
Klop jou hart vinnig in tye van stres of krisis? Word jou asemhaling vlakker? Bewe jy? 
Voel jy verward, gedisori nteerd, angstig, paniekerig of hulpeloos? Dit is natuurlike 
reaksies in tye van stres. Dit kan dadelik gekalmeer of verander word deur die volgende 
stappe te volg:

Op n’ skaal van 1-10, wat is die mate van spanning wat jy op hierdie oomblik voel?
As dit ho r as 6 op die skaal is, volg al die stappe. As dit onder 6 is, gaan dadelik na stap 5.

5 vir die bestuur van ons emosies 
en reaksies in tye van stres of krisis

STAAPE

Die skoenlapperklop: Vou jou arms en klop om die beurt met oop palms 25 keer 
op jou bo-arms totdat jy kalmer voel.
Haal ‘n paar keer asem en herhaal dit dan.

STAP

1

Basiese begronding: Plaas jou voete stewig op die grond. Voel die steun van die 
grond. Kyk nou om jou rond en tel tien verskillende voorwerpe met verskillende 
vorms.

STAP

2

Selfkalmering en-regulering: Sit een hand op jou borskas en die ander hand op 
jou maag. Let op jou asemhaling. Hierdie oefening sal jou asemhaling stabiliseer 
en jou vertroos.

STAP

3

Verligting: Let op een sensasie op n’ keer. Wees net nuuskierig, moenie ‘n oordeel 
vorm nie en gee dit tyd; verligting sal spontaan kom as n’ diep asemteug, ‘n gaap, 
bewerasie, warmte, warm sweet, hoendervleis, spontane lag of huil.

STAP

4

Hulpbronne: Versterk die gevoel van kalmte deur aan iets te dink wat jou goed 
laat voel, sterker laat voel of kalmer laat voel. Dit kan ’n vriend wees, iets 
waarvoor jy lief is, ’n aktiwiteit, ’n plek, ’n voorstelling of ’n spirituele entiteit. Let 
op die kalmerende uitwerking wat hierdie hulpbron op jou het.

STAP

5

Gebruik hierdie metodes om eers jouself te kalmeer en dan ander te ondersteun. Dit sal 
hanteringsvaardighede en veerkragtigheid verbeter en ‘n kettingreaksie van vrees en 
stres voorkom. Soos wat jy die doeltreffendheid van hierdie metodes ervaar, kan jy besluit 
om al of sommige van die stappe te volg totdat jy verligting en ’n gevoel van kalmte beleef.
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