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Dating Advies Waarom? Voor Wie?

Dating is hot in Nederland tegenwoordig. Online dating, Speed dating, Blind Dates, Dating op tv. Op 
zich niet zo'n grote verrassing wanneer je bedenkt dat in Nederland circa 2.2 miljoen mensen single 
zijn. Inderdaad, dat is veel. 
 
Nog een verrassend feit. In Amsterdam is 40 procent van de mensen alleenstaand. Oke, nog één feit 
dan. een derde van de zelfstandige huishoudens in Nederland is een eenpersoons huishouden.

Vele singles zoeken tegenwoordig hun toevlucht in internet dating wanneer ze op zoek zijn naar een 
partner. Is daarmee ook het succes toegenomen van het daadwerkelijk vinden van een levenspartner? 

Ja en nee. De kans op het vinden van een partner is groter omdat je met daten via het internet iemand 
kunt ontmoeten die je anders nooit ontmoet zou hebben; omdat hij of zij misschien wel aan de andere 
kant van het land woont. 

De kans op het ontmoeten van een nieuwe partner mag dan wel toegenomen zijn, maar daarmee de 
kans op teleurstellingen ook. Teleurstellingen die ervoor kunnen zorgen dat mensen er de brui aan 
geven om actief contact te leggen en te daten. 

Teleurstellingen die er tevens voor zorgen dat mensen op zoek gaan naar een oplossing voor hun 
"probleem". Zich af gaan vragen waarom voor hun het succes op het vinden van een partner uitblijft. 

Voor het oplossen van je probleem en het vinden van antwoorden op je vragen, kun je twee wegen 
bewandelen. De eerste weg is met vallen en opstaan zelf wijs worden. De tweede weg die je 
tegenwoordig kunt bewandelen is vragen om advies en hulp bij dating. 

Is advies en hulp vragen bij dating zinvol? Ik denk van wel en ik zal je uitleggen waarom ik dat denk.

Dating is een sociaal gebeuren tussen man en vrouw. Wil een ontmoeting tussen een man en een 
vrouw leiden tot een relatie dan zullen beiden zich eerst tot elkaar aangetrokken moeten voelen. 

Aantrekkingskracht kun je niet sturen. Het is kort gezegd je oerinstinct dat met je aan de haal gaat. 
Man ziet vrouw. Man vindt dat vrouw er aantrekkelijk uitziet en zou eigenlijk diep in zijn hart het liefst 
zo snel mogelijk seks met haar hebben. Niets om je voor te schamen. Dat is je oerinstinct. De wil om 
jezelf voort te planten. Iets dat heel normaal is in elk levend wezen.

Een vrouw daarentegen heeft iets meer reserves. Een vrouw wil pas seks met een man wanneer de 
man haar onbewust het gevoel geeft dat hij mentaal sterk is, een leider is in zijn relatie met haar, 
iemand is die voor zichzelf kan zorgen en daarmee tevens in staat is voor haar en haar toekomstige 
kroost te zorgen. Kortom, een man waar ze zich veilig en beschermd bij voelt. 

Al deze eigenschappen heeft iedere man in zich. Wat jij zal moeten leren wanneer je nu weinig succes 
hebt met vrouwen is: deze eigenschappen in jezelf te ontdekken, te ontwikkelen en voldoende leren uit 
te stralen. 

Iedere man kan dat leren en iedere man kan daarmee vele malen aantrekkelijker worden voor 
vrouwen. Ik help je, onder andere door middel van deze nieuwsbrief, die aantrekkelijke eigenschappen 
in jezelf te ontdekken en aan de oppervlakte te brengen, zodat ook jij voor vrouwen een aantrekkelijke 
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vent wordt.

De mooiste bijkomstigheid van deze eigenschappen leren ontdekken in jezelf is, dat het niet alleen van 
invloed zal zijn op je succes met vrouwen maar op je hele persoonlijke en sociale leven.

Hoe het probleem ontstaan is dat tegenwoordig zoveel mannen problemen hebben met aantrekkelijk 
zijn voor vrouwen? 
 
Het probleem is deels een gevolg van de emancipatie. Wat ook meegeholpen heeft is dat veel jonge 
mannen tegenwoordig opgroeien in één ouder gezinnen en voornamelijk opgevoed worden door hun 
moeder. 
 
Nu is moeder meestal een lief mens, maar waar het omgaan met vrouwen betreft, zet ze je volledig op 
het verkeerde been. Moeders leren hun zonen onbewust dat ze lief en inschikkelijk moeten zijn en soms 
een beetje moeten slijmen om iets bij haar voor elkaar te krijgen. 
 
De foute gedachte die mannen dan vaak ontwikkelen is: dat als het bij moeders werkt, dan zal het bij 
elke vrouw wel zo werken. Niets is echter minder waar.

Maar even terug naar de emancipatie.  Door de emancipatie zijn man en vrouw op een gelijk niveau 
met elkaar komen te staan. Kort door de bocht, de vrouw is wat meer mannelijke eigenschappen gaan 
vertonen en de man meer vrouwelijke. Hierdoor kunnen nog hele goede contacten en 
vriendschappen onstaan tussen man en vrouw. Maar een vrouw zal zich minder snel aangetrokken 
voelen tot een man en daarmee tevens minder snel verliefd worden. 

Tegenwoordig horen we dan ook vaker de vraag rijzen onder vrouwen: " Waar is de echte man 
gebleven?". 

Aan jou nu de schone taak om jezelf en je mannelijkheid te herontdekken en die echte man te zijn waar 
vrouwen zo naar verlangen. 

Ik spreek je graag weer in de volgende nieuwsbrief. 

Happy Dating 

Ewout van Leeuwen
www.datewijsheid.nl 
 
PS. Wil je met internet dating beginnen of heeft internet dating je nog niet gebracht waar je op 
gehoopt had? Ik heb een e-boek geschreven, genaamd: Succesvol internetdaten. Een e-boek waarin ik 
je precies uitleg hoe je succesvol vrouwen via internet ontmoet en date. Lees meer over Succesvol 
internetdaten

----------------------------------------------------- 
Stuur de nieuwsbrief door naar vrienden en bekenden, wanneer je denkt dat de inhoud ook hun goed 
van pas zou kunnen komen. 
----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 
Deze nieuwsbrief van een vriend gekregen en wil je 'm in het vervolg zelf ontvangen?
Schrijf je dan NU in en ontvang de Datewijsheid Nieuwsbrief meteen 
----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- 
P.S. Heb je wat meegemaakt dat je me wilt laten weten, een vraag, een opmerking. Je mail is welkom. 
Deze nieuwsbrief is er tenslotte voor jou en ik verneem graag wat jou bezig houdt met betrekking tot 
dating. 

Doe me een plezier: 

http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=KZ4_B&m=1psD4r9thZfWjG&b=LODWraSnt9ZA9cOao.qHDA
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=KZ4_B&m=1psD4r9thZfWjG&b=XySwdQr0V.tsyzNgXmJO4A
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=KZ4_B&m=1psD4r9thZfWjG&b=XySwdQr0V.tsyzNgXmJO4A
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=KZ4_B&m=1psD4r9thZfWjG&b=4SVtbCE6FfVNVeNx0eCLsw


1) Wees zo duidelijk mogelijk 

2) Zend je e-mail aan mij persoonlijk door gebruik te maken van dit e-mailadres: 
ewout@datewijsheid.nl 

Dankjewel! 
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