
Biografieproject	  voor	  in	  de	  ‘12	  Heilige	  Nachten’	  

Tijdens	  de	  ‘12	  heilige	  nachten/dagen’	  houdt	  de	  tijd	  als	  het	  ware	  even	  de	  adem	  in.	  Dat	  komt	  doordat	  
een	  maanjaar	  354	  dagen	  heeft	  (12	  x	  28	  dagen)	  en	  een	  zonnejaar	  365	  dagen.	  Dit	  verschil	  wordt	  in	  
deze	  nachten	  tussen	  Kerstavond	  en	  Driekoningendag	  vereffend.	  Vanouds	  is	  dit	  de	  tijd	  voor	  dromen,	  
waarnemingen	  en	  inspiratie.	  Vanouds	  de	  tijd	  waarin	  de	  draden	  van	  het	  lot	  worden	  afgewikkeld	  en	  
weer	  opnieuw	  geweven.	  Dagen	  waarin	  je	  de	  ervaringen	  van	  het	  oude	  jaar	  kunt	  verbinden	  met	  de	  
plannen	  voor	  het	  nieuwe	  jaar.	  	  

Project	  	  
In	  dit	  biografieproject	  kijk	  je	  iedere	  dag	  terug	  op	  één	  maand	  van	  het	  afgelopen	  jaar.	  Je	  kiest	  een	  
gebeurtenis	  (1)	  en	  schrijft	  iets	  over	  de	  vragen,	  maakt	  een	  kunstzinnige	  verwerking	  (2)	  en	  hiervan	  een	  
klein	  geschenk	  voor	  jezelf	  (3)	  voor	  in	  het	  Nieuwe	  jaar.	  Het	  neemt	  ca.	  30	  minuten	  per	  dag.	  	  

Je	  begint	  op	  25	  december	  en	  je	  kijkt	  terug	  op	  de	  maand	  december.	  	  
Op	  26	  december	  kijk	  je	  terug	  op	  november,	  27	  december	  naar	  oktober	  enz.	  
	  
Benodigdheden	  	  
Pen&papier	  en	  agenda/dagboek.	  	  
Potlood,	  kleurtjes/	  krijt,	  12	  correspondentiekaarten,	  perforator	  en	  lineaal	  	  

Werkwijze	  
1.	  Terugblik	  en	  schrijven.	  	  10-‐min	  
Je	  vormt	  een	  globale	  indruk	  van	  je	  ervaringen	  in	  de	  betreffende	  maand,	  door	  in	  gedachten,	  of	  m.b.v	  
een	  agenda/	  dagboek	  terug	  te	  kijken.	  Dan	  kies	  je	  (intuïtief)	  een	  gebeurtenis	  die	  je	  wilt	  onderzoeken	  
met	  de	  volgende	  vragen,	  geïnspireerd	  door	  de	  3	  Koningen.	  	  

• Welke	  ster,	  welk	  doel	  volg	  ik?	  
• Welk	  hoger	  ideaal	  is	  er	  mee	  verbonden?	  
• Welke	  leiding	  ontvang	  ik?	  (raad,hulp,	  steun,	  richting	  aanwijzingen…)	  

Je	  beantwoordt	  de	  vragen	  in	  reflectie	  op	  wat	  er	  gebeurde,	  of	  zoals	  je	  ze	  nu	  ervaart.	  Je	  schrijft	  de	  
woorden/antwoorden	  op	  de	  correspondentiekaart.	  	  

2.	  Kunstzinnige	  verwerking	  	  	  
Aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  kaart	  teken	  je	  hier	  met	  kleur	  een	  beeld/stemming	  van.	  (pastelkrijt	  
fixeren)	  	  

3.	  Geschenk	  
Vervolgens	  vouw	  je	  van	  de	  kaart	  een	  piramidevormig	  doosje	  met	  de	  tekening	  naar	  buiten!	  
(zie	  de	  uitleg	  in	  het	  You	  Tube	  filmpje	  http://www.youtube.com/watch?v=-‐hFfQG660IY)	  
De	  doosjes	  nummeren!	  	  

Op	  6	  januari	  ga	  je	  in	  een	  kring	  van	  je	  piramides	  zitten,	  en	  stel	  je	  je	  voor	  dat	  ze	  een	  gesprek	  voeren,	  
een	  lied	  zingen…	  Wat	  hoor	  je	  dan?	  	  Vang	  dit	  woord/gedicht/lied	  en	  schrijf	  het	  op.	  	  

Daarna	  berg	  je	  de	  doosjes	  op.	  Iedere	  maand,	  rond	  de	  21/22e,	  als	  het	  nieuwe	  sterrenbeeld	  aan	  de	  
hemel	  verschijnt,	  kun	  je	  jezelf	  een	  doosje	  geven.	  Het	  eerste	  doosje	  is	  voor	  januari	  2013.	  Ieder	  nieuw	  
doosje	  kan	  een	  mooie	  plek	  krijgen,	  een	  mobile	  vormen	  of	  een	  slinger	  vormen	  voor	  de	  kerstboom	  van	  
volgend	  jaar,	  en	  als	  herinnering	  dienen	  aan	  de	  doelen,	  idealen	  die	  je	  weg	  vormen.	  

	  

Met	  dank	  aan	  Christopher	  Bee,	  die	  de	  inspiratiebron	  voor	  dit	  biografie-‐project	  was.	  


