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SONG OF MYSELF 
Walt Whitman 

 
I celebrate myself, and sing myself, 

And what I assume you shall assume, 
For every atom belonging to me as good belongs to you… 

 
Swiftly arose and spread around me the peace and knowledge 

That pass all the argument of the earth, 
And I know that the hand of God is the promise of my own, 
And I know that the spirit of God is the brother of my own, 

And that all the men ever born are also my brothers, 
And the women my sisters and lovers, 

And that a kelson of the creation is love… 
 

Die gemoed-liggaam is „n geïntegreerde netwerk.  Ons het vantevore aan die 

brein en senuweestelsel gedink as „n hiërargiese struktuur met „n beheersentrum 
(die brein) aan die stuur en „n trapsgewys afwentelende reeks strukture laer af 
wat elkeen „n minder belangrike funksie as die een bo hom het.  Dis soos „n 
maatskappy met „n hoofdirekteur bo-aan, „n bestuursraad onder hom, en verder 
af mense met minder belangrike posisies, tot by die deurwag en die 
skoonmakers heel onder in die “pecking order.”  Vandag is daar maatskappye 
met „n meer “plat” of demokratiese struktuur, waar almal min of meer dieselfde 
gesag en seggenskap het.  Hendendaags dink ons ook aan die gemoed-liggaam 
as „n netwerk, waar elke sisteem binne-in die groter sisteem gelyke mag het om 
die totale funksionering van die netwerk te beheer. 
 
In „n netwerk kan jy teoreties op enige knoppie druk om fundamentele 
verandering in die totale netwerk te veroorsaak.  Dis eintlik meer soos „n 
spinneweb waar „n aanraking op enige plek die hele web affekteer.  Jy kan enige 
plek aan die web raak en die effek is onmiddellik voelbaar in die totale struktuur.  
Enige punt of plek is gelyk ten opsigte van die potensiaal om die vloei van 
inligting dwarsdeur die netwerk te beheer.  Elke subsisteem is „n node of nodale 
punt, en derhalwe „n potensiële intreepunt in die totale sisteem.  Daarom is daar 

soveel verskillende soorte terapieë wat elkeen op sy eie „n verskil kan maak. 
 
Mense vra dikwels vir my: “Is daar nie „n pil wat dit alles kan regmaak nie?”  
Inderdaad is daar deesdae „n pil vir alles, maar daar is beslis nie „n pil wat alles 
kan regmaak nie.  Baie mense neem drie of vier soorte medikasie vir allerlei 
chroniese toestande soos depressie, angstigheid, hoë bloeddruk, cholesterol en 
slapeloosheid.  Soms moet hulle pille drink om die newe-effekte van pille te 
“genees”.  As een sisteem in die network uit orde is, volg ander sisteme soos 
domino‟s wat val.  „n Tipiese en tragiese voorbeeld is „n prestasie-gedrewe en 
perfeksionistiese vrou wat vir my vertel sy is op slaappille, pille om haar bloed te 
verdun na „n ligte trombose, en „n hormoon-aanvulling.  Sy is oorgewig, 
hardlywig, het nekspasma en lae rugpyn, drink te veel, hou nie meer van seks 
nie, skreeu op haar kinders en haar skildklier moet getoets word.  Sy is 43 jaar 
oud en oefen vier of vyf keer „n week in die gym tot die sweet spat, maar weier 
om die veranderings in haar lewe te maak wat regtig die verskil sal maak.  
Ongelukkig het die anti-depressant en die kalmeermiddel wat haar  
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dokter voorgeskryf het, net genoeg gehelp om haar te help om aan te hou lewe soos 
sy lewe en aan te hou dink soos sy dink oor die lewe. 
 
Ek glo in „n holistiese benadering.  Dit beteken dat ons na al die subsisteme binne 

die gemoed-liggaam kyk, en soveel as moontlik van hulle gelyktydig aanspreek.  
Daar is nie „n enkele “quick-fix” nie.  Om gesond en gelukkig te wees, hoef egter nie 
meer pyn en moeite mee te bring nie.  Dit gaan oor klein postiewe veranderinkies – 
“baby steps!” – wat jy in jou liggaam-gemoed invoer en in stand hou, al val jy van tyd 
tot tyd „n bietjie terug.  Onthou dat net soos elke ander lewende organisme op die 
planeet, is daar basies net twee maniere van wees: jy is of gemaklik, gelukkig en 
gesond, of jy is in die moeilikheid en dit kan manifesteer as enige een of „n 
verskeidenheid.van fisiese en/of psigiese simptome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEFDE OF VREES 
 
Tien jaar gelede toe ek Jerry Jampolsky se boek LOVE IS LETTING GO OF FEAR 
lees, het ek gedink dis oorvereenvoudigde “pop psychology” om te sê daar is net 
twee emosies, naamlik liefde en vrees.  As die vrees laat los word, is die mens se 
natuurlike toestand liefde.  Vandag besef ek al hoe meer Jerry en baie ander 
skrywers wat steun op die KURSUS IN WONDERWERKE is reg.  Dis nie net „n 
spirituele waarheid nie, maar dit berus ook op „n universele psigo-biologiese wet.  
Alle lewende wesens se verhouding tot hulle omgewing is gebaseer op twee basiese 
instinkiewe modaliteite wat wedersyds uitsluitend is: ontspanning, veiligheid, plesier, 
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genot, toenadering en konneksie (liefde) aan die een kant, en aan die ander kant 
spanning, stres, woede, haat, diskonneksie (alles gebore uit vrees). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terloops, die KURSUS IN WONDERWERKE waarna ek baie verwys, is nie „n 
kursus wat jy moet gaan bywoon die, dis „n boek wat jy by enige groterige 
boekwinkel kan kry of bestel.  Dis in kort: “a course in spiritual psychotherapy aimed 
at replacing a thought system based on fear, and replacing it, instead, with a thought 
system based on love.”  Ek hou daarvan as „n aanvulling tot die Bybel, omdat baie 
mense die pragtige leerstellings van Jesus ongelukkig so misverstaan dat dit hulle 
nog meer vreesagtig en skuldig laat voel. 
 
Die belangrikste mikpunt van psigoterapie is om die totale netwerk uit sy chroniese 
noodtoestand – uit die veg-, vlug- of vries-rat – uit te kry.  As die liggaam-gemoed in 
„n chroniese sistemiese stres sindroom vasgevang is, kan ons ook in terme van 

sisteemteorie sê die totale netwerk – en dus al sy subsisteme – is oor sy 
gemaksdrempel.  As die netwerk onder sy drempel funksioneer, met ander woorde 
oorwegend parasimpaties is, voel jy gemaklik, gelukkig en gesond.  As die sisteem 
oor die drempel is van wat dit met gemak kan hanteer, kan ons sê al die subsisteme 
en lewensprosesse is oorwegend simpaties.  Die idee van „n drempel kan ook 
verduidelik word deur die metafoor van „n skaal te gebruik.  Die punt waar die skaal 
oortip van die gemaksone na die oorlewingsrat, is die netwerk of sisteem se 
drempel. 
 
Die ideale toestand in die gemoed-liggaam berus op „n delikate balans tussen 

simpatiese en parasimpatiese funksies in die outonome senuweestelsel.  Tydens 
normale rustige asemhaling (of goeie seks!) is daar byvoorbeeld „n ingewikkelde, 
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maar harmonieuse eb en vloei tussen simpatiese en parasimpatiese prosesse.  By 
meeste mense is hierdie balans egter versteur en is die hele netwerk oorgeaktiveer 

ten gunste van die simpatiese funksies en prosesse.  Die parasimpatiese prosesse 
word verwaarloos en die gevolge van die wanbalans is legio.  Die wortel van die 
kwaad word nie aangespreek nie.  „n Magdom farmakologiese middels word 
voorgeskryf vir die onderdrukking van die tekens en simptome van simpatiese 
ooraktivering.  Baie mense is jarelank op slaappille, antidepressante, 
kalmeermiddels, hoë bloeddruk pille en selfs Beta-blokkers om bewerigheid, 
hartkloppings en ander tekens van oormatige adrenalien-afskeiding te kamoufleer. 
 
Die probleem met farmakologiese onderdrukking van simpatiese simptome is die 
boomerang-effek.  Dis soos as jy medikasie neem vir „n loopneus.  Dit kan jou neus 
heeltemaal opdroog, maar „n paar ure later is jou neus nog meer verstop en jy moet 
weer die medikasie neem.  Dis soveel te meer die geval met simptome van 
angstigheid.  Inderdaad is kalmeermiddels die swakste geneesmiddel vir stres en 
angs, want op die lang duur vererger dit die simptome.  Die dosering moet 
aanhoudend verhoog word.  Die enigste werklike oplossing is om die balans in die 
senuweestelsel te herstel deur die simpatiese ooraktivering tot bedaring te bring 

en parasimpatiese tonus te verhoog – die herstel van balans.  Die verligting deur nie-
farmakologiese metodes is natuurlik stadiger, maar die voordeel is dat dit nie 
ongunstige newe-effekte het nie, dis nie toksies nie en dis gratis. 
 
Die simpatiese respons is in alle lewende organismes ingebou met die doel om 
oorlewing te verseker in „n fisiese noodsituasie.  Al die reaksies wat met stres 
gepaard gaan, is baie nuttig in „n oorlogsituasie en elkeen het „n logiese funksie.  As 
die reaksies chronies word, veroorsaak hulle ongemak en word hulle as fisiese of 

psigiese “simptome” beskou.  Met ander woorde, daar is niks verkeerd met 
simpatiese aktivering as jou lewe in gevaar is nie, maar die toestand word insigself 
inderdaad gesondheidsvernietigend en selfs lewensgevaarlik as dit onnodiglik en 
aanhoudend bestaan terwyl daar nie „n fisiese gevaar in jou omgewing is nie.  In „n 
fisiese noodsituasie is dit byvoorbeeld nuttig en noodsaaklik dat jou harstpoed 
versnel en jou bloeddruk verhoog om bloed na die spiere te pomp sodat jy kan 
“skop, skiet en donder” of vinnig weghol.  Dis ook nuttig dat bloed uit die vel onttrek 
word om bloeding en sensitiwiteit te voorkom in geval van besering.  Omdat 
spysvertering en virus- en siektebestryding nie noodsaaklik is in „n gevegsituasie nie, 
word hierdie funksies tydelik gestaak. 
 
Die liggaam-gemoed “redeneer” sedert die begin van menslike evolusie dat 
liefdevolle gedagtes, dankbaarheid, normale bloeddruk, spysvertering en 
siektebestryding weer hervat kan word – vanaand as ons rustig in die grot onder die 
velle, langs die veilige vuurtjie indut.  Dan kan die parasimpatiese rat oorneem en 
diep restourasie van al die fisiese, organiese, en neurochemiese skade van die dag 
plaasvind.  Die probleem kom natuurlik as dit nie gebeur nie.  Jy lê onder die 
katoenlakens en die donsduvet en jy “worry” nog steeds oor jou kinders, jou 
beleggings, jou “affair”, jou huispaaiement en wie weet wat nie alles nie. 
 
Die liggaam se inherente intelligensie berus in „n noodtoestand op die beginsel van 
ekonomie.  Alle nie-essensiële funksies word onderdruk ten gunste van wat op 

daardie oomblik noodsaaklik is: aksie!  Daarom word bloed na sekere dele van die 
brein gestuur wat te doen het konkrete besonderhede en fisiese optrede.  
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Breinfunksies wat te doen het met abstrakte denke en belewings van liefde word 
onderdruk ten gunste van detail-fokus en paranoia, wat baie nuttig is as jy in „n 
loopgraaf sit of op die uitkyk is vir terroriste. 
 
As dit egter „n chroniese toestand word, dink jy naderhand jy is maar so gespanne, 
pessimisties, krities, perfeksionisties en gedrewe.  Jy dink dis jou natuurlike aard om 
nooit te kan stilsit of jou gedagtes te kan stilkry nie – dis maar hoe jy van kleinsaf 
was.  En jou ma of jou pa (of albei) was ook so.  Stellig jou hele familie.  Die 
stresgewoonte is seer seker ten dele geneties, maar dit word definitief ook binne 
families aangeleer deur opvoeding en voorbeeld.  As ek „n kwalitatiewe EEG met „n 

kliënt bespreek, sê ek dikwels vir hulle dis „n perfekte breingolf-patroon – vir „n 
soldaat in die middel van „n slagveld, of dalk vir „n honger krokodil.  Vir „n huisvrou, „n 
inginieur of „n kunstenaar, is dit egter nie so nuttig nie. 
 
 
STRES IS DIE DUIWEL SE OORKUSSING 

 
My ouma het altyd gesê: “Ledigheid is die duiwel se oorkussing.”  Baie ander dinge 
wat sy gesê het in verband met die goue middeweg, stiltetyd, bid voor ete en 
Sondae rus, was beslis korrek.  In dié opsig was sy beslis 100% verkeerd – jy kan 
maar gerus „n bietjie meer ledig wees.  Ontspanning en veral die totaal “ledige” 
toestand van meditasie is die engele se oorkussing.  Stres is die primêre of 
intensiverende oorsaak van die meeste fisiese en psigiese probleme.  Dit maak nie 
saak of jy dit vrees, spanning, angstigheid, angsaanvalle, bekommernis, 
hiperaktiwiteit, gedrewenheid of besige gedagtes of wat ookal noem nie; dis 
simpatiese oorstimulasie of stres.  “Stress is the mother of all disease.” (Caroline 
Myss: WHY PEOPLE DON‟T HEAL)  Selfs as die eerste oorsaak in die omgewing 
geleë is, of spruit uit genetiese of ander fisieke faktore, kan enige probleem of siekte, 
insluitende chroniese pyn, verlig word deur ontspanning en beter asemhaling. 
 
Ontspanning en genoeg suurstof is die voorwaarde vir die aktivering van al die 
natuurlike ingeskape prosesse waardeur die liggaam-gemoed netwerk homself 
voortdurend probeer balanseer en genees.  Selfs in Derde Wêreld lande wat 
gewoonlik geassosieer word met meer dramatiese en eksotiese siektes soos HIV-
VIGS, die Eblola-virus en Malaria, is die meeste siektes wat deur dokters behandel 
word, nog steeds die stresverwante siektes wat in die Westerse wêreld „n epidemie 
is, soos hoofpyn, spastiese kolon en maagswere.  Stres neem verskillende vorms 
aan in verskillende kulture.  Maar om mens te wees, is om te stres. 
 
In ander hoofstukke word verduidelik hoe intense negatiewe emosie gebruik kan 
word om spesifieke stresdrempels te verhoog.  Daar word ook verduidelik hoe jou 
algemene stres- / gemaksdrempel vir wat in jou lewe aangaan saamhang met die 
bloudrukke oor jouself en die wêreld wat tydens jou kwesbare kinderjare in jou 
senuweestelsel ingegraveer is.  Daardie kinderbloudrukke is in jou sentrale 
senuweestelsel en in jou selgeheue ingebrand en is nou nog in wese die bepalende 
faktor ten opsigte van waarvoor jy gemaklik kan “ja” sê in die lewe.  Dit bepaal of jy 
„n vredevolle binne-koninkryk het of nie, want die basiese indrukke wat jy oor jouself 
en die lewe gevorm het nog voor jy kon praat, bepaal vandag nog jou basiese 
uitgangspunt in die lewe. 
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In daardie hoofstukke is ook beklemtoon dat terapie wat neerkom op blote ontlading, 
blokkering of vermyding van negatiewe emosie, net kort termyn verligting van 
simptome sal bring.  Sommige terapeute (soos Jo Steenkamp: SPONTANEOUS 
INTRASYSTEMIC HEALING PROCESS / SHIP) is daarom totaal gekant teen 
terapie wat gemik is op ontspanning, spirituele verryking of positiewe denke, 
aangesien dit, net soos medikasie, die intensivering van pynlike emosie wat nodig is 
vir spontane intrasistemiese transformasie kan dwarsboom.  Miskien voel jy bietjie 
beter, maar jy is wesenlik nog vasgevang in „n noodtoestand wat vernietigend is vir 
jou totale sisteem as dit chronies word.  Dis „n baie geldige punt en ek wil 
beklemtoon dat die riglyne wat hier volg, nie gesien moet word as plaasvervangers 
vir die grondige deurwerk van pynlike emosies en verandering van die 
kinderbloudrukke nie. 
 
Die beste benadering berus op „n balans tussen die metodes wat ek in DIE POORT 
VAN PYN en DIE HEMELVAART beskryf, en die metodes wat hieronder genoem 
word.  Om bloot staat te maak op diep emosionele transformasies sal egter ook nie 
noodwendig die jarelange gewoontes van vlak borsasemhaling, negatiewe denke, 
swak eet en slaappatrone, spierspanning, versteurde elektriese golwe in die brein 
ensovoorts laat verdwyn nie.  Die riglyne wat hier volg, moet dus nie gesien word as 
„n manier om grondliggende beperkende uitgangspunte toe te smeer met „n lagie 
pienk verf wat bestaan uit gesonde gewoontes en positiewe denke nie.  Dit sal in elk 
geval nie werk nie.  Die volgende riglyne moet versigtig en oordeelkundig 
gebalanseer word met die genoemde “diep” metodes wat die onbewuste “operating 
system” in die psigobiologiese rekenaar aanspreek. 
 
 
ASEM IS DIE SILWER KOEËL 
 

Psyche, the Greek word which is the root of the word psychology, means 
“soul”.  Psyche has twin etymological roots: one the butterfly whose 
mysterious, beautiful, but elusive permutations metaphorically dramatize our 
experience of soul; and the other, from the verb “to breathe”, is an analog of 
that invisible wind which enters at birth and departs at death.  How ironic that 
modern psychology so often addresses only the behaviours which can be 
observed and converted to statistical models, or cognitions which can be 
reprogrammed, or biochemical anomalies which may be medicated, while 
ignoring the two root meanings of its name: the soul and breath.  The very 
nature and quality of consciousness, including spiritual experience, and the 
quality of breath are indeed inextricably intertwined. 

(James Hollis) 
 
Ontspannende en bewuste asemhaling word heel eerste genoem en kry die meeste 
spasie in die hoofstuk.  Dis omdat dit die voorwaarde is vir daardie diep 
transformasies wat deur die bewuste ervaring van emosionele pyn kan gebeur.  Ook 
omdat dit van al die ander dinge wat jy vir jouself kan doen, die vinnigste en die 
mees effektiewe manier is om van die meeste van jou onnodige stres ontslae te raak 
en jou totale gemoed-liggaam tot balans en integrasie te bring.  Dis die brug tussen 
die bewuste en die onbewuste liggaam-gemoed.  Dis die sleutel tot beheer oor die 

outonome senuweestelsel en die poort tot spirituele ontwaking.  Dis die mees 
effektiewe manier om die brein en die gemoed te fokus en kalmeer, om meer 
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produktief en kreatief te kan funksioneer, en om die aandag van die fisiese na die 
metafisiese werklikheid te rangeer. 
 
Asembeheer gaan oor die sagte manipulasie van hierdie basiese lewensproses om 
gesonde, natuurlike asempatrone te herstel.  Van al die selfhelp tegnieke is dit die 
vrugbaarste een om elektro-chemiese wanbalanse sagkens te herstel, insluitende 
probleme met aandag, geheue, spysvertering, bloedsomloop, hart-toestande, 
angstigheid, paniekverstreuring, spierspanning, slaapprobleme, hoofpyn en 
depressie.  Dis gratis, neem geen ekstra tyd nie, verg geen apparaat nie en dis so 
voor die hand liggend soos jou neus! 
 
Ek wil soos dokter Andrew Weil (BREATH: THE MASTER KEY TO SELF HEALING) 
so ver gaan om te sê dat sonder om aandag te gee aan jou manier van asemhaal, al 
die mediese behandeling, terapie en al die selfhelpboeke in die wêreld jou nie 
werklik sal help nie.  Selfs jou spirituele lewe sal net lippetaal bly sonder 
asembewussyn.  Dit sal nie vir jou daardie begeerde diep en standhoudende 
innerlike vrede bring waar jy in voeling is met „n grootser eenwees en „n godheid nie.  
Daar word vertel dat „n vrou wat vir die Buddha water uit „n put geskep het, vir hom 
gevra het: “Meester, hoe kan ek “Enlightenment” bereik?”  Die Buddha het 
geantwoord: “My kind, asembewussyn en bly bewus van elke beweging van jou 
hande terwyl jy water uit die put skep.” 
 
Om bewus te word van iets wat gewoonlik onbewus is, is aanvanklik ongemaklik en 
dit voel dalk onnatuurlik, maar bewuswording is die basis van al die “feedback”-
terapieë.  Dis ook die voorwaarde vir alle spirituele bewussyn en emosionele groei, 
veral as dit bewuswording is van die “verskil wat die verskil maak.”  Van al die 
gemoed-liggaamsprosesse, is asem die enigste een wat volledig bewus en volledig 
onbewus kan wees.  Bewuste asemhaling oorbrug die gaping tussen die bewuste en 
die onbewuste domeine.  Vele vorms van psigoterapie is gemik op die bewusmaking 
van die “dit wat onbewus is”, byvoorbeeld deur droom-analise.  Baie van ons 
emosionele en gesondheidsprobleme spruit uit die splitsing van die twee wêrelde in 
twee waterdigte kompartemente. 
 
Dis „n belangrike fisiologiese feit dat asem die enigste funksie is wat heeltemaal 
willekeurig en ook heeltemaal onwillekeurig kan wees.  Die willekeurige 
senuweestelsel en die onwillekeurige (outonome) senuweestelsel word deur twee 
verskillende stelle spiere en senuwees beheer.  Deur willekeurige beheer van die 
asem kan die willekeurige spiere gebruik word om die outonome senuweestelsel te 
beïnvloed en ander patrone kan daarin gevestig word.  Dis die rat-hefboom 
waardeur die totale netwerk uit die nood-rat uitgehaal en in die ontspan-rat gesit kan 
word.  Asem is die element wat die fisiese en die nie-fisiese dimensies oorspan.  Dit 
het die potensiaal om die impak van die gemoed op die liggaam te beheer.  „n 
Wanbalans in die outonome senuweestelsel waar dit oorhel na die simpatiese kant 
van die skaal is die wortel van „n magdom fisiese en psigiese simptome.  Omdat 
bewuste asem beide die fisiese en die psigiese dimensie oorspan, het dit die mag 
om beide te wysig.  Die liggaam-psige kan homself genees as dit „n kans gegun 

word deur die genesende krag van asemwerk. 
 
Ongelukkig word hierdie eenvoudige en lewensbelangrike kennis nie ingesluit in die 
konvensionele mediese kurrikulum nie.  Deur die jare het ek al „n hele klompie 
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mediese dokters as kliënte gehad en dis vir hulle „n openbaring as ek die implikasie 
van asem as beheermeganisme van die totale senuweestelsel vir hulle verduidelik.  
Iemand wat al die simptome van simpatiese oorstimulasie vertoon, word wel soms 
gediagnoseer as “gestres” en daar is ook die diagnose van “metaboliese sindroom” 
(hoë bloeddruk en cholesterol, spysverteringsprobleme en oorgewig).  Maar die 
eenvoudige en alomteenwoordige toestand van outonome senuweestelsel 
wanbalans of simpatiese oorstimulasie bestaan nie as „n diagnose in sigself nie.  
Dit word wel in Japan en in Ayurvediese medisyne as „n algemene diagnose gebruik.  
Deepak Chopra (RESTFUL SLEEP) noem die toestand “hyperarousal”.  Dit word 
onder andere gekenmerk deur ongeduldigheid, geïrriteerdheid, opvlieëndheid oor 
klein dingetjies soos hoe mense bestuur en diens in restaurante, en „n onvermoë om 
die gedagtes af te sluit en te ontspan. 
 
Yskoue klam hande en onbeheerbare sweet onder die arms word tragies “behandel” 
deur „n operasie waar sekere senuwees afgesny word, terwyl „n eenvoudige 
verandering van die persoon se asemhalingstyl die sweetprobleem (en al die ander 
probleme wat die persoon het) kan oplos.  Hier en daar is daar iemand wie se vel en 
hande warm word met stres, maar koue, natgeswete hande is „n amper onfeilbare 
teken van simpatiese ooraktiwiteit.  Dis hoekom ek altyd aan my kliënte se hande vat 
om vas te stel wat in hulle outonome senuweestelsel aangaan.  Ek sê ook altyd vir 
hulle dat hulle nie klaar is met terapie voor die hande warm en poeierdroog is nie.  „n 
Volledig stres-evaluering is egter noodsaaklik om te kyk na asemspoed, hartspoed, 
breinaktiwiteit, spierspanning en elektriese konduktiwiteit van die vel.  Dis die basis 
vir die “biofeedback” en “neurofeedback”-terapie wat ek beskou as „n amper 
noodsaaklike voorwaarde en/of aanvulling van psigoterapie.  Die maklikste 
subsisteem om met “feedback” terapieë te beheer is die respiratoriese sisteem, 
waarmee die ander sisteme ook outomaties tot bedaring gebring word. 
 
As die basis-stres in die gemoed-liggaam verlig word, verdwyn baie van die 
sielkundige simptome, insluitende verhoudingsprobleme as gevolg van irritasie, lae 
libido, humeurigheid, paniek-aanvalle, en gemoedsversteurings.  So ook verdwyn 
werks- en studieprobleme saam met die konsentrasie- en geheueprobleme.  Dikwels 
verdwyn of verbeter fisiese probleme soos hardlywigheid, sooibrand, winderigheid, 
spastiese kolon, refluks, ekseem, sinusitus, rugpyn, borspyne, hartkloppings, hoë 
bloeddruk, nekspasma, hoofpyne, migraine, slapeloosheid en chroniese moegheid.  
Baie fisiese en psigiese probleme kan gesien word as bloot funksionele meganiese 
probleme in die sin dat hulle die logiese tekens is van chroniese simpatiese 
ooraktivering.  As die senuweestelsel se wanbalans reggestel word deur „n 
gedissiplineerde en langtermyn program van ontspannende asemhaling, verdwyn of 
verbeter baie van die sekondêre strukturele skade wat aangerig is deur die 
chroniese stres. 
 
Ernstige siektes soos lupus, diabetes, fibromialgie, HIV-VIGS, kanker ensovoorts se 
behandeling kan natuurlik ook ondersteun word as die liggaam-gemoed ontspan, 
sodat die medikasie en die liggaam se natuurlike selfgenesende meganismes „n 
kans kan kry om saam te werk.  Ek wil my verstout deur te sê daar is geen probleem 
of siekte onder die son wat nie kan baat by die subtiele maar kragtige impak van 
asembeheer nie.  Asem het „n invloed op enige toestand op enige plek in jou 
liggaam waar jy senuwees het.  Dit verg egter deursetting en tyd.  Dis „n sagte krag 
soos die krag van water, wat met tyd, „n donga en later „n canyon in die hardste rots 
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kan uitkalwe.  Soms neem dit „n paar weke of selfs maande om regtig die effek te 
voel.  Dis die moeite werd om te probeer – dit kos niks en wat het jy om te verloor, 
behalwe jou stres? 
 
 
TWEE MANIERE VAN ASEMHAAL 

 
Fiksheids-instrukteurs, biokenetici, sportafrigters, dansonderwysers en selfs 
Westerse Yoga onderwysers is ook nie noodwendig bewus van die kritiese belang 
van die verskillende maniere van asemhaling nie.  Baie van my kliënte is dansers, of 
oefen gereeld in die gym, hardloop die Comrades, ry in die Argus of speel muurbal 
of tennis, maar hulle is vanweë onkunde vasgevang in die patroon van vlak borskas-
asemhaling.  Hulle is aksie-fiks, maar nie ontspan-fiks nie.  Hulle ly dus aan die 
gewone stresverwante siektes en simptome wat „n mens nie by mense sal verwag 
wat gereeld oefen, gesond eet en nie rook nie.  Die stywe maagspiere en die “six-
pack” laat hulle pragtig lyk, maar is dikwels juis die struikelblok wat verhoed dat hulle 
ontspanne kan asemhaal.  Vir „n Yoga of Kung Fu Meester lyk hulle nie mooi nie, 
want die meesters weet dat met die “leeu profiel” (groot borskas en ingetrekte maag) 
„n “leeu temperament” (spanning en aggressie) saamgaan. 
 
Dink aan die liggaam as „n langwerpige, buigsame silindriese buis of kas wat in twee 
verdeel word deur „n bewegende rak – die diafragma.  In effek is die bolyf en die 

onderlyf dus twee ronderige kaste: die borskas en die maagkas.  Die twee ruimtes 
vorm twee aparte druksisteme wat die liggaam in staat stel om asem te haal en te 
beweeg.  Sonder om die diafragma styf te span, kan jy nie spring, hardloop, 
vuisslaan, of „n swaar gewig optel nie.  Toets dit maar as jy wil.  Kyk wat gebeur as jy 
regop staan en probeer om „n klein sprongetjie in die lug in te maak.  Jy trek jou 
asem in, trek jou diafragma op in die rigting van jou borskas, en die drukking wat 
opbou, saam met die styfheid in die middel van die liggaam, stel jou in staat om te 
spring.  Dieselfde gebeur as jy „n vuishou wil slaan, iets wil gooi, of jou bene wil 
opskop.  Die borskas bevat jou hart en longe en die maagkas bevat jou ingewande 
en diverse organe.  Om die uitruil van drukking, vloeistof en kos tussen die twee 
ruimtes te verhoed, bevat die slukderm (oesophagus) wat die diafragma penetreer, 
„n klep wat dig kan sluit.  Die gewoonte van vlak borsasem kan soveel gedurige 

spanning op die klep plaas, dat dit tot refluks en „n breuk by die klep kan lei. 
 
As ek vir jou sou vra om diep asem te haal, wonder ek wat jy met jou diafragma sal 
doen?  Sit die boek neer, en haal normaalweg diep asem.  Merk op of jy jou 
diafragma met die inasem opgetrek het in die rigting van die longe, of het jy dalk jou 
diafragma laat los en ontspanne afgestoot terwyl jou maag saggies uitdein?  Indien 

jy laasgenoemde gedoen het, hoef jy nie regtig verder te lees nie – jy is op die regte 
pad!  As jy soos die meeste mense asemhaal, het jy egter jou diafragma styfgetrek 
na bo terwyl jy inasem.  Jy het jou maag ingetrek, jou skouers opgetrek en jou 
borskas uitgestoot.  Toe jy uitasem, het jy jou maag uitgestoot.  Dis wat die meeste 
mense beskou as „n diep asem.  As jy logies daaroor dink, is dit egter „n vreemde 
ding om te doen as jy meer lug in jou borskas wil inkry.  Deur jou diafragma op te 
trek, het jy inderwaarheid lug in jou longe ingeforseer terwyl jy die borskas kleiner 
maak!  Boonop, as jy jou maag ingetrek het, het jy die hele silinder kleiner gemaak. 
 



14 

 

As jy dink daar is baie rek-potensiaal in die borskas om die invloei van asem te 
akkommodeer, kyk „n bietjie weer na „n skaap- of „n varkribbetjie as jy “spare-ribs” 
braai.  Kyk of jy die ou klein spiertjies tussen die ribbebeentjies kan rek.  Nie veel 
ruimte daar nie, nie waar nie?  Geen wonder jou nek word so styf nie, want jy is 
besig om met elke asemteug drukking op te bou in die borskas en dis alles drukking 
na die nek, skouers en kop.  Geen wonder jy voel benoud en het dikwels „n 
drukkende gevoel in jou borskas nie.  Die liggaam kompenseer vir die verminderde 
suurstof volume per asemteug deur vinniger asem te haal (tot soveel as 20 keer per 

minuut), maar dis gewoonlik nie genoeg om jou regtig gemaklik te laat voel nie.  Dis 
natuurlik nuttig as daardie drukking gebruik word om hard te skreeu of „n vuishou te 
slaan, maar tensy jy „n professionele bokser is, is die enigste gevolg van die 
opgehoopte kinetiese energie „n voortdurende spanning in jou nek en skouers.  Die 
styl van asemhaling is natuurlik ook die grondoorsaak van baie rugprobleme. 
 
Doen weer daardie diep borskas asemhaling en voel wat gebeur in jou nek, skouers 
en rug.  Let ook op hoeveel spanning daar in die keel en selfs in die gesig onstaan 
as jy so asemhaal.  As jy in die spieël kyk terwyl jy so asemhaal, sal jy sien dat die 
spiere en senings in  jou nek duidelik uitstaan en dat jou gesig gespanne lyk.  Die 
meeste mense se oë word styf en groter oopgerek.  Nie „n mooi prentjie nie.  Dit lyk 
amper of jy die “Haka” doen.  Wel, dis ook nuttig as jy nou besig was om jou reg te 
maak om iemand te slaan.  En dis natuurlik presies waarvoor hierdie soort asem 
bedoel is.  Dis aksie-asem: veg- vlug- of vries-asem.  Kom ons noem dit simpatiese 

asem.  Solank as wat jy so asemhaal, sal jou hele gemoed-liggaam in die 
stresrespons vasgevang bly. 
 
Probeer nou die ander manier van asemhaal: die parasimpatiese manier.  Dink 
daaraan dat as jy plek wil maak vir lug in die borskas en longe, jy jou diafragma 
ondertoe wil laat afsak.  Dan kan die lug vanself instroom omdat jy „n lugleegte en 

negatiewe druk in die borskas geskep het.  Om dit te kan doen, sal jy natuurlik jou 
maag moet ontspan en „n bietjie moet uitstoot.  Wat jy eintlik doen is om die 

ingewande uit die pad uit te kry sodat daar plek in die maagholte is vir die diafragma 
om daarin af te daal.  As jy uitasem, stoot die asem uit na bo deur die maagspiere 
saggies in te span en die diafragma in die rigting van jou longe te laat opswewe.  So 
word die longe natuurlik en saggies van onder af heeltemaal leeg gestoot.  Maak 
seker dat jy al die gebruikte lug uitasem.  As daar enige koolsuurgas in die longe 
en bloedstroom agterbly, is dit „n teken vir die liggaam om te veg vir suurstof en die 
asemspoed sal versnel. 
 
Parasimpatiese asemhaling is die absolute voorwaarde vir ontspanning en word 
maag-asem of diafragmatiese asem genoem.  Omdat die borskas soveel meer 

plek het vir lug en die longe heeltemaal vol gemaak word, is die asemspoed 
outomaties stadiger.  Die ideale asemtempo as jy ontspanne is en stilsit of lê, is ses 
maal per minuut.  Dit beteken dat elke asemsiklus ongeveer 10 sekondes duur.  
Probeer so drie sekondes vir inasem, vier sekonders vir uitasem en rus vir drie 
sekondes voor jy weer inasem. 
 
Diafragmatiese of maag-asem as jou gewone manier van asemhaal het dramatiese 
gevolge vir gemoed en liggaam.  Daar ontstaan byvoorbeeld „n harmonie tussen die 

asemritme en die hartspoed en bloeddruk.  „n Kardio-respiratoriese sinus aritmie is 
die groot woord wat beteken dat tydens elke uitasem, die hartspoed en bloeddruk 
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afneem, soos dit tydens fisiese nie-aktiwiteit veronderstel is om te doen.  As die 
maagspiere in plaas van die borskasspiere vir elke asemteug gebruik word, is elke 
asemteug „n sagte massering van die ingewande en die onderlyf-organe.  Dit 
verbeter spysvertering en libido. 
 
(Terwyl ons oor seks gesels, hier is interessante en noodsaaklike inligting: dis veral 
vir vrouens noodsaaklik om diafragmaties asem te haal vir seksuele opwinding en 
orgasme, want by „n vrou is seksuele opwinding hoofsaaklik gekoppel aan die 
parasimpatiese modaliteit.  Mans daarenteen kan lus wees vir seks terwyl hulle 
propvol adrenalien is – daarom kan mans maklik tydens „n oorlogsituasie of „n 
gewapende roof tot verkragting oorgaan.  As „n vrou gespanne is, dink sy meestal 
nie aan seks nie.  Met orgasme skei „n vrou oksitosien – „n stimulant en 
bindingshormoon – af.  Daarom wil sy na seks gesels en voel sy liewer vir haar 
minnaar hoe meer sy met hom “liefde maak”.  „n Man skei triptofaan af met orgasme 
en dis „n kalmeermiddel, daarom “skakel hy af” en raak amper dadelik aan die slaap.  
Hy is gladnie lus om na seks „n bietjie oor die verhouding te “chat” nie!) 
 
Inderdaad slaak die hele onderlyf met beter asemhaling „n sug van verligting en 
begin lewe!  Die bolyf slaak eweneens „n sluk van verligting omdat die aanhoudende 
onnodige drukking verlig word.  Die ruggraat golf saam met die asem en die brein 

kry uiteindelik genoeg suurstof vir “peak performance”.  Daardie gespanne 
gesigspiere versag en jy lyk sommer jonger.  Jou stem word laer en meer melodieus 

omdat dit vanuit die maag resoneer.  Die drukking wat in die keel en die stembande 
verlig word, dra hiertoe by. 
 
 
HEILIGE ASEM EN HEEL LEWE 
 
Die mag van asem om liggaamsprosesse en bewussyn te verander en met mekaar 
te harmonieer is eeue gelede in Indië ontdek.  Die woord “psige” (wortel van 
psigologie en psigiatrie) kom van die antieke Sanskrit woorde psu (asem) en ug 
(letterlik beweeg, ervaar of belewe).  Psige beteken dus letterlik “asemteug wat 
beweeg en wat ervaring, belewing en bewussyn moontlik maak.”  Die antieke Grieke 
het geweet dat die kwaliteit van asem en die kwaliteit van bewussyn interafhanklik is 
en Oosterse gevegskunste en genesingstegnieke soos Tai Chi, Kung Fu, Chi Kung 
en Reiki steun sterk op die kennis.  „n Belangrike komponent van Yoga is Prana 
Yama, wat bestaan uit asemoefeninge.  Die woord “prana” (ook volgens die Sanskrit 
oorsprong van die woord) beteken asem, lewe, gees en Universele Lewenskrag 
Energie.  Chi of ki beteken ook “Universal Life Force Energy.” 
 
Vroeë Christene het ook geweet dat asem, lewe, bewussyn en Gees of Universele 
Bewussyn verwant is, want al die betekenisse word vervat in die Griekse woord 
pneuma, die Latynse woord spiritus en ook in die Hebreeuse woord baruch.  
Versigtige lees van ou Christelike tekste laat blyk dat dat die woorde (Latyn: Spiritus 
Sancti) wat ons as “Heilige Gees” vertaal, dikwels eerstens en letterlik verwys na 
“heel, gesonde of heilige asem”. 
 
Asem is die essensie van lewe en bewussyn.  Die lewe begin met die eerste 

inasem en eindig met die laaste uitblaas van die asem.  In baie geestelike tradisies 
word geleer dat die gees of siel voorgeboortelik nog nie in die liggaam gevestig is 
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voor die begin van die asemsiklus nie.  Die bewyssyn swewe nog min of meer los 
rondom die fetus terwyl dit in die baarmoeder is.  Daar is „n Moslem leerstelling dat 
Allah voor geboorte „n vaste getal asemteue vir elke mens toebedeel.  Dis „n goeie 
rede om stadiger asem te haal – jy sal langer lewe! 
 
Sterk alkoholiese drank soos brandewyn, whiskey en vodka word in Engels “spirits” 
genoem.  Die historiese oorsprong van brandewyn was “spirits of wine” – „n 
distillasie van wyn.  Die proses van distillerering beteken dat die vloeistof 
persentasie van „n drank verminder word.  Wat oorbly is die essensiële wese van die 
drank.  Dis hoe die volume van wyn vir die doel van verskeping en uitvoer in vate 
verminder is.  Die idee was dat daar weer water bygevoeg kon word as die produk 
by die bestemming uitkom.  Toe die vaatjies oopgemaak is, het mense natuurlik 
agter gekom dat dit „n sterker impak het om die onverdunde “brande”-wyn net so te 
drink.  Die betekenis van distillasie is dus om die nie-essensiële fisiese deel van „n 
vloeistof te verminder en sodoende die essensiële nie-fisiese krag te konsentreer en 
te verhoog.  Hoe minder fisiese substansie, hoe sterker is die krag wat oorbly.  Dis 
die einste beginsel waarop homeopatiese medikasie berus.  Dis hierdie betekenis 
van spiritus wat tegelyk verwys na asem, lewe en gees.  Dit beteken 
gekonsentreerde, gedistilleerde essensie van ons wesenheid.  Dit is nie sigbaar nie, 
dis nie fisies nie, maar dis waar die krag is.  Asem is die beweging van lewe, 

bewussyn en spirituele energie. 
 
Om die aandag op die asemhaling te fokus, is om aandag te gee aan die 
geanimeerde, nie-fisiese, spirituele self; om te kyk na die beweging van bewussyn, 

gees en siel in die liggaam.  Al doen jy niks anders as om net jou asemhaling 
bewustelik dop te hou nie, het jy reeds begin met spirituele bewuswording.  Dis in 
wese die eerste stap na “Enlightenment”.  Dis die eerste teken van die metanoia 
(“bekering” of “ommekeer”) waarna in die Bybel verwys word, wat beteken dat die 
fokus verskuif van die fisiese wêreld buite jou, na die nie-fisiese domein van krag 
(koninkryk) binne jouself. 
 
Hierdie verskuiwing van fokus na die ritmiese siklus van jou in- en uitaseming, 
konnekteer jou terselfdertyd met „n grootser, gewoonlik onsigbare kosmiese 
werklikheid.  Jy word bewus van jou verbondenheid aan „n heelal wat eweneens 
gekenmerk word deur nimmereindigende en ineengestrengelde ritmiese siklusse van 
uitbreiding en kontraksie.  Dis in wese wat tydens meditasie beoog word.  Dis 
dieselfde ritme wat in die hartklop van alle lewe is.  Dieselfde verwisseling van 
positiewe en negatiewe fases, sien ons in die siklusse van dag en nag, somer en 
winter, geboorte en dood, die otploffing en inkrimping van sterre, die dans van atome 
en sub-atomiese partikels. 
 
Die makrokosmos ossileer ritmies tussen die twee pole van uitbreiding en 
inkrimping.  Miskien was die oerknal die begin van „n kosmiese uitasem wat nog 
steeds uitbrei en vermoedelik eendag weer sal terugkrimp tot niks, waaruit weer „n 
splinternuwe heelal gebore sal word.  Die ritmiese ossilasie tussen twee pole is die 
essensie van asemhaling.  Dit verbind ons aan alles wat is en dis die spirituele les 
wat ons leer deur asembewussyn.  Miskien as gevolg van die universaliteit van asem 
is die klem in soveel godsdienste en spirituele tradisies op die multidimensionele 
betekenisse van asemwerk. 
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In Engels blyk nog die onmiddellike logiese en logistiese verband tussen al die 
woorde wat die gemeenskaplike wortel spiritus het: “spirit” (gees of siel), “respiration” 
(asem), “inspiration” (inspirasie, letterlik inasem), “expire” (sterf, letterlik uitasem), 
“spirited” (lewendig).  Dis die sagte, stadige, diep asemhaling wat die hele liggaam 
betrek en wat ons oopstel vir die ervaring van vrede, liefde en interne wysheid waar 
ons ook die teenwoordigheid van die godheid kan ervaar.  Dis alleenlik as jy diep 
ontspan en totaal stil word dat jy die fluistering van die Stem wat van nêrens en orals 
kom, kan hoor.  Die oorspronklike betekenis van die woord “conspiracy” (Latyn: 
conspirare) is om saam asem te haal, of om saam te dink en eenders te sien.  Om 
saam met, in plaas van in opposisie tot jou liggaam, die heelal en God asem te haal 
is om jou wil, jou denke en jou wese in harmonie te bring met wat is.  Dis die beste 
“sameswering” waarin jy kan betrokke raak ter wille van jou emosionele en fisieke 
gesondheid. 
 
 
ELEKTRO-CHEMIESE VERANDERINGS 
 
Ons kan dit hedendaags ook uit die Westerse Neurofisiologie verklaar: met “heilige” 
of “heel” asem vind daar chemiese en elektriese veranderings in die brein plaas.  Die 
vinnige beta golwe word vervang met theta golwe, wat die brein verander van „n 
dekodeerder van fisiese, sintuiglik waarneembare inligting, na „n ontvanger van 
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inligting uit die nie-sintuiglike werklikheid.  Candace Pert (THE MOLECULES OF 
EMOTION) sê asem is “the magic bullet, which is a surefire, proven strategy for 
releasing endorphins and quelling the brain.”  Hoewel die outonome senuweestelsel 
hoofsaaklik onbewustelik werk, is dit moontlik om die elektro-chemiese netwerk 
doelbewus te reguleer.  Yogi‟s kan deur asembeheer hulle belewing van fisiese pyn 
beheer.  Hulle kan oor brandende kole loop en penne deur hulle lippe of wange druk 
sonder om „n oog te knip.  Ander mense (bekend as moeders) demonstreer ook dat 
pyn deur asembeheer bemeester kan word tydens kindergeboorte. 
 
Wat hier gebeur is dat die mense toegang en bewuste beheer kry oor hulle PAG 
(peri-aqueduktale grysstof in die midbrein – waar pyn-regulering gesetel is).  Hoe is 
dit moontlik dat pyn geneutraliseer of selfs deur bewuste intensie as plesier ervaar 
kan word?  Om dit te verstaan, dink weer aan wat „n netwerk is.  Bewuste 
asemhaling is „n besonder effektiewe manier om die totale senuweestelsel te 
beheer, onder andere die ervaring van pyn, omdat die respiratoriese sisteem „n 
“nodale punt “ (intreepunt) in die netwerk is. 
 
Daar is stapels navorsing wat bewys dat veranderings in die tempo en diepte van 
asemhaling die breinstam se afskeiding van peptiede kwantitatief en kwalitatief 
verander.  En anders om!  Dink wat doen jy as jy skrik of kwaad word: jy trek jou 

asem vinnig in en haal vlak en vinnig asem, of jy hou selfs jou asem op, tot die krisis 
verby is.  Dit veroorsaak dat die peptiede wat die liggaam op “red alert” sit, vinnig 
deur die bloed en serebrospinale vloeistof hardloop en dit voorberei op aksie - 
weghardloop of “skop skiet en donner”, of dalk seerkry.  Die probleem is net dat baie 
mense nie weer ophou om asem te haal asof daar „n oorlewingskrisis is nie en die 
liggaam hou aan om daardie molekules te produseer en sirkuleer – dis net die graad 

van die noodtoestand wat varieer. 
 
„n Totale simpatiese oorrompeling van die outonome senuweestelsel kan so intens 
wees dat die persoon oortuig is dat hy besig is om „n hartaanval te kry.  „n Hele paar 
van my kliënte beland gereeld in die ongevalle-afdeling by die hospitaal met 
simptome wat so akuut is dat hulle oortuig is dat hulle besig is om dood te gaan.  Die 
ironie is dat herhaalde angsaanvalle soveel druk op die hart plaas dat dit inderdaad 
mettertyd tot werklike hartprobleme soos ernstige aritmieë, atriale fibrillasie en 
hartaanvalle uitloop. 
 
Deur diep en stadig asem te haal, kan jy vir die liggaam sê die lig is groen, bêre die 
strydbyle, wapper die vlae, alles is reg.  In die respiratoriese sentrum in die brein en 

ook op ander plekke dwarsdeur die netwerk word endorfiene – die liggaam se eie 
opiate – afgeskei (en een van die gevolge daarvan is pynverdowing).  Enige 
emosionele ervaring of herinnering wat belewe word terwyl jy diep en stadig 
asemhaal en die gemoed-liggaam oorwegend parasimpaties is, kan verwerk word, 
met ander woorde herinterpreteer en herklassifiseer word onder die opskrif: dinge 
wat my nie seermaak nie en wat goed is vir my.  As jy ontsteld, kwaad of bang is, 
hardloop jou gedagtes met jou weg en allerhande drogbeelde dring in jou bewussyn 
in.  As (ten minste „n deel van) die aandag op die asem rus, is dit in „n veilige plek.  

Dis baie moeilik om die gedagtes en die verbeelding te stop as jy in „n donker plek is.  
Jy kan egter leer om jou aandag te vestig op die veiligste plek – jou asemhaling.  So 
plaas jy jou senuweestelsel en bewussyn in neutraal, sodat jy kan besluit wat die 
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mees kreatiewe interpretasie is wat jy aan die omstandighede kan gee en wat die 
mees produktiewe optrede sal wees. 
 
 
HOE OM ASEM TE HAAL 
 
Daar word soms gewaarsku dat jy nie asem-oefeninge op jou eie of sonder die 
begeleiding van „n guru moet aanpak nie, want dit kan dramatiese veranderings in 
die gemoed en die liggaam ontketen.  Inderdaad is daar intense asemtegnieke soos 
Prana Yama, gevorderde Yoga asem, “Breath of Fire” of Holotropiese Asemwerk 
waar jy byvoorbeeld om die beurt deur verskillende neusgate of baie vinnig en hard 
asemhaal.  Hierdie tegnieke kan jou baie snaaks laat voel as jy nie daaraan 
gewoond is nie.  Intense emosies kan na die oppervlakte kom, jy kan duiselig word, 
flou word, of selfs voel asof jy jou kop heeltemaal verloor.  Waarvan ons hier praat, is 
egter eenvoudige maniere om natuurlike, gemaklike asemhaling, wat deur jarelange 
stres versteur is, te herstel, ten einde jou senuweestelsel te kalmeer en jou gemoed 
te sentreer. 
 
As jy jou gewone manier van asemhaal van die simpatiese na die parasimpatiese 
meganisme verander, kan jy al die “feel-good” chemiese stowwe wat jy by die 

apteek (of by die “dealer” op die straathoek) kan koop, gratis verkry!  Eenvoudig 
gestel, moet jy jou gewoonte van vinnige, vlak borsasemhaling vervang met die 
gewoonte van diep, diafragmatiese of maagasemhaling.  Jou liggaam-gemoed sal 
vassit in die noodrat as jy aanhou om vlak en vinnig asem te haal en soos die 
meeste mense, soms jou asem ophou of hiperventileer.  Meditasie, Yoga en 
gevegskuns onderwysers sal verskillende asemtegnieke beklemtoon.  Ek wil jou 
aanmoedig om verskillende maniere van asemhaling te verken en om spelerig te 
raak met die manier waarop jy die lewenstroom inasem en uitasem (CD‟s is 
beskikbaar en ook boeke). 
 
Begin eenvoudig deur jou asem dop te hou sonder om dit vir eers te probeer 
beïnvloed.  Doen dit enige tyd en enige plek, terwyl jy wag, sit, lê, praat, lees, TV kyk 
of bestuur.  Vat „n ruskansie en fokus jou aandag weg van eksterne stimuli en 
gedagtes.  Dis al klaar „n stappie in die rigting van spirituele bewuswording.  Die 
kwaliteite van die soort asem wat ons wil ontwikkel, is: dieper, stadiger, stiller en 
meer reëlmatig.  Wat jy ookal mee besig is, begin om dieper, stadiger, stiller en 

meer reëlmatig asem te haal.  Gee aandag aan die asem en dit sal vanself in 
daardie rigting begin verander.  Jou liggaam sal beter voel en jy sal al klaar kalmer 
voel.  As jy ontsteld, kwaad of bang is, word jou asem vinnig, vlak, hard en 
onreëlmatig.  Kalm en harmonieuse gemoedstoestande gaan gepaard met dieper, 
stadiger, stiller en meer ritmiese asemhaling.  As jy ontsteld is, kan jy nie regtig vir 
jouself sê “Ontspan!” nie.  Jy kan egter vir jou asem sê om dieper, stadiger, stiller en 
meer reëlmatig te word.  Die fisiologiese verandering verander jou breingolf- 
frekwensies en jou chemiese balans, en daarmee jou denke en jou 
gemoedstoestand. 
 
Die asemstroom is in werklikheid ononderbroke.  Daar is nie regtig „n beginpunt of „n 
eindpunt nie.  Ons sê arbitrêr dat dit met die inasem begin en met die uitasem 
eindig.  In die Chinese ideogram wat asem voorstel, is dit egter die simbool vir 
uitasem wat eerste geskryf word.  Dis nuttig vir die doel van ontspanning om aan die 
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asemsiklus te dink asof dit begin met die uitasem.  Vir ontspanning is die uitasem 
belangriker as die inasem.  Jy het ook meer beheer oor die uitasem, en die spiere 

wat vir uitasem gebruik word is sterker as die wat vir inasem gebruik word.  As jy 
primêr aan asem dink as uitasem, is dit meer ontspannend en het jy meer beheer 
daaroor. 
 
As jy twee maal per dag ten minste 10, maar verkieslik 20 tot 30 minute bestee 
aan bewuste, onstpannende asem, sal jy gou meer ontspanne, energiek en 
optimisties voel.  Wat ek eintlik vir jou sê, is dat jy twee keer elke dag moet mediteer.  
Dis so eenvoudig soos meditasie of medikasie.  Twee maal per dag is natuurlik 
goed, maar die punt is ook eintlik dat jy jou asemwerk gereeld en konsekwent moet 
doen.  Konsekwentheid en gereeldheid sal vir jou die beloofde resultate gee – 
langtermyn en diep ontspanning van die liggaam-gemoed.  Soos reeds gesê, die 
impak van asem op die senuweestelsel is soos die sagte, konstante krag van water 
om „n landskap mettertyd permanent en dramaties te verander – “for better or for 
worse.” 
 
As formele meditasie nie jou “koppie tee” is nie, kan jy jou periodes van 
ontspannende asem kombineer met ander aktiwiteite soos om te luister na mooi 
musiek of „n opname van inspirerende gedagtes, of lees, TV kyk, tuinmaak, 
naaldwerk, sagte oefening of „n borrelbad.  Probeer om elke dag te begin met „n 
stukkie asemwerk.  Neem net tien minute langer in die bad of stort en begin jou dag 
op die regte ontspanne noot.  Dit is veral ook belangrik om goed asem te haal voor 
jy aan die slaap raak. Dit sal verseker dat jy in droomland ingly uit „n ontspanne 

toestand in plaas daarvan om aan die slaap te raak uit „n toestand van gespanne 
uitputting terwyl jou gemoed-liggaam nog vassit in die veg- vlug of vries-rat.  As dit 
gebeur, sal jy vlak en rusteloos slaap en jy mag nagmerries kry as gevolg van al die 
adrenalien in jou liggaam, of dalk onthou jy glad nie jou drome nie.  Sien die 
geringste spanning in jou nek of skouers as „n teken dat jy beter moet asemhaal.  
Keer dit voor jy „n besoek aan jou fisioterapeut of masseur moet bring.  As jy „n 
bietjie onsteld of gespanne raak, neem jou toevlug tot ontspannende asem. 
 
As jy stilsit of lê, behoort jou asemspoed niks vinniger as omtrent ses asemhalings 
per minuut te wees nie.  Gebruik hoofsaaklik jou maagspiere in plaas van jou 

borsspiere.  Sit een hand op jou maag en jou ander hand op jou bors.  Vergeet van 
hoe jy lyk en maak seker dat die hand wat op die maag rus meer beweeg as die 

hand wat op die bors rus.  (Niemand gaan regtig vir jou liewer wees omdat jy „n plat 
maag het nie.  En as daar sulke mense in jou lewe is, moet jy maar liewer van hulle 
ontslae raak, want hulle stel meer belang in jou voorkoms as in jou.)  Laat toe dat jou 
ruggraat sag en natuurlik golf saam met elke asemteug.  As dit vir jou voel asof jy nie 
genoeg lug inkry nie, probeer om die sagte driehoekie tussen jou sleutelbeen, jou 
skouerknop en die boonste rand van jou ribbekas te ontspan.  Dit behoort uit te sit 
met die inasem en heeltemaal plat te val en te ontspan as jy klaar uitgeasem het.  
Dit word klavikulêre asemhaling genoem. 

 
Die inasem moet omtrent drie sekondes (of dalk twee en „n half sekondes) duur en 

moenie jou asem ophou nadat jy ingeasem het nie.  Dit bou onnodige drukking op.  
Die invloei van lug gebeur vanself as die longe letterlik in die borskas in oopgaan 
omdat jy jou diafragma laat afsak in die maagholte.  Deur die drukking in die borskas 
te verminder, word „n vakuum geskep en die longe word oombliklik vol lug, sonder 
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dat jy hoef te forseer.  Jy hoef nie die asem in te trek nie – maak net plek in die 
borskas deur die maag te ontspan en liggies uit te stoot sodat die diafragma 
ontspanne in die maagholte kan afsak.  Eintlik is die uitstoot van die maag „n 
ontspanning. 

 
Al wat jy in wese hoef te doen, is om op te hou om jou maag in te trek.  Dit beteken 
natuurlik dat jy losser klere sal moet dra.  Vermy asseblief daardie te klein en stywe 
jeans en gordels wat „n keep in jou maag maak.  Die uitasem duur omtrent vier 
sekondes en maak seker dat jy elke bietjie gebruikte lug uitasem.  As daar „n klein 
bietjie asem oorbly, het jy nog nie uitgeasem nie.  Elke uitasem moet in wese „n 
soort “detox” wees.  Om net „n klein bietjie koolsuurgas terug te hou met die uitasem, 
is deel van die bose sirkel wat chroniese, subtiele hiperventilasie, angstigheid en 
depressie veroorsaak.  Koolsuurgas in die bloedstroom stuur „n “distress signal” na 
die vrees sentrum in die brein.  Na die uitasem, moet daar „n pouse wees van 
omtrent drie of meer sekondes voor jy weer inasem.  In die gaping tussen die 
asemteue kry die totale elektrochemiese netwerk, insluitende die hart en bloeddruk, 
„n werklike ruskansie.  Dis waar die regte ontspanning gebeur. 
 
„n Baie akkurate teken dat jy besig is om “reg” asem te haal en inderdaad besig is 
om te ontspan, is dat jou hande droog en warm word en dat daar meer spoeg in 
jou mond is.  Tegnies beteken dit dat die senuweestelsel vanaf die simpatiese na 
die parasimpatiese rat oorgeskakel het en dat die sub-mandibulêre en sub-linguale 
speekselkliere oopgaan (dis die kliere in die hoek van die kakebeen en onder die 
tong).  In my meditasiegroep vra ek dikwels of mense spoeg in die mond gekry het, 
om seker te maak dat meditasie tegnies wel plaasgevind het.  Hoeveel spoeg in jou 
mond is, is „n goeie aanduiding van jou spanningsvlak.  Dit gaan natuurlik ook 
gepaard met vogtigheid van die oë en ander slymvliese, maar dis makliker om agter 
te kom in die mond.  As jy „n vrou is, is die implikasie vir seks voor die hand liggend.  
Maak veral seker dat jy voor jy slaap, spoeg in die mond het; kwyl op die kussing 
nog voor jy aan die slaap raak, dan slaap jy diep en rustig. 
 
 
BEWUSSYN 
 

Once a man has found consciousness in himself, he has found the key to the 
ultimate.  Any education that does not teach you to love your body, does not 
teach you how to enter into its mysteries, will not be able to teach you how to 
enter into your own consciousness.  The body is the door – the body is the 
stepping stone. 

(OSHO) 
 
Die meeste leefstyl keuses gaan oor dinge wat jy kan doen of ophou doen.  Die 
belangrikste een het egter meer te doen met wees as met doen.  Dis die besluit om 
meer bewus te wees.  Na alles, jy is meer „n “human being” as „n “human doing”.  Jy 
kan meer bewus word, nie net van wat in jou gemoed aangaan nie, maar ook van 
jou basiese fisiologiese prosesse.  “Denial is not only a river in Egypt.”  Bewussyn is 
die teenmiddel.  Om jou hele manier van asemhaling te verander, verg natuurlik „n 
hele nuwe dimensie van bewussyn wat absoluut noodsaaklik is as jy wil beter voel.  
Deur verhoogde selfbewussun kan jy „n bewuste deelnemer word aan die gesprekke 
wat die hele tyd op die outonome vlak plaasvind, waar gesondheid en siekte elke 
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sekonde bepaal word.  Bewussyn kan bevorder word deur die “feedback”-terapieë 
en deur begeleide of intensionele visualisering (of sensualisering).  Jy kan jou 

byvoorbeeld voorstel dat bloed of lig na daardie dele van jou liggaam vloei waar dit 
benodig word, of jy kan genesingsprosesse daar in jou verbeelding sien gebeur.  Die 
studieveld van tegnieke wat gesondheid deur bewuste intensie bevorder, is bekend 
as PNI of Psigo-Neuro-Immunologie. 
 
Die node vir jou bewuste intrede in die psigosomatiese netwerk is die frontale 
korteks, ook bekend as die voorbrein, omdat dit net agter die voorkop sit.  Dis die 
plek waar al die hoër intellektuele funksies gebeur, byvoorbeeld langtermyn 
beplanning, wyse besluitneming en die formulering van intensies om te verander.  
Dis die frontale korteks wat ons van diere onderskei.  Chimpanzees het 99% van 
dieselfde genetiese materiaal wat ons het, maar die hoogsontwikkelde voorbrein 
ontbreek by hulle.  In mense is dit nie ten volle ontwikkel voor die vroeë twintigs nie – 
wat verklaar hoekom tieners is soos hulle is!  Die deel van die brein is net so 
afhanklik van die vrye vloei van peptiede as enige ander deel van die liggaam-
gemoed.  Om effektief te funksioneer, het dit voeding nodig.  Die brein se enigste 
kos is glukose, en natuurlik suurstof, wat deur die bloed na die brein vervoer word. 

 
Jy sal ontdek dat diafragmatiese asem die brein se behoeftes aan glukose en 
suurstof bevredig.  Bloedtoevoer word gereguleer deur die emosionele peptiede, 
wat die bloedvate laat saamtrek of uitsit – daarom word jy so wit soos „n laken of so 
rooi soos beet.  Chroniese onderdrukking of blokkering van negatiewe emosies kan 
die korteks se bloedtoevloei afsny – dan voel jy dof en dom.  Jy raak vasgevang in 
ou patrone van dink en optree en jy verloor jou vermoë om skerp en vars te 
respondeer.  As jy leer om te ontspan en bewus te word van jou gewoontes, jou 
gedagtes en gevoelens, kan jy insig kry en jou brein sal met meer kreatiewe, 
buigsame en produktiewe, hier-en-nou response vorendag kom. 
 
Om „n dagboek te hou en om jou drome te onthou en dalk neer te skryf is ook 

maniere om jou bewussyn van wat met jou aan die gang is op te skerp.  Drome is 
direkte kommunikasies van die liggaam-gemoed, wat vir jou waardevolle emosionele 
en fisiologiese inligting gee.  Om te luister na jou drome is „n manier om die 
gewoonlik onbewuste psigosomatiese dialoog “af te luister” (Judith Orloff: INTUITIVE 
HEALING).  Wat gebeur as jy droom?  Verskillende dele van jou liggaam-gemoed is 
besig om inligting uit te ruil en die inhoud daarvan bereik jou bewussyn in die vorm 

van „n simboliese storie, met „n storielyn en karakters  Op die fisiologiese vlak is die 
psigosomatiese netwerk elke nag besig om homself te herstel en voor te berei vir die 
volgende dag.  Daar word groot hoeveelhede peptiede afgeskei en hulle bind met 
reseptore om al die prosesse te laat gebeur wat nodig is om die netwerk na balans 
terug te bring.  Jy ervaar dit in jou drome as gevoelens. 
 
Van die emosies wat jy nie in die dag verwerk het nie, word uit die selle vrygestel en 
borrel na die oppervlakte van bewussyn.  As jy jou drome onthou, kan jy die inligting 
integreer – jy kan miskien besef wat jou onbewustelik pla en weer daaroor nadink 
sodat jy verdere besluite kan neem of die dinge kan vergewe wat jy moet laat gaan.  
Drome kan jou ook waarsku oor toestande in die liggaam-gemoed wat dalk tot 
siekte kan lei.  Die liggaam is miskien besig om die gevaar met die verstand te 
bespreek en jy kan die gesprek afluister as jy die droomsimbole met behulp van jou 
terapeut interpreteer. 
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Pasop maar vir die boekies wat vir jou sê as jy droom oor „n troue gaan iemand in 
jou lewe doodgaan.  Die boeke is geneig om drome te sien as voorspellings van wat 
buite jou gaan gebeur.  Drome verwys meer na binne-gebeure – „n troue sal eerder 
verwys na „n integrasie tussen twee sisteme, gedagtes, begeertes of waardes wat 
vantevore nie met mekaar saamgewerk het nie.  Jou onbewuste is besig om jou te 
probeer help om die konflik op te los.  As jy nie jou drome onthou nie, sal die 
eenvoudige besluit om hulle te onthou – en miskien „n pen en papier langs jou bed 
neer te sit – die intensie en aandag in die frontale korteks mobiliseer.  As jy wakker 
word, strek en gaap, en vat die pen en begin skryf, al is dit net onsamehangende 
fragmente.  Die emosies is die leidrade wat vir jou sê waaroor dit eintlik gaan, asook 
die assosiasies – byvoorbeeld daardie geel kar in my droom is soos my pa se kar 
toe ek in die laerskool was…. 
 
Om kennis te neem van jou drome is „n belangrike stap in die rigting van groter 
bewussyn van en respek vir jou interne prosesse.  Moet nooit „n droom as belaglik 

of onbelangrik afmaak nie.  Net soos gevoelens en gedagtes, gehoorsaam drome 
die wette van inligting; hulle bestaan buite tyd en ruimte en om kennis te neem van 
die inligting voeg meer intelligensie by jou begrip van jou liggaam-gemoed.  Jy kan 
dit sien as „n vorm van goedkoop psigoterapie wat meer effektief is as medikasie, 
wat dikwels droomaktiwiteit onderdruk.  Ek dink aan drome as interne self-gesprekke 
tussen liggaam, gemoed en siel.  Omdat die ego snags ontspan soos in hipnose, is 
die siel, wat “slaap” terwyl die ego bedags die septer swaai, vry om goddelike 
wysheid in jou slapende ore te fluister (Bob Nairn: LIVING, DREAMING, DYING). 
 
 
OEFENING VIR LEWE  
 

The stillness in stillness is not the real stilness, 
Only when there is stillness in movement can 
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The spiritual rhythm appear which pervades 
Heaven and earth. 

(Ts‟ai-ken T‟an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daar is geen twyfel dat oefening „n absolute noodsaaklikheid vir fisiese en 
emosionele gesondheid is nie.  Meeste mense dink egter nog aan oefening as iets 
soos harde werk wat hulle behoort te doen en hulle motiveer hulleself met „n wortel-
en-latjie benadering om maerder of fikser te wees.  Dis amper soos om kerk toe te 
gaan.  Hulle sê: “Ek weet ek behoort meer gereeld gym toe te gaan.”  Met ons nuwe 
siening van onsself as „n emosie-belaaide inligtingsisteem, behoort oefening iets te 
wees wat jy doen vir genot en plesier.  Ek sê vir baie van my kliënte wat aan die 
gym-kultuur glo, dat hulle daardie soort oefening nodig het soos nog „n gat in die 
kop.  As jy reeds propvol adrenalien is, kan dit jou dalk nog net meer vasvang in die 
simpatiese respons as wat jy reeds is, veral as jy bors-asemhaling doen terwyl jy die 
gewigte pomp of die “circuit” doen.  Die gesegde in Ayurveda genesing is: “From 
exercise, one gets lightness, capacity to work, firmness, tolerance of difficulties, 
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diminution of physical impurities, and strengthening of digestion and metabolism” 
(Deepak Chopra: RESTFUL SLEEP).  As jou oefenprogram dit nie vir jou doen nie, 
dink weer! 
 
„n Spesiale groepie mense wat dikwels pragtig lyk en aaklig voel, is ballet-dansers.  
Ek sien in my praktyk selfs laerskool dogtertjies met die yskoue, sweterige handjies 
en die ingetrekte magies wat vlak bors-asemhaling verklap.  Hulle ballet juffrou het 
nooit vir hulle gesê dat hulle nie die hele tyd so moet asem haal nie.  Ek praat nie 
eers van die troppe mense (jonk en oud, manlik en vroulik) wat as gevolg van 
ydelheid die hele tyd hulle maag intrek omdat hulle dink hulle lyk beter met „n dun 
middel nie.  My eie ma het vir my gesê toe ek omtrent sewe jaar oud was: “‟n 
Dogtertjie trek altyd haar maag in.”  Boonop het ek gimnastiek en Spaanse 
danslesse geneem, en dit was as‟tware die spykers in die doodskis van my reeds 
angstige liggaam – ek het die ingetrekte maag as „n gewoonte aangeleer.  Dit was 
eers as „n volwassene – na „n jaar of twee se praat-terapie saam met 
kalmeermiddels en antidepressante – dat ek besef het my liggaamshouding en die 
gepaardgaande asembelemmering is die “missing link” wat my van gemoedsvrede 
afsny. 
 
Net soos gesond eet, gaan oefening oor genot en ontspanning.  Oormatige oefening 
of die verkeerde soort oefening kan beslis skadelik wees.  Dink maar aan oud-rugby 
spelers wat in hulle oudag fisiese wrakke is.  „n Vriend van my – nou net oor die 60 – 
was op sy dag in die top tien in die wêreld in sy sport en vandag kan hy beswaarlik 
loop of selfs sit sonder intense pyn.  Die belangrikste foute wat mense maak ten 
opsigte van oefening is: 
 

 Jy kan dalk geen of te min oefening kry. 

 Miskien is die oefening wat jy doen verkeerd vir jou liggaamstipe.  Nie almal 
het dieselfde hoeveelheid of dieselfde soort oefening nodig nie. 

 Om te veel te oefen sodat die voordele minder is as die nadele. 
 
Die hoeveelheid en die soort oefening moet versigtig oorweeg word in die lig van 

jou individuele behoeftes.  Bowe alles, is die doel om energie, krag, soepelheid, 
lewenslus en gemoedsvrede te bevorder, eerder as om dit op te gebruik.  Jy behoort 
energiek, sterk, gelukkig en lewendig te voel tydens en na jou oefeninge.  As jy 
uitgeput of gestres is op enige stadium, is daar iets verkeerd.  Miskien moet jy die 
hoeveelheid strawwe oefening wat jy doen halveer en kyk of jy nie beter voel nie.  Jy 
behoort op te hou voor jy uitgeput voel – hou op by daardie punt waar jy voel jy kan 
nog die helfte meer doen.  As jy byvoorbeeld na vyf kilometers fietsry voel jy kan nog 
vyf kilometers doen, hou net daar op.  As jy so aanhou, sal jou vermoë in elk geval 
verhoog en mettertyd is jou 50% kapasiteit tien kilometers, maar dit gebeur sonder 
om jouself skade aan te doen... 
 
Kry bietjie son op jou lyf.  Daar is baie navorsing wat bewys dat sonlig „n belangrike 

anti-depressant is.  Dis hoekom mense in koue lande in die winter maklik selfmoord 
pleeg.  Stap (met lekker musiek en oorfone) of swem om heerlik in voeling te raak 

met jou liggaam-gemoed.  As jy jouself druk tot jy seerkry, kan jy nie hoor wat jou 
liggaam vir jou probeer sê nie – dit kan die inligting wees wat „n verskil maak.  Die 
waarde van oefening het miskien meer te doen daarmee om jou hart „n bietjie 
vinniger te laat klop en bloedvloei na jou brein en wegvloei van afvalstowwe uit die 
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organe te stimuleer as wat dit gaan oor spiere bou of kalorieë verbrand.  As jy „n 
bietjie sweet, is daar natuurlik altyd die voordeel van endorfiene en „n klomp ander 
peptiede wat afgeskei word. 
 
Tai Chi en Yoga kan beslis aanbeveel word vir gesondheid en stresverligting.  
Oorweeg dit sterk, al doen jy reeds „n ander, meer kardio-vaskulêre soort oefening 
soos draf of fietsry.  Miskien wil jy jou intense oefening halveer en dit aanvul met 
meer ontspannende oefening.  Hierdie soort oefeninge is oor eeue ontwerp juis om 
neuro-muskulêre en neuro-respiratoriese integrasie te bevorder en is ook gemik op 
die balansering van liggaam en gemoed.  Enige soort bewuste asemhaling wat 
vergesel word deur ontspanning en liggaamsbewussyn is Yoga.  Daar is baie boeke 
en DVD‟s wat jy rustig by die huis kan gebruik om jou aan die gang te kry.  Die beste 
tyd vir oefening is soggens voor ontbyt en saans voor aandete. 
 
 
JY IS WAT JY EET 

 
Die smaak-knoppies op jou tong – tesame met die reukreseptore in jou neus – is nog 
„n kanaal waardeur jou gemoed-liggaam in kommunikasie is met die inligtingsveld 
van die heelal.  Deur die ongelooflik sensitiewe proe-sintuig kry jy inligting uit jou 
omgewing en die inligting word “gemeet” deur die inligtingsveld wat jou liggaam is 
om balans te skep.  Hierdie sintuig is nog „n bewys van die liggaam se fantastiese 
inherente intelligensie.  Byvoorbeeld, jou liggaam kan baie klein konsentrasies van 
stowwe onderskei.  „n Oplossing van een deel suiker in 200 dele water, of een deel 
sout in 400 dele water, kan geproe word.  Een deel suur in 130,000 dele en een deel 
bitter in twee miljoen dele water word ook geregistreer!  Hierdie haarfyn 
onderskeidingsvermoë is nie om dowe neute in die liggaam ingebou nie.  Dit stel ons 
in staat om presies agter te kom wat die natuur vir ons probeer vertel oor die 
interaksie van ons liggaam se behoeftes met ons omgewing.  Homeopatie is die 
kuns om die ragfyn interaksies vir genesing te benut. 
 
Jou eetgewoontes is nog „n area van jou leefstyl wat jy nou anders kan sien in die lig 
van wat jy nou verstaan van jou emosies.  Omdat eet so nou gekoppel is aan 
oorlewing, is dit evolusionêr ontwerp om „n hoogs emosionele aspek van jou lewe te 

wees.  Al die prosesse wat te make het met oorlewing – seks, eet, asemhaal ens. – 
is intens belaai met neuropeptiede en word dus emosioneel gereguleer.  Die 
eenvoudige emosies van pyn en plesier is daar om vir jou te sê gaan nader en kry 
nog, of los dit en bly weg en dit speel „n reuse rol die oorlewing en evolusie van 
enige organisme.  Jou klein en groot ingewande is dig uitgevoer met neuropeptiede 
en reseptore, almal besig om emosie-belaaide inligting uit te ruil.  Dis wat ons bedoel 
as ons sê: “Ek het „n „gut-feel‟ daaroor.”  Daar is minstens 20 verskillende 
emosiedraende peptiede wat deur die pankreas afgeskei word om die assimilasie en 
stoor van voedingstowwe te reguleer, en almal van hulle dra ook inligting oor 
versadiging en honger. 
 
Ons ignoreer te dikwels die inligting en eet as ons nie regtig honger is nie.  Ons 
gebruik kos om negatiewe emosie te begrawe.  Ons doen “comfort eating” of honger 
onsself uit om nie „n ander soort behoefte te voel nie.  Leer om te luister na jou 
liggaam se werklike behoeftes.  Jy kan nie “hoor” wat jou liggaam wil hê as jy 
afgesny is van jou gevoelens nie.  Vra meer dikwels vir jouself: “Voel ek honger?”  
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Wag tot jy honger is voor jy eet.  Die Hindu Ayurveda sisteem se raad is om stadig „n 
glas warm water te drink om vals honger te stil en half verteerde kos uit die 
dermkanaal te kry.  As jy regtig honger is, sal dit die liggaam voorberei om die 
maaltyd volledig te verteer. 
 
Daar is so baie mode-diëte dat mens nie weet wat om te glo nie.  Natuurlik sal dit 
wys wees om basiese gesonde eetgewoontes aan te kweek.  Patrick Holford (NEW 
OPTIMUM NUTRITION BIBLE) beveel die volgende daaglikse eetpatroon aan: 
 

 Een porsie kos wat die essensiële vetsure bevat, byvoorbeeld vis, neute, 

sade of olyfolie 

 Twee porsies “saad”-groente soos bone of lensies 

 Drie porsies vars vrugte soos appels, pere, piesangs, bessies, spanspek of 

sitrusvrugte 

 Vier porsies volgraan soos rys, hawermout, mielies, volgraan brood of pasta 

 Vyf porsies donker groen, blaar- of wortel-groente soos wortels, patats, 

brokkoli, spinasie, groenboontjies, ertjies of rissies 

 Minstens ses glase water, verdunde vrugte- of groentesap, of vrugte- of 

kruietee 

 Soveel as moontlik heel, organiese en rou kos as wat jy kan 

 „n Multivitamien en mineraal toevoeging, 1000 mg vitamine C en essensiële 
Omega 3 en 6 

 Beperk gebraaide en geskroeide kos en dierevet 

 Beperk wit suiker en meel, verfynde en geprosesseerde kos en chemiese 
preserveermiddels, alkohol, koffie en tee 

 
Die heel belangrikste is om na die wysheid van die liggaam te luister as jy besluite 
neem oor hoe om te eet en wat om nie te eet nie.  Miskien is „n lus vir gemorskos „n 
teken dat jy meer proteïene nodig het.  As jy lus is vir iets soets is dit dalk „n teken 
dat jou brein glukose nodig het, so eet „n vrug.  Die voordele van eet volgens jou 
gevoelens – nie jou impulse nie – is groter as enige spesifieke reëls wat jy volg om 
spiere te bou of gewig te verloor.  As jou impulse jou eetgedrag domineer, moet jy in 
voeling kom met die onderliggende emosies. 
 
Die omgewing waarin jy eet is ook belangrik.  Word stil voor jy eet, eet rustig en 
stadig en proe wat jy eet.  Ek eet veral saans graag buite in die tuin waar ek die 

sterre kan sien en „n bietjie met my lewensmaat oor die dag kan “chat”.  Om te eet 
terwyl jy emosioneel ontsteld of in „n haas is, is baie nadelig vir die peptied-beheerde 
spysverteringsproses. 
 
Die gedagtes en die gevoelens wat jy met jou na die tafel saambring is net so 

belangrik soos die gesonde, gebalanseerde kos in jou bord.  Is jy bekommerd en 
gestres terwyl jy eet of dink jy dalk aan die kruideniersware rekening, of aan die 
kalorieë, of aan jou cholesterol-vlakke?  Eet jy op staande voet en gaffel die kos in 
asof jy „n trein moet vang?  Of dalk raak jy bewusteloos voor die TV of eet jy met „n 
boek langs jou, terwyl jy nie eers proe wat jy eet nie?  Dis „n soort disintegrasie, „n 
liggaam-gemoed splitsing wat jou onnodige gewig kan laat optel en allerlei siektes 
wat te doen het met onvolledige spysvertering, kan veroorsaak. 
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Wees ten volle bewus en in die moment as jy eet, geniet elke geur, smaak en 
tekstuur en wees dankbaar.  Om jou kos te seën hoef nie noodwendig „n religieuse 

ritueel te wees nie.  Dit kan so eenvoudig wees soos om voor ete te sê: “Smaaklike 
ete” en daarna: “Dankie,dit was heerlik!”  Nietemin is dit nie „n slegte idee om die oë 
net „n oomblikkie toe te maak, hande te vat met die wat saam met jou is en stil en 
dankbaar te word met etenstye nie.  Vir my is kosmaak „n vorm van meditasie en ook 
„n gebed.  As jy kos kook op die Zen manier, kook jy asof jy dit vir die heel eerste 
keer doen.  Jy is aandagtig verwonderd oor elke kleur, tekstuur, aroma en klank 
soos jy sny, kap, klits, roer, braai of stoom.  Wat is meer juweel-mooi as die 
binnevleis van „n ryp tamatie, en wat is sappiger en groener as „n vars groenrissie?  
Wanneer laas het jy regtig gekyk na „n eier se blink oranje-geel oog wat dryf in „n 
dammetjie deurskynende lewensvog? 
 
Het jy al gedink aan grond en die reën en al die mensehande wat saamgewerk het 
om vir jou die klein gekonsentreerde kospakkies na jou tefel te bring?  Watter geur 
kan kompeteer met spek wat braai, behalwe miskien uie?  Kan jy onbewus bly van 
die gul oorvloed van die aarde as jy pampoen met kaneel, of bruin rys met lensies 
proe?  Jy kan dalk elke ete „n feesmaal en „n nagmaal maak as jy besef jy berei die 
voedsel voor vir die kinders van God wat aan jou tafel sit.  En jy is een van hulle!  
Moenie dink aan die uitkoms – hoe laat gaan ons eet, of hoe gaan dit proe – nie.  
Geniet die proses en kook met swier en pizazz.  Kook soos Jesus sou kook.  Of 
kook asof jy vir Jesus kook.  Inderdaad is dit – vir jou – waar, as jy dit so sien. 
 
 
ONTSPAN 
 

You carry armor around you.  It is just armor – it is not clinging to you, you are 
clinging to it.  So when you become aware of it, you can simply drop it.  The 
armor is dead; if you don‟t carry it, It will disappear.  Not only are you carrying 
it, you are also nourishing and feeding it continuously. 

(OSHO) 
 
Om ontslae te raak van stres beteken jy moet leer om te ontspan.  Dis „n feit dat as 
jy net leer om stadiger te loop, „n klomp onnodige spanning outomaties verdwyn.  

Moenie altyd laat wees vir afsprake en dan uitasem en vol verskonings daar aankom 
nie.  Gee aandag aan die manier waarop jy deur die lewe beweeg – swewe meer 

en hop minder.  Beweeg grasieus, asof jy al die tyd in die lewe het, al is jy haastig, 
en veral as daar „n krisis is.  Dis iets wat ek deur Tai Chi geleer het.  My Tai Chi sifu 
(onderwyser) sê altyd: “Slower is smoother, and smoother is faster.”  Tai Chi is die 
Chinese gevegskuns wat berus op die feit dat as jy kan leer om ontspanne, kalm, 
stadig, doelbewus en grasieus te beweeg, jy selfs in „n dodelike gevaarsituasie meer 
effektief sal kan optree as jou teenstander wat propvol andrenalien is en derhalwe 
dommer is as jy.  Adrenalien het die voordeel van krag in „n gevegsituasie, maar die 
Chinese het eeue gelede al ontdek wat ons vandag swart op wit kan sien deur die 
soort gesofistikeerde kwalitatiewe EEG wat ons in die praktyk vir neuroterugvoer-
terapie gebruik: die geagiteerde brein is dom. 
 
Simpatiese ooraktivering veroorsaak byvoorbeeld tonnelvisie – jy sien jou omgewing 
letterlik deur „n klein – en negatiewe – sleutelgaatjie.  As „n kliënt se senuweestelsel 
tot bedaring kom, sê hulle altyd iets soos: “O, dis „n mooi lamp / tapyt / skildery; is dit 
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nuut?”  Ek glimlag altyd as dit gebeur, want daardie objek was maar altyd in die 
spreekkamer, dis net die persoon se perseptuele veld wat begin oopgaan.  
Ontspanning gaan met wye, oop fokus gepaard.  Anders om: kweek oop fokus en 
wyer omgewingsbewussyn aan, en jy sal meer ontspanne wees.  Dis „n voorbeeld 
van „n terugvoer-sirkel of „n “feedback loop.”  As jy met iemand praat, maak jou oë 
sagter en sien ook die groter visuele veld – die lug, kleure en teksture wat die 
persoon omring.  Moenie net konsentreer op wat die persoon sê nie, hoor ook die 
agtergrondgeluide.  Dis „n “trick” wat jou ook kan help as jy die gewoonte het om 
vinnig kwaad of ontsteld te raak. 
 
Die Indiese en Chinese meesters het deur ervaring en self-observasie die beginsels 
van “feedback”-terapie ontdek.  Baie Yoga-oefeninge is gemik op die bevordering 
van gemoedsvrede deur liggaamsposisies te manipuleer en met diep, sagte asem te 
koördineer.  Liggaamshouding en -beweging, veral as dit met asembeheer gepaard 

gaan, het beslis „n dramatiese impak op die gemoed.  Blote praat-terapie met 
iemand wat voortdurend vroetel en “fidget”, wat met hangskouers, vlak asem en „n 
frons deur die lewe gaan, sal verseker nie effektief wees as sy “body language” en 
“body posture” nie gekorrigeer word nie.  Kweek „n liggaamshouding wat sê: “Ek is 
goed, wonderlik, rustig, en nederig.”  In Tai Chi en Yoga word daar baie aandag 
gegee aan die skeinbaar eenvoudige kuns om net gesentreerd en gebalanseerd te 
kan staan met „n regop, maar ontspanne ruggraat, die kop gemaklik op die nek, en 
die knieë ontspanne. 
 
„n Tai Chi vegter word geleer om „n engel-agtige gesigsuitdrukking, sagte 

bewegings en wye fokus te handhaaf terwyl hy of sy oefen om energie-ekonomiese 
en dodelik akkurate maneuvers met die hande, voete of „n swaard uit te voer.  Die 
interne kalmte stel die vegter in staat om tot agt aanvallers gelyktydig met ballet-
agtige grasie van die gras af te maak.  Of ten minste dis die teorie wat in films soos 
“Crouching Tiger, Hidden Dragon” en “Hero” asemrowend mooi uitgebeeld word. 
 
Reik meer en gryp minder.  Ontspan die hande, veral die duime.  Die gesegde is: 
“Open hands, open mind.”  Laat sak die skouers, ontspan jou nek en keel.  Gluur, 
frons en staar minder en kyk meermale met sagte oë en ooglede.  Om die onnodige 
spanning in die gesigspiere te elimineer, maak „n groot verskil in die breingolf-
frekwensies.  Ontspan jou lippe, kakebeen, tong en stembande.  As jy die spiere en 
senuwees wat met spraak te doen het, ontspan, ontspan die taal-areas in die brein 
en die gedagtes kalmeer.  As jy hierdie eenvoudige meditasie “tips” of kunsgrepies 
konsekwent in jou alledaagse lewe toepas, sal jy die vrugte daarvan pluk in die vorm 
van daardie ontspanne produktiwiteit en gemoedsvrede wat ons almal begeer. 
 
Een van die belangrikste dinge wat jy kan doen om stres te verminder is om eerlik te 
raak met jouself en ander.  Jy moet leer om getrou te wees aan jouself, om jou 
woord met jouself en met ander te hou en in integriteit te lewe.  Daar is „n diep 
fisiologiese rede waarom eerlikheid stres uitskakel.  Emosie se doel is om die hele 
gemoed-liggaam te verenig om „n doel te bereik – al die biologiese sisteme word 
geïntegreer en met die gemoed gekoördineer om gedrag te skep.  Om te loop is „n 
voorbeeld: jy het „n gedagte en die intensie om êrens te kom met „n spesifieke doel .  
Dit word gekoördineer met die proses van loop, waaraan jy nie hoef te dink nie.  Hoe 
kompleks die proses is, word geïllustreer deur die feit dat na dekades van 
eskperimenteer, wetenskaplikes nou nog nie „n gerekenariseerde robot kan maak 
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wat met enige mate van elegansie „n stel trappe kan afklim sonder om om te val nie.  
As jou gedagtes en gevoelens in konflik met mekaar is, is jy ook lomp, stamp jouself, 
swik jou enkels of val jy maklik. 
 
As ek „n doelwit het soos om die boek te skryf, is dit natuurlik „n veel komplekser 
storie.  Elke sisteem gooi sy gewig in agter die intensie en doen wat gedoen moet 
word, miskien deur my lus vir proteïene te stimuleer, my spysverteringstelsel se 
vermoë om proteïene te verteer, te verhoog, bloedvloei na my spysverteringsorgane 
te stuur om die nodige ensieme te produseer vir maksimum absorbsie, ens.  En dis 
maar net wat in my maag gebeur! 
 
Daar is „n fisiologiese direktheid en integriteit aan die proses wat die resultaat is van 
die helderheid van my intensie.  As daar „n konflik in my is oor wat ek regtig wil 
doen, soos wanneer ek die telefoon optel en iemand bel met wie ek nie wil praat nie 

– as ek iets doen of sê wat ek nie bedoel nie – is my emosies deurmekaar en my 
fisiologiese prosesse is ook verwar.  My totale gemoed-liggaam is nie in integriteit 
nie – met ander woorde gestres – en dis wat deur „n poligraaf opgetel word as 
veranderings in jou asemspoed, hartklop en elektriese en temperatuur veranderings 
in jou vel.  As die gebrek aan liggaam-gemoed integriteit of heelheid „n chroniese 
toestand is, word die psigosomatiese netwerk versteur en verswak en dit kan jou 
letterlik siek of “accident-prone” maak.  Om altyd die waarheid te praat is dus nie net 
die eties korrekte ding om te doen nie, maar dis ook gesond.  Dit neem letterlik baie 
energie om te lieg of bedrieg.  Gebruik liewers die energie vir iets nuttigs. 
 
 
AANRAKING 

 
The body is a miracle.  It expresses our personal spark from the Spirit within 
us and surrounding us.  It is our vehicle of communication with each other, 
with our past, our present, and – if we pay attention to it and listen to the 
body‟s messages – our future.  Our body tells us who we are as no mirror 
can.  And it can lead us into feelings of ecstasy and unity, of union with other 
people and with a greater Spirit. 

(Irene Lamberti) 
 
Stres gaan gepaard met hoë vlakke van steroïede, wat help met wondgenesing en 
bindweefsel-vorming in geval van besering.  Mense wat depressief is, het ook hoë 
vlakke van CRF en ACTH, wat die byniere stimuleer om die kortiko-steroïede wat 
selgroei aanmoedig af te skei – een van die faktore wat veroorsaak dat depressie 
met gewasse en kanker geassosieer word.  Omdat dit in groot konsentrasies 
voorkom in mense wat getraumatiseer is, kan ons sê dat CRF en ACTH die peptiede 
van negatiewe verwagting is.  Dit veroorsaak dat ander peptiede onderdruk word en 
dat die persoon later sit met „n beperkte repertoire van gevoelens en gedrag. 
 
In diere sien ons ook die inperking, waar met depressie sekere noodsaaklike gedrag 
soos selfversorging verdwyn, terwyl skynbaar sinnelose gedrag eindeloos obsessief 
herhaal word.  Die progressiewe inperking van gevoel, denke en gedrag word „n diep 
swart gat.  In navorsing is gevind dat „n “monkey hug therapist” al die oorafskeidings 
in apies neutraliseer.  “Hugs not drugs” is dus meer as net „n “bumper sticker”!  
Elkeen van ons het „n ingeboude laboratorium en apteek waar elke chemiese 
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molekule wat ons nodig het vir geluk en gesondheid geproduseer kan word.  Die 
krag van aanraking om die liggaam se natuurlike antidepressante en kalmeermiddels 
te stimuleer is wel bekend.  Dis die natuurlikste ding om vir iemand wat hartseer is, 
„n drukkie te gee.  Gee en kry soveel drukkies soos wat jy kan. 

 
Daar is baie vorms van terapie wat op aanraking en/of massering gebaseer is, soos 

aromaterapie, refleksologie en kinesiologie.  Al gaan jy net gereeld vir „n “facial” en „n 
gewone massering, sal dit wondere doen vir jou gemoedstoestand en gesondheid.  
Jy het twee fantastiese terapeutiese instrumente: jou hande!  Ruil masseer-sessies, 
kopkrappies, voetvryfies en handstrelings uit met iemand wat ook daarvan hou.  As 
daar nie so „n persoon in jou lewe is nie, is dit natuurlik nog meer belangrik dat jy jou 
eie velhonger voed.  Leer om daardie wonderbaarlike orgaan wat jou omvou – jou 
vel – liefdevol aan te raak en te vertroetel. 
 
Jou vel is een van die grootste apteke waartoe jy toegang kan hê.  Na die 
spysverteringskanaal, is die vel die orgaan wat die rykste bron is van genesende 
substanse, onder andere immuno-reguleerders, tumonekrose faktor (wat kanker 
beveg), antidepressante soos imipramien, en vaso-aktiewe intestinale polipeptiedes 
(wat die bloedvate oopmaak).  Die vel is „n belangrike bron van al die genesende 
molekules.  Elke enkele neuropeptied wat in die senuweestelsel voorkom, kom ook 
in die vel voor.  Inderdaad is die vel en die senuweestelse intiem verweef.  Beide die 
vel en die senuweestelsel ontwikkel uit dieselfde struktuur in die ontwikkelende fetus, 
naamlik die neuro-ektoderm. 
 
Streel jouself orals en gee vir jouself veerligte tikkies, knypies en drukkies op jou 
voorkop, wange en nek.  Jy kan vir jouself „n klein Indiese kop-massering gee elke 
keer as jy jou hare was en afdroog.  Dink oor hoe jy jou eie liggaam aanraak as jy 
stort of bad – hanteer jy jou lyf soos „n stuk dooie masjienerie of neem jy „n bietjie 
meer tyd en streel en masseer jou hele liggaam met „n lekkerruik jel of romerige 
seep?  Om jouself aandagtig en sorgsaam met „n growwe handdoek af te droog en 
daarna met lyfroom te bederf, is „n wonderlike sensuele ervaring wat die endorfiene 
laat stroom. 
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The universe itself is in a state of constant orgasm at the level of pure energy, 
and full sexual orgasm brings us into greater harmony with the vibrant energy 
of universal life.  In the fullness of orgasm, every cell in our body dances, 
electrified, and we resonate with all life at the level of vibration.  We make love 
with trees and stars and with existence itself.  Such true pleasure can heal old 
wounds and fill us with a “peace that passeth understanding.” 

(Margot Anand) 
 
Seks is seker die heerlikste antidepressant wat bestaan.  Boonop is dit goeie 
oefening!  Die endorfien vlakke in jou bloedstroom kan tydens seks 200% verhoog.  
Hoekom jouself ontsê van die intense plesier van liefde maak en die esktatiese 
verlossing en vernuwing van „n orgasme net omdat jy „n bietjie vies is vir jou 
geliefde?  Die heel beste raad oor seksprobleme is: doen dit meer!  Bly in die 
gewoonte.  As jy jou seksuele natuur onderdruk, afskeep of misbruik, verlep jy soos 
„n plant wat nie water kry nie.  Die lewenstroom vloei deur jou as jy seksueel 
ongerem, gestimuleer en bevredig is – dit maak jou “charismaties” in die 
oorspronklike sin van die woord: om vervul te wees van gees. 
 
Seks konnekteer ons aan mekaar, aan ons diepste self en aan God.  Jy, en alles wat 
lewe, is hier danksy seks.  Jou sekslewe is „n uitdrukking van en „n metafoor vir jou 
houding teenoor die lewe self.  Dink aan die tinteling van seksuele opwinding as „n 
intensivering van die Heilige Gees wat in jou stroom en aan orgasme as „n 
ontploffing van die liefde van God.  As jy nie „n minnaar het wat die tempel van jou 
liggaam met eerbied betree nie, doen dit self. 
 
Doen dit in elk geval self, al het jy „n minnaar.  Maak liefde met jouself.  

Masturbasie is „n lelike woord vir „n uitdrukking van self-liefde en eiewaarde – „n 
gewilligheid om jouself te plesier.  Maak dit deel van speel met jouself.  Moenie 
skaam wees nie.  Daar is die oulikste self-plesier speelgoedjies op die internet 
beskikbaar wat binne drie dae in „n pragtige geskenkpakkie by jou voordeur 
afgelewer kan word. 
 

You don‟t have to spiritualize sex to make it valuable, because by its very 
nature sex is a deep act of the interior life and always brings with it a wealth of 
emotional and spiritual meaning. 

(Thomas Moore) 
 
 
WORD WAKKER  
 

ETERNITY 
William Blake 

 
To see the world in a grain of sand 

And heaven in a wildflower, 
Hold infinity in the palm of your hand, 

And eternity in an hour. 
 
Die Universele Self kan gesien word as die groter ervaring van jou Ware Self as siel.  
Dis die besef dat jy deel is van Al Wat Is.  As God alomteenwoordig is, en as ons 
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deel is van God, dan is ons ook op hierdie vlak alomteenwoordig.  As ander seerkry, 
kry ons ook seer.  As jy vreugde ervaar, ervaar almal vreugde.  Miskien het jy al die 
gevoel van eenwees in die natuur ervaar.  Miskien het jy al onvoorwaardelike liefde 
belewe as jy na „n kind kyk.  Of dalk is die ervaring van verbondenheid aan Alles Wat 
Is vir jou makliker as jy na pragtige musiek luister.  Of dalk word jou ego-grense 
gerek as jy meelewe met karakters in „n film wat totaal ander lewens as jy lewe.  Die 
alomteenwoordigheid word so beskryf in Michael Talbot se THE HOLOGRAPHIC 
UNIVERSE: “Just as every portion of a hologram enfolds the whole, every portion of 
the universe enfolds the whole.  This means that if we knew how to access it we 
could find the Andromeda galaxy in the thumbnail of our left hand.” 
 
As jy die universele perspektief aankweek, voel jy diep verbintenis met alle mense 
en met die lewe.  Ons praat hier van die Self wat groter is as jou liggaamsgrense – 
die Self wat nie gebore is nie en dus nie sterf wanneer die liggaam sterf nie.  Dis die 
Self wat nie beperk is tot die kennis en ervaring van die sintuie nie.  Om jouself as 
siel te ervaar klink dalk esoteries, maar dis „n natuurlike en universele menslike 
ervaring wat in al die wêreld se gelowe beskryf word as „n “wakker word” of 
“bekering” (Grieks: metanoia: ommekeer).  Elke kultuur en godsdiens het „n ander 
storie wat verklaar hoe dit gebeur het dat ons uit voeling geraak het met ons 
essensiële wesenheid, byvoorbeeld die mite van Adam en Eva in die Bybel. 
 
Ons verloor nie ons ware self en ons eenwees met mekaar en die lewe nie, ons 
verloor net bewussyn daarvan.  Al wat nodig is om dit the herwin, is om dit te 
onthou.  Dis om te midde van die donkerte die Lig te sien of om wakker te word uit 

„n droom of „n nagmerrie.  In die Indiese Vedas word gesê jy lewe in „n droom tot jou 
goddelike Self wakker word.  Die droom-toestand word maya of illusie genoem.  
Yoga (die antieke woord wat beteken om te verenig – soos die juk wat twee trekdiere 
verenig) verwys na die maniere waarop die liggaamlike self bewus kan word van die 
goddelike Self. 
 
In die Joodse tradisie word die lewe op aarde ook gesien as „n toestand van slaap.  
Adam (die Hebreeuse woord vir “man”) val in „n diep slaap.  Dit word nêrens gesê 
dat hy ooit wakker geword het nie!  Later weeklaag die profeet Esegiël oor die vallei 
van doodsbeendere, „n metafoor vir die mensdom wat wandelende dooies is.  Dit 
verwys na die tragedie van almal wat lewe sonder bewussyn van wie hulle waarlik is 
en daarom soos dooies is.  In die Nuwe Testament sê Paulus: “Ontwaak die wat 
slaap!  Staan op uit die dood!”  Dit verwys na die wat lewe sonder die bewussyn van 
wie hulle is.  Cuang Tzu, die Chinese wysgeer uit die derde eeu voor Christus, stel 
dit so: 
 

He who dreams of drinking wine may weep when morning comes; he who 
dreams of weeping may in the morning go out to hunt.  While he is dreaming 
he does not know it is a dream, and in his dream, he may even try to interpret 
the dream.  Only after he wakes does he know it was a dream.  And some 
day there will be a great awakening when we know that this is all a great 
dream.  Yet the stupid believe they are awake, busily and brightly assuming 
they understand things, claiming this man ruler, that one herdsman – how 
dense!  Confucious and you are both dreaming, I am dreaming, too.  Words 
like these will be labelled the “Supreme Swindle.” 
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Maharishi Mahesh Yogi, die stigter van Transendentele Meditasie (TM), noem die 
ontwaakte toestand “hemel op aarde”.  In die ontwaakte toestand sien ons ander se 
onnodige swaarkry met helderheid en omdat ons nie meer ly nie, het ons medelye 
met hulle.  In die Buddha se woorde: 
 

Live in joy, in love, 
Even among those who hate. 

 
Live in joy, in health, 

Even among the afflicted. 
 

Live in joy, in peace, 
Even among the troubled. 

 
The winner sows hatred because the loser suffers. 

Let go of winning and losing, and find joy. 
 
 
WEES IN DIE OOMBLIK 
 

So how do you make your life sacred?  You say “This is sacred,” and you 
treat it that way. 

(Stuart Wilde) 
 
Ekstase hoef nie net tot seks beperk te wees nie.  “We can learn to cultivate the 
quality of a great lover in the way we live our daily life.  Ecstasy can be cultivated on 
a daily basis when we enter into a love affair with life.” (Margot Anand: THE ART OF 
EVERYDAY ECSTASY)  Ons dink aan kerke of monumente as plekke waar jy stil 
kan word en die oomblik as intens en heilig belewe.  Maar jou intensie kan van enige 
plek „n heilige plek en van enige oomblik „n heilige oomblik maak,  Dink aan die 

betekenis van die woord “heilig”.  Dit deel dieselfde stam as die woorde “heel”, “heil” 
en “heilsaam”.  Enige ervaring waar jy in totale oorgawe en harmonie betrokke is met 
jou hele wese – sintuie, gevoelens, denke en siel – is inderdaad helend.  Dis om jou 
groter self te ervaar as een met wat is. 
 
Die natuur is selfs in die stad altyd om ons, maar ons is so besig om te dink aan wat 
ons gaan doen as ons “daar” kom dat ons nie die lig, die bome, die voëls, die 
blomme, die lug en die wolke opmerk nie.  Ons verhouding met die lewe en die 
natuur – en met onsself – word gedistansieer en abstrak.   Leer van die pragtige 
Pueblo Indiaanse lied: 
 

SONG OF THE SKY LOOM 
 

O our Mother the Earth, O our Father the Sky, 
Your children are we, and with tired backs 

We bring you the gifts that you love. 
Then weave for us a garment of brightness; 
May the warp be the white light of morning, 
May the weft be the the red light of evening, 

May the fringes be the falling rain, 
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May the border be the standing rainbow, 
Thus weave for us a garment of brightness 

That we may walk fittingly where grass is green, 
O our Mother the Earth, O our Father the Sky! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons is so ingestel op doen en hê, presteer, beïndruk en aanvaarding te soek, dat 
ons nie meer sintuiglik in die wêreld is nie en ons verbeur die ryk bron van 

sensoriese en sensuele peptied-stimulasie.  Op elke punt in die senuweestelsel waar 
sintuiglike inligting die neurochemiese netwerk binnekom, is daar as‟tware 
neuropeptied-fabrieke.  Dis hoekom dit vir jou inspirerent is om na iets moois te kyk, 
kalmerend om na mooi musiek te luister, verfrissend om iets heerliks te ruik, 
verkwikkend om iets fyns te proe, en heerlik as jou vel gestreel word.  En natuurlik 
anders om: jou liggaamselle krimp weg en gril van lelike omgewings, kras geluide, 
nare reuke en vyandige aanrakings. 
 
Al sit ons „n paar van jou liggaamselle in vloeistof in „n bakkie in „n ander vertrek, sal 
daardie selle in „n veg- vlug- of vriesreaksie gaan as dit lyk of iemand jou met „n 
skalpel gaan sny, nog voor die lem aan jou vel geraak het!  Soek positiewe mense 
uit as jou vriende, moenie sepies of nuus kyk nie, moenie samesweringsteorieë of 
ander gemors lees tensy jy jouself regtig wil laat sleg voel nie.  Onthou: “Garbage 
in; garbage out.” 
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I laugh when I hear that the fish in the water is thirsty.  You don‟t grasp the 
fact that what is most alive of all is inside your own house. 

(Robert Bly) 
 
Sensualiseer.  Hou jou woon- en werkplekke redelik netjies en skoon.  Omring 
jouself van sensoriese partytjies en feesfierings en moenie vergeet om dit in te drink 
nie.  Soek en skep geleenthede om jou sintuie te troetel.  Kyk asof jy pas gebore 
is, luister asof dit jou laaste dag is op die planeet, voel asof jy elke tekstuur vir altyd 
wil onthou, ruik asof jy „n onskuldige dier is, proe asof jy môre tronk toe gaan.  Skep 
klein eilandjies van blomme, skilderye en ornamente, of klein altaartjies van klippies, 
vrugte, kristalle, vere of skulpe.  Brand gegeurde kerse en wierook.  Plant Jasmyn by 
jou voordeur.  Daar is reseptore in die neus wat direk gekonnekteer is aan die 
hipothalamus, ook bekend as die brein van die brein.  Dit reguleer hartklop, 
bloeddruk, dors, honger, die slaapsiklus, en het „n enorme invloed op die molekules 
van geheue en emosie. 
 
Daar is hormone genaamd feromone wat sensasies van pyn en plesier beïnvloed en 
hulle word in jou omgewing afgeskei as gevolg van die emosies wat jy ervaar.  Diere 
kan ruik hoe jy voel.  Mense ook, hoewel hulle dit nie bewustelik registreer nie.  Dis 
miskien wat “sex-appeal” regtig is: die reuk van verlief wees op die lewe en jouself 
wat jy afgee.  As ons sê daar is „n gespanne atmosfeer in „n vertrek, of „n huis het „n 
liefdevolle atmosfeer, is dit dus nie net „n metafoor nie.  Vul jou huis met blomme en 
gewone geure soos lemoen, roos en laventel, of probeer die meer eksotiese aromas. 
 
Maak mooi musiek bymekaar, hang windklokke buite jou kamerdeur, kry „n klein 
fonteintjie wat jy altyd kan hoor.  Volgens die Ayurveda tradisie is die liggaam „n 
fisiese manifestasie van klank – „n uitdrukking van die universele klank-vibrasies wat 
die heelal vorm en aanmekaar weef.  Dink maar weer aan aan Johannes 1: “In die 
begin was die Woord.”  Die ritmes wat inherent is aan die liggaam, is inderdaad 
universele ritmes.  Ons biologiese ritmes is deel van die simfonie-orkes waarin ons 
speel.  Ons is „n instrument van die musiek van die natuur.  Ons hart, lewer en niere 
en elke ander orgaan het „n ander “musiek” en dis wat deur „n instrument soos die 
kwantum bioterugvoer masjien (byvoorbeeld die QXCI&SCIO) opgetel en “gelees” 
word.  Ons het – of is – elkeen „n unieke melodie wat deel vorm van die grootse 
universele simfonie.  As jy siek of emosioneel omgekrap is, is jou liedjie vals. 
 
Die gehoorsintuig is „n baie belangrike node of intreepunt waardeur jou harmonie en 
balans herstel kan word.  Die musiek wat heeldag in my spreekkamer se wagruimte 
speel, is nie toevallig gekies nie.  Navorsing toon dat selfs plante floreer as hulle 
blootgestel word aan pragtige musiek.  Musiek- en klank-terapie kan „n belangrike 

deel van jou genesing wees.  Die “Mozart effek” op die brein word deur navorsing 
bewys en bevorder beslis kreatiwiteit en intelligensie.  “Chants” en ander soorte 
musiek wat meditasie en genesing van die totale gemoed-liggaam bevorder, is 
deesdae maklik bekombaar. 
 
Ek skryf dikwels klank-terapie voor as „n manier om die versteurde breingolf-
frekwensies van my kliënte te korrigeer.  Dit berus op gesofistikeerde klank-opnames 
(met „n bepaalde “draer-frekwensie”), waarin twee klank-frekwensies wat 
byvoorbeeld met vier, agt of twaalf Hertz van mekaar verskil, ingebed is.  Jy luister 
met oorfone na die binaurale opname – dit beteken in die een oor hoor jy die een 
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frekwensie, terwyl die ander oor die ander frekwensie hoor.  Die frekwensie wat jou 
brein hoor is daardie verskil – die vier of agt of twaalf Hertz.  En omdat ons breine 
gemaak is om te leer deur na te boots, verstadig ons breingolf-frekwensie soos ons 
luister ook tot die laer, meer gewenste frekwensies, naamlik Alpha en Theta. 
 
Onthou jy die “infomercial” wat waarsku om nie kinders toe te laat om “scary movies” 
te kyk nie.  Daar word tereg gesê: “The effect lingers long after the movie ends.”  Dit 
geld ook vir wat jy sien en lees.  Pasop wat jy by jou oë – die vensters na jou siel – 

laat inkom.  Maak jou huis en jou werkplek „n tempel vir die sintuie en die siel.  Dit 
help natuurlik nie as jou huis sierlik en jou tuin „n “designer” lushof kompleet met Koi-
visse en wilde voëls is en jy waardeer of geniet dit nie elke dag nie.  Dalk sit jy en 
werk voor „n venster met „n asemrowende uitsig maar jy kyk nie uit nie, soos my 
kliënt wat „n wildbewaarder is en geen plesier of inspirasie put uit die grootse 
natuurlike katedraal wat hom omring nie. 
 
Die Chinese wysgeer Zangshu het gesê: “The chi of yin and yang breathes forth as 
wind, ascends as cloud, falls as rain.  This living chi circulates within the earth, and 
animates the ten thousand things.”  Haal asem met die aarde.  Kou „n grassie of „n 
blaar.  Voel die energie wat van die berge, riviere en alles wat is in jouself.  Jy hoef 
nie die beginsels van Feng Shui toe te pas nie, maar onthou jou omgewing het „n 
diep impak op hoe jy voel.  En hoe jy voel het „n diep impak op jou omgewing. 
 
Eckhart Tolle (THE POWER OF NOW) sê gewone bewussyn het altyd te doen met 
die ontkenning van Nou.  Die Nou impliseer natuurlik die hier.  Is jy in weerstand 
teen die hier en nou?  Baie mense wil altyd elders wees.  Hulle “hier” is nooit goed 
genoeg nie.  As jy vind dat jou hier en nou jou ongelukkig maak, het jy drie opsies: 
verwyder jouself uit die situasie, verander dit, of aanvaar dit heelhartig.  As jy wil 
verantwoordelikheid neem vir jou lewe, moet jy een van die drie kies en jy moet dit 
nou doen.  Aanvaar dan die gevolge, sonder verskonings en sonder negatiwiteit: “No 
psychic pollution.  Keep your inner space clear.”  Die krag van heelhartige oorgawe 

is spirituele vryheid. 
 
Is daar iets wat jy eintlik “behoort” te doen?  Moenie uitstel nie.  Doen dit dadelik.  
Of aanvaar jou onaktiwiteit, luiheid of passiwiteit heeltemaal.  Geniet dit.  Ervaar dit 
ten volle en bewustelik.  Wat jy ookal doen, doen dit heelhartig, sonder innerlike 
konflik of weerstand. 
 
Baie stres word veroorsaak omdat jy altyd liewers “daar” wil wees as “hier”.  Om te 
bekommer oor wat kan gebeur en in die toekoms te lewe skeur jou wese in twee.  
Nog „n klomp stres word veroorsaak deur in die verlede te lewe.  Elimineer “moes 
ge-” en “kon ge-” uit jou woordeskat.  Jou gedagtes dwaal rond tussen jou 
suksesse of jou mislukkings van die verlede en jy probeer jou gemoed voed deur 
heimwee, trots, skuld, hartseer, woede of spyt.  Sterf elke oomblik aan die verlede.  
Jy het dit nie nodig nie.  Onthou dit net wanneer dit absoluut noodsaaklik is.  Voel die 
krag van die nou-moment en die volheid van jou Wesenheid.  Voel jou 
teenwoordigheid.  Zen meesters beskryf satori as „n flits van totale insig, „n oomblik 
van nie-denke en totale teenwoordigheid.  Dis „n smakie van “Enlightenment”. 
 

Beyond the beauty of external forms, there is more here: something that 
cannot be named, something ineffable, some deep, inner, holy essence.  
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Whenever and wherever there is beauty, this inner essence shines through 
somehow.  It only reveals itself to you when you are present.  Could it be that 
this nameless essence and your presence are one and the same?  Would it 
be there without your presence?  Go deeply into it.  Find out for yourself. 

(Eckhart Tolle: THE POWER OF NOW) 
 
 
POSITIEWE FOKUS 

 
People are very interested in having beautiful eyes.  Rather, they should be 
interested more in having a beautiful way of looking at things.  Rather than 
having beautiful eyes, have a beautiful vision.  See beautifully.  See the one, 
undivided, the eternal – that‟s what I mean when I say, “See beautifully.” 

(OSHO) 
 
In Masaru Emoto se boek THE HIDDEN MESSAGES IN WATER is pragtige foto‟s 
van bevrore waterkristalle.  Hy het die “uitdrukkings” in waterdruppels afgeneem 
terwyl daar spesifieke klanke in hulle omgewing is.  Daar vorm byvoorbeeld „n 
delikate en simmetriese patroon as „n Mozart simfonie gespeel word, terwyl “Heavy 
Metal” die patrone in die water duidelik agiteer en versteur.  Wat egter verstommend 
is, is dat die patrone in die waterdruppels ook dramaties geaffekteer word deur die 
soort woorde, gedagtes en gevoelens wat op hulle gefokus word.  As iemand na „n 

druppel kyk en met konsentrasie en gevoel sê of dink: “Jy maak my siek”, vorm „n 
chaotiese patroon.  As daar met liefde en dankbaarheid op „n druppel gefokus 

word, verskyn „n komplekse en lieflike simmetriese kristal-patroon soos in „n 
sneeuvlokkie.  Hou in gedagte dat die helfte van die aarde uit water bestaan en dat 
jou liggaam drie-kwart water is.  Die implikasie is dat jou houdings, gedagtes en 
gevoelens nie net jou omgewing kan vergiftig nie, maar ook jou eie liggaamselle. 
 

Waterdruppels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mozart 
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“Heavy Metal”-Musiek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liefde en Dankbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Jy Maak My Siek” 
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Die Talmud sê: “Ons sien nie dinge soos hulle is nie, ons sien dinge soos ons is.”  
Die Kursus in Wonderwerke stel dit nog korter: “Projection makes perception.”  

Dit beteken dat ons eie gedagtes en oortuigings na buite geprojekteer word en ons 
persepsie van die wêreld, gebeure, verhoudings en mense kleur.  Niks en niemand 
kan jou “sleg” of “goed” laat voel nie.  Dis jou keuse hoe jy alles wil sien.  Die ego is 
die prins van vrees en sal altyd die gevaarlike en die negatiewe in „n situasie wil 
sien.  Jy kan kies om te sien daar is net twee soorte mense in die wêreld: 1) die wat 
in staat is om liefde te betoon en 2) die wie se gedrag eintlik „n noodroep is omdat 
hulle liefde nodig het (Henry Grayson: MINDFUL LOVING). 
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Tog wil ek byvoeg dis goed en wel om „n held, helper en redder te wees, maar nie 
ten koste van jouself nie.  Pasop vir mede-afhanklikheid of “co-dependence” (nie 
inter-afhanklikheid nie), wat beteken dat jy dit nodig het dat mense jou nodig het.  
Om jouself te omring met mense wat voortdurend kerm en kla, gee later aan jou af.  
Om vir mense jammer te voel is nie altyd in hulle of in jou belang nie; veral nie as dit 
beteken dat jy saam met hulle die taal van “woundology” en “victim”-praatjies praat.  
In die film “In Good Company” word gesê: “Pick the right one to be in the foxhole 
with you.”  En kies jou vriende met oorleg – jy is net so goed soos jou “wing-man.” 

 
Onthou “the power of positive thinking”.  Om positief te dink, is nie net „n geskenk 
aan jou omgewing nie, dis ook „n manier om jouself lief te hê.  „n Bevestiging 
(“affirmation”) is „n positiewe gedagte wat jy bewustelik besluit om in jou bewussyn te 
laat insink.  Dis soos „n gebed wat jy op die Oneindige Gees afdruk.  Uiteindelik 
word jy en jou omgewing die gedagtes wat jy dink.  Eintlik is jy die hele tyd besig om 
te bid, al noem jy dit nie gebed nie.  Gedagtes skep werklikheid.  Elke gedagte wat jy 
dink het die krag om vanuit die onsigbare dimensie, waar alles wat is vandaan kom, 
jou liggaam en jou wêreld te verander.  Onthou egter ook dat „n bevestiging die 
neiging het om die werklikhede wat nie in harmonie met die gedagte is nie, na die 
oppervlakte te bring vir genesing.  Die liefde sal alles wat nie liefde is nie, aan die lig 
bring.  Dis soos wanneer jy die lig aanskakel,  en jy sien al die kakkerlakke in die 
kombuis! 
 
As jy Liefde of God in jou lewe innooi, is die hel dikwels los.  Dis soos „n “detox” 
proses.  Meer God, meer Liefde, meer Lig en meer Lewe sal eers „n skoonmaak 
proses ontketen.  As jy die bevestiging “Ek vertrou die proses van die lewe; ek is 
veilig” gebruik, sal alles wat jou bang maak vir „n rukkie op die skerm verskyn.  Hou 
egter aan, maak nie saak wat gebeur nie, en mettertyd word die gedagte in jou wese 
en in jou wêreld geïntegreer.  Die Bybel is „n wonderlike bron van bevestigings.  My 
gunsteling is: “Die Here is my Herder, niks sal my ontbreek nie.  Hy laat my neerlê in 
groen weivelde, na waters waar rus is, lei Hy my heen….”  Die KURSUS IN 
WONDERWERKE bevat 365 ongelooflik kragtige bevestigings, soos: “I have no 
cause for anger of for fear; Your love envelops me.  In every need that I perceive, 
Your Grace suffices me.”  Ek hou van die volgende lang bevestiging van Louise Hay 
(YOU CAN HEAL YOUR LIFE) wat ek jare gelede uit die kop geleer het en nou nog 
van tyd tot tyd gebruik.  Toe ek dit die eerste keer gesê het, was letterlik niks 
daarvan vir my waar nie.  Vandag kan ek (amper) sê dis hoe my lewe is: 
 

Diep in my wese is „n oneindige bron van liefde.  Ek laat die liefde na die 
oppervlakte vloei.  Dit vul my liggaam, my gemoed, my bewussyn, my totale 
wese.  Dit straal uit reg rondom my in alle rigtings en dit kom tienvoudig terug 
na my.  Hoe meer liefde ek uitstraal, hoe meer het ek om te gee, want die 
voorraad is onuitputbaar.  Om liefdevol te wees, laat my goed voel, want dis „n 
uitdrukking van my innerlike vreugde.  Ek het myself lief, daarom versorg ek 
my liggaam liefdevol, voed en verkwik ek myself met gesonde kos en drank, 
versorg en klee ek myself liefdevol, en my liggaam beloon my met stralende 
gesondheid en energie.  Ek het myself lief, daarom verskaf ek vir myself „n 
gemaklike, pragtige en veilige woonplek wat aan al my behoeftes voldoen en 
„n plesier is om in te wees, sodat ek en almal om my die vibrasies van vrede 
kan voel en daardeur gevoed word.  Ek het myself lief, daarom doen ek werk 
waarvoor ek lief is, waar al my kreatiewe vermoëns en talente gebruik word, 
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werk ek saam met en vir mense wat ek lief het en wat lief is vir my, en verdien 
ek „n wonderlike inkomste.  Ek het myself lief, daarom tree ek liefdevol op en 
dink ek liefdevol aan alle mense, want ek weet wat ek gee sal vermenigvuldig 
vir my terug gegee word.  Ek trek net liefdevolle mense na my toe aan, want 
hulle is „n weerspieëling van wie ek is.  Ek het myself lief, daarom vergewe ek 
myself vir alles en laat ek die verlede en alle ervarings van die verlede gaan, 
sodat ek vry kan wees.  Ek het myself lief, daarom lewe ek absoluut in die 
oomblik, ervaar ek elke sekonde as goed.  Ek weet dat my toekoms helder, 
vreugdevol en veilig is, want ek is „n geliefde kind van die Heelal en God 
versorg my liefdevol nou en vir altyd.  En so is dit. 

 
 
VRA BETER VRAE 
 
Jy is die hele tyd besig om bewustelik of onbewustelik vrae te vra.  Die kwaliteit van 
die antwoorde wat jy kry, is „n direkte uitkoms van die kwaliteit vrae wat jy vra.  „n 

Negatiewe gedagte of persepsie is eintlik die uitkoms van „n negatiewe vraag.  Dit 
kom neer op „n negatiewe verwagting en negatiewe verwagtinge bepaal letterlik wat 
jy raaksien en wat jy miskyk.  As jy in die aand by die huis kom en jy sien eerste die 
vuil asbakkies, die hondehare op die bank en die kinders se vuil voete, het jy op pad 
huistoe onbewustelik vir jouself gevra wat jy gaan sien wat verkeerd is en wat vir jou 
gaan bewys hoe “useless” jou vrou is.  Om te stres is die uitkoms van „n 
onbewustelike vraag: “Wat kan alles verkeerd gaan?”  Om depressief te wees, is „n 
uitdrukking van die vraag: “Hoe het die lewe my seergemaak?” 
 
Een van die mees verlammende vrae wat jy in die lewe kan vra, is: “Hoekom ek?”  
“Wat het ek om voor te lewe?” en “Hoekom het ander mense meer as ek?”  Hierdie 
is toksiese vrae wat dikwels die wortel van neerslagtigheid is.  Jou brein sal vir jou „n 
hele klomp antwoorde gee, moenie „n fout maak nie.  En omdat dit „n negatiewe 
vraag is, sal die antwoorde jou net nog slegter laat voel.  Vra liewers: “Hoekom nie 
ek nie?”  Mense word vir jare in depressie vasgevang deur te sê: “As ek net kan 
verstaan hoekom dit gebeur het.”  Selfs „n vraag soos die titel van „n bekende 
sogenaamde positiewe boek is eintlik reeds negatief gelaai, naamlik: WHY BAD 
THINGS HAPPEN TO GOOD PEOPLE. 
 
Neale Donald Walsch se CONVERSATIONS WITH GOD boeke onderstreep die 
gedagte dat ons hele lewe in wese ons gesprek met God is.  Elke situasie is eintlik 
God se vraag aan jou: “Wie is jy en wat wil jy regtig hê?”  Die omstandighede vra 
vir jou: “Wie is die persoon wat jy wil word?”  Watter karaktereienskappe en 
sielshoedanighede wil jy ontwikkel as jou antwoord op die situasie?  Wil jy kwaad 
word en „n “Martie” trek, of wil jy moed, deursetting, selfliefde, eiewaarde, 
selfstandigheid, dissipline, geloof, nederigheid, oorgawe, optimisme of wysheid 
aankweek?  Leer om jou probleme as uitdagings te interpreteer en jou struikelblokke 
as geleenthede om lewenslesse te leer.  Luister vir jouself, veral as jy „n sin begin 

met die woorde: “Ek is…”  Vra vir jouself of dit regtig die mens is wat jy wil wees wat 
jy nou beskryf?  Jou nou-gedagtes skep die persoon wat jy besig is om te word.  
Onthou dat “EK IS” die vibrasie van God en die skeppingskrag van die godheid in jou 
is.  Toe Moses voor die brandende bos gestaan het, en aan God gevra het wat Sy 
naam is, het God geantwoord:  “EK IS, WIE EK IS.”  Maar as mens teruggaan na die 
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Hebreeuse teks (“AYAH ASHER AYAH”), sien mens dat die antwoord geïnterpreteer 
kan word as “EK IS NIE WIE EK WAS NIE, EK IS WIE EK WORD.” 
 
Leer om „n krisis te sien as „n uitnodiging om die mens te word wat jy graag wil wees.  
Dink aan die lewe van Christopher Reeve, wat die rol van die kragman “Superman” 
gespeel het.  Toe hy verlam word en in „n rolstoel beland, het hy die geleentheid 
aangegryp om vir die wêreld te demonstreer wat innerlike krag is.  As jy jouself vang 
met „n negatiewe gedagte, vra jouself: “Is dit waar?  Kan ek definitief weet dis waar?  

Hoe voel ek as ek daardie gedagte dink?”  As jy sleg voel, kan jy maar weet dis „n 
slegte gedagte.  Slegte gedagtes kom nie van God nie.  Hou aan om vrae te vra tot 
jy goed voel.  As jy goed, vry en vredevol voel, is jou gedagtes in harmonie met die 
gedagtes van God.  Dis so eenvoudig soos dit. 
 
Die KURSUS IN WONDERWERKE het vir my geleer om nie te bid dat God die 
omstandighede verander nie, maar om eerder te vra vir die visie wat die 
volmaaktheid wat reeds in die situasie is, raak te sien.  Vra dus eerder wat reeds 
goed en wonderlik is in jou lewe, eerder as om te vra dat goeie en wonderlike dinge 
moet gebeur.  Dit kweek die gewoonte van dankbaarheid, seker die sterkste 
kalmeermiddel en anti-depressant wat daar is.  Dis onmoonltlik om terselfdertyd 
bang of hartseer en dankbaar te wees. 
 
As iemand jou kwaad maak, vra hoe jy dieselfde ding aan ander mense doen.  As 
iemand jou irriteer, vra hoe jy daardie selfde eienskap manifesteer.  Onthou die 
storie van die balk en die splinter.  As jy sukkel om jou vyande lief te hê, vra watter 
redes jy het om dankbaar te wees dat hulle in jou lewe is.  Vra die oop, onskuldige 
kindervraag: “Sê nou?”  Sê nou net daar is geen mislukkings nie, net “feedback”?  
Sê nou God stuur vir jou net engele?  Sê nou elke probleem is net „n geleentheid 
vir „n wonderwerk? 
 
Moenie “worry” nie; wonder liewers.  Om op „n oop en neutrale manier te wonder 

wat gaan gebeur is selfs nuttiger as om te hoop.  Sê liewers “Ek wonder wat vandag 
gaan gebeur,” as om te hoop dat dit goed sal gaan.  Hoop het „n sekere kwaliteit van 
desperaatheid wat jou ook afsluit vir die moontlike lesse en verrassings wat die lewe 
vir jou inhou soos dit ontvou.  Hier volg „n paar stelle wonder-vrae wat ek oor die jare 
bymekaar gemaak het.  Nodeloos om te sê, sal jou brein met baie beter antwoorde 
vorendag kom as jy die vrae vir jouself vra terwyl jy diep asemhaal en onstpan, met 
ander woorde as jy dit gebruik as die fokus vir kontemplasie, wat „n vorm van 
meditasie is: 
 
GELUKKIGE VERHOUDING-VRAE 

 Waaroor is ek gelukkig in die verhouding? 

 Waaroor is ek opgewonde in die verhouding? 

 Waarop is ek trots in die verhouding? 

 Wat geniet ek die meeste in die verhouding? 

 Waaroor is ek ernstig in die verhouding? 

 Hoeveel het ek lief?  Hoeveel word ek liefgehê? 

 Hoeveel ontvang ek?  Hoeveel kan ek gee? 
 
ELKE OGGEND KRAG-VRAE 

 Waaroor is ek gelukkig in my lewe? 
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 Waaroor is ek opgewonde in my lewe? 

 Waarop is ek trots in my lewe? 

 Waarvoor is ek dankbaar in my lewe? 

 Wat geniet ek die meeste in my lewe? 

 Wat inspireer my in my lewe? 

 Wie het ek lief?  Wie het my lief? 
 
VRAE VIR PROBLEEM-OPLOSSING 
 

 Wat is fantasties omtrent die probleem? 

 Wat is nog nie perfek nie? 

 Wat is ek bereid om te doen om dit te maak soos ek dit wil hê? 

 Wat is ek bereid om op te hou doen om dit te maak soos ek dit wil hê? 

 Hoe kan ek die proses geniet terwyl ek doen wat nodig is om dit te maak soos 
ek dit wil hê? 

 
 
SPEEL, GLIMLAG EN LAG 

 
As jy speel, strek jy jou fisiese en emosionele spiere en word jou biochemiese 
netwerk vrygemaak.  Om te speel, is „n wonderlike manier om stres te verlig en om 
die gemoed, die liggaam en die gees te verlewendig.  Mense hou nie op om te speel 
omdat hulle oud word nie; mense word oud omdat hulle nie speel nie.  Wanneer is 
die laaste keer dat jy iets vir die eerste keer gedoen het?  Dit geld ook vir daardie 

dinge wat jy al „n duisend keer gedoen het – doen dit elke keer asof jy dit vir die 
eerste keer doen.  Moenie „n geleentheid laat verby gaan om te lag, glimlag, giggel, 
trippel, krioel, wriemel, strek, huppel, kielie, streel, omhels, vry, soen, stoei, 
bollemakiesie slaan, tiekie draai, dans of sing nie – dit laat die emosies en die 
peptiede vloei. 
 
Ek het amper geglimlag toe ek jare terug gehoor het van die guru wat gesê het as jy 
tien keer „n dag vir geen rede glimlag, sal al jou probleme verdwyn.  Omdat ek nou 

weet dat gedrag, liggaamshouding en beweging „n belangrike manier is om via die 
wederkerige terugvoersirkels toegang te kry tot die ander sisteme in die gemoed-
liggaam, beveel ek dit heelhartig aan dat jy „n gewoonte maak van glimlag.  Wanneer 
laas het jy probeer om op jou kop te staan, „n rieldansie gedans, kaal ge-“jive”, of net 
gehardloop? 
 
Hoekom outomaties „n sambreel en reënjas gryp as dit reën?  Jy kan dit nog soos „n 
kind geniet om nat te word, om met kaalvoete op die gras te loop, om in „n hangmat 
te swaai, sirkus toe te gaan, met jou hond of jou kinders te speel, piekniek te hou, in 
die sproeier te baljaar, koekiedeeg te eet, ys te kou, boom te klim, seepbelle te 
blaas, in die bad te plas of jou gesig onder die water te druk.  En dis regtig OK om 
vir jouself te lag.  Hoekom altyd so waardig en sedig?  Dink „n bietjie aan die 

woorde kielie, karnuffel en kafoefel.  Doen meer daarvan.  Speel met kerswas, kyk 
hoe lank jy jou asem kan ophou, trek vir jouself gesigte in die spieël, spring op en af 
van blydskap, trippel rond, gaap soos „n seekoei, eet koekies in die bed, omhels „n 
boom, eet blomblare, loop kaal met „n snaakse hoed, trek aan soos Tiekie die Clown 
(Sark: SUCCULENT WILD WOMAN, DANCING WITH YOUR WONDER-FULL 
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SELF!).  Norman Cousins, wat homself van kanker genees het deur hom in „n 
hotelkamer in te boek met „n stapel Charlie Chaplin videos, noem lag “internal 
jogging” (ANATOMY OF AN ILLNESS). 
 
Jy het seker nou al agtergekom dat die antwoord op die vraag: “Wat beïnvloed my 
gemoed en liggaam?” is: “Alles!”  Alles wat jy dink, voel, glo, eet, ruik, sien, hoor, 

aanraak, sê en doen laat jou beter of slegter voel en het „n kumulatiewe impak op jou 
gesondheid, jou verhoudings, jou werksverrigting en jou totale lewe.  Alles binne en 
buite jou is intiem verweef met alles buite en binne jou.  Die punt wat ek hier wil 
maak, is dat as jy jou gedra asof jy gelukkig, vrolik en optimisties voel – of anders 
om – sal jy so voel.  Dis „n geval van “fake it till you make it.”  Ek praat nie van 
maak of jy iemand anders is om ander mense te beïndruk nie.  Ek praat van maak 
asof jy reeds die persoon is wat jy graag wil wees as „n bewuste besluit met die doel 
om jouself gelukkiger en lewendiger te laat voel. 
 
Dis nie om van jouself „n wit gepleisterde graf te maak nie.  Mense wat gemaak 
vrolik en positief is, met die doel om „n valse indruk te skep, kan uiters irriterend 
wees.  As daar „n emosionele verskil is tussen wat jy doen of sê, en wat jy glo of 
dink, sal daar spanning in die liggaam ontstaan.  Dit word kognitiewe dissonansie 
genoem, maar dis eintlik „n totale wesens-ongemak.  Die ongemaklike chemiese 
veranderings van toneelspeel met die doel om te bedrieg word onmiddelik deur „n 
poligraaf masjien opgetel as veranderings in jou hartklop, breingolwe, asemhaling en 
veltemperatuur.  Om voortdurend met daardie soort dissonansie rond te loop, is baie 
sleg vir jou. 
 
Ons praat hier van gedragsterapie vir jouself.  As jy „n bietjie toneel speel met die 

doel om jouself te help om in die rigting van positiwiteit te groei, veroorsaak die 
gedragsveranderings positiewe neurochemiese veranderings in die liggaam-
gemoed.  Akteurs weet dat as hulle die rol van „n tragiese karakter speel, hulle 
denke en emosies by die huis ook swartgallig word.  In huweliksterapie kapitaliseer 
ons ook op die beginsel dat gedragsverandering mettertyd emosionele verandering 
sal meebring.  Dink maar hoeveel akteurs en aktrises het al smoorverlief geraak 
terwyl hulle in „n romantiese film speel, soos Brad Pitt en Angelina Jolie toe hulle in 
Mr and Mrs Smith gespeel het.  Dis baie moeilik om vir „n paar maande te maak asof 
jy mal is oor mekaar en nie in werklikheid verlief te raak nie. 
 
As „n getroude paartjie sê hulle kan nie liefdevol teenoor mekaar optree nie, want 
hulle voel nie so nie, sê ek altyd hulle moet maar solank liefdevol optree, tot hulle 

so voel.  Dis natuurlik nie „n plaasvervanger vir die aanspreek van die onderliggende 
werklike probleme in die verhouding nie, maar dis „n feit dat gereelde intieme 
oogkontak, soentjies en glimlaggies, drukkies en liefdevolle woorde die vloei van 
positiewe emosies bevorder. 
 
 
SLAAP SOOS „N ENGEL 
 
Jy verstaan nou dat die ou gesegde “‟n gesonde liggaam huisves „n gesonde 
gees” die reine waarheid is omdat letterlik elke aspek van jou gemoed-liggaam 

saamhang.  „n Positiewe verandering in een dimensie spoel soos „n rimpel op water 
na al die ander dimensies.  Die moderne mens slaap te min – onder andere as 
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gevolg van elektriese lig en TV, het die gemiddelde hoeveelheid slaap wat ons in die 
Weste kry met „n uur of twee ure per nag verminder.  Miljoene mense het 
slaapprobleme en dit word deesdae gesien as een van die belangrikste redes vir 
depressie en motorongelukke.  Baie mense drink alkohol om hulle te help ontspan, 
en ongelukkig is dit groot oorsaak, eerder as „n oplossing – vir slaapprobleme. 
 
As jy chroniese stres is die kwaliteit van jou slaap dikwels nie goed nie.  As jy 
sukkel om aan die slaap te raak, is dit „n besliste teken dat jy angstig is – daar is te 
veel adrenalien in jou brein en liggaam.  As jy gereeld na twaalf uur in die nag 
wakker word, is dit „n besliste teken dat jy depressief is.  Ander tekens dat jy 
chemies uit balans is, is as jy lig slaap, nagmerries kry, te veel slaap of soggens 
moeg opstaan.  As jy beter slaap en genoeg slaap, sal jy bedags beter funksioneer, 
gelukkiger wees, meer energie hê, en jy sal langer lewe (Vafi & Vafi: HOW TO GET 
A GREAT NIGHTS‟S SLEEP). 
 
Omdat so baie ouers skuldig voel dat hulle nie genoeg aandag aan hulle kinders 

gee nie en onder die indruk is dat hulle kinders slegs onvoorwaardelike liefde nodig 
het en derhalwe dissipline en struktuur verwaarloos, het baie klein kindertjies 
slaapprobleme.  Dit is dikwels die begin van baie ander probleme soos hiperaktiwiteit 
en leerprobleme as hulle skooltoe gaan – en slaapprobleme as grootmense.  Om 
soos „n baba te slaap beteken dus dikwels om „n hele paar keer snags wakker te 
word – dis hoekom ek die opskrif hier bo verander het van “slaap soos „n baba” na 
“slaap soos „n engel.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As „n jong moeder by my instap en kla dat sy negatief, irriteerbaar, humeurig, en uit 
beheer voel, vra ek dadelik hoeveel keer „n nag sy vir haar kleintjie opstaan.  Dikwels 
verdwyn al haar probleme – insluitende die spanning in haar huwelik – soos mis voor 
die son as sy haar baba of kleuter se slaapprobleem aanspreek.  As sy die koeël byt 
en ophou om vir haar kind vier of meer bottels in die nag te gee, sodat dié ook „n 
behoorlike nag se slaap kry, is die kleintjie ook bedags minder huilerig.  „n Kind wat 
op die ouderdom van 18 maande vir die eerste keer deurnag slaap, verander van „n 
klein neulpot wat tot 11 uur in die aand koning kraai, ook bedags in „n rustiger, 
gesonder en “soeter” kind.  Omdat „n kind vanaf omtrent agt maande 12 of meer ure 
ononderbroke slaap broodnodig het vir die normale ontwikkeling van sy brein en 
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senuweestelsel, is die gevolg dikwels „n merkbare sprong in taal-, motoriese en 
intellektuele ontwikkeling (Richard Ferber: HOW TO SOLVE YOUR CHILD‟S SLEEP 
PROBLEM). 
 
Tydens slaap is die liggaam diep ontspanne en die metabolisme verlangsaam, maar 
daar is baie absoluut noodsaaklike psigo-biologiese prosesse wat slegs kan gebeur 
as jy genoeg, deurnag en diep slaap.  Daar is spesifieke fases van slaap wat 
elkeen op sy eie onontbeerlik is: 
 

 Diep slaap, of Delta slaap, waartydens rus en hertel plaasvind 

 Droom, of REM slaap, waartydens jy droom en jou oë vinnig in jou oogkaste 
beweeg 

 Ligte slaap, wat gebeur na Delta en REM slaap 
 
Vermy oorstimulasie van die vyf sintuie – dis „n belangrike oorsaak van 

slaapprobleme (Deepak Chopra: RESTFUL SLEEP).  Maar as jy die sintuie mooi 
behandel, is hulle die deure na heerlike slaap.  Hoor, aanraking, sien, proe en ruik is 
die deure waardeur ons kennis verkry van die wêreld.  Ons is die metaboliese 
eindproduk van ons sensoriese ervarings.  Ons verwerk en metaboliseer fisies ons 
omgewing deur die sintuie.  Jy verteer nie net die kos wat jy eet nie.  As jy wil weet 
wat jy in die verlede ervaar het, kan jy nou jou liggaam ondersoek (en dis vandag 
moontlik deur gesofistikeerde masjiene soos die QXCI&SCIO, wat vir kwantum 
“feedback”-terapie gebruik word).   
 
As jy wil weet hoe jou liggaam in die toekoms gaan lyk, ondersoek wat jy nou ervaar.  
Alles wat jy sintuiglik ervaar, word letterlik die molekules van jou liggaam.  As jou oë 
byvoorbeeld iets sien, verander dit in minder as een honderdste van „n sekonde die 
biochemie van jou brein en jou hele liggaam.  As jy geweld sien, is daar onmiddellike 
brein-veranderings en adrenalien en kortisol word orals in jou liggaam gesirkuleer, 
allerlei hormone word afgeskei, onder andere insulien, glukagoon en groei-hormoon. 
 
Boonop is die wêreld wat jy nou ervaar, „n fundamentele eindproduk van wie jy is, 
hoe jy dink en wat jy glo.  Dis omdat jou sintuie nie net passiewe sensors is vir die 
ontvangs van eksterne stimuli nie – hulle is ook vyf verskillende maniere waarop jy 
jou bewussyn op die wêreld projekteer.  Die sintuie is die manier waarop die self 
uitreik na die werklikheid.  Wat jy daar buite sien, hoor, voel, ruik en proe, is nie „n 
akkurate prentjie van wat daar werklik is nie.  Uiteindelik bestaan jy en die omgewing 
wat jou omring uit een en dieselfde energie-veld, dieselfde veld van inligting, 
dieselfde kwantum-sop, wat „n radikaal dubbelsinnige en oneindig ineenvloeiende 
geheel van energie en inligting is.  Deur die handeling van kyk, luister, proe, ruik en 
aanraak, “vries” of “stol” jy die vormlose mengsel van moontlikhede tot die objekte 
wat jy as die wêreld herken.  Jy is letterlik soos Koning Midas wat nooit die tekstuur 
van „n roos of die sagtheid van „n soen kon ervaar nie, want die oomblik as hy aan 
iets raak, het dit in goud verander.  Dis asof daar agter jou rug ewig vloeiende 
kwantum-sop is, en die oomblik as jy omdraai en kyk, verander dit in die gewone 
materiële werklikheid wat jy ken deur die projeksie van jou bewussyn. 
 
Die vyf sintuie is uitdrukkings van die strome van intelligensie wat uit die oseaan van 
oneindige intelligensie – die reservoir van kosmiese kennis – uitvloei.  Die vyf sintuie 
is projeksies van onsself; ons metaboliseer dan hierdie projeksies en transformeer 
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onsself in materiële liggame.  Presies hoe dit gebeur is werklik verstommend en het 
enorme implikasies vir die totale gesondheid en genesing van die liggaam-gemoed.  
Dit het spesifieke implikasies vir die maniere waarop onversigtige gebruik van die 
sintuie psigo-fisiese oorstimulasie en wanbalanse skep wat slaap versteur.  Dit 
manifesteer as die onrustige gedagtes wat verhoed dat jy in droomland ingly en 
môre-oggend verkwik en verfris wakker word.  Oorstimulasie van die brein en sintuie 
is „n Westerse mode en amper „n epidemie.  Kyk maar net objektief na die 
hoeveelheid geweld, melodrama en sensasie in programme op die TV.  Die meeste 
van my kliënte se breine vertoon „n oormaat beta aktiwiteit en te min alpha golwe.  
Hulle dink en stres te veel en weet nie hoe om te ontspan nie. 
 
Vermy slaappille – dis nie regtig „n oplossing vir die probleem nie.  Navorsing 

bewys dat die kwaliteit en selfs die hoeveelheid slaap van mense met slaapprobleme 
wat slaappille neem eintlik slegter is as die wat nie slaappille neem nie.  Om die 
waarheid te sê, mense wat maar liewers „n bietjie wakker lê voel boonop die 
volgende oggend beter en wakkerder as die wat geslaap het met behulp van „n pil.  
Slaappille is gewoontevormend en het ernstige newe-effekte.  Al wat ons oor 
slaapmedikasie en kalmeermiddels kan sê is dat dit vir die persoon „n gevoel gee dat 
daar iets aan die probleem gedoen word.  Die kunsmatige en onrealistiese 
gerusstelling is egter net „n masker vir die onderliggende probleem: simpatiese 
oorstimulasie.  As jy gewoond is aan slaap- of ander pille, moet jy egter nie summier 
ophou sonder jou dokter se advies nie en maak eers seker dat jy die aanbevelings in 
die hoofstuk toepas. 
 
Hier is „n paar aanbevelings vir wonderlike en natuurlike nagrus: 
 

 Vermy geluide wat oorstimulerend, onaangenaam of disharmonieus is voor jy 
gaan slaap – luister na sagte, kalmerende musiek. 

 Eet vroegaand „n ligte aandete en doen daarna net dinge wat ontspannend en 
lekker is. 

 Sit jou voete in „n kommetjie lekker warm water met „n voetroom of essensiële 
olie, masseer hulle saggies en droog hulle af met „n skoon, sagte handdoek.  
Klim in „n heerlike warm bad met geurige borrels of badsout voor jy in die bed 
klim. 

 As jy in die bed klim, masseer die twee energie-punte wat te doen het met 
slaap, naamlik die middel van jou voorkop en die onderste deel van jou maag.  
Doen dit saggies met ronde bewegings van jou handpalms en gebruik aroma-
terapie olie. 

 Hou jou slaapkamer netjies, welriekend, sag belig en goed geventileer, 
verkieslik aan die koel kant.  Gebruik kleure wat warm, kalmerend en rustig is. 

 Moenie met jou rekenaar werk, TV kyk of koerant lees na 8:30 of 9:00 uur in 
die aand nie.  Lees iets wat ontspannend, opbouend of inspirerend is. 

 Vermy stimulante soos koffie, nikotien en alkohol voor slapenstyd.  Drink 
liewers „n glas warm melk.  Sit „n knypie neut, kaneel, vars gemmer of bruin 
suiker in die melk voor jy dit kook. 

 Volg altyd dieselfde roetine saans en begin jou instel om af te skakel en te 
ontspan lank voor jy gaan slaap. 

 As jy gaan lê, moenie bekommerd wees of jy gaan sukkel om aan die slaap te 
raak nie.  Hou maar net jou gedagtes en gevoelens rustig en objektief dop, 
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haal diep, stadig en reëlmatig asem en onthou diep ontspanning is amper net 
so goed vir jou soos slaap en definitief beter as om „n slaappil te drink. 

 Staan vroeg op (verkieslik as die son opkom) al het jy nie goed geslaap nie.  
Moenie „n agtermiddag slapie vang nie – vanaand sal jou natuurlike moegheid 
jou help om vinniger aan die slaap te raak. 

 
 
MEDITASIE 
 

A totally new kind of education is needed in the world, where fundamentally 
everybody is introduced into the silences of the heart – in other words, 
meditations – and everybody has to be prepared to be compassionate to his 
or her own body.  Because unless you are compassionate to your own body, 
you cannot be compassionate to any other body. 

(OSHO) 
 
Hierdie hele hoofstuk kom eintlik neer op maniere om meer bewustelik en ontspanne 
te lewe en dis wat meditasie wesenlik is.  Ons begryp sedert die sewentigerjare wat 
in die Ooste al vir eeue bekend is: die krag van meditasie om die senuweestelsel 
van simpaties na parasimpaties oor te skakel en om ons gemaksdrempel vir wat 
is, permanent te verhoog.  Een van die beste definisies van meditasie is die een van 
Jon Mumford (CHAKRA AND KUNDALINI WORKBOOK): “Meditation is essentially 
autonomic nervous system gymnastics.”  Anna Wise (AWAKENING THE MIND) 
beskryf meditasie as „n optimale breintoestand waar al die elektriese golwe – beta, 
alpha, theta en delta – in harmonie en simmetries in die twee hemisfere in “kliek.”  
Daar is vrye vloei van inligting tussen die bewuste, die onderbewuste en die 
onbewuste.  Die subjektiewe ervaring daarvan is die toestand van ontspanne super-
bewussyn wat deur die meesters as “bliss”, samadhi of nirvana beskryf word. 
 
Gereelde meditasie lei ook in die alledaagse lewe tot groter kalmte, insig, 
kreatiwiteit en spirituele bewussyn.  Hoewel dit nuttig is om eers formeel te leer 

mediteer deur byvoorbeeld kruisbeen met toe oë te sit en diafragmaties asem te 
haal, is dit nie noodsaaklik nie.  Dis net die begin om vir jou die “knack” te leer.  As jy 
„n paar keer formeel gemediteer het, besef jy heel moontlik jy doen dit reeds in baie 
situasies waar jy rustig en gefokus is en op die een of ander manier met vrede 
verenig.  Enige aktiwiteit wat met asembewussyn, neutrale aandagtigheid, oop 
fokus en volledig teenwoordig in die oomblik gedoen word, kan „n meditasie word, 
byvoorbeeld skottelgoed was, kook, stap, tuinwerk, seks, visvang, lees, naaldwerk, 
stort of bad, na musiek luister, kyk na „n kersvlam, „n blom, die naghemel, „n boom of 
„n sonsondergang.  Die essensie van meditasie is om te leer om met verwondering, 
rustig en kalm te observeer, om net dop te hou wat gebeur buite en binne jou.  

Mettertyd word jou hele lewe meditasie (OSHO; THE EVERYDAY MEDITATOR). 
 
Navorsing bewys dat meditasie dramaties kan help om pyn en hoë bloeddruk te 
verlig, die immuunstelsel te aktiveer en oudword te vertraag (Jon Kabat-Zin: FULL 
CATASTROPHE LIVING en WHEREVER YOU GO, THERE YOU ARE).  Stres en 
die stresverwante emosionele en fisiese toestande kan gesien word as inligtings-
oorlading (“overload”).  Die psigosomatiese netwerk is so oorlaai deur onverwerkte 
sensoriese inligting in die vorm van onverwerkte trauma en onverteerde emosies dat 
dit tot stilstand kom.  Die energie vloei nie meer vryelik nie.  Die sisteme begin teen 
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mekaar werk.  As stres verhoed dat die molekules van emosie ongehinderd vloei, 
word die outonome funksies soos asemhaling, bloedvloei, immunitiet, spysvertering 
en eliminasie versteur.  Meditasie, veral as dit met diafragmatiese asem gepaard 
gaan, skep die ontspanne toestand waar die vergete en onderdrukte emosies en 
gedagtes na die oppervlakte kan kom.  Die peptiedes kan weer losraak en vry deur 
die liggaam stroom.  Die liggaam en die gemoed kan heel word. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As mens begin mediteer, is dit dikwels ongemaklik, want allerlei onaangename 
sensasies en emosies wat êrens in die psigosomatiese netwerk gestoor was, kom in 
die bewussyn op (Albert Low: ZEN MEDITATION).  Dis omdat geblokkeerde fisiese 
en emosionele traumatiese inligting onbepaald op die sellullêre vlak gebêre kan 
word.  Deur begeleide of gefokusde meditasie (beskikbaar op CD‟s) of oop meditasie 
kan jy byvoorbeeld onder jou depressie, woede ontdek, en onder die woede, die 
wortel van dit alles: die vrees en smart van alleenwees (OSHO: MEDITATION: THE 
FIRST AND LAST FREEDOM).  Mettertyd maak jy vriende met die alleenheid en jy 
ontdek in die stilte van jou binneruimte die soet vrede van jou eenwees met jou 
diepste wese, wat deel is van die Alles Wat Is. 
 
Daar is baie vorms van meditasie, onder andere gebedsmeditasie.  Die verskil 

tussen gebed en gebedsmeditasie is dat in gebed jy met God praat, terwyl meditasie 
beteken jy word stil genoeg sodat God met jou kan praat.  Daar is ook Hatah Yoga 
en bewegende meditasies soos Chi Kung en Tai Chi – my persoonlike gunsteling, 
wat ek al vyf jaar beoefen.  Ek begin elke oggend met 15 minute Tai Chi (om vir die 
dag welkom te sê en die lewe vry deur my lyf te voel vloei) en volg dit op met 15 
minute of meer Vipassana (om te luister na my gemoed-liggaam), gevolg deur 
gebedsmeditasie (om te hoor wat God in my dink).  Ek kan „n boek skryf net oor die 
baat wat ek daarby vind. 
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Vir my persoonlike plesier bied ek nou al die afgelope tien jaar „n gratis meditasie 
groep aan by my praktyk, waar ek verskillende soorte meditasie bekend stel.  Omdat 
dit terapeuties so nuttig is, konsentreer ek in die groep dikwels op gebede en 
“mindfulness” tegnieke.  Vipassana, “mindfulness”, aandagtigheid of insigmeditasie 

(meer volledig beskryf in vorige hoofstukke) kan gesien word as die intensie om te 
fokus, om objektief en sonder weerstand of oordeel aandag te gee aan wat is en wat 
binne opkom, terwyl jy ontspan en diafragmaties asem haal.  Daar is deesdae baie 
boeke oor meditasie en ek het by my praktyk is „n hele paar CD‟s te koop wat jou die 
basiese tegnieke kan leer. 
 
Jy besef nou dat jy reeds besig is om onbewustelik in te meng met jou 
psigosomatiese netwerk deur jou normale gedagtes, soms tot nadeel van jou 
gesondheid – byvoorbeeld deur ooraanpassings van die natuurlike cybernetiese 
meganismes.  Deur meditasie kan jy met respek en aandagtigheid ag slaan op die 
liggaam-gemoed se binne- en buite-gesprekke.  Boodskapper-molekules word in 
die limbiese sisteem en in die agterbrein vrygestel wat die asem reguleer, al die 
sisteme in die netwerk verenig en mettertyd die brein se chemiese en elektroniese 
argitektuur permanent verander.  Met „n kwalitatiewe EEG is „n mediteerder se brein 
onmiddellik herkenbaar deur die verhoogde amplitude in die stadige frekwensies 
(alpha en theta) wat met kreatiwiteit en kalmte gepaard gaan (Anna Wise: THE 
HIGH PERFORMANCE MIND). 
 
Ek sê dikwels vir mense wat sê hulle het „n renons in pille dat hulle „n keuse het: 
mediteer of medikeer.  Die verskil tussen die twee is dat waar medikasie geld kos, 

meditasie „n bietjie tyd kos.  Maar as jy vir jouself die kosbare geskenk van gereelde 
meditasie gee, sal jy ontdek jy het meer tyd!  Ek het byvoorbeeld nog altyd „n uur en 
„n half nodig gehad om in die oggend aan die gang te kom.  Hoewel ek nou „n halfuur 
of meer mediteer, hoef ek inderdaad nie vroeër op te staan nie.  Dis omdat die kalm 
gemoed meer tyds-effektiewe aksie meebring.  Wat het ek met daardie halfuur 
gedoen voor ek gemediteer het?  Ek het oor die dag gestres, verskillende uitrustings 
aangetrek en uitgetrek, na my sleutels gesoek en wie weet wat nog wat neerkom op 
“faff”.  “Talk and dose”-terapie wat neerkom op baie praat en baie pille is 
veronderstel om die negatiewe gevoelens te laat verdwyn.  Die pleister op die kanker 
benadering is selde of nooit werklik effektief nie. 
 
Baie mense sê hulle sukkel om rustig te word en hulle gedagtes af te skakel.  In my 
opinie is die beste vorm van meditasie juis om nie te probeer om af te skakel nie.  
Om te probeer om iets te doen, is om die wil te probeer inspan en dis juis die 

energie van wil of oorweldiging (“power over”) as „n krag van die ego wat die 
probleem is.  Jy kan nie vuur met vuur beveg nie; jy kan nie gedagtes met gedagtes 
oorkom nie (Bob Nairn: LIVING, DREAMING, DYING).  Jy kan nie “wil” om oor te 
gee nie.  Dis eerder „n laatlos in die vrede in wat kom uit neutrale aandagtigheid, 
oorgawe, aanvaarding en deernis vir jouself en ander wat bevryding bring (Sogyal 
Rinpoche: TIBETAN BOOK OF LIVING AND DYING). 
 
En onthou, alle emosies is gesond, want emosie is wat die liggaam en die gemoed 
saamsnoer.  Woede, vrees en hartseer – die sogenaamde negatiewe emosies – is 
net so gesond en noodsaaklik vir ons oorlewing soos vrede, moed en vreugde.  Ons 
het woede nodig om ons grense te definieer, smart om ons verliese te genees, en 
vrees om ons van gevaar te beskerm.  Dis maar die menslike jy – jou ego – wat altyd 
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met jou sal wees solank as wat jy in „n liggaam bestaan.  Deur meditasie word die 
ego mettertyd liefdevol getem, tot bedaring gebring, diensbaar gemaak en sagkens 
gesuiwer. 
 
Meditasie gaan vir my eintlik oor die ervaring van die “volledig menslik en volledig 
goddelik” leerstelling wat kunstig diep in die hart van die Christelike geloof 

weggesteek is.  Dit word byvoorbeeld gesimboliseer in die beeld van die Christus 
(die goddelike Self) wat op die donkie (die instink-gedrewe, onkundige, menslike 
liggaam-gemoed) ry.  Ek kan my nie voorstel dat Jesus die donkie sou geslaan het 
nie.  St. Francis van Assisi het ook dikwels met sagte humor na sy menslike self 
verwys as die arme esel waaraan hy verbind is.  Om te mediteer is om die balans 
tussen die twee selwe te ervaar, eerder as om daaroor te praat.  Geleidelik kom die 
hoër Self in beheer van die donkie, wat nuttig gemaak word as die noodsaaklike 
draer, werkesel en werktuig vir die doeleindes van die siel. 
 
Dit gaan alles oor balans.  En balans is so moeilik omdat dit eintlik teenstrydig is 

met die menslike natuur wat maar altyd wil neig na uiterstes, na swart of wit.  Toe die 
Buddha na sy beslissende meditasie onder die Bodi-boom tot “Enlightenment” 
ontwaak het, was hy uitgeteer, gehawend, verflenterd en amper sterwend na 
jarelange ontkenning van sy liggaamlike instinkte en menslike behoeftes.  Na sy 
visioen waarin die verbondenheid van alles wat is in „n tydlose, liefdevolle, en 
bewuste ligweb van skitterende juwele onthul is, het hy gewonder wat dit nou vir sy 
alledaagse lewe beteken.  „n Dogtertjie uit die dorpie daar naby verskyn met „n 
bakkie geurige rys wat sy vir hom aanbied, soos die tradisie in die Ooste is om vir 
heilige askete en monnike kos te bring.  Hy het gewonder of die insig van die Goue 
Middeweg („the Middle Road”) hier geldig sou wees.  Dan kon hy die lekker kos eet, 
ten spyte van die lyding in die wêreld – dis mos te maklik.  Hy eet toe tot hy versadig 
is en plaas die bakkie op oppervlakte van die water van die rivier wat deur die bos 
vloei.  Toe die bakkie stroomop vloei, weet hy dis die teken dat hy reg verstaan het.  
Hoewel dit die “gemaklike” weg is, is die middeweg so moeilik soos dit is vir die 

mens om in balans te wees. 
 
Om die donker emosies te probeer onderdruk of ontken is nooit „n goeie idee nie.  As 
hulle nie vryelik vloei nie, is daar „n gebrek aan integriteit en vloei in die sisteem en 
subsisteme begin teen mekaar, in plaas van harmonieus saam werk en word hulle 
toksies.  As emosie opgekrop word, lei dit tot chroniese irritasie, angstigheid, 
depressie en/of periodieke uitbarstings.  Dis wanneer emosie skadelik word vir 
jouself en ander.  Alle eerlike en spontaan beleefde emosies is positiewe emosies.  
Gesondheid en geluk is nie net „n kwessie van dink mooi gedagtes of om „n mantra 
te herhaal nie.  Dis hoekom ek nie soveel hou van TM (Transendental Meditasie) wat 
berus op die herhaling van „n mantra nie.  Ek het al mense gesien wat vir 10 of 15 
jaar TM doen en nog steeds worstel met angsaanvalle en depressie.  Moenie 
weerstand bied teen die negatiewe emosies nie; hulle moet eerder mediterend – met 
aandagtige objektiwiteit en deernis of vergifnis vir jou menslike natuur waargeneem 
word en toegelaat word om hulleself natuurlik tot „n klimaks te voer en tot hul eie 
oplossings te transformeer (Leslie Temple-Thurston: THE MARRIAGE OF SPIRIT). 
 

If you meditate, sooner or later you will come upon love.  If you meditate 
deeply, sooner or later you will feel a tremendous love arising in you that you 
have never known before – a new quality to your being, a new door opening.  
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You have become a new flame and now you want to share.  If you love 
deeply, by and by you will become aware that your love is becoming more 
and more meditative.  A subtle quality of silence is entering you.  Thoughts 
are disappearing, gaps appearing…silences!  You are touching your own 
depth.  Love makes you meditative if it is on the right lines.  Meditation makes 
you loving if it is on the right lines. 

(OSHO: MEDITATION: THE FIRST AND LAST FREEDOM) 
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OPSOMMING 
 
 
FISIOLOGIE: „n Gesonde Liggaam 

 
Asemhaling – diep; ontspanne; diafragmaties; 6 asems per minuut 
Dieet – gesond; verstandig; geniet dit; proteïn elke ete 
Oefening – matig; gereeld; genotvol; yoga; tai-chi; pret en son 
Gedrag – glimlag; lag; „fake it till you make it‟; gee iets 
Ontspan – loop stadig; speel; maak liefde; dans 
Vertroetel – massering; borrelbad; liefkoos jouself 
Slaap – 7-8 ure  aktiveer ontspanningsrefleks voor slaap; kwyl op die kussing 

 
FOKUS: Huisves „n Gesonde Gees 

 
Bly bewus – hou dagboek; onthou drome; luister wat jy sê 
Respekteer – jou gevoelens; haal diep asem en laat gevoelens deur jou spoel 
Selekteer – sintuiglike invoer; sien die mooie; hoor goeie nuus; kies positiewe 

mense; lees waarheid; “garbage in – garbage out” 
Kies – positiewe gedagtes; leer bevestigings; vra kwaliteit vrae 
Besluit – om gelukkig te wees; soek vreugde; “be in the moment” 
Interpreteer – probleme as uitdagings; mislukkings as inligting; struikelblokke as 

oefeninge; verliese as lesse; “go with the flow” 
Luister – na CD‟s; mooi musiek; voëls in die bome 
Mediteer/Bid – (diep asemhaal) twee keer per dag (20 minute); verenig met vrede; 
“don‟t change the world - change worlds” 
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VOORBEELD VAN „N GESONDE DAGPROGRAM 
 
 
5:45  Wakker, onthou drome en merk 

op watter soort gedagtes is op die 
skerm van die bewuste – positief  / 
negatief? 
 
5:50 Kruietee / warm water met 
suurlemoensap en heuning, plus 
vitamines en minerale 
 
5:55 Tai-Chi of ander oefening vir 
energie – terwyl jy luister na CD vir 
ontspanning / positiewe gedagtes 
 
6:10 Mediteer en asemhaling (met of 
sonder CD) 15 minute 
 
6:25 Bad / stort, asemhaling en bid / 

bevestigings / positiewe oggendvrae, 
selfvertroeteling tydens afdroog 
 
6:35 Koffie, aantrek (ek is lief vir jou 

en jy lyk wonderlik!), ontbyt (volgraan 
roosterbrood, eier, kasie en vrug) 
 
7:00 Ry werk toe, asemhaling en 

luister CD op pad 
 
7:30 Begin werk en onthou jou hoër 
agenda vir die dag (jy is hier om jou lig 
te laat skyn) 
 
10:00 Teetyd, („n vrug en) asemhaling 
met bevestigings 5 minute 
 
13:00 Ete (sop / slaai / vrugte en 

broodjie met kaas / gekookte eier en) 
10 minute mediteer en asemhaling 
 
15:30 Koffietyd, („n vrug / kasie / neute 

en) asemhaling met bevestigings 5 
minute 
 
17:30 Ry huistoe, oefen asemhaling 

en luister CD 
 
 
 

 
 
18:00 Sit rustig in tuin / op stoep, 

bewonder „n boom en haal asem 10 
minute 
 
19:00 Aandete gebalanseerd en lig, 

rustig, wees dankbaar 
 

 Twee aande per week Tai-Chi / 
Yoga / Gym / meditasie of spirituele 
groep 

 

 Een / twee maal per week terapie / 
massering / refleksologie / 
aromaterapie / reiki 

 

 Let altyd op asem tydens roetine 
aktiwiteite soos telefoon, PC / TV /  
gesels / toilet  

 

 Bevestigings elke keer as jy in die 
spieël kyk 

 

 Halfuur voor slaaptyd warm 
sjokolade / melk en lees iets 
opbouends 10 minute 

 

 Voor slaap diep ontspan met asem 
en bid om die dag te laat gaan 

 
22:00 Slaap 7 tot 8 ure en gee al jou 

sorge vir jou hoër Self terwyl jy rus 
 

 Saterdag en Sondag nog „n halfuur 
meditase, plus wandeling / lees / 
tuinwerk / „n slapie / iets lekkers 
addisioneel tot dagprogram 

 

 Glimlag en gee en kry soveel 
drukkies en komplimente soos wat 
jy kan 

 

 Verwelkom alles wat gebeur 
 

 Versamel en vertel grappies en 
wonderwerke 
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VRAELYS VIR GESONDHEID EN GELUK 
 

Plaas „n kruisie X onder die punt uit 5 waar jy nou is, en „n kringetjie O onder die 
punt uit vyf waar jy graag wil wees.  Byvoorbeeld as jy nou selde aktief is, gee vir 
jouself „n kruisie onder 1 of 2.  As jy graag meer of beter oefening wil doen, plaas „n 
O onder 4 of 5. 
 

 Laag Hoog 

1 2 3 4 5 

Liefde / Konneksie      

Asembewussyn      

Diafragmatiese Asem      

Bewus van Drome      

Optspanne Spiere      

Vergifnis      

Bewus van Gevoelens      

Regte Oefening      

Genot en Plesier      

Son en Buitelig      

Gesonde Eetgewoontes      

Dankbaarheid      

Loop Stadig      

Oop vir Alles      

Liggaamshouding      

Glimlag      

Dans met die Lewe      

Lag, Humor      

Sagte Oë, Hande, Tong      

Eerlikheid      

Aanraking      

Drukkies      

Seks      

Selfvertroeteling      

Eenwees met Alles      

Spiritueel Bewus      

Wees in die Oomblik      

Sintuiglik Bewus:      

 Sien      

 Luister      

 Proe      

 Ruik      

 Voel      

Positiewe Mense      

Opbouende Lees      

Natuur Belewe      

Aanvaar Wat Is      

Oorgawe      

Doen dit Dadelik      
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 Laag Hoog 

1 2 3 4 5 

Doen dit Heelhartig      

Elimineer “Moes”      

Positiewe Fokus      

Bevestigings      

Gee Liefde      

Vertrou      

Kwaliteit Vrae      

Luister vir Jouself      

Vriende      

Wie Is Jy?      

Visie van Volmaaktheid      

Wonder In Plaas Van “Worry”      

Buigsaamheid / Vloei      

Doen Dit Vir die Eerste Keer      

Lag Vir Jouself      

Positiewe Gedagtes      

Lewendig      

Goeie Slaap      

Kalmte, Rustigheid      

Bid      

Mediteer      

Balans      

Uitdagings      

Inspirasie      

 
 
 
 

 

 


