
Chiromancja-przesłanie znaków na dłoniach



Historia
chiromancji

Chociaż jego dokładne
pochodzenie pozostaje
nieznane, uważa się, że

chiromancja rozpoczęła się
w starożytnych Indiach,
rozprzestrzeniając się po
całej ziemi eurazjatyckiej

do Chin, Tybetu, Persji,
Egiptu i Grecji. W

rzeczywistości Arystoteles
szczegółowo czytał dłonie
w swojej pracy De Historia

Animalium (Historia
zwierząt) 2500 lat temu.

Jego zdaniem „Linie nie są
zapisane w ludzkiej dłoni

bez powodu”.



Legenda głosi, że grecki filozof Arystoteles według, którego ręka jest podstawowym organem,
uczył chiromancji swego sławnego wychowanka Aleksandra Wielkiego, a Juliusz Cezar podobno
tak bardzo był pewien swych umiejętności chiromatycznych, że oceniał ludzi ze swego otoczenia
właśnie na podstawie wyglądu ich dłoni. Chociaż starożytni sławili zalety chiromancji, to dopiero
w renesansie rozwinięto systematyczne zasady tej sztuki. Pierwszy kompletny podręcznik na jej

temat,, Sztuka chiromancji'', ukazał się w Niemczech w 1475 roku, niedługo po wynalezieniu
druku. W tej i następnych pracach czytelnicy mogli znaleźć szczegółowe mapy dłoni, które każdej
linii, każdemu wzgórkowi albo zagłębieniu przypisywali nazwę oraz szczególne znaczenie. Analiza

tych detali podobno dostarczała danych na temat czyjegoś charakteru i przeznaczenia, jak
również podatności na choroby, na przykład serca czy wątroby. W siedemnastym wieku kursy

chiromancji były częścią programu nauczania kilku większych uniwersytetów. Chiromancja
osiągnęła szczyty popularności w dziewiętnastym stuleciu a to za sprawą najwybitniejszego

chiromanty, hrabiego Louisa Hamona. Hamon, działający w Londynie pod pseudonimem Cheiro,
przeprowadzał rocznie tysiące badań dłoni stosując system, którego nauczyła go jego matka

Irlandka. Jego wróżby cieszyły się opinią zadziwiająco trafnych. Do Hamona zwracało się wielu
znakomitych klientów, łącznie z królami Anglii Edwardem VII i Edwardem VIII, królem Belgii

Leopoldem, rosyjskim carem Mikołajem II.  Zafascynowanie sukcesami Hamona nigdy do końca
nie opadło i zawodowi chiromanci wciąż jeszcze prosperują w wielu krajach Europy i w Stanach

Zjednoczonych. 



Linie na naszych dłoniach zdradzają wszystkie sekrety i przepowiadają przyszłość.
Dlatego też  powinniśmy zwrócić uwagę na wygląd linii i ich kształt. To właśnie one
skrywają najwięcej prawdy o każdym z nas.Linie na naszych dłoniach powstają w

wyniku zmartwień, problemów i na skutek wypowiadanych przez nas życzeń
(świadomych czy też nie). Odzwierciedlają nasze przejścia, doświadczenia lub kryzysy

życiowe. Wiele drobnych przerwanych linii, obecnych na naszej skórze świadczy o
braku harmonii w naszym życiu. Dlatego też im mniej znaków znajduje się na dłoniach,

tym zazwyczaj życie danej osoby jest mniej skomplikowane.
Ze względu charakteru i przeżyć, każdy człowiek na dłoniach posiada swoje

indywidualne linie. Linie przerywane świadczą też o nagłych zmianach w warunkach
życiowych, a mocno widoczne i wyraźne o wielu sytuacjach, w których braliśmy

aktywny udział. Natomiast nowe zwiastują ekscytujące sytuacje i rześkie uczucia.
Delikatne rysy mówią o osobie, która wszystkie decyzje pozostawia innym.

 



Odcień bieli na naszych liniach może świadczyć o problemach
zdrowotnych i małej odporności organizmu. Kolor różowy posiadają
osoby spełnione i pełne optymizmu. Natomiast czerwone oznaczają
osobę wybuchową, o naturze nieprzewidywalnej. Barwa żółta oznacza
człowieka osamotnionego, złośliwego lub wskazuje na problemy z
wątrobą. Kontury niekiedy przybierają odcień niebieskiego,
charakterystyczne dla osób posiadających uparte usposobienie i
węższe horyzonty umysłowe. 

Każda kreska prócz koloru może posiadać indywidualny kształt:

Głębokie – mówią o osobie, która posiada mocny charakter, dużą
odporność psychiczną i jest zdecydowana w działaniu

Płytkie – człowiek posiadający takie linie stroni od emocji i ma
spokojne usposobienie.

Cienkie – świadczą o niecierpliwości i dużym temperamencie.
Osoba posiadająca takie linie uwielbia przygody i chętnie
podróżuje.

Długie – jeżeli ktoś posiada długie linie, świadczy to o
predyspozycji do nauk ścisłych i przyrodniczych.

Szerokie – osoba posiadająca szerokie linie na dłoniach jest
szczera, posiada wewnętrzną harmonię i jasność umysłu.

Łamane – zapowiadają problemy, zakręty życiowe i gwałtowne
przypływy emocji, niekoniecznie pozytywnych.

 



Na dłoni mamy trzy główne linie, które
występują u każdego:

    Linia życia (na zdjęciu różowa).
    Linia głowy (zielona).

    Linia serca (pomarańczowa).

Pozostałe linie, mogą być mniej widoczne lub
u niektórych osób nie pojawiają się w ogóle.

    Linia losu (ciemnoniebieska).
    Linia relacji (czarna).

    Linia Merkurego/zdrowia (fioletowa).
    Linia Apolla/Słońca (bordowa).
    Linia intuicji (jasnoniebieska).

    Droga mleczna (żółta).
    Pierścień rodziny (jasnozielony).

    Linia dzieci (kremowy).
    Wzgórek Wenus (szara).



Linia życia
 Zaczyna się na skraju dłoni, znajduje się między

kciukiem a palcem wskazującym i biegnie łukiem w
dół nadgarstka. Długość linii wcale nie oznacza
długości życia. Odzwierciedla naszą witalność,

potencjał energetyczny, stan zdrowia oraz chęci do
życia. Kształt i długość tej linii ma duże znaczenie
przy określaniu kondycji organizmu, powodzenia
życiowego, kariery czy doświadczonych przez nas
sytuacji. Głęboko i mocno zarysowana świadczy o
żywotności i aktywności danej osoby. Delikatna

cechuje człowieka skrytego z dyskretnym życiem.
Przerwy na linii życia mogą oznaczać obniżaną

odporność lub osłabienie organizmu.



Linia głowy

Zaczyna się obok linii życia i biegnie przecinając
dłoń w poprzek. Linia głowy odpowiada za
inteligencję i umiejętność panowania nad

emocjami. Często linia życia i głowy bywają
połączone. Im wcześniej się rozdzielają, tym

szybciej w człowieku rozbudza się samodzielność i
kształtuje osobowość. Mocno zarysowana

charakteryzuje człowieka o dobitnej pamięci i
zdolności do koncentracji. Osoba taka łatwo
przyswaja wiedze i kieruje się w codziennych

sytuacjach rozumem. Człowiek, u którego linia
przybiera kształt łuku, bywa spokojny i zamknięty

w sobie. Natomiast przerywana świadczy o
uległości i problemach z podejmowaniem decyzji.



Linia serca

Linia ta zaczyna się na skraju dłoni, pod małym palcem
i biegnie w stronę palca wskazującego. Jej kształt i
przebieg informuje nas o cechach, jak i trwałości w
uczuciach. Zapowiada uniesienia emocjonalne oraz
informuje o niektórych stanach psychicznych. Im

bardziej linia serca jest wygięta, tym mocniej człowiek
przeżywa emocje. Przerwy na linii przedstawiają

zmiany emocjonalne, które nastąpiły lub ukażą się w
przyszłości.



Linia losu

Nie u każdego ona występuje, u wielu
osób pojawia się dopiero z biegiem lat.

Oznacza stabilizację życiową, jakość
życia człowieka, która kształtuje się
pod wpływem niezależnych od nas

czynników. Zapowiada życiowe cele i
konsekwencje w dążeniu do ich

realizacji.

Linia relacji

Określa stabilność człowieka w
związku, czyli stałość
małżeństwa i łatwość

obcowania z drugą osobą. Ilość
kresek wcale nie oznacza ilość
partnerów, jak to się potocznie

mówi.

Linia Merkurego/zdrowia

Na podstawie jakości linii,
możemy otrzymać

informacje dotyczące stanu
fizycznego i cechach

intelektualnych danej osoby.



Linia Apolla/Słońca

Linia ta cechuje uzdolnienia
artystyczne. Dzięki analizie linii
dowiadujemy się czy właściciel

jest kreatywny lub skrywa w
sobie talenty malarskie.

Linia intuicji

Nie pojawia się powszechnie.
Osoba posiadająca tę wyjątkową

linie odznacza się silną
wyobraźnią, wrażliwością i

otwartym umysłem. Jest
zdecydowana w działaniu i

nieustępliwa w dążeniu do celu.

Droga mleczna

Pojawia się u twórców i artystów.
Wskazuje na kreatywność i

inwencję twórczą. Bywa, że nie
każda dłoń posiada drogę

mleczną.



Pierścień rodziny

Oznacza sytuację materialną.
Na jej podstawie możemy

uzyskać informacje dotyczące
przebiegu małżeństwa i

sytuacji rodzinnych.

Linia dzieci

Według wróżb oznacza liczbę
dzieci, które dana osoba

będzie posiadać.

Wzgórek Wenus

Przedstawia nasze
zdolności manipulacyjne i

stopień rozwoju 
 emocjonalnego.



Pozostałe wzgórki
występujące na

naszych dłoniach służą
do odkrywania naszych

zainteresowań.
Pomagają w analizie

jakości i ilości energii,
którą dana osoba jest

w stanie włożyć w
określoną sferę życia.

Nazywają się
wzgórkami, ponieważ

najczęściej są one
wypukłymi

zgrubieniami
znajdującymi się na
dłoniach. Niestety

niekiedy trudno
doszukać się

wzgórków, gdyż u
niektórych osób są po

prostu płaskie.



  1.  Wzgórek Merkurego (czerwony) – jego energia wzmacnia dobre cechy u człowieka. Dobrze widoczny wzgórek
merkurego cechuje osobę dobrze odnajdującą się w handlu, taką, która ma praktyczne podejście do życia. Słabo

widoczny wzgórek mówi o braku zdolności matematycznych i skłonności do naruszania zasad.
 2.  Wzgórek Słońca (biały) – powie nam o niezdolności lub skrywanym talencie. Nie posiadanie wzgórka Słońca

cechuje ludzi przyziemnych, bez jakichkolwiek zainteresowań. Dobrze rozwinięty zapowiada sławę i talenty
artystyczne.

   3. Wzgórek Saturna (brązowy) – przy mało wykształconej górce Saturna, człowieka częściej spotyka zły los. Mocno
wykształcony oznacza duże zdolności adaptacyjne. Natomiast płaski oznacza pustkę i mało ciekawe życie.
    4.Wzgórek Jupitera (fioletowy) – dobrze wyszczególniony mówi o osobie ambitnej i dumnej. Wskazuje na

możliwość wyrażenia swojej odrębności. Natomiast mocno widoczny wskazuje na osobę żądną władzy, zazdrosną i
mściwą. Słabo rozwinięty mówi o typie człowieka nieutalentowanego i aspołecznego.

   5. Wzgórek Księżyca (żółty) – związany jest z energią Ziemi i naszej podświadomości. Dobrze rozwinięty świadczy o
osobie romantycznej, lubiącej poezję i muzykę klasyczną. Silnie zbudowany widoczny jest u ludzi z niestandardową

wyobraźnią i obsesją. Słabo rozwinięty wzgórek świadczy o braku zdolności intelektualnych i znikomej intuicji.
   6. Wzgórek Mars negatywny (zielony) – jest to obszar naszej głębokiej podświadomości, zdradza podświadomą

energię agresji. Dobrze widoczny, pokryty licznymi liniami wskazuje na agresywność.
   7. Wzgórek Mars pozytywny (niebieski) – nie stanowi jedności z marsem negatywnym. Wyraźnie widoczny mówi o
nieprzeciętnej świadomości i motywacji działania. Lekko uwydatniony cechuje człowieka, który podporządkowuje

się tylko prawom przyrody.
 8. Wzgórek Wenus (kremowy) – obszar ten związany jest z energią kosmiczną, która wchłaniana jest przez

człowieka. Określa osobę energiczną o dobrej kondycji organizmu i zmysłowej naturze. Brak wzgórka wyróżnia
właściciela zimną i oschłą naturą.



 
Linia Anioła Stróża. Co oznacza?

 
Linia Anioła Stróża biegnie równolegle do

linii życia. Znajduje się bliżej kciuka.
Zazwyczaj jest krótsza i mniej wyraźna, ale
jeżeli ją posiadasz, na pewno bez problemu

będziesz w stanie to zauważyć.

Jeżeli jednak nie jesteś posiadaczem linii anioła
stróża, sprawdź czy przypadkiem linie na twojej

dłoni nie układają się w kształt litery M. To
również bardzo dobry znak. Oznacza sprzyjający

los. Zdarza się to wyjątkowo rzadko, a ludzie
naznaczeni takim symbolem są szczególnie

utalentowani, mają doskonałą intuicję i
odnoszą w życiu sukcesy. Litera M na dłoni

występowała u wielkich proroków i
przywódców. Ludzie posiadający taki znak mają
wyjątkową osobowość, wiele talentów, szósty

zmysł oraz wielką siłę. To prawdziwi
szczęściarze.



Linia Anioła Stróża, nazywana również linią Marsa lub drugą linią życia, oznacza
wyjątkowych szczęściarzy. To ludzie, nad którymi opiekę sprawuje ktoś na górze

często określany mianem anioła stróża lub innej siły wyższej. Posiadające ją osoby,
mogą cieszyć się wyjątkową pomyślnością w życiu. Można wręcz odnieść wrażenie, że
nieszczęścia trzymają się od nich z daleka. Ludzie mający na dłoni linię Anioła Stróża

często wychodzą cało z ciężkich wypadków i przeżywają katastrofy.
 

Osoby z linią Anioła Stróża mają bardzo silny charakter i dobrze radzą sobie w życiu.
Bez problemów pokonują wszystkie przeszkody, nigdy się nie załamują i zawsze

osiągają swoje cele. Można odnieść wrażenie, że ich życie zostało specjalnie
wyreżyserowane, żeby odnieśli sukces. Mówi się o nich szczęściarze lub w czepku

urodzeni. To prawda, bo od narodzin aż po śmierć ktoś nad nimi czuwa i ich pilnuje.
 

Im dłuższa jest ta linia, tym lepiej. Ale nawet jeżeli jest znacznie krótsza od linii życia,
to wciąż dobry znak. Mówi on, że osoby te napotkają na swojej drodze trudności, ale

poradzą sobie z nimi i wyjdą zwycięsko ze wszystkich życiowych potyczek.



Poznając poszczególne linie i
wzgórki na naszych dłoniach,

jesteśmy w stanie określić
usposobienie i stan umysłu

kolegi lub koleżanki. Znaki na
rękach nie tylko opiszą nam
skrywane cechy charakteru

ale także są w stanie
przepowiedzieć przyszłość.

Warto poświęcić chwile czasu
na analizę, ponieważ dzięki

temu możemy dowiedzieć się
ciekawych rzeczy, nie tylko o

samym sobie, ale także
bliskiej osobie.

Należy pamiętać, że, dłoń,
którą piszemy

odzwierciedla nasze
zdolności, uzewnętrznia
cechy człowieka, które

wpływają na wykształcenie
i doświadczenia. To właśnie

na niej opisane jest nasze
przeznaczenie. Natomiast

druga ukazuje naszą drogę,
którą przeszliśmy. Dzięki

niej mamy wgląd w uczucia i
emocje. Odczytamy z niej

również informacje
dotyczące marzeń i sposobu

rozumowania.


