

Linia capului este fină, lucru care îi va fi de 
mare ajutor, arătându-i să fie o persoană care întot-
deauna dorește să cunoască ambele fețe ale fiecărei 
probleme; de asemenea, această linie arată că are 
mentalitate minunată și intelect foarte bun.
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