
Bendras rankos 
vaizdas 

endrq rankos vaizd^ sudaro: rankos forma, dy-
dis, rankos tipas, pirstij ir nykscitj forma. 

Kaire ranka - materialus gyvenimas, t. y. turtas. 
Desine - dvasinis gyvenimas, likimas. 

Chiromantijoje gera ar bloga ranka nustatoma 
pagal anatomin^ rankos formq^ ir rankos zenklvj 
isdestymq. Bloga ranka dazniausiai primityvoka, 
nors nebiitinai. Anatomiskai bloga ranka yra ta, 
kurioje chiromantiniij taskij ir linijii menamose i^ 
buvimo vietose nera. Taciau darant isvadas, visada 
reikia prisiminti, kad rankij ir pirstij formos gali 
biati ir paveldetos. Tik rankij linijos ir visi kiti zen-
klai, kurie yra nepakartojami kiekvieno zmogaus 
rankoje, gali padeti apibudinti asmenyb^. Taip pat 
visada reikia atsizvelgti ir j konkretaus zmogaus 
amziij bei lytj . 

Chiromantai tvirtina, kad dideles rankos yra zmo-
niij, kurie megsta smulkij darb^ arba ti j , kurie labai 
domisi visais gyvenimo mazmoziais. Jij rasysena 
smulki, jie dideli etikos salininkai ir juos lengvai zei-
dzia, kad ir maziausi nusizengimai mandagumui. 
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Mazas rankas turintys zmones pasizymi priesin-
gomis ypatybemis. Jie raso stambiai, ziuri j dalykus 
placiai ir su pasitenkinimu, jie yra lengvai jtikinami 
ir sunkiai jzeidziami, nemegsta lengvo darbo ir ver-
ciau pasirenka gyvenimo sunkumus negu lengves-
nes pareigas. 

Zinoma, rankos dydj reikia vertinti atsizvelgiant 
j viso kiino proporcijas, nes didele mazo vyro ran
ka gali atrodyti labai maza dideliam vyrui. Ypac siij 
proporcijij biitina paisyti apziurint moterij rankas. 

Minksta ranka paprastai bvidinga poetiskam 
temperamentui. Tai lakios vaizduotes, jautrii^ nervi; 
zmones su placia jausmi^ gama. Dazniausiai tai buna 
moterij rankos. Jei ranka tokia minksta, kad kone 
zliugi, tai minetosios ypatybes tampa tiesiog pavo-
jingos. Tai ranka tinginio, lepiino, visisko savimylos 
ir besirdzio. Is prigimties tai intrigantas, isdavikas 
ir vagis. Paprastai turi ger^ iskalbq, ir link^s j visoki 
blogj. 

Kieta ranka reiskia praktisk^ bet neryskij charak-
terj. Jei ranka ne per daug kieta, tai atviro budo, po-
megio veikti ir net dirbti sunkij darb^ zenklas. Zmo-
gus, turintis tokiq rank^ paprastai nepasiekia dideles 
sekmes darbe, bet jis yra labai ryztingas ir istikimas 
tikslui, narsiai ir nesiski^sdamas istveria daug sun-
kumtj. Zmogui senstant, rankos kieteja, gumba ir 
dziusta. Ne veltui sakoma, kad jose pirmiausiai pasi
reiskia senatve. 

Nepaprastai kieta ranka rodo isminties stok^ 
brutalum^ negailestingum^ nepaisym^ kitij ir savo 
skausmo. Tai sadisto ir zudiko ranka. 
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Keturkampe ranka rodo polinkj j tiksliuosius 
mokslus, darbstum^ pastovum^, nuosirdzi^ meil^ ir 
draugyst^ su visais, nors pasireiskia sioks toks nepa-
sitikejimas zmonemis. 

Trikampe plona, energinga ranka rodo zmogi^ 
esant romantiskq, impulsyvi^ asmenyb^, linkusi^ j 
men^. Toks asmuo brangina laisv^, yra nepastovus 
meileje ir draugysteje. 

Pailga ranka grazi, elegantiska, su ilgais pirstais -
reiskia svajing^ jautri^ asmenyb^, kuriai nesvetimas 
ir praktiskumas. 

Apie rankq trumpai sakoma: 
• Didele ranka - gerasirdiskumas. 
• Didele ir sausa - veiksmingumas. 
• Didele ir minksta - sirdingumas, naivumas ir tin-

gumas. 
• Vidutine - dailininko energija, protas ir pastovu-

mas. 
• Kieta - nesivaldymas, rustumas, darbstumas ir 

troskimas jveikti savo ydas, bet daznai - nese-
kmingai. 

• Didele raudona - tingumas, irzlumas. 
• Didele ir kieta - energija ir fizine jega. 
• Plati ranka trumpais pirstais - laimingas gyveni

mas. 
• Maza ranka - zmones islaidiis ir savimylos. 
• Maza kauleta ranka - kietasirdiskumas, egoizmas 

ir nuolatinis susierzinimas. 
• Maza raudona ranka - tingus protas. 
• Apskrita, ispurtusi ranka - minkstasirdiskumas, 

gera siela, tingumas ir gera sveikata. 
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• Ranka su kreivais ir kauletais pirstais - godumas 
ir inteligencijos stoka, grubumas ir polinkis j ziau-
rumq .̂ 

• Balta, plona, su duobelemis vietoj krumplii^ ir 
plonais pirstais ranka - atsargiai! Tai bedvasio 
egoisto ranka. 

Chiromantai yra apibiidin? apie vien^ simtq, 
penkiasdesimt rankij ir delni^ tiptj, bet veliau isskirta 
tik septyni ar desimt tiptj, kurie apima ir visas kitas 
formas. 

DELNAS IR PIRSTAI 

Kuo lygesnis delno pavirsius, tuo ramesnis ir 
laimingesnis zmogus. Ir priesingai, kuo daugiau is-
kilimii ir jdubimii delne, tuo dorybingesnis, bet ma-
ziau laimingas zmogus. Kai delno dalis, prie kurios 
jungiasi nykstys (Veneros giiburys) labai iskili, tai 
per didelio meilumo zenklas. Kai si delno dalis jdu-
busi - nejausmingumas. 

Plonas, liesas ir siauras delnas rodo bailum^ po
linkj j silpnaprotyst^, nieksiskumci, nepatvarum^ ir 
energijos stok^. 

Labai storas delnas, jei pati ranka plona, rodo 
geidulingum^ aistringum^ polinkj j materialius da
lykus, per didelj pasitikejim^ savimi. 

Labai storas delnas, kieta ranka ir trumpi pirs
tai - tai ranka neissilavinusio darbininko, kuris nie-
kuomet nepagerina savo padeties. Tokia ranka ir dar 
netik^s nykstys budingi brutaliam kriminalistui. 
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Labai jdub^s delnas - nesekmes gyvenime, taip 
pat ir turtines. Jei delno jdubimas yra nukryp^s j Gy
venimo linijq, - seimynine painiava arba nepasise-
kimas meileje. Jei sitas jdubimas pakryp^s j Likimo 
l in i j^ - turtiniai nuostoliai, netgi bankrotas. Moters 
rankoje tai reiskia nevaisingum^. Nevaisingum^ tiek 
vyro, tiek moters taip pat atspindi ir issipiit^s delnas. 
Jei delno jdubimas pakryp^s j Galvos l in i j^ - silpnas 
smegenii darbas, kraujotakos ligos ir infarktas. 

PIRSTAI 

• Ilgi ir skaidriis pirstai rodo polinkj j men^ 
smulkmenij pamegim^ riapestj mazareiksmiais 
ir bereiksmiais dalykais. Zmones su tokiais pirs
tais yra iskalbus, nuoseklaus elgesio, bet lengvai 
perkalbami. Blogoje rankoje mineti zenklai reiskia 
apgaulingum^ bailumq ir melagingum^. 

• Trumpi pirstai - tai patiklumo zenklas. Trumpa-
pirsciai nekreipia demesio j smulkmenas, jie turi 
polinkj priimti visus dalykus kaip ties^ ir J14 ne-
svarstyti. Tai nenuoseklaus elgesio zmones. Jie re-
aguoja greitai, negalvodami ir nesvyruodami. Tai 
menkai s^moningi zmones. 

• Stori ir trumpi pirstai, jei ranka neprimityvi, reis
kia savimeil?, tuscias ambicijas, arogantiskum^ ir 
nuozmum^ siekiant tikslo. 

• Stori ir apacioje issipvit? pirstai. Tai savimylij, 
smaliziij, megstanciij „ger^" gyvenim^ - valgius, 
gerimus ir t.t. pirstai. Tokie pirstai budingi ir go-
disiams, girtuokliams, pasileideliams. 
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Sirses pavidalo pirstai, t. y. apacioje, tarp jsodos 
ir antro pirstikaulio jgaubti, rodo pasiaukojimq^ 
svaros, tikslumo, smaguriavimo ir t.t. pomegj. 
Sulink^ pirstai rodo didelj taupumcj^ netgi gobsu-
m ^ daznai kietasirdiskumq ir godum^ (tai patvir-
tina salutiniai zenklai). 
Pirstai lengvai atlosti j virsii, reiskia ger^ malo-
niai bendraujantj, nesavanaudisk^ daznai islai-
d\i, nors ir neturtingcj, asmenj. 
Kreivi ir blogai issivyst^ pirstai reiskia jgimt^ sa-
dizm^ ziaurum^ ir polinkj j zmogzudyst^. 
Svelniis ir skaidrus pirstai reiskia isminties stok^ 
ir beverciii kalbij pomegj. Tai apkalbinetojo, ple-
pio, melagio ir davatkos rankos puosmena. 
Labai suglausti, tarsi sulip? pirstai reiskia nesu-
valdom^ godum^ ir tuscias ambicijas. 
Pirstai, turintys plysius tarpupirsciuose, reiskia 
perdet^ smalsum^ o kartais, priklausomai nuo 
salutinii4 zenklij, ir apkalbinejim^. 
Kiigiski, j virsii smailiis pirstai rodo polinkj me-
nui. Daugumos aktorii4, poetii, kompozitorii^, 
kitvi meno zmoniij yra ilgi kiigiski pirstai. 
Kampuoti kvadratiniai pirstai rodo didelj min-
ties jeg^. Filosofai, politikai, sociologai, talentingi 
medikai, dramaturgai ir isradejai beveik visi turi 
kampuotus pirstus. 
Zmones su galuose platejanciais pirstais beveik 
bejausmiai. Juose vyrauja saltas isskaiciavimas, 
grubumas, egoizmas ir praktine veikla. 


