HÅNDANALYSE:

Hendene
avslører alt
For rundt 20 år siden lærte Kundan
Rockstad å tolke hendenes hemmelighet.
I dag er han en av Norges fremste håndlesere.
Spent skal jeg få min første håndanalyse.

Kundan tar et avtrykk av begge mine
hender. Hvorfor, vil jeg vite.
- For å kunne kartlegge livet ditt
grundig, må jeg ha et avtrykk av hen dene. Da ser jeg alle linjer, hendenes
og fingrenes form, fingerledd, finger avtrykkene og forskjellene mellom
venstre og høyre hånd. Hendene er et
fysisk kart, forklarer Kundan. I hendene
kan han se både det fysiske, det men tale, det åndelige og det følelsesmes sige.

Studerer avtrykkene av hendene
Kundan studerer mine avtrykk nøye.
Jeg venter spent!
- Du er kreativ og flink til å kom munisere. Men du holder mye tilbake.
Du må bli mer direkte, tørre å si hva
du mener. Du er for forsiktig. Del mer.
Vis hvem du er. Stol mer på deg selv.
Følg ideene dine. Innerst inne vet du
at dette stemmer. Hendene lyver ikke.
De sier noe som du allerede vet fra før,
men som du ikke har villet erkjenne. Du

Håndanalyse eller kiromanti er læren om hendenes linjer og form. Dette ble
år før Kristus og har vært
brukt i Østen frem til nå. I
vår vestlige del av verden
har håndanalyse og studier
av disse blitt tatt opp igjen
på 1900-tallet. Det forskes
på områdene innen medisin og psykologi.

Rundan Rockstad ser våre muligheter når han foretar en håndanalyse.
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har et potensial som du må utvikle, sier
han og råder meg til å kle meg i sterke
farger og omgi meg med blomster. Alt
dette vil hjelpe meg til å bli mer syn lig. Han forteller meg videre at jeg er
utrolig viljesterkt og at har jeg først
bestemt meg, gir jeg meg ikke.
- Denne staheten har hjulpet deg i
mange situasjoner. Du har mye kraft i
deg. Du er som en gammel, myk kriger.
Du har stor intuisjon. Men stoler du på
den? Hendene er et verktøy. De viser
dine muligheter. Forteller deg ting om
områder i livet ditt. Som for eksempel
tidligere liv, barndom, foreldre, jobb og
kreativitet. Det viktigste er hvordan du
lever ditt liv i forhold til ditt potensial
og hvordan livet ditt kan bli.

Mange ganger opplever jeg at jeg ten ner stjerne i øynene hos dem jeg tolker
hender på.

å lære. Og Holiman deler sjenerøst av
sin kunnskap!

Positiv håndanalyse

I dag er Kundan selv en etterspurt
håndleser og foredragsholder. Hans
venteliser er lange. Han holder fore drag og leser hender både i Norge og
utlandet. Lange opphold i mange land.
I India bodde han en periode i en ash ram. Der fikk han navnet Nirmohi som
betyr kjærlighet uten bindinger.
- I Østen har navn en dypere mening
enn det har for oss i Vesten. Navnet
minner oss om vårt potensial. Hva vi kan
oppnå. Da jeg flyttet til Hedalen i Val dres, følte jeg meg hjemme der. Der har
jeg et stort kurs- og meditasjonssted.
Av min læremester og påminner Vasant
Swaha fikk jeg navnet Kundan som betyr
den rene, glitrende og skinnende. Jeg fø ler meg fortrolig med det navnet, og det
minner meg på mitt potensial, avslutter
den trivelige håndleseren.

- Forteller du alt du ser?
- En håndanalyse skal ikke være en
dramatisk opplevelse. Helse og barn
er temaer som jeg normalt ikke går inn
på. Jeg forteller heller ingen når de skal
dø. Målet er jo at analysen skal være
positiv og gi folk et spark til å komme
videre i livet. Til å se muligheter.
- Hva med deg selv. Hvorfor ble du
interessert i håndanalyse?
- Jeg stod også ved et veiskille. Opp levde et samlivsbrudd og bestemte
meg for å dra nordover. I Stavanger
hørte jeg om James W. Holiman og be stilte en analyse i Oslo. I en og en halv
time tolket han mine hender i detalj.
Dette gjorde et stort inntrykk og rørte
ved mye i meg. Det var en veldig sterk
opplevelse, og jeg fikk lyst til å lære
mer. I 1988 arrangerte jeg kurs i hele
Norge med den kjente håndleseren fra
Amerika. I alle år har jeg holdt kontakt
med Holiman, og vi treffes fortsatt. Vi
er 20 elever som går på håndanalyse kurs hos Holiman på en skole i Høne fo s s den s is t e s ø nda gen hver må ned.
Selv om jeg kan mye, er det alltid mer

Etterspurt håndleser

Den høyre hånden er den aktive, mens
den venstre er den passive. Det blir mot satt hvis du er kjevhendt.

Dersom du ønsker å vite mer om Kundan Rockstad, kan du
lese mer på hans hjemmeside: www.palmreading.no
Du kan sende en e-post:
kundan@palmreading.no eller ringe 91358873

Sees i sammenheng
Kundan ser hvor mye vi har tatt i bruk
så langt i livet vårt. Den høyre hånden
er den aktive hånden og viser hva vi
gjør i det livet vi lever nå. Den venstre
hånden derimot er den passive hån den som viser hva vi har fått med oss
fra tidligere liv. For de som er venstre hendte er det motsatt. Det finnes ikke
to like hender. Hele hånden skal sees i
en sammenheng.
- Hvem er det som oppsøker deg?
- Alle slags mennesker, kvinner,
menn, unge og gamle. De står ofte ved
et veiskille og ønsker et svar på veien
videre. En ung gutt for eksempel hadde
tenkt å studere IT i likhet med alle ka meratene sine. Men han tvilte. I hånden
hans så jeg klare tegn som fortalte at
han burde velge politiyrket. Og det sa
jeg til ham. Han nikket og sa at han
hadde tenkt på det samme selv. Senere
har jeg hørt at han valgte politiyrket.
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