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Ik nam me altijd voor om na de vakantie meer in die

flow te blijven, maar langzaamaan sloop het

moeten en de controle er toch weer in. Dit schrijf ik  

in verleden tijd, omdat ik inmiddels zoveel energie

krijg van wat ik doe dat ik makkelijker in flow blijf

dat ooit daarvoor. Dus 1 tip: doe waar je ogen van

gaan sprankelen, dan komt er vanzelf flow.  

In deze editie van het magazine ga ik in gesprek

met  bijzondere dames die handvatten bieden om

meer flow te ervaren. Hanneke Megens heeft de

flow methode ontwikkeld en Tamara Wentink heeft

het merk Flowee opgericht. Hiermee bracht zij de

moderne spijkermat naar Nederland. En als toetje

heb ik het met interieur styliste Sharon Roest over

het creëren van Flow in je huis.  

Ik wens je veel fun & flow deze zomer! 

  Veel liefs,  
Julia X 

T H E  S U M M E R  I S S U E

Lieve Jij,

Summer is here! Bij zomer denk ik aan zon, vrijheid en flow. De laatste is een interessante, want

wat is flow nou eigenlijk en hoe ervaar je flow? Als ik Wikipedia moet geloven is flow een

mentale toestand: "Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig

opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties

gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de

activiteiten succesvol uitvoert." Ten dele vind ik dat herkenbaar, als het stroomt stroomt het en

ben ik ook alle besef van tijd kwijt. Alleen gaat dit voor mijn gevoel heel erg over werk. Ik geloof

zelf heilig dat je ook flow in niet werkende toestand kunt ervaren. Sterker nog, dat is wanneer er

echt wonderlijke dingen gebeuren. Met name als je op vakantie gaat en alle verplichtingen en

het je nuttig maken volledig los kunt laten. Je moet niks, er is - als het goed is - nul verwachting.

Alleen als ik op vakantie ben kan ik een uur naar de bergen of de zee staren, zonder dat ik het

gevoel heb dat ik iets moet. Als ik in die flow ben, dan sta ik open voor het onverwachte. 

Magazine

Julia Quist - 48 jaar - Handlezeres bij Karmalijn.  Moeder van  3 beautiful boys van 19, 16 en 12. 

Passie voor handlezen (duh!), muziek, dansen, reizen & Vino (niet gezond, wel lekker).

Meer weten over mijn weg naar het handlezen: https://www.karmalijn.nl/julia-quist-handlezen 
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Inhoudsopgave & colofon

Fotografie: Jolanda van der linden | www.jolandavanderlinden.nl 
Make-up & haar: Bianca fabrie | https://frank-agency.com
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Les 1 van maak uw eigen magazine: 'zorg voor een duidelijke inhoudsopgave en maak een

colofon'. Ok, ik heb duidelijk niet op zitten letten, maar het is nooit te laat om bij te schaven en

te verbeteren! Daarom vind je vanaf nu ook een inhoudsopgave en een colofon in het

magazine. Wel zo handig!  
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C O L O F O N  K A R M A L I J N  M A G A Z I N E

Het Karmalijn Magazine is een online uitgave van Karmalijn. Het magazine verschijnt ieder kwartaal.

Aanmelden kan via de site www.karmalijn.nl/magazine. Uitschrijven: via de link in mail.

Samenstelling, interviews & opmaak: Julia Quist | Voor vragen: julia@karmalijn.nl

F I J N E  Z O M E R !  P A G I N A  2 4  

Met medewerking van en dank aan: Hanneke Megens, Tamara Wentink en Sharon Roest, en de lezers en volgers! 
En Ineke Quist voor het redigeren van de teksten 



 Lezers en volgers over Flow

Alexandra Leenderts - Flow is als alles in

mezelf stroomt, het als bijna vanzelf gaat.

Go with the flow of zoals een lieve coach

tegen mij zei: "vaar met je bootje met de

stroom mee en peddel er niet dwars

tegenin" Als je met de stroom mee gaat, kom

je waar je moet zijn, geef je over aan de

stroom van het leven en vertrouw op wat er

komen gaat. 

Mereth - 

Mihaly Csikszentmihaly, hij zegt,

maak het niet te makkelijk, maak

het niet te moeilijk, flow zit ergens

daar tussen in, dus zul je moeten

blijven bewegen

Charissa Zwanenberg - 

Flow betekent voor mij dat ik

vooroordelen over mezelf los kan

laten. Dan komt er energie vrij en

word ik ook vrij in wat ik maak! 
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Brenda Visser - Flow is voor mij

bewegen, dansen, movement. Flow

is ook komen zoals het komt. 

Janina Dubbeld - Flow is voor mij in
verbinding zijn met mezelf en de
ander.

Marieke Steeneken - Als ik heerlijk bezig ben en het werk uit me stroomt en ik me erin

verlies. Maar ook de stroming van het leven net als een rivier. 

Patty van der Mieden (Pattycoach) -

Voor mij is een lekkere flow wanneer mijn

onderbewuste of gevoel het overneemt

van mijn hoofd. 

Elmora Steenbergen - Flow is lekker, maar

rust is minstens zo mooi. In rust helen we het

best. Worden we weer een beetje heler. Maak

van je rust geen onrust. Rust even voordat je

weer mee surft op de volgende flow. 

Eliëtte Kreek - Flow is als ik in de

stroom van het leven sta, op mijn

eigen plek, als de kids lekker gaan

en het een soort vanzelf lijkt te

gaan. 

Aggie van Baal 

(baalanzacupunctuur) - Flow: ga mee met

de stroom van het leven! 

Of als in de Chinese visie Wu Wei: handelen

door niets doen



niemand anders op die manier op zijn of haar vingers heeft staan. Wonderlijk niet!? 

Ze zijn dan ook één van de belangrijkste onderdelen van identificatie bij forensisch

onderzoek. Je kent vast het beeld van detective die met een poedertje en een kwastje 

 vingerafdrukken bij de crime scene verzamelt, zodat hij/zij de identiteit van de mogelijke

dader kan achterhalen. Het bestuderen en classificeren van deze patronen heet

dactyloscopie. Hierbij kijken ze naar ieder lijntje, vormpje, richeltje en tekentje in het

huidpatroon op de vingertoppen.   

Het is daarom niet gek dat de huidpatronen ook bij een handanalyse een bijzonder grote rol

spelen. Als handlezer kijk je naar diezelfde patronen alleen koppel je er de elementen - en

daarmee ook bepaalde eigenschappen - aan. Je vingerafdrukken geven zodoende

waardevolle informatie over de basis van je karakter.  

Het element water  

De 'water tekens' op de vingers zien er als volgt uit (gezien vanuit de rechterhand) 

Flow  

Flow betekent letterlijk stromen en dat wat stroomt is in

beweging. Als je kijkt naar de vier basiselementen

(aarde, water, lucht en vuur), dan is er één element dat

je direct zal associëren met stromen en flow en dat is

water!   

 

Zoals in het vorige magazine al aangehaald is, komen

de vier basiselementen op diverse plekken in de handen

voor. We hebben alle elementen in ons zitten, maar de

vingerafdrukken (huidpatronen) laten zien vanuit welk

element je als eerste zal reageren.  

In deze 'flow issue' duiken we dieper in het element

water.  

 

Huidpatronen

Jouw vingerafdrukken bevatten unieke kenmerken die  

Handlezen: het element water
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F O T O :  V I A  U N S P L A S H  -  K L A R A  K U L I K O V A  

Lus (ulnair)
uitgang van lus wijst

van de duim af 

Lus (radiaal)
uitgang van lus wijst

naar de duim toe 

Dubbele lus 
dit is een samen-

smelting van een

ulnaire en een radiale

lus

Pauwenoog 
als het oog van een

pauwenveer. De stroom

loopt duidelijk naar een

kant weg.   



Water wordt sterk beïnvloed door de maan, denk aan eb & vloed. De maan staat voor gevoel.

Heb je veel watertekens in de vingertoppen, dan ben je een gevoelsmens, een "mensen mens".  

Je bent veelzijdig en hebt van nature zorgzame kwaliteiten. De uitdaging zit hem in het stellen

van grenzen. Omdat je vaak zo goed kunt begrijpen wat een ander nodig heeft en omdat je

de ander graag wilt helpen, kan het soms lastig zijn om nee te zeggen. Zodoende kun je nog

weleens aan je eigen grenzen voorbij gaan, met de nodige stress als gevolg.  

Wat ik erg fascinerend vind, is dat water vele gezichten kan hebben. Denk aan de volgende

metaforen en verschijningsvormen van water: helder stromend water (in je element zijn), ijs

(koud en afstandelijk), brak water (klagend en stilstaand), tsunami (overweldigend), waterval

(de spraakwaterval, de entertainer die het belangrijk vindt dat iedereen het naar de zin heeft),

diep water (stille wateren hebben diepe gronden).  Je kunt je dus wel voorstellen dat je als

watermens /gevoelsmens te maken hebt met de constante eb en vloed beweging.  
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Handlezen: het element water

Ben je benieuwd naar jouw elementen, maak dan een afspraak voor een handlezing via www.karmalijn.nl

Wereldwijd is de (ulnaire) lus het meest voorkomende huidpatroon. Het laat een groot

aanpassingsvermogen en een sociaal karakter zien. De radiale lus geeft aan dat je af en toe

ook tegen de stroom in wilt zwemmen en dingen op je eigen manier wilt doen. De dubbele lus

maakt dat je dingen van alle kanten kunt bekijken, maar maakt ook dat je vaak kunt twijfelen.

Het pauwenoogje is een prachtig teken dat een verhoogd waarnemend en intuïtief  vermogen

geeft.   

Hoe blijf je in je flow?  

In een vakantie is het makkelijk om in flow te zijn, maar hoe maak je ook daarna nog een flow

feestje van?  Hieronder vind je een aantal tips per element. 

Water 

Neem even tijd voor jezelf om (weer) in je energie te komen of te blijven. Spreek

je uit en vraag ook zelf eens om hulp (je hoeft het echt niet allemaal alleen te

doen!). Let op dat je niet invult voor anderen.  

Vuur 

Verwacht niet dat iedereen je bij kan houden in je enthousiasme en je ideeën.

Ga je eigen weg, maar streef wel gelijkwaardigheid na. Voeg zacht toe aan je

kracht. Blijf in beweging!

Aarde

Het belangrijkste is om niet te veel te moeten. Maak van het moeten willen en je

merkt dat het zachter wordt. Die 200% inzet, mag ook naar 100% dan doe je het

nog steeds erg goed! 

Lucht

Haal eens diep adem. Zo kom je uit je hoofd. Als je dat niet doet, dan vlieg je

alle kanten op en ervaar je onrust. Zorg voor aarding, vanuit die aarding krijg je

vleugels en komt de flow vanzelf.  
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V O L L E  M A N E N  I N  Z O M E R  

J U N I :   F U L L  S T R A W B E R R Y  M O O N

V O L G E N S  D E  T R A D I T I E  V A N  D E  N A T I V E  A M E R I C A N  T R I B E S

J U L I :  F U L L  B U C K  M O O N  

A U G U S T U S :  F U L L  S T U R G E O N  M O O N    

 d e  o o g s t t i j d  v a n  a a r d b e i e n  ( i n  h e t  N o o r d  O o s t e n  v a n

A m e r i k a )

D e z e  m a a n  v e r w i j s t  n a a r  h e t  m a n n e t j e s  h e r t .  I n  d e z e  t i j d
v a n  h e t  j a a r  i s  z i j n  g e w e i  v o l g r o e i t

I n  t h e  G r e a t  L a k e s  e n  L a k e  C h a m p l a i n  l a a t  d e  s t e u r  z i c h
m a k k e l i j k  v a n g e n  d e z e  m a a n d !



Net toen ik had bedacht dat het onderwerp van dit magazine Flow zou worden, zag ik een bericht

van Hanneke op social media voorbij zag komen met de oproep om mee te doen met de gratis Flow

Challenge. Vier dagen lang een ontspannen start van de dag met de Flow methode - een

magische combinatie van yoga, meditatie, manifestatie en mindset om je dag in flow te beginnen.

En dat in 15 minuten (ideaal!) en vanuit je eigen huis. Hanneke's flow methode bracht mij niet alleen

meer flow die dagen, het gaf ook meer focus, maar dan op een fijne opspannen manier. 

Als er iemand iets over Flow kan vertellen dan is het Hanneke!  

 

 

Hanneke, wat is voor jou de definitie van Flow? 

Flow is voor mij, dat alles moeiteloos stroomt. Je stroomt mee op het leven en leeft in lijn met je

levensmissie. Het gevoel dat hiermee overeenkomt is dat je zorgen, angsten vergeet, je voelt je on

top of the world. Je ervaart heelheid.

  

Hanneke Megens – Yoga teacher en creator van de Flow Methode.  

Na het afronden van een universitaire master in bedrijfskunde, startte Hanneke haar

carrière bij een grote corporate als management trainee. Binnen een jaar zou ze

door middel van een intensief programma klaargestoomd worden voor een functie

als leidinggevende. Maar dat liep wat anders .... Tijdens de training realiseerde ze

zich dat ze zich meer liet leiden door haar intuïtie en gevoel en dat ze ook heel

zuiver energieën aanvoelde. Hoewel het een prachtige kans was om voor de

corporate te werken, besloot ze om voor zichzelf te beginnen en startte - tegen het

advies van haar omgeving in - 10 jaar geleden  als ondernemer. Dit was ook het

begin van 'haar eigen missie leven'; namelijk dat je thuis mag komen bij jezelf en

vanuit liefde je eigen keuzes leert maken. Vervolgens volgde ze diverse opleidingen

en cursussen, waaronder chakra psychologie, meditatie en mindfulness. Haar bedrijf

Avontuur van h'eerlijk leven, breidde zich uit met Avontuur van veertig weken na de

geboorte van haar eerste kindje. Dit jaar ontwikkelde ze het online programma de

Flow Methode. Om thuis te komen bij jezelf en te leven vanuit liefde, elke dag

opnieuw. Daarnaast organiseert Hanneke zowel yoga - als stilteretreats in Zeeland

en op Ibiza. (zie pagina 11 voor de data!)

Meer info: 

https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl | https://avontuurvanveertigweken.nl

https://hannekemegens.nl

https://www.instagram.com/avontuurvanheerlijkleven/

 H A N N E K E  M E G E N S

Hanneke Megens

Over Flow
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https://hannekemegens.nl/


Je bent ook Yoga teacher. Hoe staan yoga en flow in relatie tot elkaar? 

Omdat alles met elkaar in verbinding staat geloof ik heel sterk dat een stukje zelfzorg en

aandacht voor je lichaam, zowel je fysieke als energetische lichaam, je laat thuiskomen. Als je

vanuit yoga de oefeningen doet en daarna dat op je in laat werken ben je jezelf bewuster van je

lijf. Je zakt meer in je lijf en vanuit daar kan je ook beter inchecken met je behoeftes en

verlangens. Alles slaat zich op in je lichaam. Als je meer aanwezig bent in je lichaam kan je vanuit

daar je energetische lichaam, of je aura, of hoe je het wil noemen opmerken. Ben je aanwezig bij

jezelf? Ben je all over the place? Merk je op dat je verbonden bent met een groter geheel? Yoga

is een manier om de heelheid te ervaren. Voor mij is dat ook wat je ervaart als je in FLOW-staat

verkeert. Heelheid. Je bent niet meer bezig met je zorgen, angsten of alleen jezelf. Je staat in

dienst van iets groters.

Wat zijn volgens jou de basisvoorwaarden om in ‘flow’ te zijn?

Dat je thuiskomt en bent bij jezelf. Bij je soul. Als je connected bent met je ware zelf en vanuit

daar de dingen doet die bij jou passen dan ben je in de flow. 

Regelmatig (dagelijks) inchecken bij je intuïtie is een prachtige stap die je hierin kan zetten.

Vertrouwen op die wijsheid in jezelf.
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Hanneke Megens

Over Flow

https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl/
https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl/
https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl/


En wat kan helpen om weer in flow te

komen? 

Bewustwording. En ook okee zijn met de

golven van het leven. Niet ergens eerder

klaar mee willen zijn dan de tijd die een

proces nodig heeft. Geef maar ruimte aan

jezelf en dat wat er is. Zoals ik eerder zei

helpt het om te vertrouwen op de wijsheid in

jezelf. Luisteren naar dat allereerste

onderbuikgevoel. Of bijvoorbeeld als

iemand iets vraagt, vaak voel je de eerste

seconde al ja of nee. Dit kan een gedachte

zijn of een kramp in je maag (bij nee) of juist

een verruiming of naar voren leunen bij een

ja. Het hoeft niet te 'kloppen' in je hoofd. Als

je dat gevoel volgt, dan klopt het.

1 0

Wat zijn volgens jou, de grootste afleiders die je uit flow kunnen halen? 

Je omgeving, de maatschappij, je eigen oordelen, wat anderen zouden denken. Vooral bezig

zijn met je mind in plaats van met je eigen magic. Als je verdwaalt in afleiding buiten jezelf of

beperkende gedachten. Als je bang bent voor je eigen grootsheid. 

Hierin kan het ook heel fijn zijn support te zoeken. Iemand die je echt ziet, waarbij je in het licht

mag gaan staan. Ik zie graag de grootsheid in mensen. Het is zo mooi wat er gebeurt als je

jezelf die toestemming geeft vanuit je grootsheid te leven.

Onlangs heb je een gratis Flow challenge gegeven. Wat houdt dit precies in en is het

mogelijk om nog eens te volgen? 

Om flow te ervaren is het fijn als je in contact staat met je ziel, je hogere zelf, je wijze zelf of

hoe je het wil noemen. Dat ga je ervaren tijdens de flow challenge. 

Als je merkt dat je al zo lang bedding geeft aan anderen en anderen draagt en als je merkt dat

het nu tijd wordt om jezelf die bedding te geven - dan is het voor jou. Elke dag een kwartier voor

jezelf om die rust in jezelf te hervinden. Weer terugkeren naar de heelheid en de liefde die je

van nature bent. Samensmelting van mind, body en soul. 

Je kan (vanaf augustus)* - op het moment dat jij de uitnodiging voelt - meedoen. Je hoeft niet

meer te wachten op een startdatum omdat ik geloof dat ook dit gestuurd wordt vanuit een 

Hanneke Megens

Over Flow

RETREATS ZEELAND [DOMBURG]

 

Yogaweekend 4 maart – 6 maart 2022

Stilteweekend 8 april – 10 april 2022

Yogaweekend 22-24 april 2022

Yogaweekend 10 juni – 12 juni 2022

Yogaweekend 1 juli – 3 juli 2022

Yogaweekend 7 oktober – 9 oktober 2022

Stilteweekend 21 oktober -23 oktober

Yogaweekend 11 november – 13 november 2022

 

 

 YOGA RETREAT IBIZA 

Yoga vakantie 19 september - 22 september 2022

 

 

meer informatie: 

www.avontuurvanheerlijkleven.nl

*wil je weten wanneer je in kunt stappen, houdt dan de Instagram pagina van Hanneke in de gaten www.instagram.com/avontuurvanheerlijkleven 

https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl/yogaweekend-nederland-zee/
https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl/stilteweekend/
https://www.avontuurvanheerlijkleven.nl/yogaweekend-nederland-zee/


Ook heb je een online cursus ontwikkeld. Hoe is deze ontstaan en wat biedt de cursus? 

Dit is het vervolg van de FLOW challenge hierboven. Je start dus met de challenge en dan ga je

de diepte in, voor 6 weken! 

Vanuit een diep verlangen om de heelheid te ervaren, flow te ervaren in elke dag. Vaak nemen

we wel tijd voor een uur yoga per week of een retraite eens per jaar, en dat is ook geweldig.

Maar in de loop van alledag raken we toch weer verder van onszelf verwijderd. Door elke dag

15 minuten volledige aandacht te geven aan jezelf met een stukje yoga, meditatie, mindset en

manifestatie kom je makkelijker terug bij je ware zelf. 

Wat me opviel bij mijn klanten is dat ze vaak heel druk zijn. En goed voor anderen zorgen, thuis

en/of in hun werk als therapeut/manager/docent. Dat het zo fijn is om elke ochtend jezelf op

te laden en te (her)vinden. Als je in je eigen grootsheid stapt kom je vanzelf in flow en stroomt

je leven moeiteloos. Alles wordt lichter. Dit geef je door aan anderen omdat je hele uitstraling

verandert. Dit ga je ervaren in de FLOW transformatie cursus van 6 weken. Je kan ook live met

me mee op een retreat, dan komen deze elementen ook aan bod.

1 1

dieper weten. En dan is de FLOW transformatie er voor jou. 

Je begint met de flow challenge van vijf dagen en dan kan je doorstromen in de volledige

transformatie en maak je de 6 weekse FLOW transformatie cursus af. Die transformatie is zo

helend. Als ik aan de reacties denk stroom ik echt over van liefde. 

Wat is je favoriete quote over Flow?

Geen quote, dan zou ik moeten zoeken haha, maar als ik nog een ding zou mogen zeggen is 

 het: 

Waar licht is, is geen ruimte voor duisternis.

Hanneke Megens

Over Flow



De spijkermat van Flowee
De wat!? Ja, de spijkermat. Ik ben nogal visueel ingesteld, dus ik denk dan gelijk aan een

stokoude Indiaase man die met zijn fragiele lijf op een bed van spijkers gaat liggen. En ik denk

alleen maar "waarom zou je dat doen"?

Maar goed, dat beeld is hopeloos achterhaald! Want de spijkermat is HOT! Het principe is

hetzelfde, de voordelen voor lichaam en geest ook, maar het is een modern jasje gestoken. 

Hoe werkt het? 

Door de puntjes in de mat en het bijbehorende nekkussen, worden je bloedsomloop en de

zenuwuiteinden gestimuleerd. Tegelijkertijd maak je het gelukshormoon endorfine en oxytocine

aan. Deze zorgen voor ontspanning en pijnverlichting. Fijn side effect: betere nachtrust! Je kunt

de mat gebruiken voor de rug, nek of voor de voeten. De rugligging is de meest gebruikelijke. Dit

is hoe ik hem ook heb gebruikt, dus ik beperk me in dit artikel tot de rugligging. Leg de mat op je

bed of of de grond en ga voorzichtig liggen. C'est Ca! 

Overdrijf het niet, bouw het gebruik op.  In de gebruiksaanwijzing staat 10 á 15 minuten voor de

eerste keren. Daarna kun je het verder opbouwen. Zelf dacht ik dat 15 minuten wel OK zou zijn.

Het voelt in eerste instantie wat onwennig en je voelt na een aantal minuten tintelingen, maar al

snel voel je een diepere ontspanning in je lijf. Mijn lijf was dit zó niet gewend (ik kom misschien

rustig over, maar intern ben ik een gespannen veertje), dat mijn spieren echt moeten wennen

aan de relaxstand. Voor mij werkte het dus beter om het in kortere sessies op te bouwen. Het

resultaat is dat ik mijn lichaam echt even de tijd geef om te ontspannen. En de pijn in mijn nek is

na een paar keer gebruiken verdwenen. Kortom: de spijkermat is een aanrader!  

Interesse in de spijkermat?! Klik op een van de afbeeldingen en je komt uit in de Flowee webshop.

Maak ook kennis met de oprichtster van Flowee! Het interview met Tamara Wentink vind je op pagina 14.   

KarmaCare
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https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858704&a=407023&r=&u=
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Eerst even wat achtergrond informatie: 

Nagels zijn gemaakt van keratine, een eiwit dat de basis vormt voor haar, veren, klauwen en

hoeven en eelt. De nagels beschermen de toppen van de vingers en de tenen. In principe zijn

nagels kleurloos en transparant, ze lijken alleen roze door de bloedvaten eronder. De rand van de

nagel is wit vanwege de lucht eronder. 

Voor de nagels op de vingers duurt het ongeveer 3 à 4 maanden om uit te groeien. In de zomer

gaat het vaak wat sneller, doordat je lichaam door de zon en warmte meer vitamines aanmaakt. 

Tip: je kunt het groeiproces ook versnellen door bijvoorbeeld de nagels van beide handen snel

tegen elkaar aan te wrijven. Het klinkt wat irritant, maar als het een minuutje of wat volhoudt dan

gaan je vingertoppen tintelen en is de doorbloeding optimaal, dit stimuleert de aanmaak van

keratine. 

OK, terug naar de biologieles: onder de nagelriem zit een klein orgaantje dat de nagelwortel

heet. Deze nagelwortel plakt als het ware de nagel aan elkaar om zo een stevige nagelplaat te

vormen. Deze nagelplaat groeit geleidelijk over het nagelbed naar het uiteinde van de vinger. Een

ingenieus proces, wat prima loopt als je systeem optimaal werkt. Een lichamelijke disbalans kan

het proces verstoren, dat kan zijn door ziekte, medicijngebruik of bijvoorbeeld door een tekort aan

vitamines. Dit kan resulteren in verkleurde nagels, broze nagels, witte stippen in de nagels en dus

ook verticale ribbels in de nagels. Dit laatste zie ik regelmatig voorbijkomen. 

Aandacht voor je handen 
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www.herome.com |  Exit Damaged Nails €14,11 

Mocht je wat hypochonder zijn, maak je alsjeblieft geen zorgen als je ziet

dat jouw nagels ribbelig zijn. Het wil echt niet direct zeggen dat er iets

hopeloos mis is. Het is wel wijs om naar je voedingspatroon te kijken en

eventueel een orthomoleculair specialist in te schakelen. Er kan namelijk

sprake zijn van een tekort vitamines of mineralen zoals magnesium, calcium,

zink of vitamine A.  De oorzaak aanpakken is absoluut het belangrijkst,

maar wil je het proces ook van buitenaf aanpakken, dan kun je je nagels

een handje helpen door ze te verzorgen met bijvoorbeeld de 'exit damaged

nails' van Herôme. Op deze manier pak je het gedegen aan en heb je op

den duur weer mooie gezonde nagels. 

Ribbelige nagels

Bij een handanalyse kijk je naar alle aspecten van de hand. De lijnen spelen daarbij

de hoofdrol, maar het totaal plaatje maakt het verhaal pas echt compleet. Zo kijk ik

naar onder andere de vorm van de hand, de stand van de vingers én naar de

nagels. De vorm van de nagels geeft bepaalde informatie, maar ook de kleur en de

stevigheid zeggen iets. Wat vaak direct opvalt zijn ribbels in de nagels. Die kunnen

zowel horizontaal als verticaal voorkomen. Voor nu richt ik me op de verticale

ribbels. 

https://www.herome.com/product/exit-damaged-nails/


Een aantal jaren geleden maakte ik kennis met twee vrolijke en enthousiaste dames: Tamara

en Manon. Ze stonden met de kleurrijke yoga -en relax artikelen van Flowee op het yoga

congres waar ik ook werkzaam was. Niet veel later kwam ik ze weer tegen op het Happinez

Festival. Mocht je het Happinez magazine lezen, dan heb je vast de yoga -& meditatiekussens

en de spijkermatten van Flowee al eens voorbij zien komen. Ze zijn namelijk niet te missen:

opvallend, verfrissend, kleurrijk en not your average saaie effen yogakussens. Je voelt en ziet

dat de producten met liefde en passie zijn ontwikkeld. Tamara is de initiatiefneemster en

eigenaresse en Manon is verantwoordelijk voor de Marketing & Sales van Flowee. Ik sprak met

Tamara over Flowee, haar visie, over Flow en over moeiteloosheid. 

Tamara Wentink - [45] initiatiefnemer en eigenaar van Flowee (webshop met

o.a. spijkermatten & yoga/meditatie producten)

Tamara is opgegroeid in een dorp in de Achterhoek, maar zodra het kon heeft ze

haar vleugels uitgeslagen en is ze verder gaan kijken dan de dorpsgrenzen. Ze is

nieuwsgierig, enthousiast en ondernemend. Niet volgens een vast uitgestippeld

plan. Go with the flow. Zo heeft ze ook 10 jaar geleden haar bedrijf Flowee

gestart. Eerst als hobby naast een job als Consultant en na 1,5 jaar de volledige

focus erop. 

Flowee staat bekend om de spijkermat die al sinds 2011 met veel succes in

Nederland & België wordt verkocht. Door de jaren heen zijn hier producten

bijgekomen die een positieve bijdrage leveren aan meer ontspanning, balans,

geluk en plezier in het leven! In de collectie van Flowee vind je alleen maar

producten van hoge kwaliteit. Ook het organiseren van retraites staat op de

planning.

Haar motto: Je staat zelf aan het stuur van je leven. Je bent de schrijver van je

eigen boek, maak het een 'bestseller'.

Ze geniet enorm van reizen, zelfontwikkeling en het ondernemerschap. Op

relatie vlak is het ook tijd voor een nieuw hoofdstuk. Na 2 lange relaties, is ze

momenteel een aantal jaren single en klaar voor een leuke vent, om dit mooie

leven nog leuker te maken! (contact gegevens bekend bij de redactie ;) 

www.flowee.eu | https://www.instagram.com/flowee_relax_your_senses/

Is het idee voor de producten van Flowee vanuit Flow ontstaan? 

Ja, de start is ontstaan op Ibiza, tijdens een vakantie. Tijdens die vakantie in 2010 ging ik met

een Jeep het eiland verkennen. Het echte feestseizoen is dan al voorbij dus extra veel tijd om te

genieten van de ongerepte natuur en de relaxte sfeer. Per “toeval” ben ik uitgekomen bij een

hotel aan de kust waar op dat moment een ‘energie’ festival gaande was. Er werden lezingen

gegeven en er waren diverse standjes met producten. Zo ook een spijkermat uit Scandinavië.

Wat? Een spijkermat? Een stoffen mat met daarop allemaal scherpe puntjes?!?! Een

enthousiaste dame vertelde dat het gebruik van de spijkermat goed is voor je gezondheid. En

dat je er helemaal ontspannen van kan worden. De eerste kennismaking deed toch anders

vermoeden. Het proef liggen op de mat was nog geen openbaring, maar toch prikkelde het de 

Tamara Wentink

Flowee

T A M A R A  W E N T I N K
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F O T O :  M A R L E E N  S A H E T A P Y  P H O T O G R A P H Y

https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858713&a=407023&r=&u=


nieuwsgierigheid. Wel of niet kopen? Het verhaal achter de mat sprak mij erg aan en zo ging er

toch een spijkermat mee naar huis. Terug in Nederland heb ik de mat meerdere keren gebruikt

en toen was ik om! Al na een aantal keer ervaarde ik de positieve effecten; ontspanning in de

spieren, een betere nachtrust, het hoofd “leeg” maken, aangenaam warm gevoel, meer energie.

Ik dacht: dit product is zo puur en zo goed voor je, hier moeten meer mensen van weten.

Met het beschikbare aanbod in Nederland had ik geen aansluiting. Een gezondheidsproduct

mag er best eigentijds uit zien. Al jaren had ik de droom om een eigen bedrijf te beginnen. Alles

viel nu op zijn plek; binnen enkele maanden was er mijn eigen, eigentijdse en Nederlandse

variant van de spijkermat op de markt. 
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Tamara Wentink

Flowee

Hoe ben je op de naam Flowee gekomen?

Door de spijkermat kom je in een bepaalde flow, de spikes op de mat zag ik als allemaal

bloemetjes. Ik liep in Zutphen door de winkelstraat en opeens popte het woord Flowee op. Van

in de flow zijn en de link naar de flowers op de spijkermat.

https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858704&a=407023&r=&u=
https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858704&a=407023&r=&u=


1 6

Tamara Wentink

Flowee

Waar staat Flowee voor? 

Flowee staat voor relaxed, puur, vrolijkheid, eigentijds en genieten. Deze kernwaarden pas ik

ook zoveel mogelijk toe in mijn leven. Zowel zakelijk als privé.

Welk product gebruik je zelf het meest? En hoe brengt het je in flow?

De spijkermat gebruik ik het meest net voor het slapen ongeveer 20 minuten. Ik word rustig in

mijn hoofd, mijn lijf wordt ontspannen en lekker warm. Je komt in een bepaalde flow waardoor

ik heel ontspannen in slaap val en ook dieper slaap. De volgende ochtend word ik dan

energieker wakker. Daarnaast is het fuchsia meditatiekussen mijn 2de favoriet. De vrolijke kleur

en het zitcomfort zorgt er mede voor dat ik uitkijk naar mijn dagelijkse meditatie in de ochtend.

Hoe zie je de toekomst van Flowee voor je? Heb je

nog dromen of een visie? 

Ik hoop met Flowee een inspiratiebron te kunnen zijn en

een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een

relaxter leven. We “moeten” al zoveel in deze huidige

maatschappij. Naast de producten zou ik voor de

toekomst ook meer kennis willen delen hoe je meer

ontspanning en plezier in je leven kan brengen. Dat we   

Moeiteloosheid is wat mij betreft een essentieel onderdeel van in flow zijn. Herken je dit?

En hoe ervaar je dit in je bedrijf en in je privé leven? 

Ja dit herken ik zeker op beide gebieden. Als alles stroomt en moeiteloos gaat ervaar je een

bepaalde flow. Dan kan je ook in korte tijd veel creëren, je er soort van aan overgeven. Ik werk

zelf ook heel erg intuïtief. Als ik teveel in mijn hoofd zit merk ik dat het minder stroomt en zelfs

dingen onnodig vooruit kan schuiven. Daar dan ook weer onrustig van kunnen worden. 

onszelf wat meer me-time gunnen. Ook het organiseren van relaxdagen en retreats staan op de

wishlist. En, het geven van workshops hoe je praktisch meer ontspanning in je lijf en leven kan

brengen.

Als ik flow zeg, dan zeg jij...

Levensenergie! Dat je het voelt stromen, dat het heerlijk vanzelf gaat. 

https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858706&a=407023&r=&u=


  
FlowFlow

Whatever comes, let it comeWhatever comes, let it come
What stays, let it stayWhat stays, let it stay

What goes, let it goWhat goes, let it go
  

On the other side of resistance is flowOn the other side of resistance is flow
Life is a flow of loveLife is a flow of love
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Tamara Wentink

Flowee
Heb je een favoriete quote, songtekst, gedicht over Flow?

Een kleine greep uit de productlijn van Flowee: 

Yoga attributen zoals bolsters en meditatiekussen                       massagehand              Dé spijkermat! 

https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858705&a=407023&r=&u=
https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858706&a=407023&r=&u=
https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858706&a=407023&r=&u=
https://tc.tradetracker.net/?c=33944&m=1858708&a=407023&r=&u=


Hoe pas jij comfort, flow en zelfzorg toe in je leven? En doe je dat op ieder niveau en op ieder

vlak? Het gaat er niet alleen om wat je doet, maar ook waar je je bijvoorbeeld mee omringt.

Dat kunnen mensen zijn. maar ook spullen. Om een voorbeeld te geven: tot een half jaar

geleden zat ik thuis op een kapotte, stoffige en uitgelubberde bank. De poes in huis vond het

een zeer aantrekkelijke krabpaal en de kinderen hebben hem jaren gebruikt als trampoline. Het

ooit zo mooie vloerkleed waar die bank op stond, leek in de verste verte niet meer op dat mooie

koraal wollen tapijt van weleer. Het had meer iets weg van een poezelig platgetrapt

kokosmatje. De 20 jaar oude en inmiddels gammele Ikea lampen complementeerde het tot een

allergaartje. 

Nu spendeer je behoorlijk wat tijd in je woonkamer en het zou een plek moeten zijn waar je tot

rust komt en waarbij je je comfortabel voelt. Dat gevoel kende ik al een tijd niet meer. Iedere

keer ergerde ik me aan wat ik zag. Het werd tijd om daar verandering in te brengen. Inmiddels

zit er een lik verf op de muur, zijn de bank, het kleed en de lampen vervangen en is er weer rust.

Ik zit echt weer met plezier en zonder pijn in mijn rug op de bank in de woonkamer. Dit om even

aan te geven dat alles waarmee je je omringt invloed heeft op je well-being. Het was financieel

(gelukkig) mogelijk om dit ook te realiseren. Dat zal niet voor iedereen op gaan. Maar een kleine

aanpassing of een andere kleur op de muur kan al wonderen doen.  Ik vroeg Sharon Roest -

expert op het gebied van interieur styling - om tips over hoe je Flow kunt krijgen in je  huis. 
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Flow @home

Sharon Roest over Flow in je huis;

F O T O :  J O L A N D A  V A N  D E R  L I N D E N  

S H A R O N  R O E S T

Ons huis is toch wel een van de belangrijkste ruimtes in ons

leven. De plek waar we ons veilig voelen, waar we ontspannen,

lachen, huilen, ruzie maken en liefhebben. En de ruimte dus

waar de juiste flow zo ontzettend belangrijk is. Dat is nog

meer duidelijk geworden in het afgelopen jaar waar we ook

echt veel thuis waren. Ons huis kreeg meer functies en werd

ook nog eens kantoor en zelfs een klaslokaal. 

 

Kleur kan heel goed helpen om de juiste flow te krijgen in je

huis. Wist je dat elke kleur andere energie geeft. Je

slaapkamer vraagt dan ook echt om een andere kleur dan je

keuken of je studeer- of werkkamer. In je slaapkamer wil je

heerlijk ontspannen na een drukke dag, terwijl een

studeerkamer je kan helpen om je creativiteit te laten stromen.

Benieuwd welke kleur je op welke manier kan helpen?  

https://www.sharonroest.com/
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Flow @home

GROEN
Deze kleur is eigenlijk in elke gradatie
mooi, van het zachte grijs/groen dat je
doet denken aan een vroege mistige
ochtend tot het warme rijke groen dat je
echt kan ‘omarmen'. 

Groen is dan ook niet voor niets de kleur
van de kalmte. Het zorgt voor balans en
harmonie in een ruimte. Het geeft
stabiliteit. Een hele goede kleur voor je
slaapkamer dus, maar ook zeker voor je
werkkamer. Juist als je je veel moet
concentreren tijdens je werk, is dit de
perfecte kleur.



2 0

ROOD
Hierbij denk je toch direct aan liefde en passie?
Een prachtige rijke kleur die zorgt voor energie
en actie en staat ook zeker voor ambitie.

Zeker géén goede kleur voor je slaapkamer,
maar denk eens aan de hal van je huis of
kantoor. 
Als je binnenstapt, stap je meteen de energie
binnen en zet je aan tot actie: "hoe fijn is dat?"
Of, als je durft, je badkamer. In de ochtend
wordt je daar meteen opgeladen voor een
actieve dag. De flow is dan gegarandeerd. 

Toch een te heftige kleur voor jou, maar je kan
wel wat energie gebruiken in de de ruimte? 
Ga dan voor een mooi rood accent in huis, een
kunstwerk of een geweldige stoel.

Flow @home
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PAARS
Deze kleur is koninklijk! Geeft direct een gevoel van van
luxe en weldaad. 
Maar wist je dat deze kleur ook staat voor creativiteit? 

De perfecte kleur voor je werkkamer of kantoor, als je
een creatieve baan hebt. Wil je dat luxe restaurant
gevoel graag vertalen naar je eigen huis, wees dan niet
bang een muur in de kleur paars te verven of te
behangen. 
Geloof me, gecombineerd met koper en hout, krijg je
direct een heerlijke ruimte die geborgen en veilig voelt.

Flow @home



Sharon Roest Interieur & Styling

Interieur- & Fotostyliste met een grote liefde voor vintage

design, kleur en behang. Adviseert particulieren op het

gebied van stijl, kleur en materialen in hun huis. Werkt

daarnaast als fotostyliste voor diverse bedrijven en de

‘binnenkijkers’ in diverse interieurbladen.

www.sharonroest.com

https://www.instagram.com/sharon_interieur_styling/

WIT
Denk je aan puur, maagdelijk, perfectie en licht, dan is wit toch de eerste kleur die daarbij
past. Een fijne kleur, als een blanco canvas geeft het je alle ruimte in je hoofd om de ideeën
en emoties te laten stromen. 

Om de juiste flow te krijgen en te voorkomen dat de ruimte te steriel wordt, is het goed aan
warme kleuren en textuur toe te voegen. Denk hierbij aan hout, riet, wil of een contrasterende
kleur als zwart. Dit maakt de ruimte meteen spannender, zonder dat de kleur wit de puurheid
verliest.
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http://www.sharonroest.com/


Online invullen van het contactformulier https://www.karmalijn.nl/contact

Bel of what's app: 06-41610673

Mail: julia@karmalijn.nl

Of klik op de button =>

Wil je een handlezing boeken? Leuk! Dat kan op de volgende manieren:

 

Heb je voorkeur voor een andere datum, dan kunnen we altijd kijken of het mogelijk is

deze te plannen. 

Karmalijn Agenda
 

 September
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AANVULLINGEN & WIJZIGINGEN VIND JE OP:AANVULLINGEN & WIJZIGINGEN VIND JE OP:    

www.facebook.com/karmalijnwww.facebook.com/karmalijn      | www.instagram.com/karmalijn| www.instagram.com/karmalijn                                  

Hieronder vind je de Karmalijn Agenda voor de komende maanden! Updates en aanvullingen vind

je op mijn facebook pagina: https://www.facebook.com/karmalijn/ 

Ja!  ik wil een handlezing boeken 

consulten:consulten:                  September 2021September 2021

Zondag 19 sept. 2021  - De SALon - stationsweg 22 -  Den Bosch               

zaterdag 11 sept.  2021  - Green Central - Binderij 9, Almere              

Zaterdag 18 sept. 2021   - SOSU netwerk festival! bij Station Brandstof, Den Bosch              

dinsdag 21 sept. 2021  - De Koningin - Koninginneweg 93, Hilversum      

Dinsdag 14 sept.  2021  - De Koningin - Koninginneweg 93, Hilversum              

Vol geboekt

1 plek vrij

Workshop handlezen: it's all in your hands | korte sessies tijdens mini market  

Meer info: https://www.sosudenbosch.nl/post/netwerkfestival-let-s-meet-1 

Vol geboekt

Vol geboekt

Zondag 26 sept. 2021  - De SALon - stationsweg 22 -  Den Bosch               Vol geboekt

Het is altijd mogelijk om buiten bovengenoemde data om te plannen. Stuur een mail naar

julia@karmalijn dan kunnen we samen naar de mogelijkheden kijken!  

https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact


Online invullen van het contactformulier https://www.karmalijn.nl/contact

Bel of what's app: 06-41610673

Mail: julia@karmalijn.nl

Of klik op de button =>

Wil je een handlezing boeken? Leuk! Dat kan op de volgende manieren:

 

Heb je voorkeur voor een andere datum, dan kunnen we altijd kijken of het mogelijk is

deze te plannen. 

Karmalijn Agenda
 

 oktober

AANVULLINGEN & WIJZIGINGEN VIND JE OP:AANVULLINGEN & WIJZIGINGEN VIND JE OP:    

www.facebook.com/karmalijnwww.facebook.com/karmalijn      | www.instagram.com/karmalijn| www.instagram.com/karmalijn                                  

Hieronder vind je de Karmalijn Agenda voor de komende maanden! Updates en aanvullingen vind

je op mijn facebook pagina: https://www.facebook.com/karmalijn/ 

Ja!  ik wil een handlezing boeken 

consulten:consulten:                  oktober 2021oktober 2021

Zondag 16 okt. 2021  - De SALon - stationsweg 22 -  Den Bosch               

zaterdag 2 okt. 2021  - Yoia - Korte Haven, SChiedam              

zaterdag 9 okt. 2021  - Green Central - Binderij 9, Almere              

zaterdag 23 okt. 2021  -  Bluebirds - prinsengracht 493, Amsterdam       

1 plek vrijmaandag 4 okt.  2021  - De Koningin - Koninginneweg 93, Hilversum              

3 plekken  vrij

Vol geboekt

Vol geboekt

1 plek vrij

Zondag 30 okt. 2021  - De SALon - stationsweg 22 -  Den Bosch               3 plekken  vrij

Donderdag 14 okt. 2021  - Green Central - Binderij 9, Almere              2 plekken  vrij

Het is altijd mogelijk om buiten bovengenoemde data om te plannen. Stuur een mail naar

julia@karmalijn dan kunnen we samen naar de mogelijkheden kijken!  

https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
https://www.karmalijn.nl/contact
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