Uitnodiging voor een vrolijke workshopdag
Damestasjeslezen voor tassenmakers
Bij Nana Bouwens in Zaandijk
met Yoeke Nagel
Auteur van ‘Damestasjeslezen - het orakel dat je met je meedraagt’,
uitg. A3boeken, bekend uit Happinez, Libelle Balance, AD.
Een damestas moet passen bij de persoonlijkheid
van de vrouw. Vaak gaat dat intuïtief. Zij kiest wat ze
mooi vindt, of praktisch. Maar hoe kun je als
tassenmaker aansluiten bij haar karakter en de
levensthema’s waar zij mee bezig is?
Er lijken bepaalde wetmatigheden te zitten in wat een
vrouw zoekt in een tas, naast haar spulletjes. In het beste
geval een kameraad, een beste vriendin waaraan ze zich
kan vasthouden in moeilijke tijden. Daarom moet de tas
aansluiten bij wie zij is en wat zij nodig heeft.
Sinds drie jaar geleden mijn boek ‘Damestasjeslezen’
verscheen heb ik al meer dan 3000 tasjes ‘gelezen’.
Materiaalkeuze, draagwijze, zijvakjes, voering, grootte,
kleur… Alles blijkt terug te voeren te zijn op individuele voorkeuren en
karaktereigenschappen van de draagster van de tas. Haar tas toont hoe zij zich wil
opstellen in de wereld.
Laten we als tassenspecialisten eens onze vermoedens en inzichten hierover
uitwisselen met elkaar tijdens een vrolijke en onderhoudende dag
‘Damestasjeslezen voor tassenmakers’.
Daarnaast is er natuurlijk veel te zeggen over de inhoud van de tas.
Kijk in een damestasje en je kijkt recht in de ziel van een vrouw. Waarom heeft zij
zes pennen bij zich? Een borstel en twee lipsticks? Wat betekent de hoeveelheid
leefgruis onderin haar tas? Een damestas is te lezen als een orakel. Alle belangrijke
levensvragen worden in een tas beantwoord, ongebruikte kwaliteiten kunnen ontdekt
worden en dringende adviezen voor verbetering van de levenskwaliteit schuilen in de
damestas. Bovendien is damestasjesmagie te gebruiken om nieuwe plannen
krachtig te ondersteunen en energieblokkades op te heffen. Een aantal deelnemers
aan de workshop kan de eigen damestas (of herenbroekzak) laten lezen als
voorbeeld. Er mag gelachen worden.
De workshop wordt gegeven door Yoeke Nagel, journalist en psychosociaal
therapeut. Ik schreef onder andere Damestasjeslezen en De magie van het
huishouden en verzorg al jarenlang workshops, lezingen en trainingen.
Datum: zondag 13 maart, 10 – 16 uur
Locatie: bij Nana, Het Kreatief Pakhuis, Lage Dijk 146 b, 1544 BL Zaandijk
Deelname: 50 euro per persoon, inclusief boek, certificaat Damestasjeslezen
en verslag achteraf.
Voor wie dat niet kan betalen: neem even contact op over de je-geld-of-je-energieregeling met Yoeke, via haar site.
Meer informatie www.yoeke.com, aanmelden bij nana@bouwens.nl .
Nana’s telefoon: 06-15603515. Maximaal 15 personen!

