Beste ……….,
Ik heb zoveel mogelijk uiteengezet wat je handen mij in grote lijnen vertellen. Hoe je karakter en
talenten zich ontwikkelen en wat jouw capaciteiten zijn. Of er zich mogelijkheden in je levensloop
voordoen om van koers te wijzigen. Jouw positieve eigenschappen en jouw aandachtspunten.
Kort samengevat en mijn advies: Je bent van heel ver gekomen. Je hebt je altijd door anderen of door
de situatie laten beïnvloeden waardoor je zelf niet tot je recht bent gekomen. Nu je ouder wordt krijg
te meer zelfvertrouwen waardoor je ook meer durft te vertrouwen op je eigen kunnen. Je zou op en
top een spirituele lerares kunnen zijn, want je kan het goed uitdragen naar de ander. Dit zou je veel
voldoening geven.
Mijn advies is persoonlijk en ter eigen invulling. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.

Met vriendelijke groet,
Agnes van den Bergh.
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De levenslijn, in combinatie met de andere lijnen, laat zien:
Je hebt in je jeugd last gehad van bronchitis en/of ernstige ziektes, maar ook een onverwachtse of
noodlottige gebeurtenis met gevaar voor verwondingen.
Ook had je in je jeugd te maken met moeilijke huiselijke omstandigheden wat voor ontberingen heeft
gezorgd.
Verlies van een naaste familielid aan wie je erg gehecht was.
Je hebt duidelijk het gevoel iets gemist te hebben.
Je hebt last van stress, bezorgdheid, rusteloosheid en een vorm van bangheid of angsten.
Je werd of wordt gedomineerd in de loop van je leven.
Ook duiden de lijnen erop dat je in de loop der jaren met vernederingen en/of tegenwerking te
maken hebt gehad.
Conflicten die ook met autoriteit te maken hebben of anderen die macht over je hadden.
Conflicten die je diep hebben geraakt en emotionele teleurstellingen en vervreemding van bepaalde
mensen, wat betreft opvattingen, zowel subjectief als objectief.
Je hebt met de dood te maken gehad wat een grote impact op je heeft gehad. Dit heeft voor een
grote transformatie en een andere leefwijze gezorgd.
Houd er altijd rekening mee dat je een gevoelige sentimentele aanleg hebt met een aangeboren
rusteloze aard.
De zachte kant van je karakter laat je kwetsbaarheid zien. Zorg ervoor dat je hier niet in doorslaat.
Dankzij veel inspanning heb je veel tegenslagen en belemmeringen uit je jonge jaren weten te
overwinnen.
Je hebt zeker het geluk niet in je schoot geworpen gekregen.
Je hebt vele hindernissen en frustraties moeten doorstaan.
Je bent nog steeds bezig je talenten te ontwikkelen en deze te gebruiken.
Je bent een knokker en hebt een vechtersmentaliteit.
Je zal altijd blijven streven naar geluk.
In hetgeen je deed als hobby, wat uitgegroeid is tot een werkrelatie met een maatschappelijke
status, geeft dat alles je meer kleur en plezier in je dagelijkse leven met meer aanzien.
De relatielijn, in combinatie met de andere lijnen, laat zien:
Dat je emotioneel afhankelijk bent.
Anderen hebben lange tijd de lijnen uitgezet, maar ondanks alle tegenslagen, het één was nog niet
voorbij of het volgende diende zich al weer aan, heb je je rug weten te rechten en ben je je eigen
weg gaan kiezen.
Je hebt een charismatische uitstraling, hiervoor ben je bereid hard te werken.
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Als je hulp krijgt aangeboden, sla deze dan niet af.
Je bent ruimdenkend en menslievend.
Je bezit grote liefde voor je medemens.
Je bent gekwetst door mensen waar je het niet van had verwacht.
Je bent graag andere mensen tot dienst.
Je hebt meer behoefte gekregen aan aandacht en krijgt graag een complimentje, ook al weet je niet
goed hoe je hier mee om moet gaan.
Een compliment doet wonderen. Het doet iets met je zelfvertrouwen.

De hartlijn, in combinatie met de andere lijnen, laat zien:
Dat je iemand bent die zichzelf iets kan ontzeggen en eerlijk voor een rechtvaardige zaak op komt.
Je mag je gezegend voelen met een uitgebreide hechte vriendenkring.
Je vrienden zien dat je niet goed in je vel zit. Ze doen wat ze kunnen om je op te beuren.
Je zit in een fase van negatief denken, maar dit is niet blijvend. Ook het verdriet waar je mee loopt
gaat over.
Je krijgt een bericht wat om een keuze vraagt.
Je kan niet goed kiezen, je bent zoekende.
Je hebt voldoende wilskracht opgebouwd om nog steeds succes in je leven te krijgen. Dit komt
omdat je een laatbloeier bent, maar dan moet je wel je rust bewaren en geen tree meer overslaan
naar hetgeen je wilt bereiken.
Je gaat het ook wat meer voortvarender aanpakken, maar bedenk dat alles waar te voor staat niet
goed is.
Op alle fronten zit er verbetering in maar het gebeurt wel langzaam.
Je wordt ook wat assertiever.
Een te grote werkdruk is niet goed voor je.
Ga zoveel mogelijk samenwerken.
Wees zo open en spontaan als je kunt.
Er wordt nog wel eens aanpassingen van je gevraagd om zo bepaalde confrontaties te vermijden.
Voor nu heb je gebrek aan energie.
Je hebt moeite met het ouder worden.
Je hebt een bril nodig.
Op latere leeftijd zal je lichamelijke beperkingen krijgen waar je rekening mee zal moeten houden.
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Je ringvinger, in combinatie met de andere lijnen, laat onder meer zien:
Dat je een vrouw met flair bent.
Je weet je goed in gezelschap aan te passen, maar soms verwacht je teveel van jezelf maar ook van
anderen. Dit komt omdat je perfectie nastreeft.
Je hebt het verlangen om jezelf waar te maken, maar denkt vaak dat je tekort schiet.
Als je weet dat je gecoacht of gesteund wordt dan zal je meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
Je beseft niet welke impact je soms hebt op andere mensen.
Alles wijst erop dat je pas op latere leeftijd succes zal hebben.
Door hard werken zal je voldoening krijgen.
Je talent heeft met esthetiek te maken.
Je talent is een mentale creativiteit, waarmee je op een creatieve manier iets kunt bedenken.
Je bent een onderzoeker of je vindt wat uit.
Je streeft naar succes.
Je bent een puzzelaar en je kan goed organiseren.
Je bent filosofisch maar ook analytisch, met een nuchtere kijk op zaken en de wereld.

Je bent drager van de sympathie ring:
Deze ring symboliseert dat je de gave hebt om op een onbaatzuchtige manier het lijden van andere
mensen te verzachten. Zowel geestelijk als fysiek.
Je weet de mensen te begrijpen en je hebt psychologisch inzicht en een goed invoelingsvermogen.
Dit zal je zeker van pas komen in de functies waarbij je met mensen te maken hebt. Bijvoorbeeld
sociaalwerker, therapeut of psycholoog, maar ook als adviseur of onderwijzer van het spirituele.
Kapster of gastvrouw. Alles draait om de communicatie.
Er is een diepe verbondenheid met mens en de natuur.
Ook met de natuur kan je praten. Boeren, tuinmannen, enz.

Je bezit een instructieboog:
Dit is een zeldzame lijn die er op duidt dat je een bijzonder intuïtief en psychisch vermogen hebt. Dat
kan een buitengewoon visionair vermogen of een bijzonder intuïtief aanvoelingsvermogen zijn.
Deze lijn laat zien dat je een helder inzicht hebt, zonder dat je kan zeggen of uit kunt leggen waar dit
inzicht vandaan komt (of haalt).
Je intuïtie is helder en positiefgericht.
Je hebt een helder verstand en kan heel origineel zijn.
Je bezit voldoende doorzettingsvermogen om deze talenten te leren gebruiken.
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Doordat je wel eens dagdroomt weet je veel te verwerken.
Ook kan er interesse zijn voor sociale wetenschappen, filosofie en religie.
Je zal jezelf altijd geestelijk blijven ontwikkelen of zoeken naar de waarheid in het leven.

Je levenslijn, in combinatie met de andere lijnen, laat zien:
Dat je na de breuk in de lijn anders denkend en realistischer bent geworden.
Je gaat meestal op je eerste intuïtie af.
Je creativiteit uit je op een intuïtieve manier.
Je zou een goede psycholoog zijn of een therapeut.
Je werkt ook graag met één cliënt tegelijk.
Onbewust trek je mensen aan, ze voelen zich fijn in jouw gezelschap.
Als mensen bij je weggaan voelen ze zich vaak beter.
Er gaat rust en kalmte van je uit.
Je bent een spiritueel heler, maar je bent het je vaak niet bewust dat je dit talent bezit. Maar pas op!
Er kan misbruik van je gemaakt worden. Dit komt omdat je niet goed je eigen grenzen weet aan te
geven.
Je bent vindingrijk.
Je zal altijd een manier vinden om je hoofd boven water te houden. Dit doe je dan door middel van
creatieve ideeën vorm te geven.
Je weet instinctief van welke mensen je afstand moet houden, maar soms heb je toch de neiging om
iemand toe te laten waar je dan later de rekening van gepresenteerd krijgt. Je hebt dan niet naar je
intuïtieve gevoelens geluisterd. Deze zijn normaal gesproken sterk aanwezig, maar toch komt dan de
aangeboren twijfel nog wel eens om de hoek zetten, waardoor je dan gaat twijfelen.
Je hebt een scherpzinnig observatievermogen. Hier mag je best vaker op vertrouwen.
Jij kan als het ware in iemands hoofd kijken.
Je kan je als het ware verplaatsen in iemands denkwereld.
Het duid erop dat je begrip kan hebben voor iemand psychische gesteldheid.

Agnes Mediamieke Handlijnkunde, Balksterveste 7, 3432 AB Nieuwegein. KVK 54740525 Vestigingsnr. 000024472298

5

Aandachtspunten:
Wraak op onrechtvaardigheid.
Gebrek aan zelfvertrouwen.
Soms onderdanig.
Kan overgevoelig reageren.
Makkelijk te kwetsen.
Humeurig.
Soms te gereserveerd of te verlegen om je gevoelens te uiten.
Je laat je frustreren waardoor sommige zaken niet lukken.
Te weinig zelfrespect of onzekerheid.
Je wilt niet je zwaktes of zorgen met anderen delen.
Voor andere ben je een goede luisteraar, maar voor jezelf niet, waardoor je in stilte kan lijden.
Conclusie:
Je hebt vele tegenslagen weten te overwinnen.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor je medemens.
Je doet jezelf nog wel eens tekort.
Je bent te gevoelig voor kritiek van anderen op je doen en laten.
Je bent moeilijk te corrigeren.
Je bent autodidactisch en moeilijk te sturen.
Je bent steeds meer gaan leven vanuit je gevoel, waardoor er ook steeds meer zelfvertrouwen is
ontstaan. Hierdoor is er in de loop van jaren steeds meer vertrouwen gekomen voor de spirituele
wereld, waar jij er één van bent.
Je zou een goede spirituele leraar kunnen zijn.
Je bezit een bijzonder waarnemingsvermogen waardoor je heldere en objectieve consulten kan
geven.
Je kan je tot op hoge leeftijd wijden aan de spirituele wereld.
Je hebt deze leren begrijpen en toe te passen op een lange individuele weg.
Je kan uitgroeien tot een liefdevolle oprechte betrouwbare raadgever of kunnen werken als
psycholoog of therapeut.
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