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Ruud Overstegen leestje vingers. Door ze aa:n te raken,
voelt hij welke blokkades jou parten spelen. "De handen en
vingers zijn de gevoeligste onderdelen van de mens. Ik voel
de blokkades uitje verleden en heden. ook kan ik herstel
op gang brengen, vernieuwde energie inbrengen."

Wel eens nagedacht over wat
je allemaal vastpakt op een
dag? EIk voorwerp heeft een
zekere energie. Iedere hand, die
je schudt zit vast aan een mens
vol emoties en energieën. Elke
persoon en elk voorwerp heeft
een  au ra .  A l s j e  h ie rmee  i n  aan -
raking komt, kun je onbewust
positieve, maar ook negatieve
impulsen oppakken en opslaan
in je  l ichaam. Onze v ingers
staan verder in verbinding met
onze hersenen. Je linkerhand
vertegenwoordigt hierblj je lin-
kerhersenhelft, je rechterhand
de rechterkant. Ook zitten in
je hand verschil lende,chakra's.
Ruud Overstegen richt zich op
die verbindingslijnen en kan
jou doorgeven wat je vingers
je te vertellen hebben: "Ik voel
de blokkades uit het verleden
en heden door de vingers aan
te raken en te kneden. Ook
kan ik door middel van de-

zelfde vingers herstel op gang
brengen, vernieuwde energie
inbrengen."

wEnergie qqnwdkkeren
"In onze handpalm en v ingers
zit veel gevoeligheid", vertelt
Ruud Overstegen. 'Je geest zit
in elk vastpakken van iets. Een
kopje datje inje handen neemt,
bevat nog de emotie van degene
die het eerder heeft neergezet.
Of dat kopje er nou een minuut
of een dag staat, maakt niet uit.
Onbewust benje zoje hele leven
energieën van anderen aan het
opnemen. Wat ik doe? Ik houd
iemands hand vast en heb via
de chakra's ingang tot infor-
matie over blokkades. Daarbij
zitten we gewoon aan tafel. Veel
mensen vinden het beladen en
wat of f ic ieel  om langui t  op een
behandeltafel te liggen.Je hand
aanreiken terwljl je tegenover
elkaar zit, is voor de meesten

heel toegankelijk. Mensen zijn
dan open, rustig."
Wanneer Ruud de vingers aan-
raakt, vraagt hlj zich niet af hoe
een mens in elkaar zit. "Wat ik
wel doe, is energie sturen die de
harmonie tussen de linker- en
rechter hersenhelft stimuleert.
Denken en doen komen zo in
balans. Vooraf praten we over
wat iemand bezighoudt. Deze
openheid is al een onderdeel
van genezing. Bevordert een ze-
kere leegheid. De energie die ik
stuur, kunje zien als mijn passie.
En die blljkt er bij mensen voor
te zorgen dat ze blokkades mak-
kelijker kunnen loslaten. Het
is overigens niet mijn helende
energie die het werk doet. Mijn
passie, mljn energie, wakkert
bij de ander het zelfgenezend
vermogen aan. Als blokkades
hierdoor zijn opgeheven, komt
er weer ruimte voor verse, goede
gedachten."

wTouwfie met boven
Mensen met uiteenlopende
klachten komen bU Ruud
Overstegen langs voor verlich-
ting. Het kan gaan om hoofd-
pUn, slapeloosheid, angsten,
verslaving of acute dan wel
chronische pijnen. Ruud werkt
niet volgens een vaststaand con-



cept één voor éénje vingers af.
Het is meer dat deze de ingang
vormen om te voelen wat er in
je speelt. Ook zijn ze een kanaal
voor heling. 'Als ik zacht in de
vingers knijp, voel ik iemands
energie. Het is bijna of ik die
persoon ben. Ik herken door
ervaring dan dat ik dit niet zelf
ben. Als grafisch ontwerper
deed ik dit eigenlijk al: invoelen
wat er bij mensen speelt. 'Ik wil
graag een visitekaartje, Ruud',
was het bljvoorbeeld. 'Kunje me
helpen?'. Díe vraag acriveert me
al. Dan voel ik iemand aan. Ik
maakte vervolgens een schetsje.
'Precies wat ik bedoel', kreeg ik
daarop terug."
Hoe gaat dit invoelen bij vinger-
lezen? Ruud: "Vooraf praten we
over het probleem dat iemand
bezighoudt. Soms noemen
mensen in eerste instantie iets
anders dan bij mij doorkomt.
Dat is prima. Niet altijd heeft
iemand inzicht in wat er exact
speelt. Als iemand overigens
belt voor een afspraak, gaat
het proces eigenlljk al van start.
'We maken een afspraak voor
volgende week en je lichaam
is nu al aan het werken', vertel
ik dan. Het is of ik het 'touw-

{e met boven' voor mensen
sterker maak. Op her momenr
dat mensen langskomen voor
de behandeling, is het in feite
een bevestiging van wat al in
werking is gezet. Het gesprek en
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de vingerlezing geven de veran-
dering bewust een plek."

wRuslig qqn genieten
Het vingerlezen duurt zo'n tien
tot vijftien minuten. Het herstel-
len van blokkades en opnemen
van vernieuwde energie is niet
altijd rond in één sessie. "Van
mij mag het in één keer", vertelt
Ruud. "De energie is krachtig
genoeg om in die ene keer
zijn werk te doen. Soms zijn
echter meerdere sessies nodig
omdat de gedachte van de mens
deze eenvoudige manier van
behandelen niet altil'd direcr
accepteert. Wél is iedereen die
de aanraking heeft ervaren
bewuster bezig met zijn leven.
Is weer die persoon geworden
die hij eigenlijk was, voordat
die emoties en blokkades zich
in het lichaam vastzetten." Het
duurt maximaal vierentwintig
uur voor je het resultaat van
de behandeling voelt. Wie de
extra energie meteen verbruikt,
heeft er maar kort iets aan. Wie
kortom te snel weer over zljn
grenzen gaat of voorbij gaat aan
wat zich voordoet, is gauw door
zijn vernieuwde energie heen.
Wie echter rustig aan geniet van
het gevoel en het gebruikt voor
nieuwe inzichten voor zichzelf,
heeft er veel meer aan. Het
draait erom het denkoatroon re
veranderen. Ruud: : 'sommige

mensen hebben altljd 'geteerd'

op bi;'voorbeeld klagen, waren
gewend op die manier aandacht
te krijgen. Als deze persoon zich
dan opeens beter voelt, niet
meer klaagt, kan dat-raar zijn.
Dan wil iemand soms toch nog
op die oude manier aandacht
vragen. In zo'n geval kan het
soms wat meer tijd kosten om
zo'n oud, chronisch patroon los
te laten en komen mensen vaker
langs voor een behandeling."

re Nieuw mens
Hoe gaan mensen na een be-
handeling naar huis? "Leeg",
antwoordt therapeut Ruud
Overstegen. "Er komen ook
twijfelaars bij me langs, hoor.
Vaak is het moment dat ik
wat over ze weet en dat met ze
deel, de omslag. Vertrouwen ze
dat ik kan helpen. Ik onrmoer
mensen op beurzen waar ik in
een kwartierlje aan tafel hun
vingers lees, ook komen er
mensen langs in mijn praktijk
aan huis. Meestal via mond-
tot-mondreclame. 'Wat doet die
Ruud dan?', wordt gevraagd aan
mensen die ik heb behandeld.
'Die trekt wat aan mijn vingers',
ik weet niet wat hij precies doet,
maar het werkt', geven mensen
wel eens als antwoord." 'Ik ben
een nieuwe mens' hoort Ruud



'Mensen goon voelen
wonneer ze ofdwolen von

middenpod von hun leven'
het voor hen bedoelde

ook vaak. Om dat een plek te
geven komen mensen soms
nog eens terug, om hierin
begeleid te worden, erover te
praten: Ruud: "Ze voelen dan
bijvoorbeeld 'te veel', kunnen
dat zo snel niet plaatsen. Een
vrouw vertelde me dat ze sinds
de behandeling zelfs de emotie
van haar kinderen kon voelen,
terwljl die op dat moment op
school waren. Dat was helemaal
nieuw voor haar. Ze wist niet
goed hoe ze daarrnee om moest
gaan. Terwijl het eigenlijk heel
normaal kan zijn, dat te voelen.
Net als ergernissen. Het gaat
erom die gevoelens toe te laten,
oordeelvrlj."

xGedqchtekrqcht
Ruud geeft wel eens de tip sim-
pelweg tien tellen te wachten
voor je reageert op iemand die
kwaad op je is. En te zeggen
dat je 't begrijpt; Zelfs als de
ander ongelijk heeft. "Dan
komt er harmonie", legt hij uit.
"Oordeelvrij. Het mooie is datje
je niet meer hoeft te manifeste-
ren, verdedigen. Het gaat erom
je kijk op iets te veranderen.
Verliefdheid werkt precies zo:
straal het maar uit en de ander
komt op je af. Gedachtekracht
werkt gewoonl Laat die energie
maar werken. Met die passie,
die kriebel in je buik wil je dat
een ander bij je komt. Door dat
buikgevoel trekje iemand aan."
'Wat heb je gedacht?', vraagt
Ruud mensen als er iets is ge-
beurd wat niet zo leuk was. 'Dan

ben je eigenlijk een 'gelukkig'

mens, want het is uitgekomen',
vervolgt hij dan. Ruud: "Lang
niet altijd denken we als mens
aan positieve dingen. 'Verkeerd'

denken en doen onttrekken veel
energie aan ons. Als je j. g.-
dachten bewust gebruikt, kunje
mooie dingen laten gebeuren.
Ik krljg bljvoorbeeld te horen

dat mensen een parkeerplek
bestellen en krijgen, dat ze
relaties en meer in hun leven
zien veranderen. Denk niet aan
wat vorige week verkeerd ging,
Ínaal aate wat nu belangr{jk is.
Dat geef ik mensen vaak mee als
tip. Maak nu je eigen toekomst.
Simpele gedachtekracht bepaalt
wat we doen. Als jij niet doet wat
je zelf wilt, maar wat een ander
wil, krijg je van alles op je dak
r icht ing:  doe het  n iet .  je  mag an-

ders zijn.Jezelf zijn. Allerhande
aanwijzingen vallen je ten deel
om je terug te brengen naar wie
je echt  bent .  Wie je  mag z i jn .
Wat ik in feite doe is je helpen
terugkeren naar dit purejezelf-
zijn. Door de hersenhelften te
harmoniseren, vallen belem-
merende gedachtes die niet blj
je passen, weg."

w Het middenpod
Ruud behandelt mensen volgens
uiteenlopende therapieën: vin-
gerlezen, magnetiseren, reiki en

mesitotherapie, een door hem-
zelf ontworpen energiebehan-
deling. Mesito staat vanuit het
Grieks voor tussenpersoon: zo
ziet hlj zichzelf ook. Als schakel
tussen zijn klant en de univer-
sele energie. Hlj is aangesloten
bij de Stichting Gezondzorg,
een beroepsvereniging voor
alternatieve therapieën. Welke
therapie hij ook toepasr en wat
voor klacht iemand ook heeft,
voor hem staat niet enkel en
alleen de kwaal oplossen cen-
traal. Wel het veranderen van
denkpatronen. Gaan denken en
doen wat bij je oorsprong past.
"Ik ga uit van het middenpad",
vertelt Ruud. "Wat mensen voe-
len na een behandeling, is op
welke momenten ze afdwalen
van het voor hen bedoelde mid-
denpad van hun leven. Je voelt
scherper aan wanneer je hier
even van afwljkt. Dit had je al
in je. De bevorderde harmonie
tussen je hersenhelften maakt
dat je beter waarneemt wan-
neer je afwijkt. Goed en kwaad
kan ik niet voor je opheffen.

Je leert echter wel beter met
deze elementen om te gaan.
Ze niet meer te ervaren als een
negatieve vingerwljzing in jouw
richting. le ziet gebeurtenissen
meer als een aanwljzing dat je
mag veranderen."
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