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- Emosies is die klein stemmetjies binne in ons, wat vir ons sê hoe ons voel. 
- Partykeer weet ons nie wat die stemmetjie vir ons sê nie.
- As ons nie weet wat die stemmetjies vir ons sê nie, weet ons nie hoe om op te tree nie.
- Elke emosie laat my anders voel.
- Elke emosie laat my anders reageer.
- Ek is in beheer van my eie emosies.
- Almal reageer anders wanneer hulle sekere emosies ervaar.
- Emosies hang van jou eie ervarings af.
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- As jy hartseer is, moenie dit vir jouself hou nie, jy gaan net slegter voel.
- As iets of iemand jou sleg laat voel het en jy is hartseer, sê vir iemand hoe jy

voel. 
- Enige iemand kan dan vir jou help met die probleem wat jou hartseer maak

sodat jy beter kan voel.
- As jy nie weet hoe om vir iemand te sê dat jy hartseer is nie, dan mag jy

huil.
- As jy huil dan wys jy vir mamma / pappa / ouma / oupa / Juffrou dat jy

hartseer is en dan kan hulle jou help om beter te voel.
- Nie almal huil as hulle hartseer is nie, maar dit help partykeer ook vir

mamma / pappa of Juffrou om ook te wys dat hulle hartseer is.
- Partykeer het ‘n mens net nodig om te huil, jy sal verbaas wees hoe vinnig jy

daarna sal beter voel.
- Jy besluit self hoe lank dit vir jou gaan vat voor jy beter voel.





1. Ons kry verskillende stadiums van jou humeur as jy kwaad is. 
Kan jy hulle onthou?   

2. Moet ek iemand seer maak as ek kwaad raak?
3. Wat kan ek doen as ek kwaad raak en hoe blaas ek stoom af?

woedendomgekrap kwaad buite beheer





- Ons almal is net mens en as jy in ‘n wêreld of ‘n situasie in stap waar
jy nie weet wat om te doen nie en jy weet nie wat gaan gebeur nie, 
dan tree, instink (die brawe stemmetjie in jou hart) op en raak so 
bietjie bang.

- Dis so maklik om te sê ek kan dit nie doen nie, maar het jy dit al 
probeer. Moenie in jouself twyfel nie. Jy gaan nie weet of jy iets kan 
doen, as jy dit nie eers self probeer het nie.

- As jy vir enige rede bang is, moet nie skaam wees daaroor nie. 
- ALMAL het ietsie waarvoor hulle bang is, selfs jou Juffrou, mamma, 

pappa, ouma en oupa en jou boetie of sussie.
- Weet jy waarvoor is hulle almal bang?



- Ons almal reageer nie dieselfde as ons bang is nie. 
- Sê vir iemand as jy bang is. Hulle sal nie vir jou lag nie. Hulle sal vir jou wil 

help om nie so bang te wees nie.
- As jy bang is dan klop jou hart baie vinniger as gewoonlik. Dis nog vinniger 

as wanneer jy kwaad is. Het iemand jou al skrik gemaak en dan voel jy 
hoe vinnig jou hart klop?

- Dalk begin jou lyfie bewe. Dit is soos die klein soldate binne in jou are jou 
beskerm of reg maak om nie meer bang te wees nie. 

- Miskien voel dit vir jou of jou maag skielik seer raak of jy voel skielik siek, 
jou kop is seer, jy is naar, en jy haal moeilik asem. Dit is net jou lyfie se 
manier om vir jou te laat weet ek is eintlik bang.



- Voordeel: Dit laat jou dink oor dit wat jou bang maak. Jy vind dalk ‘n

oplossing wat vir jou gaan werk om die vrees te oorkom.
- Dit laat jou fokus en dalk versigtig wees. Haastige hond verbrand sy mond. As

jy iets te vinnig aanpak, mag jy dalk foute maak.

- Nadeel: Vrees weerhou ons om elke dag iets nuuts en iets anders te

probeer. Moenie bang wees om foute te maak nie. Ons leer uit ons foute. 
- Wie weet as jy dit nooit probeer nie, sal nie jy weet of jy daarvan sou

gehou het nie.




