
 “Ken je je hand, 
dan ken je jezelf 

en niemand 
kan je nog iets 

wijsmaken”
- Handleeskundige Magda van Dijk-Rijneke
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De hand is de 
spiegel van 
lichaam & ziel
Kijk in de spiegel en je ziet je 
spiegelbeeld.

Kijk in je handen en je ziet het 
spiegelbeeld van je leven

Het nieuwste boek van 
handleeskundige Magda van Dijk-
Rijneke ‘Standaardwerk Universele 
Handleeskunde’ biedt ieder die 
geïnteresseerd is in deze materie 
een uitstekende opstap. Mensen die 
niet alleen geïnteresseerd maar ook 
ervaren zijn, zullen nooit eerder een 
boek gevonden hebben waarin alle 
kennis en vaardigheden zo helder 
en compleet beschreven zijn. Deze 
uitgave is door zijn toegankelijkheid en 
zijn volledigheid uniek in Nederland.

Het boek geeft een overzicht van de 
allernieuwste inzichten op dit gebied 
en is een complete gids voor iedereen 
die zijn eigen of andermans handen wil 
analyseren. Het is tevens een leidraad 
naar je innerlijke wereld.

n je handen zit kostbare kennis verstopt over je talenten, karaktertrekken en wilskracht. Je kunt je 
hand zien als een persoonlijk dagboek of als een blauwdruk van je karakter. 

Wanneer je je handen leert analyseren, kom je tot betere zelfkennis. Een analyse van de vorm en andere 
aspecten van de handen geven een volledig beeld van jezelf en je gedrag weer. Het laat zien wie je bent, 
waar je van houdt, hoe je lief hebt, wat je capaciteiten zijn, hoe je denkt en of je tevreden of ontevreden 
bent. Ook vertellen je handen iets over je levensproces en kunnen ze antwoord geven op vragen zoals: 
verloopt je leven zonder veel problemen of heb je veel ‘ups en downs’, waarom gebeuren er bepaalde 
dingen, wat is er tot nog toe met je gebeurd, hoe ontwikkelen je karakter en talenten zich, over welke 
mogelijkheden beschik je nog, heb je doorzettingsvermogen en wat wil je in je leven bereiken?

Wat is handleeskunde?
Handleeskunde, ook wel chiro-

logie genoemd, is een op ervaring 
gebaseerde wetenschap, waarmee je 

door het bestuderen van je handen op een 
boeiende wijze je karakter en natuurlijke aanleg 

kunt leren ontdekken. De hedendaagse weten-
schappelijke handleeskunde is voortgekomen 
uit de ‘chiromantie’ (het voorspellen uit de hand) 
die vroeger werd beoefend.

Een stukje geschiedenis 
De hand fascineert de mensheid al duizenden 
jaren. De eerste Chinese studies van rond 3000 
v. Chr. beschrijven de hand als de spiegel van 
ons zielenleven. Heilige Hindoe-geschriften 
over handleeskunde dateren uit 2000 v. Chr. De 
vroegste verwijzingen hiervan treffen we aan in 
de Vedische tekst ‘De wetten van Manoe’. Het 
is bekend, dat de oude Chaldeeën, Tibetanen, 
Soemeriërs en Babyloniërs zich met handlijn-
kunde inlieten, net als de Hebreeën, de Egypte-
naren en de Perzen, hoewel hiervan in geschre-
ven vorm niets meer is terug te vinden.

De Romeinen en de oude Grieken verdiepten 
zich eveneens in handlijnkunde. De Grieken be-
dachten de term ‘chirosofie’ (van ‘cheir’, hand 
en ‘sofia’, wijsheid).

In de eerste vijftien eeuwen werd handleeskun-
de voornamelijk beoefend in het Midden-Oos-
ten, waarna deze wetenschap door toedoen van 
de kruistochten naar Europa overwaaide, totdat 

de rooms-katholieke kerk haar verwierp. De 
Inquisitie zorgde ervoor dat deze kunde in het 
Westen bijna werd weggevaagd. Daarna werd 
de handleeskunde vooral in het geheim beoe-
fend, waardoor zij tot op vandaag nog altijd als 
een occulte wetenschap wordt bestempeld. 

In de 16 de en 17de eeuw begonnen geleerden 
deze materie op een ernstige en meer verant-
woorde wijze te bestuderen en ontwikkelden 
ze allerlei systemen. Het oudst bekende boek 
over handlezen werd omstreeks 1448 geschre-
ven door Johann Hartlieb en kreeg de titel ‘Die 
Kunst Ciromantia’. Het boek werd om onbeken-
de reden pas na zijn dood (1475) gepubliceerd. 
Johan Indagine was een geestelijke uit de16de 
eeuw en hoewel hij in Duitsland woonde, waar 
de Inquisitie niet al te hevig was, werd zijn werk 
‘Introductions Apotelesmaticae’ (1522) toch 
door de kerk op de lijst van verboden boeken 
geplaatst. Vanaf de 19de eeuw leefde de hand-
leeskunde weer op. 

I

Hedendaagse handleeskunde
In onze tijd wordt de nadruk gelegd op het psy-
chologische aspect van de handleeskunde. Het 
voorspellende element komt maar zelden aan 
bod en wordt in vele boeken zelfs helemaal ach-
terwege gelaten. Mensen die door middel van 
het lezen van de handen voorspellingen doen, 
gebruiken de hand als een soort inductor. Een 
chiroloog, een wetenschappelijke handleeskun-
dige, distantieert zich van het voorspellende 
aspect.

Er is ook een complete studie bij gekomen: ‘Der-
matoglyfie’, oftewel de studie van de huidpatro-
nen op de palm en de vingers. De huidpatronen 
hebben te maken met genetische factoren en 
door het bestuderen ervan kunnen ziektes wor-
den vastgesteld.

De hedendaagse handleeskundigen beoefenen 
hun werk als een wetenschap, volgens duidelij-
ke en vastomlijnde regels, waarbij ervaring een 
grote rol speelt. Vroeger hechtte men waarde 
aan de afzonderlijke aspecten, maar nu wordt 
de gehele hand op een ‘holistische’ wijze bestu-
deerd en worden allerlei factoren tegen elkaar 
afgewogen. Door de moderne interpretatie van 
oude theorieën kunnen deze vaak een geheel 
nieuwe, onverwachte betekenis krijgen. Der-
halve kunnen we stellen dat moderne hand-
leeskunde ‘een mélange is van de wijsheid van 
vroeger en de kennis van vandaag’.
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In principe laten beide handen verschillende elementen van je karakter 
zien. De meesten onder ons zijn rechtshandig, wat betekent dat je rechter-
hersenhelft dominant is. In dit geval wordt de rechterhand de ‘actieve’ hand 
genoemd, terwijl de linkerhand dan de ‘passieve’ hand is. Ben je linkshan-
dig, dan is het net andersom.

De passieve hand weerspiegelt het onbewuste en vertelt iets over 
je innerlijke of persoonlijke leven met je natuurlijke aanleg en kwaliteiten. 
Daartoe behoren je geërfde eigenschappen, gedragspatronen, instinctieve 
reacties, opvattingen, talenten, emoties, herinneringen uit je kinderjaren en 
je potentiële vermogens, alsook een stukje karma. Deze hand laat zien hoe 
jij in een vertrouwde omgeving jezelf bent.

De actieve hand weerspiegelt het bewuste en vertelt iets over je alle-
daagse leven, hoe jij reageert op gebeurtenissen en hoe je je gedraagt in 

het openbaar. Daartoe behoren ook je aangeboren kwaliteiten, logica en 
(zelf)ontwikkeling. De actieve hand symboliseert jouw voornemens en de 
doelen die jij wilt bereiken, je bestemming. Deze hand toont hoe jij je na-
tuurlijke aanleg, je vermogens en gedragspatronen verbeterd of ontwikkeld 
hebt, om zo je bestemming te realiseren. 

De vorm van de hand vertelt iets over je fundamentele karakter. 
Mensen met eenzelfde vorm van handen hebben gelijkaardige karakters.

De basis van de hand, onderaan de palm, symboliseert je instinc-
tieve onderbewuste en primitieve drijfveren. Dit gebied vertegenwoordigt 
je intuïtie, fantasie, ontvankelijkheid, libido en overlevingsdrang. Dit is het 
terrein van je meest verborgen gevoelens en verlangens. In de basis van je 
hand liggen je fundamenten, je psychische grondslag en de verbinding met 
het collectieve onbewuste, de ‘oerervaring’ van de mensheid.

In de handpalm zetelen al je vermogens, gewoontes, gedrag, gevoe-
lens, het denken enz. 

De kussentjes of bergen vertellen hoe vaak of hoe sterk je deze 
vermogens gebruikt. 

De vingers duiden de manier aan waarop je deze vermogens toepast. 
Vingers kunnen ook veranderen, ze kunnen krom gaan staan, om hun as 
draaien of zelfs groeien. Dit laat zien of jij je vermogens op de juiste wijze 
aanwendt.

De lijnen in de handpalm maken je levensweg zichtbaar en zij 
kunnen binnen een termijn van twee jaar veranderen.

Een 
beetje
theorie

Grote of kleine 
handen De grootte van de hand vertelt hoe 

gedetailleerd je bent en hoeveel tijd of 
aandacht je aan iets kunt spenderen.

Grote handen
Grote handen vertellen dat je snel tevreden bent en van de kleine dingen des levens houdt. Je hebt een 
ontspannen levenshouding en wil nooit opgejaagd of ergens toe gedwongen worden. Je gaat nauwgezet 
te werk en bent heel goed in het uitwerken van details. Je denkt goed na vooraleer je een besluit neemt of 
tot handelen overgaat. Je bent een echte denker en hebt meestal een verfi jnd handschrift. 

Kleine handen
Kleine handen zeggen dat je een brede kijk op het leven hebt, zowel privé als zakelijk. Omdat je situaties 
direct overziet, ben je in staat om snel en intuïtief te handelen. Je bent echter niet geïnteresseerd in de de-
tails en je bent nogal slordig en eigengereid. Je lijdt eventueel aan zelfoverschatting. Je bent wel fl exibel, 
kunt goed organiseren en je hebt ondernemingslust. Je handschrift is meestal groot en slordig.

Heb je daarbij knokige vingers, dan ben je minder slordig en wel gedetailleerd. 

Middelgrote hand
Je hebt een evenwichtig karakter, bezit een praktisch oordeelsvermogen en je bent een bemiddelaar.

Ofwel zijn de karaktertrekken van de hierboven beschreven 
handtypes in matige vorm aanwezig.
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Lengte van de 
vingers De lengte van de vingers laat zien of je in het algemeen 

impulsief of beheerst reageert en in hoeverre je op de 
buitenwereld gericht bent.

De vorm van de handpalm laat zien wat voor basiskarakter, vermogens en talenten je hebt en hoe je in principe bent. Symbo-
lisch gezien zetelen in je handpalm je basisvermogens, zoals je instincten of verlangens. Je bent je niet altijd van die vermo-
gens bewust, maar ze zijn wel bepalend voor je gedrag. De vingers vertellen hoe je deze vermogens gebruikt.

Korte vingers
Je geest heeft weinig tijd nodig om iets te verwerken of te begrijpen, waardoor je spontaan, emotioneel, instinctief 
en impulsief reageert. Daarbij kun je opgewekt, bruisend, opmerkzaam, snel opgewonden en ongeremd zijn, maar 
ook ongeduldig. Je houdt van plezier en maakt niet gauw ergens een probleem van. Je bezit het vermogen om snel 
de dingen te overzien, waardoor je goed kunt organiseren en snel kan beslissen. Situaties voel je snel aan, maar je 
vergeet daarbij vaak de bijkomstigheden en details (dit is anders als de vingers knokkels hebben). Je bent behulp-
zaam en je bent in staat om anderen te inspireren en motiveren. Daarnaast heb je een brede kijk op het leven.

Lange vingers
Het duurt even voordat je geest iets verwerkt heeft of tot een conclusie komt. Hierdoor reageer je verstandelijk en 
doordacht. Je bent onderzoekend, kritisch en leergierig. Je werkt op een rustige, geduldige en nauwgezette manier. 
Je let op details en denkt na voordat je handelt. Je bent een echte volhouder. Maar, je kunt ook behoorlijk kortzich-
tig en pietluttig zijn. Toch hou je van afwisseling en wil je gestimuleerd worden. Je verkeert graag in gezelschap, 
praat graag en vindt het prettig om in de belangstelling te staan.

Gemiddelde lengte vingers
Je kunt zowel spontaan als beheerst op situaties reageren. 

Lengte wijs- en ringvinger
De wijs- en ringvinger verschillen vaak in lengte en dit laat zien hoe je omgeving het beste met jou kan omgaan. 

Is je wijsvinger het langst dan heb je sterallures en regel of dicteer je graag de dingen, ook binnen een relatie. Je 
bent zelfstandig, ambitieus en houdt ervan om het initiatief te nemen. Ook wil je graag ’speciaal’ gevonden worden. 
Je neemt veel verantwoordelijkheden op je en leidt dan ook bijna de hele huishouding en andere sociale zaken. Je 
bent vergevingsgezind, tolerant en weinig jaloers maar je kunt wel bazig of egocentrisch zijn. Wanneer je moe bent 
maakt een schouderklopje alles weer goed. 

Is echter je ringvinger het langst dan ben je een charmeur en deel je graag de dingen ook binnen een relatie. Je 
bent creatief, enthousiast, attent en hulpvaardig en houdt van uitdagingen. Je wilt graag het stralende middelpunt 
zijn en hebt veel aandacht nodig. Met plezier ben je betrokken bij de dagelijkse dingen in en rondom het huis en je 
wilt de mensen om je heen behulpzaam zijn. Je bent sympathiek, aanpassend en een echte genieter. En toch kan 
je ook zeer kritisch of perfectionistisch zijn, maar een compliment doet wonderen. 

Ben je eerlijk en rechtdoorzee?
Wanneer je pink mooi recht van vorm is, duidt dit erop dat je op een eerlijke en openhartige manier met anderen 
omgaat. Je bent soms al te goedgelovig en naïef, wat dikwijls tot teleurstellingen leidt.

Heb je een pink, die licht richting ringvinger buigt, dan wijst alles erop dat je over flink wat charme en verleidings-
kracht beschikt die je af en toe wel eens gebruikt of misbruikt om anderen te manipuleren. Je kunt anderen helpen, 
troosten en overtuigen door met hen te praten, maar of dit altijd betrouwbaar is, is nog maar de vraag. Zelf ben je 
niet zo makkelijk te misleiden of te bedriegen.

Is je pink krom, dan versterkt dat de bovengenoemde eigenschappen. Je bent een echte manipulator. Je bent rad 
van tong, waardoor je anderen om de tuin kunt leiden zonder je eigen gevoelens prijs te geven. Je kunt oneerlijk of 
onbetrouwbaar zijn, maar evenzo een charmeur, een uitstekende verkoper of hulpverlener. 
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Vingerspreiding
Een andere manier om te ontdekken of je openhartig dan wel 
terughoudend bent, bestaat erin te kijken naar de wijze waarop 
je je vingers spreidt.

Kun je je vingers wijd uitspreiden, dan ben je openhartig, onaf-
hankelijk en heb je weinig (seksuele) remmingen. Je hebt durf 
en zelfvertrouwen. 

Staan je vingers dicht bij elkaar, dan ben je geremd. Je hebt 
last van onzekerheid bij het aangaan van relaties en je hebt een 
duidelijk gebrek aan zelfvertrouwen.

Zo zegt een kleine ruimte tussen middel- en ringvinger dat je de 
neiging hebt om de dingen steeds weer uit te stellen. Je denkt 
aan je eigen voordeel en durft het nauwelijks aan om je eens 
lekker te laten gaan. Je houdt angstvallig vast aan de bestaande 
normen en tradities. Je hebt een grote behoefte aan begrijpende 
en loyale mensen om je heen. Bovenal wil je respectvol behan-
deld worden en als anderen dat niet doen, word je afstandelijk.

Een grote ruimte of wijkende pink laat zien dat je een onafhanke-

lijke denker bent en nooit twijfelt. Je zult altijd je vrijheid en zelf-
standigheid beschermen om jezelf te ontwikkelen. Het duidt op 
een confl ict tussen vrij zijn enerzijds en trouw aan familie, werk 
of gezin anderzijds. Je wilt af en toe helemaal vrij en alleen zijn, 
zonder je achtergrond of aanhang. Je hebt een onconventionele 
kijk op seksualiteit en relaties. Het vertrouwen in jezelf, in het 
leven en in de toekomst is groot.

De spreiding van de duim ten opzichte van de palm, en daar-
door de afstand van de duim tot de rest van de hand, maakt 
duidelijk hoeveel zelfver-
trouwen, eigenwaarde en 
zelfexpressie je hebt. Het 
laat tevens zien hoe (on)
conventioneel en hoe libe-
raal je bent.

Handlijnkunde is een 
specialisme van de 

Handleeskunde
Voor de geboorte wordt jouw levensplan, samen met je karakter-
eigenschappen, letterlijk ‘in grote lijnen’ in je handen vastgelegd. 
Je kunt de handen dan ook zien als de ‘routebeschrijving’ van 
je leven’. 

Omdat het bewezen is dat er een verbinding bestaat tussen de 
hersenen en de handen, zijn onze handen als het ware een ver-
lengstuk van onze psyche en het is die psyche die, samen met 

de eigenschappen van de ziel, als een blauwdruk in de handen 
wordt opgetekend. Via de zenuwuiteinden zorgen de hersenim-
pulsen ervoor dat, gedurende je leven, je handelingen, emoties, 
gedachten en belevenissen in de lijnen worden geregistreerd. 
De lijnen weerspiegelen de drie universele kwaliteiten: voelen, 
willen en denken. Daarnaast tonen de lijnen wat je aan talenten 
en energie bezit en in hoeverre je in staat bent die te gebruiken.
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‘Persoonlijke 
routekaart 
des levens’

De lijnen wijzen je de ‘te gane weg’, ofschoon de route en het reisdoel nog niet helemaal vastlig-
gen. Onderweg kunnen zich namelijk allerlei situaties voordoen die invloed op je route hebben. Zo 
kan je van ‘richting’ (moeten) veranderen en een ‘omweg’ (moeten) nemen. Bewuste koersver-
anderingen zijn in de lijnen terug te vinden, want verander je je levenswijze, dan verandert je 
Levenslijn en verander je van manier van denken, dan verandert je Hoofdlijn. Lijnen kunnen smal, 
breed, diep, vaag of gebroken zijn. Je hebt misschien weinig of juist veel lijnen in je hand en in de 
loop der jaren kunnen er nieuwe lijnen ontstaan, terwijl andere lijnen verdwijnen of veranderen.

Zelfontwikkeling
De lijnen geven in de eerste plaats aan over hoeveel talent en energie je beschikt en in hoeverre je in staat bent die vaardigheden aan te wenden. Zijn 
er in het lijnenpatroon van beide handen verschillen op te merken, dan kan dit betekenen dat je een bepaalde eigenschap of hebt ontwikkeld, of net hebt 
veronachtzaamd. Ligt er in de passieve hand een lijn die in de actieve hand niet aanwezig is, dan betekent dit dat je in aanleg een bepaald talent bezit. 
Je bent er echter nog niet aan toe om dat talent aan te boren, ofwel ben je je er nog niet van bewust. Op een bepaald moment in je leven, als de tijd rijp 
is, zal je dat talent gaan gebruiken. Als zichtbaar teken hiervan zal er in je actieve hand een nieuwe lijn ontstaan. 

De lijnen in je hand
De lijnen laten zien in hoeverre je in staat bent de eigenschappen die ze 
vertegenwoordigen te gebruiken en in welke richting je wordt gestuurd. 

Primaire lijnen zijn de Levens-, Hoofd-, en Hartlijn en deze vertellen of je in balans bent en 
of er harmonie is tussen de drie universele kwaliteiten, te weten: voelen, willen en denken.

Secundaire lijnen, zoals de Saturnus-, Apollo-, en Mercuriuslijn, weerspiegelen gedach-
ten, opvattingen en gedragingen. Zij geven aan of je van koers bent veranderd. Secun-
daire lijnen kunnen tamelijk snel veranderen.

Tertiaire lijntjes of tekentjes kunnen dit versterken of verzwakken. Derge-
lijke lijnen kunnen snel veranderen of verdwijnen.

Quartaire lijntjes zijn korte lijntjes, ’invloedslijntjes’ en tekentjes die aanvul-
lende informatie geven. Deze lijntjes kunnen weer verdwijnen.

Waarvoor staan 
de lijnen?
• Levenslijn » Levenskracht.  

Zegt iets over je levenswijze en 
vitaliteit. 

• Hoofdlijn » Mentale kracht.  
Laat zien hoe je denkt. Concentra-
tie, begrip en mentaliteit.

• Hartlijn » Emotionele kracht. 
Emotionele kant van je persoon-
lijkheid. Houding, behoefte, liefde 
en sensitiviteit.

• Saturnuslijn » Daadkracht.  
Vermogen om ambities te verwe-
zenlijken. Succes, voldoening en 
invloed van je omgeving.

• Apollolijn » Creatieve kracht.  
Laat zien of je je succesvol en 
tevreden voelt. Creativiteit, geluk, 
rust en levensbeschouwing.

• Mercuriuslijn » Kracht van het 
zenuwstelsel.  
Gezondheid, spijsvertering, weer-
stand, zakelijkheid en tegenwoor-
digheid van geest.
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De
Levenslijn

De Levenslijn vertelt iets over de kwaliteit van het leven. Zij laat zien hoe vitaal 
en levenslustig jij bent en maakt ook belangrijke koerswijzigingen zichtbaar.

Anders dan soms beweerd wordt, laat de Levenslijn gelukkig niet zien hoe oud 
je wordt. Deze lijn geeft wel aan hoe je in het leven staat en hoe dynamisch dat 
verloopt. Zij vertelt alles over je energie, lichamelijke vitaliteit, drijfveren en emo-
ties. De Levenslijn toont hoe lang je fysiek en geestelijk met iets kunt doorgaan 
en hoe lang je iets volhoudt.

Heb je een mooie, duidelijke Levenslijn, dan geniet je volop van het leven. Je 
bent doelbewust, bezit veerkracht, hebt zelfvertrouwen en een duidelijk levens-
doel. Je gaat makkelijk met problemen om en je beleeft de dingen lichamelijk. Je 
voelt je betrokken bij de mensen en de situaties om je heen. 

Een onduidelijke, zwakke Levenslijn laat zien dat je over weinig energie beschikt 
en/of dat je ze niet goed aanwendt. Je hebt negatieve gedachten, bent bang om 
iets te ondernemen of je voelt je gefrustreerd en nerveus. Je bezit weinig weer-
standsvermogen, bent kwetsbaar, humeurig, besluiteloos en wellicht depressief. 

Is je Levenslijn halverwege onderbroken, maar wel overlappend en ziet hij er 
verder sterk uit, dan wijst dit op een probleem van voorbijgaande aard. Het kan 
er eveneens op wijzen dat je op een andere manier bent gaan leven. Wordt de 
Levenslijn na deze overlapping echter dunner of zwakker, dan heb je door die 
verandering stress gekregen of is je leven minder leuk geworden.

Transformatie
Grote verschillen tussen de lijnen in beide handen wijst erop dat je 
grote uitdagingen wilt aangaan en vergaande veranderingen wilt 
doorvoeren. Hoewel de uitvoering ervan moeilijk zal zijn, betekent 
het wel dat je de mogelijkheid hebt om je karma te verbeteren. Het 
kan echter wel wat tijd en moeite kosten om je de lessen, die je 
in dit leven moet leren, met succes eigen te maken. Hierdoor kan 

je je ongelukkig voelen of, als reactie hierop, op een koele, ratio-
nele wijze gaan leven. Op een bepaald moment zal je je daarvan 
bewust worden en dat leidt dan meestal tot een emotionele crisis. 
Van dan af zit je midden in een transformatieproces, een moei-
zaam proces dat heel wat inspanning vereist.

MAAK KANS OP HET BOEK
‘Standaardwerk Universele Handleeskunde’

PRIJSVRAAG: Wat heb je middels dit 
artikel over je eigen handen bijgeleerd?

WIN

via mail naar: info@para-astro.be 
via de post:  voor België: Para-Astro, Kortrijkseweg 353/3, 8791 Beveren-Leie
  voor Nederland: Para-Astro, Postbus 350, 4560 AJ Hulst

Stuur je 
antwoord 

door:

De winnaar wordt eind juni op onze website (www.para-astro.be/win) bekend gemaakt.
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Nieuw levensplan
Het kan gebeuren dat er op rijpere leeftijd nieuwe lijnen in het bo-
venste deel van de palm ontstaan. Dit gebeurt meestal na een 
transformatieperiode en nadat er een stukje karma is afgewerkt. 
Wanneer er nieuwe, dunne lijnen ontstaan, betekent dit dat je ziel 
naar verandering en ontplooiing verlangt. Je krijgt als het ware een 
nieuw levensdoel. Worden de nieuwe lijnen dieper, dan heb je de 
nieuwe kansen met succes aangegrepen. 

Nieuwe lijnen in je passieve hand vertellen dat je je natuurlijke 
aanleg, je grondslag, hebt veranderd. Innerlijk kunnen er zich dan 

heel wat verstrekkende processen afspelen. Daarom zijn de klein-
ste veranderingen in de passieve hand veel ingrijpender dan die in 
de actieve hand. Doordat je je ‘zijn’ hebt gewijzigd, heb je namelijk 
ook je bestemming veranderd en je karma bijgesteld. Van zodra 
deze innerlijke veranderingen ook in je actieve hand zichtbaar wor-
den, worden de wensen van je ziel verwezenlijkt. Je ziel inspireert 
je en vormt de essentie van je bestaan. Wanneer je je daarvan 
bewust wordt, zal je ziel een verdere groei en ontwikkeling door-
maken. 

Over de auteur
Magda heeft zich gespecialiseerd in de wetenschap van de Hand-
leeskunde en in het analyseren van handen om daarmee mensen 
een beter inzicht te kunnen geven in hun karaktereigenschappen, 
talenten en de gebeurtenissen in hun leven.

Ze heeft al jarenlang een praktijk als chiroloog (handleeskundi-
ge) en heeft duizenden handen gelezen. Door eigen onderzoek 
en vele jaren van studie heeft zij zich veel expertise over deze 
wetenschap eigen gemaakt. Door haar onderzoekingen kwam zij 
tot de vernieuwde Universele Handleeskunde. 

Sinds 1990 draagt zij haar kennis hierover uit met haar ‘School der 
Universele Handleeskunde’. Ook heeft zij haar kennis en inzichten 
gepubliceerd in tal van artikelen en boeken.

Magda ziet Handleeskunde als een dynamische, empirische we-
tenschap die met zijn tijd meegaat. Zij ervaart de kunde van het 

handlezen als een fascinerend middel om 
de levensverhalen van mensen zichtbaar 
te maken en, wat nog belangrijker is, om ook 
daarmee de processen die mensen op hun levens-
weg ondergaan voor hen te kunnen uitleggen. Zij ontdekte dat veel 
mensen tegen hun aard en talenten ingaan en daardoor lusteloos, 
ziek of depressief worden. Daarom ziet zij het als haar roeping om 
anderen van deze boeiende materie deelgenoot te maken om ze 
zo te helpen hun levensweg te volgen.

Magda’s credo is dan ook: “Ken je je hand, dan ken je jezelf en 
dan kan niemand je nog iets wijsmaken!”.

School der Universele Handleeskunde
www.magdavandijk.nl
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