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Lieve Jij! 

De herfst heeft officieel zijn intrede gedaan. De dagen zijn al korter, de bomen verkleuren en

verliezen langzaamaan hun bladeren. Een tijd om te reflecteren op wat je dit jaar hebt

geoogst! Heb je in het begin van het jaar een intentie 'gezaaid'? Dan is het interessant om nu

eens te kijken hoe je zelf energie en voeding hebt gegeven aan deze intentie. Kijk met open blik

naar alles. Wees trots op datgene dat tot bloei is gekomen en vind de les in de dingen die zich

niet ontwikkeld hebben zoals je had gehoopt. Misschien heb je er te weinig energie in gestoken,

omdat je weerstand voelde vanuit je omgeving. Of wellicht had je het idee dat het moest,

terwijl je diep van binnen het gevoel  hebt dat je het eigenlijk niet wil. 

Mijn intentie begin van het jaar was "Zichtbaarheid". Het zaadje werd in januari geplant en ik

heb er behoorlijk wat vruchten van mogen plukken. Daar ben ik super dankbaar voor! 

Dit magazine is 1 van de dingen die tot bloei mocht komen afgelopen zomer.

En nu is er de Autumn issue - geinspireerd op het

thema: EAST meets WEST. Oosterse wijsheden

toegepast in het Westen. Ook handlijnkunde vindt

haar oorsprong in het Oosten en heeft haar weg via

diverse routes naar het Westen gevonden. Je leest

er meer over in het artikel Handlezen: de oorsprong,

de reis. 

Bovenaan mijn lijstje stond een interview met 

Dr. Louise Lagendijk. Medisch opgeleid in het

Westen (AMC en Harvard). Daarnaast ge-

certificeerd holistisch gezondheidsdeskundige en

mindfulness trainer. Haar werkwijze gaat verder dan

alleen symptoombestijding. Laat je inspireren door

deze vrouw met een missie. 

Een oeroude Oosterse wijsheid die steeds vaker

toegepast wordt in het Westen is de Ayurveda.

Hierover sprak ik met ayurvedisch therapeut Bianca

Fabrie. Enjoy the read! Veel liefs,  
Julia X 

Magazine

Julia Quist - 47 jaar - Handlezeres bij Karmalijn.  Moeder van  3 beautiful boys van 18, 15 en 11. 

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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T H E  A U T U M N  I S S U E



De oorsprong 

Er was eens … lang geleden in een land

hier ver vandaan een jonge man, Valmiki. 

Valmiki nam het niet zo nauw met de

wetten. Hij leefde in zijn jonge jaren als

rover en stal op een gegeven moment de

tekst van de heilige sage Narada. 

Narada  is in de  hindoeïstische mytho-

logie de zoon van  Brahma  en

boodschapper van de goden. Narada is

een uitstekend musicus, uitvinder van

de  vina  (de Indiase  luit) en een wijze

wetgever. Toch heeft hij ook de naam

van ruziemaker en is hij de patroon

(beschermheilige) van dieven.

Dat uitgerekend zijn heilige schrift

gestolen wordt is op zijn minst ironisch

te noemen. 

Valmiki las de sage, kwam tot inkeer en

ging zich wijden aan de hindoegod

Brahma. Als boetedoening voor de

misstappen in zijn jeugd, trekt Valmiki

zich jarenlang terug om te mediteren.

Tot het moment dat een Goddelijke stem

hem genade schonk. Vanaf dat moment

ging hij zijn inzichten prediken.

Uiteindelijk schrijft hij het epos de

Ramayana, een van de twee belang-

rijkste geschriften in het Hindoeïsme.

Over dit epos wordt gezegd dat er

geheime codes in verwerkt zijn die

verwijzen naar het handlezen en de

astrologie.  

Valmiki heeft - volgens de overlevering -

ook een geschrift geschreven genaamd

D E  O O R S P R O N G ,  D E  R E I S

Handlezen: de oorsprong, de reis

“de leringen van de hindoese wijze Valmiki

over het lezen van de mannelijke handpalm.”

Een van de eerste verwijzingen naar het lezen

van de hand.

Qua tijdsbepaling zijn de verschillende

bronnen niet eenduidig. Het varieert van 5000

voor Christus tot een paar honderd jaar voor

Christus. Feit is wel, dat de eerste

verwijzingen naar het handlezen als methode

om inzicht te krijgen in het eigen handelen, al

duizenden jaren oud is en haar oorsprong

vindt in het oude India (Vedische periode).

Nog een prachtig voorbeeld dat dateert uit

dezelfde Vedische periode is de wetenschap

van de Samudrik Shastra.
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D R .  L O U I S E  L A G E N D I J K

De Samudrik Shastra bestudeert het volledige lichaam door middel van o.a. gelaatkunde, aura

lezen & handlezen. Deze wetenschap gaat ervan uit dat elk natuurlijk of verworven

lichaamskenmerk de psychologie en het lot van de eigenaar codeert. Een aantal onderdelen

van de Samudril Shastra zijn:  Mukh Shastra [gelaatkunde], Paad Shastra [bestuderen van de

voeten], Hast Rekha [handleeskunde]. 

 

De reis 

Vanuit India vindt de handleeskunde haar weg naar het Oosten.   De vroegst geschreven

vermeldingen over het handlezen in China dateren uit de tijd van de Zhou-Dynastie (1122-770

v.Chr.)

Via de verschillende handelsroutes komt de handleeskunde ook terecht in het Midden Oosten.

Van daaruit bereikt het ook de Grieken en de Romeinen. Het oudst bewaard gebleven boek

‘Chiromantia’ is geschreven door de bekende Griekse filosoof Aristoteles. Zelfs de wiskundige

en filosoof Pythagoras schreef een boek over handleeskunde.

Door de kruistochten vanuit het Westen naar het Oosten, kwamen ook de Westerlingen in

contact met het handlezen en namen het mee terug naar Europa. Vanaf de 15e eeuw wordt er

ook in het Westen een begin gemaakt met het delen van de kennis over het handlezen. In de

16e eeuw floreerde het handlezen. Filosofen, astrologen, maar ook artsen gebruikten het

handlezen als waardevolle toevoeging op hun werkzaamheden.
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Tot de  Pauselijke Inquisitie een einde maakte aan het

openbaar beoefenen van het handlezen. 

Het handlezen werd als bedreiging gezien en bestempeld

als hekserij. 

Na een aantal eeuwen ondergronds te zijn gegaan, leefde

het handlezen in de 19e eeuw weer op. De legerkapitein

Casimir Stanislas d’Arpentigny schreef het boek

Chirognomie en legt met dit boek de basis voor de

moderne wetenschappelijke

handleeskunde. De Amerikaan Benham publiceert in 1900

The Laws of Scientific Hand Reading, waarmee hij het

handlezen uit de ‘occulte’ hoek haalt en een

wetenschappelijke tint aan het handlezen geeft. 

De laatste eeuw is er iets wezenlijks veranderd in de

toepassing van het handlezen. 

Handlezen: de oorsprong, de reis



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

Mede door de publicatie van het boek The Hands of Children (in Nederland bekend als ‘Worden

wie je bent’) door Julius Spier. Spier was in de leer bij Dr. Carl Jung en interesseerde zich in de

psychologische kant van het handlezen. Carl Jung stimuleerde hem om het boek daadwerkelijk

te schrijven. Jung zelf schreef uiteindelijk het voorwoord van Spiers boek.

Hij schreef “de handen, waarvan de vorm en het functioneren zo innig zijn

verweven met de psyche, kunnen op sprekende en dus verstaanbare wijze uiting

geven aan de psychologische eigenheid, dat wil zeggen, het menselijk karakter.”

De reis van duizenden jaren brengt ons in het heden. Na honderden jaren in de schaduw te

hebben gestaan door de Inquisitie, komt het handlezen weer aan het licht. 

De afgelopen jaren is weer gepionierd, en zijn er verschillende boeken geschreven over deze

eeuwenoude kunde. Nieuwe inzichten in combinatie met de oude wijsheid. 

Over honderd jaar zie ik een toekomst voor me waarbij het vooroordeel ten aanzien van het

handlezen niet meer bestaat. Een toekomst waarin het net zo vanzelfsprekend is dat je naar

een handlezer gaat als dat je naar de tandarts gaat.

4

Standaard Universele Handleeskunde - 

Lees je Hand

Meer weten?  Onderstaande boeken en bronnen heb ik er

op na geslagen. 

Auteur: Magda van Dijk-Rijneke

Worden wie je bent

Auteur: Julius Spier (alleen 2ehands verkrijgbaar) 

Wikipedia: Vedische periode, Valmiki, Narada

Auteur(s): niet bekend

Het Handleesboek, breng lijn in je leven

Auteur: Ellen Duim 

Auteur: Sandra Kynes 

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

Handlezen: de oorsprong, de reis



5

V O L L E  M A N E N  I N  D E  H E R F S T  

S E P T E M B E R :   H A R V E S T  M O O N  O F  F U L L  C O R N  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

O K T O B E R :  F U L L  H U N T E R ' S  M O O N  O F  F A L L I N G  L E A V E S  M O O N

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

D e  t i j d  v a n  h e t  o o g s t e n  v a n  d e  m a i s

D e  m a a n d  w a a r i n  d e  b l a d e r e n  v a n  d e  b o m e n  v a l l e n  e n  

d e  j a c h t  b e g i n t  o m  e e n  v o o r r a a d  v o o r  d e  w i n t e r  a a n  t e  l e g g e n  

I n  d e z e  m a a n d  r o n d e n  d e  b e v e r s  d e  v o o r b e r e i d i n g e n  v o o r
d e  w i n t e r  a f  e n  t r e k k e n  z i c h  t e r u g  i n  h u n  n e s t



Het is 2020 – we worden al maanden in de greep gehouden door een tot nu toe onbekend virus.

Een virus dat de kloof tussen de wetenschappelijke geneeskunde en de alternatieve geneeswijze

doet groeien tot het formaat Grand Canyon. Want alles wat maar ruikt naar of lijkt op ‘alternatief’

wordt, met name in de media, al snel afgedaan als kwakzalverij. Eeuwig zonde. Want als beide

disciplines gaan samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken, kunnen er mijns inziens wonderen

worden verricht. 

Een vrouw die in dat opzicht absoluut een groot podium verdient is Dr. Louise Lagendijk. 

Zij integreert beide disciplines in haar praktijk. Louise is wetenschappelijk opgeleid tot arts en heeft

promotie onderzoek gedaan in het AMC en aan het Wyss Institute for Biologically Inspired

Engineering aan Harvard. Daarnaast is zij gecertificeerd holistisch gezondheidsdeskundige, Yoga

en mindfulness teacher. 

Afgelopen jaar rondde zij de opleiding Integrative Medicine af aan the Academy of Integrative

Medicine (AIM)*.

Haar werkwijze in haar praktijk is complementair. Dat wil zeggen dat de basiszorg aangevuld wordt

met manieren die uit de natuur komen of gebruik maken van de natuurlijke fysiologie van de mens.

Complementaire zorg gaat uit van een holistische visie op ziekte en gezondheid. Louise’s aanpak is

 gericht op de oorzaak in plaats van alleen het aanpakken van de symptomen. Haar focus ligt op

Women’s Health Care waarbij ze in haar behandelplan naar het totale plaatje kijkt (fysiek,

emotioneel, mentaal & spiritueel).

       

Louise, wat een bewonderingswaardige weg bewandel je! Je bent wetenschappelijk

opgeleid tot arts, maar integreert dit op holistische wijze en integreert ook het spirituele in

je behandelingen.  Waar ik nieuwsgierig naar ben is – hoe ben je hier toe gekomen? Was er

een specifiek moment tijdens je studie medicijnen waarop je dacht “er is meer”?

In alle eerlijkheid, tijdens de opleiding geneeskunde zat ik redelijk in het stramien. Ik leerde een

differentiaal diagnose (een lijst van mogelijke aandoeningen waaraan de patiënt zou kunnen 

D R .  L O U I S E  L A G E N D I J K

Dr. Louise Lagendijk -  is arts, stressexpert, integrative

medicine specialist en heeft haar eigen praktijk The

Core Women Care voor gezondheidsbevordering in

jonge vrouwen. Daarnaast geeft zij lezingen over de

fysieke en mentale gezondheid van de vrouw tegen een

wetenschappelijke achtergrond. Tijdens haar lezingen

spreekt zij met veel passie over een nieuw

gezondheidsmodel, de vrouw van nu, de 'ratrace of

daily life', stressmanagement, bewustwording,

lichamelijke en geestelijke gezondheid en het menselijk

brein. Zo spreekt ze voor vrouwen in intieme groepen en

voor grote groepen van 12.000 man bij (I'm not your

Guru) Anthony Robbins in London.  

www.thecorewomencare.nl 

Interview: Dr. Louise Lagendijk 
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lijden) op te stellen op basis van de symptomen van die patiënt, eventueel aanvullend onderzoek

zoals bloed of beeldvorming aan te vragen en op basis daarvan een plan te maken hoe de

symptomen te gaan behandelen. 

Ik kan me een moment herinneren waarop ik een presentatie moest geven voor Interne

Geneeskunde over nierfunctiestoornissen en me afvroeg, wat kunnen we nog meer doen? What

else is out there? Dit was 10 jaar geleden, toen leefstijlgeneeskunde of complementaire

therapieën vrijwel geen aandacht kregen binnen de opleiding. 

 

Toen ik eenmaal ging promoveren aan Harvard en met grote farmaceutische bedrijven, de NIH en

het Amerikaanse leger werkte voor mijn onderzoek, besefte ik me dat veel om geld draait en het

in stand houden van ongezonde levensstijl ten behoeve van de geneesmiddelenindustrie. Met

name in Amerika, maar dat sijpelt natuurlijk door in de rest van de westerse wereld. Zeker omdat

de grote invloedrijke wetenschap daar bedreven wordt, wat deels ook weer betaald wordt door

pharma en tot prachtige innovaties kan leiden. Dus het is not all bad.

Misschien is het een vooroordeel van mij, maar ik krijg vaak de indruk dat de reguliere

wetenschap het holistische en alternatieve circuit totaal niet serieus neemt. Hoe ervaar jij

dit? Heb je op jouw weg weerstand en onbegrip ervaren? 

Ja, dat klopt voor een deel zeker. Binnen de opleiding leer je kritisch naar wetenschappelijk

onderzoek te kijken, en zeker wanneer je daadwerkelijk gaat promoveren is een goed onderzoek,

op basis van goed opgezette studies je totale houvast. Het ‘probleem’ is alleen dat deze studies

heel veel geld kosten, en dat geld heeft de ‘alternatieve’ hoek vaak niet. Zo worden therapieën

die allicht heel goed effect hebben niet in soortgelijke studies uitgezet en denkt men; er is geen

bewijs voor. Dat is zonde. 

Voor beide partijen, want als de reguliere kant zich iets meer zou openstellen voor aanvullende

therapieën zou het veel meer allround effectief zijn. Maar dan moet het wel evidence-based zijn,

want dat is nu eenmaal de gouden standaard. En andersom is er ook vaak onnodig veel

antipathie vanuit het ‘alternatieve’ circuit naar het reguliere. Samenwerken en elkaar aanvullen in

een parallel systeem is key. Want beiden hebben geweldig sterke kanten. Je kunt jezelf namelijk

niet uit een laag Hb* mediteren, geloof me ik heb het geprobeerd.

In hoeverre wordt er binnen de studie geneeskunde aandacht besteed aan bijvoorbeeld

gezonde voeding als tool om de gezondheid te verbeteren? Krijg je dit standaard in het

studieprogramma? 

Toen ik geneeskunde studeerde (dit is inmiddels 10 jaar geleden) was dit zeker geen onderdeel.

Wel is het onderdeel leefstijlgeneeskunde recentelijk in het Nederlandse curriculum opgenomen en

dat is geweldig nieuws! Nederland loopt hier weliswaar wel wat mee achter tov andere landen

waar CAM (complementary and alternative medicine) een standaard onderdeel is van het

studieprogramma binnen de grote universiteiten, waaronder Yale, Harvard en Stanford. 

7

Interview: Dr. Louise Lagendijk 

*Hb = hemoglobine: is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof door het bloed. Als de waarde te laag is spreekt men van bloedarmoede.



Andersom geldt dat vanuit het alternatieve circuit het vooroordeel bestaat dat in de

reguliere geneeskunde alleen gekeken wordt naar symptoom bestrijding. Pil erin en weg is

je klacht. Klopt dit beeld? 

Nee. En ik zou het zonde vinden als dat idee bleef bestaan. Elke arts heeft 1 doel; om de patiënt te

genezen met de tools die hij/zij tot zijn of haar beschikking heeft. Je gaat niet voor niets

geneeskunde studeren. Je wilt genezen! En de eed wordt afgelegd; to do no harm. 

Besef je dat de arts geleerd heeft om ongelooflijk complexe ziektebeelden te diagnosticeren en

succesvol te behandelen of te opereren. Wat je in de alternatieve hoeken hoort zijn vaak de niet-

succesvolle behandelingen en radeloze of soms zelfs boze patiënten, hierdoor krijgt de westerse

geneeskunde een slechte reputatie. Dit is onnodig. Wat betreft chronische ziektes valt er in de

reguliere geneeskunde veel winst te behalen, maar dat komt heus. Veel artsen worden wakker en

willen leefstijl in plaats van medicatie voorschrijven, en veel doen het ook maar hebben soms de

tijd er niet voor om dieper in te gaan op de klacht in verband met tijdgebrek. 
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De uitgave van dit magazine heeft als thema East meets West.

Waar ontmoeten zij elkaar? En is er een voorbeeld van waar ze

haaks staan op elkaar?

Beiden hebben uiteraard tot doel om de patiënt te genezen, dus de

intentie van beide stromingen is gelijk. En ik geloof dat wanneer we dat

in elkaar als behandelaars kunnen blijven zien we ook beter kunnen

samenwerken. Intentie is immers resultaat, en we kunnen zoveel van

elkaar leren!

 

Ze staan haaks op elkaar in hoe ze het lichaam benaderen, door welke

bril ze kijken. Het Oosten ziet het lichaam als een systeem, waarin alles

met elkaar verbonden is, en lichaam en geest een is. Het Westen denkt

reductionistisch, dus aparte organen en lichaam en geest gescheiden.

Hierdoor is Oosterse geneeskunde meer gericht op de hele persoon en

de Westerse meer op afzonderlijke organen, wat beiden mooi is omdat

het Westen juist de immense specialisatie op 1 specifiek gebied geeft,

denk neurologie, cardiologie, immunologie etc. De Oosterse visie

verbindt deze onderdelen en werkt simpelweg op een totaal ander vlak.

Het een is niet beter dan het ander, het is gewoon een volstrekt andere

visie.

 

Daarnaast is de Westerse geneeskunde veel jonger, sinds de 19e eeuw

zijn we op deze manier naar het lichaam gaan kijken. Terwijl stromingen

als Ayurveda en TCM (Traditional Chinese Medicine - acupunctuur)

duizenden jaren overlevering kennen.

Interview: Dr. Louise Lagendijk 

W W W . I N S T A G R A M . C O M / T H E C O R E W O M E N C A R E
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Hoeveel artsen zijn er momenteel die holistisch werken? En hoeveel zijn dat er - idealiter - 

over 10 jaar?! 

Dat durf ik niet te zeggen. Ik hoop eerlijk gezegd dat het de norm wordt, maar verandering kost

tijd. Al ben ik positief gestemd met de nieuwe lichting jonge artsen waardoor ik vaak benaderd

wordt omdat ook zij graag ‘meer’ willen bieden.

Je hebt gekozen voor een specifieke doelgroep, namelijk alleen vrouwen. Wat is jouw

motivatie geweest om te kiezen voor Women’s Health Care? 

Ik vind vrouwen gewoon fenomenaal. Ik heb een diepe liefde voor het vrouwelijke in de wereld. De

oerkracht, tijdens een geboorte, wat ik veel heb meegemaakt toen ik nog in het AMC zat op de

afdeling Gynaecologie en Verloskunde. De creatie is de essentie van ons bestaan.  

Daarnaast vind ik het prachtig hoe de vrouw is, met al haar ups & downs, ongekende intuitie,

hormonale schommelingen, emoties, (on)redelijkheden, inzichten, haar strijdbaarheid, liefde en

veerkracht. Niet te zeggen dat dit in een man ontbreekt, maar het vrouwelijke in deze wereld is een

tot op heden onderschatte kracht. Hier komt wel verandering in gelukkig.

Interview: Dr. Louise Lagendijk 

Je bent een voorbeeld als het gaat om het verbinden en integreren van beide disciplines.

Wat is er voor nodig om het wederzijdse begrip te vergroten?

We zouden er als geneeskundig veld als geheel bij gebaat zijn om een opener blik te hebben voor

elkaar, met in ons achterhoofd dat de intentie van (de meeste) healers, want dat zijn zowel de

artsen als de niet-artsen, goed is. En dat we een gezamenlijk doel hebben: Genezen. 

Wat er ook voor nodig is. 

Mijn moeder is een mooi voorbeeld. Ze heeft al 10 jaar Parkinson en was erg anti-medicatie, terwijl

ze zienderogen verslechterde. We hebben in het begin enorm gefocust op haar voeding en stress

levels. Ze doet zhi neng Qi-gong en beoefent dat intensief. Daarnaast heeft ze een (volgens haar

neuroloog) homeopatische dosering levo-dopa, en ze doet het fantastisch momenteel! Dus hier

komen twee werelden prachtig samen en gebruik je gewoon best of both worlds.

Ego eruit, samenwerken erin. When we change the I for We, even ‘illness’ changes to ‘wellness’.

Stel ik heb een klacht en kom bij jou terecht. Hoe ga je te werk? En in hoeverre verschilt dit

van een reguliere huisarts?

Ja, dat verschilt enorm. Ik doe een korte online intake, om te zien of ik je überhaupt kan helpen,

want ik weet heel goed wat ik weet en waar ik goed in ben, en ik weet nog beter wat ik niet weet

en waar anderen in mijn veld beter in zijn dan ik. Vervolgens kom je bij me langs en prik ik je bloed,

zodat ik een beeld heb van je volledige gestel. Dan maak ik een volledige gepersonaliseerd

leefstijlplan voor je en gaan we een traject in van een half jaar, waarbij ik je maandelijks begeleid

op emotioneel, mentaal en fysiek vlak. Ik geloof namelijk dat je het goed moet doen of niet, en dat

het meer een gezamenlijke reis naar optimale gezondheid en algeheel welzijn is dan een quick fix.



Naast fysiek, emotioneel & mentaal, kijk je ook naar het spirituele aspect bij je cliënten. 

Kun je kort uitleggen hoe dit werkt?

Haha, ik zou willen dat ik met woorden kon uitleggen hoe dat werkt! Ik geloof dat elke healer, arts

of therapeut, net als ieder mens, diepe intuïtie heeft, en dat we dingen weten. Dat je dingen kunt

aanvoelen, dat je als je je goed focust op de persoon voor je, precies weet wat er gaande is. En

soms stel ik een vraag en denk ik, wat zeg ik nu weer? En dan blijkt dat daar een groot obstakel ligt

voor diegene in het dagelijks leven. 

     

Is er nog iets dat je de lezer van dit artikel mee zou willen geven? 

Je bent zelf je beste dokter. En dan bedoel ik niet Google je symptomen, nee Google liever het

weer. Jij hebt je hele leven al in dit lichaam geleefd en alle informatie vanuit jouw hele leven ligt

erin opgeslagen, want your issues are in your tissues. 

Ik geloof erin dat ieder mens diep van binnen weet wat hij of zij moet doen om weer gezond te

worden. Soms is dit deel vertroebeld, maar diep van binnen weet je het. 

En kijk naar jezelf als geheel, je lichaam is niets anders dan de laagste frequentie van jouw

algehele zijn. Dus welke gedachten, onderdrukte emoties en manieren van leven/eten dienen jou

niet? Want echt, je kunt zoveel broccoli eten als je wilt, maar als je in een slechte relatie of baan zit

die je  niet leuk vindt, voel je je ellendig. Kijk dus naar alle facetten van jezelf en wees bloed eerlijk

naar jezelf, jij weet wat je moet doen (of laten). 

Nu kwam er al een prachtige quote voorbij, maar als standaard onderdeel van 'het interview'

wil ik hem toch vragen: wat is jouw favoriete quote?

‘Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing there is a field. 
I'll meet you there. When the soul lies down in that grass the world
is too full to talk about.’ - Rumi
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Interview: Dr. Louise Lagendijk 

*Integrative Medicine (of IM) is een moderne visie op gezondheidszorg. 
Deze gaat uit van het gegeven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Integrative medicine werkt daarom volgens een specifiek bio-psychosociaal model, gericht op de zorgvrager in zijn geheel. Hij of zij wordt gezien,
onderzocht, gecoacht en behandeld binnen de eigen context – lichamelijk, psychologisch en sociaal-cultureel. Er is aandacht voor fysieke,
emotionele, mentale en spirituele aspecten van de zorgvrager. 
bron: https://stibig.nl/wat-is-integrative-medicine/ 

Definitie van integrative medicine, volgens the Academy of Integrative Medicine (AIM): ‘Integrale geneeskunde (1) stelt de gelijkwaardige relatie
tussen patiënt en zorgverlener centraal, (2) kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle
geschikte therapeutische en leefstijlbenaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale gezondheid en optimaal herstel te
komen.’



Net toen de KarmaCare rubriek van het vorige magazine af

was, stuitte ik via Instagram bij Angela Badloe (@mixedmatters

op insta) op een hele bijzondere tip die volledig aansloot op

het thema “Zo houd je je energie bij jezelf”. 

Maar…. wat doe ik met deze tip; maak ik er een bonustip van

of vervang ik een van de andere tips? De twijfel was van korte

duur, ik kon deze bijzondere tip namelijk  nooit in 1 of 2 zinnen

vatten, daar is deze te interessant voor. Ik had hier namelijk

echt nog nooit van gehoord: 

Energetische bescherming met blauwsel.   

Blauwsel, een blauwe poeder dat gebruikt wordt als witmaker van wasgoed, wordt in veel culturen

(vooral Surinaamse) gebruikt ter bescherming van de energie.

• Baby's worden bijvoorbeeld gewassen in een badje met blauwsel of het wordt gesmeerd achter hun

oortjes of boven de billen. Met de extra bescherming is de baby klaar om naar buiten te gaan of kan

er kraambezoek worden ontvangen.

• Het openstaan van de energie van een baby of kind verklaren we vanuit de wetenschap dat de

fontanel nog open is. Hierdoor is een kind energetisch opener. Als we kijken naar het energetisch

openstaan van volwassenen zie je vaak iets vergelijkbaars; de kruinchakra staat erg open waardoor

de energie van anderen sneller binnenkomt.

• Als je snel overprikkeld raakt of hoogsensitief bent, dan is het aan te raden om jezelf een keer met

blauwsel te wassen en te ervaren wat een verschil je opmerkt in de dagen erna.

• De ervaring leert dat het voelt het als een extra beschermlaag om je aura zonder hiervoor te

mediteren. In tijden van drukte helpt het een handje om de eigen energie te bewaken.

• Je kunt blauwsel bij de meeste toko’s kopen (bijvoorbeeld het merk Reckitts Blue).

Hoe te gebruiken: pak wat poeder tussen 2 vingers en los het op in een teil water. Gooi dit over je

heen. 

KarmaCare

Supertip
Energetische bescherming met blauwsel
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Wierook
Brandt Cedar en Sandalwood bij spanning & anxiety; 

Lotus of Roos ter bevoordering van focus & concentratie; 

Frankincense voor kalmte en bij meditatie



Altijd koude handen

Hoewel het veranderen van de seizoenen zo zijn charmes heeft, mag het voor mij het hele

jaar rond de 25 graden zijn. Ik ben niet echt geboren voor het Nederlandse klimaat.

Om even te illustreren: ooit was ik op vakantie op de Dominicaanse Republiek. Het was het

jaar dat voor het laatst de elfstentocht gereden werd! Die heb ik dus gemist want ik lag

lekker aan het zwembad met tropische temperaturen. In de avond koelde  het in het paradijs

af tot een graad of 22. En weet je wat er gebeurde?! Ik kreeg dode vingers. 22 graden en

het bloed trok zich uit mijn vingers van de kou. Officieel heet dit de ziekte van Reynaud.

Vreselijk onhandig en vervelend. Als ik al met 21 graden dode vingers heb, hoe moet dat dan

in de koude maanden die komen gaan?! Handschoenen helpen uiteraard, maar nooit

afdoende. Het liefst overwinter ik op een plek waar de zon altijd schijnt, maar realistisch is

het niet. Tijd om te kijken naar tips over hoe je je handen het beste warm kunt houden. 

Adem je handen warm

Een tip van Sanja Maas, yogadocente en eigenerasse van *Centre du Silence (een

prachtplek in Frankrijk waar je midden in de natuur op kunt laden): 

Heb je koude handen? Je kunt ze in een mum van tijd warm ademen!

Zit of lig gemakkelijk. Word je bewust van de houding, je lichaam en  de adembeweging.

Voel het contact met de ondergrond. Leg dan de handen op je buik. Als je handen erg koud

zijn, is dat misschien even wennen voor de warme buik. Maak met je handen contact met je

buik. Voel je warme buik. Adem rustig door. Voel hoe de buik onder je handen beweegt op

het ritme van de adem. Adem rustig door. Adem naar de buik en de handen. 

Voel hoe je handen warm worden.

Open je handchakra's met een kristal

Alle zeven chakra's (energiecentra in het lichaam) zijn verbonden met punten in de handen.

Je kunt met behulp van een kristal deze punten activeren en de energie laten stromen. 

Pak een kristal met zachte energie: rozenkwarts, maansteen, kunziet of bijvoorbeeld jade.

Houdt deze tussen de twee handpalmen vast, alsof je aan het bidden bent. De steen kan in

eerste instantie koud aanvoelen, maar daar komt snel verandering in. Sluit je ogen en ga

met je volledige aandacht naar de steen. Visualiseer dat de steen de energie van de

handchakra opent en in beweging zet. Breng de energie via de handen naar de armen en

van daar uit naar het hartcentrum. Houd dit beeld even vast voordat je het laat vervagen.

Ervaar wat het met je doet en hoe je handen aanvoelen. 

Aandacht voor je handen 
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*Meer info over Centre du Silence: www.centredusilence.com



Misschien is het selectieve waarneming, maar steeds vaker kom ik de ‘Ayurveda’ tegen. Naast het

feit dat ik ayurveda vooral met voeding associeer, koppel ik het ook direct aan India. Maar, eerlijk is

eerlijk, heel veel verder kom ik er niet mee qua uitleg. Stiekem heb ik er zelfs wat vooroordelen

over. Zoals: Ayurvedische voeding smaakt toch allemaal naar komijn en kurkuma? En je hebt er 101

potjes kruiden en een halve dag in de keuken voor nodig?  

Bianca Fabrie is Ayurvedisch therapeut en auteur van het kookboek Holy Happy Belly. 

Bianca, misschien kan jij wat vooroordelen wegnemen? Wat is Ayurveda precies?

Ayurveda, “the science of life” is een eeuwenoude holistische gezondheidsleer en komt

oorspronkelijk uit India.

Hierin wordt er vanuit gegaan dat iedereen is geboren met een unieke constitutie, een body-mind

type. Je bent een lucht-, vuur-, of aarde-type of een combinatie hiervan. Daar horen verschillende

eigenschappen en kwaliteiten bij, die uit balans kunnen raken door bijvoorbeeld de seizoenen,

stress, voeding (die niet goed verteert), reizen etc.

De spijsvertering speelt hierbij een cruciale rol: wanneer je eet en drinkt wat je daadwerkelijk nodig

hebt en je kunt dit optimaal verteren dan draagt dit bij aan een beter welzijn.

Ayurveda | Kennis van het Leven

in balans met Ayurveda
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B I A N C A  F A B R I E

Bianca Fabrie: "zolang ik me kan herinneren heb ik een voorliefde voor

voeding en interesse voor de invloed daarvan op onze gezondheid. 

     

Nadat ik zelf heb ervaren wat Ayurveda voor mijn gezondheid kan doen, na

(jarenlang) last te hebben gehad van hormonale klachten, huidproblemen

en allergiën, ben ik me gaan verdiepen in deze holistische leer. 

Eerst ben ik in de leer gegaan bij mijn Ayurvedische arts en daarna ben ik na

de 4 jarige HBO opleiding aan de Academy of Ayurvedic Studies en een

stage in een Indiase kliniek in 2012 afgestudeerd. Sindsdien ben ik

werkzaam in mijn eigen praktijk. 

Ik vind het geweldig om mijn kennis en ervaring te delen om anderen te

helpen en met persoonlijke tips en advies het verschil te kunnen maken."

In 2019 schreef Bianca de Holy Happy Belly lente/zomer en herfst/winter

boeken, met ayurvedische recepten. 

Bianca houdt praktijk bij Bluebirds Amsterdam. 

Meer info: https://www.blue-birds.nl/item/ayurvedische-consulten/

F O T O :  S I M O N E  V A N  R E E S



Hoe ben je zelf in aanraking gekomen met de Ayurveda? 

Meer dan 20 jaar geleden kampte ik zelf met verschillende kwalen, mijn hormonen waren uit

balans, ik had last van acné en hooikoorts. Via een vriendin kwam ik terecht bij een authentieke

Indiase Ayurvedische arts. 

Die heeft me toen zo goed geholpen en geïnspireerd dat ik daar meer mee wilde. Ik ben toen

eerst bij hem in de leer gegaan en later heb ik nog de HBO opleiding aan de Academy of

Ayurvedic Studies in Amsterdam gedaan gevolgd door een stage in Zuid-India.

Wat heeft het voor jou persoonlijk gedaan?  

Ik heb meer zelfkennis gekregen en inzicht in wat voeding en leefstijl voor effect op je kunnen

hebben. Zowel fysiek, mentaal als emotioneel. Daarnaast wil ik mensen helpen en inspireren in

mijn praktijk en door middel van mijn boeken.

    

Stel ik kom  op consult met de klacht dat ik continu een opgeblazen gevoel heb (asking for

a friend...).  Waar kijk je dan naar? 

Tijdens een eerste consult van 90 minuten wordt er door middel van een pols- en tongdiagnose en

een uitgebreide vragenlijst gekeken naar je constitutie en waar de disbalans op dit moment

ligt. Bij een opgeblazen gevoel gaat het bijna altijd om de spijsvertering die niet optimaal werkt,

waardoor er resten onverteerd blijven en teveel lucht ontstaat.  

Aan de hand daarvan wordt een behandelplan gemaakt met een persoonlijk voedingsadvies

en lifestyle –tips (yoga houdingen, bewegingsadvies, ademhalingsoefeningen, meditatie, self-care)

aangevuld met kruidensupplementen die het proces ondersteunen en versnellen. 

Ook kan er een reinigingsprogramma geadviseerd worden. 

Ayurveda belooft geen quick-fix maar een structurele aanpak en een persoonlijke “handleiding”

waardoor je letterlijk en figuurlijk beter in je vel komt te zitten.

in balans met Ayurveda
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De reden dat ik me nooit zo verdiept heb in een

Ayurvedisch dieet is dat mijn vooroordeel ‘al het eten

smaakt naar komijn en kurkuma 'in de weg zit’. Klopt dit?

In de oorspronkelijke Indiase Ayurvedische keuken wordt veel

komijn en kurkuma gebruikt, die verbeteren beide de

spijsvertering. Maar andere meer westerse kruiden en

ingredienten hebben allemaal hun effect op jou en je

spijsvertering. Dus ieder gerecht kan   bijvoorbeeld verhittend

of verkoelend zijn. Afhankelijk van wat je nodig hebt in welk

seizoen.

Ieder lichaam is anders. Toch vraag ik mij af of er

wat basisprincipes zijn vanuit de Ayurveda die voor ieder

mens goed zijn? 

Iedere ochtend je tong schoon schrapen van de afvalstoffen

die zich daar gedurende de nacht hebben opgehoopt. 

Dit zorgt ook voor een frissere adem en het stimuleren van

alle organen die in connectie staan met de tong. 



Drink daarna een groot glas warm water om je spijsverteringsysteem door te spoelen en op te

starten. Ook rustig en bewust eten doet ieders spijsvertering goed. Net zoals alleen eten als je trek

hebt en zoveel mogelijk vers en onbewerkt eten.

Inmiddels zijn er van je Ayurvedische kookboek Holy Happy Belly 2 edities verschenen. Een

lente/zomer boek en een herfst/winter boek. Zijn de recepten hierin in principe voor

iedereen geschikt, ongeacht de constitutie?  

Ja, ik geef per recept nog wat tips om het meer persoonlijk te maken. Bijv: heb je last van veel hitte

en (huid) irritatie, laat dan de knoflook weg. Zo kun je met kleine aanpassingen een recept

persoonlijk maken.

  

En (vooroordeel 2) moet je 101 potjes kruiden hebben en er ook nog uren voor in de

keuken staan?     

De recepten in de Holy Happy Belly boeken zijn allemaal redelijk simpel en ik gebruik best veel 

specerijen, maar bijna alles is te vinden in de (grote) supermarkten en met een paar basis dingen

kom  je een heel eind. Maar als je smaak eenmaal te pakken hebt, wordt het natuurlijk leuker om te

experimenteren met andere kruiden en specerijen.

De herfst is aangebroken – heb je een tip vanuit de Ayurveda voor dit seizoen?

In de herfst ben je de warmte (pitta) van de zomer nog aan het verwerken en maakt je lichaam zich

klaar voor de herfstwinden en koudere temperaturen die er aan komen. Die laatste zijn meer Vata.

Laat de koude, rauwe en droge voeding en drankjes nu staan. Want die gaan zorgen voor meer

onrust en droogte in je systeem. Maar drink meer warme kruidige thee en eet lekkere soepen en

gerechten uit de oven.

Holy Happy Belly
Herfst / Winter 

Meer dan 50 soulfood recepten om je fit en energiek

te voelen, ook in de winter. De basis? Je agni,

oftewel je spijsverteringsvuur. Volgens de Ayur-

vedische leer begint het allemaal in je darmen. In dit

boek vind je heerlijke uitgebalanceerde recepten, die

jouw spijsverteringsvuur optimaal laten presteren,

zodat jij supergezond en energiek de herfst en winter

doorkomt.  €21,99 | verkrijgbaar bij o.a. Bol.com,

www.dewereldvansnor.nl

in balans met Ayurveda

BIANCA DEELTBIANCA DEELT  
2 HERFST RECEPTEN2 HERFST RECEPTEN
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Holy Happy Belly
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Dit is een goed glutenvrij alternatief voor brood, maak het in het weekend en je kunt er dagen

van eten. Want het is ook heel lekker om een sneetje op te piepen in het broodrooster. Beleg

het met groentensmeersels en avocado of eet het bij een soep. 

250 g mungbonen, afgespoeld en een nacht geweekt (weekgewicht is 530 g)

2 el olijfolie

1 el fenegriekzaad

1 tl  fijngehakte knoflook

½ tl kokosbloesemsuiker

¼ tl asafoetida

½ tl baking soda

mespunt Himalaya zout

¼ tl versgemalen zwarte peper

sap van 1 citroen

 

Verwarm de oven voor op 180* C graden

Giet de mungbonen af. Doe de helft in de keukenmachine en hak helemaal fijn, dit kan ook

met een staafmixer. Hak de andere helft grof, zodat er nog wat structuur in zit.

Meng dit samen in een grote kom. 

Vet een cakevorm in en leg een stukje bakpapier op de bodem.

Meng in een andere kom de olie, fenegriek, knoflook, kokosbloesemsuiker, asafoetida, baking

soda, zout, peper en citroensap met 120ml water (op kamer temperatuur) goed door elkaar.

Voeg dit toe aan het mungbonenmengsel en roer dit goed door. En doe alles in de bakvorm.

Bak het brood in 20-25 minuten gaar, of totdat het goudbruin kleurt. Check met een

sateprikker of het brood droog   en gaar is vanbinnen. Snij het in plakken en serveer   het

bijvoorbeeld met hummus.  

Mungbonenbrood met fenegriek    

*Mungbonen zijn een bron van eiwitten, reinigen je systeem en stimuleren je spijsvertering. Ze zijn
minder gasvormend dan andere peulvruchten maar asafoetida helpt nog een beetje extra. 

*Asafoetida vind je bij de toko of online.

*Fenegriek is verwarmend, versterkt de zenuwen en helpt bij verjonging. Verwijdert afvalstoffen en
stimuleert de spijsvertering.

6  personen |  glutenvrij | vegan | lactosevrij | vrij van snelle suikers
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Holy Happy Belly
gebakken havermout met walnoten en blauwe bessen    

4 personen | tarwevrij | lactosevrij | vrij van snelle suikers

Ooit at ik een gebakken havermout ontbijt op vakantie in Hawaii, ik vond het zo lekker dat ik

er mijn eigen versie van maakte. En je hoeft het niet alleen als ontbijt te eten.

50 g rozijnen

1 el gesmolten kokosolie

225 ml amandelmelk

1 el gebroken lijnzaad

2 el ahornsiroop

1 tl kaneel

½ tl kardemom, uit de vijzel

175 g havermout

50 g walnoten, in stukjes gebroken

150 g blauwe bessen

kokos yoghurt

 

Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed een ovenschaal met bakpapier.

Meng in een grote kom de rozijnen, kokosolie, amandelmelk, lijnzaad en ahornsiroop met de

specerijen. Roer daar de havermout en walnoten door. En als laatste de blauwe bessen. 

 

Giet in de ovenschaal en strijk glad, bak in +- 30 minuten gaar.

Laat afkoelen en snij in stukken.

Serveer met een paar lepels kokosyoghurt. Maar ook handig om mee te nemen als ontbijt.

*Haver is verwarmend en opbouwend, helpt bij een opgeblazen gevoel, een te hoog cholesterol
en diabetes.  Het kalmeert en versterkt de geest. Fijn tegen die winterdip. 

*Kardemom is stimulerend en helpt bij de vertering van zuivel en ijs. Het is goed bij diarree, gas en
neutraliseert cafeïne dus strooi het over de koffie



Karmalijn in de media

Misschien heb je het al voorbij zien komen of wellicht heb je het zelfs al gelezen, maar

het is te leuk om niet te delen: het artikel van Ellen Hensbergen op Linda.nl  over de

handlezing die ik haar heb gegeven. 

In juli verscheen het ervaringsverhaal over de handlezing online. En hoe leuk is het

geschreven! 
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verder lezen:   www.linda.nl/nieuws/columns/redacteur-ellen-handlezing-handlezer/



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

Bel of what's app: 06-41610673

Mail: julia@karmalijn.nl

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

 

Karmalijn Agenda

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

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

consulten:                         

vrijdag 4 december 2020  - De Koningin - Koninginneweg 93, Hilversum              

zondag 20 december 2020  - bluebirds - Prinsengracht 493, Amsterdam              
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Donderdag 10 december 2020  - GREen central - de binderij 9, Almere              

AANVULLINGEN & WIJZIGINGEN VIND JE OP: 

WWW.FACEBOOK.COM/KARMALIJN           

www.instagram.com/karmalijn                  

 2  plekken vrij

3  plekken vrij

Vol geboekt
zondag 6 december 2020  - De Salon - Stationsweg 22 -  Den Bosch               

 2  plekken vrij

Dinsdag 15  december 2020  - De Koningin - Koninginneweg 93, Hilversum               3  plekken vrij

Zondag 3 januari 2021  - De Koningin - Koninginneweg 93, Hilversum               3  plekken vrij

2021

Donderdag 19 januari 2021  - GREen central - de binderij 9, Almere               2  plekken vrij


