GEBRUIKSAANWIJZING
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Van harte gelukgewenst met de
aankoop van
-----------------------------------------------------------------(naam).



De geleverde producten kunnen mogelijke geur- en kleurverschillen opleveren. Aangezien het hier een natuurproduct
betreft, is geen enkel exemplaar hetzelfde.
Om lang en gelukkig van uw
-----------------------------------------------------------------(naam).
te genieten, is het belangrijk om deze gebruiksaanwijzing
goed door te lezen en u aan de aanwijzingen te houden.

Algemeen onderhoud

> Wanneer u mij uit de verpakking haalt, sta ik op de slaapstand. U kunt
mij het best aanzetten door:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(wekritueel).
> Om mijn batterij een hele dag mee te laten gaan, heb ik drie maaltijden per dag nodig en de volgende tussendoortjes:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Wanneer ik thuis kom uit school, wil ik graag dat u:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ik werk het best, wanneer ik vrolijk ben.
Ik vind het heel grappig wanneer u:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Om energie te besparen zet u mij ’s avonds uit, door:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (hoe word je het liefst naar bed gebracht?)

Probleemoplossingen

> Wanneer u ruzie met mij heeft gehad, maakt u het goed door:
----------------------------------------------------------------------------------------en ------------------------------------------------------------------------------------> Wanneer jullie in huis ruzie willen maken, doe het dan:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veel gestelde vragen
> Er komt vocht uit mijn ogen:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(vertel met welke handeling je het best wordt getroost, knuffel, aai, schouderklopje)
En zeg tegen mij:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(wat wil je dat er tegen je wordt gezegd als je verdrietig bent)
Maak vanavond voor mij:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (welk eten vrolijkt je op)
> Ik haal onvoldoendes op school:
Doe dan het volgende:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ik ben druk:
Ik word weer rustig door:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit product kan niet geruild of
teruggebracht worden. Behandel het
daarom met de grootste zorg.
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Waar voel jij deze dingen in je lichaam?

\

Wijs met een pijl aan waar je het in je lichaam voelt:
Verdriet
Blijdschap
Angst
Zenuwen
Boosheid
Verliefdheid
Drukte
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