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L-Emozzjonijiet  

X’inhuma  l-Emozzjonijiet?   

L-Emozzjonijiet huma dawk l-‘affarijiet’ kollha li nħossu ġewwa fina, b’reazzjoni għal dak 
kollu li jkun qed jiġri madwarna f’kull ħin u kull mument ta’ ħajjitna. Bl-Ingliż, l-
emozzjonijiet insejħulhom feelings jew emotions. Matul kull ġurnata nistgħu nħossu 
diversi emozzjonijiet għax niltaqgħu ma’ esperjenzi ġodda tista’ tgħid b’mod regolari, 
jekk mhux il-ħin kollu!  Pereżempju filli nkunu ferħanin għax ħadna gost nilagħbu xi 
logħba futbol ma’ sħabna, filli aktar tard mal-ġurnata nibdew inħossu ħafna dwejjaq 
għax persuna li nħobbu weġġgħetna jew tatna l-ġenb. Jew inkella filli nħossu ċerta paċi 
ġewwa fina għax kollox jibda ġej kif nixtiequ aħna, sakemm tmur xi ħaġa ħażina.u 
nħossuna qisna vulkan ħa jisplodi bir-rabja! 

Huwa tajjeb li nkunu nafu li dawn l-emozzjonijiet jgħaddi minnhom kulħadd u ma 
nistgħux ma nħossuhomx għax dawn jagħmlu parti essenzjali minna nfusna. Huwa 
importanti ħafna wkoll li ma nistħux nuru u nesprimu dak kollu li qed inħossu anke jekk 
dawn huma emozzjonijiet ta’ dwejjaq. Għalkemm is-soċjetà donnha tassoċja l-
espressjoni tal-emozzjonijiet aktar man-nisa milli mal-irġiel, dan mhuwiex minnu! Li s-
subien u l-irġiel ma jistgħux jibku quddiem l-oħrajn għax inkella ma jidhrux maskili 
biżżejjed mhuwiex veru.  Dawk kollha li jistennew mis-subien li jkunu macho u mhux 
sentimentali billi jaħbu l-emozzjonjiet tagħhom qegħdin jagħmlu żball kbir! M’għandna l-
ebda dritt li ngħajru lil xi tifel jew raġel li qed jibki għax jinsab imdejjaq. Il-fatt li qed jibki 
juri li huwa bniedem uman u mhux robot; li għandu feelings bħal kulħadd! 

 

Meta nħossuna tajjeb minn ġewwa, ikollna ċertu sens ta’ paċi u kuntentizza.  Inħossuna 

kuntenti ġeneralment meta l-bżonnijiet tagħna, speċjalment dawk emozzjonali jkunu 

milħuqa. Nistgħu nkunu ġo dar għall-kenn u b’żaqqna mimlija imma xorta ma nkunux 

kuntenti għax forsi nħossuna vojta minn ġewwa, inħossuna waħedna jew mhux 

maħbuba.  . 

Kif nistg ħu nikkontrollaw ċerti emozzjonijiet li jfixkluna milli nkunu kuntent i?  

Hemm ċerti emozzjonijiet li jfixkluna milli nkunu kuntenti. Xi eżempji ta’ dawn l-

emozzjonijiet huma: l-għira, l-mibegħda, l-mistħija, is-solitudni, ir-rabja, is-sens ta’ ħtija; 

il-biżgħa u l-ansjetà, dipressjoni u attakki ta’ paniku (panic attacks). Dawn jistgħu jkunu 

qawwija ħafna, b’mod li jkissruna. Jista’ jkun li jkollna bżonn għajnuna professjonali biex 

noħorġu minnhom jew almenu nitgħallmu kif nadattaw għalihom. Jekk ma nfittxux din l-

għajnuna mhux talli nitkissru aħna imma nkissru wkoll lil ta’ madwarna, speċjalment lill-
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membri tal-familja tagħna, ma’ min ġeneralment l-aktar li noħorġu r-rabja u t-tensjoni 

tagħna! 

 

• Ir-Rabja 

Żgur  li xi darba jew oħra, nesperjenzaw din l-emozzjoni qawwija fil-vjaġġ tagħna tal-

ħajja ta’ kuljum! Ir-rabja hija reazzjoni naturali li jkollna meta minħabba xi ħaġa jew xi 

ħadd nidħlu f’sitwazzjonijiet frustranti għall-aħħar.  Huwa importanti ħafna li din ir-rabja 

nagħrfu kif noħorġuha minn ġewwa fina b’ mod tajjeb; bħal pereżempju billi mmorru xi 

mixja twila, jew niġru xi ġirja.   

 

 

Meta r-rabja n ħalluha tikber b’mod li nitilfu l-kontroll tag ħha:  

� Nistgħu nweġġgħu lil xi ħadd, kemm fiżikament, kif ukoll emozzjonalment. 
� Nistgħu nagħmlu ħsara fil-propjetà ta’ ħaddieħor. 
� Tista’ ssir  ħsara irreparabbli (li qatt ma tista’ tirranġaha). 
� Jista’ jiddispjacina ħafna wara, imma mbagħad ikun tard wisq! 

 

Ma jimpurtax imbilli nħossuna rrabjati fuq xi ħaġa imma jimporta ħafna jekk ma nkunux 

kapaċi nikkontrollaw r-rabja u  b’konsegwenza nweġġgħu lil xi ħadd għax aħna rrabbjati! 

X’tista’ tag ħmel meta t ħossok irrabbjat lejn xi ħadd? 

� Ieqaf minn dak kollu li tkun se tagħmel u għodd sal-għaxra f’qalbek.  Immaġina li 

r-rabja kbira li għandek hija fjamma tan-nar fuq rasek u li inti għandek il-kontroll 

kollu biex titfiha. 

� Itlaq immedjatament minn ħdejn  dik il-persuna li qed tirrabja minħabba fiha, 

speċjalment jekk din il-persuna hija iżgħar minnek fl-età. Mur f’kamra oħra u 

agħmel ftit eżerċizzju biex toħroġ ir-rabja. 

� Jekk tinsab l-iskola u ma tistax titlaq minn fejn tkun, għal ftit mumenti  itlaq mix-

xena mentalment, billi taħseb fuq xi ħaġa oħra biex taljena rasek. 

Meta taħseb li tkun ikkalmajt imbagħad, kellem lill-persuna l-oħra b’ton assertiv ħalli tara 

x’tista’ tirranġa fuq id-diżgwid li nqala’ bejnietkom. 
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• Is-Sens ta’ Ħtija (Guilt Feelings)  

Irridu nagħmlu distinzzjoni bejn persuna li hi verament ħatja għax għamlet xi ħaġa 

ħażina (being guilty) u persuna li m’għamlet xejn ħażin fil-verità imma xorta tħossha 

ħatja (feeling guilty).  Is-sens ta’ħtija li qed nitkellmu fuqu hawn huwa dan tal-aħħar.  Xi 

ħadd li jbati minn sens ta’ ħtija qawwija, ħafna drabi jara lilu nnifsu b’mod negattiv ħafna, 

b’mod li anke jasal jikkastiga lilu nnifsu billi jagħmel ħsara fuqu nnifsu; dik li bl-Ingliż 

tissejjaħ self-harm jew self-destructive behaviour. Ir-raġuni għal din l-imġiba tista’ tkun li 

din il-persuna tkun għaddiet minn xi esperjenza ta’ abbuż fiżiku jew sesswali, tibqa’ 

taħseb li b’xi mod hija ħatja f’din l-esperjenza u b’hekk ma tħosshiex denja li tkun 

maħbuba u rispettata mill-oħrajn. 

 

Eżempji ta’ self-destructive behaviours: 

� Il-persuna taqta’ jdejha b’xi xafra (xi ħaġa komuni ħafna fl-EMO Culture li hija 

kultura tal-mewt). 

� Il-persuna timla ġisimha b’ħafna tattoos qawwija jew body piercing’ 

� Il-persuna tkisser oġġetti prezzjużi għaliha jew tweġġa’ persuni li tħobb, biex 

tkompli żżid is-sens ta’ ħtija ġo fiha u tibqa’ temmen li hi ħatja. 

� Il-persuna tgħaddi minn ħafna fażijiet ta’ addictions, bħal ħafna alkoħol, drogi, 

logħob ta’ flus, jew sess. 

� Problemi assoċjati mal-ikel – Eating Disorders; bħal Anorexia Nervosa, jew 

Bulimia. 

 

Din l-imġiba tkisser kontinwament lill-persuni li jagħmlu dan u twassal ukoll għal 

emozzjonijiet negattivi oħrajn, bħall-biża’ u dipressjoni. 

 

• Il-Bi ża’ 

Il-Biża’ hija emozzjoni oħra qawwija ħafna.  Sfortunatament, il-ħajja ta’ ħafna nies hija 

dominata minn thewdin fuq il-passat, qtigħ ta’ qalb fuq sitwazzjonijiet tal-preżent u 

bizgħa kbira mill-futur.  Dan kollu jġib dwejjaq u nuqqas ta’ serenità f’dawn il-persuni u 

b’hekk jitilfu kull gost u kull interess fil-ħajja. 

 

Xi wħud jagħżlu li joqogħdu ‘l bogħod minn sitwazzjonijiet jew persuni li jbeżżgħuhom; 

filwaqt li oħrajn jagħżlu li jiffaċċjaw il-biza’ tagħhom b’kuraġġ kbir sakemm din tibda 

tonqos bil-mod sa ma tisfaxxa fix-xejn.  Ħafna terapisti jemmnu li din tal-aħħar hija l-
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aħjar ħaġa li tagħmel biex tegħleb il-biza’. Mela jekk pereżempju jkun hemm tifel li 

joqgħod lura milli jipparteċipa fil-klassi għax jibża’ li se jgħid xi ħaġa li biha jaqa’ għaċ-

ċajt, għandu għażla:  jew li jibqa’ kwiet  u passiv, jew li jaffronta l-biza’ billi jagħmel 

kuraġġ u jibda jgħolli jdejh aktar spiss fil-klassi.  Hemm ċans kbir li fl-aħħar dan it-tifel se 

jrabbi aktar kunfidenza fih innifsu u l-biza’ tispiċċa.  Li jrid iżomm f’moħħu hu li mbilli 

jagħmel xi żball mhix ħa taqa’ d-dinja. L-iżbalji jgħinuna nitgħallmu u nimmaturaw aktar.   

 

• Ansjetà, Dipressjoni u Panic Attacks 

 

Għalkemm dawn l-emozzjonijiet huma differenti minn xulxin, imorru ħafna flimkien għax 

ħafna drabi min ibati b’dipressjoni li hija marda ta’ dwejjaq kbar, ikun ukoll anzjuż ħafna 

(iħossu dejjem fuq ix-xwiek, u jibża’ li se tiġrilu xi ħaġa kerha).  Meta mbagħad l-ansjetà 

tiżdied ħafna din tista’ twassal għall-panic attack, fejn l-individwu jaqbdu mument ta’ 

biża’ kbir, jibda jaqta’ nifsu u anke jaħseb li se jmut. 

 

Id-Dipressjoni hija marda komuni ħafna u tista’ tkun kkawżata minn xi forma ta’ stress 

qawwi li l-individwu jkun għaddej minnu; speċjalment jekk dan ikun għadda minn xi tip 

ta’ telfa. Din tista’ tkun il-firda minn xi ħadd għażiz, li b’xi mod ikun sparixxa minn ħajtu 

(jew miet, jew siefer għal kollox, jew raġunijiet oħrajn). Xi eżempji ta’ telfiet oħrajn huma: 

nuqqas ta’ libertà, nuqqas ta’ sigurtà emozzjonali li ġġib imbagħad nuqqas ta’ self-

esteem; jew anke nuqqas ta’ sigurtà finanzjarja; fejn il-familja tkun għaddejja minn faqar 

kbir u nuqqas ta’ flus. 

 

Sintomi ta’Dipressjoni u Ansjetà 

 

� Dwejjaq kbar għal tul taż-żmien. 

� ħafna ħsibijiet koroh fuq il-preżent u l-futur. 

� Thewdin fuq xi esperjenzi koroh li ġraw fil-passat. 

� Nuqqas ta’ interess fil-ħajja u nuqqas ta’ pjaċir. 

� ħafna għejja u telqa. 

� Nuqqas ta’ rqad. 

� Tnaqqas mill-ikel jew tiekol iżżejjed. 

� Problemi ta’ konċentrazzjoni. 

� Pessimiżmu qawwi (tara kollox ikrah) 

� ħafna sens ta’ ħtija. 
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� Ma tħossok tajjeb għal xejn. 

� ħsibijiet fuq il-mewt jew xewqat li tneħħi ħajtek. 

 

Jekk id-dipressjoni tkun għadha fil-bidu hemm ċans kbir li tikkontrollaha billi tfittex l-

għajnuna minnufih  minn xi ħadd adult li tafda. Permezz ta’ counseling sessions li jsiru 

fis-sezzjoni tal-Guidance, l-iskola, u jekk hemm bżonn anke tfittex l-għajnuna mingħand 

professjonisti oħrajn, dawn id-dwejjaq u l-inkwiet żejjed se jonqsu, u inti tibda tħossok 

aħjar.   

 

X’tagħmel biex tikkontrolla l-emozzjonijiet tad-dwejjaq, ansjetà u panic? 

 

�  Taċċetta dik it-telfa li ġarrabt u tapprezza aktar l-affarijiet jew il-persuni l-oħra li 

baqagħlek f’ħajjtek. 

�  Tgħix il-preżent ġurnata b’ġurnata. Il-passat għadda u spiċċa u l-futur jinsab biss 

f’idejn Alla.   

� Titkellem miegħek innifsek u tikkalma lilek innifsek. 

�  Timpenja ruħek f’xi passatemp jew sport. 

�  Tagħmel eżercizzju fiżiku b’mod regolari ħa taħraq l-istress. 

� Ikollok xi adult li tafda, li tista’ tiftaħ qalbek miegħu, bħal xi teacher, 

PSD/Guidance Teacher  jew Direttur Spiritwali. 

� Ikollok kuntatt regolari ma’ ħbieb ta’ vera, li ħa jkunu hemm għalik meta jkollok 

bżonn is-support. 

� Tagħmel pjan ta’ x’se tagħmel jekk jaqbdek panic attack. 

� Ikollok pjan ieħor, f’każ li l-ewwel pjan ma jirnexxix. 

� U fuq kollox TEMMEN AKTAR FIK INNIFSEK GħAX INT UNIKU U SPEĊJALI. 

 

Konklu żjoni  

Wara li nitgħallmu nagħrfu l-emozzjonijiet tagħna, tajjeb imbagħad li nippruvaw nibdew 

nagħrfu l-emozzjonijiet ta’ sħabna, billi nidħlu fiż-żarbun tagħhom; dik li  bl-Ingliż 

tissejjaħ Empathy.  Din issir billi npoġġu lilna nnfusna fis-sitwazzjoni ta’ sħabna u 

nsaqsu lilna nfusna: Kieku aħna qegħdin f’din is-sitwazzjoni kif konna nħossuna?; 

X’konna  nagħmlu? X’tip ta’ sapport inkunu nixtiequ? B’hekk nitgħallmu nifhmu aktar lil 

sħabna u nkunu nistgħu ngħinhom aktar meta jkollhom bżonn; kif nixtiequ li sħabna 

jagħmlu magħna. 
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Meta nkunu f’kuntatt mal-emozzjonijiet tagħna, u anke nitgħallmu nifhmu l-emozzjonijiet 

ta’ sħabna, se nikbru aktar fil-mixja tagħna li nsiru persuni maturi. Jekk għall-kuntrarju 

nibżgħu naffaċċjaw l-emozzjonijiet tagħna jew ta’ sħabna nispiċċaw persuni dgħajfa!  

Jekk xagħat jagħżel li jibqa’ fis-sħana tal-fosqda, qatt ma jasal biex isir farfett sabiħ li jtir 

minn fjura għall-oħra. L-istess il-bniedem.  Min jibqa’ ddominat bl-emozzjonijiet negattivi 

u ma jfittixx l-għajnuna li għandu bżonn biex joħroġ minnhom, jibqa’ mjassar fil-qoxra 

tiegħu u ma jsir qatt liberu bħal farfett itir f’sema blu! 
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