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Essensie van 
intelligensie

•Respek

•Gedeelde ervarings

•Vertroue

•Wederkerigheid

•Wedersydse genot



Respek

•Betoon respek selfs voor hulle iets
doen om dit te regverdig

•“Verdien” ander se respek

•Plek waar dit vinnigste verdien word, 
is gewoonlik op moeilike terrein



Jy kan nie die ander ou

laat belangrik voel in jou 

teenwoordigheid as jy 

heimlik dink dat hy

‘n nikswerd is nie.

– Les Giblin



Gedeelde ervaring

•Mens kan nie ‘n verhouding met 
iemand hê wat jy nie ken nie

KENNIS IS MAG



Vertroue

• Jou optrede moet vertroue wek.

•Betrap hulle as hulle iets goed doen

• Skotse digter George MacDonald:
“Om te vertrou te word, is ‘n groter

kompliment as om liefgehê te word”



Wederkerigheid

• “Mense gee nie om hoeveel jy weet, 
totdat hulle weet hoeveel jy omgee
nie.”

•Vra ander wat hul verwagtings, 
begeertes en doelwitte is.

•Wys vir ander dat jy vir hulle omgee



•Min dinge sal groter dividende lewer
as die tyd en moeite wat jy daaraan
spandeer om mense te verstaan. 

•Betoon respek en voeg waarde aan 
ander mense toe.

•As jy ander verstaan, het jy die 
potensiaal om op elke gebied van die 
lewe invloed uit te oefen.

Wederkerigheid (verv.)



Luister

•As mense voel jy verstaan hulle, 
raak hulle gemotiveer om jou 
standpunt te verstaan.

•Konflik en omstredenheid ontstaan
dikwels omdat mense mekaar nie 
verstaan nie.



Struikelblokke van verstaan

1. Vrees: 

• As jy iemand nie verstaan nie, reageer
hul dikwels deur benoud te raak:

Pres Harry Truman:

“Wanneer ons die ander ou se standpunt
insien - verstaan wat hy probeer doen -
probeer hy nege uit die tien keer die regte
ding doen”.



2. Selfbeheptheid: 

• Dit is in mens se aard om eerste aan 
eie belang te dink.

• Om dit te oorkom, moet jy dinge uit
ander mense se perspektief probeer
sien.



• Leer om die verskille te waardeer.

• Erken talente van ander wat jy self nie het nie.

• Julle kan mekaar se swakhede versterk.

• Leer van ander kulture, verbreed jou horisonne
en leer van hulle wat jy kan.

• Meer kennis – verstaan beter.

3. Versuim om verskille te waardeer



4. Versuim om ooreenkomste te erken

“As jy elke mens wat jy ontmoet, 
behandel asof hy/ sy die belangrikste
mens in die wêreld is, 

sal jy hom/haar laat verstaan dat 
hy/sy iemand is vir jou.”



Wat jy van ander moet weet:

•Alle mense het die begeerte om iemand
te wees

•Die oomblik dat iemand weet jy gee om, 
verander hul gevoelens teenoor jou.





Cultural awareness is 
the next stage of understanding other groups --

being open to the idea of changing cultural   

attitudes. 

Cultural sensitivity is 
knowing that differences exist between cultures, 

but not assigning values to the differences 

(better or worse, right or wrong).







PARADOKSALE GEBOOIE VAN 
LEIERSKAP

• Mense is onlogies, onredelik en selfbehep –
wees in elk geval lief vir hulle.

• As jy presteer, sal mense jou beskuldig van 
selfsugtigheid – presteer in elk geval.

• As jy suksesvol is, sal jy valse vriende maak en 
ware vyande – wees in elk geval suksesvol.

• Die goeie wat jy vandag doen, sal dalk môre
vergete wees – doen in elk geval goed.



Vervolg:

• Eerlikheid en opregtheid maak jou weerloos – wees in elk 
geval eerlik en opreg.

• Die mens met die grootste idees kan deur die persoon met 
die kleinste brein afgeskiet word – dink in elk geval groot.

• Mense steun mense wat aan die verloorkant is, maar volg
net wenners – veg in elk geval vir ‘n paar verloorders.

• Wat jy oor jare opgebou het, kan oornag vernietig word –
bou in elk geval.



• Mense het regtig hulp
nodig, maar kan jou 
aanval as jy hulle help –
help hulle in elk geval.

• Gee die wêreld die beste
wat jy het en jy sal stank 
vir dank kry – gee in elk 
geval die beste wat jy het 
om te gee.

• As beter moontlik is, is 
goed nie genoeg nie.






