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VOORWOORD 
 
 

DIE KURSUS IN WONDERWERKE leer dat ‘n wonderwerk die wette van hierdie 
wêreld transendeer; dit gooi die wette van tyd en ruimte in trurat.  ‘n Wonderwerk is 
‘n uitdrukking van liefde waardeur alle gebrek, pyn en donkerte getransformeer word 
deur die sielkundige beginsel van wederopstanding.  Dit gebeur wanneer Kruisiging, 
die energiepatroon van wanhoop, verlies en depressie, oorgegee word aan die 
Heilige Gees vir genesing en herstel. 
 
Dis foutief om jou probleme te probeer oplos deur die wêreld, jou omstandighede of 
ander mense te probeer verander.  Spirituele ontwaking behels wel dat die wêreld 
van ‘n nagmerrie in ‘n pragtige droom verander, maar dit verg ‘n proses van innerlike 
groei en transformasie, eerder as ‘n towerslag. 
 
Ons ry op die “roller coster” van plesier en pyn, geluk en ongeluk.  Die toestand van 
verslawing aan ons uiterlike omstandighede vir ons heil, word in die Bybel kortweg 
as “Egipte” beskryf.  Dit is die toestand van gebondenheid waar ons ter wille van 
sekuriteit ons geboortereg - selfbepaling en innerlike vryheid -  prysgee. 
 
Tog is dit in die moerasse van droefheid, in die woestyne van swaarkry, waar ons die 
diepste betekenis van die lewe kan ontdek en uiteindelik emosioneel en geestelik 
volwasse word. 
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THROUGH THE GATEWAY 
Eva Broch Pierrakos 

 
Through the gateway of feeling your weakness, 

Lies your strength. 
 

Through the gateway of feeling your pain, 
Lies your pleasure and joy. 

 
Through the gateway of feeling your fear, 

Lies your security and safety. 
 

Through the gateway of feeling your loneliness, 
Lies your capacity to have fulfillment, 

Love and companionship. 
 

Through the gateway of feeling your hate, 
Lies your capacity to love. 

 
Through the gateway of feeling your hopelessness, 

Lies your true and justified hope. 
 

Through accepting the lacks of your childhood, 
Lies your fulfillment now. 

 
As jy nie hou van lees nie, of as jy min tyd het, kan jy vinnig deur die teks vorder 
deur te fokus op die dele wat omraam is.  As jy wil, kan jy later weer rustiger lees en 
alles inneem. 
 
 
PYN, LYDING EN TRANSFORMASIE 
 
Ongeag watter geloof jy aanhang, kom die belangrike antwoorde maar altyd op 
dieselfde neer.  Die groot helder waarhede waarop die Buddhisme berus, is net ‘n 
ander manier om dieselfde ding te sê as wat die Christen-geloof ons leer. 
 

Pyn is ‘n onvermydelike deel van die lewe.  Lyding is egter ‘n keuse.  Dis die 
onnodige swaarkry wat veroorsaak word deur ons verset teen die lewe soos dit is. 

 
As ons aan die Christen-geloof dink, is dit insiggewend om die begrip “sonde” wat 
in die Bybel gebruik word, te sien as foutiewe denke wat swaarkry veroorsaak, 
eerder as verkeerde dade wat deur God gestraf sal word.  Ons onkunde word 
veroorsaak deur die volgende basiese misverstande, wat logies elkeen uit die 
vorige een volg: 
 

 Onkunde oor wat werklik waar is / waaroor die lewe gaan 

 Onkunde oor wat/wie ek is 

 Onkunde oor wat nodig is – obsessiewe begeertes 

 Onkunde oor wat vermy moet word – obsessiewe vrese 

 Vrees vir die dood 
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Die pad na bevryding en vrede (“enlightenment”) is dikwels deur lyding (“the gateway 
of suffering”).  Dis die belangrikste manier waarop groter insig en ware wysheid 
moontlik word.  Daardeur besef jy jou swaarkry word eintlik versoorsaak deur jou 
valse behoeftes (“attachments”).  Dis daardie omstandighede wat jy glo jy absoluut 
nodig het om gelukkig te kan wees.  Jou vrese en smarte word geskep deur daardie 
misplaasde behoeftes.  Dit alles word veroorsaak deur jou vasklouery aan die dinge 
wat jy meen noodsaaklik is vir jou geluk, én die desperate vermyding van 
omstandighede waar die voorwaardes vir jou geluk ontbreek.  Meeste van ons se 
voorwaardes is: ‘n goeie inkomste, aansien, status, gesondheid, ‘n stabiele 
gesinslewe, ‘n liefdevolle lewensmaat, oulike kinders, ens. 
 

Kom ons “vertaal” dit in Christelike terminologie.  Die pad na ‘n hoër besef van wie 
jy is (die Seun / individuele manifestasie van God), word dikwels voorberei deur 
verraad, onreg, swaarkry en verlies van alles waarsonder jy gedink het jy nie kan 
lewe nie.  Dit is ‘n “kruisiging” ervaring.  As jy oorgee en vertrou dat daar ‘n 
groter, volmaakte en liefdevolle plan agter dit alles skuil, kan jy enige omstandigheid 
transendeer.  Dis jou “opstanding” uit ‘n toestand waar jy gedink het jy gaan dood. 

 
Daardie deel van jou wat deur mense en materiële omstandighede bepaal word, is in 
elk geval tydelik en sterflik, met ander woorde reeds “dood”.  Spirituele dood 
beteken jy is vasgevang in ‘n toestand waar jy jou heil soek in leë plekke, soos 
diegene wat Christus gesoek het in die graf waar hy lank nie meer was nie.  
Vertroue (“geloof”) dat God almagtig en liefdevol is, en oorgawe – om die ou self en 
alles wat jy voorheen as waardevol beskou het te laat gaan – sal jou transendering 
na ‘n meer vredevolle manier van wees inlei.  Dis jou “hemelvaart”. 
 
Dán weet jy dat jou essensiële wese, jou “hoër Self”, verhewe is bo jou materiële 
omstandighede en menslike verhoudings.  Jy sal “sit aan die regterhand van God”, 
wat beteken dat jy die wêreld sal sien deur God se oë, met ander woorde, sonder 
oordeel, met deernis en vergifnis. 
 

Na jou transformasie sal jy in die wêreld kan lewe terwyl jou innerlike toestand nie 
deur die omstandighede van jou lewe bepaal word nie.  Jy sal in die wêreld wees en 
tog weet: jy is nie van hierdie wêreld nie. 

 
Jy kan dan lewe in die wete dat jy in een opsig ten volle menslik is en daarom in 
staat is tot alle goed en kwaad wat mense nog ooit gedoen het.  Dis hoe jy die 
“sondes” van die wêreld op jou neem en tog self sonder “sonde” en ontstuimige 
gevoelens bly.  Jy sal besef jy is in ‘n volstrekte sin ewig (jy het “ewige lewe”), jy is 
onskuldig (“sonder sonde”) en Goddelik (jy is volmaakte liefde en kreatiewe energie).  
Met ander woorde, jy sal meer soos Christus word. 
 

As jy jou pyn in universele konteks sit, weet jy dat jy nie die enigste een op die 
planeet is met jou dilemma nie.  Selfs die ergste krisis – die dood van ‘n geliefde, ‘n 
kind, of jou eie dood – moet in perspektief gesien word van al die pyn en ellende in 
die wêreld. 
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Dit is ‘n ander betekenis van “neem die sondes / lyding van die wêreld op jou” in ‘n 
oomblik van persoonlike pyn.  Vreemd genoeg, dit maak nie jou eie pyn erger nie, 
maar dit help wel om jou gees te verruim.  ‘n Voorbeeld:  Fikile Magubane vertel in 
haar ontroerende boek SON, ARE YOU STANDING OR HANGING? van haar seun 
se selfmoord.  Haar meelewing met die smart van die 11 September 2001 ramp het 
haar gehelp om deur haar persoonlike rou te beweeg.    Sy beskryf haar soeke na 
die antwoord op die ewige “hoekom?” vraag:  “I knew that my son had killed himself, 
but I would never know why.  I had to learn to let go of this ‘why’.  It all boils down to 
choice. You can choose to remain a victim or become a survivor.  You can go 
through life feeling sorry for yourself or decide to ride the rivers of pain.” 
 
Die Buddha en Christus het albei gesê volmaakte vrede (“die lig van die liggaam” / 
“enlightenment”) gaan oor ‘n lig wat binne-in jou aangeskakel moet word, wat jou 
perspektief op die lewe verander.  As jy wag tot alles in jou lewe aan jou vereistes 
voldoen voor jy gelukkig kan wees, sal jy baie lank wag. 
 

As jy lig uit jou omgewing inneem, bly jy afhanklik van positiewe omstandighede vir 
geluk.  Die lig moet van binne af skyn, deur die donkerte wat jou mag omring.  Jy 
moet ‘n lig word te midde van die donkerte wat jou van tyd tot tyd sal omring, want 
die die wêreld is lig én donker. 

  
Die lamp van die liggaam is die oog.  As jou oog goed is, sal jou hele liggaam 
lig hê.  Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees.  As die 
lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie!” 

(MATTEUS 6:22) 
 

Dis ‘n enorme waarheid.  Elkeen van ons het ‘n energieveld wat ons omring, wat 
ons verbind met die onsigbare wêreld van energie.  Om die waarheid te sê, jou 
liggaam is maar net ‘n “verdigting” van die universele energieveld – ‘n (taamlik) 
soliede, bewuste konsentrasie van die dinamiese, intelligente lewenstroom waarvan 
jy deel is (Fritjof Capra: THE TAO OF PHYSICS). 
 

Jou wisselwerking met die wêreld om jou vind nie net op ‘n fisiese vlak plaas nie, 
maar ook op ‘n energievlak, deur jou aura.  Jy is ‘n geheel-wese wat funksioneer op 
verskeie energievlakke – fisies, emosioneel, verstandelik en geestelik. 

 
Dink aan jou aura as konsentries uitkringende energievelde wat jou liggaam 
interpenetreer en omring.   Die elektromagnetiese “lagie” wat jy as die hittelagie om 
jou soliede liggaam kan voel, is die naas-digste veld.  As die biologiese 
lewensenergie  wegvloei, “sterf” die liggaam en is dit net ‘n versameling atome wat 
gou hulle kohesie verloor.  Jou emosionele en intellektuele veld se buiterand is wat 
jy as jou “persoonlike ruimte” ervaar.  Jy kom baie gou agter as iemand anders se 
veld joune binnedring. 
 
Jou geestelike liggaam of jou “siel” is die mees ontasbare van jou energieliggame.  
Dis ‘n baie fyn en hoë vibrasie wat eintlik nie ‘n grens het nie.  Dis op hierdie – 
goddelike en tydlose – vlak waar ons letterlik een wese en “ewig” is (Deepak 
Chopra: SYNCHRO DESTINY).  Gary Zukav (SEAT OF THE SOUL) se antwoord op 
die vraag: “waar is die siel?” is ‘n teenvraag: “waar is dit nie?”  Daarom sê die Bybel: 
in God is ons een.  Omdat die siel essensiëel buite die materiële dimensie en buite 



 11 

tyd bestaan, dit wil sê “ongebore” is, is dit inderdaad onsterflik (Timothy Freke: IN 
THE LIGHT OF DEATH).  Op al die aura- of energievlakke is ons aan mekaar 
verbind.  Ons voel mekaar se bedoelings as “vibes” of energie-vibrasies aan.  Dis die 
basis waarop energie-genesingsmetodes soos Reiki en gebed werk.  Die eeu-oue 
tegnieke se effektiweiteit word deesdae deur talle navorsingstudies onderstreep en 
deur moderne kwantumfisika verklaar (Lynne McTaggart: THE FIELD).  Alles wat in 
jou liggaam, gevoelens, denke of siel aangaan, gebeur dus eintlik ook op ‘n energie-
vlak. 
 

‘n Siekte in jou liggaam is wesenlik die fisiese manifestasie van ‘n versteuring – ‘n 
distorsie, blokkasie of lekkasie – in jou energievelde.  As jy negatiewe, foutiewe 
dinge glo, voel of dink, sit hierdie gedagtes nie net in jou kop nie, maar ook as 
versteurde, swaar en donker patrone in jou aura (Caroline Myss: ANATOMY OF 
THE SPIRIT). 

 
As jy lank genoeg aanhou met hierdie afbrekende gedagtes en gevoelens, sal dit 
naderhand ‘n negatiewe effek op jou liggaam hê, m.a.w. jy sal siek word.  So, as jou 
uitgangspunt (jou “oog”) goed is, sal jou (energie)liggaam sierlik, stralend en lig 
wees.  ‘n Pragtige metafoor vir die emosioneel gesuiwerde lig-liggaam is die beeld 
van Jesus wat op die ontstuimige water (emosies) loop.  As jou uitgangspunt sleg 
is, sal jou energieliggaam swaar wees, jy sal sink en jy sal jou donkerte op jou 
omgewing afsmeer en projekteer. 
 
 
DIE FANTASIE VAN GELUK EN DIE VREES VIR ONGELUK 
 

As fire is obscured by smoke, 
As a mirror is covered by dust, 

As a fetus is wrapped in its membrane, 
So wisdom is obscured by desire. 

(BHAGAVAD GITA) 
 
Daar is ‘n hardnekkige fantasie dat die doel van die lewe is om gelukkig te wees.  
Ons smag almal “to arrive some distant day at that sunlit meadow where, untroubled, 
we may rest easy, abide awhile and be happy” (James Hollis:  SWAMPLANDS OF 
THE SOUL – NEW LIFE IN DISMAL PLACES). 
 

Ons is grootgemaak om net so bang te wees vir “negatiewe” emosie soos ons ouers.  
Ons kultuur word gekenmerk deur emosionele pyn-fobie.  Ouers sê: “Ek wil net hê 
jy moet gelukkig wees,” “Pasop, jy sal seerkry” en bestee enorme energie om ons te 
beskerm teen emosionele pyn. 

 
As iemand ongelukkig lyk, wil ons hom of haar gou-gou troos.  As hulle nie gou 
genoeg “daaroor kom” nie, stuur ons hulle dokter toe vir ‘n pil wat hulle sal laat beter 
voel.  Al ons stres is eintlik vrees vir negatiewe gevoelens.  Ons dink ons stres 
omdat ons mislukking, verlies of verwerping vrees.  Eintlik vrees ons die intense 
gevoelens wat ons dalk sal ervaar as daardie katastrofe gebeur (Miriam Greenspan:  
HEALING THROUGH THE DARK EMOTIONS). 
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Ons haat onsekerheid en wil alles verstaan.  As iets gebeur wat indruis teen ons 
prentjie van die wêreld, wil ons dit net verstaan: “As ek net kan verstaan hoekom, 
sal ek dit kan aanvaar.”  Die vermyding van pyn en die strewe na sekerheid en geluk 
is futiele fantasieë. 

 
Die kontras tussen wat ons begeer en wat die lewe, of die noodlot, vir ons gee, 
konfronteer ons met die verskrikking van ons hulpeloosheid.  Nietzche het gesê die 
lewe bring mettertyd die besef dat ons nie God is nie.  Dit beteken eintlik dat ons 
besef die ego – die klein self – is nie almagtig nie en dat ons nie die heelal kan buig 
om ons veiligheids- en geluk-behoeftes te bevredig nie, al soebat en worstel ons hoe 
hard. 
 
Die gaping tussen hoop en werklikheid hou ons, soos die Buddha gesê het, 
vasgekluister aan die “wheel of suffering”, of Samsara.  Hierdie toestand van 
vasgevang wees in die psigofisiese werklikheid deur ons verknogtheid aan wat ons 
begeer aan die een kant, en ons vrees vir die ander pool van ervaring, dit wat ons 
vrees, is ons “kruisiging”. 
 

Die ego, die deel van ons wat in die wêreld lewe, is per definisie in ‘n permanente 
toestand van kruisiging – gespan tussen die polêre teenoorgesteldes van wat ons as 
“goed” en “kwaad” beskou. 

 
Ons ry op die “roller coaster” van plesier en pyn, geluk en ongeluk.  Die toestand 
van verslawing aan ons uiterlike omstandighede vir ons heil, word in die Bybel 
kortweg as “Egipte” beskryf.  Dit is die toestand van gebondenheid waar ons ter wille 
van sekuriteit ons geboortereg – selfbepaling en innerlike vryheid – prysgee. 
 

Tog is dit in die moerasse van droefheid, in die woestyne van swaarkry, waar ons die 
diepste betekenis van die lewe kan ontdek en uiteindelik emosioneel en spiritueel 
volwasse word. 

 
Sonder die afdaal in die hel is die hemelvaart nie moontlik nie.  Sonder om eers deur 
die woestyn te trek, kan ons nie die beloofde land van ewige vrede binnegaan nie.  
Dis juis in die binne-woeterny waar ons die hoër wysheid - die wolk-kolom bedags en 
die vuur-kolom snags - sal ontdek.  Daar is voeding vir die siel; manna en kwartels.  
Daar het ons toegang tot ons intuïsie; goeie raad van die Allerhoogste Gesag – ons 
persoonlike Tien Gebooie.  Al ons verslawings, ideologiese dwalings en neuroses is 
in die finale analise pogings om verwonding deur die lewe te vermy.  Party vind hulle 
ontvlugting in plesier of romanse, ander in waansin, of in simplistiese, kinderlike 
geloof.  Daar is ‘n ou gesegde: 
 

Religion is for those who are afraid of going to Hell; spirituality is for those 
who have been there. 

 

Tensy jy bereid word om onverskrokke te kyk na die kontras tussen wat jy begeer en 
wat jou werklike ervaring is, tensy jy die taak van persoonlike spiritualiteit 
bewustelik aanpak, sal jy vir altyd bly vassit in die veg- of vlugreaksie of ontkenning, 
of aan jouself dink as ‘n slagoffer, suur en kleingeestig teenoor jouself en ander. 
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Jy sal altyd, soos so baie van my kliënte hulleself beskryf, ‘n rigiede, 
perfeksionistiese “control-freak”, ‘n reaktiewe “swart of wit”, “alles-of-niks” mens bly.  
In opstand teen ‘n wêreld wat wit én swart, én derduisende wonderbaarlik subtiele 
en komplekse skakerings en kombinasies van kleur en geur bevat.  Uiteindelik moet 
ons almal oorgee en ophou om ons vuisies te bal teen wat is.  Groei gebeur deur 
integrasie.  Jy kan eintlik nie direk probeer om jouself te verander nie.  Integrasie 
gebeur as jy jouself en alles wat is, aanvaar presies soos dit is, sonder om te 
probeer om enige deel van jouself of jou omgewing te verander.  Om te probeer om 
jouself te verander is ‘n subtiele soort self-verwerping. 

 
The final condition of surrender is when there is no longer any resistance to any 

inner or outer experience as it happens.  All concepts that dictate how things should 
be have been dropped.  There is no critical self that evaluates life as it happens, 
trying to avoid certain parts and clinging to other parts.  Of course, we still have a 
personal identity, but our feelings are not inhibited.  We allow them to be as they 

may, without having to act on them.  We are real. 
(James Hollis:  SWAMPLANDS OF THE SOUL) 

 
Een van die groot paradokse in die lewe is dat jy na binne moet gaan om die pad uit 
jouself uit te kry.  Jy moet in voeling kom met dit wat onder die kors van jou 
outomatiese reaksies is om ‘n jy te vind wat stralend, spontaan, buigsaam en 
onverstoorbaar is. 
 

Jy kan meer oop wees vir die wonders van die wêreld en meer kreatief en buigsaam 
wanneer die lewe jou uitdaag of teleurstel.  Die binnewerk, om te ontdek wie jy is en 
hoe wys, sterk en liefdevol jy regtig is, is die belangrikste taak wat jy ooit kan 
onderneem.  Ek wil jou verseker dis die grootste avontuur wat jy ooit kan aanpak. 

 
Yet I tell you this: it is far more difficult to deny Who You Are than accept it. 

 
You are goodness and mercy and compassion and understanding.  You are peace 

and joy and light.  You are forgiveness and patience, strength and courage, a helper 
in times of need, a comforter in times of sorrow, a healer in times of injury, a teacher 

in times of confusion.  You are the deepest wisdom and the highest truth; the 
greatest peace and the grandest love.  You are these things.  And in moments of 

your life you have known yourself as these things. 
 

Choose now to know yourself as these things always. 
(Neale Donald Walsch:  CONVERSATIONS WITH GOD) 

 
 
DIE BREIN AS ‘N OOP SISTEEM 
 

One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a star. 
(Friedrich Nietzche) 

 
Om die ondekkingsreis na binne te kan onderneem, sal dit help as ek vir jou ‘n 
stukkie agtergrondinligting gee.  Die inligting gee vir jou die fondasie vir ‘n elegante 
beskrywing van hoe menslike groei en positiewe verandering gebeur.  Wees net ‘n 
bietjie geduldig – dit gaan jou regtig help as jy snap wat ek nou gaan verduidelik.  
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Hierdie materiaal kom met enkele aanpassings uit Bill Harris se boek THRESHOLDS 
OF THE MIND. 
 

In die afgelope 100 jaar het die Fisika en die Neurofisiologie belangrike ontdekkings 
gedoen oor komplekse sisteme, soos die brein, se reaksie op stres.  Anders as ‘n 
stoomenjin of jou elektriese ketel of jou yskas, wat net vinniger gedaan sal raak as jy 
meer eise aan hulle stel, kan die brein slimmer word hoe meer jy van hom verwag. 

 
Dink ook aan hoe atlete sterker en fikser word as hulle liggame onder stres geplaas 
word.  Dis hoe oop sisteme werk.  Geslote sisteme soos jou kar se enjin sal nooit 
slimmer of beter word en daarna vinniger met minder brandstof kan ry as jy daardie 
masjien aan meer stres onderwerp nie – inteendeel.  As jou kar egter ‘n oop, 
intelligente sisteem was, sou hy as gevolg van die onuitstaanbare eise wat jy aan 
hom stel, in ‘n duisend stukke spat, in ‘n deurmekaar hopie gaan lê, en dan abra-
kadrabra – spontaan al die stukkies herorganiseer… en ‘n helikopter, of dalk ‘n 
sweeftuig word! 
 
‘n Basiese wet in die Termodinamika is ontdek toe inginieurs waarneem dat, hoe 
effektief ‘n masjien ookal is, daar ‘n sekere hoeveelheid energie verlore gaan in die 
proses waar brandstof in energie omgeskakel word.  Daar is gehoop dat ‘n perfekte 
enjin ontwerp kon word, waar elke bietjie hitte byvoorbeeld gebruik word vir die 
meganiese werk wat die masjien moet verrig.  Die tweede termodinamiese wet sê 
egter dis onmoontlik.  ‘n Absoluut effektiewe masjien bestaan nie in die regte wêreld 
nie.  Enige hitte-enjin sal ‘n deel van die hitte verloor as uitlaatgasse, hitte-uitstraling, 
of wrywing.  Dit impliseer dat alles mettertyd sal agteruitgaan, al hoe meer 
wanordelik sal raak en mettertyd sal breek, tensy energie bygevoeg word.  Die 
meting van hierdie oneffektiwiteit en die verlore energie word entropie genoem.  Jy 
kan ook dink aan entropie as ‘n meting van die disorganisasie of chaos in ‘n 
sisteem. 
 
Dieselfde wet is van toepassing op kosmiese liggame, sterre en planete, op sisteme 
op die planeet (soos die weer), en ook op chemiese, biologiese, sosiale en finansiële 
sisteme. 
 

Dis ‘n natuurwet dat die entropie in die heelal die hele tyd toeneem.  Die kosmos, die 
son en ons aarde beweeg onafwendbaar in die rigting van toenemende wanorde – 
alles is besig om uit te brand. 

 
Aan hulleself oorgelaat, sonder enige toevoeging van buite af, sal alle sisteme, ook 
jou liggaam, uiteindelik in chaos verval en sterf.  Tog is daar sisteme wat duidelik in 
die teenoorgestelde rigting beweeg.  Die evolusie van lewensvorms beteken dat 
die lewe op die planeet meer georganiseerd, minder chaoties word.  Lewe het 
ontstaan toe atome molekules gevorm het, en molekules het gekombineer tot 
aminosure en proteïene, wat op hulle beurt in selle organiseer.  Selle organiseer in 
meer komplekse multisellullêre organismes, en uiteindelik verskyn Homo Sapiens, 
met sy ingewikkelde sosiale sisteme.  Die proses is een van toenemende orde en 
kompleksiteit.  Hoe is dit moontlik?  Die antwoord op die raaisel is in 1977 deur die 
chemikus en Nobelpryswenner Ilya Prigogine verskaf. 
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Prigogine het oop sisteme – komplekse sisteme wat in ‘n dinamiese interaksie met 
hulle omgewing staan – bestudeer.  Hy het ontdek dat oop sisteme meer geordend, 
of slimmer, word, omdat hulle entropie na hulle omgewing aflaai. 

 
‘n Hoër vorm van organisasie ontstaan nie ten spyte van entropie nie, maar as 
gevolg daarvan; evolusie en groei gebeur omdat oop sisteme in ‘n tydelike toestand 
van chaos verval en dan op ‘n hoër vlak van kompleksiteit en funksionering 
herorganiseer.  Sulke sisteme neem energie en materie van die omgewing op en 
hulle verplaas die gevolglike entropie na die omgewing.  Die termodinamiese wet 
geld dus nog steeds, want entropie vermeerder, maar nie binne die sisteem self nie. 
 
Oop sisteme moet met hulle omgewing in interaksie wees om te kan voortbestaan.  
Daar moet ‘n aanhoudende vloei van energie tussen die sisteem en sy omgewing 
wees.  ‘n Oop sisteem is nie ‘n struktuur waardeur energie vloei nie, die struktuur is 
die vloei.  In die moderne Kwantum Meganika word die heelal ook nie meer gesien 
as ‘n versameling losstaande, onafhanklike entiteite nie, maar as ‘n proses; ‘n 
vloeiende, veranderende en intiem verweefde sisteem van interaksies. 
 
 
ELKE SISTEEM HET ‘N DREMPEL 
 

I have lived on the lip 
Of insanity, wanting to know reasons, 

Knocking on a door.  It opens. 
I’ve been knocking from the inside! 

(Rumi) 
 

Oop sisteme, hoewel hulle juis gekenmerk word deur aanpasbaarheid en plastisiteit, 
het ook elkeen ‘n drempel – elkeen kan net soveel entropie op die omgewing 
oordra.  Die drempel word bepaal deur die sisteem se strukuur en kompleksiteit.  
Hoe meer kompleks die sisteem, hoe meer entropie kan dit afgee.  Hoeveel entropie 
‘n sisteem kan uitsit, bepaal natuurlik ook hoeveel “input” dit kan hanteer. 

 
Die sisteem sal stabiel bly solank sy drempel nie oorskrei word nie.  As die drempel 
oorskrei word en die sisteem kan nie die gevolglike entropie uitsit nie, vermeerder 
die chaos en die orde in die sisteem gaan verlore. 
 

‘n Voorbeeld van ‘n oop sisteem is ‘n snelweg.  Dit is taamlik stabiel en dit kan 
relatief groot fluktuasies in die verkeervloei hanteer.  As die verkeer skielik toeneem 
tot by die punt waar daar nie meer genoeg plek vir al die voertuie is nie, word die 
sisteem chaoties.  As die invloei van karre verminder, verdwyn die verkeersknoop.  
Maar as die sisteem chroniese chaos ontwikkel, sal ingenieurs ingeroep word om ‘n 
plan te maak. 

 
Dalk word ‘n paar bane of ‘n wisselaar bygevoeg of opritte en afritte word 
vermeerder of verbreed, en die omliggende landskap word verander.  Die nuwe 
snelweg konstruksie beteken dat die sisteem meer chaos as die ou sisteem kan 
uitsit.  Die nuwe sisteem is meer kompleks en meer stabiel, tensy die verkeer weer 
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toeneem tot by die punt waar die drempel oorskrei word.  Dan moet daar weer ‘n 
plan gemaak word. 
 

Dis dikwels in ‘n oomblik van krisis dat ons dinge in ‘n ander lig begin sien.  Iets gaan 
verlore, maar nuwe perspektiewe word uit die chaos gebore.  Parykeer is so ‘n 
krisis, gevolg deur nuwe insig, totaal lewensveranderend, soos Paulus se 
ineenstorting op pad na Damaskus, waarna hy “die lig” gesien het. 

 
Dis egter nie altyd nodig om deur so ‘n dramatiese krisis te gaan om te groei nie.  
Die brein is ‘n komplekse, selfregulerende sisteem wat in staat is om geweldige 
komplekse ervarings te intergreer deur nuwe begripsnetwerke te vorm en oues te 
herskep.  Die menslike brein het die eienskappe van plasitsiteit en aanpasbaarheid 
– veral in ‘n ontspanne toestand. 
 
As die “input” meer is as die sisteem se vermoë om die chaos na die omgewing oor 
te dra, sal die sisteem al hoe meer chaoties en onstabiel word.  As die invoer uit die 
omgewing aanhou om die sisteem se drempel te oorskrei, sal dit eventueel so 
onstabiel raak dat die geringste fluktuasietjie uit die omgewing die sisteem oor die 
randjie kan stoot.  Ek is seker jy het al so gevoel.  Dis wanneer jy sê: “Ek kan dit nie 
meer vat nie,” of: ”Ek is op die rand van ‘n ineenstorting.”  Hierdie oomblik van 
waarheid vir ‘n sisteem is wat Prigogine ‘n bivurkasie punt noem.  Dit beteken dis die 
punt waar ‘n pad in twee vurk.  Dis die punt waar die sisteem óf heeltemaal uit 
mekaar spat, breek en ophou om as ‘n geordende sisteem te bestaan, óf spontaan 
herorganiseer.  Die gevolg kan ‘n splinternuwe organisasie wees. 
 

‘n Oop sisteem het letterlik ‘n oneindige aantal moontlike uitkomste.  Dis nie moontlik 
om te voorspel presies hoe ‘n sisteem homself sal herorganiseer as dit hierdie punt 
bereik nie.  Dis hoe evolusionêre groei gebeur.  Dis ‘n ontsnapping na ‘n hoër 
orde. 

 
Die sisteem wat nuut gebore word uit die chaos is nie lineêr oorsaaklik of logies 
verklaarbaar uit die ou sisteem nie.  Dis nie ‘n variasie van die ou sisteem nie – dis 
iets heeltemal nuuts. 
 

Die ou sisteem het gesterf en ‘n nuwe sisteem is gebore.  Dis ‘n kwantumsprong; ‘n 
dood en ‘n wedergeboorte.  Die belangrikste kenmerk van die nuwe sisteem is dat 
dit die stres uit die omgewing wat die ou sisteem oorweldig het, met gemak kan 
hanteer. 
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HOE OOP SISTEME ONTWIKKEL / GROEI 

Elke oop sisteem se vermoë om entropie af te gee het ‘n boonste perk (stippel-lyne).  So lank 
as wat invoer van die omgewing nie hierdie drempel oorskry nie, bly die sisteem ordelik en 
stabiel.  Dit is omdat die afgee van entropie na die omgewing verhoed dat dit binne-in die 
sisteem opbou.  In die eerste figuur is die hoeveelheid entropie wat afgegee word onder die 
sisteem se grens, maar in die tweede figuur het die hoeveelheid entropie wat afgegee word, 
die drempelvlak bereik.  In altwee gevalle kan die sisteem al die entropie afgee, en dus sy 
ordelike struktuur behou. 
 
In die derde figuur (volgende bladsy), begin invoer van die omgewing om die sisteem se 
vermoë om entropie af te gee, te oorskry, en dus begin entropie in die sisteem opbou.  
Gevolgelik begin die sisteem om chaoties te raak.  Dit gaan aan (vierde figuur) totdat die 
sisteem uiteindelik die punt van maksimum chaos bereik.  Dit lei tot ‘n kortstondige 
ineenstorting van die sisteem, met twee moontlike gevolge: die sisteem stort óf ineen en 
bestaan nie meer as ‘n funksionele sisteem nie, óf dit ontwikkel tot ‘n hoër, meer elastiese, en 
meer funksionele vlak wat al die entropie wat die vorige sisteem nie kon afgee nie, nou kan 
afgee (m.a.w., die drempel van hoeveel invoer die sisteem kan hanteer het vermeerder). 

OOP SISTEEM 

OOP SISTEEM 

Perk van die sisteem se vermoë om 
entropie af te gee 

Perk van die sisteem se vermoë om 
entropie af te gee 

Invoer van die omgewing 

Invoer van die omgewing 

Sisteem bly ordelik 

Sisteem bly ordelik 

Entropie word afgegee 

Entropie kan afgegee word maar die 
sisteem se vermoë om dit af te gee is op 
die drempel 
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OOP SISTEEM 

ORDE BEGIN VERDWYN, ENTROPIE BOU 

OP IN DIE SISTEEM 

Perk van die sisteem se vermoë om 
entropie af te gee 

Perk van die sisteem se vermoë om 
entropie af te gee 

Nuwe en hoër perk van die sisteem 
se vermoë om entropie af te gee 

Invoer meer as wat die 
sisteem kan hanteer 

Oorweldigende 
invoer gaan voort 

Vermoë om entropie af te gee teen boonste 
drempel, sisteem kan nie ontslae raak van 
addisionele entropie nie 

Invoer wat voorheen 
oorweldigend was Meer entropie kan nou afgegee word 

Sisteem begin chaoties raak 

Sisteem bereik maksimum chaos 

MAKSIMUM CHAOS LEI TOT TWEE 

MOONTLIKE UITKOMSTE 
Sisteem stort in een 

Bestaan nie meer as ‘n funksionele 
sisteem nie 

Sisteem ontwikkel tot ‘n hoër, meer elastiese en funksionele 

vlak met ‘n nuwe en groter vermoë om entropie af te gee 



 19 

JY IS ‘N OOP SISTEEM 
 

I will not die an unlived life. 
I will not live in fear 

Of falling or catching fire. 
I choose to inhabit my days, 

To allow my living to open me, 
To make me less afraid, 

More accessible; 
To loosen my heart 

Until it becomes a wing, 
A torch, a promise. 

I choose to risk my significance, 
To live so that which came to me as seed 

Goes to the next as blossom, 
And that which came to me blossom, 

Goes on as fruit. 
(Dawna Markova) 

 

Lewende wesens is oop sisteme.  Eintlik is hulle nooit in balans nie.  Hulle neem 
voortdurend energie uit die omgewing op in die vorm van lig, hitte, voedingstowwe, 
lug, water en sensoriese stimulasie.  Terselfdertyd gee hulle koolsuurgas, hitte en 
afvalprodukte aan die omgewing af, en hulle laai entropie af deur allerlei aktiwiteite. 

 
Die manier waarop die mens chaoties op sy omgewing inwerk, is juis ‘n groot bron 
van bekommernis in ons tyd.  Jy ken stellig mense wat groot hoeveelhede chaos op 
hulle omgewing “dump”.  Byvoorbeeld iemand wat almal om hom voortdurend 
verskreeu, of op ander maniere ontstel.  Dis die “drama-queens”, die smartvrate, die 
manipuleerders, die “control-freaks”, “anger-addicts”, “road-ragers”, die klaagkouse 
en ander wie se lewe mens laat dink aan ‘n sepie of die “Jerry Springer Show”.  
Party mense is egter so oulik met metodes om hulle omgewing met hulle binne-
chaos te versteur sodat hulleself nooit hoef te verander nie, dat hulle self altyd kalm 
en beheersd, baie “rasioneel” voorkom.  Daar is nie veel chaos binne hulleself nie, 
maar hulle gesin en huweliksmaats loop rond met rooi oë, emosionele bloukolle, of 
met maagsere, sinusitis, migraine of gordelroos.  Ander veroorsaak eweneens 
intense chaos om hulle, maar voel self niks nie, want hulle verdoof hulle interne 
ongemak met drank of dwelms. 
 

Waar sal jy jouself plaas – is jy ‘n asblik en absorbeerder of ‘n chroniese skepper 
van ander se ongemak?  Altwee strategieë beteken wesenlik stagnering. 

 
Mense is altyd in beweging, besig om aan te pas, om te groei en slimmer te word.  
Die proses van chaos en herorganisering is hoe evolusie en leer gebeur.  Die 
proses gebeur miljoene kere elke minuut, in elke sel van jou liggaam.  As ‘n sel by 
die punt kom waar hy nie meer die entropie in homself kan uitsit om sy struktuur te 
kan behou nie, sterf die sel af óf hy verdeel in twee.  Uiteindelik verminder 
veroudering of siekte die liggaam se vermoë om entropie na die omgewing te 
verplaas en die liggaam sterf.  Ons emosionele en intellektuele sisteme gehoorsaam 
presies dieselfde wette.  Die bioloog Rupert Sheldrake beskryf die liggaam as 
“nested hierarchies of vibrational frequencies” wat verskyn as verskillende sisteme 
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wat elkeen binne ‘n groter en meer komplekse sisteem funksioneer, en hulle word op 
hulle beurt bevat binne nog groter en meer komplekse energiesisteme.  Inderdaad 
kan ons die heelal, vanaf die kleinste subatomiese deeltjies tot by die mees 
ingewikkelde lewensvorms, selfs die nebulas en galaksies, sien as resonerende 
velde van polsende energie in konstante wisselwerking met mekaar.  (Gideon 
Joubert: DIE GROOT GEDAGTE) 
 

Ons groei deur pyn word meer verstaanbaar as ons dit sien in die konteks van die 
universele wet wat ook van toepassing is op al die ander komplekse sisteme in die 
heelal.  Jou kernoortuigings en jou gewone maniere van krisisse hanteer sal en 
moet verander soos die ou maniere van dink en doen uitgedaag en oorweldig word 
deur die veranderende en verhoogde eise van jou lewe. 

 
Daar kom ‘n tyd wanneer jou ou houdings en gewoontes net nie meer werk nie.  
Dink aan jou idees en die uitdagings van jou lewe toe jy agt jaar oud was. 
 

Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, 
geredeneer soos ‘n kind.  Maar noudat ek ‘n man is, is ek klaar met die dinge 
van ‘n kind. 

(1 KORINTIëRS 13) 
 
Soos jy ouer geword het en jou omgewing meer kompleks geword het, het jou 
sienings van jouself en die wêreld verander.  Jou gedagtes oor die wêreld het al hoe 
meer kompleks geword soos jy geleer het om met al hoe meer inligting en eise uit 
jou omgewing te “cope”.  Nou begin jy sien waarheen ek met die storie op pad is.  Ek 
wil vir jou sê dat ‘n mens ‘n oop sisteem – ‘n vloei van energie – is.  Ons is meer as 
ons liggaam en ons brein.  Ons is die vloei van energie deur die liggaam en die 
brein.  Ons is die veranderende, dinamiese proses van die lewe self. 
 
Jou gemoed – jou totale wese – is ‘n versameling interafhanklike oop sisteme wat 
die hele tyd besig is om energie met die omgewing (eweneens ‘n versameling 
interafhanklike oop sisteme) uit te ruil.  Die energie bestaan in die vorm van fisiese, 
intellektuele en emosionele invloei en uitvloei. 
 

Jy weet dat jou gevoel van interne balans afhang van die balans tussen (energie-) 
gee en neem, byvoorbeeld in ‘n verhouding, of in jou werksituasie.  As die invoer of 
stimulasie egter ‘n sekere kritiese punt oorskry (en dis verskillend vir elke 
persoon), ervaar jy dit as stres en uiteindelik sal dit jou oorweldig. 

 
Gevolglik is jy minder en minder in staat om die situasie te hanteer.  Jy het jou 
drempel bereik.  Al jou aannames word bedreig en jou gewone hanteringstrategieë 
werk nie meer nie.  Niks maak meer sin nie.  As jy jou drempel bereik het, word jou 
lewe chaoties, jy voel ongelukkig, desperaat.  As die chaos voortduur, mag jou hele 
prentjie van die wêreld in duie stort.  Dit voel of jy in duie stort – ‘n senuwee-
ineenstorting.  Jy sal miskien sê: “Ek kan dit net nie meer vat nie,” “Ek gaan 
opcrack,” of “Ek kan dit nie verwerk nie.” 
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En dan, as jy dit toelaat, word jou prentjie van die wêreld geherorganiseer, en skielik 
maak alles sin op ‘n manier wat jy jou voorheen glad nie eers kon voorstel nie.  Iets 
in jou “kliek” en jy kan gemaklik lewe met wat is soos dit is. 

 
Jare gelede het ek iewers gehoor: “Sometimes a broken heart expands as it heals.”  
Dis net so van toepassing op die gedagtewêreld.  Miskien is dit juis die vergroting of 
uitbreiding wat die genesing is.  Die gemoed – jou hele wese – groei deur die stappe 
van oorweldig, tydelike chaos, en herorganisasie op ‘n hoër vlak.  Pyn kan so 
hanteer word dat die gemoed transendeer, of “na ‘n hoër orde ontsnap”.  Dan is jy 
meer weerbaar en kan jy met groter helderheid, kalmte en kreatiwiteit die dinge 
hanteer wat jou vantevore “gegooi” het. 
 

Hoe meer rigied jy is en hoe meer weerstand teen verandering jy bied, hoe 
vinniger sal die interne chaos die struktuur wat jou wese is, vernietig.  Ons noem dit 
oud word. 

 
Jy is nie meer oop vir leer nie en jy kan niks nuuts of intens hanteer nie; jou drempel 
verlaag.  Mense wat propvol weerstand is, word korrelkop omies met hoë bloeddruk 
en uitgediende opinies, of neurotiese tannies wat kla en “worry” oor alles.  Hulle kan 
nie meer in die samelewing wees nie.  Almal slaak ‘n sug van verligting as hulle na 
die ouetehuis trek en hulle is die kandidate vir Alzheimer’s of seniliteit.  Hou jouself 
dus liewers jonk deur vloeibaar en buigsaam te bly. 
 
Die volgende figure dui die resultaat van ‘n eksperiment wat gedoen is om die effek 
van verskillende frekwensies klankgolwe op ‘n waterdruppel te bepaal.  Die 
eerste twee figure wys waterdruppels wat aan ‘n lae frekwensie blootgestel word.  
Daar vorm ‘n mooi patroon wat ons onder ‘n mikroskoop kan sien.  Die waterdruppel 
is ‘n sisteem wat die “input” – die klankvibrasie – kan hanteer en al die entropie kan 
afgee.  Die volgende vier figure wys wat gebeur as die frekwensie verhoog word.  
Eers (derde figuur) kan die druppel nie die verhoogde invoer hanteer nie, en ons kan 
sien hoe neem die chaos toe.  Maar na ‘n rukkie sien ons ‘n nog mooier patroon 
vorm (vierde figuur), soos wat die druppel ontwikkel het om die invoer van die 
omgewing te hanteer.  Die vyfde en sesde figure wys hoe lyk die druppel as hy 
aangepas het om nóg hoër frekwensies te hanteer.  Onthou, op ‘n molekule-vlak 
bestaan die mens uit omtrent 90% water.  Dit is dan maklik om te sien hoekom ons 
op dieselfde manier reageer op ons omgewing, net op ‘n meer komplekse skaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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All of what we know is physically embodied in our brains.  To incorporate the 
new knowledge requires a physical change in the synapses of our brains.  A 
physical reshaping of our nervous system. 

(GEORGE LAKOFF) 
 

Ons kan dus sê dat alle emosionele ongemak veroorsaak word deur ‘n drempel – 
‘n bloudruk van myself in verhouding met die werklikheid – in die gemoed-liggaam 
(“mind-body”). 

 
Voorbeelde van hoe spesifieke drempels van mens tot mens kan verskil, is ‘n 
forensiese patoloog wat sonder om ‘n oog te knip, haar toebroodjies op die lyk op die 
disseksietafel kan neersit en nou-nou heerlik daaraan smul, terwyl iemand anders sy 
eetlus vir ‘n week verloor as hy net ‘n ongelukstoneel op die snelweg gesien het.  Die 
een persoon kan giftige slange “melk” of groot harige spinnekoppe oor hom laat 
krioel, iemand anders gril hom dood as een van die kreature net op die 
televisieskerm verskyn.  Die argetipe van die Held wat in amper elke storie 
uitgebeeld word, gaan oor hoe iemand vrees vir gevaar oorkom deur dit kop-aan-kop 
aan te vat.  Ons kan die aaklighede van die lewe probeer ontsnap deur mooi 
fantasieë daaroor op te maak (ontkenning), of ons kan dit met woede probeer stopsit 
(blokkeer).  Uiteindelik is dit slegs nadat ons die vrees oorwin het, dat ons 
produktief met daardie dinge kan werk.  Dis eers as ons ten volle “teenwoordig” en 
gefokus in die donkerte kan wees, dat ons met met dapperheid, moed, insig en 
wysheid kan optree. 
 
 
SES FASES VAN BEWUSTE GROEI 
 

Whoever finds love 
Beneath hurt and grief 

 
Disappears into emptiness 

With a thousand new disguises. 
(Rumi) 

 
1. Bewussyn 

Die eerste stap van groei is wanneer jy begin bewus word dat ‘n deel van jou 
prentjie van die wêreld deurmekaar gekrap word.  Dit begin die proses van 
verandering na gedagtes wat meer harmonieus met die werklike situasie is. 
 

As dele van jou bloudruk van die werklikheid of selfkonsep wat voorheen 
onbewus was, bewus word, ervaar jy stres, onrustigheid, of verwarring.  
Moenie hier al begin soek na sekerheid of oplossings nie; jou vermoë om 
ontspanne binne die vraag te lewe, om dubbelsinnigheid, misterie en 
paradoks te verwelkom, is ‘n voorwaarde vir groei (Susan Jeffers:  
EMBRACING UNCERTAINTY). 

 
Albert Einstein het op ‘n vraag geantwoord:  “How do I work?  I grope.”  Die 
bewuswording is die begin van die einde van jou vermoë om aan te hou 
lewe met gedagtepatrone wat nie meer vir jou werk nie.  Die ongemak 
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word veroorsaak deur die feit dat jy jou ou manier van wees met veiligheid 
assosieer en dus bang is om dit te laat gaan.  Soos jy gedruk word in die 
rigting van jou drempel – dit wat jy tot nou toe kon “handle” – kom jy nader 
aan die moontlikheid van ‘n nuwe, hoër drempel.  Jy is nou op die punt waar 
jy amper gereed is om dinge anders te sien en doen.  Moenie praat nie.  
Onthou: 
 

The opposite of talking is not listening.  The opposite of talking is 
waiting. 

(Fran Lebowitz) 
 

Oefen, tot dit vir jou ‘n gekondisioneerde respons (gewoonte) word, om die 
oomblik wanneer jy ontsteltenis begin ervaar, stil te word, diep in jou maag in 
asem te haal en heeltemal te ontspan. 

 
Beklemtoon eers die inasem – dis ‘n simboliese gebaar waarmee jy te kenne 
gee dat jy bereid is om die volle intensiteit van die emosie sonder weerstand 
te ervaar.  Asem volledig uit en wag ‘n paar sekondes voor jy weer inasem 
– simbolies van jou ontvanklike wag vir ‘n nuwe inspirasie (die letterlike 
betekenis van inspirasie is om in te asem).  Ontspan die tong, die kakebeen, 
die keel en die stembande – dit help om die taalareas in die brein waar die ou 
denkpatrone gestoor is, vloeibaar te laat word soos die waterdruppel in die 
voorbeeld. 

 
2. Identifisering 

Die tweede fase is waar die fisiese sensasie, gevoel, gedagte of emosie te 
intens word om meer te onderdruk, ignoreer of ontken.  Nou kan jy meer 
spesifiek identifiseer wat jy voel (“Ek is kwaad,” “Ek voel hartseer,” of meer 
akkuraat: “Ek voel weerstand.”). 
 

Jy kan die fisiese sensasies nou identifiseer as emosie – emosie 
manifesteer gewoonlik in die liggaam, en kan voel soos spanning, ‘n hol kol of 
‘n siektesimptoom (hoofpyn, nekspasma, keelseer, spierpyn, maagpyn, 
naarheid). 

 
Louise Hay gee in haar boek YOU CAN HEAL YOUR LIFE voorbeelde van 
watter fisiese simptome gewoonlik deur sekere emosies veroorsaak word.  So 
word hoofpyne gewoonlik deur self-kritiek en vrees veroorsaak, infeksies deur 
irritasie of woede, pyn deur skuldgevoelens, spierspasmas deur rigiditeit, ens.  
Dis belangrik om nie op hierdie punt in ontkenning te verval nie. 
 

Dis ‘n baie gesonde ding om te kan sê: “Hierdie ontsteltenis is nie iets wat 
van buite af met my gebeur nie, dis ‘n respons wat uit my uit kom.”  Onthou: 
“’Damage’ is a subjective reaction, not an objective phenomenon. 

 
“You can choose to experience ‘damage’ to yourself out of any encounter or 
phenomenon, but that is entirely your decision.”  (Neale Donald Walsch:  
CONVERSATIONS WITH GOD)  Die eerlikheid met jouself berei jou voor vir 
die volgende stap. 



 24 

 

Vra op ‘n baie oop en selfs nuuskierige manier vir jouself: hoe kan ek oor die 
situasie dink / hoe kan ek dit sien, sodat dit vir my vrede, in plaas van pyn 
bring? 

 
Om jouself te stabiliseer, is dit baie nuttig om ontvanklik en aandagtig te 
luister na al die geluide in jou fisiese omgewing – dis gerusstellend en ook ‘n 
simboliese uitdrukking daarvan dat jy gereed en ontvanklik is om die 
werklikheid soos dit is toe te laat om jou te vorm; ‘n laatlos van die 
ingesteldheid waar jy jou persepsies op die werklikheid wil afdwing. 

 
3. Fokus 

 

In die stap word die energie van die gevoel, gedagte of emosie 
geëintensiveer en ten volle ervaar.  Onthou, alle stres of vrees word 
veroorsaak deur weerstand teen (moontlike / geantisipeerde) toekomstige 
pyn.  Hartseer, skuldgevoelens, woede en skaamte kom van weerstand teen 
verlede en hede pyn wat nog nie verwerk (deur die sisteem gevloei en tot 
transformasie gevoer) is nie. 

 
Verlede, hede én toekomstige pyn moet alles in die verbeelding – dit wil sê 
wat het gebeur / kan dalk gebeur –  deurgewerk word.  Hou aan om diep 
asem te haal en te ontspan.  Ontspan steeds jou lippe, tong, kakebeen, keel 
en stembande – dit help om die taal-areas (die babbelbekkie, of die “crazy 
monkey” soos ek dit vir myself noem) in die brein, waar die egobloudruk in 
taal ingegraveer is, te ontspan en gereed te maak vir herorganisasie.  Hou die 
gedagtes dop uit die Getuie – let op waar is die gedagteskerm (“mind 
screen”); party mense ervaar dit binne-in die kop; vir ander is dit buite die kop, 
omtrent oog-hoogte.  Merk op waar is die hoër Self / die Getuie – vir party 
mense is dit binne-in die kop (tussen die wenkbroue, by die derde oog); ander 
ervaar dit buite die kop, bo en agter, asof die Self amper oor jou kop kyk na 
die gedagteskerm.  Die Getuie kyk “af” in die liggaam en “sien” die gevoelens: 
buitelyn, tekstuur, massa, intenseit, ens. 
 
Diep diafragmatiese of maag-asemhaling is ‘n simboliese uitdrukking van ‘n 
ingesteldheid: gewilligheid om die ou persepsies wat die pyn veroorsaak, 
te laat gaan, en ‘n wag vir nuwe insig.  Jou totale manier van asemhaal is ‘n 
uitdrukking van jou lewenshouding: mettertyd wil jy die asem, energie en lewe 
vryelik deur jou laat vloei, sonder enige weerstand of blokkasie, om jou te 
voed, verras, betower en te transformeer.  Al die gevoellose, stywe dele en 
spannings in die liggaam is fisiese blokkasies in die senuweestelsel – waar jy 
die ego-bloudruk probeer beskerm en die lewe teenstaan.  Hierdie is ‘n 
kritiese punt in die proses. 
 

Dit behels totale eienaarskap van die verantwoordelikheid: “Dis my woede.  
Ek is nie ‘n slagoffer van ‘n mag buite myself nie.  Ek ervaar hierdie gevoel, 
hierdie reaksie, as gevolg van my interne denkwyse, my vorige 
programmering.” 
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Dit is waar jy wat ookal besig is om te gebeur, OK laat wees.  Moenie 
weerstand bied nie.  Hou net dop wat besig is om te gebeur.  Neem dit waar 
met belangstellende nuuskierigheid.  Jy moet fokus, want anders verloor jy 
dalk bewussyn of gebruik jy jou gewone afleidings, byvoorbeeld kos, 
televisie, dwelms, alkohol of seks.  Rasionaliseer is ‘n besonder 
kontraproduktiewe strategie wat die groeiproses onmiddelik blokkeer, 
byvoorbeeld:  “Ag, ek weet sy het dit nie sleg bedoel nie,” of “Hy kon dit nie 
help nie, hy was siek.”  Dit werk net soos te veel dink tydens seks – dit 
verhoed die klimaks en die verlossing. 

 
4. Uitbreiding 

 

Nou kan jy bewus word van die uitgangspunt wat onderliggend is aan jou 
reaksies.  Omdat jy die gebeure met objektiewe belangstelling waarneem, kan 
jou bewussyn uitbrei en kan jy veralgemeen op grond van vorige ervarings 
en moontlike toekomstige scenarios. 

 
Baie mense dink die doel van hipnotiese “regressies” waartydens gebeure 
van die kindertyd, jou geboorte en selfs vorige lewens herroep word, is om 
onderdrukte herinneringe te onthou, sodat hulle uiteindelik kan weet hoekom 
hulle voel soos hulle voel en optree soos hulle optree.  Dis egter nie soseer ‘n 
speurtog op soek na ‘n geheim in die sin van ‘n vergete gebeurtenis nie; dis ‘n 
verkenning en bewusmaking van voorheen onbewuste uitgangspunte.  
Die doel is byvoorbeeld om die gevoelens van die geboorteskok, wat jy nie 
meer bewustelik voel nie, deur die volwasse gemoed te laat stroom, sodat jy 
kan besef jy het nie gesterf nie – dit was net ‘n oorgangsproses en die begin 
van jou lewe!  In die lig van volwasse bewussyn kan jy nou die 
gevolgtrekkings en die veralgemenings wat in jou babagemoed ingebrand is 
deur die angs en vrees (ek is ‘n hulpelose slagoffer en die lewe is ‘n stryd!), 
raaksien en verander. 
 

Nou kan jy tot ander, meer bevrydende en produktiewe gevolgtrekkings kom 
oor allerlei dinge wat met jou gebeur het, insluitende mishandeling, 
molestering, verwerping, verlating, verwaarlosing en die vele ander gebeure 
wat verdraaide self- en wêreldpersepsies in die kindergemoed ingraveer. 

 
Veralgemening en uitbreiding word ook bevorder as jy jou gemoed oopmaak 
vir al die miljoene mense op die planeet wat dieselfde of erger gevoelens as jy 
ervaar.  Jy is nie die eerste of die enigste een in die wêreld wat met jou 
dilemma worstel nie.  Selfs al het jy ‘n kind aan die dood afgestaan, is dit baie 
nuttig om te onthou daar is mense wat op een dag al hulle kinders verloor het. 
 

Dink aan maniere waarop jy dieselfde pyn vir ander mense veroorsaak, nou of 
in die verlede.  Die vraag is nie óf jy dit doen nie, maar hóé.  Ons veroorsaak 
almal pyn vir ander, en die “misdade” wat aan ons gedoen word is altyd 
dieselfde misdade wat ons teen ander pleeg. 

 
Dis Karma, een van die energie-wette van die Heelal.  Nou kan jy patrone 
raaksien en insien hoe jy vir jouself lyding veroorsaak het rondom die “issue”.  
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Onthou dat jou verstand baie vindingryk is en met allerlei gedagtes vorendag 
kan kom om die “waarheid” van jou vorige programme te bewys.  Soos 
Richard Bach sê: ”Argue for your limitations and, sure enough, they’re yours.”  
Kernoortuigings uit jou kinderjare sal as werklikhede in jou lewe manifesteer. 
 
Om vas te stel wat jou uitgangspunte regtig is, is dit nodig om te kyk na wat 
besig is om in jou lewe te gebeur.  As jy ongelukkige verhoudings skep, is jou 
bloudruk miskien “Niemand sal ooit vir my lief wees nie,” “Ek is onbeminlik,” of 
“Ek moet my menswees prysgee om aanvaar te word.”  Nog ‘n manier om 
agter te kom wat jou kernoortuigings is, is om te hoor wat jy (hardop of 
stilweg) vir jou self sê as jy op moedverloor se vlakte sit: “Maak nie saak hoe 
hard ek probeer nie, dis nooit goed genoeg nie,” “Daar’s iets verkeerds met 
my,” “Almal vir wie ek lief is, gaan weg.”  Dis ‘n noodsaaklike stap in die 
groeiproses.  Dit verg dat jy verantwoordelikheid neem vir dit wat geskep 
word. 
 

Onthou, verantwoordelikheid hier impliseer nie blaam nie.  Dit beteken net jy 
besef dat jou onbewuste programme verantwoordelik is vir jou ervarings, nie 
eksterne faktore nie. 

 
Natuurlik kan eksterne gebeurtenisse optree as die snellers vir jou emosies.  
Maar as jy verantwoordelikheid opneem, kan jy nie meer ‘n slagoffer wees 
nie.  As jy jouself nie meer sien as die slagoffer van omstandighede buite jou 
beheer nie, as jy nie verval in disfunksionele simptome nie, kan jy eerlik kyk 
na die kernoortuigings wat agter alles sit.  Dit wat onbewus was, moet eers 
bewus gemaak word voor dit sy greep op jou kan verloor.  Anders gestel, dit 
in jouself waarvan jy onbewus bly, sal buite jou gebeur en as “noodlot” in jou 
lewe verskyn.  (Carl Jung) 
 

 
5. Oplossing 

 

Nou kan jy die gevoel, gedagte of emosie in sy volle intensiteit as ‘n klimaks 
ervaar, maar nou ontspanne en met volle bewussyn.  Jou ou wêreld- en 
selfsiening het die punt van chaos bereik en kan spontaan op ‘n hoër vlak 
herorganiseer. 

 
Die vervanging van ‘n uitgediende manier met ‘n nuwe, meer veerkragtige 
manier van funksioneer, gebeur as gevolg van ‘n basiese reël van die lewe: 
dis onmoontlik om aan te hou met iets wat nie goed is vir jou nie en om 
terselfdertyd ten volle bewus te wees daarvan.  Nie-produktiewe gewoontes 
kan net volgehou word as hulle outomatiese, onbewuste reaksies is.  In die lig 
van bewussyn sal dit, as dit disfunksioneel is of jou seermaak, wegval en 
vervang word deur iets wat wel vir jou werk en vir jou meer gemaklik is. 
 
Die beginsel word ook benut in die opleiding van vegters, byvoorbeeld in 
Kung Fu.  Die leerling slaan sy kneukels teen ‘n klipmuur totdat die bloed 
loop, maar as hy ontspan en diep en stadig asemhaal, sal die brein – wat 
regtig nie van pyn hou nie – die gedagte dat die aksie pyn versoorsaak, laat 
gaan en die pyn verdwyn.  So word die vegter se pyndrempel sistematies 



 27 

verhoog.  ‘n Lae pyndrempel het ontstaan soos die meeste drempels.  Toe jy 
klein was, het jou ma vir jou ‘n bloudruk oor fisiese seerkry gevorm.  Elke keer 
as jy val het sy angsvallig nader gehardloop, jou opgeraap en besorgd gevra 
of jy seergekry het terwyl sy ‘n pleistertjie opplak.  Jy het duisende kere 
gehoor: “Pasop, jy gaan val!”  As jou pa met jou op sy skouers loop, het sy 
uitgeroep: “Pasop, die koppie!”  Dis waar die hele spesie van die “Soppie-
koppies” vandaan kom.   
 

Derduisende bloudrukke van wat jy kan “vat” en wat vir jou gevaarlik is, is in 
jou gemoed ingegraveer.  Jou gemak en geluk – die vrede in jou binne-
koninkryk – word bepaal deur die somtotaal van jou spesifieke en algemene 
bloudrukke / drempels.  Die sleutel tot die koninkryk van onverstoorbare 
innerlike vrede is dus: raak ontslae van al die drempels! 

 
Wag vir die verlossing – dit sal self kom.  Moenie forseer nie.  Miskien kan 
jy ligweg vir jouself vra of jy bereid is om dit alles te laat gaan, of hoe jy 
ánders oor die situasie kan dink om vir jou vrede te gee.  Onthou die brein 
kan letterlik enige situasie verwerk en OK daarmee wees.  Onthou ook dis 
nie regtig ‘n rasionele denkproses waarvan ons hier praat nie. 
 
As die forensiese patoloog waarvan ons vroeër gepraat het, in woorde moet 
sê hoe sy oor dood en lyke dink om so gemaklik daarmee te wees, sal sy 
waarskynlik sukkel om dit te verduidelik.  Sy sal net haar skouers optrek en sê 
dit pla haar nie.  Dink weer aan die metafoor van die kar wat op die snelweg 
breek en homself in ‘n helikopter of “hovercraft” verander – presies watter 
onderdele vir die transformasie gebruik gaan word, is onvoorspelbaar.  
Miskien is die “laptop” en die selfoon wat op die passasiersitplek gelê het, in 
die proses gegruik, of dalk is hulle geïgnoreer. 
 
Op dieselfde manier is positiewe gedagtes of geloofsoortuigings wat jy in die 
rasionele deel van jou brein het, dalk nuttig of word dit geïgnoreer in die fase 
van transformasie, wat ‘n organiese herorganisering van miljoene 
sinaptiese en chemiese verbindings tussen die emosionele en rasionele 
dele van jou brein is.  Die neurochemiese argitektuur van die brein word 
letterlik herontwerp en daardie “affrimation” of Bybelversie wat jy voorheen 
bewustelik vir jouself moes opsê, word deel van jou refleksiewe, outomatiese 
reaksiepatroon, soos wanneer jy nie meer daaroor hoef te dink as jy ‘n kar 
bestuur nie. 
 

Jy sal agter kom dit – die wonderwerk van ‘n grondliggende skuif in 
persepsie – het gebeur as jou gedagtes stil word en jy voel ‘n totale 
ontspanning en verlossing in jou liggaam-gemoed.  Skielik, of soms geleidelik 
na ‘n paar herhalings van die proses, is alles net OK. 

 
Ek het die gebeurtenis al honderde kere in my stoel in die praktyk gesien: die 
kliënt ontspan sigbaar, slaak ‘n sug van verligting en sy/haar gesig word 
simmetries beeldskoon van vrede, asof daar ‘n helder, sagte oggendson 
binne-in opgekom het.  Die neurochemiese proses gaan gepaard met ‘n 
massiewe afskeiding van endorfiene (die chemiese molekules van geluk).  
Jy het die ekstatiese elektrochemiese waterval dwardeur die liggaam al 
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ervaar; dit gebeur altyd wanneer jy iets nuuts ontdek of snap of ‘n moeilike 
probleem oplos na ‘n gesukkel, of as jy die soet vreugde van kreatiwiteit deur 
jou voel vloei. 
 
Dis hoekom ons deur ons grense druk, hoekom komponiste komponeer, 
sangers sing en dansers dans.  Dis hoekom ek die boek skryf.  Die proses 
van deur grense breek is diep ekstaties.  Dikwels kom die verlossende 
oomblik, die deurbreek na die oseaan van vrede, eers na ‘n aansienlike 
wagtyd, wat as ‘n dooie, leë emosionele “plek” ervaar word. 
 
Dis wat die leegte, die niks, “the void” genoem word (Brandon Bays: THE 
JOURNEY).  Dis die woestyn waardeur Moses moes reis, die Mordor 
waardeur Frodo (THE LORD OF THE RINGS) sy pad moes vind, die 
“Machine City” wat Neo (THE MATRIX) in blinde vertroue moes binnegaan. 
 

Wees geduldig, bly gefokus en ontspanne en wag.  Moenie veg nie, moenie 
blok nie, moenie aan iets anders dink nie.  Die geduld word beloon en gee 
‘n heel nuwe betenis aan die ou spreekwoord dat die witste lelies in die 
swartste modder blom, of dat na die donkerste nag die mooiste daeraad kom. 

 
6. Integrasie en Herprogrammering 

 

Die laaste stap is om jou nuwe visie in jou interne wêreldkaart te integreer.  
Wat voorheen ‘n bron van pyn was, word nou ‘n geskenk en ‘n kragbron.  
Jy sien dit nie meer as ‘n tragedie wat vermy moet word nie, en jy reageer nie 
meer outomaties op maniere wat net nog meer probleme veroorsaak nie.  Dit 
word vervang met response wat meer bewus, intensioneel en vindingryk is. 

 
Volgens die eeu-oue Buddhistiese “Tong-Len” of Barmhartigheid meditasie 
sal jy ná die persoonlike verlossing jou genesing konsolideer en uitbrei deur 
weer met deernis te dink aan al die mense op aarde wat nog sonder 
vertroosting in dieselfde smart vassit.  Asem sag uit asof jy jou vrede, liefde 
en empatie na hulle uitstuur met elke ekspirasie. 
 
Dit neem tyd om te leer om jou gevoelens te erken, om verantwoordelikheid 
vir hulle te aanvaar, en hulle vir jou te laat werk.  Met oefening kan jy leer 
om terug te staan en jou gevoelens te observeer, en te besluit hoe jy daarop 
gaan antwoord.  Dit is die skuif van “unconscious reactor” na “conscious 
responder”, van “psychic sufferer” na “curious observer”.  Om dit saam te vat:  
Ontspan, haal diep asem, voel die pyn, observeer die gedagtes en vra vir 
jouself (sonder ‘n vaste voorskrif):  Watter gedagte kan ek dink wat my 
gemaklik / gelukkig sal maak met die situasie soos dit is? 

 
 
LIG JOU DREMPEL 
 

Release and allow yourself to see the perfection where the seeming 
imperfection seems to be. 

(Lester Levenson) 
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Dink aan jou huidige plafon vir hantering van uitdagings as daardie punt waar 
verandering kan begin gebeur.  Tot jy oor daardie punt gedruk word, sal jy nie 
groei nie.   Tot dit gebeur, is dit onnodig om te verander, want jy is in jou 
gemaksone.  Jou drempel is waar jou ou manier van wees nie meer vir jou werk nie, 
waar jy nie meer chaos kan ontlaai nie. 

 
Dit beteken jy “kan dit nie meer vat nie”, jy kan nie die situasie uitblok of beheer nie, 
stoom afblaas help nie meer nie, en dit help nie meer om aan iets anders te probeer 
dink nie.  Dit voel of jy in chaos verval en ‘n “breakdown” staar jou in die gesig.  Jy 
moet deur die plafon breek, anders gaan niks vir jou verander nie.  ‘n Drempel is 
met ander woorde ‘n groeipunt, ‘n moment van waarheid, en hoe jy dit hanteer gaan 
bepaal of jy na die volgende vlak gaan deurbreek of dieselfde gaan bly.  Oefen met 
klein krissise, soos ‘n verkeersknoop, of die kos wat brand, of jou minnaar wat nie 
bel nie – mettertyd word dit maklik as die papaja regtig die waaier tref. 
 
Ons ken almal mense wat ‘n lae drempel het – hulle kan baie min hanteer en word 
deur elke liewe dingetjie “gegooi”.  Ander mense het ‘n hoër drempel - hulle “cope” 
met alles wat die lewe vir hulle gooi.  Hoekom is dit? 
 

Getraumatiseerde mense het ‘n lae drempel vir verdere trauma.  Hulle vermoë om 
met die lewe saam te vloei is onderontwikkel.  Hulle kan nie teleurstelling, frustrasie, 
moeilike situasies en verliese hanteer nie.  Hulle stres oor alles, is oorsensitief en 
oorreageer.  Net die gedagte dat hulle dalk weer so-iets soos hulle kindertrauma 
mag ervaar, veroorsaak ‘n storm van chemiese reaksies in die brein en liggaam. 

 
Hulle is altyd in ‘n toestand oor die een of ander iets.  Maar meestal is die 
kindermishandelig nie so voor die hand liggend soos verbale, emosionele of fisiese 
aanrandings nie.  Op duisende maniere kry alle kinders inligting wat beskadig, 
van ouers wat net die beste bedoel.  Ons het almal verbaal of nie-verbaal, direk of 
subtiel, boodskappe gehoor soos: 
 
 “Moenie iets nuuts probeer nie; jy sal seerkry.” 
 “Moenie ‘n dik kop kry nie; jy sal misluk.” 
 “Moenie mense vertrou nie; hulle sal jou misbruik.” 
 “Moenie behoeftes hê nie; niemand wil daarvan weet nie.” 

“Moenie sê hoe jy voel nie; jy sal verwerp word as jy negatiewe gevoelens 
openbaar.” 

 
Die tradisionele manier van kyk na kinder- of volwasse trauma is om te sê jy het 
emosionele “bagasie”, met ander woorde jy loop rond met ‘n klomp opgekropte 
woede of hartseer in jou onbewuste.  Jy dra nog al die ou emosies in jou rond en die 
doel van terapie is om die gevoelens en die gebeurtenisse wat dit veroorsaak het, te 
laat uitkom.  As jy kan onthou wat gebeur het en die pyn kan “aflaai”, kan die wond 
genees word.  Die waarheid is dat dit nie veel help om die pyn oop te krap en en 
weer te huil, wroeg of tier oor wat gebeur het nie.  Inderdaad kan so ‘n proses die 
persoon hertraumatiseer.  Ek het al baie kliënte gehad waar ons tydens sessies 
dieselfde wonde oor en oor herbelewe en ek het altyd gewonder hoekom die trane 
en die woede en die vrees nie klaar raak nie.  As pyn net “ontlaai” moet word, amper 
soos ‘n abses wat gedreineer word, hoekom huil die persoon weer net so hard 
wanneer ons by die volgende sessie weer die roof afkrap? 
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Aflaai van pyn werk nie, want daar is nie soseer ‘n opgehoopte reservoir van pyn in 
die psige nie.  In stede van om te probeer om ontslae te raak van emosionele “stuff” 
wat jy binne-in jou dra, wil ons liewers daarop konsentreer om jou drempel (vir 
verlede, hede en toekomstige pyn) te verhoog.  Dan kan dit wat jou vantevore 
ontstel het, jou nie meer ontspoor nie.  Om jou drempel te lig spreek die werklike 
probleem aan – jou oorsensitiwiteit.  Ons hoef nie die simptome te behandel nie.  
Die simptome, hetsy depressie, angs, vrees, verslawing, selfsabotasie, verwarring 
ensovoorts, sal vanself verdwyn as jou drempel verhoog. 

 
Soos jou ou plafon gelig word, hanteer jy alles wat gebeur met ‘n nuwe 
buigsaamheid.  Jy ervaar al hoe minder stres en weerstand.  ‘n Nuwe visie kom 
te voorskyn.  Dit stel jou in staat om die gewone “ups and downs” van die lewe met 
grasie te hanteer en jy hoef nie meer terug te val op jou ou selfvernietigende 
maniere van “cope” nie.  Jou brein het “ontsnap na ‘n hoër orde”, ‘n manier van sien 
wat meer en meer van die totaliteit en die kompleksiteit van die heelal kan 
akkommodeer.  Jy groeiende vermoë om wat ookal gebeur, te hanteer, skep diep 
vrede en onverstoorbare geluk.  Jy is nie meer bang dat “dinge sal verkeerd gaan” 
nie, want jy weet dat emosionele ontwrigting net die voorspel is tot groei en nog 
meer effektiewe maniere om die lewe te hanteer.  Jy weet jy kan letterlik alles 
hanteer.  Jy weet tye van swaarkry is maar net die geboortepyne van ‘n nuwe jy wat 
meer vreugdevol, wys en buigsaam is.  Jy weet dat pyn ‘n voorspel en geleentheid is 
tot transformasie en transendering en dat lyding die onnodige weerstand teen 
daardie wedergeboorte is.  Dis nie verandering en groei wat pynlik is nie – dis ons 
weerstand daarteen wat eintlik die pyn veroorsaak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almal het ‘n drempel of limiet vir hoeveel hulle kan hanteer van hul omgewing (soliede swart 
lyn).  Solank stimuli van ons omgewing nie die drempel oorskry nie, voel ons gebalanseerd, 
vredevol en gelukkig.  Maar sodra die stimuli soveel raak dat ons oor die drempel gedruk word, 
raak ons gespanne en probeer “cope” deur verskeie disfunksionele gevoelens en gedrag, 
insluitende woede, angs, depressie, hartseer, vrees, drank- en/of dwelmmisbruik, ooreet, ens. 

Onder 
drempel 

Oor 
drempel 

DREMPELS VAN DIE GEMOED 

Invoer van die 
omgewing 

Gebalanseerd, Tevrede, Gelukkig 

Disharmonie, siekte, disfunksionele gevoelens en gedrag, 
ongelukkig, gebrek aan innerlike vrede, lyding 

Drempel 
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WEERSTAND EN VEILIGHEID 
 

UNMARKED BOXES 
Rumi 

 
Don’t grieve.  Anything you lose comes round 

In another form.  The child weaned from its mother’s milk 
Now drinks wine and honey mixed. 

 
God’s joy moves from unmarked box to unmarked box, 

From cell to cell.  As rainwater, down into flowerbed. 
As roses, up from ground. 

Now it looks like a plate of rice and fish, 
Now a cliff covered in vines, 
Now a horse being saddled. 

It hides within these, 
Till one day it cracks them open. 

 
Dis ironies dat, hoewel ons outomatiese reaksies swaarkry veroorsaak, ons tog so 
hardnekkig aan hulle vasklou.  Hoekom?  Omdat ons terwyl ons grootword ‘n model 
skep van wie ons is en hoe ons in verhouding staan tot die res van die wêreld.  Ons 
het hierdie model ontwerp sodat ons kon oorlewe in ons gesin van oorsprong.  As 
‘n grootmens werk die kinderformules nie meer so goed nie.  Inderdaad skep dit nou 
probleme. 

(Getraumatiseerde 
persoon) 

Lae Drempel 

Hoë Drempel 

“Normale” Drempel 

Die soliede horisontale lyn aan die onderkant is die lae drempel van ‘n persoon wat een of ander 
trauma beleef het.  Hierdie persoon is amper altyd oor die drempel, en daarom amper die 
heeltyd gespanne en beleef die heeltyd disfunksionele gevoelens en gedrag.  Die lyn in die 
middel is die drempel van ‘n “normale” persoon.  Die persoon se drempel is hoog genoeg om 
meeste gebeurtenisse te hanteer, maar party dinge druk hom/haar steeds oor die drempel, en 
dan ervaar hy/sy ook spanning en probeer dit met disfunksionele gevoelens en gedrag hanteer.  
Die boonste lyn is die drempel van ‘n persoon wat gereëld mediteer.  Die persoon se drempel is 
so hoog dat dit min gebeur dat gebeurtenisse hom daardeur druk.  Daarom bly hy/sy kalm en 
gelukkig in amper enige situasie.  Disfunksionele gevoelens en gedrag gebeur selde, en as dit 
wel gebeur is die intensiteit daarvan heelwat laer. 
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Jy wil verander, maar sodra jy met werklike verandering gekonfronteer word, is daar 
‘n stemmetjie uit die onbewuste wat sê: “Wat?  Verander?  Jy maak seker ‘n grap?  
Die manier van wees het my al die jare veilig en lewendig gehou.”  Jy het altyd 
onbewuste weerstand teen presies daardie verandering wat jy eintlik nodig het.  
Dis juis die weerstand teen die nodige verandering wat die ergste ongemak en lyding 
veroorsaak. 

 
Die weerstand is so onwrikbaar dat sommige mense liewers ‘n koeël deur hul brein 
sal jaag as om hul denke te verander.  Dis soos die meisie wat na my kom omdat 
haar minnaar haar gelos het.  Sy het reeds twee selfmoordpogings aangewend.  Sy 
sê: “Ek kan nie sonder hom lewe nie.  Ek kan nie laat gaan nie.”  Wat sy eintlik sê is 
dat sy liewers sal ophou om te bestaan, as om die gedagte te laat gaan dat die 
persoon – wat sy twee jaar ken – noodsaaklik is vir haar lewe.  Die idee dat sy die 
liefde van een spesifieke, magiese en wonderbaarlike persoon nodig het vir haar 
oorlewing, is natuurlik op sy beurt afkomstig uit haar babatyd, toe die liefde van ‘n 
ouer inderdaad noodsaaklik was vir haar voortbestaan. 
 

Daar is natuurlik mense wat eintlik verslaaf is aan drama en chaos.  Om naby hulle 
te wees, is soos om op die rand van ‘n vuurspuwende vulkaan te lewe; die volgende 
uitbarsting is net ‘n kwessie van tyd.  Hulle teer op die intense emosionele reaksies 
van almal rondom hulle en hulle versamel ridders en “rescuers” rondom hulle, wat 
óók floreer op die drama. 

 
Elke redder en “fixer” maak natuurlik ook heimlik daarop staat dat die slagoffers 
waarop hulle selfkonsep en gevoel van beheer steun, nie regtig sal verander nie.  As 
‘n vrou aanhoudend kla oor haar alkoholis man, kan jy maar weet dat as sy 
uiteindelik die daad by die word voeg en van hom ontslae raak, sy weer ‘n chaotiese 
man sal uitsnuffel om mee te trou.  Sy het iemand nódig om mee te raas en baklei, 
én ‘n rede om te kla. 
 

Disfunksionele verhoudings kan gesien word as interafhanklike sisteme, wat oor en 
weer mekaar se chaos wek en absorbeer.  Hulle maak op mekaar staat vir stabiliteit.  
Nie een van die twee hoef te verander nie. 

 
Het jy al agtergekom dat as jy verander, byvoorbeeld as jy ophou om in ‘n huwelik 
rusie te maak, of gewig verloor, of ophou drink, daar iemand in jou omgewing is wat 
alles in hulle vermoë sal doen om jou terug te trek in die ou patroon van interaksie 
tussen julle?  Weerstand teen verandering is dus nie net in jouself geleë nie, maar 
ook in die mense wie se ekwilibrium en selfkonsep gebou is op jou gedrag.  As een 
lid van ‘n huwelik vir terapie kom, wend die ander lid dikwels verbete pogings aan 
om die terapie te saboteer. 
 
Verslawing aan drama en krisis is nie net ‘n sistemiese verskynsel nie.  Dit het ook ‘n 
neurochemiese basis.  Terwyl die liggaam in stres verkeer, word kragtige 
verdowingsmiddels en kalmeermiddels afgeskei, net soos wat in die liggaam gebeur 
in geval van besering of dood.  Die liggaam reageer op elke krisis met ‘n “fix” wat 
soortgelyk is aan Heroïen of Morfien.  Mense wat trots vertel dat hulle “adrenalien-
junkies” is, is niks minder verslaaf as die junkie op die straathoek nie.  Die voordele 
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van drama is dat dit werk – jy kry aandag, simpatie, besorgdheid en ander vorms 
van energie uit jou omgewing.  Jy kan in ‘n groot mate in beheer bly van jou 
omgewing deur mense ontsteld of bekommerd te hou – veral as jy baie geld het, óf 
baie pateties is.  Die probleem is egter dat jy nooit regtig goed voel nie en 
mettertyd sal jou omgewing “g*tvol” word en nie meer bereid wees om jou “k*k” op te 
eet nie.  Jy kan natuurlik altyd ‘n ander omgewing skep – soos die man wat, toe ek 
vir hom vra of hy nie dalk anders wil dink oor sy vrou om sy huwelik te red nie, vir my 
gesê het: “Hoekom sal ek sukkel om ‘n stukkende fiets reg te maak as daar in die 
winkel twintig nuwe fietse staan wat ek kan koop?” 
 

Alle vorms van ongeluk kom in die finale analise neer op weerstand teen dit wat 
besig is om te gebeur.  Beëindig die weerstand, en die ongemak hou op.  Hierdie 
is ‘n baie belangrike stelling.  Dis nie dit waarteen jy weerstand bied wat die 
ongemak veroorsaak nie, maar eerder die weerstand self. 

 
Dink bietjie na hieroor.  Niks in jou omgewing – geen persoon, geen situasie – is die 
oorsaak van jou ongeluk nie.  As jy dit aanvaar, gee dit vir jou oneindige krag.  As dit 
situasies en mense was wat jou ongelukkig maak, is jy magteloos.  Jy moet wag vir 
die regte omstandighede om te kan goed voel.  Maar omdat dit jou weerstand is wat 
die ongelukkigheid veroorsaak, kan jy dit stopsit deur eenvoudig jou weerstand te 
laat gaan.  Sê “ja” vir wat ookal besig is om te gebeur (Susan Jeffers: END THE 
STRUGGLE AND DANCE WITH LIFE).  Verwelkom die storms van die lewe.  Ek 
was een van daardie mense wat weerstand as ‘n primêre lewenstrategie aanvaar 
het.  ‘n Onderwyser op skool het vir my gesê: “Susan, jy skop teen die prikkels.”  Dit 
het my natuurlik net nog méér weerstandig en rebels gemaak.  Daar is mense wat 
van kleins af net die talent het om met die stroom te vloei.  Maar almal kan leer om 
die winde van verandering te herken en te verwelkom eerder as om te worstel, soos 
ek geleer het. 
 
Dit laat my dink aan die ou grappie van die skatryk ou boer van 95 wat na ‘n 
hartomleidingsoperasie met ‘n jong saalsuster getrou het.  Na die operasie word hy 
tuis verpleeg deur sy nuwe vroutjie en ‘n spannetjie verpleegsters.  Tydens ‘n 
huisbesoek wil sy dokter belangstellend weet hoe dit met hulle huwelikslewe gaan.  
Die omie sê dit gaan heel goed.  Om die “daad” te kan doen, tel twee “nursies” hom 
op, en as hulle klaar is, tel vier “nursies” hom af.  “Hoekom vier vir die aftel, Oom?” 
vra die dokter.  “Ek sit my mos teë, Dokter!” sê die oom. 
 
Om ernstig te wees, kom ons vra weer hoekom ons rebelleer.  Terwyl ons 
grootword, skep ons ‘n model van wie ons is en hoe ons in die wêreld inpas.  Die 
model word in Jungiaanse sielkunde die “imago” (Latyn: beeld) genoem.  ‘n Kind se 
onbewuste doel is om te oorlewe en veilig te voel in sy gesinsituasie.  Omdat die 
wêreld daar buite anders en meer kompleks is as ons familie, werk die model later 
nie meer so goed nie.  As ons aanhou om op die wêreld te reageer soos ons geleer 
het in ons gesin van oorsprong, skep dit mettertyd al hoe meer probleme.  Miskien 
het jy geleer om jou ma te ignoreer as sy met jou raas omdat sy jou uiteindelik 
uitgelos het as jy dit doen, en nou volg jy dieselfde strategie met jou baas.  Miskien 
was jy bang om jou gevoelens met jou pa te deel omdat hy krities was as jy huil, 
maar om dieselfde met jou minnaar te doen, sal jou behoefte aan intimiteit saboteer. 
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As jy agterkom jy het ‘n probleem, koop jy dalk ‘n selfhelpboek of jy kom vir terapie.  
Tersefdertyd assosieer jy onbewustelik jou ou lewens-strategie met veiligheid.  
Bewustelik wil jy verander, maar onbewustelik maak die gedagte van verandering 
jou bang.  As die vet in die vuur is, is die onbewuste sterker as die bewuste begeerte 
of wil om te verander.  Dit skep enorme weerstand. 
 

Hoe minder fisiese of emosionele veiligheid daar in ons kinderjare was, hoe meer 
desperaat klou ons vas aan die gedragspatrone en gevoelens wat ons toentertyd 
gehelp het om te oorlewe. 

 
Om bewustelik te verstaan wat aangaan kan baie help.  As jy besef dat die chaos 
wat jy vrees die voorspel is tot positiewe verandering, help dit jou om te ontspan.  
Sien die lewe as ‘n nimmereindigende siklus van dood en wedergeboorte en 
onthou dat die siklus slegs pynlik is, as jy identifiseer met dit wat sterf.  Onthou ook 
dat die feit dat jy onveilig voel nie beteken dat jy onveilig is nie.  Ontspan, bly bewus 
van jou fisiese omgewing en sien dat daar objektief gesproke niks is wat jou 
veiligheid bedreig nie.  Leer om die onveilige gevoel te assosieer met die idee dat 
iets beters op pad is.  Verwelkom die ongemak as ‘n deel van groei. 
 
Dis belangrik om te onthou dat om weerstand te laat gaan, nie beteken dat jy ander 
mense toelaat om jou te beheer nie.  Jy kan nog steeds opstaan vir wat reg is, 
maar sonder weerstand.  Dis wat ek geleer het van my Tai-Chi sifu.  As jy iemand 
met ‘n stywe vuis en elmboog slaan, kry jy seer.  Maar as jou hele liggaam bietjie 
ontspanne is – sonder weerstand – het jy baie meer krag en beheer.  Ander 
gevegskunste soos Kung Fu, Aikido en Tae Kwon Do berus ook op die beginsel dat 
as iemand jou aanval en jy bied nie weerstand nie, jy jou aanvaller se energie teen 
hom kan gebruik.  In enige situasie waar jy sonder weerstand optree, sal jy meer 
krag met minder moeite, meer buigsaamheid, stamina en vindingrykheid tot jou 
beskikking hê. 
 
 
DIE ONHEILIGE DRIE-EENHEID VAN WEERSTAND 
 

Rather than allowing the flow of life to carry us where we want to go, most of 
us spend a lot of time swimming upstream.  We assume that we have to 
struggle to get what we want and push against the current.  But what if that’s 
not true?  What if we could actually use the natural flow of life to support us in 
having what we want?  The greatest obstacle to being in the flow all day long, 
every day, is resistance to what is.  Resistance is just another program that 
we have manufactured to protect our other programs. 

(Hale Dwoskin: THE SEDONA METHOD) 
 

Ons het almal disfunksionele en self-saboterende gedrag aangeleer waarop ons 
terugval om onaangename gebeurtenisse te probeer afweer.  Ons het geleer om 
staat te maak op sekere reaksies en gewoontes vir vertroosting en beskerming, en 
ons klou aan die strategieë, selfs as dit duidelik is dat hulle eintlik ‘n groot bron van 
verdere swaarkry en lyding is. 

 
Dis ‘n voorbeeld van hoe die genesing erger kan wees as die siekte.  Die assosiasie 
tussen wat ons as ‘n probleem sien en die strategie wat ons as die oplossing sien, 
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is baie sterk.  Byvoorbeeld, jy vind dat jy gryp na ‘n glasie wyn as jou ma kom kuier.  
Of jy onttrek sosiaal as jy finansiële bekommernis het.  Miskien kyk jy sepies om te 
ontsnap van die spanning van ‘n eksamen wat voor die deur is.  Die probleem is dat 
hierdie “oplossings” ‘n eie lewe aanneem.  As hulle eers gewoontes word, 
veroorsaak hulle probleme wat erger is as die oorspronklike probleem wat hulle 
veronderstel is om op te los. 
 
Maar wat is ons eintlik besig om te probeer afweer?  Wat is dit wat ons so hard 
probeer om nie te voel nie?  Die antwoord is die “Ultimate Horror”, die mees 
primitiewe gruwel, die woestyn: die dood.  En daarmee bedoel ek die alleenheid, die 
verlatenheid wat ons vrees ons sal ervaar wanneer die kers vir die laaste keer 
uitgeblaas word.  Die primêre drang in almal van ons se onbewuste gemoed is 
oorlewing.  Dis die belangrikste rede vir al die verhoudings in ons lewe – hulle is deel 
van ons oorlewingstrategie.  Dis hoekom die gedagte dat ons al hierdie verhoudings, 
die met mense (deur wie ons liefde kan ervaar) en die met God (deur Wie ons lewe 
en hoop ervaar), eendag sal verloor, ons so beangs.  Ons glo dat om alleen te wees, 
om afgesny te wees van liefde, beteken ons sal afgesny wees van die lewe, en van 
God. 
 

Al die strategieë wat ons gebruik om weerstand te bied se eintlike doel is om ons te 
beskerm teen die pyn van alleenheid.  Ons sal enigiets doen om net nie daardie pyn 
te hoef ervaar nie, want ons glo ons sal dit nie oorlewe nie. 

 
Perhaps no experience is more recurrent in our troubled transit than loss.  Our 
life begins with loss.  We are profoundly separated from the protective womb, 
disconnected from the heartbeat of the cosmos, thrust into an uncertain and 
often murderous world.  This birth trauma marks the beginning of the journey 
which ends with the loss of life itself. 

(James Hollis:  SWAMPLANDS OF THE SOUL) 
 
Hierdie vrees vir die uiteindelike, finale alleenwees word gebore in ons eerste 
gewaarwording dat ons apart is van die mense om ons – die eerste besef van “ek” 
en “jy” as twee aparte eenhede. 
 

Wanneer ons agterkom dat ma nie altyd daar is wanneer ons iets nodig het nie, 
omklem die vrees vir die dood ons vir die eerste keer, want ons het haar nodig vir 
elke aspek van ons oorlewing.  Ons lê hulpeloos en skree in ons kot, so hard as wat 
ons kan, want ons weet as sy nie terugkom nie is ons verlore. 

 
Party van ons skreeu en huil nou nog so hard as moontlik as ons verwerping of 
verlating ervaar.  Ander het kleintyd al geleer dit help nie en rol in ‘n bolletjie van 
stom miserabelheid.  Miskien het jy as baba agtergekom jy kan aan jou “dummy” 
suig om jou aandag van die pyn af te trek – as ‘n grootmens doen jy dalk iets meer 
gesofistikeerds, soos om te dobbel of te “shop”.  Daardie gedagte, dat alleenwees 
gelyk is aan dood, bly egter met ons vir die res van ons lewens, soos ‘n melodie 
wat altyd saggies in die agtergrond speel.  En ons doen alles in ons vermoë om te 
verseker dat dit nooit gebeur nie, dat ons nooit weer daardie vreeslike alleenheid 
hoef te ervaar nie. 
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Albert Einstein het gesê: “Man seeks for himself a simplified and lucid image of the 
world, and so to overcome the world of experience by striving to replace it by this 
image.”  Inderdaad. 
 

Daar is drie algemene disfunksionele strategieë wat mense gebruik om hulle 
wêreld-prentjie te verdedig en om nie oorweldig te word deur die pyn van 
verlatenheid nie.  Die drie strategieë is almal gewortel in die simpatiese respons in 
die outonome senuweestelsel, naamlik die veg-, vlug- of vriesreaksies wat in 
werking gestel word as ons dink ons fisiese of ego-oorlewing word bedreig. 

 
Omdat hulle hoofsaaklik onbewus is, is dit baie nuttig om bewus te word van wat jy 
doen as jy druk ervaar.  Dit waarvan jy bewus word, begin dadelik houvas op jou 
lewe verloor.   
 

1. Veg / Ontlading 
“Acting out” is ‘n desperate poging om ontslae te raak van die ekstra 
energie wat jou sisteem nie kan hanteer nie – om stoom af te blaas.  As jy 
die strategie gebruik glo jy nie in “opkrop” nie.  Jy tier, kerm, kla en “moan”.  
Vir jou is ongelukkigheid ‘n aansteeklike siekte – jy dra die chaos oor aan 
almal om jou.  Hoewel ‘n sekere mate van ekspressie gesond is, moet jy maar 
oppas vir die selfhelp-boeke wat vir jou sê: “Express your emotions”. 
 

Om dit “uit jou uit te kry”, om te praat oor jou probleme en uitdrukking te 
gee aan jou emosies kom eintlik neer op ‘n herhaling en ‘n bevestiging van 
die denkpatrone wat in die eerste plek die oorsaak van die probleem is.  
Dis soos om die water uit ‘n sinkende bootjie te probeer uitskep, sonder om 
die lekplek heel te maak. 

 
Hanteer meditasie-tegnieke of begeleide visualiserings wat daarop neerkom 
dat jy die negatiewe gevoelens uitasem of uitgooi, met versigtigheid.  Nog 
voorbeelde hiervan is harde fisiese oefening, seks, of aanhoudend praat oor 
jou probleme by jou vriende of jou terapeut.  Ook om te huil of kwaad te 
word, jou selfoon flenters te gooi, of indirekte maniere om jou lewensmaat te 
straf soos om julle vakansiegeld te brand in ‘n “shopping spree” of ‘n dobbel-
orgie.  Dis die “hissy fit” of die “frothy freak-out”, om jou “toys uit die kot te 
gooi”.  Enige iets wat die energie uit die sisteem ontlaai, wat die frustrasie 
na buite rig.  Die probleem met die strategie is dat ‘n tydelike verligting van 
die drukking die interne ontploffingspunt verhoed waar die sisteem homself 
op ‘n hoër vlak sal herorganiseer.  Die drempel sal nie verhoog word nie.  Jy 
sal vind dat dieselfde ding wat jou vantevore ontstel het, jou die volende keer 
weer net soveel, of dalk meer, sal ontstel.  Dis ‘n hoogs tydelike verligting.  Al 
die energie van jou klaagliedere, vloekery of jou “tantrums” is vermors, want 
die oorsaak van jou probleem – ‘n drempel wat te laag is om die druk van jou 
omgewing te akkommodeer – het nie verander nie.  Dieselfde goed wat jou 
bang, hartseer of kwaad gemaak het, gaan jou nog steeds uit jou kissie laat 
spring. 
 

2. Vries / Blokkeer 
“Acting In” is desperate pogings om te verhoed dat die “input” wat jou 
sisteem, wat reeds oorlaai is, nie kan hanteer nie, te blokkeer.  Meditasies of 
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visualiserings wat neerkom op ‘n “beskermende skild” of om jouself te sien as 
veilig toegevou in ‘n pragtige ligblou / goue kokon, sal dus nie in die lang 
termyn help nie.  Party mense praat aanhoudend sodat niemand anders ‘n 
woord kan inkry nie; dit kan ‘n hoogs effektiewe blokkasie van invloeiende 
energie wees.  Of “Bly stil!”, “Shaddup!”, “Hou jou bek!”, Los my uit!”, “Gaan 
weg!”, “F** off!” ensovoorts wat by jou mond uitkom soos jy uit die vertrek loop 
en die deur agter jou toeslaan.  Jy onttrek, isoleer jouself, gaan lê op jou 
bed, kry stilstuipe, vries, gaan op vakansie om jouself te vind, gaan sien jou 
pokureur, “delete” die persoon se selfoonnommer en sit ‘n blok op sy emails. 
 

Vrees, angs en stres is spierspannings in die liggaam – letterlik pogings om 
die vloei van lewe, gebeure en asem te blokkeer.  ‘n Depressie is wesenlik ‘n 
volslae blokkasie van energie. 

 
Die metabolisme word afgesluit, minder lug word ingeasem, selfs die pupille 
word verklein om minder lig in te laat.  Jy wil alleen wees en jy wil nie meer 
lewe nie.  Jy kan niks meer vat nie.  Jy hou op om te eet.  Jy word siek.  Jy 
boek in by ‘n senuweekliniek.  Jy slaap dag en nag.  Met hierdie stategie word 
die frustrasie na binne gerig.  Hoewel pogings om die verdere invloei van 
energie te stop, die sisteem ‘n ruskansie kan gee en herstel kan bevorder, is 
die effek dieselfde as met ontlading: die drempel bly onveranderd.  As 
dieselfde omstandighede weer opdoem, sal jy weer op dieselfde manier 
reageer. 
 

3. Vlug / Afleiding 
Die derde strategie – ontsnapping of ontvlugting - is enige iets wat jy doen 
wat jou aandag van die probleem aflei.  Jy gaan na ‘n klub, snuif ‘n lyntjie 
Cocaine of kry ‘n nuwe minnaar die volgende dag.  Alkohol, seks, TV, lees, 
sport, skinder, dagdroom, eet, selfs godsdiens kan jou help om nie op die 
situasie te fokus nie.  Baie vorms van meditasie wat aanbeveel word is heel 
ontspannend en aangenaam, maar kom ongelukkig ook neer op ontvlugting, 
byvoorbeeld om jou gedagtes te probeer “blank” maak, of om te fokus op ‘n 
mantra.  Ek stem saam met Pema Chodron (WHEN THINGS FALL APART) 
dat meditasies waar jy van die “donker” probeer ontvlug deur te fokus op “lig” 
of ‘n positiewe gedagte, nie regtig nuttig is in ‘n krisis nie.  “Tong-Len” of 
Barmhartigheid Meditasie wat die basis van die Hospice filosofie vorm, 
beteken dat jy die donkerte en die pyn inasem, dit wil sê direk in die gesig kyk 
en aanvaar. 
 

Die gewoonte van ontvlugting en afleiding kan veroorsaak dat jy in ‘n 
persoonlikheidsversteuring of selfs ‘n psigose verval om nie te ervaar en te 
voel wat besig is om te gebeur nie.  Hierdie is die mees oneffektiewe manier 
om die ongemak van emosionele pyn te probeer vermy.  Daar is geen kans 
dat die ou ontoereikende sisteem kan herorganiseer nie. 

 
Jy merk miskien op dat al hierdie strategieë eintlik neerkom op die dinge wat in die 
Bybel as “sonde” bestempel word.  Vloek is byvoorbeeld ‘n manier van stoom 
afblaas, of om interne chaos op jou omgewing af te laai.  Dit bring vir jou ‘n 
drukverligting en die mense wat dit moet aanhoor, absorbeer jou chaos.  Daarmee 
het jy natuurlik ‘n groeikansie laat verbygaan.  Dis nie soseer dat die vloekery sal 
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veroorsaak dat jy nie eendag na jou dood hemel toe sal gaan nie.  Dis eerder dat die 
gewoonte jou transendering na hoër vlakke van denke hier op die aarde kan 
verhoed.  Jy sal in dieselfde beperkende denkpatrone – jou eie klein hel hier op die 
aarde – wat jou elke keer kwaad maak, bly vassit. 
 
Om dit baie eenvoudig te stel in die woorde van Hale Dwoskin:  
 

What is your key to serenity?  It is so simple that it may confound you.  Let go 
of the feeling of wanting to change it – “it” being anything in your life, or within 
the scope of your personal experience, that you do not like and want to be 
different than the way it is, including events of the past.  If you remain open to 
the elegance and simplicity of this solution, it has the power to set you free. 

(THE SEDONA METHOD) 
 
Meeste mense het ‘n hoofstrategie en ‘n tweede of derde as “backup”.  Jy kan 
byvoorbeeld eers kwaad word, dan onttrek en dan depressief word.  Of jy kan eers 
onttrek en dan kwaad word.  Metode nommer drie, afleiding, is dalk die hele tyd in 
die agtergrond.  Ons gebruik almal die metodes want hulle werk, ten minste in die 
kort termyn.  Daar is ‘n tydelike drukverligting.  Maar die sisteem bereik nooit die 
punt van klimaks nie en groei gebeur nie.  Alle weerstand word veroorsaak deur die 
feit dat jy oor jou drempel is en dat jy daardie feit teenstaan.  Alle emosionele 
ongemak is ‘n teken van weerstand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sisteem kannie van chaos ontslae 
raak nie 

 

Sisteem kannie van chaos ontslae 
raak nie 

Hoë invloei van omgewing 

Hoë invloei van omgewing 

Blokkeer Energie / Vries:  

Angs / Stress 

DRIE MANIERE WAAROP MENSE 

OORWELDIGING VERMY 

Wanneer sommige mense gestres of oorweldig voel probeer hulle rasend hard om die entropie uit te 
stoot deur woede-uibarstings, huilery, fisiese aktiwiteit, seks, aanhoudende pratery of enigiets 
anders wat entropie uit die sisteem uitstoot en die druk verlig. 

Ander mense sal enigiets doen om te verhoed dat meer energie die sisteem binnekom, soos om 
hulself te isoleer, af te sluit, depressief te raak, of selfs om siek te word. 

Ontlaai Energie / Veg:  

Woede / Huil 
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SOET KINDERS WORD ONGELUKKIGE GROOTMENSE 
 

It is better to do your own duty 
Badly, than to perfectly do 

Another’s; you are safe from harm 
When you do what you should be doing. 

 (BHAGAVAD GITA) 
 

Ongetwyfeld is dit vir party mense moeiliker om die lewe te hanteer as vir ander.  
Jou kinderjare het jou dalk swak toegerus vir die kompleksiteit van volwasse 
lewenseise.  Die “good child syndrome” behels houdings wat neerkom op ‘n lae 
toleransie vir stres.  Konserwatisme (rigiditeit aangebied as “beginselvastheid” of 
“gelowigheid”) is wesenlik om aanhoudend van die “blokkeer” strategie gebruik te 
maak om uitdaging en oorweldiging te vermy.  Jy is propvol “moets” en “moenies”, 
“behoorte” en “magnies”. 

 
Jy is in wese bedorwe – jy het nie genoeg geleenthede gekry om taaiheid, 
buigsaamheid en aanpasbaarheid te ontwikkel nie.  Jy is (oor-) beskerm teen die 
lewe soos dit is.  Jy kyk om jou rond en jy sien mense wat dinge doen wat jy nie 
“kan” doen nie – hulle maak meer geld as jy, hulle het ‘n beter huwelik en ouliker 
kinders as jy, hulle is mooier, slimmer, meer avontuurlik, meer selfversekerd as jy, 
ens.  Jy dink “ek behoort” meer sus of so te wees, “ek behoort nie” te wees soos ek 
is nie.  Jy wil ‘n “soet kind” wees, al is jy al ‘n grootmens.  Dis so deel van jou dat jy 
dit nie eers opmerk nie.  Miskien kan jy ‘n lys maak van die dinge wat jy dink jy 
behoort te wees en doen.  Kyk na die lys en vra jouself of of jy regtig daardie dinge 
wil wees en doen. 
 

Begin om dinge te doen omdat jy dit wil doen, nie omdat jou programmering vir jou 
sê jy behoort dit te doen nie.  As daar iets is wat jy nie doen nie, laat dit wees omdat 
jy dit nie wil doen nie, nie omdat jy bang is dat jy skuldig sal voel of wat mense sal 
dink as jy nie dit doen nie. 

 
‘n Soet kind is iemand wat die reëls volg, maar in baie situasies het die 
reëlgehoorsame persoon nie veel opsies nie.  Vryheid en buigsaamheid ontbreek.  
Reëls gee jou ‘n padkaart in die lewe en verwyder onsekerheid, maar dis 

Hoë invloei van omgewing 

Afleiding / Vlug 

Gewoonlik sal ‘n persoon terwyl hy/sy een van die boonste twee strategieë gebruik, sy/haar aandag 
ook aftrek met alkohol, dwelms, seks, TV, fisiese aktiwiteite, lees, ens. 
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beperkend.  Daar is geen stel reëls wat pas vir elke situasie nie.  Iemand wat altyd 
probeer om die “regte” ding te doen, voel dikwels verward en hulpeloos, of kwaad 
omdat die wêreld nie is soos dit “behoort” te wees nie. 
 

Possibilites are eliminated here.  The word “decide” resembles the words 
homicide or suicide, and it means to cut off all possibilites except one. 

(Dawna Markova: THE OPEN MIND) 
 

As jy jou lewe baseer op ‘n stel reëls en verwagtings, in plaas daarvan om 
buigsaam en kreatief te respondeer op werklike situasies, gaan jy altyd gestres en 
miserabel wees.  Vir jou sal Mark Twain se woorde waardevol wees: “Education 
consists mainly in what we have unlearned.” 

 
Die probleem is dat die meeste “soet kind”-boodskappe kom in die vorm van 
verbiedings – wat jou ouers vir jou gesê het jy “mag nie” doen en wees nie.  Hulle 
het jou aandag gevestig op allerlei soorte gedrag, gevoelens, denkwyses en mense 
wat antivoorbeelde is van wat “verkeerd” is.  Die gevolg is ongelukkig dikwels ‘n 
grootmens wat die lewe swak hanteer. 
 

OM ‘N SOET KIND GROOT TE MAAK 

Wat ‘n Ouer Wil Sê Wat ‘n Kind Hoor Hoe die Soet Kind as Grootmens 
Optree 

‘n Soet Kind is: Om ‘n Soet Kind te Wees: Om ‘n Soet Grootmens te Wees: 

 Nie negatief nie. 

 Nie kwaad nie. 

 Nie selfsugtig nie. 

 Nie oneerlik nie. 

 Nie hoogmoedig of 
selfbehep nie. 

 Nie opstandig nie. 
 

 Moenie teëpraat nie. 

 Wees beleefd. 

 Hou op om ‘n suur gesig te 
trek. 

 Wees netjies. 

 Hou op kerm. 

 Moenie slaan nie. 

 Moenie baklei nie. 

 Hou op kla. 

 Glimlag, maak nie saak wat 
nie. 

 Moenie huil nie. 

 Hou op vrae vra. 

 Moenie verwaand wees 
nie. 

 Moenie kwaad word nie. 

 Moenie selfsugtig wees nie. 

 Wees bang om as ongevoelig, 
taai, selfsugtig, onsensitief of 
gevoelloos beskou te word. 

 Glimlag wanneer jy ontsteld is. 

 Ontken dat jy kwaad word. 

 Moenie selfsugtige versoeke 
maak nie. 

 Vertel vir mense goed wat in hul 
eie belang is. 

 Gee “moet” instruksies aan ander. 

 Sê kritiese goed agter ander se 
rug. 

 Waarsku ander teen “slegte” 
mense. 

 Moenie komplimente maklik 
aanvaar nie. 

 Wanneer jy iemand seermaak, sê, 
“Maar ek bedoel goed.” 

 
Soos Ursula Leguin (DANCING AT THE EDGE OF THE WORLD) sê: “Minds that 
don’t change are like clams that don’t open.”  Om ‘n soet kind te wees het niks met 
ouderdom te doen nie.  Daar is oumense in die ouetehuis wat nog steeds gebonde is 
deur die reëls wat hulle in hulle kinderjare geleer het.  As hulle iets doen wat teen die 
reëls is, voel hulle ongemaklik en skuldig.  As iemand anders die reëls breek, is hulle 
depressief of kwaad.  Eet jy nog steeds alles wat op jou bord is?  Is daar reëls wat jy 
nog steeds volg, al het hulle nie meer waarde of betekenis vir jou nie? 
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‘n Soet kind, net soos ‘n mishandelde kind, het baie weerstand teen verandering en 
word maklik oorweldig deur omstandighede.  Die uitdaging vir albei is om 
buigsaamheid te ontwikkel – nuwe maniere van dink, voel en optree.  Dit verg 
moed, want dit beteken om “buite die boksie” te tree en dis skrikwekkend om nuwe 
terrein te verken. 

 
Buigsame, veerkragtige (“resilient”) mense is nie reëlgebonde nie.  Hulle benader 
elke unieke situasie buigsaam en kreatief, in die lig van die uitkoms wat hulle wil hê, 
eerder as uit vrees om “anders” te wees.  Hulle het ‘n wye repertoire van moontlike 
optredes en strategieë in die meeste situasies.  Hulle vertoon soms teenstrydige 
gedragspatrone en is bereid om verskillende perspektiewe op elke saak te 
oorweeg.  Hulle kan medededeelsaam én selfsugtig wees.  Hulle kan oop én 
waaksaam wees.  Hulle kan eerlik én oneerlik wees.  Soms is hulle optimisties, soms 
pessimisties.  As die situasie dit verg, is hulle óf sensitief óf dikvellig.  Hulle is sterk 
én teerhartig, vriendelik én afsydig. 
 
Die punt is dat hulle emosioneel veerkragtig is, want hulle kan vloei met 
omstandighede.  Hulle is in voeling met die werklike en veranderende eise van 
situasies en weet dat elke optrede ánder moontlike gevolge het.  Dit beteken nie dat 
hulle sonder beginsels, gewetenloos of sonder integriteit is nie.  Maar hulle weet dat 
dit nie in elke situasie toepaslik is om eerlik te wees nie.  Hulle hoef nie altyd “nice” 
te wees nie.  Hulle hoef nie te konformeer en in beheer te wees nie.  Hulle is 
gewillig om foute te maak.  Hulle weet: “Wise action comes from experience; 
wisdom comes from bad experience.” 
 
 
OM WEER SOOS ‘N KIND TE VOEL 
 
En tog is dit nie so moeilik om ons oorspronklike heelheid, openheid en 
spontaineïteit te onthou nie.  Ons hoef nie so vêr te soek nie.  Dis altyd in ons, 
miskien as ‘n vae gevoel of herinnering uit ons kindertyd.  Maar dis ‘n diep en 
bekende herinnering, wat jy onmiddellik herken as jy dit weer voel, soos om huistoe 
te kom nadat jy lank weg was.  As jy doenig is sonder om gesentreerd te wees, voel 
jy nie tuis nie.  As jy herverenig met jou wesenheid, al is dit net vir ‘n moment, 
weet jy dit dadelik.  Jy weet jy is by die huis, ongeag waar jy is of watter probleme 
jou in die gesig staar.  (Jon Kabbat-Zinn: FULL CATASTROPHE LIVING) 
 

We shall not cease from 
Exploration and the end 

Of all our exploring will be 
To arrive where we started 

And know the place for 
The first time. 

(T.S. Eliot) 
 
Om weer soos ‘n kind te voel is om gevoelens toe te laat om ongehinderd deur 
jou liggaam te vloei.  Emosie is energie wat deur die liggaam beweeg, aangedryf 
deur spesifieke gedagtes.  Laasgenoemde is gewoonlik herinneringe van 
onvoltooide ervarings uit jou kindertyd. 
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Dis bevrydend om te onthou dat die energie in die kern van emosie ‘n genesende 
krag is.  As die golwe van emosie nie onderdruk word nie, sal jy uitspoel op ‘n strand 
waar jy ten volle lewendig en vredevol voel.  Liefde is die meesterskoonmaker.  
Die energie van liefde wil al jou weerstand teen die lewe uit jou uitspoel en jou heel 
maak.  Hoe meer liefde, uitdaging en opwinding daar in ‘n situasie is, hoe meer sal jy 
verstyf. 

 
Bob Mandel (OPEN HEART THERAPY) stel dit kort en kragtig: “What you can’t 
feel, you can’t heal.”  Wat jy nie bereid is om te voel nie, kan jou nie transformeer 
nie.  Baie mense is so uit voeling met hulle emosies dat hulle letterlik nie weet hoe 
hulle voel nie.  Sodra ‘n intense sensasie opkom, verstyf hulle en hou hulle asem 
op.  As jy ophou asemhaal, stoot jy letterlik koolsuurgas terug in jou bloedstroom 
en in die liggaamselle, en dit veroorsaak ‘n soort verdowing van al vyf die sintuie.  
Baie van die tekens wat ons beskou as die natuurlike gevolge van veroudering is in 
werklikheid die kumulatiewe effek van jare se emosionele anestesie (Latyn: om 
bewussyn / pyn te verdoof), soos in narkose. 
 

Onverwerkte kinderemosies sit in die liggaam as “body armour”.  Dit word letterlik 
soos ‘n pantserpak wat die liggaam probeer verdedig teen die herbelewing van 
dieselfde soort ervarings wat jy nie as kind kon verwerk nie.  Dis daardie stywe nek 
en skouers, die stywe boude, die onbuigsame rug en knieë, die dooie 
geslagsorgane, die knop op die krop van jou maag, die spastiese kolon, die 
hardlywigheid, die gesig se frons, stywe lippe, en die kwaai oë. 

 
Mettertyd manifesteer die chroniese blokkasies van die energie wat deur die liggaam 
probeer vloei, as die kwale en siektes wat ons middeljare versuur en ons oudag ‘n 
marteling maak – hoofpyn, rugkwale, artritis, sinusitis, aambeie, maagswere, 
impotensie, hoë bloeddruk, Alzheimer’s, ens. 
 
Jou man kom bietjie laat huis toe en jou liggaam word warm van liefde.  
Onbewustelik onthou jy alleentye toe jy gedink het jou ma of jou pa is nie lief vir jou 
nie, en die ou pyn van verwerping word geaktiveer.  Miskien word die liefde en die 
vrees vir verlating in jou kop opgemeng en jy voel hartseer.  Maar voor jy die 
hartseer kan voel, is jy sommer al kwaad.  Of dalk weet jy nie eers dat jy enige 
emosie voel nie, want jy rasionaliseer, maar môre het jy verkoue en jou nekspasma 
word net al hoe erger.  Jy sê jy voel OK; net ‘n bietjie gestres.  En so gaan dit. 
 

Die lewe bring daagliks vir jou geleenthede om ou kinderpyn te herbelewe en te laat 
deurvloei, maar jy bied weerstand:  

 
You keep attracting the love you need to heal yourself, but when your ass is 
on the line you choose to retreat rather than risk total surrender.  The pain you 
feel is the result of the effort it takes to hold on to your ego when your spirit is 
screaming “Let go, you fool!” 

(Bob Mandel: OPEN HEART THERAPY) 
 
Die KURSUS IN WONDERWERKE sê inderdaad jy is nooit ontsteld vir die rede wat 
jy dink nie.  “Every upset is a setup!”  Ons kan sê dat jy onbewustelik die situasie 
skep om die onverwerkte kinderemosies te aktiveer, maar as die gevoelens opkom 



 44 

voel jy nie veilig en ontspanne genoeg om dit deur te werk nie.  Jy onderdruk dit tot 
die volgende keer, dan vererg jy jou weer oor dieselfde ding.  Dis ‘n ander manier 
van sê wat ons in die hoofstuk as ‘n lae drempel beskryf het, om te beklemtoon dat 
daar ‘n versteekte agenda en geleentheid vir genesing in elke ontsteltenis is.  As 
jy ontsteld is oor iets, begin dadelik deur verantwoordelikheid te neem vir die feit dat 
jy die situasie onbewustelik aangetrek het – jou kinderbloudruk het dit geskep.  
Maak nie saak hoe sterk die versoeking is om die slagoffer te speel nie, moet jy 
verantwoordelikheid neem vir iets in jou onbewuste wat die situasie geskep het en 
onthou dat daar ‘n hoër agenda is: om jou weer heelhartig en vry te laat voel. 
 
Hier is ‘n analogie wat nuttig is.  Dink aan emosionele toestande as ‘n toonleer wat 
strek van apatie aan die onderste punt tot by vrede as die hoogste punt: 
 

Apatie – Hartseer – Vrees – Begeerte – Woede – Trots – Moed – Aanvaarding – Vrede 
Koud – Skaam – Angstig – Frustrasie – Irritasie – Voldaan – Seker – Deernis – Kalm 
Misluk – Skuldig – Onseker – Gierig – Ongeduld – Oordeel – Ek kan – Liefde – Stil 
Lui – Smart – Skaam – Obsessie – Walging – Koppig – Fluks – Vreugde – Lig 
Moeg – Jammer – Kommer – Selfsug – Jaloers – Arrogant – Sterk – Plesier – Ek is 
Verlore – Droefheid – Stres – Ongeduld – Haat – Krities – Geluk – Empatie – Heel 

 
Stel jou voor dat jou emosies is soos hoe jy dit sou ervaar as ‘n oseaan van energie 
deur ‘n pyp of ‘n tuinslang probeer vloei en jou liggaam en gemoed is die kanaal.  As 
jy in apatie of depressie is, is die pyp omtrent heeltemaal toegeknyp – baie min of 
enige energie word deurgelaat.  Met hartseer is die kanaal ‘n klein bietjie oper – 
minstens kan jy uitdrukking gee aan die energie.  As jy by moed kom, is die energie 
so oop dat jy kreatief op jou doelwitte kan fokus, en by aanvaarding is dit vry-
vloeiend en jy kan stralend fokus op wat wonderlik is in jou lewe.  In ‘n toestand van 
vrede is is daar geen beperking nie en jy is een met die oseaan.  As jy op dié 
manier na jou emosies kyk, kan dit jou help om nie meer skuldig te voel oor jou 
gevoelens nie.  Emosies is net energie. 
 
‘n Ander metafoor wat deur guru’s gebruik word is om te dink aan jou liggaam-
gemoed as ‘n rivier waardeur die onbeperkte energiestroom van die lewe wil vloei.  
Die een oewer is positief, die ander negatief.  As jy die negatiewe oewer probeer 
vermy, vernou die rivierbedding progressief en later kan net ‘n straaltjie lewe 
deursyfer.  Ontspan en laat toe dat die lewenstroom jou rivierbedding diep en wyd 
oopspoel. 
 

Jou kapasiteit om negatiewe ervaring te verwerk verhoog jou kapasiteit om positiewe 
ervaring te geniet en ook jou vermoë om met kalmte en deernis om te sien na 
diegene wat nog nie wakker geword het nie. 

 
Jy kan inderwaarheid niemand konstruktief bystaan as jy meegesleur word deur 
hulle emosies nie.  Die teenoorgestelde van onkunde (“ignorance”) en verknogtheid 
is nie onverskilligheid (“indifference”) en ‘n kil hart nie, maar “Enlightenment”, wat 
barmhartigheid (“compassion”) insluit. 
 

Jou natuurlike, ingeskape manier van wees is om oorvloedig, vry en vredevol te 
voel.  Dis jou geboortereg om spontaan, onversteurbaar, veilig en vloeiend te lewe, 
ongeag wat besig is om in jou lewe te gebeur.  Dis reeds daar, net onder die 
oppervlakte van jou emosies, of sal ons sê dis net bokant jou huidige drempel. 
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Miskien dink jy as jy rustig word, as jy ontsteltenis prysgee, sal jy niks meer voel 
nie.  Jy wonder of die lewe al sy kleur gaan verloor.  Die versekering word in die 
Sneeuwitjie storie gegee: as jy die swart en die wit – buite en binne – as deel van 
die groter volmaaktheid aanvaar, sal daar altyd ‘n spatsel rooi wees.  Dit beteken 
ongeag wat gebeur, ‘n vonk van genot, vreugde, vitaliteit en betekenis.  As jy jou 
passie prysgee, sal jy ook jou persoonlikheid prysgee?  Op die eerste deel van die 
vraag, onthou die oorspronklike betekenis van die woord “passie” het twee kante: 
groot lyding en groot vreugde.  Altwee beteken in wese “ekstase” (Grieks: “om 
buite jouself te tree”).  Altwee breek die eng grense van die ego oop en lei groter, 
dieper, intenser lewe in.  Wat die persoonlikheid betref, wel, soos reeds gesê: daar is 
nie “persoonlikhede” in die hemel nie.  Jou sterreteken – “ek is ‘n Pisces / Cancer / 
Virgo” – kan ‘n selfregverdiging en die boeie aan jou ego wees. 
 

Om ‘n onbeperkte drempel te hê vir die wonderbaarlike rykdom van die lewe soos dit 
is, sal jou beslis nie emosioneel doodmaak nie.  Inteendeel.  Weerstand en die 
gepaardgaande anestesie sny jou juis af van die natuurlike goedheid en skoonheid 
van die lewe, selfs meer as wat dit jou afsny van die pynlike emosies. 

 
Dit sny jou af van jou vermoë om weer, soos ‘n kind die lewe heelhartig, met 
vreugde, genot, entoesiasme, humor, kreatiwiteit en ware liefde, en uiteindelik, jou 
onbegrensde ware Self te ervaar. 
 

 


