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1. Geschiedenis
Chiromantie of handlijnkunde is de oudste vorm van karakteranalyse! Bij
deze wetenschap wordt gekeken naar:
• De vorm van de hand, de stand van de vingers en de vorm van de nagels.
• De huidpatronen of lijnen in de hand.
Handlijnkunde was 5000 jaar geleden al bekend in India en China: de
Vedische geschriften vertellen er al over. Later werd het ook bekend bij de
Grieken en de Romeinen. Zo gaf Anaxagoras les in chirosophia (de wijsheid
van de hand) en schreef de beroemde filosoof Aristoteles, de leermeester van
Alexander de Grote, er omstreeks 350 v. Chr. een boek over.
Als gevolg van de Kruistochten raakte chiromantie ook in het Westen
bekend. In 1440 verscheen in Engeland het oudst bekende boekje Digby Roll
IV, en in 1448 schreef de Duitser Johann Hartlieb Die Kunst Chiromantie.
Paracelsus, de beroemde arts, schreef omstreeks 1550 dat je bepaalde kwalen in
de hand kon zien.
Helaas: de kerk beschouwde chiromantie als het werk van de duivel (net als
astrologie trouwens). Daardoor bleef het in het Westen een obscure wetenschap.
Pas dankzij C. G. Jung (1875 – 1961) die zich ook met chiromantie bezighield,
verwierf handlijnkunde ook aanzien in het Westen en werd het meer en meer
bekend. Jung schreef: Handen, waarvan vorm en functie zo sterk verweven zijn
met de psyche van de mens, zijn een sprekende uiting van het menselijk
karakter.
Ook in de bijbel wordt chiromantie als vanzelfsprekend genoemd: Job 37 :
7: De hand van alle mensen verzegelt Hij, opdat alle mensen die Hij gemaakt
heeft, het inzien.
Spreuken 3 : 16: Lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand
rijkdom en eer.
Jesaja 49 : 16: Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift.
Besef dat de lijnen van de hand in de loop van het leven (geleidelijk) kunnen
veranderen! De vorm van de hand, vingers en nagels is echter erfelijk en
verandert niet.

2. De linker- en de rechterhand
De linkerhand is verbonden met de rechterhersenhelft: bron van creativiteit,
intuïtie en voelen. Het is de emotionele hand en de karma-hand: hij laat zien
wat je in vorige levens aan ervaringen hebt opgedaan.
De rechterhand is verbonden met de linkerhersenhelft, bron van logisch
denken en praktisch bewustzijn. Hij laat zien wat je met de karmische
krachten (uit je linkerhand) in dit leven doet.
PS: Bij linkshandigen is de rechterhand de karma-hand en laat
de linkerhand zien wat je met de karmische krachten in dit leven doet. Ook dan
blijft je linkerhand de emotionele hand die met je rechterhersenhelft verbonden
is. Vandaar dat veel kunstenaars linkshandig zijn.

Rechterhersenhelft:
Intuïtie
Linkerhand:

Creativiteit
Voelen

= Emotionele hand en Karmahand
Linkerhersenhelft:
Logisch Denken
Rechterhand:

Praktisch bewustzijn
Laat zien wat je links doet

3. De vingers en de duim
De duim laat onze drie zielekrachten zien:
het bovenste kootje onze wilskracht,
het middelste kootje onze denkkracht en
het onderste kootje ons liefdeskracht (= voelen).
Zo symboliseert onze duim de Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest)
en de Trimurti (Brahma, Shiva en Vishnu).
Normale lengte: tot halverwege het onderste kootje van de wijsvinger (=
Jupitervinger). De duim brengt onze motivatie of gedrevenheid tot uiting.
Denk aan Klein Duimpje die de leiding nam en zijn broertjes veilig thuis bracht.
Bij een korte duim moet men leren zichzelf op te peppen of wat meer te
motiveren.
Een lange duim betekent een grote gedrevenheid, waarbij je het gevaar loopt
anderen je wil op te leggen of onder de duim te houden!

De wijsvinger of de Jupiter-vinger
Jupiter brengt naar buiten wat de duim in huis heeft.
De duim en wijsvinger vertegenwoordigen de uiterlijke
wereld, de ringvinger en de pink de innerlijke wereld.
De wijsvinger laat ons vermogen tot leiderschap zien, onze
zelfstandigheid (of het gebrek daaraan) en ons sociale
vermogen.
De normale lengte van Jupiter: tot aan de helft van het
bovenste kootje van de middenvinger.
Is Jupiter te kort, dan duidt dat op verlegenheid en
afhankelijkheid.
Is Jupiter te lang, dan duidt dat op een krachtige persoonlijkheid die
uitstekend leiding kan geven. Maar het gevaar van dominantie ligt op de loer.
De middenvinger of de Saturnus-vinger
De middenvinger bewaart het evenwicht tussen binnen
en buiten.
Ook laat deze vinger zien hoe we onze
levenservaringen verteren en verwerken. De lengte van
deze vinger is gelijk aan de breedte van onze hand.
Is deze vinger te lang, dan kan dat duiden op gevoelens
van eenzaamheid en angst.
Is deze vinger te kort, dan zijn we een tikkeltje
gemakkelijk: wie dan leeft, dan zorgt.
De ringvinger of de Apollo-vinger, ofwel de zonnevinger
Deze vinger laat zien:
ons enthousiasme,
onze creativiteit en
ons gevoel voor muziek/schoonheid/kunst.
De lengte van deze vinger reikt tot aan de helft van het
bovenste kootje van de middenvinger (= Saturnus).
Is de vinger korter, dan wijst dat op verlegenheid en het

verlangen liever niet naar buiten te treden.
Is de vinger langer, dan wijst dat op een grote creativiteit: het versterkt de
vermogens van deze vinger.

De pink of de Mercurius-vinger
pink staat voor: communicatie handel en geld seksualiteit
De lengte van deze vinger reikt tot aan het
bovenste kootje van de Apollo-vinger.
Is deze vinger korter, dan krijgen we te maken
met de neiging tot roddelen. Ook hebben we
dan moeite om naar buiten te treden met wat in
ons leeft. Is deze vinger langer, dan beschikken
we dikwijls over het vermogen om te spreken,
te zingen of te declameren. Marktkooplieden
dragen vaak een ring om de pink!

4. De stand van de vingers
1. De wijsvinger (= Jupiter-vinger) buigt naar
middenvinger (= Saturnus-vinger):
neiging om op anderen te leunen;
is snel afhankelijk van familie;
vaak een gebrek aan zelfvertrouwen.
2. Middenvinger (= Saturnus-vinger) wijst naar
Apollo-vinger (= ringvinger):
de neiging om problemen voor je uit te schuiven;
gevoelig voor darmproblemen (kan moeilijk verteren en verwerken...)
3. De ringvinger (= Apollo-vinger) wijst naar
middenvinger (= Saturnus-vinger):
je vertrouwt je Apollo-krachten onvoldoende (gevoel voor schoonheid etc.)
je hebt hoge verwachtingen van de ander en raakt (daarom) gauw teleurgesteld.
4. De pink (= Mercuriusvinger) wijst naar
ringvinger (= Apollo-vinger):
je hebt charme – die je echter ook kunt
misbruiken door te manipuleren
is er ruimte tussen de ringvinger en de
pink, ofwel staat de pink een beetje los
van de andere vingers, wijst dat op
eigenzinnigheid.

5. De handvormen
De hand is met veertien jaar volgroeid. Vanaf dat moment ligt
de vorm van de hand vast en verandert niet meer. De lijnen van de hand zijn
echter wel veranderlijk! De vorm van de hand is erfelijk: wij danken deze aan
onze voorouders.
Er zijn zes verschillende handvormen:
De elementaire hand:
Kenmerk: mensen met deze hand worden gedreven door hun wil. De huid van
de hand is ruw, op de rug van de hand is veel haar.
De duim is kort: motivatie is niet erg sterk.
Omdat de wil overheerst, maar de zielekrachten (duim) weinig ontwikkeld zijn,
heeft de mens met de elementaire hand dikwijls driftbuien.
Hij heeft geen behoefte zich te ontwikkelen, maar is gericht op overleven.
Hij is sterk fysiek gericht: seks is belangrijk, net als lichamelijke arbeid.
In Nederland komt deze handvorm nauwelijks voor.

De vierkante hand: de doe-hand
• Is gericht op de aarde.
• Houdt van orde, regelmaat, fatsoen en principes.
• Is trouw, vriendelijk en is een prima werknemer!
• Hij is praktisch, geen dromer.
• Laat gevoelens niet gemakkelijk zien.
Motto: Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
• Hij is een steunpilaar van de samenleving.
Deze handvorm komt met name in Duitsland, Engeland en Nederland voor.
De spatelhand: staat vooral in het teken van het voelen
Aan de bovenkant is deze hand breder dan aan de onderkant (of omgekeerd)
Mensen met deze hand zijn sterk sociaal gericht.
Ze brengen veranderingen en vernieuwingen: zijn dan ook de voorlopers en
revolutionairen.
Ze zijn zeer op zichzelf en geen groepsmens.
Passen zich niet aan...
Hebben een tomeloze energie en kunnen veel aan.
Hebben een brede belangstelling.
Ze zijn een goede begeleider van mensen.
De filosofische hand: staat in het teken van (geestelijk) denken
Vorm is rechthoekig, de vingers een beetje benig.
Introvert, analyseert graag, is een studiehoofd en onderzoekt graag de
mysteriën van het leven.
Zeer intuïtief.
Einzelgänger.
Voorlopers op geestelijk gebied.
Hebben een lijntje met boven.
Kunnen moeilijk niets doen.

De konische hand: luchtteken
Hand is ovaal,
langwerpig, als een
tulp (die nog dicht is).
Sierlijk, artistiek,
goed verzorgd.
Vrouwelijke
uitstraling: zachtheid,
gevoeligheid,
verbeeldingskracht
Uiterlijk is
belangrijk.
Kunstenaarshanden
Rijke fantasie en
sterke intuïtie Weinig
doorzettingsvermogen.
Luchtwegen kwetsbaar.

De psychische
hand
Smalle,
breekbare hand.
Niet praktisch.
Gevoelig,
intuïtief,
mediamiek
Lijkt zweverig.

6. De primaire lijnen in de hand
a) De levenslijn
Laat onze energie zien, onze vitaliteit en ons vermogen om te verwerken en
los te laten (zowel fysiek, als geestelijk).
Korte lijn: kan wijzen op weinig energie (wordt vaak door andere lijnen
overgenomen).
Onderbroken: tijdelijk minder energie.
Doorsnijding: plotselinge situatie die overwonnen moet worden. Ruime
lijn: een ruim denken, zonder vooroordelen.
b) De hoofdlijn
Laat zien over wat voor intelligentie of denkvermogen wij beschikken.
Is het begin los van de levenslijn: dan beschikte je al jong over een
zelfstandig denken (los van de familie). Zijn de beide lijnen (levenslijn en
hoofdlijn) lang verbonden met elkaar, dan had je moeite om los te komen
van het ouderlijke huis. Loopt de hoofdlijn vrij recht, dan heb je een
nuchter, logisch denken. Buigt de hoofdlijn naar beneden (naar de
maanheuvel) dan is jouw denken fantasievol, emotioneel en invoelend.
c) De hartlijn
Laat onze hartekracht zien, ons invoelende vermogen en onze emotionele
betrokkenheid.
Is er aan het einde een vork: grote inzet, tomeloze energie. Soms lopen
hartlijn en hoofdlijn in elkaar over: dan spreken we over de simiaanlijn.
Gaat er aan het einde van de hartlijn een vallende lijn naar beneden, dan
kan dat op faalangst wijzen.

7. Bijzondere tekens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De Salomonring: wijsheid
Het spirituele kruis: tussen hoofdlijn en hartlijn
De Samaritaanlijntjes onder de pink
Kinderlijntjes
Relatielijnen
Stresslijnen
Teacher’s square (ofwel lerarenvierkantje)
Sympathielijnen

Het bepalen van de leeftijd van een gebeurtenis

De hand van Hillary Clinton

1) levenslijn
2) de hoofdlijn en de hartlijn samen vormen de simiaanlijn
3) de gordel van Venus
4) Karmalijn
5) Marslijn
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