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I am the Belly, 
I am the mothership, 

I am the door to your mother’s womb. 
I am the body erotic, electric. 
I create, procreate, recreate. 

I am excessive 
Wild celebration. 

In me hides unbounded aliveness, 
Appetite for the unknown, 

Mysterious calls of longing and fulfillment 
(Margot Anand) 

 
To lose your connection with the body is to become spiritually homeless.  Without an 

anchor we float aimlessly, battered by the winds and waves of life. 
(Anodea Judith) 

 
 
DIE TEMPEL IS DIE LIGGAAM 

 
Die liggaam is waar jou gemoedslewe – bewussyn, sensasies, gedagtes, gevoelens, 
gedrag en geloof – gebeur. 
 

Jy stap inderdaad letterlik rond as „n wonderbaarlike, lewende, denkende, voelende 
manifestasie van die volmaakte liefdevolle Intelligensie wat die heelal elke sekonde 
uit die niet herskep.  Die liggaam is „n grootse en heilige misterie.  Dit bevat al die 
geheimenisse van die kosmos.  Dis die subatomiese paradoks van kwanta 
potensiële energie wat as materie verskyn en waardeur inligting as lewe en 
bewussyn stroom.  In elke sel is verstommende intelligensie wat die komplekse 
prosesse van lewe in elke orgaan en sisteem in „n volmaak geörkestreerde harmonie 
onderhou.  Boonop is jou brein „n spesifieke manifestasie van die groot Intelligensie 
wat bewus kan word van die wonderwerk wat hy self is en ook van sy verhouding 
met die makrokosmos en sy eie Oorsprong. 

 
Mense sê soms oor God : “Ek vind dit moeilik om te glo in iets wat ek nie kan sien 
nie.”  Dit slaan my altyd stom dat iemand so afgesny kan wees van die wandelende 
wonderwerk wat sy liggaam is, dat hy binne-in die tempel kan lewe en (on-)salig 
onbewus kan wees van die tasbare, denkende en voelende fisiese manifestasie van 
die godheid. 
 

By God, when you see your own beauty 
You’ll be the idol of yourself. 

(Rumi) 
 
Een van die eenvoudigste organismes op die planeet is „n eensellige kreatuurtjie 
genaamd „n tetrahymena.  Wat fantasties is, is dat die primitiewe lewensvormpie 
dieselfde chemiese molekules bevat as die ongelooflik komplekse, triljoen-sellige 
Homo Sapiens.  Dieselde molekules dirigeer albei se positiewe en negatiewe 
interaksies met hulle omgewing en help hulle om te onthou wat goed en lekker is, 
teenoor dit wat sleg en skadelik is vir hulle. 
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Dieselfde basiese boublokkies van lewe en emosie bestaan dus in die vroegste en 
eenvoudigste organismes as in ons.  Dis deselfde paar honderd basiese 
inligtingsmolekules wat al die lewens- en kommunikasieprosesse in alle wesens 
dirigeer, ongeag of die kommunikasie binne-in of tussen selle, binne-in of tussen 
organe, tussen brein en liggaam, of tussen twee wesens gebeur. Die chemiese 
gevoelsisteem het „n kritiese rol in die ontwikkeling van lewe op die planeet gespeel.  
Dit onderstreep ook die eenheid van alle lewe. 
 

Die elektriese brein en sentrale senuweestelsel is latere toevoegings tot die 
eenvoudige chemiese sisteem wat op die selvlak vir die organisme sê: stop / baklei, 
wys jou tandjies / hol weg of gaan nader / eet / kry lekker / paar.  Hierdie proses 
gebeur nog steeds in elke enkele sel van jou liggaam. 

 
Net soos die tetrahymena, is elke sel besig om te grom, weg te krimp en in „n 
bolletjie te rol, of om te pols en krioel van genot en te “purr” van welgeluksaligheid.  

Die meer gesofistikeerde elektriese stelsel stel ons in staat om sekere dinge te doen 
wat „n tetrahymena of „n amoeba nie kan doen nie.  Jou brein kan die moontlike 
gevolge van jou optrede antisipeer.  Jy het „n massiewe databank van geheue wat 
jou in staat stel om veralgemenings te maak.  Jou chemiese sisteem sê vir jou: 
“Slaan jou baas met die vuis!”  Jy doen dit nie, want jy het „n hoogs ontwikkelde 
serebrale korteks wat meebring dat jy kan antisipeer en verskillende opsies met 
mekaar kan vergelyk. 
 

Hoewel die gesofistikeerde korteks se denkvermoëns ons in staat stel tot wetenskap, 
kultuur, etiek en filosofie, kom daar ook vir ons vele probleme daarmee saam.  
Omdat die denke die reine eenvoud en onskuld van die primêre hier-en-nou ervaring 
van onsself in verhouding met die wêreld kan oorrompel, raak ons afgesny daarvan 
en verstrik in eindelose kompleksiteit: 

 
We live in the Age of the Higher Brain, the cerebral cortex that has grown 
enormously over the last few millennia, overshadowing the ancient, instinctive 
lower brain.  The cortex is often called the new brain, yet the old brain held 
sway in humans for millions of years, as it does today in most living things.  
The old brain can’t conjure up ideas or read.  But it does possess the power to 
feel and, above all, to be.  It was the old brain that caused our forebears to 
sense the closeness of a mysterious presence everywhere in Nature.  That 
presence, which is found in every particle of creation, suffuses your life, too.  
You are a book of secrets waiting to be opened, although you probably see 
yourself in totally different terms.  On a given day, you are a worker, a father 
or mother, a husband or wife, a consumer combing the stores for something 
new, an audience member waiting impatiently for the next entertainment. 

(Deepak Chopra: THE BOOK OF SECRETS) 
 
Ons vorige ervaringe, denke, planne, en bekommernisse bring vertwyfeling en 
emosionele dilemmas.  Dit vang ons vas in disfunksionele lewens.  So baie van ons 
onnodige ongelukkigheid word veroorsaak deur ons vermoë om wat is, te vergelyk 
met wat ons dink behoort te wees.  Boonop is ons propvol reëls en regulasies en 
rasionaliserings vir ons dikwels selfsaboterende strategieë, plus ons het „n 
selfkonsep en „n persoonlikheid.  Die groot Meesters deur al die eeue sê: om vrede 
en ons oorspronklike verbondenheid aan die Bron van Lewe te herontdek, moet ons 
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minder dink, meer eenvoudig en spontaan in die nou-oomblik lewe, en ophou om 
ons oor die dag van môre te bekommer. 
 

Dit beteken nie jy moet heeltemaal ophou om te dink nie, maar jy sal beslis 
gelukkiger wees as jy ophou om jouself met jou denke, jou opinies en selfs jou 
geloof, te identifiseer.  Jou denke is inderdaad „n nuttige werktuig en instrument – en 
dit kan baie meer kreatief en konstruktief ingespan word.  Maar dit is nie wie jy is 

nie.  Jy kan die onskuldige eenvoud van jou liggaam se wysheid herontdek.  Dit 
bevat die grondwaarheid wat in elke lewende sel vervat is: daar is net twee 
maniere van wees: liefde όf vrees. 

 
„n Tuinspinnekop en „n hoenderhen voel dieselfde gevoelens as jy oor haar kleintjies.  
As dit jou ontstel, is dit omdat jy deur die Westerse kultuur gebreinspoel is om jou 
liggaamlikheid en die gemeenskaplike instinkte wat ons met diere deel, te minag.  
Om afgesny te wees van die liggaam of dit selfs te haat, is „n Westerse 
kultuurverskynsel; amper „n epidemie. 
 

Praat as die primêre of enigste vorm van psigoterapie spreek nie die probleem van 
die psige wat vervreem is van die liggaam aan nie. 

 
Om afgesny te wees van die liggaam beteken dat ons onbewus is van die bron van 
ons lewendigheid, van die ervaring van die fisiese wêreld en van ons mees basiese 
waarheid (Anodea Judith: EASTERN BODY WESTERN MIND).  Vervreem van ons 
liggaam, word ons gedrag kompulsief, afgesny van bewussyn en gevoel, en tog 
gedryf deur die onbewuste drang om die gaping tussen die psige en die gemoed te 
probeer oorbrug.  Van al die soorte vervreemding wat die moderne mens kenmerk, 
is dié een dalk die mees tragiese, want dit sny ons af van die wortels van ons 
bestaan.  Vasgevang in meganiese werk, outomatiese roetines en kunsmatige 
omgewings, verloor ons die vreugde van „n natuurlike en dinamiese verbintenis met 
die enigste lewende teenwoordigheid wat vir ons lewenslank gewaarborg is: ons 
liggaam. 
 

Ons word gekondisioneer om die liggaam deur die verstand te beheer.  Hoewel die 
liggaam deur die gymkultuur „n soort afgod gemaak word, word dit tog met die 
minagting van „n blote instrument behandel. 

 
Ons lees boeke oor wat om te eet en hoe om liefde te maak, maar ons weet nie hoe 
om van binne af na die liggaam se eie intelligensie te luister nie. 
 
 

Only by recovering the body can we begin to heal the world itself, for as the 
mind is to the body, so culture is to the planet.  Healing the split between the 
mind and the body is a necessary step in the healing of us all.  It heals our 
home, our foundation, and the base upon which all else is built. 

(Anodea Judith: EASTERN BODY WESTERN MIND) 
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DIE FONDAMENT VAN DIE TEMPEL 
 

All foundations rest upon the earth – the universal ground for all that we do.  
Our bodies are the earth of our spirit, the foundation, the home.  To connect 
with the body is to connect with the earth, to be grounded in the biological 
reality of our existence. 

(Anodea Judith: EASTERN BODY WESTERN MIND) 
 

Deepak Chopra (in THE BOOK OF SECRETS) sê: “To solve the mystery of life 
requires only one commandment: Live like a cell.” 

 
Maar ons doen dit nie.  Ons selle word gevoed deur die selfde suurstof en glukose 
waarvan amoeba‟s twee biljoen jaar gelede gelewe het, maar ons word aangetrek 
deur vetterige en verfynde kos en allerlei ander gemors.  Ons selle werk met mekaar 
saam volgens dieselfde lewenswette wat deur evolusie in boomvarings neergelê is 
lank voor daar mense op die planeet was, maar ons vind elke dag van ons lewe „n 
nuwe vyand in die wêreld.  Ons het elkeen ons eie storie wat vir onsself verklaar 
hoekom ons afwyk van die presiese, volledige en volmaakte wysheid wat in ons 
liggaam ingebou is.  Ons lewe onbewus, uit gewoonte en volgens ons ouers en ons 
kultuur se voorskrifte. 
 
 

Die liggaam is ons grond, ons huis, ons ankerpunt.  Dit definieer ons plek in die 
wêreld en is die plek waar al ons ervarings gebeur. 

 
Die fondament bepaal die vorm van die bo-struktuur, hoeveel stres dit kan hanteer, 
wat dit kan huisves, hoe hoog dit kan wees.  „n Soliede basis is nodig vir stewige 
grense, konsekwentheid, sekuriteit en betroubaarheid.  Sonder soliditeit kan ons nie 
met moed vorentoe kyk nie, kan ons nie voet by stuk hou as ons uitgedaag word nie 
en kan ons nie veilig, kalm en rustig bly nie.  Jou lewe hang af van energie en is 
gewortel in die groter sisteme van die planeet.  Die elemente vir jou voortbestaan is 
van die aarde afkomstig – die lug, die kos, die lig en kleur, teksture en klanke wat 
ons liggame voed en stimuleer. 
 

Gesondheid en geluk word dikwels in een asem genoem: „n gesonde liggaam 
huisves „n gesonde gees.  Jou liggaam, jou gedagtes en jou emosies is inderdaad 
onskeibaar. 

 
„n Gesonde leefstyl beteken vir die meeste mense lae-vet kosse, om gym toe te 
gaan, minder drink en ophou met rook en ander dwelms.  Dis alles goed en wel, 
maar wat ontbreek, is „n fokus op daaglikse liggaamlik-emosionele selfversorging.  
Die neiging om die inhoud van bewussyn te ignoreer as ons oor die liggaam dink is 
„n oorblyfsel van Westerse “oldthink” – om op die fisiese te konsentreer en emosies, 
denke en selfs ons siel te verwaarloos.  In die Ooste daarenteen is die kennis van 
die verband tussen die liggaam en die gemoed (emosie en denke) reeds duisende 
jare bekend en is dit ingebou in die basis van fisiese dissiplines soos Yoga, Chi 
Kung en Tai Chi.   
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Om die gemoed in interaksie met die liggaam te verstaan, om daarmee in voeling te 
kom, is om toegang te kry tot die psigosomatiese netwerk waar die inherente 
intelligensie is om ons stralende welsyn te verseker. 

 
In die hoofstuk word die boublokke van die lig – intelligensie – in die tempel, naamlik 
die brein en senuweestelsel en die chemiese stelsel beskryf.  In die volgende 
hoofstuk praat ek oor wat dit alles vir jou beteken in terme van selfversorging. 
 
 
DIE SENTRALE SENUWEESTELSEL 
 
Die onderliggende element van ons bewussyn is die oorlewingsdrang, gesetel in 
die sentrale senuweestelsel.  Die instink is oeroud, fundamenteel en 
alomteenwoordig.  Dis dieselfde in alle lewensvorms op die planeet, van die mees 
basiese organismes tot by die hoogs gesofistikeerde Homo Sapiens.  Dit beheer die 
basislyn instandhoudingsprogram van ons bestaan.  As dit bevredig is, skaal dit af 
tot „n sagte melodie in die agtergrond, sodat jy kan aangaan met jou gewone 
aktiwiteite.  As dit bedreig word, oorheers dit alle ander bewussynsprosesse.  Waar 
is jou gedagtes as „n kaper langs jou kar verskyn, of jou geloof as jou kar in „n 
ongeluk inspin, en waar is jou lewensfilosofie as jy hoor jy het „n terminale siekte?  In 
sulke oomblikke word elke greintjie psigiese energie gerig op fisiese oorlewing en 
daar bly niks oor vir enige-iets anders nie. 
 

Vir baie mense is „n gevoel van bedreigdheid egter „n konstante realiteit en hulle 
bewussyn word vasgevang in die simpatiese rat van die outonome senuweestelsel.  
Die liggaam is voortdurend in „n veg-, vlug- of vries-toestand, al is daar geen 
werklike bedreiging vir fisiese oorlewing nie. 

 
Hulle raas, kritiseer, baklei, beheer, maak desperate planne, kla, “worry” en huil.  Die 
senuweestelsel is chronies in „n toestand van hiperwaaksaamheid en oorstimulasie, 
propvol streshormone.  Hulle voel gestres, gespanne, rusteloos, geïrriteerd, negatief, 
kan nie rustig deurnag slaap nie en word soggens moeg wakker.  Hulle vertoon 
simptome wat ooreenstem met „n Post Traumatiese Stres Sindroom, maar omdat 
alles hulle stres, kan ons liewers praat van „n Chroniese Traumatiese Stres 
Sindroom.  Al is dit eintlik totaal onnodig en irrasioneel, hou hulle aan om geteister te 
wees deur “issues” wat met oorlewing te doen het – geld, gesondheid, huis, werk, 
kos en hulle kinders se veiligheid.  Ongeag hoeveel geld hulle het, hoe weelderig 
hulle huis, hoe gesond hulle is, hoe bedorwe hulle kinders, ontwyk die belewing van 
veiligheid en sekuriteit hulle steeds. 
 

Duisende jare se evolusie is ten dele daarvoor verantwoordelik dat baie mense hulle 
nog steeds gedra asof hulle oorlewing elke sekonde op die spel is, soos dit was vir 
ons oergrootouers in die prehistoriese woude en grotte. 

 
Toe was dit seker noodsaaklik om immer waaksaam en gereed vir aksie te wees, 
konkreet en agterdogtig gefokus op elke detail in die omgewing, en met een oog oop 
te slaap.  As jou oer-oeroupagrootjie in die steentydperk „n “laid-back dude” was, 
was jy nie nou hier nie.  As jou oupa sy Christelike beginsels onthou het toe hy in „n 
Engelse soldaat se oë kyk en „n medemens gesien het, sou hy gehuiwer het toe hy 
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die bajonet in die “Kakie” moes steek, en dan was jy nie nou hier nie.  Met jou 
voorsate se paranoïese en aggressiewe gene in jou, beskou jy nou nog jou 
omgewing as gevaarlik en word jy beheer – en siek gemaak – deur die 
oorlewingsimpuls.  Jy is vasgevang in jou individuele, aparte identiteit, jou ego; 
afgesny van jou hoër Self – die moontlikheid van eenwees met medemens en God. 
 

Al noem jy dit stres of spanning – dis die demoon van vrees wat sy permanente 
intrek in jou geneem het. Die chemiese molekules van vrees, soos adrenalien, 
kortisol en kortikosteroïede, sirkuleer sonder ophou deur jou lyf. 

 
Jy kan nie ontspan, stilsit of afskakel nie.  Jou hande en voete is sweterig en dikwels 
koud, omdat bloed van die vel en die ekstremiteite onttrek word en na die spiere 
gestuur word vir aksie.  Baie mense dink koue hande en voete is „n probleem met 
bloedsirkulasie; inderdaad is dit „n teken van simpatiese oorstimulasie.  “Koue 
hande, warm liefde” is nie hoe dit werk nie.  Omdat daar soveel stresmolekules in jou 
liggaam is, sal dit eerder „n geval wees van hittige emosies soos irritasie, woede en 
jaloesie wat met die koue hande gepaard gaan.  Trouens, die liefde sal jou ontwyk, 
want ter wille van oorlewing is ons spesifiek so ontwerp dat die molekules van vrees 
en liefde nie gelyktydig in ons kan bestaan nie. 

 
Dis ironies dat die mens se hoogste prestasies, sielsbewussyn en hoë vlak 
abstrakte en kreatiewe denke, deur die stresgewoonte ondergrawe word.  Jou IK 
val met 10 of 20 punte as jy gespanne is – het jy dit al agtergekom? Jou insig en 
beskawingspeil daal in direkte verhouding tot die styging van jou adrenalienvlak.  
Dis „n tragiese miskonsepsie wat deel is van die aggressiewe Westerse Kultuur dat 
jy intellektueel beter presteer as jy jouself deur adrenalien dryf.  Dis „n 
neorofisiologiese onmoontlikheid. 
 

Die waarheid is dat hoe meer jy stres – want stres is net „n eeufemisme vir vrees – 
hoe dommer is jy. 

 
Die brein word anatomies rofweg verdeel in die “ou brein” en die “nuwe brein”.  

Laasgenoemde is die korteks, wat rasionele denke bevat, terwyl die evolusionêr 
ouer dele van jou brein eintlik presies die selfde is as die brein van „n dier.  Die “ou 
brein” word op sy beurt verdeel in die “soogdierbrein” (wat jy deel met honde, perde 
en walvisse, waar jy intellektueel omtrent 6 jaar oud is, en waar jou paar- en 
voorplantingsgedrag beheer word), en die “reptielbrein”. Laasgenoemde verbind jou 
met akkedisse en slange en bevat jou instinktiewe oorlewingsinstinkte en -reflekse. 
 
As die reptielbrein totaal oorneem, is jou intellektuele ouderdom niks meer as die 
van „n tweejarige kind nie.  Het jy al agter gekom dat hoe meer gestres jy is, hoe 
meer is jou gedrag soos die van „n kleuter – onredelik, selfsugtig, kortsigtig en 
impulsief?  Omdat die deel van die brein te doen het met oorlewing, funksioneer dit 
op „n primitiewe, absolute en swart όf wit manier.  In die ou brein is daar nie plek vir 
panoramiese insig, filosofiese perspektief of skakerings van grys nie.  Ter wille van 
jou oorlewing is jy so ontwerp, dat die hoër breinfunksies, insluitende liefde en 
geloof, tydelik “on hold” gesit word in „n noodsituasie. 
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Om van stres „n gewoonte te maak in situasies waar jou fisiese oorlewing nie op die 

spel is nie, het katastrofiese gevolge vir jou optimale funksionering – emosioneel, 
intellektueel, en veral spiritueel. 

 
Dis omdat die Oosterse monnike wat Tai Chi en Kung Fu ontwikkel het, bewus was 
van die feite, dat die oefeninge vir hierdie gevegskunste daarop gemik word om te 
verhoed dat die dom ou brein oorneem in „n fisiese gevegsituasie.  Dit stel die vegter 
in staat om die wyer perspektief, insig en wysheid van die nuwe brein op te tree 
wat vir hom „n reuse strategiese voordeel gee bo sy teenstander, wat vanweë sy 
onbeheersde adrenalienafskeiding, beperk word tot refleksiewe en instinktiewe 
reaksies.   
 

As jy propvol adrenalien en ander stresverwante chemiese stowwe is, is jy 
neorofisiologies eenvouding nie in staat om God direk as liefde en vrede te ervaar 
en belewe nie. 

 
Jou geloofslewe, as dit uit die ou brein beheer word, sal noodwendig op oorlewing 
geskoei wees en gedryf word deur vrees, angs, oordeel en skuld. Jou geestelike 

lewe sal vervlak tot meganiese lippetaal en kinderlike, vreesgedrewe pogings om 
gedragsreëls te gehoorsaam in die hoop dat jy eendag na jy doodgaan, beloon sal 

word deur hemel toe te gaan.  Ondertussen word jou gebede deur jou vrese, in plaas 
van dankbaarheid en vrede gevoed, en bid jy vir die behoud en bewaring van jou 
fisiese oorlewingsvoorwaardes; jou familie, jou gesondheid en jou aardse 
welvaart.  Jy ervaar jouself as „n klein, hulpelose en aparte wese in „n gevaarvolle en 
vyandige wêreld, afgesny van jou medemens en die alomteenwoordige Heilige Gees 
in jouself en die wêreld. 
 

As jy stres, kan jy nie die vrugte van jou harde werk geniet en geluk, vrede of 
genoegsaamheid ervaar nie. 

 
Jou aandag is vasgevang in die hier-en-nou details van jou fisiese omgewing en tog 
voel jy nie gemaklik in jou lyf nie.  Al is jy tussen mense, voel jy alleen.  Jou gebede 
voel of hulle teen die plafon vasslaan.  Onder jou masker van bravado voel jy 
minderwaardig en sleg oor jouself.  As gevaar en bedreiging „n voortdurende 
belewing was terwyl jy „n kind was, is dit logies dat vrees en angs jou basislyn 
program sal wees vir oorlewing as „n grootmens.  Die meeste van ons het egter in 
doodgewone of selfs gelukkige huise grootgeword.  Ons kan nie verstaan hoekom 
ons so gespanne is nie.  In ander hoofstukke word verduidelik hoekom die blote feit 
dat ons as kinders, dit wil sê met onversadigbare behoeftes aan versorging, 
versekering en vertroeteling, maar totaal hulpeloos, klein, afhanklik, onmagtig en 
uitgelewer aan ons omgewing begin het, die oorsaak hiervan is.  Dit, saam met 

ons evolusionêre erfenis, is wat die Bybel “erfsonde” noem. 
 

Die gevoel van angstigheid is, ironies, ons enigste ervaring van veiligheid.  Ons voel 
slegs veilig omdat ons hiperwaaksaam is.  Ons voel selfs meer angstig as ons 
probeer om te ontspan.  In dié toestand van hipergestimuleerdheid, is ons hoogs 
sensitief en ons knoppies word deur die geringste dingetjie gedruk.  Ons verwag 
altyd die ergste. 
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Ons sien meestal die lelike in mekaar en die slegte in die lewe raak.  Ons reageer in 
ekstreme, vloek en skree op ons geliefdes en kan agterna nie eers onthou waaroor 
ons rusie gemaak het nie.  Ons fondament is letterlik op sand gebou.  Ons het 
konsentrasie- en geheueprobleme.  Ons is kortasem, ons kners op ons tande, ly aan 
nek- en skouerspasma en eet en drink te veel.  Ons sukkel met besluitneming en 
ons weet nie wat die doel of betekenis van ons lewe is nie.  Mettertyd word ons 
verhoudings afgetakel en ons werk ly daaronder.  Ons ontwikkel hoë bloeddruk, 
hartprobleme, „n spastiese kolon, immuunsisteem onderdrukking, verswakte byniere, 
slapeloosheid en chroniese uitputting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VRYHEID VERSLAWING

Werklikheid
Heilige Gees
Eenheid

Illusie
Ego-Self

Apartheid

DANK BLAAM

GOD SPIëEL MENSE

GEBED = WEES wat jy wil Hê

BESLUIT DONKER

DOOD

LIG

LEWE

Breingolwe

Stadiger

Serotonien

Endorfien

Breingolwe
Vinniger

Adrenalien

Kortikosteroïede

Gee

Vertrou

Luister

Prys

Aanvaar

Verskoon

Parasimpaties

Simpaties

Verwag

Jaloesie

Verdedig

Kritiseer

Foutvind

Beskuldig

Vrede Genade

Vergifnis Waarheid

Stryd Sonde

Oordeel Leuns

GISTER

MôRE

DOEN

Prestasie

Status

NOU

WEES

Respek

Waarde

Gesondheid

Oorvloed

Geluk

Vreugde

Sterkte

Siekte

Armoede

Depressie

Bekommernis

Hulpeloos

ANGS
VREES

SKULD
SIEN = GLO

HOOP
GELOOF

LIEFDE
GLO = SIEN

Ontspan

Rus

Herstel

Veg

Vlug

Vries

ASEM

DREMPEL / BLOUDRUK



 11 

 
 
VERSLAWING EN VREES 
 

Mens kan inderdaad spekuleer dat chroniese simpatiese oorstimulasie „n verslawing 
is. 

 
Dit is nie “gesonde stres” nie.  Gesonde stres, of “eustres” is „n ding wat al lank 
misverstaan is.  Dit is defnitief nie gesond om altyd in „n staat van chroniese 
simpatiese oorstimulasie te wees nie.  Eustres verwys na „n gesonde organisme se 
vermoë om stres te gebruik om te evolueer na „n hoër, sterker manier van wees – 
waar dit wat voorheen stres veroorsaak het, nie meer as stres ervaar word nie.  Dit 
beteken om die stres of spanning te gebruik om deur dit te groei.  Dit is hoe evolusie 
in die natuur gebeur. 
 

Stres is „n veroorsaak deur verandering en wanneer dit chronies word, is dit „n teken 
van verandering wat weerstaan word.  Stres in „n gesonde wese is „n teken dat iets 
moet verander, al is die stres in die vorm van vrees, frustrasie of verdriet. 

 
As die organisme nie sy omgewing kan verander om homself tot gemak te herstel 
nie, dan moet die stres gebruik word om iets in die organisme self te verander 
so dat dit weer gemaklik kan lewe.   
 

Stres is die moeder van alle siektes, in die lyf en in die siel.  Hierdie moeder 
het drie lelike dogters – angs, depressie and woede.  Haar kleindogters is 

skaamte, skuld, frustrasie, moegheid en verskeie ander fisiese probleme. 

 
„n Mens het wel „n behoefte aan „n sekere mate van stimulasie en opwinding – die 
teendeel is onderstimulasie en verveling.  Meestal gaan die behoefte aan stimulasie 
te vêr.  Baie mense erken ruiterlik dat hulle “adrenalien junkies” is.  Hulle is verslaaf 
aan opwinding, uitdaging en drama.  Eckhart Tolle (A NEW EARTH) beskryf die 
sielkundige oorname van die bewussyn deur die “pyn liggaam.”  Vir die ego wat 
geïdentifiseer is met negatiewe denke, kla, bekommernis en selfbejammering, het 
pyn plesier geword.  Verhoudings gaan deur destruktiewe en selfs gewelddadige 
siklusse.  Dis rou emosie wat voed op nog rou emosie en krisis.  Vrees, haat, woede, 
verbittering en gegriefdheid is aaklige gewoontes.  Vir party mense is daar altyd „n 
fisiese krisis soos „n ongeluk of „n siekte.  Ander soek hulle emosionele “high” in hoë 
risiko fisiese aktiwiteite soos ekstreme sportsoorte, riskante saketransaksies, 
“affairs” of “scary” films en boeke. 
 

Die verslawing is nie soseer aan die adrenalien nie – dis eerder die kragtige nood-
kalmeermiddels wat die liggaam afskei as daar gevaar van watter soort ookal is of 

skyn te wees.  Die liggaam in sy wysheid het oor duisende jare se evolusie geleer 
om homself chemies voor te berei op moontlike besering of doodgaan deur nood-

endorfiene af te skei.  Hierdie stowwe is sterker as Morfien en soortgelyk aan 
Heroïen. 

 
Dis hoekom mens na „n “bungie”-sprong vir dae ekstaties voel.  Die krag van die 
chemiese stowwe verklaar hoekom iemand wat met „n mes gesteek word of geskiet 
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word, nie die pyn voel nie.  Dis eers as die krisis verby is, dat die wond opgemerk 
word.  Ongelukkig is die verslawing aan krisis en drama ook een van die 
belangrikste redes vir weerstand teen terapie – veral as dit gemik is op ontspanning.  
Baie mense is vasgevang in „n eindelose siklus van verslawing aan hulle interne 
chemiese stimulante en kalmeermiddels, wat hulle aanvul met eksterne stimulante 
en kalmeermiddels (drank, pille, ens.); „n aanhoudende soeke na daardie vlietende 
oomblikke van balans. 
 

Die outonome senuweestelsel beskik egter ook oor „n ander rat: die parasimpatiese 
respons: dis vir ontspan, geniet, rus, herstel en liefhê (“relax, rest, restore, 
reconnect”).  Dis veronderstel om die neutrale of “cruise” rat, die “default setting” vir 
„n gesonde, welgevoede en veilige mens te wees.  Dit gaan gepaard met die 
produksie van jou liggaam se natuurlike antidepressante en kalmeermiddels. 

 
Dis chemiese molekules wat jou (amper) so lekker laat voel soos „n doppie whiskey, 
„n trekkie dagga, „n lyntjie Cocaine, of ‟n paar Ecstasy tablette, byvoorbeeld 
asetielcholien, dopamien, endorfien en serotonien.  In wese is al die verslawings aan 
kunsmatige (eksogene) kalmeermiddels en antidepressante simptomaties van ons 
kultuur se aangeleerde onvermoë om die toestande in ons gemoed-liggaam te skep 
wat die spontane produksie van hierdie “feel good” chemiese stowwe aktiveer en in 
stand hou.  As iemand byvoorbeld ophou met drink of dwelms gebruik, is dit absoluut 
noodsaaklik om die onderliggende chemiese wanbalans reg te stel. Indien die 
outonome senuweestelsel nie gerehabiliteer word nie, sal daar beslis „n terugval 

wees na die dwelm van keuse. 
 

Trouens sentrale senuweestelsel-rehabilitasie is die fondasie en basisvoorwaarde vir 
enige terapie, ongeag of die persoon se primêre probleem woede, angs of depressie 
is. Hulle is al drie in wese simptome van „n oormatig gestimuleerde sentrale 
senuweestelsel: die persoon is vasgevang in die veg-, vlug- of vries-respons. Woede 
= veg; angs = vlug; depressie = vries. 
 
Die liggaam se gewone meganismes vir instandhouding (soos spysvertering), 
suiwering en genesing (soos die immuunsisteem) werk eintlik slegs as die 
simpatiese alarm afgeskakel is.  Geluk is eintlik ons natuurlike oorspronklike 

toestand: jy is hardbedraad om vreugdevol te wees.  Maar, as gevolg van die redes 
wat genoem is, is ons as spesie oorgeprogrammeer om in die simpatiese respons 
vas te sit.  Derhalwe moet ons, paradoksaal, moeite doen om te ontspan. 

 
In THE RELAXATION RESPONSE, Herbert Benson se beroemde boek wat in die 
sewentigs gepubliseer is, beskryf hy die kragtige effek van gereelde meditasie om 
die liggaam van die simpatiese na die parasimpatiese toestand oor te skakel.  
Trouens, sedertdien het daar bykans geen “self help” boek verskyn wat nie ten 
sterkste aanbeveel dat jy mediteer nie. 
 
Margot Anand (THE ART OF EVERYDAY ECSTASY) sê ons lewe in „n kultuur wat 
neerkom op „n anti-ekstatiese sameswering, waar sinisme, chroniese stres en 
ongelukkigheid die norm is: 
 

Why do we join the conspiracy?  We are born into it.  Our souls are put to 
sleep through years of indoctrination.  The corporate, political, and religious 
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institutions of the anti-ecstatic conspiracy have a vested interest in keeping us 
asleep.  That is the point of the conspiracy: to keep people from waking up.  
Our ecstasy is dangerous to those who would control us.  For when we 
awaken, we refuse to continue as expendable parts of a soul-less machine.  
When our eyes open to the truth, we realize our freedom is more important 
than money, that love is greater than power.  Then our desperate search for 
happiness no longer lures us down dark or glittering avenues of consumerism.  
And we no longer give our power to hierarchies and institutions that feed on 
our hopes and dreams.  Our ecstasy frees us, makes us unexploitable – 
drunk with God. 

 

Ons sit nog steeds met die “hair-trigger” alarmstelsel wat ons dryf tot obsessiewe 
kosversameling, desperate skuilingbou, onderlinge grom en blaf binne ons eie 
groepie en bloeddorstige oorloë.  Jy kan nie „n paar honderd duisend jaar wag vir 
evolusie om jou probleem op te los nie.  Daar is egter „n kortpad: ontspan! 
 
Jy kan in die natuurlik gelukkig en selfs ekstatiese parasimpatiese toestand in 
ontspan.  Rehabilitasie van die senuweestelsel vanaf „n chroniese simpatiese stuipe 
na „n oorwegend parasimpatiese “purr” is die enkele belangrikste faset van terapie. 

 
Daarmee verdwyn soms meer as die helfte of selfs al my kliënte se klagtes.  
Daarsonder is psigoterapie net „n “mind trip”.  Jy moet ook leer om te ontspan omdat 
dit die voorwarde is vir die proses waardeur jy jou stres drempel verhoog, m.a.w. om 
die basiese bloudrukke wat die stres veroorsaak te verander.  (In meer bespreek in 
THE GATEWAY OF PAIN). 
 

Jy kan rustig, tevrede en vredevol voel.  Jy kan lewendig, in balans, sag gefokus, 

energiek en vreugdevol deur jou dae gaan, optimisties en hoopvol ten opsigte van 
die uitdagings van die lewe.  Jy kan jouself ervaar as meer as jou liggaam, jou 
besittings of jou verhoudings, as „n heilige en kosbare uitdrukking van „n groter 
Wesenheid. 

 
Jy kan die heelal vertrou, jou oorgee aan die wonder van alles wat is en jou 
kosmiese doel.  Jy kan eenwees en liefdevolle harmonie met jou geliefdes en alle 
mense ervaar.  Jy kan lewe uit „n wye en grootse perspektief, geanker in „n 
onverstoorbare wete van verbondenheid met die Lewenstroom wat selfs die 
eindigheid van jou liggaam oorskrei. 
 

Although innumerable beings have been led to Nirvana 
no being has been led to Nirvana 

 
Before one goes through the gate 

One may not be aware there is a gate 
One may think there is a gate to go through 

And look a long time for it 
One may find it and 

It may open 
If it opens one may be through it 

As one goes through it 
One sees that the gate one went through 
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Was the self that went through it 
No one went through a gate 

There was no gate to go through 
No one ever found a gate 

No one ever realized there was never a gate 
(D Laing: KNOTS) 

 
 
DIE ELEKTRIESE BREIN 
 

„n Mens het 100 biljoen breinselle.  Die ongelooflike toename in intelligensie in die 
menslike brein het evolusionêr miskien ongeveer 50,000 jaar gelede plaasgevind.  
Die “big bang” in ons evolusie wat die begin was van taal, kultuur, godsdiens, kuns 
en wetenskap, was nie „n ontploffing in die aantal breinselle nie, maar in die aantal 
konneksies tussen die breinselle.  In „n mens se brein is daar 100 triljoen elektriese 
verbindings tussen die ragfyn netwerke neurone.  Die elektriese aktiwiteit in die brein 
kan deur „n EEG geregistreer word.  Die delikate simfonie van voortdurend 
veranderende elektriese golfpatrone kan gemeet en die frekwensie daarvan kan 
uitgedruk word in Hertz (golwe of siklusse per sekonde). 
 

 
Die Lobbe van die Brein 

 

Elke bewussynstoestand wat jy ervaar, gaan gepaard met „n bepaalde breingolf-
frekwensie.  Elkeen het sy eie kenmerke en funksies.  Beta, alpha, theta en delta 
golwe is die elektriese boublokke van bewussyn.  Hulle wissel gedurig en werk soos 
die instrumente in „n simfonie-orkes saam om die presiese bewussynstoestand te 
skep wat nodig is vir elke situasie. 

 

Frontale 
Lob 

Senso-
Motoriese Lob 

Pariëtale Lob 

Oksipitale 
Lob 

Temporale 
Lob 
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Daar is selde net een soort breingolf-frekwensie teenwoordig in die brein, maar ons 
kan hulle soos volg kategoriseer: 
 
Beta 

Beta golwe is die vinnigste, en die mees algemene breingolfpatroon as jy wakker is.  
Hulle word deur die denkende brein geskep en gaan gepaard met taal en bewuste, 
analitiese denkprosesse.  Hopelik is jy op die oomblik terwyl jy lees besig om beta 
golwe te produseer, anders sal jy nie verstaan wat jy lees nie. 
 

Beta golwe is wat jy nodig het om akkuraat waar te neem en sin te maak van die 
konkrete, fisiese realiteit wat jy deur jou sintuie waarneem.  As jy gespanne, angstig, 
geïrriteerd en gestres voel, skiet die amplitude en frekwensie van die beta golwe op. 

 
Daar is „n oormaat elektiese aktiwiteit in die hoë beta frekwensie, dit wil sê van 20 Hz 
af boontoe. 
 

As daar hoofsaaklik hoë beta aktiwiteit in die brein is, is die laer frekwensies geneig 
om af te neem en jy sal vind dat jy konsentrasie- en geheueprobleme ervaar, jou 
gedagtes sal eindeloos en vrugteloos dwaal, en jy sal hulle nie kan afskakel nie.  Te 
veel van „n goeie ding is dus nie die ideaal nie!  Die hoë beta golwe gaan met hoë 
adrenalienvlakke gepaard. 

 
Dit korreleer met gebrekkige fokus, rusteloosheid, hiper-atiwiteit, perfeksionisme, 
gedrewenheid, obsessief-kompulsiewe gedrag, slapeloosheid, en al die ander 
tekens van simpatiese ooraktivering, soos verhoogde bloeddruk en hartspoed, 
versnelde asemhaling, oormatige spierspanning en versteurde veltemperatuur 
(gewoonlik kouer, maar soms warmer). 
 
Die volgende figuur illustreer „n tipiese breinprofiel van iemand wat vasgevang is in 
hierdie hipergestimuleerde toestand. 
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Die volgende grafieke wys die verandering wat gemeet word in asemhaling, hartklop, 
veltemperatuur en spierspanning van „n persoon wat aan drie strestoetse blootgestel 
is, met rusperiodes van drie minute tussenin.  Die strestoetse is ontwerp om vas te 
stel hoe die persoon se liggaam op „n stresvolle situasie reageer, en hoe lank dit 
neem om na elke toets te herstel en ontspan.  Die pieke gaan gepaard met „n 
toename in hoë beta golwe in die brein. Dit illustreer hoe brein en liggaam, denke en 
gevoel saamwerk.  Dis des te meer dramaties om te sien hoe asemhaling, 
hartspoed, veltemperatuur en spierspanning geaffekteer word deur die brein se 
aktiwiteit as jy besef die “strestoetse” is maar net eenvoudige intellektuele takies 
soos om agteruit te tel in sewe‟s, om kleur en vorm te onderskei en om te dink aan „n 
stresvolle gebeurtenis. 
 
Hierdie soort metings word gebruik tydens “neurofeedback”- en “biofeedback”-
terapie, om die persoon te help om deur groter bewussyn van wat in sy brein en 
liggaam gebeur tydens stres, die prosesse ook meer bewustelik te kan beheer. 
 
As die asemspoed tydens intellektuele inspanning byvoorbeeld beheer word deur 
teen „n tempo van ses maal per minuut asem te haal, sal die ander stres indikatore 
ook in beheer bly.  Asembeheer verhoed dat die breingolf frekwensie die hoogte 
inskiet en die brein sal meer effektief funksioneer met lae beta golwe, naamlik tussen 
16 en 20Hz. 
 
Al die sisteme is interafhanklik en affekteer mekaar dus oor en weer.  Van al die 
sisteme, is asemhaling egter die een wat die maklikste is om bewustelike te beheer. 
 

Asembeheer is die goue sleutel in “feedback”-terapie; as jy asemhaal asof jy rustig 

en kalm is, spoel die effek outomaties deur na die ander sisteme en jou breingolwe, 
hartspoed, veltemperatuur en spierspanning kom in balans. Die totale liggaam-psige 
slaak „n elektro-chemiese sug van verligting! 
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SPIERSPANNING
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Alpha 

Alpha golwe is die tweede vinnigste breingolf-frekwensie (8 tot 13 Hz) en gaan 
gepaard met ontspanne fokus, drie-dimensionle ervaring, rustige nadenke en 
verbeelding.  Sonder alpha golwe is dit nie moontlik om simbole te verstaan, te 
visualiseer of te sensualiseer nie. 

 
Jy kan byvoorbeeld nie „n ervaring soos „n sonsondergang – met die asemrowende 
kleure, die aandkoelte op jou vel, die voëlgesang, die blomgeure en die rustigheid – 
met al jou sintuie en ook emosioneel belewe of waardeer nie.  Omdat alpha die 
voorwaarde is vir geheel-insig, kreatiewe probleemoplossing en laterale denke, was 
programme wat alpha golwe stimuleer baie modieus „n dekade gelede. 
 

Hoewel dit „n belangrike komponent is van “peak-performance” in enige aktiwiteit, is 
alpha in isolasie egter nie noodwendig nuttig of in alle situasies toepaslik nie.  Dit 
gaan oor die toepaslike kombinasie van frekwensies vir die eise van die situasie. 

 
Die plek in die brein waar die golf voorkom, asook die amplitude (sterkte) van die 
golf is ewe belangrik.  As die alpha golwe byvoorbeeld hoofsaaklik in die pre-frontale 
lobbe voorkom, kan dit „n gevoel van vaagheid en “spaciness” veroorsaak. 
 

Die belang van alpha golwe is ook dat dit „n “brug” is tussen die bewuste en die 
onder- en onbewuste.  „n Tekort aan alpha sal byvoorbeeld veroorsaak dat inligting 
nie van die korttermyn-geheue na die langtermyn-geheue oorgeplaas word nie.  
Omgekeerd, sal dit ook verhinder dat inligting uit die langtermyn-geheue 
(onderbewuste) na die bewuste herroep kan word. 

 
Sonder genoegsame alpha golwe is dit ook baie moeilik om jou voor te stel hoe 
iemand anders voel, om musiek te waardeer, om gedigte te verstaan.  As jou alpha 
laag is, verstaan jy nie die simboliese betekenis van „n film of „n storie nie.  As 
iemand vir my sê hulle raak verveeld as hulle na „n “diep” movie kyk of as ek opmerk 
dat hulle die Bybelstories letterlik opneem, sê dit vir my iets oor hulle brein.  „n 
Kwalitatiewe EEG bewys dit gewoonlik.  Alpha is nodig om jou drome te onthou of 
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om emosies uit die verlede te herroep.  „n Man wat min alpha golwe het, sal 
byvoorbeeld letterlik nie kan onthou waaroor hy en sy vrou gisteraand baklei het nie, 
hoewel hy dalk die Springbokke se puntetelling in „n rugby-wedstryd vyf jaar gelede 
sal onthou.  Dis hoekom ek vir effektiewe terapie dikwels voorstel dat „n kliënt eers „n 
paar sessies neuroterapie ontvang, om toegang te kry tot die emosionele 
herinneringe. 
 
Theta 

Theta is „n stadige breingolf (3 tot 8 Hz) en word geassosieer met die onderbewuste.  
Hoewel die brein tydens diep slaap delta golwe (minder as 3 Hz) produseer, is daar 
ook theta golwe aanwesig terwyl jy droom.  Die onderbewuste is die “plek” waar 
langtermyn geheue, intuïsie, inspirasie en visie van die nie-sienlike dimensies 
gebeur. 
 

Daar behoort selfs terwyl jy wakker is, twee maal meer theta as beta golwe in die 
brein te wees.  Dit gee vir jou „n gevoel van diep onderliggende vrede en kalmte, 
ongeag wat besig is om in jou omgewing te gebeur. 

 
Theta golwe is die absolute voorwaarde vir geloof wat meer is as lippetaal, innig 
beleefde gebed en om meditasie te geniet.  As „n persoon „n gebrek aan theta golwe 
het, sal hy sê: “Ek kan nie glo in dit wat ek nie kan sien nie.”  Hy sal ook min of geen 
herinneringe uit sy kindertyd kan onthou – baie menses sê hulle onthou niks voor die 
ouderdom van 10 of 12 jaar nie.  Alles wat onderdruk word, sit weggebêre in die 
onderbewuste: 
 

Locked away in our theta, and inaccessible unless we have the right 
combination of other frequencies to access it, can be anything we are not in 
touch with that is somehow buried deep within our psyches – positive or 
negative.  Theta is where we hold our “stuff.”  If you have “stuff” (and who 
doesn’t), you know what I’m talking about – the unclear emotional material 
that each of us collects over the course of our lifetime, sometimes called 
“baggage” or “garbage.”  Paradoxically, theta also provides the experience of 
deep meditation.  The key to the profundity, bliss, and depth that people look 
for in meditation is in the theta waves.  It is through theta that we make our 
strongest spiritual connection.  Theta is the “peak” in “peak experience”. 

(Anna Wise: AWAKENING THE MIND) 
 

As die ander beingolf-frekwensies in plek is, is dit theta wat die “ah-ha” en die 
“Eureka” ervaring moontlik maak. 

 
Versigtige lees van hoe groot denkers soos Archimedes, Einstein en Newton hulle 
insigte in die natuurwette bekom het, laat blyk dat hulle in „n theta toestand was toe 
hulle die deurbrake gemaak het.  Om insig te kry in die onbewuste prosesse in die 
liggaam-gemoed wat siekte veroorsaak, en om daardie wanbalanse te herstel, is „n 
oorwig van theta golwe in die brein noodsaaklik. 
 
Delta 

Delta golwe is die stadigste en word geassosieer met die onbewuste.  Delta neem 
heeltemaal oor as al die ander golwe afgeskakel word terwyl jy diep slaap en is 
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noodsaaklik vir diep restourasie van die liggaam-gemoed.  Daar behoort ook ideaal 
gesproke terwyl jy wakker is „n sekere hoeveelheid delta aktiwiteit in die brein te 
wees, anders is jy uit voeling met jou liggaamsprosesse en instinkte. 

 
Hoë delta aktiwiteit word ook met “psychic” of bo-natuurlike insig, buitengewone 
genesende kragte en hoogs empatiese mense geassosieer.  Dis waarskynlik deur 
delta golwe dat ons in voeling is met die kollektiewe onbewuste en waar ons toegang 
het tot ons essensiële eenwees op die kosmiese vlak en die direkte ervaring van die 
godheid. 
 
Delta is ook nodig vir ons oriëntasie in tyd en ruimte.  Omdat dit gekoppel is aan ons 
instinktiewe natuur, is dit die “radar” wat ons waarsku dat iets gaan gebeur, soos wat 
diere “weet” as daar „n aardbewing of „n vloed aan die kom is.  Kinders wat 
grootword in huise waar daar voortdurend konflik is, het baie delta golwe, wat 
waarskynlik ontwikkel om te probeer “aanvoel” wanneer pa dalk dronk huistoe kom 
of vir ma gaan aanrand.  Die probleem is dat hierdie kind as „n grootmens nog 
steeds te veel delta in sy wakker brein het en gevolglik nog steeds probeer om sy 
emosionele omgewing te “lees” en beheer vir oorlewing. 
 
 
„N ELEKTRO-CHEMIESE SIMFONIE IN HARMONIE 
 

As die breingolf-frekwensie verspreiding harmonieus en gebalanseerd is, is jy kalm, 
helder gefokus en “in the zone.”  Dit gaan gepaard met „n oorwegend parasimpatiese 
toestand in die sentrale senuweestelsel, en optimale fisiese, intellektuele, 
emosionele en spirituele funksionering – genaamd “flow-state” of “peak-
performance.”  In plaas van onnodige en voortdurende adrenalien-afskeiding, 
produseer jou liggaam outomaties daarmee saam die nodige chemiese stowwe vir 
gevoelens van fisiese welsyn, energie, geluk, tevredenheid en vreugde. 

 
Dit is hoe ons breingolwe sou lyk in hierdie toestand: 
 

Linkerbrein

Hoë Beta

Beta

Lae Beta

Alpha

Theta

Delta

Regterbrein

Hoë Beta

Beta

 Lae Beta

Alpha

Theta

Delta

 
“Awakened Mind” Breingolfpatroon 
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Die raaisel waarmee die moderne wetenskap – die Neurofisiologie en die Kwantum 
Fisika – ons konfronteer is dat hoe solied en werklik die materiële werklikheid ookal 
mag voorkom, dit dalk glad nie bestaan nie.  Al wat die brein inderwaarheid doen, is 
om via die voortdurende stroom van elektriese impulse, inligting te ontvang 
aangaande die liggaam se chemiese balans, temperatuur en suurstof-verbruik.  
Hierdie massa rou data begin as chemiese borrelings en strome elektriese 
ontladings.  Die vonkies hardloop op en af langs „n ineengestrengelde web van 
spinnedraad-agtige senuweeselle.  As „n impuls by die brein aankom, soos „n 
boodskapper uit die buitewyke van die Ryk wat by Rome uitkom, rangskik die 
korteks die rou inligting in nog komplekser patrone van elektro-chemiese impulse en 
maak sin daarvan. 
 

Die korteks lig ons nie in oor die nimmereindigende proses van data verwerking in 
die grysstof nie.  Ons kan „n kykie daarin kry deur die soort EEG inligting wat tydens 
“feedback”-terapie gebruik word.  En ons kan ons ervaring van die “werklikheid” 
beïnvloed deur die aard van die elektriese aktiwiteit in ons brein te verander. 

 
Na neuroterapie rapporteer kliënte dat hulle die wêreld dramaties anders sien en 
belewe. 
 

When I began to consciously control my own brain waves, I was amazed to 
notice the rich world of texture and sound which I had not noticed before.  
When the traffic in my mind gets too busy, I now know that there is too much 
high Beta activity in my brain.  I don’t try to change or switch off the thought-
stream as I used to in the past.  I rather breathe deeply, relax, soften my eye-
lids, switch to listening, and suddenly my world is different; there are birds 
singing, dogs barking, air on my skin, life in my hands… and all is well.  My 
mind quiets down automatically.  I remember God is in control.  The world 
hasn’t changed.  My brain waves have changed.   

(Susan Kriegler: MINDFITNESS TRAINING) 
   
 
 
 

Daar is nie sonlig in die brein nie.  Die binnekant van die brein bly stikdonker, 
ongeag hoe helder die lig daarbuite.  Die waarheid is: Jy is nie in die wêreld nie; die 
wêreld is in jou!  Jy skep jou eie werklikheid. 
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„n Neuron 

 
 
„N INTELLIGENTE, VOELENDE NETWERK 
 

Emotion is the chief source of all becoming conscious.  There can be no 
transforming of darkness into light and of apathy into movement without 
emotion. 

(Carl Jung) 
 
Omdat hy lyke nodig gehad het vir disseksie, het René Descartes, die vader van 
moderne medisyne, in die sewentiende eeu „n ooreenkoms met die Pous 
aangegaan: die kerk se domein is die siel, en die wetenskap se terrein is die 
liggaam.  Aangesien die liggaam beskou is as iets heeltemaal apart van die siel, 
gedagtes en emosies – „n blote masjien – kon die mediese wetenskap ongestoord 
voortgaan met die bestudering daarvan. 
 

Onlangse tegnologiese ontwikkeling help ons egter vandag om die molekullêre basis 
van emosies te verstaan.  Ons kan nou sien hoe intiem verweef die molekules van 

Neuron-membraan 

Mitochondrium 

Poliribosome 

Ribosome 

Kern 

Golgi Apparaat 

 

 

 

 

 

Akson 
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ons gevoelens met ons fisiologie is.  Dis inderdaad emosies wat die bewussyn met 
die liggaam verbind. 

 
Candace Pert (MOLECULES OF EMOTION) beskryf hoe die molekules van emosie 
elke sisteem in die liggaam beheer.  Die kommunikasiesisteem demonstreer die 

lewende liggaam se intelligensie.  Dis „n intelligensie wat wys genoeg is om 
emosionele en fisiese gesondheid te verseker, sonder die sintetiese molekules van 
medikasie. 
 
“Mind power” of “mind over matter” is ou konsepte.  Die ouer metafoor verwys na 
materie en krag of energie.  Dit word uitgedruk in Einstein se beroemde vergelyking 
wat energie en materie gelyk stel: E=mc2.  Fisiese prosesse is egter nie dinge nie; 
hulle is dinamies en gebeur in „n oop sisteem as „n vloei van inligting.  Die 
meganistiese, Newtoniaanse model van die heelal impliseer rigiede oorsaak-gevolg 
verhoudings waar krag gebruik word om materie te beheer.  Nuwe navorsing bewys 
egter dat dit nie akkuraat is om te dink aan die gemoed as die meester van die 
liggaam nie.  Die nie-hiërargiese web van interaktiewe verhoudings wat die 
psigosomatiese netwerk vorm, is amper „n meer “vroulike” model as die ouer, meer 
“macho” model.  Dis meer akkuraat om te sê die gemoed word die liggaam – 
liggaam en gemoed is een: 
 

I see the process of communication, the flow of information throughout the 
whole organism, as evidence that the body is the actual outward 
manifestation, in physical space, of the mind.  Bodymind is the term that 
reflects the understanding that the body is inseperable from the mind. 

(Candace Pert: THE MOLECULES OF EMOTION) 
 

Ons weet byvoorbeeld vandag dat die immuunsisteem, net soos die brein, geheue 
het.  Dit het inderdaad die vermoë om te leer.  Intelligensie sit nie net in die brein nie, 
maar is versprei in die selle dwarsdeur die liggaam.  Die tradisionele skeiding tussen 
gemoed (denke en gevoelens) en die liggaam is nie meer geldig nie.  As die gemoed 
gedefinieer word as brein-sel kommunikasie, kan ons sê die gemoed – intelligensie 
en emosie – is orals in die liggaam.  Die psige kan nie meer gesien word as die 
spook in die masjien nie.  Die gemoed is die liggaam. 

 
Die hele ingewande – waar jy jou “gut-feelings” kry – is byvoorbeeld dig uitgeplavei 

met selle waarmee die molekules van emosie verbind.  Dit sluit die slukderm, die 
dun- en dikderm, elke orgaan en die sfinkters in.  Daarom voel ons baie emosies in 
daardie dele van die liggaam.  Dis hoekom al die vloekwoorde waarmee ons intense 
emosie – veral vrees en woede – uitdruk, verwys na die organe en funksies in die 
onderlyf wat te doen het met uitskeiding en seks.  Gelukkig kan al die dele van die 
liggaam ook die molekules van genot en plesier, – ja, ook liefde en ekstase – 
absorbeer en afskei! 
 

Dis juis die feit dat woede, vrees, skuldgevoelens en skaamte aan die een kant, en 
aan die ander kant eenwees, geluk en genot, dieselfde neurochemiese plekke en 
paaie deel, wat verantwoordelik is vir baie emosionele en seksuele probleme. 

 
Party mense kan nie seks hê sonder om skuldig, skaam en vuil te voel nie.  Dit 
beteken dat hulle in die huweliksbed koud is, om hierdie gevoelens te vermy.  Dit 
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beteken ook dat baie mense (en soms is dit juis dieselfde mense) slegs “turned on” 
kan voel in „n situasie waar gevaar, “smut”, skuld en skaamte aanwesig is.  Dis die 
basis van alle seksuele disfunksies, onder andere pornografie-verslawing, pedofilie, 
frigiditiet, en impotensie.  Dis hoekom baie mense – onverklaarbaar – “bond” met 
seksmaats wat hulle vernerder, verwerp, selfs fisies mishandel. 
 

Die tweerigting netwerk word ook geïllustreer deur spysvertering en emosie.  
Ontsteltenis en angstigheid versnel die peristaltiese bewegings in jou dermkanaal.  
Jy voel dit as daardie hol kol op die krop van jou maag of die “butterflies” as jy voor 
mense moet praat. 

 
Tevredenheid gee vir jou „n warm, vol gevoel – „n warm magie.  As jy die gevoelens 
verwar, kan jy eet (“comfort eating”), of ophou eet om jou gemaklik te laat voel.  
Weereens is die soort verwarring verantwoordelik vir „n hele klomp 
gedragsafwykings, soos obesitiet, anorexia en bulimie. 
 
Jy sou dink dat die outonome senuweestelsel, wat elektriese aktiwiteit in die brein, 
asemhaling, spysvertering en uitskeiding beheer, onafhanklik is van jou bewussyn.  
Die regulering van die elektriese frekwensies in jou brein, jou asemhaling, hartklop, 
bloeddruk en sprierspanning gebeur gewoonlik onbewus.  En tog kan jy hierdie 
prosesse bewustelik verander en beheer. 
 

Dis die radikale boodskap van die “feedback”-terapieë. “Neurofeedback” en 
“biofeedback” berus op die bewusmaking, deur middel van rekenaartegnologie, van 
die prosesse wat gewoonlik onbewustelik gebeur.  As jy meer bewuste inligting het 
oor wat in jou brein of jou liggaam gebeur, is jy in staat om daardie prosesse 
bewustelik te beheer. 

 
 
DIE CHEMIESE BOUBLOKKE 
 

Your body is so miraculous, so mysterious.  But you have never looked into it.  
You have never bothered to become acquainted with your own body – and 
you pretend to love other people?  You cannot, because other people also 
appear to you as bodies. 

(OSHO) 
 

Die eerste komponent van die emosionele molekules wat ontdek is, is „n molekule 
wat op die oppervlakte van alle brein- en liggaamselle sit, genaamd „n opiaat-
reseptor.  „n Reseptor is die mees komplekse, wonderlike en elegante molekule in 
die liggaam. 

 
Hierdie hoogs elastiese reseptor-molekule reageer op energie en chemiese 
stimulasie deur te vibreer.   Hulle wikkel, dans en neurie soos hulle buig en van die 
een vorm na die ander verander.  Hulle dryf op die olierige buitegrens, die 
membraan van elke liggaamsel.  Dink aan hulle as lelieblare wat op die oppervlakte 
van „n dam dryf.  Soos lelies, het die reseptore bewegende wortels wat diep in die 
water van elke sel se binneruimte inreik.  Die reseptor-molekules is gemaak van 
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proteïene; kettings van klein aminosure wat aanmekaar sit soos opgerolde 
stringetjies krale. 
 

 
Reseptore op „n Neuron 

 

As elkeen van die verskillende soorte reseptore wat reeds geïdentifiseer is, „n ander 
kleur gehad het, sou die gemiddelde sel se oppervlakte lyk soos „n kleurvolle 
mosaïek wat saamgestel is uit minstens 70 skakerings – 50,000 van een soort 
reseptor, 10,000 van „n ander, 100,000 van „n derde, ens.  „n Tipiese neuron 
(senuweesel) het miljoene reseptore op sy oppervlakte. 
 
Reseptore funksioneer as sensore op die selvlak.  Hulle is soos klein sintuie of 
“scanners”, net soos jou oë, ore neus, tong, vingers en vel reseptore is van 
sintuiglike inligting.  Hulle dryf dansend en virbrerend op die selmembrane, en wag 
vir boodskappe.  Die boodskappe word gedra deur „n ander soort vibrerende 
kreatuurtjie, wat ook van aminosure gemaak is en wat swerm en krioel in die 
vloeistof wat die selle omring. 

 

Pre-Sinaptiese 
Akson-

terminaal 

Reseptore 

Post-Sinaptiese 
Dendriet 

Sinaptiese 
Gleuf 
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Reseptore kan beskryf word as sleutelgaatjies, hoewel dit nie „n akkurate term is vir 
iets wat die hele tyd ritmies beweeg, vibreer, wikkel, tjirp, dans, en selfs verdwyn en 
dan weer verskyn nie.  As jy die volle omvang van die wonder wat elke millisekonde 
in jou liggaam gebeur wil snap, onthou dat elke enkele atoom wat deelneem aan die 
ongelooflike komplekse karnaval wat jy as emosie ervaar, op sy beurt opgebou is uit 
protone en neutrone wat soos planete om „n klein son, die kern, wentel. 
 
Soos reeds gesê, is reseptore proteïene.  Hulle sit in trossies op die selmembraan 
en wag vir die regte chemiese sleutels om deur die ekstrasellulêre vloeistof na hulle 
aangeswem te kom en in die sleutelgaatjies te pas.  Die proses van binding tussen 
pasmaats laat mens dink aan seks op „n molekullêre vlak!  En wat is die chemiese 
sleutels wat in die reseptore ingly en jou hart vinniger laat klop en jou magie, en 
ander organe, laat opspring en dans en sing as jou minnaar vir jou „n liefdevolle SMS 
stuur? 
 

Die element wat die taak het, word „n ligant genoem.  Dis die chemiese sleutel wat 

met die reseptor verenig en die opwinding bring wat veroorsaak dat die molekule 
vibreer en wriemel tot – kliek! – inligting die sel binnedring. 

 
As jy „n sexy SMS van jou minnaar aan iemand anders onderskep, is dit natuurlik „n 
ander storie.  Daar is blitsige boodskappers met swart-gerande briefies in hulle 
handjies wat na „n klomp plekke in jou liggaam vlieg: jou pupille verklein, jou mond 
word droog, jy word bloedrooi of bleek, jou hart bons, jou asem jaag, dit voel of „n 
muil jou in die maag geskop het, jou knieë word lam, jou palms word koud en nat, 
jou vuiste bal en die trane spat!  Die spreektaal reflekteer dat selfs jou 
uitskeidingsorgane by die proses betrokke is – jy sê jy het jouself amper natgemaak 
of in jou broek gek*k.  Dis natuurlik „n nog groter probleem as die soort toestande 
chronies word! 
 
 
DIE BANDE WAT BIND 
 
As reseptore die eerste komponente van die molekules van emosie is, dan is ligante 

die tweede.  Die woord ligant kom van die Latyn ligare, “om te bind, vas te maak, te 
heg”.  Dieselfde stam is in die woord “religion”, van Latyn religare, “om weer te 
verbind wat losgeraak het”.  Dit kom ook voor in die woord litigare: “om los te sny wat 
vas was”, soos in die regsterme Engels litigate en Afrikaans litigeer. 
 

Inderdaad is dit die twee basiese funksies van die ligante – die “positiewe” soort dien 
om ons te verbind aan die emosies wat ons nader aan iets of iemand trek.  Die 
“negatiewe” soort verbind ons aan die emosies wat ons afsny van mekaar en van dit 
wat vir ons pyn bring.  Met ander woorde daar is emosies wat verbind, heelmaak, 
verenig en genees, en emosies wat skei, afstoot, en ons seer en eventueel siek 
maak. 

 
Hoewel die metafoor van „n sleutel en „n sleutelgaatjie die gebruiklike een is, is dit 
dalk meer akkuraat om te praat van twee stemme – „n ligant en „n reseptor – wat 
saam resoneer en „n vibrasie-patroon skep wat „n klokkie laat lui, waardeur die sel se 
deur oopgaan.  Wat volgende gebeur is nog meer fantasties.  As die reseptor die 
boodskap gekry het, word dit van die oppervlakte af diep in die sel se binneste 
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ingestuur, waar dit die sel se toestand dramaties verander; daar word in ekstase 
gejubel, gejuig, en handjies geklap, of die sel verstar, verskrompel, grom of brul van 
ontsteltenis.  Anders gestel: „n kettingreaksie van biochemiese gebeurtenisse word 
aan die gang gesit.  Dis soos klein masjientjies wat begin zoem en werk om 
uitvoering te gee aan die inligting wat die ligant gebring het.  Nuwe proteïene word 
vervaardig, besluite oor seldeling word geneem, ioonkanale word oopgemaak of 
toegemaak, energiedraende chemiese groepe soos fosfate word bygevoeg of 
weggevat – om net „n paar te noem. 
 

Al die lewensprosesse in elke sel word elke oomblik gederigeer deur die ligante wat 
die reseptore op hulle oppervlakte beset.  Jy ervaar hierdie submikroskopiese 
gebeurtenisse in jou selle as gewaarwordings soos honger en dors, as drange soos 
vaak of seksuele opwinding, as gevoelens soos hartseer, blykskap of geluk, en as 
globale toestande soos siekte of liefde. 

 
Ligante is baie kleiner as die reseptore waarmee hulle bind.  Daar is drie chemiese 
tipes.  Die eerste groep is die neuro-oordragstowwe of neurotransmitters – klein 

molekules met groot name soos asetielcholien, norepinefrien, dopamien, histamien, 
glisien, GABA, en serotonien.  Hulle is die kleinste en eenvoudigste molekules, en 
word hoofsaaklik in die brein vervaardig.  Hulle dra inligting oor die gapingkie – die 
sinaps – tussen twee senuweeselle of neurone.  Hulle bestaan uit aminosure, die 
boublokke van proteïene.  „n Tweede groep ligante is steroïede.  Hulle sluit die 
sekshormone testosteroon, progesteroon en estrogeen in. 

 
 
 
 
 
In hierdie figuur kan ons sien 
hoe bind „n hormoon met „n 
reseptor in „n selmembraan.  
Dit versoorsaak dat ATF („n 
molekule wat energie verskaf 
vir chemiese reaksies in selle), 
sAMF („n “boodskapper”-
molekule) afgee, wat „n ensiem 
aktiveer om verskeie reaksies 
binne die sel te veroorsaak:    
1) Die selmembraan se deur-
dringbaarheid verander sodat 
2) die sel „n vloeistof kan afskei 
om  
3) ensiem-aktiwiteit te reguleer. 
 
As jy nou heeltemal 
deurmekaar voel, moenie 
bekommerd wees nie, want ek 
is ook!  In elk geval is dit „n 
baie mooi prentjie. 
 

Hormoon 

Reseptor 

Selmembraan 

ATF 

sAMF 

Ensiem 
1 

2 
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Die grootse groep ligante (omtrent 95% van hulle) is die peptiede.  Hulle speel „n 

reuse rol in die regulering van alle lewensprosesse en is van kardinale belang ten 
opsigte van emosie. 

 
Soos die reseptore, bestaan die peptiede uit aminosure.  As die sel die enjin is wat 
die lewe aan die gang hou, dan is die reseptore die knoppies op die kontrolepaneel 
van die enjin.  „n Spesifieke peptied (of ander ligant) is die vinger wat die knoppie 
druk om „n spesifieke proses aan die gang te kry. 
 
 
DIE CHEMIESE BREIN 
 
Toe ek „n student was, het ons geleer die brein en sy verlengstuk – die sentrale 
senuweestelsel – is die liggaam se elektroniese inligting- en kommunikasiestelsel.  
Senuweeselle of neurone, wat bestaan uit „n selliggaam, „n stert-agtige akson en 
boomwortel-agtige dendriete, is gesien as „n telefoonsisteem met triljoene kilometers 
van ingewikkeld verweefde bedrading.  Dit was met die toentertydse tegnologie 
moontlik om die “elektriese brein” te bestudeer.  Dis die senuweestelsel gesien as „n 
elektriese netwerk gebaseer op neuron-akson-dendriet-neurotransmitter konneksies. 
 

Met meer resente tegnologie kan ons die “chemiese brein” begin begryp.  Nou sien 
ons die chemies gebaseerde ligant-reseptorsisteem as „n tweede senuweestelsel, „n 
stelsel wat eintlik evolusionêr ouer en meer basies is as die elektriese een. 

 
Daar was peptiede soos endorfien in die selle van lewende organismes lank voor die 
evolusie van „n brein en senuweeselle.  Dis „n chemiese kommunikasiestel wat die 
hele liggaam insluit.  Dit dateer uit die tyd toe die eerste organismes begin het om 
inligting binne-in hulleself van een sel na die ander oor te dra. 
 

Die brein, hoewel dit meer kompleks en gesofistikeerd is, is die elektriese 
kommunikasiestelsel, en is net een deel van ons liggaam se nie-hiërargiese, 
geïntegreerde sisteem om inligting te versamel, verwerk en versprei. 

 
Voorheen was die klem op die neurotransmitters en hoe hulle spring oor die gaping 
– die sinaps – tussen twee neurone. 
 

Die “Prozac revolusie” vir die behandeling van depressie berus byvoorbeeld op die 
inhibering van die heropname van serotonien in die sinapse.  Daardeur word meer 
serotonien effektief in die senuweestelsel beskikbaar gestel. 

 
Neurotransmitters dra heel basiese boodskappe, soos “aan”/“af”, wat bepaal of die 
sel „n elektriese lading na die volgende sel oordra of nie.  Baie van die antipsigotiese 
medikasies werk ook op die sinaptiese vlak; hulle blokkeer die reseptore vir die 
opname van die neurotransmitter dopamien. 
 

3 Kern 
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Die newe-effekte van die soorte medikasie word geskep deur die kettingreaksie van 
triljoene ander dinge wat ook in ander sisteme en organe van die liggaam aan die 
gang gesit word. 

 
Byvoorbeeld, as dopamien-reseptore in die pituïtêre klier geblokkeer word, word 
prolaktien afgeskei.  Dit stop ovulasie in vrouens, en hulle is effektief in „n 
permanente toestand van PMS.  Die gevolg is dat die newe-effekte van die een pil 
teengewerk word deur nog „n pil voor te skryf, wat weer sy eie newe-effekte het, wat 
weer deur nog „n pil teengewerk word, ens.  Mens kan later glad nie meer uitmaak 
wat die oorspronklike probleem is nie. 
 
Die peptiede is boonop besig om in die vloeistof tussen die selle te beweeg, waar 
hulle saamgesleur in die bloed en die serebrospinale vog, lang afstande aflê en 
komplekse en fundamentele veranderings in die selle veroorsaak. 
 

Minder as 2% van die kommunikasie tussen neurone gebeur in werklikheid oor die 
sinapse.  Die reseptore en die ligante word nou gesien as nie-sinaptiese 
kommunikasie-molekules. 

 
Hulle is die basiese draers van inligting wat die “taal” is waardeur al die sisteme in 
die liggaam met mekaar harmonieer, byvoorbeeld die endokriene, neurologiese, 
gastro-intestinale, en die immuunsisteme. 
 

Die musikale vibrasie van die reseptore wat verbind met die ligante in elke deeltjie 
van die liggaam, skep die integrasie van struktuur en funksie wat die organisme 
effektief en intelligent laat funksioneer.  Die brein word nou begryp as deel van „n 
kommunikasie-sisteem wat meer soos die endokrine sisteem is waardeur hormone 
dwarsdeur die liggaam versprei word. 

 
Die brein is meer soos „n liggaamsgrootte sak hormone as soos „n telefoonsentrale.  
Dit werk in samehang met „n parasinaptiese, parallele sisteem van inligting-
molekules en -reseptore. 
 
„n Voorbeeld van hoe intiem verweef die sisteme is, is dat reseptore vir die 
sekshormone ook in die brein voorkom.  Testosteroon of estrogeen in „n ongebore 
baba bepaal die breinsel-verbindings en daarmee die seksuele identiteit en 
oriëntasie van die persoon.  As die moeder se byniere tydens swangerskap 
testosteroon-agtige steroïede produseer, word haar dogtertjie „n “tomboy” en wil nie 
met poppe speel nie.  Nog „n voorbeeld is die intense anatomiese en chemiese 
verbintenisse tussen die seksuele “plesier snelweg” (“pleasure pathway”) en die 
kontrolesentrum in die brein vir urineer en ontlasting.  Daarom is “potty training” „n 
reuse teelaarde vir latere emosionele en seksuele probleme.  En daarom put baie 
mense ongewone seksuele genot uit aktiwiteite wat met die toilet te doen het. 
 

As Sigmund Freud vandag gelewe het, sou hy lekker gekry het; ons weet nou dat die 
liggaam die onbewuste deel van ons geskiedenis, ons gedagtes en gevoelens is.  
Onderdrukte trauma wat veroorsaak is deur oorweldigende emosie word in die 
liggaam “onthou.” 
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Die ontdekking van die opiaat-reseptor en sy pasmaat, endorfien, het 

aardskuddende implikasies vir ons begrip van emosie.  Dit het die pad aangewys vir 
die geïntegreerde begryping van biologiese en sielkundige prosesse – die verband 
tussen liggaam en siel.  Die opiaat-reseptor is die plek waar die liggaam se 
selfvervaardigde opium of morfien inpas.  Dit verskaf daardie welgeluksalige 
gevoelens wat ons almal so graag wil hê: genot, plesier, vreugde, tevredenheid, en 
liefde.  Die woord endorfien kom van endogene (intern vervaardigde) morfien, in 
teenstelling tot eksogene (eksterne) morfien. 

 
Beta endorfien bestaan uit 31 aminosure.  Dis die sterkste van die klomp wat jou 
rustig en gelukkig laat voel, en dit word hoofsaaklik in die pituïtêre klier in die brein 
vervaardig. 
 
Kom ons kyk bietjie nader na die peptiede.  Hulle is klein stukkies proteïne (van 
proteios: primêre), die basiese boustene van lewe.  „n Peptied is „n stringetjie 
aminosure wat deur koolstof en stikstof aanmekaar gegom is.  As daar omtrent 100 
aminosure in „n ketting is, word dit „n polipeptied genoem, en meer as 200 aminosure 
saam vorm „n proteïen.  Ek gaan jou nie verveel met die name van die 20 aminosure 
nie, maar dink aan aminosure as die letters van die alfabet van jou liggaam, en die 
peptiede as die woorde wat deur die letters gevorm word. 
 

Daar is tot nou toe 88 peptiede – woorde in die taal van die liggaam – bekend, 
hoewel daar waarskynlik nog honderde ontdek sal word.  Die woorde vorm die taal 
waardeur elke sel, orgaan en sisteem van die liggaam opgebou en beheer word. 
 
Medisyne is dikwels peptied-nabootsing.  Dis kunsmatig vervaardigde chemiese 
stowwe met amper dieselfde struktuur as die liggaam se eie peptiede, waardeur die 
natuurlike maniere waarop die liggaam homself reguleer en genees, nageboots 
word. 

 
Die liggaam kan tydens een nag se rustige slaap meer volmaakte en suiwer 
peptiede vervaardig as wat in al die farmakologiese laboratoriums sedert 1953 
gemaak is.  Dit was die jaar toe daar begin is met die vervaardiging van sintetiese 
peptiede.  Hoe doen die liggaam dit?  Binne-in elke sel is „n klein “fabriekie” wat die 
kodes in jou DNA gebruik om peptiede en proteïene te maak, genaamd „n ribosoom.  
Daar is ook reseptore vir al die neuropeptiede op die wande van die immuunsisteem 
se bewegende selle.  Hulle is die “siekte-soldate” wat deur die liggaam rondswerf op 
soek na virusse en skade wat herstel moet word. 
 
[Terloops, Amerika se grootste farmaseutiese reus, Pfizer, se twee grootste produkte 
is leefstyl-verwante medikasie, naamlik Lipitor (vir cholestrol) en Zoloft („n 
antidepressant), elk met „n jaarlikse omset in verkope van ongeveer 15 biljoen 
dollars.  Beide hartsiektes en depressie kan egter meer effektief en sonder newe-
effekte deur leefstylveranderings hanteer, en inderdaad genees word.] 
 
Die pituïtêre klier in die brein is „n peptied-fabriek vir die hele liggaam, maar daar is 
ook peptied-produserende selle in die beenmurg, waar die immuunselle gemaak 
word.  Boonop skei die immuunsisteemselle self ook endorfiene af.  Jou 
immuunselle vervaardig dus ook die molekules wat emosies in die brein reguleer.  
Hierdie ontdekking het die mediese wetenskap onhuts, want daar was voorheen 
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aanvaar dat daar „n ondeurdringbare grens is tussen die bloed en die brein – die 
sogenaamde “blood-brain barrier” wat die brein beskerm teen baie gifstowwe wat in 
die bloedstroom voorkom.  Dis net nog „n voorbeeld van die tweerigting-
kommunikasie tussen brein en liggaam.  Dit onderstreep die intense interaksie 
tussen jou emosies en jou liggaam se vermoë om homself teen siekte te verweer. 
 

Die punt is dat peptiede of inligtingstowwe die leërskare gespesialiseerde 
boodskappers is wat orals in die liggaam en die brein gemaak en “gelees” word en 
dat hulle saamwerk om biologiese en bewussynsprosesse te skep, dirigeer en 
harmonieer.  Die brein is maar net „n deel van „n veel groter netwerk van intelligensie 
– die neuropeptiede en hulle reseptore – wat dwarsdeur die liggaam strek.  Hierdie 
molekules is die onderbou en voorwaardes vir wat jy ervaar as emosies, sensasies, 
drange, selfs jou temperament, persoonlikheid en jou siel. 

 
I like to speculate that what the mind is the flow of information as it moves 
among the cells, organs, and systems of the body.  And since one of the 
qualities of information flow is that it can be unconscious, occuring below the 
level of awareness, we see it in operation at the autonomic, or involuntary, 
level of our physiology.  The mind as we experience it is immaterial, yet it has 
a physical substrate, which is both the body and the brain.  It may also be said 
to have a nonmaterial, nonphysical substrate that has to do with the flow of 
that information.  The mind, then, is that which holds the network together, 
often acting below our consciousness, linking and coordinating the major 
systems and their organs and cells in an intelligently orchestrated symphony 
of life.  Thus, we might refer to the whole system as a psychosomatic 
information network, linking psyche, which comprises all that is of an 
ostensibly nonmaterial nature, such as mind, emotions, and soul, to soma, 
which is the material world of molecules, cells, and organs.  Mind and body, 
psyche and soma. 

(Candace Pert: THE MOLECULES OF EMOTION) 
 
Wat dit in die praktyk beteken, is dat ek vir „n man wat hoë stresvlakke in sy werk 
ervaar, met „n groot mate van sekerheid kan sê dat hy nie liefde vir sy vrou kan voel 
nie, want ek weet dat hy „n tekort het aan endorfiene.  As ek sy hand skud, voel ek 
sy vel is yskoud en sopnat.  Sy liggaam is dus amper vergiftig deur adrenalien, 
kortisol en steroïede.  Dt wys ook in sy swak spysvertering, nekspasma en 
onbetroubare ereksies.  As ek na hom kyk, kan ek skat dat hy omtrent 20 keer per 
minuut asem haal, vlak in sy bors.  Ek kan deur sy hemp sien hoe vinnig sy hart 
klop.  Ek raai vanweë sy rooi gesig dat hy hoë bloeddruk en hoë cholesterol het, 
howel hy oefen vir die “Argus”.  Omdat hy nie kan ontspan sonder „n whisky of „n bier 
nie, het sy endorfien vlak so gedaal dat hy nie tevredenheid of selfs sekerheid kan 
ervaar nie; hy is kort van draad en ly aan “road rage”.  Hy raak voor die TV aan die 
slaap, maar word later wakker en rol rond met gedagtes wat nie kan afskakel nie.  
Die feit dat hy intense “liefde” vir sy kinders voel (hoewel hy bitter min tyd met hulle 
bestee), is „n uitdrukking van sy vasgevangenheid in die instinktiewe drange – die 

voortbestaan van sy gene in die vleispakkies wat sy biologiese nasate is.  Om vas te 
sit in die simpatiese respons beteken per definisie om oorheers te word deur 
oorlewingsdrang en die “laer emosies”. 
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Ek wil nie sinies of disrespekvol klink nie, en ek oordryf net „n bietjie om my punt te 
illustreer.  Maar waarskynlik dink my kliënt, wat ongelukkig „n karikatuur voorbeeld 
van baie mans in ons kultuur is, hy is “lief” vir sy sekretaresse.  Dis eweneens deel 
van sy elektro-chemiese toestand.  Hy is kompulsief die jagter wat vars wyfies soek, 
soos sy voorsate in tye van oorlog.  Natuurlik is sy geloofslewe vervlak tot blote 
lippetaal of skuldgevoelens.  Die elektriese en die neurochemiese basis vir geloof 
– die endogene opiate, insluitend oksitosien, die “bonding”-molekule – ontbreek.  
As ek dit alles vir hom probeer verduidelik, word hy natuurlik nog net meer in „n hoek 
gedruk en die gevaar is dat die chemies gedrewe buffel my sal stormloop.  Ek staan 
tussen hom en sy rasionalisering vir sy optrede.  Dit kos ook net „n klein bietjie 
kennis van die chemiese basis van emosie en gedrag om te kan voorspel dat sy 
tweede vroutjie „n lid sal word van die “second wives club”.  Sy sal moet toekyk hoe 
hy uit skuldgevoelens sy kinders uit sy eerste huwelik in die afgrond in bederf.  Hy 
sal, soos enige leeumannetjie met „n nuwe wyfie, daardie wyfie se kleintjies uit haar 
vorige paarbinding aangluur asof hy hulle nie die lewe gun nie. 
 
Die breingesentreerde siening van bewussyn is dus foutief – of minstens onvolledig.  
Die limbiese sisteem (die amigdala, hippokampus en limbiese korteks) in die brein is 
byvoorbeeld vantevore gesien as die setel van emosies.  Nou weet ons die limbiese 
sisteem bevat 95% van al die soorte peptied-reseptore wat in die liggaam bestaan.  
(„n Neuropeptied is „n peptied waarvoor daar benewens reseptore in die liggaam, 
ook reseptore in die brein is.)  Die hoogsontwikkelde frontale korteks in „n mens se 
brein, waar bewuste denke plaasvind, het intieme anatomiese, elektiese en veral 
chemiese verbintenisse met die limbiese sisteem.  Daarom is jou gevoelens en jou 
gedagtes so nou verweef. 
 
Soms werk gevoelens en denke harmonieus saam – dis die ideaal.  Soms werk hulle 
teen mekaar.  Dan sê ons: “My hart sê een ding maar my verstand sê iets anders.”  
Dit beteken eintlik dat die chemiese en die elektriese sisteem van intelligensie met 
mekaar in konflik is. 
 

Soms sal die meer basiese chemiese intelligensie wen, soms sal die meer 
gesofistikeerde elektriese brein die oorhand kry.  Laasgenoemde is soms inderdaad 
noodsaaklik, want dis waar ons geleerdheid, opvoeding, sosiale reëls en moraliteit 
sit.  Soms is die primêre, chemiese intelligensie se raad en aandrang sterker en 
gesonder.  Dit raak egter gevaarlik en selfs dodelik vir die hele organisme as die 
stryd chronies onbeslis bly.  Een van die twee moet wen en die ander een moet 
saamvloei sodat die gemoed-liggaam in harmonie kan funksioneer. 

 
Hoe om die krisis van twee pole wat teen mekaar stry, toe te laat om tot „n hoër 
harmonie en integrasie te transendeer, word beskryf in DIE POORT VAN PYN en 
DIE HEMELVAART. 
 
Die beroemde eksperiment waar Wilber Penfield met lokale verdowing verskillende 
dele van die brein gestimuleer het en die pasiënt allerlei emosies ervaar het, het 
oënskynlik bewys dat emosies in die brein begin en dan na die liggaam deursyfer.  
Die biochemiese basis van emosies suggereer egter dat gevoelens in die liggaam 
ontstaan en dat die brein dan met behulp van vorige ervaring en verbeelding, „n 
“storie” opmaak om die sensasie te verklaar.  „n Goeie voorbeeld hiervan is „n 
adollessente dogter wat die ongemaklike liggaamsensasies van puberteit vir haarself 
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verklaar deur te sê dis alles omdat sy “te vet” is.  Die waarheid is: sensasie en 
emosie is „n gelyktydige tweerigtingstraat. 
 

Dis die basis vir “biofeedback” en “neurofeedback”-terapie.  Elke fisiologiese 
verandering word vergesel deur „n komplementêre (bewuste of onbewuste) 
verandering in denke en emosie.  Anders om word elke verandering in gedagte of 
gevoel vergesel deur fisiologiese veranderings.  Die terapie kan primêr mik na „n 
fisiologiese verandering (byvoorbeeld asembeheer), όf op „n verandering van denke / 
emosie – die impak is wederkerig en affekteer dus die totale organisme. 

 
 
DIE GEMOED IN DIE LIGGAAM 
 

Die idee van die liggaam as „n inligingsnetwerk ontplof die meganistiese paradigma 
waar die liggaam volgens die Newtoniaanse model gesien is as energie en materie.  

Die liggaam is gesien as dom materie wat vanuit die slim brein beheer word deur 
middel van elektriese impulse, wat op hulle beurt heen en weer hardloop deur die 
bedrading van die senuweestelsel.  Nou sien ons „n inherente intelligensie in die 
liggaam. 
 

Dis nie „n kwessie van energie wat op materie inwerk om gedrag en bewussyn te 
skep nie, maar eerder (onbewuste en bewuste) intelligensie in die vorm van inligting 
wat deur al die sisteme stroom en gedrag skep.  Die brein word nou gesien as intiem 
geïntegreer met die liggaam op molekullêre vlak. 

 
Dit kan duidelik gesien word in die volgende grafieke wat lesings aandui wat geneem 
is deur die QXCI&SCIO masjien.  Dit is die nuutste ontwikkeling op die gebied van 
bio-terugvoertegnologie wat die molekulêre frekwensies van emosies op die 
kwantum-vlak meet.  Die eerste grafiek toon die emosies soos subjektief ervaar deur 
die kliënt, en die tweede grafiek toon sommige van die molekullêre basisse van 
daardie emosies. 
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ERVARING VAN EMOSIE 

 
Sonder om heir op detail in te gaan, kan mens net opmerk dat die kliënt se endorfien- en dopamien-vlakke laag is (figuur 2), en dit 
korreleer met lae vlakke wellus, moed, seksualiteit en ekstase en figuur 1.  Die verhoogde norepinefrien, serotonien en kortisol in 
figuur 2 reflekteer in figuur 1 in verhoogde aggressie, skuld, kommer, skaamte en wanhoop.  Dalk is die piek in aggressie, 
skuldgevoelens en kommer „n manier om die onderliggende hartseer en seenuweeagtigheid te onderdruk, of daarvoor te 
kompenseer.  Hierdie soort metings word tydens “feedback” terapie met die kliënt bespreek.  Dis „n manier om meer inligting op die 
bewuste vlak vir die persoon beskikbaar te maak, waarmee die liggaam-psige se vermoë tot intelligente self-regulering verhoog 
word. 
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MOLEKULES VAN EMOSIE 

 

Hierdie figuur illustreer ook die intieme en igewikkelde interaksie tussen die verskillende sisteme, byvoorbeeld die outonome 
senuweestelsel, die molekules van emosie, die neurotransmitters, hormone, en die regulering van bloeddruk, hartklop, bloedsuiker, 
spysvertering, fisiese en psigiese pyn, sowel as brein-aktiwiteit. 
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Ons kan inderdaad praat van die “mobiele brein” as die psigosomatiese netwerk 
waardeur intelligente inligting tussen al die sisteme en organe uitgeruil word.  Elkeen 
van die sisteme van die netwerk – die elektriese, hormonale, gastro-intestinale, en 
die immuunsisteem – is besig om met mekaar te kommunikeer via die peptiede en 
die teiken-spesifieke peptied-reseptore. 
 

Tydens elke millisekonde word „n massiewe kwantiteit inligting in jou liggaam 
uitgeruil.  Stel jou voor dat elkeen van die inligtingsisteme „n spesifieke toonhoogte 
het en „n bepaalde kenwysie speel, wat op sy eie toonleer varieer.  Die volume word 
aan- en afgedraai soos peptiede bind en ontbind.  As jy die liggaamsmusiek kon 
hoor, is die somtotaal van die klanke die simfonie wat jy as jou emosies en 
sensasies ervaar. 

 
Emotions.  The neuropeptides and receptors, the biochemicals of emotion, 
are the messengers carrying information to link the major systems of the body 
into one unit that we can call the bodymind.  We can no longer think of the 
emotions as having less validity than physical, material substance, but instead 
must see them as cellular signals that are involved in the process of 
translating information into physical reality, literally transforming mind into 
matter.  Emotions are at the nexus between matter and mind, going back and 
forth between the two and influencing both. 

(Candace Pert: THE MOLECULES OF EMOTION) 
 

Tot die vroeë sestigerjare het ons gedink die outonome senuweestelsel word beheer 
deur twee neurotransmitters, asetielcholien en norepinefrien.  Nou weet ons dat al 
die inligting-molekules dwarsdeur die senuweestelsel versprei is in subtiel 
verskillende en komplekse patrone wat die dialoog tussen bewuste en onbewuste 
prosesse moontlik maak. 
 

Groot bondels gekonsentreerde opiaat- en ander peptied- reseptore sit al langs die 
ruggraat af, byvoorbeeld by die plekke waar alle inkomende sensasies van die 
liggaam gefiltreer word.  Hierdie plekke kom oreen met die energie-anatomie wat 
reeds eeue lank in die Hindu genesingsisteem en in Yoga bekend is as chakras. 

 
Die chakras is energiesentrums wat volgens die antieke beskrywings die basiese 
fisiese en metafisiese funksies beheer. 
 

Orals waar inlgting van die vyf sintuie (sien, hoor, proe, ruik en voel) die 
senuweestelsel binnekom, is daar ook trosse reseptore vir die neuropeptiede – 
“warm kolle” of “hot spots” waar groot hoeveelhede sensoriese en emosionele 
inligting konsentreer. 

 
Die inligting word ook deur die neurone gefiltreer en na die brein vervoer.  Daar word 
dit eventueel (maar nie altyd nie) bewus as dit die frontale lobbe van die brein bereik.  
Die meeste van die prosesse vind onbewustelik plaas.  Dit kan ook bewus word, 
byvoorbeeld as jy skielik besef jy is al lankal honger of jy voel eintlik “sexy”, of dit kan 
bewus gemaak word as jy daarop fokus.  So word emosies, liggaamsensasies en 
gedagtes verweef tot „n multidimensionele geheel van interafhanklike netwerke wat 
op mekaar inwerk, mekaar verdring of komplimenteer. 
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Jy ervaar byvoorbeeld die totale (sensories-emosionele-intellektuele) ervaring van „n 
liefkosing of „n klap, „n geur of „n stank, „n uitsig of „n oogseer, „n simfonie of „n 
kakofonie.  Maar dis gewoonlik heelwat meer kompleks as dit.  Byvoorbeeld terwyl jy 
jou minnaar se streling geniet, kan jy ook terselfdertyd bewustelik of onbewustelik „n 
nood hê om toilet toe te gaan en jy kan dit (tot op „n punt) ignoreer of uitstel.  
Terselfdertyd voel jy dalk nog „n bietjie kwaad oor julle argument gisteraand.  Jou 
bewuste gedagte is dat hy môre oorsee gaan, so dis dalk die laaste kansie om op te 
maak.  Jy ruik en proe met irritasie die bier op sy asem as hy jou soen, en, en, en….  
Hierdie ervaring bepaal jou reaksie op sy volgende soen.  Dit kleur weer julle 
verhouding vorentoe…. 
 

Die biochemiese veranderings in jou reseptore is die molekullêre basis van 
emosionele geheue.  Met ander woorde, dis nie eintlik jou brein wat emosioneel 
belaaide ervarings onthou nie.  Dis die liggaamselle waar die sensasies en die 
emosies plaasgevind het, wat onthou. 

 
Om dit „n bietjie meer tegnies te stel: die ligante wat reseptore beset, verander die 
deurlaatbaarheid van die selwand vir daardie selfde soort inligting in die toekoms. 
Emosionele herinneringe word dus nie net in die brein gestoor nie, maar ook en 
veral in die psigosomatiese netwerke en senuweebaan-knooppunte (ganglia) 
dwarsdeur die liggaam.  Laasgenoemde konvergeer in digte bondels in en rondom 
die ruggraat, in die organe en die ingewande. 
 

Jy “onthou” dus letterlik groot dele van jou geskiedenis in jou rug, jou nek, jou stuitjie, 
jou hart, jou lewer, jou niere, jou maag, jou geslagsorgane, selfs in jou anus en jou 
vel!  Baie van die herinneringe is onbewus, maar kan jou tog meer sensitief maak vir 
daardie selfde soort ervaring in die toekoms (hetsy positief of negatief). 

 
Kom ons maak dit konkreet: jou penis onthou byvoorbeeld al die vorige sensasies en 
emosies wat tydens seks ervaar is – dit bepaal sy reaksie as hy weer „n kans kry om 
te werk  Dis hierdie soort herinneringe (positief en negatief) wat mettertyd die 
gesondheid of siekte van elke orgaan en sisteem in die liggaam dramaties kan 
affekteer.  Dis hoekom ek in die praktyk altyd emosionele terapie in die liggaam 
baseer.  As ons met emosies werk, vra ek altyd vir die kliënt waar en hoe die gevoel 
in die liggaam bestaan.  As hulle sê dis in die kop, sê ek dikwels: “Gedagtes sit in die 
kop; soek in die lyf.”  Die terapie is nie klaar voor die styfheid, spasma of ander 
ongemak nie uit die liggaam verdwyn het nie. 
 

Emosie-gebaseerde geheue beteken ook dat dit baie makliker is om positiewe 
emosionele ervarings te onthou as jy gelukkig voel.  As jy reeds ongelukkig voel 
onthou jy sommer ook al die ander dinge in jou lewe wat jou so laat voel het. 

 
Jou gedrag word ook hierdeur beïnvloed: as jy lekker voel, sal jy hulpvaardig optree.  
As jy diegene wat jy liefhet genoeg kere seermaak, sal hulle leer om bedreig te voel 
in jou teenwoordigheid en hulle sal onthou om dienooreenkomstig op te tree. 
 
„n Baie belangrike funksie van emosie uit „n evolusionêre oogpunt is om ons te help 
om te besluit wat om te onthou en wat om te vergeet.  “The cavewoman who could 
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remember which cave had the gentle guy who gave her food is more likely to be your 
foremother than the cavewoman who confused it with the cave that held the killer 
bear.” (Candace Pert: MOLECULES OF EMOTION) 
 

Die gevoel van liefde (of iets wat so voel) en die emosie van vrees help om die 

herinneringe in die liggaam in te graveer.  Die neuropeptiedes is die “gom” wat help 
om die herinneringe te vorm en vas te lê. 

 
Dit help weer om ons in dieselfde stemming te plaas as hulle herroep word.  Dis wat 
leer in wese is.  Inderdaad is die leersentrum in die brein, die hippokampus, „n ryk 
konsentrasieplek vir al die neuropeptiede. 
 
 
SINCHRONIESE INLIGTINGSNETWERK 
 
Emosionele toestande word geskep deur neuropeptiede.  Wat jy ervaar as „n emosie 
is ook „n meganisme wat gelyktydig senuweenetwerke dwarsdeur die brein en die 
liggaam aktiveer.  Dit skep gedrag wat die hele lewende organisme betrek, met al 
die fisiologiese veranderings wat daardie gedrag verg. 
 

„n Emosie word dus van kop tot toon ervaar.  Die liggaamsbeweging en 
gesigsuitdrukking is maar net deel van die magdom liggaamlike veranderings wat 
met elke fluktuasie in emosie gepaard gaan. 

 
Die inligtingsmolekules gebruik „n kodetaal wat via die netwerk van die gemoed-
liggaam kommunikeer.  Dis meer soos „n samespraak of „n koorsang as wat dit „n 
kwessie is van „n krag wat lineêr werk om iets te veroorsaak.  Inligting transendeer 
tyd en ruimte en bestaan dus eintlik buite die grense van materie en energie. 
 
Die filosoof Gregory Bateson definieer inligting as die verskil wat „n verskil maak – 

“the difference that makes a difference.”  Ons neem die wêreld waar deur die 
observasie van verskille in smaak, tekstuur, kleur ens.  „n Koei en „n plantkundige 
sien altwee die groen gras as iets wat anders is as die blou lug.  Vir die koei beteken 
die gras kos, terwyl die botanis dit sien as iets wat sy in haar laboratorium wil 
bestudeer.  Die verskil wat die verskil maak, is dus die verskil vir die waarnemer.  
Om die waarnemer in die prentjie in te sluit, bring „n ander vlak van intelligensie in 
die sisteem in. 
 
In Kwantum Fisika word nou aanvaar dat die waarnemer „n belangrike rol speel in 
die bepaling van wat “werklik” is.  Dis die deelname van die observeerder wat die 
verskil maak.  Die verskil wat die verskil maak, is nie afhanklik van tyd of ruimte nie.  
Die verskil tussen die letters en woorde wat jy nou lees, is dieselfde, ongeag of jy in 
Pretoria of in Alaska sit. 
 

Anders as energie en materie, is inligting nie gebonde aan tyd of plek nie – dit 
bestaan buite hierdie beperkings.  Inligting behoort dus tot „n ander dimensie as die 
konkrete, tasbare dimensie waaraan ons dink as “werklikheid”. 
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En aangesien inligting in die vorm van molekules elke sisteem in die liggaam 
dirigeer, beteken dit dat ons gedagtes en gevoelens eintlik behoort tot „n dimensie 
wat die fisiese werklikheid transendeer.  Volgens die eeue oue Oosterse filosofieë 
bestaan bewussyn voor die fisiese werklikheid, wat slegs „n manifestasie van 

bewussyn is.  Dis ook presies wat Plato gesê het en dis wat bedoel word in die 
Evangelie van Johannes – wat grootliks op die filosofie van Plato gebaseer is: 
 

In die begin was die Woord, en die Woord was met God; en die Woord was 
God.  Hy was in die begin met God.  Alle dinge is gemaak deur hom, en 
sonder hom is niks wat gemaak is gemaak nie.  In hom was lewe, en die lewe 
was die lig van die mens.  En die lig skyn in die donkerte; en die donkerte kon 
dit nie oorkom nie. 

 
Die “Woord” (Grieks: gnosis: gedagte, bewussyn, wete, kennis) is die intelligensie of 
die inligting wat die materie-energie splitsing heelmaak.  Dit behoort nie tot die 
dimensie van energie nie, en ook nie tot die dimensie van materie nie, maar bepaal 
beide.  Dis die “inforealm”, die dimensie van virtualiteit, waar alles moontlik is en 
waar alles begin. 
 
Volgens Bateson is die grootste sprong in ons kennis sedert Plato die ontdekking 
van die beginsel van terugvoer (“feedback”).  Die begrip kom uit die Cybernetika, die 
studie van beheerprosesse in sisteme.  Cyber kom van die Grieks kybernetes: “dit 
wat stuur; stuurman van „n skip”.  Die stuurman stuur die skip deur die hele tyd om 
die rigting aan te pas in respons tot die inligting – die terugvoer – wat hy kry oor waar 
dit is en waarheen die skip op pad is.  Dis „n voorbeeld van „n “feedback loop”.  
Dieselfde beginsel van terugvoersirkels is van toepassing op die psigosomatiese 
netwerk. 
 

Die organisme is “gesond” as die inligting in die interverweefde geheel van 
terugvoersirkels vinnig, ongehinderd en harmonieus uitgeruil word (Fritjof Capra: 
THE WEB OF LIFE). 
 
Ek vra vir my kliënte baie vrae en gee ook vir hulle klompe vraelyste om in te vul oor 
allerlei aspekte van hulle emosionele en fisiese toestand en gewoontes.  Die doel 
hiervan is nie net vir my inligting nie.  Dis eintlik veral om die persoon meer bewus te 
maak van wat met hom / haar aangaan.  Die inligting kan gebruik word vir meer 
effektiewe self-regulering.  Ek wil hê my kliënte moet meer bewus word van die 
verskil wat „n verskil maak vir hulle.  So word meer intelligensie beskikbaar in hulle 
sisteme; meer inligting wat tot verandering en verbetering kan lei. 

 
Dis die basis van al die “feedback”-terapieë soos neuroterugvoer en bioterugvoer.  
Daarmee word inligting beskikbaar gestel oor die persoon se breinprosesse, 
asemhaling, hartspoed, veltemperatuur en spierspanning.  Daar word ook nou 
geëksperimenteer met meer gesofistikeerde terugvoerterapie deur gebruik te maak 
van inligting wat op die kwantumvlak verkry word oor die ziljoene subatomiese 
gebeurtenisse in die liggaam-gemoed, byvoorbeeld deur die QXCI & SCIO masjien. 
 
Liggaamsprosesse kan dus ook buite die lineêre en meganistiese oorsaak-gevolg 
model verklaar word.  Carl Jung het die term sinchronisiteit geskep.  Dit beteken 

dat gebeure in ruimte en tyd gelyktydig gebeur sonder dat die een die ander een 
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veroorsaak.  Navorsing met selle wat uit die liggaam verwyder is, toon dat daardie 
selle nog steeds reageer op die gevoelens en intensies van die persoon uit wie se 
liggaam hulle verwyder is.  Dit geld ook vir die selle van diere en plante. 
 
Nie-lokale kommunikasie word ook gedemonstreer as twee mense wat mediteer, 
se breingolf-frekwensies harmonieer, al is hulle nie in dieselfde vertrek nie.  As daar 
„n helder lig in die oë van die een geflits word, vertoon sy breingolf aktiwiteit die 
verwagte pieke.  Maar wat nie verwag of verklaar kan word nie, is dat die persoon in 
die ander vertrek se brein op presies dieselfde oomblik daardie selfde pieke vertoon, 
al was daar geen blootstelling aan die flitsende lig nie. 
 
Hierdie soort verskynsels kan nie verklaar word behalwe deur die konsep van nie-
lokale korrelasie nie.  Dit gebeur in die nie-fisiese (virtuele) dimensie; op die 
sielsvlak, waar alles verbonde is en vanwaar alles geörkestreer en gesinchroniseer 
word. 
 

Die onbeperkte veld van Intelligensie en Bewussyn is alomteenwoordig, en word in 
alles gemanifesteer. 

 
Ons het tot onlangs geglo die heelal is opgebou uit soliede stukkies materie 
(partikels) en golwe (energie).  Vandag is Heisenberg se Beginsel van Onsekerheid 
„n hoeksteen van die moderne Fisika.  Daarvolgens kan dit nie bepaal word of „n 
golf-partikel „n golf of „n partikel is voor dit gemeet word nie. 
 
As ons die momentum daarvan meet, lyk dit soos „n golf.  As ons die plek wil bepaal, 
lyk dit soos „n partikel.  Ons kan nie die momentum en die plek gelyktydig bepaal nie.  
Dus word aanvaar dat voor die observeerder daarna kyk, dit beide „n golf en „n 
partikel gelyktydig is.  Meer akkuraat gestel, voor dit waargeneem word, is dit suiwer 
potensiaal.  Dit is die observasie wat die moontlikheid „n werklikheid maak.  So 
vreemd soos dit mag klink, het wetenskaplikes onlangs eksperimenteel bewys dat „n 
beryllium atoom as dit nie waargeneem word nie, op twee plekke gelyktydig kan 
wees. 
 
Die feit dat die liggaam hoegenaamd bestaan is afhanklik van nie-lokale intelligensie.  
Die liggaam bestaan uit ongeveer een honderde triljoen selle, omtrent een duisend 
selle vir elke helder ster in die Melkweg.  Dit neem net vyftig dupliserings vir die 
eensellige bevrugte eiersel om daardie honderd duisend biljoen selle te produseer.  
Die eerste seldeling produseer twee selle.  Die tweede replisering skep vier selle.  
Die derde gee sestien selle, en so aan.  Na vyftig repliserings is daar een honderd 
duisend biljoen selle, en dis waar dit stop.  Al die selle in jou liggaam het begin met 
een sel, maar êrens in die proses begin die selle differensieer.  Daar is omtrent 250 
verskillende soorte selle in die liggaam, vanaf die eenvoudig ronde vetsel tot by die 
lang, dun, vertakkende senuweesel. 
 
Wetenskaplikes weet nog nie hoe dit gebeur dat een sel so baie verskillende soorte 
selle begin skep nie en hoe daardie selle dan boonop in staat is om hulleself te 
organiseer tot „n maag, „n brein, vel, tande, en al die ander gespesialiseerde 
liggaamsdele nie.  Om dit nog meer fantasties te maak, doen elke sel „n spesifieke 
werkie in die liggaam.  Boonop doen dit „n paar miljoen dinge per sekonde net om 
aan te hou funksioneer.  Dit produseer proteïene, pas die deurlaatbaarheid van sy 
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membraan voortdurend aan en verwerk voedingstowwe, om net „n paar te noem.  
Elke sel moet ook weet wat elke ander sel doen, anders sal die liggaam uitmekaar 
spat. 
 

The human body can function only if it is operating synchronistically, and all 
this can happen only through nonlocal correlation.  How else could one 
hundred trillion cells each doing one million things per second coordinate their 
activities so as to support a living, breathing human being?  How else could a 
human body generate thoughts, remove toxins, and smile at a baby, or even 
make a baby, all at the same time?  All this could be possible only through 
nonlocal communication, information correlated faster than the speed of light, 
outside the bounds of standard physics. 

(Deepak Chopra: SYNCHRO DESTINY) 
 
Miskien word hierdie nie-lokale kommunikasie in stand gehou deur die resonansie 
van die elektriese aktiwiteit van die hart.  Die pasaangewer in die hart skep „n 
elektromagnetiese veld.  „n Elektromagnetiese veld is basies fotone wat hulleself op 
„n bepaalde manier gedra.  Met elke hartklop, word elektromagnetiese energie deur 
die liggaam uitgesaai.  Die veld strek verder as die liggaam se grens en ander 
mense kan dit aanvoel.  Die hart is dus die meester ossileerder van die liggaam en 
skep „n resonansie-veld wat elke sel met elke ander sel laat harmonieer. 
 

Wanneer selle in harmonie resoneer, dans hulle op dieselfde wysie.  Studies bewys 
dat as ons kreatief dink, of as ons vredevol of liefdevol voel, is die elektromagnetiese 
veld deur en om die liggaam harmonieus.  In gesonde mense is die sinchronisiteit 
van prosesse volmaak en al die selle dans saam.  Met siekte word die ritme en 
harmonie versteur.  Woede en vyandigheid is die groot omkrappers van die hart se 
elektromagnetiese ritmes. 

 

Stres versteur die liggaam se totale harmonie.  Stres verbreek ook jou nie-lokale 
konneksie met alles wat is. 

 
Honde tel dit op en blaf vir jou as jy bang is.  As jy siek is, is „n deel van jou liggaam 
uit pas met die musiek.  Dis in disharmonie met die nie-lokale veld van intelligensie.  
Die gevolge daarvan kring uit na jou menslike en nie-menslike omgewing.  Die 
gesegde dat „n skoenlapper wat sy vlerkies klap in Kalifornië „n tornado veroorsaak 
in Tokyo, is meer as „n cliché. 
 

Jy, en alles wat is, is deel van „n onbegryplike en onbegrensde veld van 
ineengeweefde intelligensie.  Jou lewe is „n gesprek, „n web van ingeengeweefde 
interaksies en verhoudings wat deur die heelal na „n bepaalde bestemming en doel 
gestuur word. 

 
Jy hoef nie die hele tyd te druk of forseer nie.  Gee liewer oor en bring die stroompie 
van jou lewe in harmonie met die oseaan van die lewe, of soos die Bybel dit stel: 
verenig jou wil met die wil van God. 
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JY SKEP WAT JY VERWAG 

 

Kan dit wees dat die somtotaal van die peptied-afskeidings in jou brein en jou 
liggaam – jou emosies – jou geheue en jou gedrag so beïnvloed dat jy outomaties 
kry wat jy verwag? 

 
Daar is geen objektiewe werklikheid nie.  As daar nie „n filtreer-sisteem was nie, sou 
jy oorweldig gewees het deur „n totale vloedgolf sensoriese inligting.  Hierdie proses 
van seleksie help jou om aandag te gee aan wat belangrik is en die res te ignoreer. 
 

Dis jou emosies wat “besluit” waaraan om aandag te gee en wat om te ignoreer. 

 
Aldous Huxley (THE DOORS OF PERCEPTION) het gesê die brein is „n “reducing 
valve”.  Dit verseker dat net die dun stroompie uit die oseaan van inligting wat 
verwerk kan word, na die kontrolekamer deursypel. 
 
Aangesien jou persepsie van die wêreld gefiltreer word deur die peptiede en 
reseptor-geplaveide sensoriese bane, is dit onmoontlik om te definieer wat “werklik” 
en wat “onwerklik” is. 
 

Alles wat jy ervaar word deur „n netwerk van emosie-belaaide herinneringe gefiltreer, 
nog voor dit die brein bereik. 

 
Gelukkig is die reseptore nie stagnant nie.  Hulle kan hulle sensitiwiteit en hulle 
verhouding tot die ander proteïene in die selwande verander.  Dit beteken dat jy 
nooit gedoem is om altyd te voel soos jy nou voel nie.  As jou ou bloudrukke van die 
werklikheid nie meer vir jou werk nie, bestaan daar op die biochemiese vlak altyd die 
potensiaal vir verandering en groei.  Die manier waarop dit gedoen kan word deur 
juis die pynlike emosies te gebruik vir die transformasie, word beskryf in DIE POORT 
VAN PYN en DIE HEMELVAART. 
 

Die meeste van die liggaam-gemoed se fokus-veranderings is onbewus.  Hoewel die 
neuropeptiede jou aandag rig, is jy meestal nie bewustelik besig om te besluit wat 
geprosseer word, wat onthou word, en wat geleer word nie.  Maar jy kan bewus word 
van die keuses en jy kan dit beheer. 

 
Jy kan byvoorbeeld deur visualisering die bloedvloei na „n spesifieke deel van jou 
liggaam vermeerder en so meer suurstof en voedingstowwe vir die selle beskikbaar 
maak.  Terselfdertyd sal afvalstowwe en gifstowwe vinniger weggevoer word.  Dis 
juis een van die belangrike funksies van die neuropeptiede om die bloedtoevoer na 
verskillende dele van die liggaam te reguleer. 
 

Regulering van bloedvloei is „n manier waarop die beperkte bronne van die liggaam 
geprioritiseer word.  As daar „n nood-toestand is, word die bloed byvoorbeeld uit die 
ingewande en van die vel weggevoer en na die spiere geneem, waar dit nodig is vir 
weghardloop of baklei. 
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Wondgenesing, veral in daardie dele van die liggaam waar die bloedtoevoer swak is, 
soos „n elmboog, kan dramaties versnel word deur net vir 20 minute elke dag daarop 
te konsentreer om bloed daarheen te stuur. 
 
Dit beteken nie noodwendig dat alles wat onbewus was, bewus gemaak moet word 
vir terapie om suksesvol te wees nie.  Die onbewuste intelligensie van die liggaam is 
inderdaad alwetend en kan enige-iets vermag, sonder dat die bewuste denkproses 
ooit hoef te verstaan of weet wat gebeur.  Hipnose, asemtegnieke, en ander terapieë 
waar die liggaam aangeraak of gemasseer word, sowel as energie-gebaseerde 
metodes kan op die onbewuste vlak help met genesing. 
 

Aangesien onderdrukte of onverwerkte emosies in die liggaam – die onbewuste 
gemoed – gestoor word, kan massering en terapie wat emosionele katarsis / 
ontlading meebring, daardie neuropeptiede wat in die reseptore vassit, losmaak. 

 
Soos verduidelik in die vorige hoofstukke, word die proses oneindig vergemaklik as 
die senuweestelsel in “neutraal” is, anders kan die emosies en die gepaardgaande 
bloudrukke inderwaarheid net herbevestig word.  Om emosie bloot te ontlaai sal nie 
noodwendig die bestaande drempel lig nie. 
 
Emosies is die hele tyd besig om te reguleer wat jy as “werklikheid” ervaar.  Die 
besluit oor watter sensoriese inligting jou brein sal bereik en wat uitgefiltreer word, 
hang af van watter tekens die reseptore van die peptiede kry.  Die senuweestelsel 
kan net die omgewing “scan” en inneem wat dit verwag om te kry op grond van hoe 
dit bedraad is, die patrone wat dit reeds ken. 
 

Die superior colliculus in die midbrein, ook „n konsentrasiepunt van neuropeptied-
reseptore, beheer die spiertjies wat die oogbal dirigeer.  Dit selekteer die beelde wat 
toegelaat word om op die retina te val. 

 
Dit bepaal dus wat jy sal sien en wat jy nie sal sien nie.  Toe die eerste Europese 
skepe by Amerika aankom, het die inboorlinge die skepe byvoorbeeld letterlik nie 
“gesien” nie, want hulle het geen verwysingsraamwerk gehad om so-iets te verwag 
of the verstaan nie.  Die man wie se vrou besig is met „n “affair”, sien nie wat almal 
om hom sien nie, want sy emosionele oortuiging dat sy getrou is, stuur letterlik sy 
oogballe weg van die bewyse wat al die ander mense kan sien. 
 
Wat hier beskryf word, is die sinchroniese en neurochemiese basis van die 
universele wet: die wat het, sal nog kry; die wat nie het nie, van hulle sal nog 
weggeneem word.  Anders gestel: dit waarop jy fokus, sal aanhou om te verskyn en 
vermeerder.  (“What your resist, will persist.”) 
 

As jy reeds propvol adrenalien en kortiko-steroïede is, sal die wêreld vir jou 
gevaarlik, verkeerd en vyandig lyk en dit sal jou uitgangspunt bevestig.  As jou beker 
reeds oorloop van endorfiene en serotonien (wat jy as geluk en selfvertroue ervaar), 
sal die wêreld soos jy dit sien, volop bewyse lewer dat jy baie redes het om 
dankbaar en waardevol te voel. 
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DIE HEELAL VLOEI EN DINK DEUR JOU 
 
Die rol van die liggaam se ongelooflik ingewikkelde elektro-chemiese 
inligtingsnetwerke is nie net om eenvoudige reaksies in individuele selle of organe te 
ontlok nie.  Hulle weef die liggaam se organe en sisteme saam in „n geïntegreerde 
web wat reageer op interne en eksterne veranderings met komplekse, 
gekoördineerde response. 
 

Elektriese impulse en peptiede is die bladmusiek wat die note, die frases, en die 
ritmes bevat wat die orkes – jou liggaam-gemoed – as „n geïntegreerde eenheid laat 
speel.  Die musiek is die sensasies, gemoedstemmings, emosies en gedagtes  – en 
die werklikheid – wat jy ervaar. 

 
Soms ontaard die simfonie tot „n chroniese disharmonieuse kakafonie, of word dit „n 
flou, trietsige liedjie. 
 
Eckhart Tolle praat van die “pyn-liggaam” as die konglomeraat van emosionele 
toestande soos vrees, woede, ongeduld, irritasie, spanning, ongelukkigheid, 
selfbejammering, oorlading en gedrewenheid wat die agtergrondmusiek is waarteen 
so baie mense se lewens afspeel. 
 

Die pyn-liggaam is die ego.  Dis die deel van jou wat afgesny is van jou ware, heel 
Self en dink dis apart van ander wesens en die heelal.  Dit word geskep, gevoed en 
gedryf deur die denke – daardie kompulsiewe babbelbekkie in die kop wat „n lewe 
van sy eie het. 

 
Meeste mense dink die stemmetjie wat in hulle kop dink, is wie hulle is.  Dit word „n 
identiteit en „n manier van wees.  Hulle is uitgelewer daaraan. 
 

Dis die verstand se manier om te verklaar hoekom die liggaam so sleg voel.  Dit 
soek – en vind – die oorsaak vir die interne ongelukkigheid in die wêreld daar buite.  
En aangesien die denke deur die verlede bepaal word, is baie mense gedoem om 
nimmereindigend die verlede te herhaal.  Dis wat in die Ooste Karma genoem word. 

 
Die pyn-liggaam is gewoonlik hoofsaaklik onbewus, maar as dit hande uitruk, word 
dit „n siekte of die basis vir die diagnose van „n persoonlikheidsafwyking, „n 
angsversteuring, „n bi-polêre depressie of „n meer ernstige geestesafwyking soos 
skisofrenie. 
 

For thousands of years, humanity has been increasingly mind-possessed, 
failing to recognize the possessing entity as “not self.”  Through complete 
identification with the mind, a false sense of self – the ego – came into 
existence.  The density of the ego depends on the degree to which you – the 
consciousness – is identified with the mind, with thinking.  Thinking is no more 
than a tiny aspect of the totality of consciousness, the totality of who you are. 

(Eckhart Tolle: A NEW EARTH) 
 

Die liggaam het egter sy eie intelligensie, net soos elke ander lewensvorm op die 
planeet.  Dis „n uitdrukking van die universele Intelligensie wat die atome, molekules 
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en elektriese impulse tydelik saamsnoer en orkestreer tot „n lewende, voelende, 
denkende wonderwerk van dinamiese materie en energie waardeur tydlose inligting 
nimmereindigend stroom.  Om wakker te word, is om te besef dis die self-
herskeppende heelal wat deur jou speel en deur jou bewus kan word van die wonder 
van die spel. 

 
The cosmos matches the human mind far too closely to ignore.  It’s as if the 
universe were putting on this mind-boggling show of galaxies exploding from 
nothingness only to tease us.  It makes no sense that a process spanning 
billions of light years and expanding with unbelievable speed to generate 
trillions of stars should climax with the appearance of human DNA.  Why did 
the universe need us to look on in wonder?  Perhaps it’s because reality just 
works that way: The unfolding cosmic drama exists simultaneously with the 
human brain, an instrument so finely attuned that it can delve into any level of 
nature.  We are the ultimate audience.  Nothing gets past us, no matter how 
miniscule or vast. 

(Deepak Chopra: THE BOOK OF SECRETS) 
 

Jou senuweestelsel bestaan uit twee dele: die onwillekeurige (outonome) en „n 
willekeurige stelsel.  Die outonome stelsel werk outomaties, sonder dat jy daaroor 
hoef te dink.  Selfs al is jy in „n koma, onderhou dit jou lewensprosesse soos jou 
hartklop, bloeddruk, hormone, elektroliete en derduisende ander.  Die willekeurige 
stelsel bevat jou bewuste wil, jou doelwitte en jou begeertes.  Daarsonder sou jy 
gelewe het soos iemand in „n koma; sonder vooruitgang of beweging, bevrore in „n 
doodse slaap. 
 
Die heelal bevat dieselfde tweedeling.  Op een vlak, speel die kosmiese prosesse 
wetmatig en outomaties af.  Ekologiese sisteme balanseer hulleself.  Plante en diere 
bestaan in harmonie sonder om daaroor te dink.  Mens kan „n wêreld voorstel waarin 
niks verder gebeur as basiese bestaan nie, waarin wesens eet, asemhaal en slaap.  
So „n wêreld bestaan nie.  Selfs eensellige organismes swem in „n rigting, jag vir kos, 
beweeg na die lig, en soek die temperatuur wat vir hulle gemaklik is.  Intensie en 
begeerte is ingebou in die lewe.  Dis nie vergesog om te dink dat dit „n refleksie is 
van die ander helfte van die heelal se senuweestelsel nie – die deel wat wil en 
begeer.  As jy „n begeerte het, is dit die heelal se begeerte.  As jy „n kind wil hê, is dit 
die heelal wat „n kind wil hê. 
 
Die embrio wat in die baarmoeder groei, is „n uitdrukking van biljoene jare van 
intelligensie, geheue, kreatiwiteit en evolusie.  Die individu vloei saam met die 
kosmos as ons na die fetus kyk.  Hoekom sou die ineenvloei daar ophou?  Die feit 
dat jy jou begeerte as uniek beskou, kanselleer nie die feit dat dit die heelal is wat 
deur jou manifesteer nie.  Die feit dat jy jou kinders as joune beskou, kanselleer nie 
die feit dat hulle die kinders van „n onmeetlike genetiese poel is nie.  Die genetiese 
poel het nie „n ander ouer as die heelal nie. 
 

As ons die makrokosmos beskou, staan ons verstom voor die duiseligwekkende 
misterie.  As ons ons eie liggaam se sub-mikroskopiese geheime ontrafel, is ons 
opnuut verwonderd oor daardie selfde misterieuse, intelligente volmaaktheid.  Om 
bewus te word daarvan en daarmee saam te speel en vloei, is die grootste geskenk 
wat jy vir jouself kan gee. 
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Alles in en om jou kan en wil inderdaad saamvloei in harmonie.  In die volgende 
hoofstuk word verduidelik hoe om dit te doen.  Dan belewe jy die universeel 
begeerde vloei-toestand (“flow state”): die opposisies tussen liggaam en siel, denke 
en gevoel, binne en buite, bewus en onbewus, en mens en God vloei ineen en word 
opgelos in ekstase.  Jou liggaam-gemoed lewe, sing, speel en dans saam met alles 
wat is en jy weet met die sekerheid wat die verstand te bowe gaan: ek is in die 
wêreld en tog is ek veel meer as dit. 
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