
Date Night!'
Met jezelf...



De instructies voor deze Date Night zijn eigenlijk
vrij simpel. Ga op date met jezelf. Lekker, alleen. In
huis of daarbuiten. Het belangrijkste is dat het iets
is waarbij je ruimte pakt. 

Ga alleen een activiteit doen die je partner niet leuk
vindt. Een museum, skydiven, een workshop, wat dan
ook. Claim een hele avond het huis voor jezelf en
kook of bestel het eten waar je partner niet van
houdt. Ga een dagje lekker naar de spa en laat je
verwennen, in stilte. Koop een taart en eet 'm op
zonder te delen. Kijk een wedstrijd van je favoriete
team zonder onderbrekingen. 

Als je de medewerking van je partner nodig hebt,
stem je uiteraard wel de dag en tijd netjes af. Maar
pak die ruimte! 

Misschien vinden jullie het leuk om na jullie solo
date een gezamenlijke date te plannen om jullie
ervaringen te bespreken? En wie weet, misschien
wordt af en toe een date met jezelf de nieuwe
gewoonte.

Voor de laatste keer deze cursus,
Succes!

Instructies



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
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
website of vraag het even via een DM. Dan is er niks aan de hand.


