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WSTęP
Nawet jeśli jesteś przekonany, że:
Bieg gwiazd, zapowiada przyszłość
(Plotyn)
pamiętaj, że to ty – a nie gwiazdy – ją tworzysz.
Krytycznie nastawiony astrolog będzie zawsze dążył do potwierdzenia horoskopów. W tym celu będzie szukał różnych metod
umożliwiających weryfikację. Mogą to być testy psychologiczne,
numerologiczne bądź grafologiczne, które potrafią określić konkretne cechy człowieka. Nie pominie też chiromancji odkrywającej ludzkie przeznaczenie.
W podręczniku chirologii ,,Zeichen des Schicksals im Bild
der Hand” Ursula von Mangoldt porównuje wyniki badań ze
swojego obszaru zainteresowań z astrologią. Mówi, że: pole oddziaływania kosmicznych sił w swojej nieograniczoności nie ma
w pełni odbicia na naszej dłoni. Odbicie ma to, co jest cechą
indywidualną, osobistą, jest określone i da się zdefiniować. To,
co daje się odczytać z ręki, dotyczy dotychczasowej drogi życiowej i możliwości na przyszłość zgodnie z naszym przeznaczeniem. Także i horoskop zawiera tylko możliwości – spoglądając
w przeszłość, nie można stwierdzić jak dalece realizowały się
takie lub inne tendencje. To właśnie pokazuje prawa, aktywna
dłoń. Lewa zaś, będąca ręką dziedziczną, bardziej wskazuje na
możliwości rozwojowe. A zatem chirologiczna analiza nadaje
się znakomicie do oceny trendów z przeszłości rozpoznanych
w horoskopie i może pomóc zweryfikować wcześniejsze prognozy opracowane według horoskopu urodzeniowego, dyrekcji
oraz tranzytów. Jeśli chodzi o prognozę na przyszłość, to opinia
chirologiczna ma bardzo wiele wspólnego z prognozą według
horoskopu i dyrekcji. Horoskop jednak jest w swoich elementach bardziej zróżnicowany i potrafi dokładniej określić czas,
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niż można byłoby to zrobić na podstawie linii dłoni. W ogólnym
zarysie analiza dłoni powinna potwierdzić horoskop.
Już od dawien dawna ludzi interesował ich przyszły los. Szukano odpowiedzi w różnych znakach, wróżbach z lotu ptaka,
trzewi zwierząt, kości, fusów. Nawet starożytni mędrcy szukali
odpowiedzi. Niech więc nas nie dziwi, że najzwyklejszy człowiek też chciałby pomóc sobie poprzez wróżbę, inaczej: analizę
drogi życiowej, choćby na podstawie odczytu z dłoni i znaków
astrologicznych.
Poznanie drogą astrologii lub chirologii ludzkiego charakteru, zdolności, talentu, możliwości życiowych, matrymonialnych
czy zdrowotnych jest bardzo interesujące. Nie jesteśmy jednak
w stanie przewidzieć, jaki kto obierze zawód, możemy powiedzieć, jakie ma predyspozycje i co od tej osoby zależy, czy je wykorzysta w odpowiednim momencie, czy nie będzie miała szans
życiowych z powodu niekorzystnego środowiska, niesprzyjającego rozwinięciu talentu. Umiejętność połączenia chirologii
z astrologią upewnia nas w interpretacji horoskopu i analizy
dłoni. W podobny sposób astrologia, jak i chirologia, jest w stanie określić, kiedy będą dla nas sprzyjające bądź blokujące nas
sytuacje.

ROZDZIAŁ 1

ChARAkTERySTykA PlAnET
Nazwa planeta pochodzi z języka greckiego, w luźnym tłumaczeniu oznacza gwiazdę błądzącą.
Planety, poprzez przypisywanie im podstawowych rodzajów
energii, symbolizują najbardziej zasadnicze funkcje i procesy życiowe człowieka.
Interesujące nas ciała niebieskie możemy podzielić na trzy
podstawowe grupy: planety indywidualne, społeczne i uniwersalne (pokoleniowe).
Planety indywidualne określają podstawowe elementy naszej
osobowości. Należą do nich: Słońce – podstawowe źródło energii, decyduje o stopniu żywotności człowieka, eksponuje jego
indywidualność.
Księżyc – odbija światło Słońca, bazując w zasadzie na odruchach.
Merkury – odpowiada za sposób komunikacji ze światem zewnętrznym, mówi o sposobie pobierania informacji ze środowiska i przekazywania ich.
Wenus – symbolizuje piękno i harmonię, mówi o potrzebie partnerstwa, kontaktach z innymi ludźmi.
Mars – odznacza się potrzebą działania i inicjatywą.
Planetami społecznymi są Jowisz i Saturn. Wskazują one na
motywacje leżące u podstaw ludzkiego działania, nie samoistnego, lecz w określonym kontekście społecznym.
Planety pokoleniowe dotyczą raczej całego pokolenia niż życia
jednostek.
Uran – określa, w jaki sposób realizuje się dążenie człowieka do
wolności i indywidualnej niezależności.
Neptun – mówi o tym, w jaki sposób uzewnętrzniają się w kulturze twórcze wizje i złudzenia ludzkości.
Pluton – może oznaczać głębokie przemiany pokoleniowe.
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Słońce
Jest podstawowym źródłem energii, decyduje o stopniu żywotności człowieka.
Słońce w znakach Zodiaku jest najważniejszym elementem
horoskopu. Wskazuje na charakter zachowań danego człowieka
i sposób, w jaki wykorzystuje on i wyraża swe siły wewnętrzne
i twórcze możliwości dla własnego rozwoju. Położenie Słońca
w znaku określa wolę człowieka oraz dynamikę jej przejawiania.
Pozycja Słońca w znaku wskazuje na dziedziny życia będące
pod najsilniejszym wpływem sił witalnych urodzonego. Im silniej postawione jest Słońce, tym więcej siły, energii, wiary w siebie, wpływu na innych.
Słońce dobrze usytuowane w znakach zodiakalnych, korzystnie aspektowane, obdarza entuzjazmem, zapałem, wspaniałomyślnością, altruizmem. Jego silny magnetyzm pozwala
wywierać wpływ na otoczenie, dodaje poczucia godności, wspaniałomyślności i autorytetu.
Niekorzystne cechy występujące przy niesprzyjającym usytuowaniu i nieharmonijnych aspektach dają zbyt dużą zarozumiałość, wręcz pychę, czasem przesadną arogancję, brak opanowania i wybuchy gniewu. Pojawia się wielka potrzeba władzy
i sławy, nadmierne umiłowanie piękna i samouwielbienie, a także poczucie, że jest się najlepszym i nieomylnym.
Słońce w horoskopie jest sygnifikatorem ojca, męża, władcy, króla, szefa rządu, zaszczytów. Zarządza znakiem zodiakalnym Lwa.
KSiężyc
Jest siłą pasywną, odtwórczą. Działa w przyrodzie i świecie ludzkim jako podstawowa zasada płodności. Przypisuje mu się związek między innymi z ruchem, zmianą, płynami, rzekami, niestałością, kobiecością, płodnością oraz marzycielstwem. W znakach
Zodiaku wskazuje na rodzaj bezpośredniej reakcji emocjonalnej,
jaką urodzony przejawia w różnych sytuacjach życiowych. Pozycja
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Księżyca pokazuje także rodzaj postaw, jakie zostały mu wpojone
w dzieciństwie przez rodzinę, w jaki sposób reaguje później na
wpływy zewnętrzne i działania innych. Pozycja Księżyca w domu
horoskopu daje także wskazówki co do rodzaju działalności, jaką
człowiek przejawia w życiu domowym i rodzinnym.
Działając konstruktywnie, Księżyc wzmaga wyobraźnię, wyostrza wrażliwość, wzmacnia sympatię wobec innych. Osoba
z harmonijnymi wpływami Księżyca odznacza się uprzejmością,
walorami towarzyskimi oraz opiekuńczością. Przy słabej pozycji
Księżyca ma poważne trudności, zwłaszcza z urzeczywistnieniem
swoich idei i planów. Przy nieharmonijnym położeniu Słońca
i Księżyca człowiek nie będzie w zgodzie z samym sobą.
Przy destrukcyjnym działaniu Księżyca ujawniają się takie
cechy, jak nadmierna nieśmiałość, nadwrażliwość, brak poczucia bezpieczeństwa, brak zdecydowania, zmienność.
W horoskopie Księżyc jest sygnifikatorem żony i matki, także mas ludzkich i tłumu. W korzystnym położeniu i aspektach
przyczynia się do popularności i zdobywania sympatii u innych.
Księżyc zarządza znakiem zodiakalnym Raka.
MeRKURy
Jest posłańcem światłości i wszelkiej mądrości. Merkury odpowiada za sposób komunikacji ze światem zewnętrznym oraz
koordynację wiedzy z doświadczeniem. Pozycja Merkurego
w horoskopie informuje nas o sposobie pobierania mądrości
i informacji ze środowiska, czyli uczenia się i przekazywania
tego innym (może to być nauczanie).
W znakach Zodiaku wskazuje na sposób, w jaki charakterystyczne cechy znaku wpływają na myślenie i zdolność porozumiewania się. Pokazuje również rodzaj psychologicznych
predyspozycji determinujących zdolność danej osoby do podejmowania decyzji i przekazywania innym myśli.
Pozycja Merkurego w domach horoskopu informuje nas, z jakimi praktycznymi sprawami wiąże się myślenie oraz komu-
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nikacja ustna i pisemna urodzonego. Mówi nam też o rodzaju
wpływów otoczenia i działalności, z której urodzony czerpie
swoje idee. Merkury ma tę cechę, że dostosowuje się do wpływu aspektujących go planet. W zależności od ich charakteru
i aspektów nabiera cech dobroczyńcy bądź złoczyńcy.
Przy korzystnym usytuowaniu w horoskopie Merkury obdarza lekkością myślenia, zmysłem praktycznym i przebiegłością,
pomysłowością i wynalazczością. Przy niekorzystnym usytuowaniu, względnie nieharmonijnych aspektach, zauważa się
gadulstwo, wścibstwo, zbytnią ciekawość, odnoszenie korzyści
przez działanie w nielegalny sposób, pociąg do złodziejstwa,
a także próżność i pośpiech.
Merkury w horoskopie jest sygnifikatorem intelektu, osób
młodszych, braci, kuzynów, sąsiadów, podróży, korespondencji, wszelkiego rodzaju pism oraz praktycznych umiejętności handlowych.
Merkury zarządza znakami Bliźniąt i Panny.
WeNUS
Symbolizuje ona zdolności do osiągnięcia harmonii. Inspiruje do
uczuć, przyjaźni i wymaga wzajemności. Odpowiada za zmysł
piękna ludzkiego ciała i otoczenia, rozkoszowania się dziełami
sztuki. Wenus zwana jest planetą małego szczęścia, w odróżnieniu od Jowisza, który nazywany jest dużym szczęściem. Pozycja
tej planety w znaku zodiakalnym informuje o sposobie wyrażania
uczuć w kontaktach osobistych, szczególnie w miłości i małżeństwie. Mówi także, jaki jest stosunek do pieniędzy i stanu posiadania, estetycznych i artystycznych wartości życia. Wenus w domu
horoskopu informuje, w jakich dziedzinach życia i w jakiej formie
urodzony przejawia swoje potrzeby towarzyskie i artystyczne.
Dobrze aspektowana daje ciepłą postawę w stosunku do innych, atrakcyjność, towarzyskość, zdolność do poświęceń, także
umiłowanie piękna. Jeśli Wenus jest niekorzystnie aspektowana, niesie lekkomyślność w działaniu, lenistwo, kłótliwość, nad-
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wrażliwość, obojętność uczuciową, egoizm i miłość do pieniędzy oraz przesadną skłonność do luksusu.
Personifikuje młode kobiety. W horoskopie mężczyzny
reprezentuje raczej kochankę niż żonę, do której odnosi się
Księżyc.
Jest również sygnifikatorem spraw finansowych.
Zarządza znakami Wagi i Byka.
MaRS
To Bóg Wojny, nazywany także małym nieszczęściem. Osoby
z silnym wpływem Marsa reprezentują energię, pasję, odwagę,
inicjatywę, śmiałość, umiłowanie wolności. Są przedsiębiorczy,
posiadają wolę walki i zwycięstwa. Stawiają się zawsze na głównym planie i chcą być w pierwszych szeregach. Mars jest planetą zmysłowości i energii rozrodczej.
Pozycja Marsa w znaku wskazuje, jak osoba wyraża swoje
uczucia i w jaki sposób działa. Pokazuje kierunek dążeń do
osiągania zaszczytów, co decyduje też o wyborze zawodu.
Mars w domu horoskopowym mówi, w jakiej dziedzinie życia osoba wydatkuje energię i które dziedziny w związku z tym
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia danej osoby.
Pozytywne aspekty Marsa to entuzjazm, postępowe działania
i pragnienia, umiejętność walki o słuszną sprawę, chęć ochrony
słabszych. Ma działanie energetyzujące, stymulujące, rozpalające i podniecające. Przy niekorzystnych aspektach wzmaga egoizm, przemoc, brutalność, terror i tyranię.
W horoskopie personifikuje mężczyzn, starszych braci.
W horoskopie kobiety jest sygnifikatorem raczej amanta,
bardziej kochanka niż męża, do którego odnosi się Słońce.
Mars zarządza znakiem Barana.
JoWiSZ
Jowisz wykazuje naturę ekspansywną, powodującą wszelkiego
rodzaju rozrost, zarówno w organizmach żywych, jak też doty-
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czący uzdolnień i możliwości. Dlatego też nazywany jest przez
astrologów wielkim szczęściem.
Reprezentuje powodzenie, entuzjazm, potęgę, władzę, zaszczyty, sławę, majątek oraz szczęście we wszelkich poczynaniach.
Jego pozycja w znaku wskazuje na etyczne, filozoficzne i religijne poglądy osoby, a także jej aspiracje do dokształcania się
i poszerzania horyzontów.
Jowisz w domach mówi o dziedzinach życia i działaniach,
przez które osoba wyraża swoje poglądy dotyczące filozofii, etyki
i religii.
Harmonijnie aspektowany w horoskopie daje szlachetność,
uczciwość, szczerość, dobroć, poszanowanie wiedzy i prawa,
szacunek dla autorytetów, ambicję, altruizm oraz pogodę ducha.
Przy Jowiszu niekorzystnie aspektowanym występuje brak
zrównoważenia, nadmierna wręcz pycha i duma, nieliczenie się
z ogólnie przyjętymi zasadami, lekceważenie ich, chęć wybicia się
za wszelką cenę.
W horoskopie Jowisz jest sygnifikatorem głowy rodziny,
wujka, osób z autorytetem, związanych głównie z prawem,
uniwersytetem, kościołem, a także dużym biznesem.
Jest patronem dalekich podróży.
Jowisz panuje nad znakiem Strzelca.
SatURN
Symbolizuje wszelkie ograniczenia, opóźnienia, restrykcje. Zmusza do powagi, przyczynia się do uporządkowania, systematyczności, a przede wszystkim odpowiedzialności.
Jego pozycja w znaku dostarcza nam informacji dotyczących rodzaju pracy danej osoby i wybranej przez nią kariery zawodowej.
Saturn w domu horoskopowym wskazuje, na ile potrafimy odnaleźć swe miejsce w społecznej hierarchii jako szef lub podwładny.
Harmonijnie aspektowany w horoskopie Saturn wzmacnia
takie cechy, jak stałość, przywiązanie, dyscyplinę, powagę, obo-
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wiązkowość, dokładność, cierpliwość, ostrożność, punktualność, tradycjonalizm, wytrwałość niezależnie od sytuacji, koncentrację, metodyczność w działaniu, zdolność analizowania
zjawisk.
Saturn niekorzystnie aspektowany ujawnia: egoizm, mściwość, zawiść, pesymizm, zazdrość, melancholię, depresję, nieufność, upór, ograniczoność, oziębłość, złośliwość, sztywność,
zahamowania emocjonalne, brak ludzkich uczuć, osamotnienie.
W horoskopie jest sygnifikatorem osób starszych, doświadczonych, ojca, naukowców, astrologów, zakonników.
Symbolizuje czas, starość, opóźnienia, przeszkody, śmierć, fatalizm życiowy, samotność, ruinę i nieszczęście.
Pozycja Saturna w horoskopie wskazuje tę dziedzinę życia,
w której osoba odczuwa największy brak poczucia bezpieczeństwa i dąży do jego zrekompensowania.
Saturn jest władcą znaku Koziorożca.
URaN
Uran jest planetą pokoleniową. Przez astrologów uważany jest
za planetę wolności. Pobudza ludzi do walki o wolność, nowe
idee i lepsze jutro świata. Uran manifestuje energię niezwykle
prężną, która w jednej chwili, poprzez nagły impuls, może rozbić wzorce osobowościowe i struktury społeczne.
Jego położenie w znaku ma znaczenie bardziej pokoleniowe
niż indywidualne.
Uran w domu horoskopu ukazuje sposób i dziedzinę życia,
gdzie przejawia się potrzeba zaspokojenia indywidualności
i wolności. Sygnalizuje rodzaj i sposób przejawiania się intuicji. Reprezentuje postęp, zdolność do nauk abstrakcyjnych,
nagłą przemianę, wynalazczość, oryginalność, pomysły i działania niekonwencjonalne, wyobraźnię, spontaniczność, psychologię i astrologię, umiejętność sugestywnego wpływania na
otoczenie.
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TyPy PlAnETARnE DŁOnI
Chiromancja stworzyła system podziału ludzi na siedem typów
planetarnych. Oczywiście żaden podział na typy nie występuje w naturze w czystej postaci. Przeważnie mamy do czynienia
z indywidualnymi kombinacjami typów, w których pewne cechy,
opisywane przez symbole planetarne, mogą jedynie dominować.
Istotne jest, aby umiejętnie określić, jakiego typu cechy na danej
dłoni dominują.
tyP JoWiSZoWy
Cechy charakteryzujące człowieka posiadającego dłoń Jowisza to: optymizm, wysoka samoocena, opiekuńczość, wielkoduszność, szlachetność, szczodrość, obowiązkowość i uczciwość. Lubi on więcej mówić niż czynić, sprawia mu wielką
przyjemność przebywanie z osobami na wysokich stanowiskach. Niestety, potrafi się odwrócić od tych, którzy utracili to
stanowisko. W kontaktach z ludźmi jest uprzejmy, grzeczny,
miły, dzięki temu zyskuje sobie szybko sympatię otoczenia.
Bardzo ważni są dla niego rodzina i przyjaciele, pomaga im
i proteguje ich.
Dłoń Jowiszowa jest proporcjonalnie zbudowana. Wzgórze
Jowisza jest silnie rozwinięte, niekiedy przecięte jedną lub kilkoma pionowymi kreskami. Palec Jowisza jest dłuższy od serdecznego (Słońca). Palce są długie, bez węzłów, robią wrażenie
klina lub kołka, są u nasady rozszerzone. Kciuk jest w stosunku do pozostałych palców duży, odstający od dłoni.
tyP SatURNicZNy
Cechy charakteryzujące człowieka posiadającego dłoń Saturna to: wyjątkowa praktyczność, gospodarność, pracowitość, sumienność i cierpliwość. Do wszystkiego podchodzi
on bardzo racjonalnie. Ma duże kłopoty z nawiązywaniem
kontaktów z innymi ludźmi, przeszkadza mu w tym wstydli-
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wość i milczkowatość. Boi się śmieszności, bywa podejrzliwy.
Ma duże zdolności do prowadzenia badań naukowych. Bywa
skąpy, małostkowy i dokuczliwy, to utrudnia mu znalezienie
partnera.
Dłoń Saturna jest zazwyczaj długa i koścista, palce o węzłowatych stawach, Wzgórze Saturna szczególnie rozwinięte, palec
Saturna bardzo długi, o wystających kościach stawów.
tyP SłoNecZNy
Cechy, jakie posiada właściciel takiej dłoni to: fantazja, pomysłowość, pedanteria w działaniu, polot. Jest to natura słoneczna, pogodna i niezależna. Serdeczny i tolerancyjny, na ogół jest
szanowany i lubiany. Jest uczuciowy, nie potrafi żyć bez miłości, niestety, z reguły uczucia te są niedojrzałe, konsekwencją są
rozstania i cierpienia. W życiu potrzebuje raczej partnera o bardziej zdecydowanej postawie, nie dającego mu jednak odczuć
swej siły, tak aby miał wrażenie, że to on jest przewodnikiem
stada. Człowiek z dłonią Słońca potrafi się ładnie wysławiać.
Ma umysł logiczny, jest perfekcyjny w działaniu.
Dłoń Słońca zazwyczaj jest lekko owalna, smukła, z owalnymi paznokciami, o złocistobursztynowym kolorze skóry. Palec
serdeczny zazwyczaj jest wyraźnie dłuższy od Jowiszowego.
tyP MeRKURiańSKi
Cechy charakterystyczne dla człowieka posiadającego dłoń
Merkurego to: obrotność, przedsiębiorczość, pewność siebie,
nadmierna gestykulacja dłońmi. Typ ten łatwo się aklimatyzuje, szybko nawiązuje kontakty z otoczeniem. Jest pełen inicjatywy, przedsiębiorczy, o żywym i bystrym umyśle. Ekscytuje
go to, co nowe, dlatego często zmienia pracę i otoczenie. Wciąż
szuka nowych dróg w swoim życiu, szczególnie w handlu lub
w medycynie. Cechy ujemne to: kłamliwość, nadmierna gadatliwość, przebiegłość, skłonność do przywłaszczania cudzej
własności (także w dziedzinie intelektualnej).
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Dłoń Merkurego jest zgrabna, z możliwością wpisania jej
w trójkąt równoramienny. Mały palec stosunkowo długi, lekko
odchylony od palca serdecznego. Wzgórze Merkurego silnie zaznaczone, często bywa widoczna linia Merkurego.
tyP KSiężycoWy
Cechy charakteryzujące człowieka posiadającego dłoń Księżyca to: zainteresowania literackie, umiłowanie sztuki i muzyki.
Wybujały świat fantazji, który niestety czasem zastępuje rzeczywistość. Dzięki temu człowiek ten ma rozbudowaną podświadomość i wyobraźnię. Minusem jest brak zdecydowania, dlatego często można zauważyć trudności w podejmowaniu decyzji
i brak poczucia realizmu, co rzutuje na mało twarde stąpanie
po ziemi. Zmienny i wrażliwy. Negatywne cechy to kłamliwość,
roztargnienie, lenistwo, wieczny niepokój, brak woli działania
i sił do sprzeciwu.
Dłoń Księżyca jest miękka, najczęściej koloru bladomlecznego z niebieskim prześwitem żył. Wzgórze Księżyca silnie zaznaczone i może stanowić punkt wyjścia dla linii losu. Wewnętrzna
strona dłoni lekko wilgotna.
tyP MaRSJańSKi
Takiego człowieka charakteryzuje przede wszystkim wola walki
i odwaga, pobudliwość, wybuchowość, trudna do opanowania
emocjonalność, niezależność. Często podejmuje nieprzemyślane
decyzje, popełnia błędy, lecz bardzo rzadko potrafi się do nich
przyznać. Drażliwy na swoim punkcie, niechętnie przyjmuje krytykę. Trudno mu jest działać w zespole, chyba że nim kieruje.
Ważny jest dla niego seks, dzięki niemu może rozładować napięcie.
Dłoń Marsa jest szeroka, silna, dzieląca się na dwa kwadraty
tworzące prostokąt. Zaznaczone jest wielkie lub małe wzgórze
Marsa. Skóra dłoni o odcieniu czerwonym, szczególnie zaznaczają się czerwone nadgarstki.
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aNaLiZa chiRoLogicZNa
Beata, Lat 10

Po rozłożeniu dłoni na biurku, widzę ładnie rozstawione
palce mówiące o tym, że ludzie odbierają ją jako dobrze realizującą się dziewczynkę. Zarówno w życiu prywatnym, jak
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i szkolnym. Dłonie przylegające do blatu oznaczają, że jest
szczera i otwarta. Palce Merkurego są oddalone bardziej od
innych, mówią one o dobrej komunikacji werbalnej z otoczeniem. Paznokcie lekko poobgryzane świadczą o elementach
autodestrukcji i nieradzeniu sobie z emocjami. Najbardziej
poobgryzany jest paznokieć na palcu Saturna mówiący o jej
środowisku szkolnym, informujący, że nie radzi sobie z emocjami związanymi ze szkołą. Na zewnątrz prawej dłoni jest
maleńka blizna. Pokazuje ona sposób, w jaki odbiera ją środowisko szkoły, dziewczynka naznaczona jest bowiem piętnem
choroby w postaci syndromu ADHD. Dotknięte nim dzieci nie
potrafią skoncentrować się na zajęciach szkolnych i są nadmiernie ruchliwe.
Dłonie są miękkie i gładkie – jest odbierana jako dziewczynka miła i sympatyczna. Od wewnątrz lekko wilgotne – to
świadczy o jej wrażliwości i delikatności. Kostki delikatnie
nad palcami zaczerwienione na dłoni prawej, mniej na lewej. Świadczy to o tym, że jednak w świecie zewnętrznym, tzn.
w kontakcie ze szkołą (nauczycielami i koleżankami) występuje
u niej napięcie i dlatego daje się szybko prowokować, co prowadzi do zdenerwowania i impulsywnego zachowania. Są to
dłonie typu słonecznego, z leciutką złocistą poświatą. Jest też
element Wenusowy, o czym świadczy miękka ręka, i element
Jowiszowy (podłużna dłoń). Tak więc Beatka lubi być zauważona i podziwiana, tzn. jest u niej chęć bycia na pierwszym
miejscu za wszelką cenę.
DłoNie oD WeWNątRZ
Linia życia do około 13-14 roku życia jest poprzecinana poziomymi kreskami oznaczającymi przeszkody w realizowaniu
siebie. Linia życia w swym dalszym biegu jest ładna. W wieku
około 30 lat Beata będzie w pełni usatysfakcjonowana życiem.
Będzie miała coraz lepsze samopoczucie.
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Wzgórze Plutona jest mało widoczne, a zatem nie ma szybkiej zdolności do regeneracji swoich sił. Należałoby jej w tym pomóc, zalecając częste spacery i naukę prawidłowego oddychania.
Wzgórze Wenus wskazuje na duże pokłady energii, jednakże mało widoczne linie zdają się temu zaprzeczać. Prawdopodobnie traci więc energię z powodu swojej emocjonalności i impulsywności.
Linia głowy ma wspólny początek z linią życia. Jest poprzecinana poziomymi kreskami świadczącymi o przeciążeniu
umysłu. Prawdopodobnie za 2 lub 3 lata pojawią się u dziewczynki prorocze sny, związane z jasnowidzeniem, pomagające
jej w zrozumieniu siebie i świata. Informują o tym trójkąciki na
linii głowy.
W obecnym czasie postrzegana jest pozytywnie. Będzie zaskakiwać swoją wiedzą ezoteryczną, której tak naprawdę jeszcze
nie potrafi w sobie rozpoznać. Nie będzie miała świadomości, że
to jest właśnie parapsychologia.
Widoczne są też przeciwności losu. Będą one powodować
brak koncentracji nasilający się okresowo. Jest też krótki odcinek czasu, w którym mogą wystąpić migrenowe bóle głowy. Po
tym okresie nastąpi około 3 lat spokoju, kiedy nie będzie miała jakichkolwiek problemów z nauką. W dalszym biegu linia
głowy jest znów poprzecinana pionowymi kreskami. W wieku
około 20 do 25 lat trudno jej się będzie skupić, często będzie
rozkojarzona i będzie mocno wszystko przeżywać. Te silne
emocje odpowiedzą prawdopodobnie problemami z sercem.
Ponownie nasilą się sny o treści ezoterycznej. Beatka będzie
z nich korzystała. Aniołowie będą jej podpowiadać, jak ma postępować w życiu. W wieku około 35-40 lat linia głowy rozdwaja się, idąc jedną gałązką do wzgórza Merkurego, a drugą
do wzgórza Marsa. Los zaingeruje w to, co będzie robiła.
Będzie w tym aktywna i po dużych trudach odniesie sukcesy
okupione jednak dużym wysiłkiem. Beata może też w przyszłości pisać książki, bo ma do tego predyspozycje. Prawdopo-
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dobnie będzie umiała w ciekawy sposób opisywać swoje życie,
czerpać tematy ze snów ezoterycznych. Może opisywać to, czego doświadczała w snach. Okres szkolny będzie naznaczony
problemami, z którymi dzielnie będzie się starała sobie radzić.
W wieku dorosłym, już po zdaniu matury lub ukończeniu
szkoły wyższej, los Beatki w miarę się ustabilizuje. Im będzie
starsza, tym będzie spokojniej.
Linia głowy idzie do wzgórza Marsa. Jest przy tym bardzo
długa. Pętla na linii głowy może świadczyć o tym, że Beata może
uwikłać się w trudną sytuację. To może nawet spowodować,
że będzie prowadziła podwójne życie, w sensie emocjonalnym
i mentalnym. Będzie jakby w dwóch światach. Być może chodzi
tu o okres, w którym będzie pisała. Stworzy w sobie dwa równoległe światy.
Układ nerwowy ulegnie osłabieniu, co będzie wiązało się
z przejściowym obniżeniem sprawności i bólami głowy.
od linii życia odchodzi wiązka poszarpanych gałązek. Wygląda to tak, jakby miała w organizmie duże stężenie toksyn.
Być może są to konsekwencje nadużywania leków (ADHD?),
które pozostawiają w organizmie toksyny. Mogą to też być po
prostu większe skłonności do używek.
Ze wzgórz najbardziej widoczne jest wzgórze Wenus.
Świadczy to o jej atrakcyjnym wyglądzie, potrzebie miłości, chęci zabawy, podobania się, swego rodzaju zalotności, natomiast
w życiu dorosłym mówi o dużej atrakcyjności jako kobiety.
W wieku około 15-17 lat wystąpią fascynacje płcią przeciwną. Beatka otworzy się na miłość z zewnątrz. Jej uwaga przekieruje się teraz z siebie na innych.
To będzie jej dawało energię i radość z działania. Pozostałe wzgórza mają postać małych poduszeczek, Beatka jest jeszcze w trakcie kształtowania się charakteru. Wzgórza kumulują
energie, które niebawem będą się rozwijać. Dopiero środowisko
(szkoła, dom), w którym będzie przebywać, pomoże jej się rozwinąć lub będzie hamować jej rozwój.

Lubisz poznawać ludzi, ich charakter i osobowość?
Pragniesz odkryć swoje predyspozycje oraz przeznaczenie? Pociągają Cię różne techniki wróżebne? Może po prostu
chcesz poznać tajemnicze nauki, jakimi są astrologia i chirologia?
Teraz, dzięki temu przystępnemu opracowaniu, masz szansę zgłębić dwie
potężne dziedziny wiedzy. Dowiesz się wszystkiego o:
– planetach, aspektach, domach horoskopowych, znakach Zodiaku,
– dłoniach, ich typach planetarnych oraz liniach i wzgórzach,
– metodach astrologiczno-chirologicznej analizy konkretnej osoby,
– praktycznej interpretacji kluczowych elementów.
Indywidualny horoskop precyzyjnie ukazuje potencjał Twojej osobowości
i określa predyspozycje. Analiza chirologiczna weryfikuje, czy w trakcie
dotychczasowego życia w pełni realizujesz swoje naturalne możliwości.
Horoskop jest mapą człowieka, która powstaje w momencie jego narodzin,
zaś dłoń jest ukształtowana codziennymi doświadczeniami. Połączenie
astrologii i chirologii pokazuje pełny aktualny obraz sytuacji życiowej.
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