
Date Night
Rituelen brainstorm



Voor jullie na gaan denken over mogelijke rituelen,
brainstorm eerst eens op wat voor moment jullie
rituelen zouden willen inzetten. Je kunt van alles wel
een ritueel maken natuurlijk, maar welke momenten
voelen goed voor jullie? Hieronder een voorbeeld
om jullie op weg te helpen. 

Wanneer?

Voor en na een vakantie

Op verjaardagen

Aan het einde

 van de maand

Op jubilea van onze relatie/eerste date

Als er een nieuw meubelstuk 
het huis in komt

Bij volle maan

Elk kwartaal

Als we iets van waarde 

weg doen

Elke avond bij het eten

Als één van ons 
een groot project afrondt

Elke date night

Als we een cadeautje 
geven of krijgen

Bij de start van 

een nieuw seizoen
Na een ruzie

Als we weer alleen zijn nadat er gasten zijn geweest

Bij een 

geboorte



Welke elementen? 

Vervolgens is het tijd om te bedenken uit welke
elementen een ritueel allemaal zou kunnen bestaan.
Je hoeft uiteraard niet alle elementen te gebruiken,
maar een lijstje helpt je straks met het samenstellen
van jullie rituelen. Ook hier help ik jullie weer wat op
weg met een aantal voorbeelden. 

De liefdestalent

Aanraking

Bepaalde bewegingen

Een specifieke ruimte in huis

Cadeautjes

Een brief(je)

Onze huisdieren
Decoraties

Een tijdstip

Eten of drinken

Een specifieke plek buiten huis

Een taak of klusje

Een boekFotografie

Muziek

Nu jullie! Vul aan, selecteer, verzin elementen die
voor jullie van toepassing zouden kunnen zijn.



Dan is het nu tijd voor jullie brainstorm! Bedenk
zoveel mogelijk rituelen voor jullie samen, van begin
tot eind. Ze kunnen lang of kort zijn, uitgebreid of
heel simpel.

Soms bedenk je misschien een ritueel voor een
specifiek moment, soms bedenk je eerst een ritueel
en bedenk je later bij wat voor moment het zou
passen, soms heb je nog geen idee wat voor moment
passend zou kunnen zijn. Allemaal oké! 

Het is niet de bedoeling als deze rituelen per direct
in te voeren. Begin met het thuiskomst-ritueel wat
jullie bedacht hebben in de andere oefening. Voeg
verder eventueel 1 of 2 rituelen uit deze brainstorm
toe. Verdere rituelen, gebruiken en tradities ontstaan
stapje voor stapje. Gebruik de lijst uit deze
brainstorm ter inspiratie, als jullie eens toe zijn aan
een nieuw ritueel. Veel plezier!

Klaar? Brainstormen maar!



Disclaimer
Alhoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten,
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worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
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informatie en adviezen uit deze uitgave.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
zonder schriftelijke toestemming van de auteur, behoudens gebruik van
uitzonderingen zoals vermeld in de Auteurswet. Dat begrijp je vast wel. Wil je
me citeren, iets delen of gebruiken uit deze uitgave? Tag me, link naar mijn
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