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Emotiekaart 
Bij emoties is het belangrijk duidelijk te krijgen wat het signaal is en wat je kunt doen.  

1. Identificeer het signaal van je emotie (welke emotie het meest past) 
2. Waardeer de boodschap die deze emotie heeft  

 
Emotie Wat is het signaal / de 

boodschap 
Oplossing / Actie 

Oncomfortabel Verander je gesteldheid  1. verander je gesteldheid; 2. maak duidelijk wat 
je wilt, en 3. onderneem actie in die richting 

Angst  
(zorgen, 
ongerustheid) 

Je moet je voorbereiden Wees voorbereid om met de negatieve 
consequenties om te gaan, heb vertrouwen in 
de mogelijkheden  

Gekwetst Aan een verwachting is niet 
voldaan en je hebt een 
gevoel van verlies  

Verander je perceptie of je procedure  
Is deze verwachting terecht of hoe je ermee 
omgaat?   

Boosheid 
(irritatie, 
kwaadheid) 

Je hebt een standaard 
(waarde) waaraan niet wordt 
tegemoetgekomen (door 
een ander of door jou) 

Verander je perceptie of je procedure, de manier 
waarop je hiernaar kijkt, hoe je communiceert of 
hoe je je gedraagt. Communiceer jouw waarden. 

Frustratie Je blijft hetzelfde doen 
zonder het gewenste 
resultaat.  

Je moet je aanpak veranderen om je doel te 
bereiken. 

Teleurstelling Je moet je realiseren dat 
een verwachting die je had 
of een resultaat dat je wilde 
waarschijnlijk niet zal 
gebeuren.  

Verander je verwachting naar een meer 
passende uitkomst voor de betreffende situatie. 
Bijvoorbeeld: de periode is te kort.  

Schuld / Spijt Je hebt een van je eigen 
standaards (waarden) 
overtreden.  

Je moet er direct wat aan doen om er zeker van 
te zijn dat je deze waarde of norm in de 
toekomst niet nogmaals overtreed. Ontken je 
schuld niet, het komt terug. Zorg ervoor dat je 
zaken in orde maakt als je iets verknald. Deze 
emotie houdt je op de rails en maakt je een 
betere persoon.  

Ontoereikendheid 
(onwaardigheid) 

Je moet iets doen om beter 
te worden in deze categorie. 
(vaardigheid of discipline)  

Oefenen. Vraag: Is deze emotie gepast? 
Misschien moet je je perceptie of procedures 
veranderen. Misschien zijn jouw regels te zwaar. 

Overladen 
(overweldigd, 
hopeloos, 
uitzichtloos, 
depressief) 

Verander je gesteldheid 1. Verander je gesteldheid. Je moet her-
evalueren wat je het belangrijkst vindt in deze 
situatie. Wat is een absolute noodzakelijkheid 
voor jou en wat is een verlangen of wens.  
2. Schrijf alle dingen op die het meest belangrijk 
voor je zijn om te bereiken.  
3. Rangschik ze op prioriteit. 4. Neem het eerste 
item van je lijst en doe er iets aan. Als je er iets 
aan doet ben je in controle.  

Eenzaamheid Je hebt een relatie met 
mensen nodig. 

1. Identificeer wat voor soort relatie je wilt. 
(vriendschap, intiem, iemand om naar te 
luisteren of mee te praten, iemand om mee te 
lachen) 2. Hoe wil je dat dit is?  
3. Onderneem actie in die richting. 
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