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ró¿biarstwo to jedna z najpiêkniejszych

tajemnic, jakie kryje w sobie magia.
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rodzi³a siê w dniu, w którym S³oñce sta³o w znaku RAKA. To
wyjaœnia jej niezwyk³e umiejêtnoœci jasnowidzenia oraz zainte-
resowanie kaba³¹ i wró¿biarstwem. Wywodzi siê z rodziny ¿y-
dowskiej, która przywêdrowa³a z Austrii na kresy wschodnie w po-
³owie XVIII wieku. Swoim korzeniom zawdziêcza dar przepo-
wiadania przysz³oœci, jej babka bowiem dziêki kabale przetrwa³a
trudne lata wojny i okupacji.

o autorka poczytnej ksi¹¿ki Kartomancja oraz czêsty goœæ pro-
gramów telewizyjnych i audycji radiowych. Wspó³pracuje tak¿e
z redakcjami kilku czasopism. Jest aktywn¹ dzia³aczk¹ Zrzesze-
nia Naturoterapeutów Polskich oraz Naczelnej Izby Uzdrowi-
cielskiej.

hêtnie dzieli siê swoimi zdolnoœciami jasnowidzenia. Wiele z jej
przepowiedni to ju¿ fakty: powódŸ w 1997 roku, wojna na Ba³ka-
nach i w Czeczenii, zwyciêstwo Aleksandra Kwaœniewskiego w wy-
borach prezydenckich. Przepowiada przysz³oœæ: zamieszki poli-
tyczne w latach 2000–2005, nowy œmiertelny wirus grypy w la-
tach 2000–2002, anomalie pogodowe i zniszczenia, jakie spo-
woduj¹ na œwiecie cztery ¿ywio³y: Ogieñ, Woda, Powietrze
i Ziemia pomiêdzy 2000–2008.

³u¿y ka¿demu, kto zwróci siê do niej z proœb¹ o radê. Rozwi¹zuje
przypadki ciê¿kie, czêsto beznadziejne. Jej klientami s¹ przedstawi-
ciele œwiata biznesu, politycy, artyœci, aktorzy.
Uwa¿a, ¿e wró¿biarstwo to jedna z najpiêkniejszych tajemnic,
jakie kryje w sobie magia...
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Drodzy czytelnicy!

„ siêga magii i wró¿b” wprowadzi Was

w przepiêkn¹ krainê czarów i magii, w œwiat tak ró¿ny

od rzeczywistoœci, ale nie mniej skomplikowany. Pomo-

¿e poznaæ znaczenie uk³adów kart tarota, nauczy po-

znawaæ ludzki los z uk³adu linii na d³oni, a z pisma

odczytaæ cechy charakteru cz³owieka. Dziêki niej od-

kryjecie treœci zarezerwowane tylko dla wybrañców.

Nie bójcie siê przysz³oœci, odkryjcie zas³onê, która

dzieli Was od tajemnicy doskona³oœci, wkroczcie w nie-

samowity œwiat Bia³ej Magii, która dostarcza wiele ra-

doœci i satysfakcji.

Byæ mo¿e w³aœnie ta ksi¹¿ka pomo¿e Wam odkryæ

nieznane dot¹d powo³anie, zatajone gdzieœ g³êboko ¿y-

ciowe szanse. Umiejêtnoœæ pogodzenia w³asnych ambi-

cji z trudami ¿ycia wymaga przecie¿ czêsto udzia³u nad-

zwyczajnych si³.

Drodzy Czytelnicy!
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Tajemnice
chirologii
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hirologia jest jedn¹ z ciekawszych dziedzin wieszcz-
biarstwa. Wywodzi siê z astrologii zodiakalnej. Pierwsze
wzmianki o tej dziedzinie pojawi³y siê ju¿ w literaturze we-
dyjskiej oko³o 2000 lat p.n.e., a w IV wieku p.n.e. Arysto-
teles wskazywa³ na zwi¹zki miêdzy charakterem osoby a for-
m¹ palców jej rêki. Niektórzy twierdz¹ te¿, ¿e narodzi³a siê
ona w cygañskich wozach i przewo¿ona z miasta do miasta
szybko zyska³a ogromn¹ popularnoœæ.

Przez lata by³a traktowana jako osobna dziedzina czarnej
magii, a za jej uprawianie grozi³o spalenie na stosie czy p³a-
wienie w rzece.

Nazwa chirologia wywodzi siê najprawdopodobniej od
greckiego s³owa cheir, czyli rêka. Chiromanci bowiem zwra-
caj¹ uwagê nie tylko na linie i wzgórki na d³oni, ale tak¿e
na kszta³t rêki i poszczególnych palców. Zdolnoœci, nawyki,
schorzenia, przysz³oœæ – wszystko to widaæ na mapie d³oni!

Magia_Wrozb_II.p65 04-09-22, 09:2313

Czarny




