
Date Night!
De seksdate zonder seks...



Nou, die instructies zijn vrij eenvoudig, toch? Jullie
kiezen 1 of meerdere van onderstaande activiteiten
uit. Zorg dat je iets kiest wat je allebei leuk lijkt!
Vervolgens gaan jullie de activiteit uitvoeren en...
geen seks hebben. Echt niet. Spreek het nu af. Ook
al wordt het een zeer erotische avond, geen seks
hebben. Laat ik het niet merken! Je kunt dit vaker
doen, gebruik dezelfde opdrachten of varieer. Veel
plezier!

Instructies

3 Minuten intimiteit

In deze oefening gaan jullie elkaar aanraken. Handen
vasthouden, een massage, over je hoofd aaien, over
je been wrijven. Wat jij een fijne manier van
aanraking vind. Met 1 maar, je raakt geen
geslachtsdelen aan. Hoewel de aanraking sensueel
kan zijn, mag deze niet seksueel zijn. Het aanraken
gaat in 4 rondes van 3 minuten. Eerst raakt partner A
partner B gedurende 3 minuten aan zoals partner A
aangeraakt wil worden. Vervolgens raakt partner B
partner A drie minuten aan zoals partner B partner A
graag aan wil raken (volg je het nog) Vervolgens
draai je de rollen om. Uiteraard respecteer je elkaars
grenzen en communiceer je over wat wel en niet fijn
voelt.



Uit de kunst (en de kleren)

Neem erotische foto's van elkaar. Neem de tijd
voor de juiste sfeer, belichting, aankleding etc
Teken elkaar, schaars gekleed of naakt. Eén voor
één, of tegelijk (schetsboek op een strategische
plek iemand?) 
Koop een mooie homp klei en boetseer elkaars
lichaam. 

In deze opdracht gaan jullie erotische kunst maken,
met elkaar als inspiratie. De details laat ik aan jullie,
maar hier zijn wat ideeën: 

Biiiiijna massage
Het lijkt zo simpel. Geef elkaar een massage. Maar
doe het een beetje goed. Maak wat sfeer. Zorg dat
de ander echt lekker ligt, neem wat fijne massage
olie. Bij voorkeur ben je allebei naakt. De enige
regel? Je mag elkaars geslachtsdelen niet aanraken.
Wel biiiiiijna. Wel plagerig dichtbij. Maar niet
aanraken. Echt niet. Hou je in. Jij kan dit. Uiteraard
draai je na een afgesproken tijd te rollen om 

App dirty to me
Dirty talk kan zo vreselijk ongemakkelijk voelen.
Daarom maken we het een beetje eenvoudiger. Ga
bij voorkeur allebei in een andere kamer zitten.
Jullie gaan nu ondeugend naar elkaar appen. Schrijf
bijvoorbeeld samen een erotisch verhaal, om de
beurt een paar regels. Of beschrijf een fantasie in
detail. Je zult zien, in tekst is het een stuk
makkelijker dan face to face!



Smakelijk eten
Ga erotisch aan de slag met eten. Kook bijvoorbeeld
een verleidelijke maaltijd voor elkaar. Misschien
kleine hapjes finger food die je elkaar kunt voeren?
Met je vingers, of verleidelijk van een stukje
ontkleed bovenbeen? Ik doe maar eens een
suggestie. Er is zoveel meer te bedenken dan de
klassieke slagroom en chocoladesaus. Vermijd
uiteraard weer de erogene zones. Jullie gingen geen
seks hebben weet je nog? 

Het uitdaagspel
Oké, oké jullie weten het. Seks is geen optie
vandaag. Maar met die wetenschap, hoe leuk is het
om je partner helemaal gek te maken van verlangen?
Om de ander zo uit te dagen dat die afspraak haast
niet meer vol te houden is? Dat is het uitdaagspel.
Gooi je creativiteit in de strijd. Jij weet
waarschijnlijk het beste wanneer je partner jou
onweerstaanbaar vindt (en zo niet, dan is dit een
mooi moment om daarachter te komen) Je kunt dit
gewoon thuis doen, of je kunt het buitenshuis doen.
Bijvoorbeeld tijdens een etentje in een restaurant.
Dat vraagt wat meer creativiteit. Hou je uiteraard
aan de normen van fatsoen, jezelf naakt over tafel
draperen is in een restaurant niet zo gewenst. Maar,
het is wel extra leuk om binnen die begrenzingen te
bedenken wat je kunt toen. En vergeet niet, als je
partner dreigt toe te geven, de ander er fijntjes op
te wijzen dat seks vandaag geen optie was ;-)



Disclaimer
Alhoewel deze uitgave met veel zorg is samengesteld, aanvaardt de auteur
geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten,
onvolkomenheden of onjuistheden in deze uitgave. Bovendien kan de auteur
niet garanderen dat de inhoud van de uitgave actueel is.

Bovendien kan informatie en kunnen adviezen in deze uitgave niet beschouwd
worden als persoonlijk advies. De auteur is niet aansprakelijk voor enige
schade als gevolg van het gedeeltelijk of geheel of onjuist toepassen van de
informatie en adviezen uit deze uitgave.
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Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
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