
 
CLEARING of your DAY  

 
 

 ‘De kwaliteit van je leven hangt af van de kwaliteit van je relaties’ 
 

Dit weten we allemaal eigenlijk wel en toch is het soms lastig om relaties de juiste aandacht 
te geven in ons drukke bestaan. Deze oefening kost niet veel tijd maar maakt dat je aan het 
einde van de dag even kort tijd aan elkaar besteed aan de hand van 3 vragen. Het beste 
moment om deze oefening te doen is aan het einde van de dag. Je kunt deze oefening overal 
gebruiken: school, werk, als zakenpartners, na een event, in je relatie en natuurlijk bij je 
kinderen.  
 
Vraag 1: Wat heeft er niet gewerkt?  

• Wat was stom?  

• Irritant?  

• Niet leuk?  

• Iemand heeft iets beloofd en niet gedaan.  

• Iemand heeft iets heel anders dan gedaan dan bedoeld.  

• Wat heb je gedaan?  

• Wat heb je niet gedaan?  
 
Wat is de oplossing voor deze situatie?  
Aan het einde van dit gedeelte klap twee keer in je hand en zeg je: Change, Change [of Klaar, 
Klaar] Dit om met bewuste intentie de negatieve energie gedag te zeggen.  
 
Vraag 2: Wat heeft er wel gewerkt?  

 Hier is er ruimte om dankbaar te zijn 

 En fijne dingen en gebeurtenissen te erkennen en herkennen. 

 Wat ging er goed vandaag?  

 Waar moest je om lachen?  

 Wat was er vandaag enorm goed gelukt?  

 Waar was je trots op vandaag?  

 Waar werd je blij om?  
 
Geef elkaar een dikke knuffel na het beantwoorden van deze vraag en ga door naar de 
laatste vraag.  
 
 
 



 
Vraag 3: Met welk gevoel eindig jij deze dag?  
Hier kun je de dag en de gebeurtenissen evalueren.  
Op deze manier kun je van de ander weten komen waar ze aan het einde van de dag staan.  

 Moe?  

 Verdrietig?  

 Moedeloos?  

 Dankbaar?  

 Blij?  

 Trots?  
 
Geef elkaar weer een knuffel, high five of andere nabijheid om dit ritueel af te sluiten.  
 
 

 3 bonus vragen  
3 fijne vragen om de dag mee te starten:  

 Wat is er nodig om van deze dag een dag te maken met een gouden randje?  

 Wat kan jij bijdragen om van deze dag een fantastische dag te maken?  

 Hoe kan ik je helpen om dit voor elkaar te krijgen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


