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Med livet i din hånd Anders Veetman Kalsmose Hent PDF Forlaget skriver: Fra forfatterens forord i bogen: 

Interessen for håndlæsning er stadigt stigende. Det giver behov for flere oplysninger ikke blot om de
traditionelle teorier, men også de praktiske erfaringer, man som håndlæser opnår i dag. Håndbogen

kombinerer således tidligere tiders empiriske viden, som endnu i dag har sin gyldighed samt de erfaringer, jeg
har opnået gennem mange års beskæftigelse med emnet. Håndbogen tager hovedsageligt sigte på, at læsere
uden baggrund kan opnå en viden om kunsten at læse i hænder. Tolkningen af hænderne bør tjene som
redskab til forståelse af menneskets indre natur for at fremme harmonien i det enkelte menneske gennem

større og større forståelse. Teorien om, at menneskets indre univers er et billede af det ydre univers, giver den
sokratiske tolkning af 'kend dig selv'. Disse ord stod over indgangen til templet i Delfi, og det har min bog
mange eksempler på. Bogen supplerer også med helt nyt stof om, hvordan hændernes linjer og mønstre skal

tolkes. På den måde kan ikke kun nybegynderen, men også den kyndige håndlæser, få meget ud af de
kommende siders læsning.Det nye, jeg har fundet frem til gennem mine erfaringer og forskning i hænder, er

følgende:
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