
 

 
 

 

Handanalyse of Handlijnkunde wordt vaak in verband gebracht met het voorspellen van de toekomst. 
Echter, westerse handanalyse is gericht op karakter duiding, talentanalyse en consultatie over persoonlijke 

ontwikkeling. Dat is ook hoe ik handanalyse gebruik in mijn praktijk.  
 

In de handen komen de uiteinden bij elkaar van alle energiebanen of meridianen die door je lijf lopen. Dat 
maakt het voor mij verklaarbaar waarom je in de handen kan lezen over jouw mogelijkheden, gevoelens, 

gedachten en ervaringen. Al deze aspecten van jouw zijn opgetekend in de lijnen, vormen, tekens, stand van 
de hand en vingers. Ik heb geleerd dat te duiden en te analyseren en dat is wat ik aan je teruggeef in een 

handanalyse. Jij krijgt dus een beeld van wie je was, wie je bent en wat je mogelijkheden zijn en hoe je 
daarmee vorm kan geven aan jouw verlangens. Jij krijgt als het ware een spiegel voorgehouden. 

 
Bij een handanalyse kan ik direct uit je hand lezen maar omdat een sessie ruim een uur 

duurt maak ik liever handafdrukken. Ook omdat de lijnen in je hand veranderen over tijd, 
net als jij dat doet, is het mooi de afdrukken te gebruiken als momentopname. 

 Ik maak handafdrukken van je beide handen met zwarte verf op wit papier. Op die 
manier springen de lijnen eruit. Ik maak aantekeningen van de overige kenmerken van 

de hand, zoals de vorm, stand van de vingers, kleur en ik pak in de sessie zo nu en dan je 
handen erbij om te checken met de afdruk.  

 
In de sessie breng ik je kwaliteiten, blokkades en je levensloop met invloedrijke momenten en 

gebeurtenissen in kaart. Ik ga ik in op eventuele vragen en we gaan in gesprek over de thema’s die op het 
moment bij je spelen.  

Ik hoor vaak dat mensen zich gezien voelen in de sessie, krijgen beter zicht op wat hen op dit moment 
blokkeert, zien nieuwe wegen en oplossingen om verder te komen en kunnen beter keuzes maken. 

 
In mijn praktijk doe ik handanalyses en werk ik ook met numerologie om je karakter te duiden. Naast een 
handanalyse geeft een uitwerking van je numeroscoop geeft een verdiepend inzicht in je kwaliteiten en 

patronen. Als je echt aan de slag wilt met een thema dan begeleid ik je met coachingsgesprekken. 
Stapsgewijs  gaan we aan de sla met jouw thema om daar meer balans in te brengen.  

Ik begeleid je met oordeelloze en liefdevolle aandacht.  
Maak voor een afspraak gebruik van mijn agenda dan ga ik je zien! 

 
 

 
 
 

https://jacquelienweel.nl/coaching-advies/
https://jacquelienweel.nl/tevreden-clienten/
https://jacquelienweel.nl/#methoden
https://jacquelienweel.nl/agenda/

