
Om je te 
realiseren...

Omdat sprookjes niet bestaan
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elshenno
Notitie
weet je al wanneer de cover af is? Ik wil hem op valentijnsdag graag op FB zetten voor de wedstrijd

Claudette
Sticky Note
dit was toch of of?

of is het:
Om je te realiseren dat sprookjes niet bestaan


Claudette
Sticky Note
patroontje flink verkleinen



Kritiek Complimenten

Irritatie Aandacht

Teleurstelling Goeie gesprekken

Stress Cadeautjes

Ruzie Fijne date

Debet CreDit

zOrg Dat je niet rOOD kOmt te staan
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maak tijD vOOr elkaar

Omdat hij het waard is

Relatierekening

Claudette
Sticky Note
veel lettertypes bij elkaar. Ik vind die van de kop 'relatierekening' niet zo. liever de gewone van 'zorg dat je niet rood komt te staan'



zoenen, seks, strelen en aankijken zorgen voor  

de productie van het knuffelhormoon oxytocine  

en vasopressine.

sporten, ontspannen, afvallen, goed slapen en  

zon bevorderen de aanmaak van testosteron.  

Relax mama!

het libidohormoon testosteron stimuleer je  

door seksueel actief te zijn. Zin in seks,  

krijg je van seks.

met nieuwe ervaringen stimuleer je het  

verliefdheidhormoon dopamine. Een weekendje  

weg, samen naar theater of iets nieuws  

proberen in bed kan dus voor vlinders zorgen.

de ‘hete’ stof capsaide in rode peper, chili en  

sambal stimuleert de productie van oxytocine.  

Neem je man dus vooral mee naar de Thai.

mark mieras
Hormonen als oxytocine, vasopressine, dopamine en testosteron 

hebben een positieve invloed op je liefdes- en seksleven.  
Mark Mieras geeft tips waarmee je deze hormonen ten  

volle kunt benutten.

knuffel meer

maak zin

beleef avOnturen

zOrg vOOr jezelf

eet pittig
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Annemariek
Sticky Note
zelfde l;ettertype beetje rommelig nog bv

onder knuffel meer niet vet, intro wel vet

tips van niet curseif

Claudette
Sticky Note
teksten beginnen met hoofdletter

Claudette
Inserted Text
de aanmaak van 



Wij belOven pleChtig Dat We elkaar  
liefDevOl WaarsChuWen als één van Ons:

Contract

partner 1  
Plaats 
Datum 
Naam
 
Handtekening

partner 2  
Plaats 
Datum 
Naam
 
Handtekening
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dreigt te blijven steken in de ouderrol en  
de partnerrol aan het vergeten is

de neiging krijgt lollige pyjama’s met  
stripfiguren te gaan dragen in bed

geen moeite meer doet er leuk uit te zien  
voor de ander

50

40

30

20

60

70

sChulDig

wie 
flirtte 
er Met 

je?

stuk vOOr stuk 
alleMaal agent

Meneer de agent is OOk 
een lekker Hapje HOOr...

wel heel vaak aan die sexy collega denkt

OFFICIEEL GELDIG TOT: DE-DOOD-ON
S-

SC
HE

IDT

Annemariek
Sticky Note
Meneer de agent ziet er ook prima uit 
[ipv 'lekker hapje']

Claudette
Highlight
begint te vergeten

Claudette
Highlight
lollige pyjama's gaat dragen in bed

Claudette
Highlight
meer ruimte zodat het in te vullen zou kunnen zijn? of anders gewoon wat minder tekst.
naam datum handtekening



en ze leefDen nOg lang en gelukkig...

scHat, wil jij Het  
nu prOberen? ik ben de 
Hele nacHt al wakkerZZZZ...

naDelen van De prins Op het Witte paarD

 ❤ Hij bestaat niet

 ❤ Hij heeft alleen maar oog voor assepoester 

 ❤ Hij verschoont geen
 luiers

 ❤ Hij draagt een rare maillot

 ❤ Hij zet het vuilnis niet buiten

Claudette
Sticky Note
ik snap deze niet. wat ermee bedoeld wordt in t kader van love mama

Claudette
Highlight
Assepoester (hoofdletter)

Claudette
Highlight
de vuilnis



bij elkaar
blijven
is het 

nieuwe
scheiden

leg dan nu dit boekje weg  
en kijk op www.shespot.nl

scHat,
Zet die tv
Maar uit 
HOOr...

veel plezier ;-)

hé psssssst, mOet je sOms mOeite  
DOen Om zin te maken?

Claudette
Highlight
soms moeite met zin maken?




9 x nOgal lOgisCh Dat je relatie is veranDerD
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een avondje samen is net zo moeilijk te regelen als een  
kaartje voor een concert van take that

je huis lijkt bij tijd en wijlen meer op een kinderopvang dan  
op de romantische thuishaven 

je hebt er een complete reeks onderwerpen bij waar je  
het grondig over oneens kunt zijn 

Ochtendseks is net zo zeldzaam als een regenboog op een  
onbewolkte dag

Hij is niet meer je enige grote liefde9

jullie weekplanning is inmiddels ingewikkelder dan het  
blokkenschema van lowlands

een vakantie is geslaagd als er een zwembad is waar de  
kinderen zich vermaken

na een of meerdere zwangerschappen en bevallingen heb je geen 
enkele gene meer voor welke geuren en lichaamsgassen dan ook

je hebt allebei ’s nachts structureel minder slaap en overdag  
meer te doen

elshenno
Notitie
Ik nummer de 9x's altijd anders om. Dan is 'hij is niet meer je enige grote liefde' nummer 1. En die moet eigenlijk ook het meest opvallen. Dus misschien grotere letter.
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