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"Vingers
jealles
jegeestelijk
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envertellen
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welbevinden",
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Ruud
0verstegen
inzijn
praktijk
inWormerveer.
Geef
hemjemiddelvinger,
enhijleest
en
"Natuurlijk
voeltwaarbepaalde
klachten
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komen.
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eenpijnstiller
nemen
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nemen
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nodig
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oor iemands middelvlnger te lezen

Het laat zien dat in de handen en vingers duizenden

en aan te raken kan Ruud Overstegen

hersenimpulsenworden geregistreerd,waardoor

onverwerkte emoties en ander ongemak
verwijderen, waardoor bijvoorbeeld pijnklachten

talenten, aanleg, ervaring, maar ook psychische

tot het verleden behoren. De Wormerveerder kwam

en lichamelijke problemen zichtbaar worden. De
vingers zijn het gevoeligst.We pakken dingen vast,

daar toevallig mee in aanraking toen zijn vrouw in
1995 een hersenbloedlngkreeg. "Het was helemaal

bekijken het en slaan al die gegevensop in ons
brein. Natuurlijk is niet alle informatie die we in

mis. De artsen vertelden me dat ze mijn vrouw in
leven hielden tot ze zelfdood zou gaan.Een paar

ons leven hebbenopgeslagenín onze vingersterug
te vinden. Het zijn alleen de verkeerd opgeslagen

weken later kreeg ik het bericht dat ik moesr komen

emotionele herinneringen."

om afscheidvan haar te nemen. Maar dat wilde ik
natuurlijk helemaal niet. Ineens hoorde ik een stem
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in m'n hoofd die me zei dat ik vertrouwen moest

"Wat ik daarbij in het bijzonder interessantvind",

hebben, dat ik naast mijn vrouw moest gaan staan

gaat Ruud door, "is de middelvínger.Daarin zit

en haar pink moestvasthouden.Dat deed ik en toen

namelijk een tijdslijn. Als ik die voel en masseer,kom

ik later die avond met de hond aan het lopen was,

ik korreltjes en oneffenhedentegen die me vertellen

kreeg ik van die stem te horen dat ik de volgende

dat er in een bepaaldeperiode iets is gebeurd.Soms

dag haar ringvinger moest vasthouden. Zo ging

zijn dat dingen die mensenzich helemaal niet meer

dat door. Op de vierde dag zat mijn vrouw lneens
rechtop in bed. Ze lag in het VU in Amsterdam en

herinneren omdat ze bijvoorbeeldal plaatsvonden
op hele jonge leeftijd of omdat men ze volledig

daar vlakbij was in die tijd een paranormale beurs.

verdrongen heeft. En dat kan bepaaldelichamelijke

À Ruud
Oventegen

Ik liep daar naar binnen. Een paragnoste sprak me

ongemakkenveroorzaken.Mensenmet hyperventi-

aan en zei me dat ik er wat gespannenuitzag. Nou,

latie hebbenbijvoorbeeld op bepaaldeplekken in hun

dat klopte natuurlijk wel. Ze vertelde me echter

vingers gevoelighedenzitten. Emotieszetten zich er

ook dat ik haar waarschijnlijk meer over haar zou

als een soort van jaarringen vast. Ik voel wat er mis

kunnen vertellen dan zij over mij."

ls, maar voel ook wanneer en waardoor ziekteszijn
ontstaan.Dat doe ik dus met de middelvinger. En
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aan de ringvinger kan ik trouwens zien hoe iemand

Ruud vertelt dat hij in de grafische industrie heeft
gewerkt. 'Als ik iets moest ontwerpen voor een

in het leven staat. Natuurlijk kun je medicijnen
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slikken om de pijn tegen te gaan, maar het is veel

klant, zat ik iedere keer op de goede lijn. Toen
voelde ik mensen dus al juist aan. Dat heb ik

reden vanje ongemak op te zoeken en die te laten

blijkbaar altijd a1gehad. In 1999 kwam ik zelf thuis

verdwijnen. Dan zijn die pijn en dat ongemakmeestal

te zitten met een hernia door een verkeerde stap

ook gelijk verdwenen.Het zit namelijk tussenje

slimmer en effectieverom de bron van die pijn of de

van een trap. Ineens was daar weer die stem in m'n

oren, aangezienjelichaam niet in balans is en op die

hoofd die me vertelde dat ik boeken moest gaan

manier aangeeftdat dat het geval is. Het is voor mij

lezen.Dat ben ik gaan doen. In 1995 had ik immers
al gezegddat ik wat met die gave zou gaan doen a1s

natuurlijk veel gemakkelijker om alleen maar de pijn
weg te halen via je vingers, maar dat lost niets op.

mijn vrouw beter werd, maar dat had ik nog niet

Dat is dan net als een pijnstiller: na een poosjekeert

gedaan.Vandaar dat ik tegen mezelf zei dat ik dat

die pijn weer terug. Ik wil juist weten wat die pijn of

nu echt zou gaan doen. Een dag later was de pijn

dat ongemakveroorzaakt.En daar is de middelvin-

weg. Ik las vervolgens veel over voetreflexologie

ger dus prima geschiktvoor. Veel mensenworden

e,nbedacht me dat dat dan ook wel in de vinsers

ziek nadat zich een conflict heeft afgespeeld.Dat kan

zou zítten. En dat bleek zo te zijn. Sterker nog,

iets groots zijn, maar ook iets kleins. Wanneer dat

de gevoeligheid in de vingers is zelfs tien keer zo
groot. De handen en vingers blijken namelijk een

gebeurt, kun je twee dingen doen. Ofje gaat de strijd

verlengstukvan de hersenen te zijn. Uit onderzoek
is gebleken dat tijdens het begin van de zwanger-

is de kans groot datje ziek wordt. Naar die periode

aan ofje haakt af. En wanneerje dat laatsredoer,
moet ik dus terug."

schap de binnenkant van onze handen inclusief
de vingers en een groot deel van de hersenen zich
gelijktijdig ontwikkelen. Ook is er aangetoond dat

O N T W I K K E L E NV A N J E E I G E NK i R N
Ruud is volgens eigen zeggende enige in Nederland

er een verbinding bestaat tussen hersenen en han-

die dit doet. "Tja, ik ben redelijk uniek", zegt hij

den die meer doet dan het besturen van de handen.

lachend. De Wormerveerder is nu 62 en wil nog
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heel lang doorgaan."Met pensioenop mijn 65"?Ik

er absoluutniet voor open en dan kan ik doen wat

moet er niet aan denken zeg. Dit is mijn hobby. Daarbij
heb ik het eerdereenseen poosrustig aan gedaan,

ik wil, maar lukt het echt niet. Het gaat erom dat
je andersover zaken gaat denken enje voor iets

maar daar was het universum niet echt blij mee. En ik

nieuws openstelt. En dat kan heel gemakkelijk,

denk dat men daar ook niet wil dat ik er nu een streep
onder zet omdat ik toevallig 65 word. Ik wi1 overigens

want het universum zit daar vol mee. Dus je kunt
alles krijgen wat je maar wilt. Zelfs het verbeteren

wel dat anderen dit ook gaan leren en dat ik dus niet

vanje gezondheid.Voor veel mensenis het beter

de enige Nederlander blijf die dit kan. Ik ben op dit

hun instelling te veranderen.Je moet beseffen

moment drie mensen aan het opieiden, maar dat

dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat er in je
en met je gebeurt. Een aantal mensendat bij me

zoudener meer moetenworden. Ik wil in het najaar
eenjaaropleidinggaanstarten.Het is een opleiding
tot SensomaTherapeut.De opleidingzorgtvoor het
verder en dieper ontwikkelen van je eigen kern. Dit,

komt, vindt dat het aan anderen ligt dat zij zich
zo slecht voelen. 'Mijn vrouw dit of mijn baas dat.'
Nee, jij zult je mentaliteit moeten veranderen en

in combinatie met het leren over de kracht van de
vingers (dactyologie - red.), zorgt voor een bijzondere

daardoor ook veel meer durven geloven in jezelf.

opleiding." De beide dochters van Ruud zijn ook zeer

dag daarop hebje dus een kater. Dat mag, maar
daar moet je dan niet de hele dag over gaan lopen

spiritueel, maar willen er niets mee doen. "Dat vind
ik jammer", geeft Ruud aan. "Maar ze moeten dat
natuurlijk helemaal zelf beslissen.Je kunt iemand niet

Stel, op een dag drink je je een stuk in je kraag. De

zeuren.Je mag het even voelen, maar daarna
moet je door. Wellicht met de wetenschap dat je

dwingen. Leuk is dat mijn schoonzoon me wel helpt.

de volgendekeer toch niet zo veel moet drinken.

Hij heeft een verleden met drugs en alcohol. Daar

Weer een wijze les geleerd.Het klinkt simpel en

ben ik toen mee bezig geweesten hij is er nu totaal

dat is het in wezen ook! Veel mensenzwelgenveel

vanaf. Hij vond dat zo bijzonder dat hij nu ook in mijn

te veel in zelfmedelijden.Daar los je echt niets mee

praktijk'Efcharisto' (Grieksvoor'Dank u') is te vinden

op. Mijn vader was een havenarbeider met een heel

en inmiddels zelf ook een eigen praktijk is gestart."

erg kleine lont. Ik heb me daar echter nooit door

VAN "IËZELFHO[.'NÊN
Van de mensen die zich blj Ruud melden, kan hij

laten leiden. Sterkernog, ik ben erjuist sterker
door geworden.Zonder die 'tikken'was ik nooit
de therapeut gewordendie ik nu ben. Je moet van

er zo'n negentigprocent succesvolhelpen zoals hij

de dag, van het leven, van jezelf en van mensen

zelf zegt. "Bij tien procent lukt dat niet. Die staan

houden. Dát is het belangrijkste."X
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