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tekst: Rita Ketelaars

Na een mooie, lange
en hete zomer is het
tijd om de schoenen
en laarzen weer uit
de kast te trekken. De
voeten met de tenen
worden weer zorgvuldig
warm ingepakt in
sokken of panty’s en
verdwijnen uit het zicht
in schoeisel. Maar op
de massagebank krijg je
als masseur ongetwijfeld
wel de gelegenheid
om de tenen nader te
bekijken...

Ruimte tussen de tenen
Vaak wordt gevraagd of de stand van de tenen gevormd is door gedragen
schoeisel. Hebben schoenen invloed op de vorming van de tenen? Ik
denk dat dit deels wel het geval is. Natuurlijk kunnen wij de stand van de
voeten en daarmee de tenen manipuleren door schoeisel. Denk maar aan
de ingebonden voeten van Chinese vrouwen. Over het algemeen kiezen
mensen voor goed passende schoenen. De tijd waar schoenen van kind
naar kind gingen is grotendeels voorbij. Ieder kind krijgt waar mogelijk
passende schoenen, waardoor voeten en tenen zich kunnen ontwikkelen
en groeien zoals dat bij de persoon past.

ONTSTANE RUIMTE

Rita Ketelaars verzorgt in acht
dagdelen de cursus tenen lezen.
Voor meer informatie:
www.helden-heldinnen.nl.

Ruimte tussen de tenen is niet ontstaan en ook niet te voorkomen door
brede of smalle schoenen te dragen. Raken de tenen elkaar, dan is er
sprake van een snelle doorstroming en uitwisseling van de energieën die
bij deze tenen horen. Heeft iemand veel ruimte tussen de grote en de
tweede teen, dan heeft deze persoon tijd nodig voordat deze zich gaat
uiten. Er is sprake van een analytisch denkend persoon die zorgvuldig
zijn boodschap vormt voordat die naar buiten wordt gebracht. De ruimte
kan in de loop der tijd veranderen. Vaak zie je dat kinderen grote ruimte
tussen de tenen hebben, terwijl de toppen elkaar op een later moment in
hun leven wel zullen raken. Ze hebben dan geleerd sneller te reageren.
Staan de grote teen en de tweede teen dicht bij elkaar, dan zal je snel en
spontaan een antwoord kunnen verwachten.
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