
Waar doen anderen iets dat je blij maakt, iets dat je aangenaam 
vindt? Ga er niet van uit dat wat de ander doet vanzelfsprekend is. 
Maak een lijstje van dingen die je aangenaam vindt. Kies dan een 
situatie uit waar je de ander bewust wil waarderen.
Bijvoorbeeld:
- Iemand doet wat jou een goed gevoel geeft.
- Iemand doet iets waardoor een aantal dingen aangenamer of 
   vlotter verlopen.
- Iemand doet iets wat jij erg waardeert, maar je hebt het nog nooit 
  expliciet gezegd. 

Noteer hieronder situaties waar je blij bent, waar je tevreden bent. 
Kies er nadien een situatie uit die je op de achterkant verwerkt.
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Hoe bedank je iemand op een verbindende manier? Geef de essentie 
kort en bondig weer. Zoek een manier die spontaan en natuurlijk klinkt.

1. Waarneming 
                

 2. Gevoel 

3. Behoefte 
        

         4. Hoe zeg je op een authentieke manier ‘dank u’?       

Hoe denk je dat de ander hierop reageert? 
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