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De taal
van de hand
Je handen zijn levende spiegels die je persoonlijkheid, behoeften en
drijfveren reflecteren. Ze onthullen je persoonlijke overtuigingen, de
talenten die je erfde en de talenten die je op dit moment nog aan
het ontwikkelen bent. Je handen laten zien welke gebeurtenissen
en mensen in het verleden belangrijk voor je zijn geweest en geven
inzicht in de persoon die je op dit moment bent.
Je handen vormen je unieke, persoonlijke autobiografie, maar
niet alle hoofdstukken zijn al geschreven. Ze laten je de belangrijkste
momenten, karaktertrekken en gedragingen uit je verleden zien
en onthullen wat het heden en je toekomst kan beïnvloeden. De
keuzes die je maakt en je reacties op gebeurtenissen en mensen
die je ontmoet, zijn allemaal van invloed op je leven en kunnen de
lijnen op je handpalmen veranderen. De beslissingen die je vandaag
neemt, kun je morgen op je handen aflezen.
Door handlezen kun je soms gebeurtenissen in de toekomst
voorspellen (we zijn nu eenmaal nogal voorspelbaar op bepaalde
vlakken), maar het is vooral bedoeld om met de zelfkennis die je
handen je bieden meer controle te krijgen over je leven. Door je met
behulp van handlezen bewuster te worden van je karakter en je
handelingen, leer je je eigen toekomst vorm te geven. Je lot ligt in
je handen.
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DE LIJNEN VAN HET LOT
In dit boek leer je de ‘taal’ van de lijnen op je handpalmen lezen. Je
ontdekt bovendien hoe ze je, samen met de vormen en afmetingen
van je handen en vingers, helpen om de juiste keuzes te maken.
Je komt meer te weten over de grote lijnen op je handpalmen
(de levenslijn, hartlijn, hoofdlijn en lotslijn), maar ook over de
kleinere lijnen en andere merktekens op je handen. Door hun
kenmerken (de vorm, zichtbaarheid en lengte) te leren ‘lezen’
krijg je waardevolle informatie over belangrijke onderwerpen in je
leven, zoals je carrière en talenten, je liefdesleven en relaties, en je
karaktertrekken en drijfveren.
Door je handpalmen te leren lezen kom je tot nieuwe inzichten.
Onthoud daarbij wel dat handlezen niet gaat over het voorspellen
van je toekomst, die je toch niet kunt veranderen, of een bepaalde
set karaktertrekken. Het gaat er bij handlezen om dat de kennis
over je handen je helpt om betere beslissingen te nemen, gebaseerd
op wie je werkelijk bent en hoe je wilt dat jouw leven eruitziet.

(Teken er eventueel met een potlood een lijntje omheen.) Druk
stevig met je volledige handpalm en je vingers op het papier,
zodat straks elke lijn te zien zal zijn, en til dan voorzichtig je hand
op zonder te vegen.
4. M
 aak op dezelfde manier een afdruk van je andere hand. Schrijf
dan je naam onder de handafdrukken, noteer met welke hand je
schrijft en de datum waarop je de handafdrukken maakte. Maak
elk jaar nieuwe afdrukken, zodat je eventuele veranderingen in je
handafdrukken kunt zien.

WELKE HAND MOET IK LEZEN?

3. L eg de theedoek onder het vel papier. Ontspan je hand door hem
rustig los te schudden en druk dan de binnenkant op het papier.

De meeste handlezers lezen beide handen om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen van het karakter van hun cliënt.
Traditionele handlezers zijn ervan overtuigd dat je handen
verschillende facetten van je persoonlijkheid belichten. Je linkerhand
vertelt je wat in je mars hebt en je rechterhand hoeveel je daarvan
werkelijk benut. Veel moderne handlezers geloven echter niet dat
het zo eenvoudig is. Zij zien op beide handen wat je in je mars hebt
en zien in dat de lijnen in de loop der tijd veranderen.
Het is mijn ervaring dat je linkerhand, of je nu links- of
rechtshandig bent, altijd meer over je echte zelf vertelt, over wie je
diep vanbinnen bent. Die hand onthult je psychologische drijfkracht
en motivaties die zijn ontstaan uit eerdere ervaringen. Hij toont
de gebeurtenissen die je je eigen maakt en diepgaande kwesties
en emoties die je overdenkt en analyseert. Meestal leren alleen
de mensen uit je naaste omgeving die je echt vertrouwt, zoals
je familie, je partner en je beste vrienden, de persoon kennen die
jij werkelijk bent (met inbegrip van je onzekerheden, dromen en
kwesties uit je kindertijd). Die persoon ontdek je in je linkerhand.
Je rechterhand weerspiegelt wie je in het openbaar, bij
andere mensen, bent – hoe je jezelf bewust probeert neer te
zetten. De sporen op je rechterhand onthullen je mogelijkheden
op carrièregebied en vertellen je hoe je financieel en professioneel
succesvol kunt zijn. Zo kan je rechterhand roem, succes en rijkdom
weerspiegelen, terwijl je linkerhand je persoonlijke gevoel van
voldoening en spirituele doelstellingen zal weergeven.
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ZO MAAK JE EEN HANDAFDRUK
Maak om te beginnen een handafdruk. Hiervoor heb je zwarte, in
water oplosbare inkt nodig, een vel A4- of A3-papier (liefst van 100
of 150 gram), een (deeg)roller, een gladde ondergrond (bijvoorbeeld
een plastic snijplank, placemat of tijdschrift) en een theedoek. Was
je handen niet vlak voordat je de afdruk maakt. Vraag eventueel of
iemand je helpt.
1. B
 reng een beetje inkt op je ondergrond aan en rol dit met de
(deeg)roller uit tot een dunne laag.
2. A
 ls de (deeg)roller gelijkmatig met inkt is bedekt, rol je er voor
zichtig mee over de binnenkant van je hand (vanaf je pols tot aan
je vingertoppen). Zorg ervoor dat ook je handpalm goed met inkt
bedekt is (hier zit vaak een holte waar je wat lastiger bij kunt).

Vuur, aarde,
lucht of water?
VUURHAND
Kenmerken: lange handpalm, korte vingers,
stevige hand, diepe lijnen
Belangrijkste karaktertrekken:
zelfverzekerd, gepassioneerd, impulsief
Liefde Je behoefte aan opwinding komt nog
het meest tot uiting in je relaties. Je zoekt
pioniers als partners, die bereid zijn grenzen
te verleggen. Seks is voor jou een natuurlijke
en noodzakelijke manier om je gevoelens
te uiten. Je verlangen naar afwisseling kan
leiden tot een seven-year itch, omdat je je snel verveelt en behoefte
hebt aan nieuwe uitdagingen. Je haat routine; voorspelbaarheid
doet elke relatie de das om.
Persoonlijkheid Je houdt van opwinding en avontuur. Je hebt
een doel nodig, maar het leven is best frustrerend zonder draken
om te verslaan of idealen om voor te strijden. Geloof neemt een
belangrijke plek in je leven in. Het motiveert je om ten volle van het
leven te genieten, je intuïtie te volgen en grote sprongen vooruit te
maken, wat moed en lef vraagt. Je bent energiek en enthousiast.
Werk Je baan moet een roeping voor je zijn. Je moet passie en
voldoening voelen. Geld is vaak een middel om een doel te bereiken
en je verkiest roem en succes boven financiële zekerheid. Je gedijt in
een baan die je in het midden van de belangstelling plaatst. Je kunt
anderen inspireren, maar vermijd een carrière als politicus, rechter of
advocaat.
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AARDEHAND
Kenmerken: vierkante handpalm, korte
vingers, stevige of vlezige hand, diepe lijnen
Belangrijkste karaktertrekken: praktisch,
rationeel, eerlijk
Liefde Je bent een loyale en betrouwbare
partner die veiligheid en comfort biedt. Je
vindt het soms lastig om je emotionele behoeften te uiten, daarom
kun je je weleens eenzaam of onbegrepen voelen. Leer daarom je
fysieke en emotionele behoeften beter uit te drukken. Je partner
profiteert van het feit dat financiële zekerheid belangrijk voor je is
en dat je een stevige basis nodig hebt voor je je aan iets waagt, een
volgende stap zet of risico’s neemt.
Persoonlijkheid Je behaalt successen door je systematisch in te
zetten, hard te werken en vooruit te plannen. Je bent vastbesloten
om een stevige basis te leggen voor je toekomst. Risico’s nemen
laat je aan anderen over. Je haat het om tijd, geld of energie
te verliezen. De geneugten des levens zijn belangrijk en je
wordt gemotiveerd door financiële beloningen, die je de nodige
zekerheid geven waarnaar je snakt. Je streeft naar routine en een
voorspelbare, hanteerbare wereld.
Werk Je gelooft niets zonder dat je het met je eigen ogen hebt
gezien. Je leert graag nieuwe dingen door ze zelf te doen en te
ervaren. Je gaat praktisch en methodisch te werk om nieuwe
ideeën op te doen. Fysiek werk, zoals klussen, koken en tuinieren,
werkt therapeutisch en laat je meteen resultaat zien. Probeer een
ophoping van stress te vermijden, leer te ontspannen en jezelf uit te
drukken door middel van een fysieke activiteit.
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DRIJFVEREN, PASSIE & AMBITIE

oe zou jij jezelf omschrijven? Als een toeschouwer of
als iemand die graag de touwtjes in handen heeft?
Ben je bij problemen snel uit het lood geslagen of zetten
ze je juist aan om onbekende wateren te verkennen?
De levenslijn geeft je informatie over de kwaliteit
van je leven; hij vertelt je niet hoelang je nog te leven
hebt. De loop, kracht en andere merktekens op je
levenslijn onthullen in welke mate gedrevenheid en
vastberadenheid je leven bepalen.
Je komt hier meer te weten over je lichamelijke
en mentale kracht en gezondheid. De levenslijn op je
linkerhand geeft inzicht in je (erfelijke) gezondheid en
je innerlijke krachtbronnen, terwijl je rechterhand het
doorzettingsvermogen en de gedrevenheid laat zien die
je in de buitenwereld tentoonspreidt.
Heb je een korte levenslijn of helemaal geen
levenslijn? Probeer dan te streven naar meer passie
en interesses in je leven. Is je levenslijn onderbroken?
Dan moet je leren hoe je diepgaande veranderingen of
gezondheidsproblemen te boven kunt komen voordat je
de wereld opnieuw tegemoet treedt.
Onthoud dat de levenslijn in de loop der tijd kan
vervagen of juist zichtbaarder kan worden. Er kunnen
ook nieuwe lijnen, eilandjes of vertakkingen ontstaan.
Ze zijn het gevolg van veranderingen die je in je
innerlijke (linkerhand) en uiterlijke (rechterhand) leven
doormaakt. Zo kunnen veranderingen in je voedings- of
bewegingspatroon op je handen te zien zijn.
Op de volgende pagina’s ontdek je de betekenis van
de verschillende posities en vormen van de levenslijn.

LIEFDE
Mogelijke partners moeten uitkijken. Want in je zoektocht naar
zelfexpressie en een boeiend leven eis je veel tijd tussen de lakens
op! Seks is een basisbehoefte en een noodzakelijke uitlaatklep
voor je vrij-stromende lichamelijke energie, maar vergeet niet
dat seks iedereen voldoening moet geven. Jij weet beter dan
wie ook dat een gevarieerd, bevredigend seksleven je jong
houdt. Je partner zal zich nooit hoeven af te vragen of je nog
geïnteresseerd bent in hem of haar. Als je handpalm onderaan
heel breed is, wijst dat op uithoudingsvermogen en viriliteit –
wat van jou in en buiten de slaapkamer een atleet maakt.

PERSOONLIJKHEID
Je beseft dat je alleen succesvol kunt zijn door discipline,
vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Je navigeert met
zelfvertrouwen door het leven en gaat problemen niet uit de
weg. Voor jou zit het geheim van het leven in het leven zelf – en
jij wilt ten volle van het leven genieten. Als je ook een krachtige
duim hebt, straal je onwrikbare zelfverzekerdheid, kracht en
vitaliteit uit. Anderen voelen aan dat als jij in de buurt bent de
zaken grondig worden aangepakt. Ze weten ook dat je weinig tijd
hebt voor mensen die hun kansen niet grijpen of die klagen.

WERK
Je levenslijn bepaalt niet welk werk je doet. Een heel duidelijke
levenslijn wijst er echter wel op dat je goed tot je recht komt
in een omgeving die het je mogelijk maakt te concurreren en
vooruit te komen. Het is voor anderen een voordeel als jij de rol
van groepsleider op je neemt, maar jij focust je liever op je eigen
projecten. Een levenslijn die staat voor een goede gezondheid,
kan van pas komen bij het sporten, activiteiten buiten,
vechtsporten of gewichtstraining. Kortom, alles waarvoor je een
goede fysieke conditie, veerkracht en toewijding nodig hebt.
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De leider
Duidelijke levenslijn

De genotzoeker
Gebogen hartlijn tot de middelvinger

LIEFDE
Je hebt sterke seksuele verlangens en je bent geïnteresseerd in
extremen. Je geniet van het jagen, van de vonken van seksuele
chemie en het najagen van genot. Partners kunnen geïntimideerd
worden door je intensiteit en je onverzadigbare behoefte om alles
lichamelijk te ervaren. Tegelijkertijd kunnen ze je ‘onecht’ vinden,
omdat je nooit je emotionele masker laat zakken. Je hebt geleerd
hun interesse in je ware ik af te leiden door ze seksueel te prikkelen.
Maar een emotioneel bevredigende relatie vereist vertrouwen. Je
zult je moeten blootgeven en het masker moeten laten zakken.

PERSOONLIJKHEID
Wie ben jij? Ben je echt de persoon die je aan de buitenwereld laat
zien of doe je maar alsof? Je bent bang dat als je je masker laat
zakken, anderen de fouten ontdekken die je zelf zo overduidelijk
ziet. Het masker is ook een vorm van zelfbescherming om te
vermijden dat je wordt gekwetst door iets waartegen je jezelf niet
kon beschermen toen je jonger was. Door echter een muur rond
jezelf op te trekken, houd je mensen op afstand die tot je ziel willen
doordringen. Deze hartlijnvorm wijst op een zoektocht om jezelf
opnieuw uit te vinden. Je zult onderweg verschillende maskers uit
moeten proberen om te kijken welk masker het best bij je past.

WERK
Je wordt mogelijk aangetrokken door een baan die vereist dat
je een rol speelt die heel ver van jezelf af staat. Of misschien
helpt die rol je om inzicht te krijgen in je echte persoonlijkheid.
Acteren ligt dan ook voor de hand. Je kunt voordeel halen
uit je ervaring, maar een heel ander persoon tonen aan het
publiek – al kan de voortdurende blootstelling en het tonen
van gevoelens ook weerstand bij je oproepen. Daarom word je
eerder aangetrokken door professionele situaties waarin je je
kunt verstoppen achter een scherm, of anoniem kunt zijn.
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LIEFDE
Je hebt de neiging om heel analytisch te zijn en je stopt vaak
veel tijd in het onderzoeken van je gevoelens en die van je
partner. Alles wat je partner zegt, analyseer je. Je bent een
mensenkenner, maar je hebt de neiging heel kritisch te zijn.
Je let op veel signalen bij een mogelijke partner voor je jezelf
aan iemand hecht, en je hebt een mentale checklist met
karaktertrekken waaraan je toekomstige partner moet voldoen.
Als je een situatie hebt ontleed en onderzocht, ben je soms bang
je mening erover te geven. Vermijd het om in stilte te lijden of
emotionele spelletjes te spelen. Leer problemen vastberaden aan
te pakken en je behoeften en verlangens duidelijk te uiten.

PERSOONLIJKHEID
Je tracht het evenwicht te behouden tussen idealisme en een
praktische aanpak, zowel in je persoonlijke als professionele relaties.
Hoewel je graag het beste in een mens ziet, aanvaard je dat alle
relaties stimulans, steun en hard werk vereisen. Je hebt een rijpe
langetermijnvisie op het leven. Het ligt dan ook voor de hand dat
je betrouwbaarheid en eerlijkheid bij anderen op prijs stelt en de
verbintenissen respecteert die je persoonlijk aangaat.

WERK
Je bent in je werk al net zo toegewijd als in je persoonlijke
verbintenissen en je bereikt een goed evenwicht tussen praktische
toepassing en hoopvol optimisme. Je bent een kostbare bondgenoot
en een betrouwbare steun voor collega’s. Maar waarom zien ze je
telkens over het hoofd voor een promotie? Je pakt de zaken slim en
weldoordacht aan, maar je bent er niet zo goed in om dingen voor
jezelf te vragen. Zorg ervoor dat je eigen professionele behoeften
ook voldoende aandacht krijgen.
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De piekeraar
Rechte hartlijn tot
onder de wijsvinger

De lotsli
jn

W

WELKE RICHTING GA JE UIT?

elke richting ga je uit met je leven? Wat drijft je
tot succes? Wat is je werkhouding en wat betekent
succes voor je? De lotslijn toont je je doelen, je visie op
verantwoordelijkheid en je betrokkenheid. Hij laat zien
hoe je met je omgeving omgaat en welke routines je
hebt ontwikkeld op je werk en in je relaties.
Dit is de boeiendste lijn van allemaal, want de lengte,
richting en loop ervan vertellen je meer over je leven,
je doelstellingen en ambities – en de mate waarin je je
eigen toekomst kunt bepalen. Door je lotslijn goed te
interpreteren, kun je de belangrijke gebeurtenissen in je
leven ontcijferen: de fascinerende wendingen van het lot
en de invloedrijke personen die je onderweg ontmoet.
Je lotslijn kan je vertellen of je de zekerheid van een
vaste baan of de vrijheid van freelance werk verkiest, of
geld of grootse ambities je drijfveer zijn, of je getrouwd
bent met je werk of wanhopig probeert los te komen van
het familiebedrijf. Het bestuderen van de lotslijn kan van
groot belang zijn voor je leven.
De lotslijn ontbreekt Dit wijst erop dat je weigert ‘het spelletje mee
te spelen’, dat je je leven op jouw manier leeft. Je vindt het moeilijk
– of hebt geen zin – om je neer te leggen bij routine. In het beste geval
leid je een ongewoon leven en sta je open voor verschillende ideeën
en activiteiten. In het slechtste geval betekent het dat je zonder
doel handelt of niet in staat bent om persoonlijke (linkerhand) of
professionele (rechterhand) verbintenissen aan te gaan.
De lotslijn ontbreekt gedeeltelijk Als een deel van de lotslijn
ontbreekt, duidt dat op een periode waarin je carrière of leven
even richting miste. Als de lotslijn pas hoger op je hand begint,
was er ooit sprake van werk en routine, maar dat gaf je persoonlijk
geen voldoening of beloning. Het begin van de lijn verwijst naar
het moment waarop je je ‘ding’ vond of waarop een standvastige,
zekere routine begon. Onthoud dat de lotslijn van richting kan
veranderen, kan vervagen of kan versterken als je reageert op de
veranderingen die je aanbrengt bij jezelf en in je omgeving.

LIEFDE
Als jij een relatie aangaat, gebeurt het zelden dat je nog van
idee verandert. Je gaat relaties altijd serieus en oprecht aan.
Je kiest iemand die het ook ziet zitten om samen met jou
een toekomst op te bouwen. Je wilt een levenspartner die
steady is en zich niet bij het minste of geringste uit het veld
laat slaan. Let wel op dat je je werk niet boven de liefde stelt.
Je bent standvastig en toegewijd, maar anderen vinden je
soms wat voorspelbaar en nogal conservatief in je dagelijkse
routine, maar ze weten tenminste wel wat ze aan je hebben!

PERSOONLIJKHEID
Je doet alles op jouw manier en pakt het leven systematisch
aan. Je arbeidsethos en verantwoordelijkheidsgevoel heb je
geërfd. Je bent streng voor jezelf, een controlfreak die een strikte
gedragscode volgt. Als anderen je verwijten saai te zijn, weet je
dat gezond verstand tot succes leidt. Risico’s nemen laat je aan
anderen over, jij geeft de voorkeur aan langzaam maar zeker
vooruitkomen in het leven. Het zou echter goed voor je zijn om
af en toe toch een risico te nemen als de kans zich voordoet.

WERK
In je werk ben je nauwgezet en betrouwbaar. Je gaat er prat
op je ambities te bereiken en wat je doet, doe je graag goed –
of dat nu huishoudelijk werk is of het leiden van een bedrijf.
Je stelt duidelijke, haalbare doelen en daar werk je naartoe. Je
ziet je werk als een carrière en niet zozeer als een baan. Goed
kunnen plannen is een van je troeven. Door af en toe toch een
risico te nemen, voorkom je dat je stil blijft staan of kansen
mist om vooruit te komen en je talenten te ontwikkelen.
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De volger
Duidelijke, doorlopende lotslijn

De zwerver
Dunne, vage of geveerde lotslijn

LIEFDE
Relatiekwesties bepalen je leven en daardoor blijft er weinig
tijd over voor dingen die je voldoening schenken en waarin
je jezelf kunt uitdrukken. Laat je creatieve behoeften of je
onafhankelijkheid niet los als iemand aanbiedt om voor je te
zorgen. Zolang je geen gezond evenwicht hebt bereikt, ontwijk
je mogelijk relaties die een langdurige verbintenis vereisen. Maar
wat aanmodderen tot je het niet langer kunt verdragen, betekent
dat je weliswaar meedoet maar geen belangrijke rol speelt. De
grootste uitdaging voor jou is leren in het nu te leven terwijl je
relaties ontwikkelt en werk zoekt dat je voldoening schenkt.

PERSOONLIJKHEID
Het leven is onvoorspelbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de toekomst je soms angst aanjaagt, waardoor je op zoek
gaat naar snelle manieren om je een gevoel van veiligheid en rust
te geven. Let er echter wel op dat je niet te snel tevreden bent.
Misschien moet je ook aanvaarden dat je niet veel belang hecht aan
verantwoordelijkheid. Ga geen verplichtingen aan om er dan later
van weg te lopen. Kies in plaats daarvan voor minder verplichtingen
en een zorgelozer bestaan. Probeer echter wel je dagelijkse leven zo
veel mogelijk zin te geven, maar vermijd onnodige stress en gedoe.

WERK
Het is belangrijk dat je een baan vindt waarin je je talenten
kunt gebruiken. Je kiest misschien graag voor een leven zonder
concurrentie, maar je legt jezelf soms druk op door te willen voldoen
aan andermans normen. Wees gerust: je zult een bevredigend en
uniek leven leiden als je je eigen ideeën aanvaardt van wat succes voor
jou betekent. Je moet je hart in je werk kunnen leggen, anders word je
lui en onbetrouwbaar. Negatieve gedachten zijn een verspilling van je
talenten. Zoek een passie waar je enthousiast over kunt zijn.

85

Drie tekenen van ambitie

VERTAKKING NAAR DE WIJSVINGER
Je verlangt naar erkenning en macht en je beschikt over het
zelfvertrouwen om dit ook te bereiken. Je bent gedrevener dan de
meeste andere mensen en je raakt gemotiveerd door concurrentie,
winst en het verdienen van respect van je collega’s. Leidinggevende
functies komen op je pad (je bent een politiek dier): een baan in de
politiek of een managementfunctie zijn je op het lijf geschreven.
Jij kunt een positief verschil maken in je omgeving. Zorg er daarom
voor dat je wordt gedreven door sterke principes en deugdzaamheid
in plaats van politiek opportunisme.

op de lotslijn
n
e
g
Vertakkin

VERTAKKING NAAR DE RINGVINGER
Dit is een duidelijk teken dat veel van je dromen en ambities zullen
uitkomen, maar alleen als je hard genoeg werkt. Succes is mogelijk
als je voorbereid bent wanneer de kans zich voordoet. Je hebt een
sterk creatief instinct. Erkenning voor je talenten is een voorwaarde
en je zult succes boeken in een creatief domein. Je hoofdlijn
vertelt je meer over de manier waarop je dit bereikt en de vorm
van je handpalm maakt duidelijk wat je motiveert. Of je nu een
kantoorbaan hebt of lesgeeft, je zult altijd een creatief accent en
een vleugje ‘drama’ toevoegen aan je werk.

VERTAKKING NAAR DE PINK
Dit wijst op rijkdom door hard werk. Het geeft aan dat je veel
opzijgezet hebt om zakelijk inzicht te ontwikkelen. Geld en financiële
zekerheid zijn belangrijk voor je, omdat ze je de vrijheid geven om je
toekomst zelf te bepalen. Als je een gebogen in plaats van een rechte
hoofdlijn hebt, wijst dat erop dat je rijk kunt worden als je je financiën
onder controle krijgt, maar mogelijk moest je alles vanaf het begin
leren. Je hebt gevoel voor het sluiten van deals en je kunt anderen
goed overtuigen. Je kunt veel geld verdienen als schrijver, verkoper of
makelaar.
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