
Date Night
Onze droom!



We beginnen deze date night met een fantasie-
oefening. Je gaat allebei om en om fantaseren over
een moment in jullie toekomst, als jouw droombeeld
werkelijkheid is geworden. Je kunt kiezen voor een
specifiek moment, bijvoorbeeld 'over 10 jaar' of 'als
we 60 zijn.' Maar je mag ook voor een vagere
periode kiezen, bijvoorbeeld 'later als we groot zijn.

Kies samen wie van jullie begint. Let op, je wordt
altijd een beetje beïnvloed door de ander als je als
tweede gaat. Het is dus verstandig degene die zich
het minst laat beïnvloeden eerst te laten gaan. 

Degene die aan de beurt is, fantaseert hard op.
Begin met: 'Het is een [dag van de week] ochtend
[over 10 jaar/ in 2053 / later als we groot zijn] en ik
word wakker....' Beschrijf vervolgens in zoveel
mogelijk detail hoe deze dag eruit ziet. De ander
luistert en onderbreekt niet.

Vervolgens draai je de rollen om. Ga nog niet teveel
in op het verhaal van de ander! Je mag korte
aantekeningen maken, maar probeer vooral te
luisteren.

Deel 1, fantaseren



Wat voor gevoel geeft die fantasie je?
Zijn er ook dingen aan dat droombeeld die je
minder leuk of moeilijk lijken?
Welke rol spelen onze vrienden en familie in
jouw droom? 
Wat denk je dat het vervullen van die droom zou
doen voor onze relatie?
Waar moeten we nog in groeien om dit mogelijk
te maken?
Zijn er bepaalde, geluiden, kleuren of geuren die
de fantasie bij je oproept? 
Is er nog een stap na deze fantasie? Of is dit het
eindpunt, het fijnste wat je kunt bedenken? 
Wat maakt dat je voor dit droombeeld gekozen
hebt? 

Als je allebei geweest bent, kun je elkaar gaan
bevragen. Je kunt dit weer om en om doen, of lekker
chaotisch, wat jullie willen. 

'Hoe zie je dat dan voor je? Heb je hier aan
gedacht? En hieraan?' Om te voorkomen dat jullie je
gelijk volledig in het praktische storten, zet ik een
aantal vragen op een rij die je elkaar zou kunnen
stellen. Niet alle vragen zullen altijd van toepassing
zijn, gebruik deze lijst als inspiratie.

Deel 2, bevragen 



Als je allebei een goed beeld hebt van het
droombeeld van de ander, is het tijd om te kijken of
je jullie dromen kunt samenvoegen. Voor sommigen
zal dat niet zo moeilijk zijn, jullie dromen liggen al
dicht bij elkaar. Voor anderen zal het nogal een
opgave lijken.

Begin eerst en vooral met wat hetzelfde is in jullie
fantasieën. Zelfs als alle praktische details anders
zijn, delen jullie wellicht wel een bepaald gevoel wat
die fantasie jullie geeft? Misschien is er een hele
nieuwe fantasie mogelijk die jullie állebei dat gevoel
geeft. 

Als je het nog niet eens kunt worden over een
specifieke invulling, kunnen jullie misschien een
grote lijn vinden waar je je wel allebei in kunt
vinden.

Deel 3, samenvoegen 



Na het samenvoegen is het tijd om te kijken of je
jullie droom kunt formuleren. Let hierbij op een paar
aandachtspunten:

- Niet de vaag, maar ook niet teveel details. Een
goede droom geeft je iets om naar toe te werken,
maar is nog geen gedetailleerde planning van hoe
daar te komen. 
- Is het een droom? Of is het een doel om een
droom te bereiken? Geld is geen doel op zich, een
groot huis, een lange reis of 2 kinderen ook niet.
Wat wil je daarmee bereiken? 
- Zorg dat jullie allebei precies weten wat je bedoelt.
Niemand anders hoeft er iets van te weten of van te
vinden. Hou lekker geen rekening met wat anderen
van deze droom zouden denken.

Gelukt? Kijk dan eens of je ook een 'commander's
intent' kunt formuleren? Dat moet heel helder en
duidelijk zijn, liefst 1 zinnetje. En het zou jullie
moeten helpen bij het maken van beslissingen.
Bijvoorbeeld 'Wij willen zoveel mogelijk van de
wereld zien.' 

Klaar? Droom nog lekker even na.
Ik hoop dat het een leuke date night was!

Deel 4, Formuleren
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