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FEMKE MANGER

Sprookjes 
bestaan
Juf vraagt aan mijn klasgenootje: ‘Wat wil je later 

worden?’ Mara, vijf jaar, antwoordt: ‘Vader’. We lachen. 

Dat kan toch helemaal niet? De papa van Mara is vast 

heel lief, denk ik. Dan vraagt juf aan mij: ‘En wat wil jij 

worden Femke?’ Ik zeg: ‘Tovenaar. Of bloemist.’
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De kleuterschool
In 1981 zeg ik kleuterschool Wollewietje 
gedag. We verhuizen naar een ander 
dorp, wel een half uur verderop. Met mijn 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ga ik 
op ontdekkingstocht, achterin de tuin. We 
houden verkleedpartijtjes en delen elkaars 
grootste geheimen. En als ik alleen ben, 
fantaseer en teken ik. Urenlang. Helaas heb 
ik steeds minder tijd, want ik moet ook 
huiswerk maken. Als ik tien jaar ben, heb 
ik mijn eerste ‘proef-werk’.

Al op jonge leeftijd worden we 
klaargestoomd voor deze maatschappij. We 
leren uit boeken, voor een baas te werken 
en de media vertelt ons wat in de mode 
is. Maar hoe leren we ademen vanuit onze 
buik, ons hart te volgen en onze creativiteit 
te laten stromen?
Pure overgave, voor mij is dat de sleutel. En 
daar komt meditatie om de hoek kijken: 
een transformerende kracht, een middel 
om emoties en gedachten om te zetten 
in creatieve energie. Toen ik zeven jaar 
geleden begon met mediteren, ontstond 
er vooral ruimte. Maar na honderd dagen 
- ik raakte verslingerd - voelde ik dat er 
iets veranderde. Ik verlegde mijn grenzen, 
overwon angsten en kon oude patronen 

doorbreken. Hoe langer ik mediteerde, 
hoe gevoeliger ik werd. Dat was (en is) 
soms lastig, maar het woog niet op tegen 
het geschenk open te staan voor iedere 
verandering in mijn leven.

Kundalini Yoga 
Door de blokkades in mijn lichaam en 
geest op te ruimen, lukt het beter om 
te focussen, te verbinden en datgene 
te accepteren wat zich op dat moment 
aandient. Kundalinî Yoga helpt me daarbij. 
Deze ‘yoga of awareness’ opent je hart 
en daarmee het vermogen om lief te 
hebben. Het zorgt ervoor dat je minder 
oordeelt, een mooie bijkomstigheid, want 
daar had ik nogal een handje van. Ook 
ervaar je meer moed, nieuwsgierigheid 
en compassie. De creatieve energie die 
van binnenuit stroomt, maakt een kracht 
vrij die ongekend is. Als ik na een intense 
yoga- en meditatiesessie op mijn schaapje 
zit (yogamat in Kundalinî Yoga), voel ik dat 
alles mogelijk is. Ik voel me magiër, jawel, 
tovenaar. Maar wat veel belangrijker is: 
met deze kracht (Kundalinî) kun je je leven 
vormgeven. Het leven dat past bij je groei, 
je ziel. 

Door het blijven beoefenen van yoga 

wordt je blik ruimer, het vermogen om te 
creëren en inspireren neemt toe. En, last 
but not least, het helpt om geduldig te 
blijven tijdens elk proces en resultaten te 
accepteren, welke deze ook zijn. Geduld 
is een schone zaak, dat weet ik maar al te 
goed. Zo wilde ik een boek schrijven en 
dan het liefst in een dag. Maarja, er moet 
ook gewoon gewerkt worden, nietwaar? 
Op zich kan ik prima meedraaien in de 
hectiek van de dag, maar dat is ook anders 
geweest.

Zeven jaar geleden
Precies zeven jaar geleden viel ik van 
mijn fiets. Het zou gaan regenen en ik 
was op weg naar huis. Racen dus, maar 
‘pats’, ik gleed onderuit met mijn hoofd 
tegen de stoep. Het bleek een zware Fo
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HET KUNNEN HERHALEN VAN IETS DAT JE GELEZEN HEBT ZEGT NOG 

NIETS OVER DE MATE VAN BEGRIP EN INZICHT OF HET VERMOGEN OM 

HET ZELF TOE TE KUNNEN PASSEN

hersenschudding, mijn zenuwstelsel 
had een flinke klap gekregen. Ik was 
moe, overgevoelig voor licht en geluid 
en ik ervoer fysieke pijn. Na maanden 
van therapie en reïntegratie - ik werkte 
als copywriter en art director bij een 
reclamebureau - kwamen yoga en 
meditatie op mijn pad. Dit gaf verlichting, 
energie en een boel inzichten. Mijn 
verwachting dat ik in korte tijd de oude 
zou worden, liet ik los. Ongeduld ruilde ik 

in voor nieuwsgierigheid en transformatie. 
Op een goed moment maakte hoop plaats 
voor verwondering. Ik vroeg mezelf: ‘Waar 
zal ik staan over zeven jaar?’
Steeds vaker was ik in de natuur te vinden, 
om tot rust te komen en op te laden. 
Ik startte een blog om mijn dagelijkse 
momenten te delen en voltooide een 
healingopleiding. Twee jaar na de val 
begon ik een eigen bedrijf, KindOfMind, 
en ging als freelance tekstschrijver en 

vormgever aan de slag. In diezelfde periode 
ging mijn relatie uit en veel spullen had 
ik niet, laat staan een eigen huis. Even was 
dit lastig, maar diep van binnen voelde ik 
ongelofelijk veel ruimte. Mijn werk ging 
lekker en na een yoga retreat op Ibiza 
volgde ik een opleiding tot Kundalinî 
yogadocent. Creativiteit kent vele vormen, 
dat is me inmiddels duidelijk.

Zeven jaar later
En nu, zeven jaar later? Ik kijk terug 
met een glimlach: dat ongeluk was een 
groot cadeau. Ik ken nu mijn lichaam 
en weet mijn doel: dienen. Via het geven 
van yogales, schrijven en ontwerpen wil 
ik mijn talenten en ervaringen delen en 
doorgeven. De kunst om iedere controle 
in het proces los te laten, blijft een 
uitdaging, maar ik ken de beloning. Fo
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Femke Manger schrijft, ontwerpt en is 
internationaal gecertificeerd yogadocent. Haar 
bedrijf heet KindOfMind en biedt Creatie & 
Communicatie, Yoga & Meditatie voor jong en 
oud. Wil je meer weten? Kijk op kindofmind.nl. 
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Synchroniciteit. En die is van onschatbare 
waarde. Zo heb ik zoveel mensen ontmoet 
die mij inspireren, mijn werk begrijpen 
en waardering uitspreken voor wat ik doe. 
Lang heb ik gedacht dat het om het maken 
van een groot levenswerk gaat, maar ik 
heb geleerd dat alle ideeën belangrijk 
zijn. Yoga is voor mij een middel om 
prioriteiten te kunnen stellen. Als iets nu 
niet werkt, kan ik mezelf overgeven aan 
die omstandigheid. Om vervolgens mijn 
aandacht te richten op dat wat wel goed 
voelt. Openstaan voor hetgeen waar ik 
gemak en vrijheid bij voel.
Niet iedere dag ervaar ik als een ‘flow’, tja, 
ik ben ook maar een mensch. Gelukkig 
kan ik er om lachen, het hoort allemaal bij 
een kleurrijk leven. Ik ga lekker door, ook 
met reflecteren. De afgelopen zeven jaar 
heb ik veel werk verricht en het is tijd voor 

een nieuwe fase. Laatst stelde ik mezelf de 
vraag, tijdens een meditatie: ‘Hoe kan ik 
op dit moment mensen het beste dienen?’ 
Ik ben nogal visueel ingesteld, dus tada, er 
verscheen een beeld... Ik zag een prachtig 
hart en voelde een stroom van liefde. De 
boodschap was mij duidelijk: ‘Met een 
open hart’.
Ik sloot mijn ogen opnieuw en wat ik 
zag is met geen woorden te beschrijven. 
Het inzicht dat ik kreeg was dat van een 
magiër. Jaja, ik was zo gek nog niet op 
mijn vijfde. Ook op latere leeftijd wilde 
ik tovenaar worden. Dat antwoord ‘Of 
bloemist’ kan ik niet helemaal plaatsen. 
Nou ja, ik fleur graag mensen op en houd 
van de natuur. Maar terug naar de realiteit: 
wat doet een magiër, healen misschien? 
Tijdens de meditatie voelde ik sterk dat 
het opnieuw niet gaat om de vorm, maar 
om het laten stromen van de energie. Als 
de timing goed is, zal het werk de vorm 
krijgen die het toekomt. En ik weet dat 
ik dan opnieuw mensen zal ontmoeten 
die waardering zullen tonen voor wat ik 
maak. Met mijn handen en hoofd zoals een 
tovenaar betaamt.
 

Er was eens...
Het toeval treft dat er naast mijn werk als 
tekstchrijver en vormgever een project is 
dat nu de aandacht vraagt: ‘Yoga Fairytale’. 
Het heeft even stil gelegen, maar daar 
komt verandering in. Aan de hand van 
sprookjes nemen wij, yogadocent Jane 
Shaw en Femke Manger, kinderen mee 
op reis. Om zo kennis te laten maken met 
yoga, zichzelf en hun omgeving. 
Ik heb meerdere plannen op de plank 
liggen, maar in dit project valt alles 
samen. Het kind in mezelf heb ik in de 
afgelopen zeven jaar teruggevonden. Nu is 
het aan mij om kinderen in deze hectische 
maatschappij iets door te geven, zodat het 
kind-zijn niet verloren gaat. Zoals Yogi 
Bhajan (grondlegger Kundalinî Yoga in het 
westen) zei: ‘Happiness is your birthright. 
Live it!’ Daarom willen wij kinderen leren 
wat wij zelf nooit geleerd hebben: ademen 
vanuit je buik, je hart volgen en creativiteit 
laten stromen. En zo is de cirkel rond. 
Sprookjes bestaan. 


