


























































































































































































































































































vormd door manier waarop u werkte Een vereelte hand heeft nu eenmaal een 
ander-lijnenspel ;dan een niet vereelte hand, ook al zullen vele deskundi-
gen dat misschien ; ontkennen* De hoofdlijnen zijn over het algemeen duidelijk. 
Als u wilt weten wat ze betekenen, dan kunt beter een van de vele boekjes 
daarover raadplegen* De weergave van de hoofdlijnen is daarin heel goed 
en vo-or mij is het practisch onmogelijk om dit verbaal duidelijk genoeg te 
beschrijven. 

Linkerhand en rechterhand worden verschillend gewaardeerde Onthoudt 
u dits het belangrijkst dat men in een hand kan lezen is niet de toekomst, 
maar wat de persoon is» 

Een hand die week is en waar veel kussentjes zijn vooral onder de 
vingers zegt dat dit een persoon is die niet veel werkt* Zien we boven-
dien dat de vingertoppen zacht en schoon zijn zonder enige verruwing van 
de huid, dan is dat iemand die het nogal gemakkelijk neemt* 

Kijken we verder naar de handpalm, dan letten we vooral op de handwor-
tel, de plaats waar de handpalm- uitloopt in de pols* Belangrijk iss 
Beginnen de lijnen bij de aanzet van'de 'palm' zodat de muis van de hand al 
of niet omlynd wordt* Mensen met een zeer grote vitaliteit (en dan moet u 
aannemen dat die veel tegenslagen kunnen verwerken, als u hen de hand leest) 
hebben altijd een lijn, die doorloopt tot aan de handwortel* Verder hebben 
de meeste van hen twee of meer kleine lijnkransen, die om de pols heen schij-
nen te lopen* Ziet u dit, dan heeft u te maken met iemand die zeer veel aan-
kan* U moet, dus alles wat u wilt interpreteren positief doen* 

Als u ziet, dat er op de vingertoppen hier en daar prikjes zijn, dan 
doet die persoon .aan handwerken^ die heeft zich aan een naald geprikt* 
Wilt u een psychisch rapport opbouwen gebaseerd op vertrouwen, dan kan zo 
iets u van dienst zijn* Let dus op die kleine tekens* 

Handen hebben nog meer te vertellen* Kijk naar de nagelriemen* Zijn ze 
goed verzorgd? Zitten ze los of vast? Ze zeggen iets over de zorg, die de 
persoon voor; zichzelf heeft* De manier waarop de nagelriem opzij is inge-
scheurd, geeft bovendien ook aan welke spanningen er zijn* Kijk ook of iemand 
nagels bijt* Iemand,, die op zijn nagels kauwt, is over het algemeen een zenuw-
pees* Dat wil dus zeggen, dat u daar wat langzaam aan moet doen* 
Misschien denkt u dat dit allemaal van weinig betekenis is* Maar vergeet u 
een ding niets 

Alles wat wij paranormaal willen doen voor een ander (dat geldt voor ge-
nezing, voor psychische hulp en vele andere dingeji) moet gebaseerd zijn op 
een zo juist mogelijk erkennen van die persoon* Een droom kunt u het best uit-
leggen, als u een duidelijk beeld heeft van de dromer* Een zieke kunt u het 
gemakkelijkst helpen, als u niet alleen aan de hand van die kleine verschui-
vingen in de fysiognomie kunt zeggen "die kwaal is waarschijnlijk", maar als 
u bovendien nog enig begrip heeft van de situatie van die mens* 

Let ook op de bewegingen van een mens* Er zijn mensen die arthritis heb-
ben (dus eigenlijk verstijfd zijn) en toch een zekere elegance behouden* 
Er zijn ook mensen die helemaal niets mankeren en toch. een wat robotachttig 
bewegingspatroon vertonen* Bewegingen geven dus ook iets aan, want die zijn 
niet alleen bewegingen van de souplesse van het lichaam, ze geven gelijktij-
dig ook de innerlijke gesteldheid a,an* 

Als u iemand ziet wiens bewegingspatroon grof is, dan kunt u aannemen 
dat die persoon ook grover reageert* Is er een zekere elegance, dan kunt u 
aannemen dat deze persoon in ieder geval in een goede samenwerking func-
tioneert. Hier zijn alle delen van het "ik" goed op elkaar afgestemd. 
Met al deze dingen tezamen kunt u uw medemens beter benaderen* 

Gaat u nu niet voor de spiegel staan om te kijkens heb ik nu een pruimen-
mondje of heb ik een bovenlip zo of zo* Want als u uzelf zonder dit niet 
kent, zult u. uw spiegelbeeld toch verkeerd interpreteren en ongetwijfeld u 
een brevet van geestelijke bekwaamheid geven dat u niet verdient* Ken uzelf, 
dan .heeft u dat niet nodig* Maar uw medemens kent u niet* En zelfs als u 
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