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Beste lezer,

5 tips om de relatie van je dromen te vinden!

1. Ga op een datingsite/ ontmoetingssite.
Het lijkt heel voor de hand liggend dat ik deze tip als eerste geef, maar geef toe,
het is de meest overzichtelijke stap om een relatie te vinden. Kom je iemand op
straat tegen, dan moet je maar afwachten of hij/ zij een relatie heeft en voor je
daar eens achter bent, moet je toch al aardig nader tot elkaar gekomen zijn. Je
kunt je in de gekste bochten wringen om iemand tegen te komen, maar wanneer
je speciaal voor het ontmoeten van mensen op een club gaat en 100% blijkt
bezet te zijn, heb je veel moeite genomen voor niets. Een datingsite, of in het
geval van Vrienden voor het Leven, een ontmoetingssite. Jij geeft op de site aan
naar wie je op zoek bent en het ontmoeten kan beginnen.

2. Experimenteer er op los!
Misschien heb jij het wel gehad hoor, die fase, zo rond je 16e dat je allerlei leuke
mannen/ vrouwen tegenkwam en je ging onderzoeken wie het beste kon zoenen
en wat nou een leuk persoon was. Heb je het nog niet gehad, of heb je even geen
relatie? Neem de tijd om te experimenteren. Daar bedoel ik mee; spreek af,
spreek af en spreek nog eens af. Ontmoet zoveel mogelijk mensen, want dan
weet je wat je wil en wat je leuk vindt aan iemand!

3. Raak die gevoelige snaar.....
Was het niet de oermens die af moest gaan op zijn of haar intuïtie om te
voorkomen dat ze in gevaar kwamen? Heden ten dage heb je die intuïtie bijna
niet meer nodig of gebruiken we haar te weinig, denk ik. Luister met je hart in
plaats van met je hoofd. In je hoofd kun je bedenken dat je toch die leuke knappe
hoogopgeleide man wil met sportwagen, maar als je je hart openzet, blijken
opeens juist andere mensen bij je te passen. Blijken opeens andere waarden en
normen belangrijk voor je te zijn dan bezit, materie en status. 
En hoe je de gevoellige snaar bij een ander kan raken? Ga in gesprek en stel de
gekste vragen om iemand een beetje aan het wiebelen te krijgen. Haal iemand
uit zijn comfortzone. Bijvoorbeeld je hebt het over wat voor werk iemand doet.



Dan stel je opeens de vraag tussendoor; 'Hou je van je moeder? en waarom?'.
Die ander heeft deze vraag totaal niet aan zien komen, schrikt zichtbaar,
herstelt zich en gaat dan antwoorden op je vraag. Of die persoon stelt een
wedervraag, maar laat je daarmee niet om de tuin leiden en stel de vraag
opnieuw. De aanval is de beste verdediging immers. Zo krijg je de ware persoon
te zien, dan degene die de persoon wil zijn.

4. Vraag na een paar dates jouw vrienden om een mening.
De mensen om je heen weten wie je bent, hoe je reageert en voelen misschien
ook wel hoe je in je vel zit. Laat de persoon die je op het oog hebt, na een paar
dates eens onopvallend kennis maken met jouw vrienden. Ga naar een festival
waar jouw vrienden toevallig ook zijn. Of misschien jouw ouders, of andere
personen, kunnen natuurlijk ook. Het is natuurlijk niet zo dat je maar gewoon
moet doen wat je vrienden vinden, maar als het echt goede vrienden zijn,
kunnen ze jouw toekomstige droomrelatie wel goed beoordelen. Passen jullie bij
elkaar of trap je alweer in het zoveelste relatiecliché?

5. En zorg dat je elkaar nooit leert kennen!
Dit is een tip tegen alle geldende regels in, want je zou zeggen dat je iemand
toch beter MOET leren kennen, om in te schatten of je bij elkaar past of niet? Ja,
zo dacht ik er ook over hoor. Maar kreeg deze tip van een voor mij belangrijk
persoon: diegene bedoelde dat wanneer je zorgt dat je iemand handelen en
ideeën steeds opnieuw bekijkt en het elke dag weer een kans geeft, je iemand
het meest tot zijn recht laat komen. Wanneer je in je hoofd steeds denkt; 'Pfff,
doet ie dat alwéér!', wordt het een item in je hoofd. Denk je op den duur; 'Nou ik
maak het uit hoor, want hij doet alwéér niet wat ik zeg'. Dan blijf je dat
negatieve item zien van iemand. Dus probeer positief te labelen, kijk naar de
dingen die wel goed gaan, dan is het makkelijker om de dingen die minder goed
gaan aan te pakken. Sowieso is het superleuk om er vanuit te gaan dat je
iemand nooit zal leren kennen. Vraag dus door en ga er niet vanuit dat je al wéét
wat de ander gaat zeggen. Dan duurt de relatie het langst.

6. Leef met deze 5 tips nog lang en gelukkig!

Groet Dilys Derksen

www.vriendenvoorhetleven.nl

Voorbeeld bekijken
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