


Beste ,
Het heeft lang geduurd voordat ik met een nieuwtje kwam, maar eindelijk kan 
ik mijn nieuwe plannen aan jou presenteren: De Relatie School wordt deze 
keer goed onder handen genomen!
Een nieuwe layout staat in de planning, met een hoop nieuwe afbeeldingen, en 
alle pagina's zullen ook gelijk even goed onder de loep worden genomen!
De Relatie School bestaat nu vijf jaar, en in die tijd is er natuurlijk veel 
gebeurd: veel mensen geholpen op het gebied van het vinden van een nieuwe 
partner, of om een mening te geven over bepaalde relatie issues, en daar ging 
het ons ook om! Ook wij hebben veel geleerd over wie onze site bezoekt, en 
over hoe wij het beste kunnen helpen met informatie waar jij het meeste aan 
hebt!
De zomervakantie is bijna op z'n retour, maar dat hoeft niet te zeggen dat het allemaal voorbij is!
Er is nog genoeg te doen in het leven, en geloof mij: er zijn genoeg mooie dingen te zien!
De enige persoon die dit echter alleen kan waarmaken ben jij.
Wat ik vaak tegenkwam waren mensen die lange tijd geen partner hebben.
Als ik echter doorvraag, dan merk ik vaak dat het niet per se domme pech is, maar omdat hun prioriteiten ergens 
anders liggen: hun studie of hun werk hebben meer voorrang, of ze kiezen er bewust voor om in de luwte te 
blijven: lekker rustig, geen gedoe...
Vaak weten ze wel wat ze moeten doen, maar ze kiezen er bewust voor om het nog voor zich uit te schuiven!
OK, er zijn uitzonderingen. Als je op een boorplatform of in voor een prestigieuze modehuis werkt, kom je op de 
werkvloer niet zo snel iemand tegen, maar als je werk en prive een beetje weet te balanceren, moet er wel wat 
mee te doen zijn!
Het is erg lastig om deze mensen aan een relatie te helpen, omdat ze er 
eigenlijk niet echt zin in hebben.
Daarom is het belangrijk om er 100% achter te staan dat je iets moois wilt 
beginnen met een nieuwe relatie!
Het klinkt misschien erg rooskleurig en positief, maar geef mij maar ongelijk als 
dat het leven niet mooier maakt!
De pagina op De Relatie School over kleine avontuurlijke reisjes is onlangs 
bijgewerkt, dus, pak nu nog je koffers en ga op avontuur uit: ontmoet nieuwe 
mensen en doe iets met je leven! Knijp er lekker even tussenuit!
Op deze pagina zul je allerlei leuke voorbeelden van tripjes vinden die jouw 
leven weer kunnen verrijken met nieuwe belevenissen, en, voor alle 
prijsklassen! Mijn verhuischauffeur zei pas nog dat je maar een rug hebt, en dat je er daarom voorzichtig mee 
moet omgaan.
Ik zeg nu dus dat je maar een leven hebt: benut hem dus goed!
Tot gauw voor een nieuwe nieuws update!
Groet,
Matthew.
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