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We moesten er van tevoren wel een beetje om lachen: een orakel dat onze

tassen ging 'lezen'. Maar al snel bleek dat je tijdens een reading veel zelfinzicht krijgt.
Wat zegt een kapotte tas vol bonnetjes over redacteur Dagmar van der Neut?
'Toon mij urv handtas el ik zeg u wie u bent.'
Groot, klein, slap, hard, fel van kleur, onop
vallend, elegant, sportief, leeg ofjuist oi'ervol. De keuzevool juist die ene tas en alles
lvat erin zit, zegt iets over de eigenaar. Vol
gens Yoeke Nagel,

voollnalig boofdredacteur

van het tijdschrift 'Onkruid' en ps,rcho
sociaal therapeut, is een tas zelfs een verleng-

stuk van de ziel van tle eigenaar, vol net

vrees

symbolen en aanrvijzingen die je meer zelf
inzicht kunnen geven. "Ons onbewuste
wordt zichtbaar in de rnaterie," zegt Yoeke.
"Vroeger keken lre naat de vlucht van een
zlvalulv om vragen te beaitwoorden over za-

uit de onderkant, het leer is door mijn kat
gebruikt als krabrnateriaal... Wat zegt dit
o'( | n-ii? qta il of in\ï,'rre ? "Het i. geen

ken waar we eeen vat op hadden. 1'egenwoor

dig zitten rve vooral binnen, maar we hebben
nog steeds behoefte aan orakelen. We \\'illen
het onzichtbare zichtbaar maken." Dus rrroe
ten we op zoek naar nieulve, noder ne orakels.
Zoals damestasjes. "Je kunt ze lezen, net als
koffiedik en tarotkaarten." Ze geeft toe: "Het
heeft een hoge hilariteitsfactor. Het lijkr eei
grapje, maar voor rvie dat denkt, kan een le
zing een domper rvorden. Het lvordt namelijk al .nel rcr eu'. orndr. een t-r. hee. intiern
en persoonlijk is. De materie is een deur naar
je ziel. Alsofje je voor het eerst uitkleedt, terwijt je geliefte toekijkt."
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een mooie rinfage, nu gewoon versleten

ik het ergste. Het diepe rood is vervaagd, de voering is stuk, een balein steekt

jonkie," zegt Yoeke droogjes. "Het is een
doorleefde tas, ht heeft wat meegenaakt;
dat moet ook voor jou gelden. Ik rermoed
dat je iemand bent die voor krvaliteit ii
plaats van kwantiteit gaat. le ziet de rvaarde
van tijd en aandacht, je hebt diepgang." Dat
laat ik me graag zeggen. Ze bestudeert het

uiterlijkvan mijn tas. De onvang

is beschei-

den, het materiaal stevig, de kleur opvallend.
"Je lvilt gezien rvorden. Mensen mogen kij

ken, rnaar er zijn grenzen." Tot zover is haar
analyse treffend, naar nu de inhoud nog.
Als ik de tas bo\-en tafel leegschud, val ik
elr:r 'tii. Het voelt inderdaad c, rr hcctje
naakt. Hier ligt het dan, mijn ziel en zaligheid. "Het valt me op dat je tan.relijk veel

'leefgruis' met je meedraagt, in grotc stuk
ken," zegt Yoeke. Ze doelt op de gebrr,rikte
zakdoeken, verpakkingsmatetialen en bon-

B1 de foto s
Apart van Dagmar van der Neut, die dit artikel heeft geschreven, onderging êen aantal
medewerkers van Happinez een tassenreading bij Yoeke Nagel. Tijdens deze sessie zijn de
foto's genomen, die bij dit artikelzijn geplaatst.
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Lirl:s: Niel alfeei ,át e1
uit Ë.e 'Las l,ont, naar oolhoe hei va1t, :-e.rt !eel
ovel hel '::a1al:te1 !all cle
eiÊenaa1 , le aÊendê r us1
ori het loilet tesj e: ,e1leÍr .1i\'é 2-i'li iri calarrs,

netjes. ".le kunt moeilijk afstand doen van
dingen die hun lvaarde al verloren hebben."
Il< r'.'el ee rricl-tebr,,l in rrrjn Lcc. crr zic
die oude liefde voor me aan r'r'ie ik nog
steeds met rveemoed denk. Hij ging vrij snel
door met zijn leven. Zi.jn tas is vast veel op

F.ecl:ts: :let sroer var! !ie
t eleíoonorlade. -:r onl:efi

uimdel dan de nijne. Yoeke wijst naar
een leeg snoeppapiertje: "Daar zát rvat lek
ger

ler'- in. rraar dat lreb ie allang op. Her i.

over alfes heeÍr,,,

er

niet meer. Denk je rvel eens: \{at levert het

ne nog op, die oude ballast die ik

1-.eel belanqr

i:'::.

mee

slccp?" Dat dcnk ik zckcr wel eens, ert het is
confronterend dat ik me er via deze rveg
lveet eens belvust val word.

Toeva
"Elk orakel is als een spiegel," zegt Yoeke.
"Het zegt wat je al lvist, maar nog niet be

Wat vertelt jouw tasr
Formaat

Hoe groteÍ de tas, hoe meer zelfvertrouwen. De grote-tasdraagster
heeft een actieve levenshouding en is soms iets te nadrukkelijk aanwezig. De
kleine tasdraagster leeft in het nu, is flexibel en stelt zich soms te bescheiden op in
gezelschap. Maar, let op: hoe vol is de tas? Een grote, rnaar lege tas kan betekenen
datjeje uit onzekerheid een flamboyante verschtningsvorm hebt aangemeten.
Een klein tasje dat uit zijn voegen barst, kan wizen op iemand die ongezien een
belangrijke rol speelt.

!vLrst." Ze ontdekte dat ze haar tas

a1s orakel
kon gebruiken toen ze door een moeilijke
fase ging. "Er gebeurde in mijn leven zoveel
tegclijkertijd: ziekte in cle fanilie, geldproblemen, u'erk liep niet lekker. Ik had geen
overzicht meer. Tot nijn man zei: 'Kijk eens
rvat je allemaal meesleept in die tas van je.'
Mijn hoofd kon ik niet legen om te kijken
lvat cr allemaal in zat, ll]aar mijn tas wel.

Materiaal

Het materiaal zegt iêts over de mate waarin je je laat beinvloeden
en emotioneel laat raken. Hoe stugger en steviger de tas, des te gereserveerder de
eigenaaÍ.5oepel duidt op aanpassingsvermogen en humor. Draagsters van dunne
stoffen zin soms lichtgeraakt en emotioneel. Ben je erg gevoelig? Dan kun je maar

De inhoud vertelde me precies u'at er speel

de.',/c hour'tlr hra- inzicl'terr terder uit,
en voegde dr ie tech nieken die ze al kende

betef een wat stevigere tas nemen, als bescherming tegen invloeden van buitenaÍ

samen tot de kunst van het damestasjeslezen. Ten eerste de klassieke orakeltechniek,

waarin het toeval een grote rolspeelt. Kol
hedik valt niet toevallig in een bepaald patroon. Je slaat de I Tjing niet toevallig op
dic ene bladzijdc opcn. I{et is verleidelijk
om te denken dat je kapotte horloge toe
vallig nu even in je tas zit, lllaar daar trapt
Yoeke niet in. "Toeval reken ik goed.
Er gaan allerlei keuzes aan vooraÍ. le had
het ook niet in je tas kunnen stoppen."
De tweede techniek is die van systeemop
\lellirgen. \ict .r Lcn dc inlroud en het uiterliikvan.je tas veltellen je iets, ook Àoe de
inhoud op tafel koirt te liggen a1s je je tas
leeggooit. De plek van de spuJlen en de afstand ertussen zijn van betekenis. Yoeke
bestudeert de stapel die voor ons ligt. N4ijn

ligt in het n-ridden en bovenop, en
daar weer bovenop liggen wat romneltjes. >
agelrda

Inhoud

rypische damestasvoorwerpen zoals een spiegel en borstel hebben
een betekenis. Wel moeten deze spulien altijd in hun context bekeken worden
en de betekenis die je er zelf aan hecht, is natuuríijk uiteindelijk het bêlangrijkst.
Kapotte voorwerpen kunnen trouwens het best verwijderd oí gerepareerd
worden. Dít zÍn'energieslurpers'.
Zelfbeheersing. Meteen borsteltem jeje haar en jezelí De borstel
helpt je om je kracht hanteerbaar te maken, zodat die ook voorje omgeving
acceptabel en niet bedÍeigend is.

Borstel

Spiegeltje

Ze fonclerzoek. Wie in grote verwarring leeft, doet er goed aan om een

spiegeltje

zich te dragen. Je houdt hiermee je eigen functioneren in de gaten.

bU

Gebruikte entreekaartjes
'k

Sentiment. Het koesteren van herinneringen.

Terugtrekken. Met m uziek in .je oren, zit je op je elgen eila ndje.
je
waarom heb de behoefte om je terug te trekken?

MP3 -speler

Natuurlijke voorwerpen
een

Een goed

ontwikkelde intuitie. Een steentje,

veet een stukje hout, ze duiden op belangstelling voor het spirituele.

ha

ppinêz l!5

REPORTAGE

ADVERTENTIES

1.1 LV'/(.

voor vriiheid, succes & welziin

wwwlmiriamvankeulen.nl'
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Ma

riolein Bouma

ï: ózo 6gr8qo4
Datrng hoeer opgeleiden.
Drr rft -u heï aan-.1

www.az-folograíie.nl

l:

www.boubos.nl
meer

www.egypti5chedans.nu

Hoeve Z Limb 2 begl 6 deeln
lt www.pa5srevoorgroel.nl

voor workshopS/cursuSSen

www-webvlieland.nl

I'

lr

les'workshop'en
l:

Lnspirerende íotocursussen
en lworkshops, foto reis Bali

n

Hoeienbos, praktiik voor
Dsvihotherapre & focussen

in Spanje, zonn 8e yoga l.erst
l:

www.atalantacenter.com

cairo, woestiin, Luxor etc.

www.caroline-dekker.nl

l:

Kleurt innerliik&uiterliik
l:

www.energetic-appeirance.nl

l:

www.innerguidinglnI

Incasiamanisme, esoterie

www.qorikente.com

l:

WorkshoD ?r/1o

Leer je talenten kennen
en onl0eK le leven5r-11lssle
l.www.haídreiking.info en

wwwtalentensp?l.nl

l:

Behoefte aan over
zicht? T: oro 4655763

www.opruimstylist.nl

l:

l:

www.dolfijnwellness.nl

Schilderen en tekenen.
Retraite en ritueel in binnen en
burtenland T: o6 4051o648
l:

www.oan5leoans.nl

l:

Inspirerende vakantiehuizen
l: www.laugS.com

info@marleenvandenbersh.nl

www.opentijdsbeelden.nf

in kracht en kwetsbaarheid
heJemaal mens ziin
l, www.houseofsilence.com

een cadeau voor iezelfl

www,dolfijnwéllness.nl

l:

in Achterhoek
meditatre, kristallen, 9-r3
nov. l:

www.roozenhart.nl

Inzicht nodig T: o9o9 8077
l:

www.helferinzicht,com

Ontdek ie prenzen,voe ie vrii
: lotusl íchf.

|

n

l/workshoir

naar huis rou nenen en lnijn vl ienden nlct
snel nlee naar mijn \\,erk. l)at hclkeli ik niet
zo. De cleltle techniek clic Yoeke gebluikt,
is die vln dc sultboolduiding. Net zoals in
clronen kunnen de spullen in jc tas atche

I

n1".l'.rJ',,I

l:

21

nov 2oo9

www.ruisendaal.nl

Voor vragen over werk,
Íelatie,fàmilie en
persoonliike groei
R. Looijs

Í:

o575 526813

Verwen nerii met zilver

haken oívintage tas ma ken.

EnPe en-Healing + inzichten
| : s"piritueel h u I plerl en er. n I

Ontdek ie kwaliteiten met
het Bezíe ingsspel.
l: www.beziéliri gsspel.nl

h..ra.rpedic..-.lipie.,

t

knijper tjes nret nre rreedraag. Haàr st0at
van oudsher vool klacht. "Ben je;ran hct
e\per illrenteren nlet je vt ouu,elljlie ktacht
en hoe jc ie rviit presenteleD? " \'raagt ze. lk
kan niet ontkennen dlt ik inclertlaad sirrcls

kort be\'Lrst beslotcn heb meer van mijn
r,r-or-rrvelijkheicl te gaan genieten. F.cn \reek

geletlen kocht ik opeens sieraden, wrt ik
zekcr vijÍiien j;rar niet heb geda:rn, tn voor
het eerst in

speurtocht naar jou & je
werk op 20 en

Ca naa r www.netsamen,nl
en vind zielsverwanten of
een relatie.

is lastig r.oor je oni te plannen." Nl ijn
telefoon ('sociale contàcten') ligt c:lccls vel
borsen cn raakt de stirpel met r-nijn agcncla
niet aan. Volgens Yoeke betekcnt deze op
stelling dat ik nlijn collella's niet zo srlel mee

tvpische svnbolel zijn. Zo ziet Yoeke dilt

vol liefde en plezier.

E:

Vr.dj (47) draait muziek
op maat.met Prt en orepgang

> "Het

nijn

ler,en pumpsl

\lllnia
Nadat je tas is gclezen is het tijcl vool da
mcstasjesmagie', zoals Yoeke dit noclnt. Je
kunt nu in je tas r,eranderinllen aanbrengerl

dic zullen leiden tot velanderingell i1t Je
1even. Ie kunt bijvoorbeeld l(iezell \'oor een
nicuwe tas als Je toe bent aan ccn stap ln le
leverr. |e kunt irr teparerell, oí iets toevoe
gerlr zoals een svnbool ol talisrt-tan. NÍijn
hanclcn ieuken om de troep tussen nijn
spullen rveg te halen. "Als je ber^,'ust cle bal
last uit ie tas len{ijclelt, komt er ook mecr
rr,rst in jc leven," zegt Yoeke. Ze haalt een
glote plilstic zak en ik gooi rl niin 'lect--

gruis'erin. Lekkcr.
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Een weekènd vol inspiratie.
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EEN ADVERTENTIE PLAATSEN?

Dit kan voor € 25,- per regel
(exclusief BTW). Minimum

aantal regels: drie (t 84
tekens). Uw advertentietekst
kunt u alleen opgeven via
www.happinez.nl (AdverteÍen
> Direct een regeladvertentie
opgeven).

Nleer informat e

Yoekê Nagel,'Damestasjeslezen. Het orakel datje met je
meedraagt', rf itgeverij A3 boeken, ISBN 978907 7 408582

workshop damestasjeslezen met Yoeke Nagel kan
worden geboekt via www.yoeke.com
Een

