
De Nagelribbels 
 
Vraag:   
Heel wat mensen vroegen mij naar de uitleg van ribbels die plots op hun nagels verschenen 
tijdens de corona periode 2020. Sommigen kregen er horizontale op hun grote teennagel, 
anderen verticale en weer anderen ervaarden beide ribbels. De zowel verticale als horizontale 
ribbels komen het meest voor op de grote teennagels. Dat neemt niet weg dat je ribbels op 
andere teennagels ook kan ervaren. Dan dient de uitleg natuurlijk te verwijzen naar de 
desbetreffende energie waar de teen voor staat. 
 
Vakterm FuDaRe Tenen lezen 
Nagels = schilden – weerstand – bescherming naar de buitenwereld 
Horizontale ribbels in nagels  = emotionele inslagen/indrukken. Wat heeft er een indruk of 
een impact op jou gemaakt? 
Verticale ribbels in nagels = stofwisselingstoornissen. Wat ligt er op de lever? Wat ligt er op 
de maag? Wat ben je aan het verteren? Wat ben je aan het verwerken? 
Roodheid van de teen = stress, spanning, druk, verhoogde energie 
 
Onderstaande foto = Een algemeen verhaal 
 

 
 
FuDaRe Tenen uitleg 
Zoals we in de ribbels van de boomstammen en bij schildpadden en slakken hun huis via de 
ribbels de goeie en minder goeie tijden zien, zo zien we ook de goeie en minder goeie tijden in 
de nagels van de mensen. 
 
Deze persoon heeft heel wat zaken/gebeurtenissen te verwerken gekregen. Het waren voor hem 
‘emotionele inslagen’. De gebeurtenissen hebben duidelijk een impact op hem gemaakt 
(horizontale ribbels (1)).  
Hoe dieper de ribbels hoe meer indruk de feiten op hem maakten. 
Ook zijn er een aantal zaken die figuurlijk op zijn maag en zijn lever liggen.  
Hij krijgt deze niet nog verteerd, hij zit in de verwerkingsfase (verticale ribbels (2)). 
De gebeurtenissen bezorgen hem stress, spanning & druk (roodheid bovenkant teen (3)) 
 

************************************** 



 
Het kleine meisje 

 
Een meer specifiek verhaal van een horizontale ribbel in de nagel 
 
Vraag:  
Mijn dochtertje (6 jaar) kreeg vrij plotseling tijdens de lockdown periode 2020 een diepe 
horizontale ribbel in de nagel van haar tweede linker teentje. Haar vierde en vijfde teentje 
buigen ook af naar de binnenkant? 
 
Vaktermen FuDaRe Tenen Lezen 
Horizontale ribbel = Emotionele inslag 
Tweede linker teen = Gevoelsteen 
Vierde en vijfde teentje buigen af = Terugkijkende liefde- & vertrouwensteen 
 
 

 
 
FuDaRe Tenen uitleg 
Dit vrolijk, sociaal 6-jarig meisje kan het emotioneel niet vatten dat ze plots niet meer naar 
school kan en ook geen contact meer mag hebben met haar vriendjes omwille van de corona 
periode 2020.  
 
Het maak een serieuze impact & indruk in haar gevoelswereld (diepe horizontale ribbel in de 
nagel van haar tweede gevoelsteentje links (1))  
Het maakt haar ook emotioneel verdrietig in haar gedachten en ze ervaart een ‘leegte’(witte 
nagel op de linker communicatieteen (2)).  
Ook in haar ‘houden van’ (liefdesteen (3)) en haar ‘vertrouwen’(vertrouwen teentje (4)) blikt 
ze terug naar het verleden en heeft ze heimwee naar alles wat ze lief heeft en waar ze vertrouwd 
mee is. 
 

************************************** 
 
 
 



 
De laatste werkdag 

 
Vraag: 
Plots krijg ik op mijn beide grote teennagels een bult tijdens de lockdown periode 2020? 
 
Vaktermen FuDaRe Tenen Lezen 
Bult op de nagels = blijdschap, opluchting, golf van emoties 
 
 

 
 
 
 
FuDaRe Tenenuitleg 
 
Net voor de corona periode op 14 maart 2020 was het deze dame haar laatste werkdag in de 
keuken van een ziekenhuis. Ze was heel opgelucht en blij (bult op de nagel (1)) dat ze gans het 
coronaverhaal niet moest meemaken op haar werk. Eindelijk kon ze met pensioen gaan, iets 
waar ze enorm naar uitkeek! 
 
Nota: Dat ze deze ‘bult’ pas enkele weken later zag is normaal. De nagel dient eerst wat uit te 
groeien. 
 


