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Voorwoord 

 

 

Uiteindelik word die droom waar. Wat jy hier het, is ’n droom wat al ’n lang pad kom. 

Nou het dit tyd geword om vir Nike te luister: Just do it! 

 

Ons leef in ’n Engelse wêreld en byna alles is beskikbaar – in Engels. Ek wou graag vir 

Afrikaanssprekendes in hulle moedertaal ’n boek beskikbaar stel om hulle te help met ’n 

nuwe begin. ’n Uitgelese groep mense wat almal in Afrikaans werk, het hulle dienste 

beskikbaar gestel vir hierdie projek. 

 

Die finale produk is ’n e-boek met 53 artikels wat deur 34 skrywers geskryf is. Vir 

elkeen van ons was dit ŉ liefdestaak. Niemand is betaal vir enige bydrae nie en 

niemand het betaal om deel van die projek te wees nie. Daarom is die boek ook gratis 

vir enigeen wat belangstel. Ons wou graag ons kennis deel om jou te help met jou 

nuwe begin. 

 

Die skrywers is ’n wyd-uiteenlopende groep mans en vroue. Die meeste is 

professionele hulpverleners. Baie is lewensafrigters of life coaches soos hulle volgens 

die internasionale term in die omgang bekendstaan. Baie werk in die korporatiewe 

wêreld, ander is in privaatpraktyk. Daar is ook sommige wat ander beroepe beklee. 

Daar is advokate en rekenmeesters, internasionale sprekers en top-verkoper outeurs, 

besigheidseienaars en predikante. Die gemeenskaplikheid is hulle kennis en 

vaardighede wat hulle in Afrikaans vir jou kan aanbied. 

 

Die boek handel – soos die titel tereg sê – oor ’n nuwe begin. Hierdie nuwe begin kan 

op enige terrein van jou lewe wees. Dalk begin jy nuut met doelwitte, of ’n nuwe beroep, 

of dalk begin jy kinders grootmaak, of dalk wil jy nuut kyk na jou finansies of jou 

testament. Dalk wil jy net jou tyd beter benut, of aan jou huwelik werk, of aan jou 

selfbeeld. Met al hierdie onderwerpe sal hierdie boek jou help. 

 

Soos ’n goeie TV-reeks begin die boek met ’n dubbel-lengte artikel. Wim Fourie lui die 

tema van die boek ’n Nuwe begin in met sy artikel ’n Nuwe uitsig – ’n nuwe foto. Hierdie 

artikel dien ook as huldeblyk aan hierdie goeie vriend met wie ek baie gesels en beplan 

het oor die projek, maar wat toe nooit die finale produk sou ervaar nie. 

 

Hierna volg artikels oor elke denkbare onderwerp. Die volgorde is min of meer 

alfabeties volgens die onderwerp wat aangeraak word. Elke artikel is beperk tot so 

ongeveer 600 woorde sodat die vinnig gelees kan word. Die fokus is deurgaans op 

praktiese raad wat jou sal help met daardie nuwe begin. Die boek sluit met Sarie Foot 

se artikel Elke dag ’n nuwe begin. 

 

Bedankings 

’n Groot projek soos hierdie is onmoontlik sonder ’n groep toegewyde medewerkers. 

Dankie aan elkeen wat ’n artikel of twee geskryf het. Julle het my oorweldig met julle 
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entoesiasme vir die projek. Dit was lekker om met julle hande te vat om hierdie idee die 

lig te laat sien. Baie dankie daarvoor. 

 

Dankie aan Chris van Wyk vir die opstel van die webblad. Dankie Nico Simpson vir die 

voorblad en vir Vicky Simpson vir die herontwerp van die logo. (Ek wonder of hierdie 

twee kreatiewe geeste familie is?) 

 

Vrywaring 

Die artikels is geskryf deur individuele skrywers om jou te help in jou persoonlike groei 

en besigheidslewe. Hulle ken nie jou persoonlike omstandighede nie en daarom moet 

alle advies, raad en wenke net in ’n algemene sin verstaan en gebruik word. Geen 

individuele advies word gegee nie en geeneen van die medewerkers neem 

verantwoordelikheid vir wat ’n leser met die inhoud maak nie.. 

 

Kopiereg 

Die kopiereg van die verskillende artikels behoort aan die onderskeie outeurs. Hulle 

intellektuele eiendomsreg word erken. Jy is welkom om hieruit aan te haal met die 

nodige erkenning. Jy mag egter niks in hierdie e-boek as jou eie gebruik of gebruik 

sonder die toestemming van die betrokke outeur nie. Die kopiereg van die konsep is 

myne. 

 

Jy is welkom om die boek met jou vriende te deel. Om die waarheid te sê, ons moedig 

dit aan. Stuur dit vir almal wat jy ken; vir almal wat Afrikaans magtig is. Net ’n guns 

asseblief: Stuur liewers die skakel waar hulle dit self kan aflaai eerder as die lêer self. 

Sodoende kan ons rekord hou van die boek se verspreiding. 

 

Terugvoer 

Jy is welkom om vir my of enige van die ander outeurs te kontak met terugvoer oor die 

boek. Vertel my gerus watter nuwe begin jy gemaak het nadat jy die boek gelees het. 

Ek wil graag hoor hoe die boek jou gehelp het. Stuur jou vrae. Begin ’n interaksie met 

die medewerkers. Besoek hulle webblaaie en soek hulle op op sosiale media. As jy 

verder van hulle dienste gebruik wil maak, kan jy hulle gerus kontak. Aan die einde van 

elke artikel is daar kontakbesonderhede van elke outeur. 

 

Nogmaals dankie aan elkeen wat met sy artikel(s) hierdie droom laat waar word het. 

Mag daar groot vrug op ons arbeid volg. 

 

Sterkte met jou nuwe begin. 

 

Leon 
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WIM FOURIE 

ŉ Nuwe uitsig – ’n nuwe foto 

 

 

ŉ Nuwe jaar verdien ŉ nuwe uitsig. ŉ Agterlaat van die oue en die blye ontvangs van 

die nuwe. Die nuwe jaar vra vir ŉ nuwe foto. 

 

Carly Simon (The stuff that dreams are made of) sing gepas:  

Take a look around now  

change the direction 

adjust the tuning 

try a new translation 

don’t look at your man in the same old way 

take a new picture…. 

 

Onwillekeurig dink ek terug aan die dag vyftien jaar gelede toe die liedjie in ŉ 

Supermark in Barcelona gespeel het… 

 

Toe die nagtrein vanaf Parys vroegoggend die stasie op Barcelona binnekom, is dit 

asof daar ŉ vreemde stilte heers. ŉ Afwagting. 

 

Die perron is donker toe ons afklim. Ons is in ŉ keldervlak van die stasie. Ons raap ons 

bagasie bymekaar en klim af. Ek ervaar ŉ vreemde gevoel toe ek van die trein afklim. 

Behalwe vir die donkerte van die perron klink daar in agtergrond klassieke musiek. Dit 

voel asof ek deel is van ŉ surrealistiese film noir. Ons beweeg met die roltrap na die 

boonste vlak van die stasie en verkyk ons aan die gewoel en al die winkels en 

besighede. Ons plaas al ons bagasie op ŉ hoop en begin rondom ons kyk / 

verken. Iewers moet ons blyplek vind. Ek bly by ons bagasie-stapel terwyl 

die toervriende gaan soek vir verblyf. Hulle kom terug na ŉ ruk en sê dat ons geholpe is 

met slaapplek vir ons paar dae in Barcelona. 

 

Toe ons die bagasie optel om die blyplek te gaan opsoek, is my kamerasak weg. Ek 

kyk en soek tussen die stukke bagasie. Die swart sak is weg. Gesteel. Iewers het ŉ 

skelm gesien dat die mense vreemd en onseker lyk en sy kans benut. Ek is kwaad – vir 

myself omdat ek nie die kamerasak oor my skouer gedra het nie, kwaad dat ek nie 

beter oog gehou het oor die bagasie nie, kwaad vir die dief, kwaad vir die vreemde 

stasie en stad. Ek is sommer kwaad dat ek in ŉ vreemde plek beroof is van my kamera 

wat ek as student met swaarverdiende vakansiewerk-geld gekoop het een-en-twintig 

jaar vantevore. Kwaad ook veral omdat ek vroegoggend op die trein ook my 

videokamera en klaargeneemde films in die einste sak gepak het saam met my Asahi 

Pentax K1000 kamera. Al die foto’s wat ek in Londen en Parys geneem is, is daarmee 

heen. En toe word ek eers kwaad, by die besef dat die dief soveel van my herinneringe 

gesteel het en seker die rolletjies film wat gebruik is, iewers in ŉ asblik gaan weggooi. 

Die woede slaan binnetoe en ek bly stil-kwaad. Ons probeer die diefstal by ŉ 
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sekuriteitswag aanmeld, maar kom agter dat Engels nie so maklike voertaal in Spanje 

is nie. 

 

Ons vind uiteindelik ons selfsorg blyplek. Dit is nie te onaardig nie en het selfs ŉ uitsig 

oor ŉ deel van die stad. Maar ek bly teleurgesteld-kwaad op my bed lê. Die toervriende 

gaan later die stad verken en kos koop, maar ek bly agter en voel gefnuik. Hoe gaan ek 

op die res van die toer nou foto’s neem? Al die wonderlike lande en stede wat voorlê en 

ek het geen getroue kamera in die hand om dit op film vas te lê nie. 

 

Die aand gaan stap ons en begin die stad verken. Die binne-woede wil egter nie wyk 

nie. Ek kyk, maar ek sien nie. Ons stap deur ŉ inkopiesentrum. By ŉ musiekwinkel kyk 

ek na hulle klassieke musiek. Die stasie het immers die toonaard van die besoek 

bepaal met die klassieke musiek wat daar gespeel het. Ek koop ŉ dubbel-CD met 

swaar klassieke musiek en koorwerke. Terwyl ons verder stap luister ek die musiek op 

ŉ CD-speler. Dit resoneer die sombere swaarte wat ek ervaar. 

 

Die volgende oggend koop ons kosvoorrade in ŉ Supermark – kaas, kouevleis, brood 

en sap. Toe ek die deur van die yskas oopmaak om die sap uit te haal, raak ek bewus 

van die musiek wat op die agtergrond speel – Ek hoor Carly Simon se stem en spits my 

ore vir die woorde: 

Take a look around now, change the direction. Adjust the tuning, 

try a new translation. Don’t look at your man in the same old way, 

take a new picture. Just because you don’t see shooting stars 

Doesn’t mean it isn’t perfect can’t you see… 

It’s the stuff that dreams are made of, it’s the slow and steady fire 

It’s the stuff that dreams are made of it’s your heart and soul’s desire. 

 

Op daardie oomblik besef ek dat ek nuut na my omstandighede moet kyk. Ek is in 

Barcelona, besig met ŉ uitgebreide reis. Ek kan nie toelaat dat ŉ simpele dief ook my 

reisvreugde steel nie. Ek moet ŉ nuwe foto neem, met ŉ nuwe kamera. Ineens word 

hierdie stad met sy diepklinkende heimwee-musiek vir my mooi. Toe ons later Gaudi se 

Familia Sagrada kerk besoek, is ek ontvanklik vir die vreemde bekoring van die gebou 

en die stad.  

 

Met ons aankoms in Arles in Frankryk, koop een van die toervriende ŉ nuwe kamera 

aan leen aan my haar ou kamera vir gebruik op die toer. Nou kan ek weer met my eie 

foto’s herinneringe van ons reis vaslê. Sowaar: take a new picture. 

 

Eers later ontdek ek dat die titel van Carly Simon se  liedjie, The stuff that dreams are 

made of, eintlik ontleen is aan ŉ Shakespeare aanhaling. In The Tempest praat 

Prospero met Ferdinand en sê dan: We are such stuff as dreams are made on. 

 

Ons kuier die afgelope vakansie in ons hartshuisie in Philippolis. Ons sit in die agterste 

vertrek wat ons destyds met die aankoop van die huisie die “Oneintlike vertrek” gedoop 

het omdat dit so oninteressant en deurmekaar was. Verlede jaar het ons deurgedruk en 
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die vertrek omskep in ŉ heerlike leef-en kuiervertrek. Ons sit by die greinhouttafel en 

gesels oor die transformasie wat die vertrek aan die huisie teweeggebring het. Ons kyk 

deur die antieke Oregon houtraam en sien die panoramiese prentjie van die geil 

wingerd, die bakoond, die stal, die plaashek en die rantjie wat sigbaar is, selfs ook die 

windpomp van ŉ buurman. Ons is intens dankbaar vir die gulheid van die huisie en dink 

daaraan hoe ons sy intrinsieke potensiaal raakgesien het toe ons dit agt jaar gelede 

gekoop het.  Die huisie se verhaal is so met ons eie verhaal verweef. Ons het immers 

na die huisie kom kyk op dieselfde dag as wat ons verloof geraak het. 

 

Die dag voor Oujaarsdag nooi ons ŉ paar vriende oor vir ŉ ete onder die wingerdprieel. 

Dis laatmiddag en die son kleur die wingerdblare ŉ diepgroen. Ons sit om die tafel, 

skink ŉ glas vonkelwyn en vier die onherhaalbare oomblik. Nou. Die intense belewenis 

van so ’n héél oomblik. Van Goedheid en Guns. Ons neem ŉ nuwe foto onder ons 

prieel. Die foto vertel van ŉ droom bewaarheid: Om saam met my reisgenoot en vriende 

ŉ feesmaaltyd te geniet om dankie te sê vir ŉ jaar met sy kwota swaar en goedheid, 

maar ook om dit op so goeie manier te kan afsluit. Om die seer van die jaar agter te laat 

en met ŉ nuwe verwagting 2014 binne te gaan. Met ŉ herwaardering van ons huisie wat 

aan ons geleen is. Van mekaar.  Van liefde. Hoop. Geloof. Van die lewe… 

 

It’s the stuff that dreams are made of 

What if the prince on the horse in your fairytale  

Is right here in disguise 

And what if the stars you’ve been reaching so high for  

Are shining in his eyes 

Don’t look at yourself in the same old way 

Take another picture 

Shoot the stars off in your own backyard 

Don’t look any further 

And you will see 

It’s the stuff that dreams are made of…. 

 

Dankie Shakespeare en Carly vir die waarheid. 

 

 

 

Wim Fourie (15 Maart 1954 – 16 Junie 2014) 

 

Doen jouself die guns en lees die res van Wim se blogs op sy 

webblad www.wimfourie.co.za 

 

 

 

 

 
Inhoudsopgawe 
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KARLIEN ERASMUS  

Die diep donga van angsaanvalle: Kies jy om kniediep daarin te val? 

 

 

Wat is 'n angsaanval in elk geval? Vir my, 'n oomblik in tyd waar jy voel asof jy alle 

beheer verloor. Alles en almal rondom jou ontgeld dit, jy inkluis. Dis is jou breekpunt, 

waar dinge skielik te veel voel. Dit tref jou wanneer jy stop by die huis na 'n lang dag en 

jy dink jy gaan uiteindelik rus en vrede beleef. Jou motorsleutels en selfoon tref die 

motorhuis se muur, jy voel geïrriteerd omdat niemand jou kom help dra nie, hulle kan 

mos sien jou hande is vol en dat jy pootuit is.   

 

Tussendeur prewel jy saggies oor hoe simpel jy is, hoe jy mos niks kan hanteer nie, 

niemand het jou lief nie en niemand gee werklik om wat van jou word nie. Jy het 'n 

breek nodig. Jou tapyt is besig om uit te rafel al om die rante. 

 

Kies jy om te glo dat jy ontwerp is om lewenslank geteister te word deur hierdie emosie 

van vrees? 'n Ongegronde, onrealistiese vrees vir dinge wat dalk met jou kan gebeur, 

wat opsigself geen gevaar vir jou inhou nie. 'n Vrees dat jy dalk iemand anders kan 

teleurstel as jy jou dalk in 'n situasie bevind, wat jy dalk nie sal kan hanteer op 'n manier 

wat iemand dalk van jou kan verwag nie? 

 

Ek kies om te glo dat ek alles wat ek nodig het om genees te word, reeds in my het. 

Wat as ek beheer kon hê oor my gemoedstoestand, en dit kon verander na willekeur?  

 

Wanneer jy weer voel hoe daardie golf begin spoel bo-oor jou. Voor jou asem wegraak 

en jou gedagtes verdrink in die donker verwyte van onbevoegdheid en magteloosheid. 

Word stil. Gaan sit in 'n hoekie waar jy alleen kan wees. Word bewus van jou fisiologie. 

Hoor hoe jou asem soos 'n stoomlokomotief beur in jou binneste. Voel hoe jou hart tot 

in jou keel galop en erken die lamheid in jou spiere omdat jou are gebad is in 

adrenalien.   

 

Sien jouself sit daar in die hoekie. Daar is jy okay. Daar is jy veilig. Jou liggaam probeer 

vir jou 'n boodskap gee. Raas dit te veel daar in jou binneste om te kan hoor? Haal 

saggies asem sodat jy beter kan hoor. Wat pla? Dis al waaraan jy kan dink, maar die 

laaste ding wat jy kan erken. Jy weet wat dit is, vra maar vir jouself. As jy sukkel om die 

antwoorde self te kry, gaan gesels met iemand wat jy vertrou. Gesels met iemand wat 

jou kan help verstaan hoe jou emosies werk. Iemand wat kan help om te bepaal waar 

hierdie negatiewe emosies ontstaan het, en wat jy kan doen om van hulle ontslae te 

raak.  
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Kies jy 'n lewe van kalmte en rustigheid of van warboel en paniek?  Die keuse is jou eie, 

is dit nie? 

 

 

Karlien is ’n Master Life Coach wat glo elke mens moet weet 

wie jy is en waarheen jy op pad is, jou Ware Noord. 'n 

Kompas kan dit baie selde vir jou aandui. Tog is die bepaling 

van Ware Noord noodsaaklik vir jou om te verseker jy 

arriveer in een stuk, daar waar jy wil wees. Persoonlike groei 

is van kardinale belang in hierdie ontdekkingsreis.  

 

 

karlien.truenorth@gmail.com 082 447 1300  True North Solutions, Centurion 

 

Inhoudsopgawe 
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ANDRE STYGER 

Die agterlosige testateur: Is jou testament geldig? 

 

 

Die belangrikheid van 'n testament kan nie oorbeklemtoon word nie. Nie net bied dit 

uitdrukking aan 'n oorledene se laaste wense oor die verdeling van sy / haar bates nie, 

maar dit kan finansiële sekuriteit verskaf vir geliefdes vir die toekoms. Dit kan dus met 

reg gesê word dat 'n testament waarskynlik die belangrikste dokument is wat 'n persoon 

ooit sal teken. 

 

Om te verseker dat jou testament geldig is, moet 'n mens begin deur te kyk na die 

redes vir die opstel van 'n testament, die gevolge indien dit nie opgestel sou word nie, 

asook die wetlike vereistes vir 'n geldige testament. 

 

Hoekom moet ek 'n testament opstel? 

Die opstel van 'n testament plaas jou in 'n posisie van beheer.  Jou besluit word dan 

uitgevoer na datum van afsterwe.   

 

'n Testament kan, onder andere, spesifiseer watter eiendom aan wie gaan vererf. Jou 

testament kan ook die voogde van jou minderjarige kinders aanwys. Laasgenoemde is 

baie belangrik.  Indien die voog van jou minderjarige kinders nie geidentifiseer word nie, 

mag dit dalk nodig word vir 'n hof om dit namens jou te doen. 'n Mens kan ook bydra tot 

jou gunsteling liefdadigheidsorganisasie of ander instansies in terme van jou testament. 

 

In jou testament stel jy ook jou eksekuteur aan, wat as jou verteenwoordiger na die 

dood optree en uitvoering aan jou wense moet gee. Die eksekuteur ree altyd op onder 

die toesig van die Meester van die Hooggeregshof. Die keuse van 'n geskikte 

gekwalifiseerde persoon as jou eksekuteur is dus noodsaaklik.  

 

Wat gebeur as 'n persoon nie 'n (geldige) testament het nie? 

In die geval waar 'n persoon sterf sonder 'n testament of 'n persoon se testament 

ongeldig bevind word, sal so 'n persoon se bates verdeel word en versprei word 

volgens die intestate erfreg. 

 

Intestate opvolging is primêr gebaseer op die bloed-verwantskappe van die oorledene. 

Dus sal ŉ intestate boedel verdeel na die naaste bloedfamilie, bv: Alle kinders 'n gelyke 

gedeeltes, saam met die oorlewende gade. Daar is sekere beperkings hierop en dit is 

belangrik om met ŉ prokureur hieroor te konsulteer. 

 

Wat is die vereistes van 'n geldige testament? 

Wanneer ŉ testament opgestel word, moet daar aan ŉ aantal formaliteite voldoen word: 

 Elke bladsy moet deur die testateur onderteken word in die teenwoordigheid van 

twee getuies. 

 Enige wysigings aan 'n testament moet aan dieselfde ondertekening-formaliteite 

voldoen. 
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 ŉ Getuie op die testament kan nie erf uit die boedel uit nie. 

 ’n Getuie moet ouer as 16 jaar wees. 

 

'n Testament kan herroep of verander word enige tyd voor jou afsterwe en dit is goeie 

praktyk om dit minstens jaarliks te hersien of wanneer daar lewensveranderende 

gebeure in jou lewe plaasvind: bv. die geboorte van kinders, huwelike of ’n egskeiding. 

  

Wie moet jou testament opstel? 

Terwyl dit heel moontlik is vir 'n persoon om sy / haar eie testament op te stel, is dit 

steeds verkieslik dat 'n testament deur 'n gekwalifiseerde professionele persoon 

opgestel word. So ’n persoon het 'n deeglike begrip van, nie net die vereistes vir die 

opstel van ŉ geldige testament nie, maar ook van die boedelhantering en ander 

belasting-implikasies van ’n testament. 

 

As jy nie 'n testament het of onlangs joune hersien het nie, is dit raadsaam dat jy 

iemand raadpleeg om 'n professionele testament te bekom. 

 

 

Andre word in 1995 as een van die jongste prokureurs, 

notarisse en transportbesorgers van die Hooggeregshof van 

Suid-Afrika in die Vrystaat toegelaat.  Hy begin in 1995 dan ook 

as prokureur praktiseer by Neumann van Rooyen. Sedert sy 

toelating as prokureur, spesialiseer Andre in testamente, 

boedelbereddering en eiendomsreg.  Hy is 'n internasionale 

spreker oor sakebeginsels en dien as Raadslid in die 

Matjhabeng Munisipaliteit sedert 2000.  Hy dien verder op 

verskeie skool- en liefdadigheidsrade en is baie betrokke in die 

plaaslike gemeenskapsake. 

 

057 916 6666   www.nvrlaw.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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MONENE MURRAY 

Hoe om berekende risiko’s vir jou te laat werk 

 

 

Die lewe is onseker en niemand weet alles nie, veral nie wat die toekoms inhou nie. 

 

Ons moet elke dag verskeie besluite neem of keuses uitoefen sonder dat ons 

noodwendig volledige inligting tot ons beskikking het. Van die besluite gaan gepaard 

met risiko wat verreikende gevolge op die toekoms kan inhou. 

 

Eerder as om net jou oë toe te knyp, te spring en vir die beste te hoop, gee dit 

gemoedsrus wanneer jy die risiko’s oorweeg en kwantifiseer. Die oorweging van die 

moontlike gevolge maak ook die besluitnemingsproses makliker. 

 

Die Cambridge Advanced Learner Dictionary beskryf ŉ berekende risiko as ’n risiko wat 

jy as die moeite werd beskou omdat die uitkoms, indien dit suksesvol is, goed sal wees. 

 

Die volgende kan jou help om risiko te bepaal: 

 Hoe sal jy die risiko beskryf? 

Neem eksterne faktore sowel as jou vorige ervaring in ag.  

Byvoorbeeld: Indien ek my eie onderneming begin, dan is daar ‘n risiko dat ek 

nie genoeg sal verkoop om genoeg wins te maak nie. 

 Indien die risiko materialiseer, hoe groot is die impak? 

In ons voorbeeld: Indien ek nie genoeg wins maak nie, sal ek geld vanuit my 

persoonlike spaarrekening moet neem.  

Of: Ek sal nie my gesin deur my onderneming kan ondersteun indien ek nie 

genoeg wins maak nie. 

 Maak hierdie impak saak en, indien wel, tot watter mate? 

Dit is waar jou prioriteite en waardes ter sprake kom. 

Byvoorbeeld: Ek sal nie my gesin kan ondersteun en my kinders die vlak van 

opvoeding kan gee soos ek graag wil nie.  

 Indien die impak vir jou saak maak, wat kan jy doen om die risiko te 

verminder of selfs uit te skakel? 

Byvoorbeeld: Ek kan vir ŉ tyd lank my bestaande bron van inkomste hou terwyl 

ek my nuwe besigheid vestig.  

Of: Ek kan seker maak dat ek bevestigde bestellings het voordat ek groot 

uitgawes aangaan. 

 Watter ander veiligheidsmeganismes of vangnet het jy nodig voor jy die 

risiko neem? 

Byvoorbeeld: Ek moet ses maande se spaargeld in my bankrekening hê voordat 

ek my eie besigheid begin.  

Of: Ek moet daardie kontrak teen ŉ sekere datum geteken hê voor ek my werk 

bedank. 

 Wat moet ek nog weet om my te help om die risiko te bepaal? 

In ons voorbeeld: Wat sal die markbehoefte wees vir die produk wat ek wil bied? 
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 Is daar enigiets anders wat my pla of wat nie reg voel nie? 

Om jou instinkte te vertrou, is ook ŉ belangrike inset vir die bepaling van die 

risiko. 

 Hoe groot is die moontlik beloning indien jy die risiko neem? 

Byvoorbeeld: Ek kan R50 000 per maand wins maak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vermoë-om-in-die-nag-te-kan-slaap-toets, wat ook as die ystermaag-toets in die 

beleggingswêreld bekend staan, kan help waar risiko’s daagliks geneem moet word. 

Die inagneming van hierdie aspekte sal jou help om te bepaal of die kool die sous werd 

is. 

 

 

 

Monéne het ’n graad in ingenieurswese asook verskeie life 

coach-kwalifikasies. Na jare se ervaring in die korporatiewe 

wêreld begin sy Engrow in 2010 en bied coaching, fasilitering en 

konsultantdienste aan. Sy is ŉ strategiese konsultant en 

besigheidsafrigter wat dit geniet om individue en maatskappye te 

help groei.  

 

 

monene@engrow.co.za   082 570 2917  www.engrow.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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PAT GROENEWALD 

Boelies – 'n Nuwe generasie? 

 

 

In 'n gesprek met kollegas by 'n onlangse werkswinkel wat aangebied is om die omvang 

van boeliegedrag in skole uit te wys, is saamgestem dat daar dringend hieraan aandag 

gegee moet word om te keer dat dit buite beheer raak. Boelie gedrag word gedefinieer 

as ongevraagde aggressiewe gedrag met die doel om oor 'n lang tydperk te beseer en 

beheer en gebeur op verskillende wyses: 

 

1) Emosioneel / verbaal – die doel is om te terroriseer, verneder, af te pers en uit 

te sluit van groepsaktiwiteite 

2) Fisies – dit sluit in slaan, byt, hare trek, iemand dwing om sy geld te oorhandig 

of aandring om iemand se huiswerk af te skryf 

3) Seksueel – dit is aanhoudende, vernederende en skadelike gedrag gemik op die 

onsedelike en kan verbaal of fisies wees soos bv. 'n meisie se borste gryp of 

afbrekende kommentaar lewer oor iemand se liggaam 

4) Bevooroordeelde – gemik op mense van verskillende rasse, geloof of seksuele 

oriëntasie 

5) Kuber – met die aanvang van die tegnologiese era het 'n kuberboelie ontwaak. 

Wrede, vulgêre, dreigende en skadelike boodskappe kan deur 'n persoon of 

groep aan iemand gestuur word onder andere dmv e-posse, sms’e,  en sosiale 

media bv. Mixit, Twitter en Facebook. 

 

In hierdie kuberruim kan boelies op 'n aggressiewe of seksuele wyse optree. Die 

seksuele wyse noem ons sexting (van die woorde sex en text) en sluit 'n reeks 

aktiwiteite in soos die stuur van kaal of semi-kaal foto’s van iemand sonder sy of haar 

toestemming; teistering deur aanhoudende onsedelike voorstelle te maak tot die 

persoon instem en nog vele meer. Kinders raak baie keer hierby betrokke as 'n grap, 

om aandag te trek of te eksperimenteer, maar hulle besef nie met watter gevaarlike 

speletjie hulle besig is nie.  

 

Hoe herken ons boelies?  

Dit kan seuns of dogters wees. Die mees algemene eienskappe:    

Hulle glo hulle is verhewe bo die reëls; sukkel om hulle emosies te beheer, kry woede-

uitbarstings en raak aggressief en manipulerend om te kry wat hulle wil hê; het geen 

respek vir gesagsfigure nie en sal in argumente met ouers en onderwysers betrokke 

raak; hulle is deel van groepe of klieks. 

 

Seuns is aggressief en impulsief en soek geleenthede om iemand te boelie; sal 'n 

groep volgelinge hê wat self op soek is na aanvaarding en wat enigiets sal doen om 

deel van die groep te bly; sal seuns en meisies boelie. 

 

Meisies neig meer na verbale en emosionele boeliegedrag en hulle taktiek is 

gepremediteer; sluit ander meisies uit, skinder en versprei gerugte; aggressie is meer 
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passief en word nie maklik raakgesien nie; het ook volgelinge wat enigiets sal doen om 

deel van die groep te bly. 

 

Slagoffers van boeliegedrag 

Oor die algemeen is dit kinders wat op skool presteer; wat gewild is; wat 'n introvert is; 

wat fisiese gebreke het soos om bril te dra, bakore hê of sukkel met aknee ens.  

 

Tekens dat 'n kind geboelie word. 

Van die mees algemene tekens is klere of persoonlike items wat skielik wegraak; 

kneus- en stukkende plekke op 'n kind; onttrekking van gunsteling aktiwiteite; slaap- of 

eetprobleme; bednatmaak; skoolwerk wat agteruitgaan; selfmoordgedagtes; skielik 

buierig, hartseer, angstig of depressief. 

 

Finale statistiek oor boelie gedrag. 

77% van kinders erken dat hulle al slagoffers van een of ander vorm van boeliegedrag 

was. 58% van kinders erken dat hulle aanlyn geboelie was en 35% erken dat hulle 

aanlyn gedreig was. 64% van kinders erken dat hulle nooit vir 'n volwassene vertel nie 

aangesien hulle nie besef dat hulle geboelie word nie, of hulle dink die volwassene sal 

nie verstaan nie of is skaam en sien hulself as 'n swakkeling, of hulle dink dat hulle dit 

verdien.  

 

 

                            

 

Pat is ’n pastorale terapeut met ’n M.A. in berading. Sy werk in 

privaat praktyk en doen onder andere trauma berading, 

huweliksberading, ouerleiding en spelterapie. Sy doen ook 

terapeutiese ingryping by die Abraham Kriel Kinderhuis in haar 

dorp. Sy is opgelei in Gestalt Spelterapie onder leiding van Dr. 

Rinda Blom.  

 

 

014-717-1738 0829255514   ptgroenewald@gmail.com 

 
Inhoudsopgawe 
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GUSTAV GOUS 

Breek vry – en maak ŉ nuwe begin    

 

 

Het jy al gevoel of jy teruggehou word, ten spyte daarvan dat jy ŉ nuwe begin wil 

maak? Wat jy moet besef: ŉ Nuwe begin, begin nie met ŉ nuwe begin nie, maar met ŉ 

einde. As jy nie klaarmaak met die verlede nie, kan jy nie begin met die toekoms nie.  

Te veel mense hou so vas aan die verlede dat hulle nie met die toekoms kan aangaan 

nie. Dit is as gevolg van twee redes: Sentimentaliteit, en onverwerkte pyn van die 

verlede.   

 

Sentimentaliteit: Jy gaan geen nuwe warmte beleef, as jy aanhou krap in die assies 

van uitgebrande vure nie. Beste raad vir jou is: maak die foto-album, doen moeite om 

die herinneringe mooi  te verpak, en sit ŉ punt agter die hoofstuk. Dan kan jy met die 

nuwe hoofstuk begin. Die emosionele oorgang moet plaasvind: Gaan besoek die ou 

plekke, huil ŉ bietjie daar – sê tot siens, maar moet tog nie vir ewig daarmee aanhou 

nie. Kondig ŉ nuwe hoofstuk in jou lewe aan, begin om mooi nuwe geskiedenis te 

maak. Die beste manier om jou te help is om ŉ een dag lewensbeplanning seminaar te 

gaan bywoon, of om saam met ŉ geakkrediteerde lewensafrigter, ŉ 7 weke, 40 dae 

proses deur te gaan waar jy jou hele lewe herontwerp en dan doelgerig jou nuwe 

doelstellings uitleef. www.get-a-lifein40days.com . Moenie sentimenteel aan die verlede 

probeer vasklou nie, maar skep aktief jou toekoms deur vandag iets te doen wat 

daartoe bydra.  

 

Bagasie van onverwerkte pyn: Te veel mense dra bagasie in verhoudinge en 

besigheidspanne in. Hoekom is daar altyd dreinerende karakters in kerkrade, 

skoolkomitees, bestuurspanne, en verenigingbesture? Dit is mense wat onverwerkte 

pyn van die verlede saam met hulle in die situasie inbring.   Probeer bietjie die toekoms 

omhels met twee swaar tasse in jou hande?  Op hierdie manier maak jy ander mense 

seer. Die tasse moet neergesit word en die verlede moet verwerk word. As jy dit nie 

doen nie, is jy verlam in die hede. As jou hande vas is in die hede, gaan jy vandag se 

geleentheid verspeel, en dan more ŉ slegte herinnering oor gister hê, en nie hoop hê vir 

die dag van oormore nie!  Die hede is die enigste plek waar jy iets sinvols kan doen. Jy 

moet seker maak dat jou hande vry is van die verlede.  Die beginsel wat jy moet uitleef 

is: Heel die verlede, sodat jou hande vry is in die hede, om die toekoms vandag te  kan 

skep. Onverwerkte pyn en onvergewensgesindheid maak dat jy heeltyd vasgebind bly 

aan die verlede. Dit mag tog nie? Jy moet mos nie bly struikel oor iets wat agter jou le 

nie?  Gaan gesels met ŉ professionele persoon oor dit jou onverwerkte pyn. Dit kan 

een van jou beste en mees bevrydende besluite ooit wees. Veral ten opsigte van 

gevoelens van haat en verwyt. Om iemand aan te hou haat is soos om suur of gif te 

drink om iemand anders seer te maak. Die haat verteer jou binneste, en die ander 

persoon is salig onbewus daarvan.  
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As jy ŉ nuwe begin wil maak moet jy dus vorentoe leef en daagliks nuwe herinneringe 

maak. Maar om dit te doen, moet jy  vrykom : Heel die verlede, leef die hede, skep die 

toekoms! 

 

Hoe doen ek dit prakties?  Jy vra vir jouself ŉ eenvoudige vraag: Wat is die top drie 

dinge wat ek kan doen, wat binne my beheer is  om my lewe  beter te maak? Skryf dit 

dan in doelstellings formaat met ŉ projekplan daaraan gekoppel – en begin 

implementeer. Voor jy sien, is jou lewe beter, en is jy verder op pad na waar jy wil 

wees.  

 

Dr. Gustav is na jare as dosent aan UP en UNISA en berader by 

SASOL, ’n gerekende internasionale spreker en fasiliteerder. Hy 

is die stigter van die Diversity Intellegence Institute en is veral 

bekend vir sy Short walk to freedom-seminare wat op 

Robbeneiland aangebied word asook sy Diamond Dream Team 

aanbiedings. Sy nuutste skepping is die Get-a-life in 40 Days 

boek en werkswinkels.  

 

 

www.gustavgous.co.za                                 gustav@gustavgous.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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MARLENE BOOYENS 

Hoe bereik jy jou doelwitte in die verskillende fasette van jou lewe? 

 

 

Die mens wil suksesvol wees en voel. Ons poog voordurend om ons lewens-

omstandighede te verbeter. Tog slaag ons nie altyd daarin nie en daar is verskeie redes 

daarvoor. Kom ons kyk na wat jy in gedagte kan hou ten opsigte van die doelwit- en 

aksieplanproses(se). Kontrakteer asseblief hulp in, indien jy begin vashaak. 

 

Vir die afskop: Evalueer die verskillende fasette van jou lewe, bv. jou beroep; familie & 

vriende; geld; gesondheid; persoonlike ontwikkeling; lewensmaat; ontspanning; 

geestelike ontwikkeling; ens. Elkeen van die fasette is ’n speek in jou lewenswiel. Gee 

vir elke faset ŉ punt uit tien met behulp van die twee vrae: (1) Waar is jy nou? (2) Waar 

wil jy wees? Om die lewenswiel glad te laat loop moet jy poog om al die speke gelyk te 

kry.  

 

Besluit op watter lewensarea jy eerste wil fokus en brainstorm:  Wat wil jy 

verander? Waarom wil jy dit verander? Is dit jou droom of iemand anders s’n? Is daar 

struikelblokke en hindernisse wat verwyder moet word? Watter gedrag, vermoëns en 

vaardighede het jy nodig om ŉ verandering te maak? Is dit in lyn met jou waardes dit wil 

sê wat is vir jou regtig belangrik in die lewe – sal die verandering dit ondersteun? Hoe 

beïnvloed dit die ander fasette van jou lewe? Is jy bereid om op te offer vir die bereiking 

van die doelwit? 

  

Stel jou doelwit op skrif: Onthou doelwitte hou jou gefokus op dit wat jy wil bereik. Dit 

gee jou rigting. 

 

 Toets jou doelwit teen die volgende:  

Is jou doelwit SMART? Dit wil sê: 

Spesifiek – weet jy presies wat jy wil bereik;  

Meetbaar – jy sal kan bepaal (meet) wanneer jy die doelwit behaal het; 

Aksie-georiënteerd – dit fokus op die aksies wat jy gaan neem; 

Realisties – die aksies en tydsaspek moet haalbaar wees; en  

Tyd-gebonde – elke aksie het 'n sperdatum en die doelwit het ŉ einddatum.  

Gee hierdie doelwit vir jou energie? Maak dit jou opgewonde? Is jou doelwit positief 

verwoord?  

 Lys 10 voordele indien jy jou doelwit bereik en 10 nadele indien jy dit nie 

bereik nie:  

Wat gaan jy wen? Watter invloed gaan die verandering op ander aspekte van jou 

lewe hê?  

 Maak ŉ lys van jou hulpbronne om jou doelwit te bereik:  

Watter van jou persoonlike eienskappe/vaardighede sal jou kan ondersteun? Watter 

items het jy reeds? Watter mense kan jou moontlik ondersteun? Watter bronne moet 

of kan jy nog navors vir nuwe idees? 
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Skryf ŉ brief met ŉ datum in die toekoms: Visualiseer (sien die prentjie) asof jy 

reeds jou doelwit bereik het – beskryf dit baie spesifiek, asook jou emosies. Lees die 

brief elke dag. Glimlag as jy dit lees. 

 

Stel ŉ aksieplan opskrif: Lys die bereikbare aksiestappe (dit wat gedoen moet word) 

en maatstawwe (wat vordering sal meet, plus vir wanneer jy jou doelwit bereik het). 

Bepaal jou spesifieke tydlyn/mylpale (ŉ sperdatum vir elke aksiestap is nodig). Lys 

potensiële hindernisse (wees spesifiek met wat en wie hindernisse is, asook hoe jy die 

hindernisse in aksies gaan oorkom). Identifiseer die tipe belonings vir suksesse. 

 

Neem nou aksie! Onthou, jy’s verantwoordelik vir die bereiking van jou doelwit: 

Implementeer die aksieplan. Bly gefokus. Dink oor hoe goed jou lewe sal wees met 

hierdie veranderinge. Monitor die vordering en resultate. Herbeplan waar nodig – soos 

bv. wanneer daar terugvalle is. Dagboek jou daaglikse prestasies, leerervarings en 

gevoelens. Onthou om suksesse te beloon. Geniet jou reis! 

 

 

 

Marlene het ’n BA Hons in Sielkunde en ŉ BCom Hons in 

Bedryfsekonomie. Sy is ’n nie-veroordelende luisteraar, vaardig in 

fasilitering van volhoubare verandering en sy help kliënte om hul 

volle potensiaal te bereik deur die identifisering van die hoofoorsaak 

van dit wat hulle terughou. As life coach spesialiseer sy in 

persoonlike bemagtiging, selfvertroue, verhoudings, gesondheid en 

leefstyl, finansiële vryheid en loopbaanbou. 

 

http://www.mbcoaching.co.za 082 444 4071 marlene@mbcoaching.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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JASON VAN ROOYEN 

Doeminee asseblief! 

 

 

Glo dit nou, of nie… maar hierdie is ŉ uitdrukking wat jy in baie kleurlinghuise sal hoor. 

As die familie nie die Godsman kan raadpleeg nie, dan sit ons ma met ons problem, 

want hoekom sal jy nou met ŉ stranger jou diepste loop en bespreek…? Kyk, die huis 

kan ma uitmekaar val, maar die coaching storie issie gemaak vi onsie, dis vi witmense.  

 

Al hierdie verskillende perspektiewe is verskriklik interessant. En ek glo vas dat dit nie 

net onder die kleurlingbevolking die geval is nie. As ŉ jong vier-en-dertig jarige kleurling 

coach was dit vir my ŉ groot uitdaging om die kuns van coaching met my eie mense te 

deel. En daarom wil ek graag van hierdie geleentheid gebruik maak om my definisie 

van verhoudings met julle te deel. 

 

Die volgende konsep van die definisie van verhoudings is my eie: 

 
 

Hoe werk dit? 

Buiten al die ander tipe ‘gom’ wat ŉ verhouding in stand hou, en ook net so belangrik is, 

dink ek tog dat dit op dié drie aspekte neerkom: Die Persoon, Waardes en 

Kommunikasie. Met ander woorde daar is ten alle tye drie partye in ŉ verhouding; ek, jy 

en ons.  

 

Volg my nou: In die begin (nie die Bybel nie – verstaan tog), was daar net Ek. En Ek het 

ŉ sekere waardestelsel wat my Ek maak. My waardestelsel sal nie noodwendig die 

wêreld se beste waardestelsel-toekenning kry nie, maar dis ’n werklikheid. So ook het 

Ek ŉ sekere manier van kommunikeer, en ook dit verdien nie ŉ toekenning nie – maar 

dis daar! Vir Ek het dit gewerk. Tot Ek eendag vir Jy ontmoet het. En nes Ek het Jy ook 
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baie spesifieke karaktertrekke soos kommunikasie, waardes en ook ons eie 

individualiteit.  

 

Soos hulle mekaar beter leer ken blyk ŉ verhouding ŉ idee te wees. Maar omdat hulle 

so baie verskil op so baie vlakke, besef hulle dat hulle iewers ŉ kompromie sal moet 

bereik. En dis nou waar die les begin.  

 

Ek het ŉ jonger broer wat vreeslik verskil van my ma, en dit is te verstane; hulle  verskil 

om-en-by 44-jaar. Ten spyte van die ma-seun verhouding, kan die twee soms soos kat 

en hond baklei. En waarop kom dit neer ? Twee baie verskillende wêrelde. Niemand is 

verkeerd nie, hulle verstaan net nie mekaar se realiteite nie.   

 

My Oprah-101-tip: Nooi jou moeder in jou eie wêreld in en verduidelik haar mooi hoe 

dinge in jou wêreld werk (soos met die Ek en Jy verhouding). Gee haar die geleentheid 

om dieselfde te doen. Met ander woorde, herdefinieer jou bestaan en WIE jy is aan jou 

moeder en gee haar die geleentheid om dieselfde te doen. Leer mekaar hoe om dinge 

en jul wêrelde met mekaar te deel. 

 

Volgens stappe: (Praat verkieslik in die derde person… ‘My naam is Jason. Jason hou 

daarvan … Jason hou nie daarvan nie ...) 

1. Ontmoet mekaar op neutrale grond. 

2. Hervestig ‘wie’ jy is. 

3. Verduidelik jou waardes en  

4. Hoe jy daar volgens behandel wil word (onthou dit kan bepaal hoe die verskillende 

partye met mekaar ooreenkom of die tekort daaraan). 

5. Gee voorbeelde van hoe jy geadresseer wil wees volgens julle verskillende 

omstandighede. 

6. Gee ook die ander persoon ŉ kans om dieselfde te doen. 

7. Bereik ŉ ooreenkoms oor julle toekomsvorentoe. 

 

Ja, dis ŉ eenvoudige metode en ek kan nog baie meer besonderhede gee hieroor. 

Maar dit kom net neer op; as julle dan nou nie vir Doeminee wil loop sien nie, try dan 

ma at least om mekaar anners te benader... 

 

 

Jason is ’n ekstrovert met baie ervaring in die versekerings-

bedryf waar hy opleiding doen in effektiewe bestuur en 

strategiese beplanning. Hy is ook ’n geregistreerde life 

coach. 

 

 

011 644 4200    082 603 7071 jasoneonvr@gmail.com 

 

 
Inhoudsopgawe 
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MARIUS LE ROUX 

Eendag… 

 

 

Dit is beslis ŉ woord wat ek my kinders wil leer om nooit te gebruik nie. Hoeveel mense 

het jy al gehoor wat sê: Eendag as ek 60 is, of ryk is, of maer is… Hoeveel tyd mors jy 

deur daaraan te dink. As dit belangrik genoeg is – DOEN DIT NOU, MAAK NOU ‘N 

PLAN …of los dit net heeltemal. 

 

Nou is al wat ons werklik het. Ons is soms so gefokus op ons beroep dat ons vergeet 

van die eintlike belangrike dinge. As jy met jou kinders speel, gee alles. Bepaal jou 

aandag vir daardie tydjie net by hulle.  Hulle voel aan as jy nie 100% in die game is nie. 

My seuntjie (Kallie) sê eendag vir my dat hy ŉ afspraak in my dagboek wil maak om 

met hom krieket te speel. Ek vra hom toe hoekom en sy antwoord het my geruk. Jy mis 

nooit ŉ afspraak met jou kliënte nie. Spandeer kwaliteit tyd met jou familie, want dit is 

hulle wat by jou staan deur die moeilike tye.   

 

Hierdie artikel skryf ek tydens ŉ baie swaar tyd in my familie.  My ma het die stryd 

verloor teen die groot K. Sy is onlangs weer gediagnoseer, vir die vyfde keer, met 

kanker in haar longe, lewer en brein. Sy het altyd gesê die dood lê en loer vir haar.  

Genoeg om enige mens te laat tou opgooi, maar nie my ma nie. Sy is vir my ŉ 

inspirasie en ŉ voorbeeld van ŉ vegter. Sy het nooit gaan lê nie. Sy het na elke 

behandeling en terugslag steeds in dankbaarheid teenoor die Here aangegaan met 

haar lewe… met ŉ glimlag. Twintig jaar gelede is sy gediagnoseer met borskanker. Ons 

4 kinders was almal nog op skool. Indien die Here haar toe weggeneem het sou dit 

chaos gewees het. Wat het sy nie alles beleef in daardie 20 jaar nie. Sy was twee keer 

in Londen, op drie van haar kinders se troues, sy het vier kleinkinders, ens. 

 

My vrou vra my hoekom lyk ek nie hartseer nie. My ma was baie swak teen die einde 

en die slegste was dat sy nie meer kon lag nie. Ons het altyd die humor in alles 

raakgesien. Sy het baie gesukkel en kon nie wag dat die Here haar kom haal nie. Hier 

sien ek weer die positiewe kant van die saak. Sy kon nie wag dat die Here haar kom 

haal nie. Sy weet waarheen sy op pad is, sy twyfel nie vir een oomblik nie. Haar saak 

met die Here is reg. Ek het my vrou geantwoord oor hoekom ek nie hartseer lyk nie. My 

ma kon 20 jaar terug long, lewer en breinvlieskanker gekry het en gesterf het. Dit het 

nie gebeur nie. Die Here het haar vir ons 20 jaar geleen. Ek forseer myself om daarop 

te konsentreer, en nie op die jare wat ons nie gaan hê nie. My ma was so ŉ goeie ma 

dat sy nie so lank op die aarde hoef te gewees het nie. Sy het dit wat sy moes kom 

doen baie goed gedoen. Die Here het haar nou nodiger as ons, sy moet die nuwe 

engele gaan oplei.  

 

Moet asseblief nie wag vir eendag nie. Eendag kom dalk nooit nie. Jaag jou drome na, 

maar konsentreer op nou. Geniet die lewe saam met jou familie. Doen dinge saam. My 

kinders vra altyd as ons iets lekkers gaan doen hoekom ek altyd wil foto’s neem. My 

seuntjie van ses (Piet) sê toe eendag dat hy nou verstaan hoekom… dis memories 
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pappa. Bou julle memories. Jou kinders is uit die huis uit voor jy jou oë uitvee.  Tyd wag 

vir niemand nie.  

 

Leef voluit, elke minuut van elke dag.  

  

 

Marius is die eienaar van JM le Roux Rekenmeesters in Welkom 

en ’n lid van SAIPA. Hulle verskaf rekeningkundige dienste, 

besigheidsadvies en bemarkingsidees Hy het ŉ passie vir die 

lewe en om mense te motiveer om die beste in hulle uit te bring.  

Met integriteit, eerlikheid en baie energie is hy bereid om die 

ekstra myl vir al sy kliënte te vlieg, ry en selfs te loop. 

 

 

jmlerouxrekenmeesters@gmail.com. 

 
Inhoudsopgawe 
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MARIANA MULLER 

Kies ŉ nuwe lewe na egskeiding 

 

 

Kyk terug oor jou huwelik, erken jou aandeel in wat verkeerd geloop het, selfs al is jou 

huweliksmaat die een wat ontrou was. Gebruik die geleentheid om foute te verbeter in 

ŉ volgende verhouding. Om slagoffer te speel en iemand anders te bly blameer is jy 

kragteloos en sonder rigting. Dit is in jou vermoë om net jouself te verander, of jy kan 

baklei teen realiteit en agterbly in die verlede wat nie meer bestaan nie. 

 

Jy ervaar dalk vrees vir ŉ nuwe lewe met meer verantwoordelikheid. Vriende kan 

luister, maar hulle kan nie oplossings bied of jou seer gesond maak nie. Jou huis is dalk 

nie meer so skoon soos tevore nie en die kinders het meer verantwoordelikhede, maar 

die belangrikste in hierdie nuwe familie is liefde en samesyn. 

 

Volgens Gary Newman haak ouers vas by die aanname dat egskeiding negatief, 

troosteloos en dodelik vir jou siel is. Een van die bes bewaarde geheime van 

egskeiding is dat jy waardevolle lesse oor moed, onafhanklikheid en eiewaarde aan jou 

kinders kan oordra. Ons verwag dat kinders uit hulle foute moet leer, egskeiding gee 

hulle die geleentheid om uit hulle ouers s’n te leer. 

 

Hoe meer jy glo jy is swak, hoe meer hulpeloos en depressief voel jy en is jy onmagtig 

om geleenthede raak te sien. Verander jou denke en jou persepsies, dan verander die 

werklikheid. 

 

Egskeiding in die hof is slegs een stap in die rigting van egskeiding. Regtige egskeiding 

is om emosionele en fisiese bande te verbreek. Jy moet ŉ persoon word met 

selfvertroue, goeie selfbeeld en entoesiasme. Om in dieselfde struwelinge van 

voorheen betrokke te bly, beteken jy het nog nie emosioneel jou egskeiding afgehandel 

nie. Om te bly praat oor ŉ slegte huwelik is soos om  telkemale ŉ hartseer fliek te kyk 

en elke keer dieselfde gevoelens te ervaar. 

 

Stel nuwe reëls op ten opsigte van jou eks: 

 Moenie op hulle advies en ondersteuning aanspraak maak nie. 

 Hulle kan nie meer soos een van die huisgenote in jou huis optree nie. 

 Hou gesprekke onpersoonlik, moenie jou vrese of persoonlike gevoelens 

bespreek nie. 

 Bly uit mekaar se lewens uit. 

  

Bemagtig jouself, oefen, eet gesond, studeer, raak betrokke by die gemeenskap – deur 

ŉ verskil in ander mense se lewe te maak gee jy nuwe betekenis aan jou eie lewe.  

Lees: Bittersoet. Natasha Sutherland, bekende persoonlikhede ervaar dieselfde 

gevoelens as ons. 
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Dit is normaal om na ŉ egskeiding gevoelens van ontkenning, woede, hartseer en 

bitterheid te ervaar. Werk daardeur, maar waak daarteen om vasgevang te word hierin 

en die persoon te word wat daaronder ly. 

 

Vergifnis is ŉ proses waaraan jy deurgaans moet werk, dit beteken nie jy keur slegte 

gedrag goed nie, maar dit beteken jy laat gaan en is nie meer ŉ gevangene daarvan 

nie. 

 

Ons persepsies, die GPS wat ons lewe beheer, kom tot stand deur wat ons in ons 

ouerhuis leer, gebeurtenisse in ons lewens, media, ens. In die samelewing word ŉ norm 

geskep dat egskeiding normaal is deurdat mense daagliks blootgestel word daaraan bv. 

ikone skei of sepie-karakters verander gedurig van huweliksmaats. Egskeiding bly egter 

ŉ proses wat lewenslange emosionele letsels op kinders en ander betrokke partye laat.  

  

Moenie skei as jy nog iets het om te gee nie. In die privaatgange van elke mens se hart 

is ŉ waarderingskamer en ŉ waardeverminderingskamer. As ’n mens verlief is bring jou 

gedagtes baie tyd in die waarderingskamer deur, maar namate ŉ verhouding vorder 

begin mense se gedagtes baie tyd deurbring in die waardeverminderinskamer waar 

bitterheid, emosionele wonde en snydende aanmerkings op die mure pryk en 

egskeidings tot stand kom.  

  

Maak jou hierdie jaar gedagtes tuis in die waarderingskamer en sien weer die mooi in 

jou maat raak. 

 

Mariana is ŉ lewensafrigter in persoonlike groei, verhoudings, 

egskeidingsherstel, tiener-gewigsverlies en leefstylverandering, 

doelwitbepaling werkswinkels vir depressielyers, persoonlike 

fiksheidsinstrukteur en oefenspesialis, voedingsadviseur en ’n 

Weight Watchers groepleier. Sy het gedurende haar lewe baie 

situasies ervaar waarmee vrouens daagliks te doen kry soos 

onvrugbaarheid, miskrame, ongebore baba met baie gebreke, 

huisvrou wees en egskeiding. Vanuit hierdie ervarings help sy 

mense om weer iets te skep uit die lewe wat hulle tans lei.   

 

thebmisolution@gmail.com 083 658 6299 www.thebmisolution.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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JACQUES MYBURGH 

Emosies en energie 

 

 

Ons kan ons emosies nie afskakel nie, selfs al wil ons soms. Dis belangrik om te besef 

dat ons emosies direk gekoppel is aan wát ons dink en hóé ons dink. Dit bepaal die bui 

waarin ons is, dit affekteer ons persoonlikheid en dit het 'n direkte uitwerking op ons 

motiveringsvlakke. 

 

Wanneer ons aan 'n emosie dink, is dit baie keer 

met die teenoorgestelde emosie in gedagte: 

vreugde of hartseer, liefde of haat. Emosies speel 

ook 'n belangrike rol in die dimensies van innerlik en 

uiterlik. In my hart voel ek optimisties en na buite 

voel ek gemotiveerd om my doelwitte te behaal. 

Daarom moet ons fyn let op die interaksie tussen 

ons innerlike emosies en ons uiterlike gedrag. 

 

Ons energievlakke manifesteer in vier areas: fisiek, intellektueel, geestelik en 

emosioneel. Al vier areas vereis energie en ons kan energie in al vier opwek. 

Byvoorbeeld: hoewel 'n marathon fisiek uitputtend kan wees, kan dit emosioneel baie 

bevredigend wees om die eindstreep oor te steek. 'n Onderonsie met iemand by die 

werk kan manifesteer in humeure wat opvlam en angs oor verdere interaksie met 

daardie persoon. Wanneer jy dan later by die huis kom, kan jy nie verstaan hoekom jy 

so moeg voel nie. Aan die ander kant kan goeie spanwerk, gekenmerk deur optimisme, 

vertroue en trots, jou vol energie laat, asof jy kans sien vir enigiets. 

 

Daar is 'n noue verband tussen emosies en hormone. Só byvoorbeeld kan die 

kombinasie van lae vlakke van serotonien en hoë vlakke van dopamien en 

noradrenalien lei tot woedeuitbarstings. Serotonien reguleer onder meer ons kwaliteit 

van slaap; dopamien en noradrenalien is belangrik vir konsentrasie en helder denke. 

Wanneer die balans tussen dié drie hormone versteur word, is daar minder energie 

beskikbaar vir goeie beheer oor emosies soos woede. Het jy al gevind dat jy kwaad 

word vir iets of iemand, maar op 'n ander keer, in dieselfde omstandighede, gebeur dit 

nie? 

 

Mense onderdruk dikwels hul emosies – soms is dit deel van iemand se persoonlikheid. 

Wanneer jy byvoorbeeld sterker is in logiese denke, is jy noodwendig swakker aan die 

emosionele kant. Mense onderdruk hul emosies op talle maniere, soos ooreet (veral 

kos met 'n hoë suikerinhoud), oormatige gebruik van alkohol, oormatige oefening, 

konstante besig bly en 'n oppervlakkige lewensbenadering. Die gevolge daarvan kan 

wees konstante moegheid, depressie, problematiese menseverhoudings en 'n gebrek 

aan motivering en ambisie. 

 

Hoe dan gemaak met emosies en energie? 
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Gereelde fisieke oefening, gebalanseerde maaltye, 'n goeie slaappatroon en slegs 

matige gebruik van alkohol sal beslis help. Verder sal dit van groot waarde wees om 

gereeld die dominante deel van jou brein 'n rukkie af te skakel en jou kreatiwiteit uit te 

leef in iets soos kosmaak, fotografie, blokkiesraaisels invul, ensovoorts. Dit is dus baie 

belangrik om selfkennis te kry oor omstandighede wat 'n emosionele uitwerking by my 

gaan veroorsaak, asook watter skakelaars ek toegang na het om my emosies te 

reguleer en my energievlakke weer op te stoot. 

 

Wat beïnvloed jou emosies? Spandeer jy te veel energie op negatiewe emosionele 

situasies? Wat kan jy doen om jou emosionele batterye te herlaai? 'n Goed opgeleide 

lewensafrigter kan jou help om jou emosies te herken en te verstaan, en kan jou leer 

hoe om optimale energievlakke te handhaaf.  

 

 

Jacques spesialiseer in lewensafrigting vir betekenisvolle 

middeljare, hoe om prioriteite te bepaal en te handhaaf in 'n 

besige lewe (kwaliteit teenoor kwantiteit), en die ontwikkeling 

van emosionele intelligensie. Hy het 'n meestersgraad in 

besigheidsbestuur sowel as bestuursafrigting. Hy doen lewens-

afrigting in Kaapstad en omgewing, andersins per telefoon of 

Skype. 

 

 

throughthelinecoaching@gmail.com   083 261 8820   http://za.linkedin.com/in/jmyburgh 

 
Inhoudsopgawe 
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VICKI VAN DER MERWE 

Emosionele gesondheid: Beheer my gedagtes my of beheer ek my gedagtes? 

 

 

Het jy geweet stres kan goed wees vir jou?  Ja, regtig!  Ons het almal ŉ mate van stres 

in ons lewens nodig om op ons beste te kan funksioneer. Negatiewe stres is dié dinge 

wat buite ons beheer raak. ŉ Goeie voorbeeld is ŉ ballon wat vol lug geblaas word. Die 

ballon (jý) het lug (stres) nodig om ŉ ballon te wees. Hoe meer lug jy inblaas, hoe groter 

blaas die ballon op. Wat gaan gebeur as jy te veel lug inblaas? Ja natuurlik, die ballon 

gaan bars! 

 

Om te keer dat hierdie ballon bars, moet jy emosioneel gesond genoeg wees om te 

weet wat die regte hoeveelheid lug is wat ingeblaas kán word. 

 

Sinoniem met emosionele gesondheid sal beslis wees om ŉ gesonde selfbeeld te hê.  

Dit beteken nie om heeltyd ŉ positiewe mens te wees nie.  Dit beteken wel om ŉ 

gesonde beeld van jouself te hê. 

 

Die oorsake van ŉ ongesonde beeld is glad nie te sprake nie. Wat hier ter sprake is, is 

om seker te maak dat die ongesonde beeld verander word in ŉ nuwe, glimlaggende 

beeld. 

 

Nou hoe pak ons die bul by die horings? Raak fisies bewus van ŉ ongesonde gedagte 

omtrent jouself wat jou daagliks pootjie, byvoorbeeld ek is ŉ mislukking, of mense hou 

nie van my nie; wat ook al vir jóú die waarheid is. 

 

Gaan nou terug in jou gedagtes. Waar en wanneer het jy vir die eerste keer so oor 

jouself begin dink? Steek daar enige waarheid in hierdie spesifieke stelling? 

 

Dink nou hoe hierdie gedagte jou laat optree teenoor ander mense. Byvoorbeeld, vind 

jy altyd fout met ander omdat dit jou beter oor jouself sal laat voel? Dalk vertel jy stories 

en kan niemand jou vertrou nie, want as jy iemand anders sleg maak, fokus niemand 

op jóú nie? Is jy altyd negatief, sodat jy nooit te veel verwag en dan teleurgestel word 

nie? Ander wil verhoed dat iemand hulle seermaak en onttrek dan eerder van mense.  

Soms kan iemand ŉ flirt wees omdat die aandag vir jou wys dat die mense tog van jou 

hou. 

 

Vra nou jouself die volgende vrae: 

* Wat is die effek van hierdie gedrag – op myself, my familie en ander mense? 

* Wat is die langtermyn effek van hierdie gedrag – op myself, my familie en ander 

mense? 

* Dus: is hierdie gedrag tot mý voordeel? 

* Wil ek aanhou met hierdie gedrag? 

 

http://www.lifecoachleon.co.za/


E-boek: Lewenshulp vir ’n nuwe begin     (www.lifecoachleon.co.za)  Bladsy 25 
 

Wanneer jy reg is om hierdie ongesonde beeld van jouself te verander, dan kan jy dit 

vervang met ŉ ander, positiewe beeld, en elke keer wat jy wil neig om aan die 

ongesonde beeld te dink, dwing jy jou gedagtes na die positiewe beeld wat jy in sy plek 

gekies het.   

 

Om te kan onderskei tussen ŉ goeie en slegte gedagte, kan jy weereens ŉ paar 

onderskeidende vrae vir jouself vra: 

* Is dit wat ek nou dink, die waarheid?  Dit is wel die waarheid as jy bewyse het 

om hierdie gedagte te staaf. 

* Is dit wat nóú nodig is?  Fokus op jou vyf sintuie (gevoel, sig, gehoor, smaak en 

reuk), want nie die verlede óf die toekoms, kan jy met jou sintuie ervaar nie. 

* Is hierdie gedagte goed of skadelik vir jou, met ander woorde toon die gedagte 

liefde teenoor jouself of nie?   

 

Komplimenteer gerus jouself as jy ’n taak goed voltooi het en beloon jouself gereeld.  

Liefde vir jouself is die kern van álles in jou lewe. 

 

Begin reik na die sterre, wees die beste JY wat jy kan wees, en onthou: Leef Lig!! 

 

 

 

Vicky het ŉ fyn aanvoeling en intense belangstelling in jou unieke 

menswees. Sy glo in lig, lewe en hoop. Sy vat jou hand en stap 

objektief saam met jou, dog met deernis en empatie, op die pad 

na 'n meer sinvolle lewe. Verskeie tegnieke rus jou toe om jouself 

te ontdek, sodat jy weer balans kan vind en in harmonie met 

jouself kan leef. Vicky is 'n berader, life coach en emotional 

freedom technique terapeut. 

 

vickivdmerwe1@gmail.com 

 
 Inhoudsopgawe 
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RINA VOGLER 

Enneagram: Klim uit die groef en bewerk volhoubare verandering  

 

 

Oor eeue heen is die Enneagram ontwikkel om die persoonlikhede van mense te 

beskryf. Vanaf die vyftigerjare van die vorige eeu het moderne sielkundiges 

saamgewerk aan die model wat ons vandag ken en gebruik. Dit beskryf nege 

verskillende wêreldbeelde, gebaseer op innerlike werklikhede, wat nege verskillende 

gedragstyle meebring. 

 

Die Enneagram is ŉ neutrale, universele model wat die nege tipes, gebaseer op 

persoonlikheid, beskryf. 

 

Dit is ŉ diepgaande en omvattende instrument wat ruimte toelaat vir die uniekheid van 

elke individu. Die wysheid van die Enneagram lê in die deeglike en subtiele beskrywing 

van die kern motiverings en dikwels onbewuste gedragspatrone van elke tipe.  Die 

gawe van die Enneagram is dat ’n mens deur selfontdekking geleentheid kry om meer 

bewus van gedrag en reaksies te word en daardeur meer bewuste besluite kan neem. 

Ons bates kan laste word wat ons pootjie. As ons bestaande hanteringsvaardighede 

ons in die steek laat, veroorsaak dit stres waardeur hierdie gedragstyle nog sterker 

beklemtoon word. 

 

Hier is ŉ voorstelling van die tradisionele Enneagram met kort beskrywings van die 

gewoontes en eienskappe wat elk van die nege tipes onder stres kan vertoon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die meeste mense leef outomaties, want dit is maklik en gerieflik.  Mense weet nie 

waarom hulle dieselfde dinge aanhoudend doen nie, al maak dit geen sin nie.  Deur die 

Enneagram leer ŉ mens die verdedigingspatrone ken en verstaan en as ŉ persoon sy 

gedragspatrone ken en weet om dit te onderbreek, is daar langdurige en diepgaande 

veranderings. 

 

 
 

1  Sien net foute 

2  Verloor die self en versorg ander 

3  Sukses teen elke prys 

4  Buierig en melankolies Gereserveerd en versamel kennis  5 

Agterdogtig en twyfel aan self  6 

Onbetroubaar en deurmekaar 7 

Mag en aggressie  8 

Onbeweeglik en besluiteloos 

9 

http://www.lifecoachleon.co.za/


E-boek: Lewenshulp vir ’n nuwe begin     (www.lifecoachleon.co.za)  Bladsy 27 
 

Enneagram begeleiding is meer as voorstelle en idees om gedrag te verander, dit bring 

onbewuste dryfkragte na vore en daardeur groter bewustheid. Die coach help die 

kliënte om deur patrone te breek in plaas van om net outomaties vanuit ŉ vaste 

wêreldbeeld te handel. Kliënte moet hulle Enneagramstyl verstaan en leer om bewus, 

sonder oordeel waar te neem hoe die styl se dinamiek in hulle te voorskyn kom. Dan 

kan hulle maniere vind om die patrone te onderbreek. Hulle moet dus bewustelik optree 

en nie net uit gewoonte nie, maar iets verskillend probeer. Carmen, ŉ perfeksionis en ŉ 

ma van drie kinders, wat altyd besluit wat vir skoolkos ingepak moet word – want sy kan 

dit die beste doen – het op haar coach se voorstel die kinders betrek by die kosblikke 

se voorbereiding. Die resultate was fenomenaal, eerstens het die skoolkos nie net so 

teruggekom van die skool af nie, maar die oudste dogter van elf het skielik begin 

verantwoordelikheid neem om die kleineres vir skool gereed te kry, ens. Carmen het 

skielik gevoel of sy ure in die oggend bygekry het. Klein stappies bring dikwels groot 

verandering. 

 

Die Enneagram wys die pad na groei duidelik aan: 

1. Die een beweeg van net foute raak sien na meer nuanses en opsies. 

2. In plaas van om hulself te verloor en ander te versorg, leer hulle om liefdevol te 

gee sonder verwagtinge. 

3. Verander van sukses teen elke prys na meer lojaliteit en interne 

gemotiveerdheid. 

4. Beweeg van buierig en melankolies na meer effektief in die wêreld. 

5. In plaas van gereserveerd wees begin hulle om aksie met denke te integreer  en 

word hulle vrygewig. 

6. Die agterdog en twyfel verander na vertroue in die self en ander en na handel 

met selfvertoue. 

7. Die onbetroubare en deurmekaar sewe word versiende en realisties 

entoesiasties. 

8. Die sug na mag en aggressie verminder en word erbarmend en regverdig. 

9. Die onbeweeglike en besluitelose nege word gefokus en inisiërend. 

 

Na die kennismaking met die Enneagram is niemand meer dieselfde nie.  As jy die 

patrone begin raaksien is dit reeds verandering – jy word meer bewus!  

 

Rina was ŉ dosent in opvoedkunde en ook betrokke by 

Universiteit Pretoria se kinderleidinginstituut. Sy het gesins-

terapie en ouerbegeleiding gedoen en het ook kinders met 

leerprobleme gehelp. Sy was betrokke by Rape Crisis en het 

talle werkswinkels in Omgewingsopvoeding aangebied. Sy is 

die afgelope ses jaar ŉ lewensgids (life coach) en is eklekties 

in haar werk, maar gebruik die Enneagram as uitgangspunt. 

0825765975  rina@coachrina.co.za 

 

 
Inhoudsopgawe 
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MARIUS LE ROUX 

Finansies en tegnieke 

 

 

Bemarking 

As jy jouself moes aanstel, sou jy?  Wanneer jy gaan vir ŉ onderhoud by ŉ nuwe firma 

doen jy bemarking. Jy bemark jouself. Gee jy byvoorbeeld ŉ stewige handdruk wanneer 

jy jouself voorstel of so ŉ lam handjie. Maak jy oogkontak of volg jy ’n muggie.  

Oogkontak dui op selfvertroue. Lyk netjies en professioneel, wees vriendelik en 

gemaklik. Dit is klein bemarkingstegnieke wat in jou guns kan tel. Sorg altyd vir ŉ baie 

professionele CV. Wanneer ek na ŉ CV kyk en daar is wysigings met pen en tipex 

gemaak dan kyk ek gewoonlik nie eers verder daarna nie. Ek wonder dadelik: as jou 

CV so lyk, hoe gaan jou werk lyk? 

 

Die meeste besigheidsmense skeep hul bemarking af. As Coke jaarliks soveel 

spandeer aan bemarking, wie is jy dat jy nie hoef te bemark nie? Om nie te adverteer 

nie is soos die outjie in die donker saal wat probeer ogies maak vir ŉ meisie. Hy weet 

wat hy doen, maar niemand anders weet nie. Die mense moet weet wat jy doen! 

 

Hoeveel keer sien jy ŉ advertensie van ŉ eetplek waar hulle ŉ nuwe hamburger 

adverteer. Dit lyk soos ŉ reuse hamburger, maar wanneer jy dit koop is dit hierdie klein 

miniatuur hamburgertjie met alles op van die prentjie net baie minder van alles. Ek sien 

dit gereeld by my kliënte, net anders om. Hulle adverteer hierdie klein hamburgertjie en 

dan bied hulle eintlik ŉ reuse hamburger met skyfies, koeldrank en ŉ roomys. Enige 

potensiële kliënt moet presies weet wat jy bied. En dan moet jy deliver. Dit is die 

vinnigste wat jy ŉ word of mouth veldtog aan die gang kry wat jou niks kos nie.   

 

Spaar 

Waar lê spaar in jou rangorde van uitgawes? As jy dit wat oorbly aan die einde van die 

maand wil spaar, sterkte.  Ek glo nie jy gaan veel gespaar kry nie. Spaar moet een van 

jou top sewe uitgawes wees en moet verkieslik via debietorder geskied, anders is dit 

net te maklik om nie te spaar nie. Ek sal volgende maand… klink bekend né?  Net vir 

interessantheid, die huidige prys vir DSTV premium volgens hulle webblad is R665. Vir 

ŉ tydperk van tien jaar (sonder inflasie) gaan dit jou R79 800.00 uit die sak jaag. Doen 

jouself ŉ guns en gaan bereken hoeveel jou belegging sou gewees het indien jy 

dieselfde bedrag weggesit het elke maand. Jy weet nooit watter geleenthede op jou pad 

mag kom nie en dan het jy die geld daarvoor. 

 

Motivering 

Mense dink: Ek het nie motivering nodig nie.  Ander sê weer: Motiveringspraatjies hou 

nie. Dit mag dalk so wees, maar bad en tandeborsel hou ook nie, daarom doen ons dit 

elke dag. 

 

Die geheim met motiveringspraatjies is nie die luister daarna nie, dit is om daarna die 

goed wat jy geleer het, deel van jou alledaagse lewe te maak. Jy moet elke dag iets 
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doen om jou te herinner aan wat jy geleer. Die kenners sê: What you focus on expand!  

Fokus op jou ingesteldheid, jy sal verbaas wees hoeveel makliker jy krisisse en 

uitdagings kan hanteer. Vermy negatiewe mense!!! Gebruik jou delete knoppie. As 

enigiemand iets negatiefs vir jou direk sê of agter jou rug, druk jou delete knoppie. As 

dit afbrekend is... delete!!! Daar is nie ŉ recycle bin nie. Die lewe is te kort om tyd op 

sulke onbenullighede te mors. Daar is ŉ Engelse gesegde wat lui: Be who you are and 

say what you feel because those who mind don’t matter and those who matter don’t 

mind. 

 

Leef voluit, elke minuut van elke dag.  

 

 

Marius is die eienaar van JM le Roux Rekenmeesters in Welkom 

en ’n lid van SAIPA. Hulle verskaf rekeningkundige dienste, 

besigheidsadvies en bemarkingsidees Hy het ŉ passie vir die 

lewe en om mense te motiveer om die beste in hulle uit te bring.  

Met integriteit, eerlikheid en baie energie is hy bereid om die 

ekstra myl vir al sy kliënte te vlieg, ry en selfs te loop. 

 

 

jmlerouxrekenmeesters@gmail.com. 

 
Inhoudsopgawe 
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LEON M FOOT 

Gebruik al jou tye 

 

 

Hoe lank is nou? In ’n sekere sin is dit altyd nou. Ons leef nêrens anders as in die nou 

nie. En tog is nou die vlietende raakpunt tussen die verlede en die toekoms, gister en 

môre. Nou is soos ’n mitiese karakter wat verdwyn die oomblik wat sy naam genoem 

word. Paradoksaal is nou egter ook al wat ons het, en ooit sal hê. Ons het net hierdie 

oomblik – ons het nie meer vir gister nie en nog nie vir môre nie. 

 

Juis omdat die tyd so vlietend is, moet ons die beste gebruik maak van elke tyd wat ons 

het. Nie net die nou – hierdie oomblik – nie, maar al ons tye: die hede, verlede en 

toekoms. 

 

Die verlede om te vergeet 

Wat is die slegte wat jou al ooit oorgekom het? Daardie ding wat jy gedoen het waaroor 

jy nou nog skaam is, of dit waaroor jou broers jou nou nog spot, of dit wat ander jou 

nooit wil laat vergeet nie. Bepaal dit werklik wie jy is? Het jy nie dalk al daar verby 

gegroei nie? Jou verlede bepaal jou nie. Maak die beste gebruik van hierdie tyd deur dit 

te vergeet. As jy iemand te nagekom het, gaan maak reg. As dit iets anders is, laat dit 

agter en beweeg aan. 

 

Die verlede om te onthou 

Wat was jou beste prestasies tot op hede? Het jy iets wat jou daaraan herinner? 

Waarom dink jy het mense geraamde graadsertifikate teen die muur? Dis om hulle te 

herinner aan vorige prestasies. Gaan sit en maak ’n slag ’n volledige lys van alles wat jy 

al reggekry het in jou lewe. Begin by die kleinste dinge. Vier dit, koester dit, skryf dit 

neer vir die droë tyd wanneer jy ’n behoefte het dat iemand jou help onthou waartoe jy 

in staat is. 

 

Die toekoms om te vermy 

Het jy al ooit gedroom: Eendag as ek klaar is met skool / eers getroud is / kinders het / 

die kinders uit die huis is / ’n beter werk kry...? Stop dit nou! Ons kan nie so in die 

toekoms leef nie. Jy kan nie in jou bed lê en droom oor die lekker dinge van die lewe en 

dan nie opstaan nie. Terwyl jy hunker na wat jy graag wil hê, wil doen, wil wees, gaan 

die lewe by jou verby. Benut die toekoms deur nie daaroor lugkastele te bou nie. 

 

Die toekoms om te omhels 

Benut eerder die toekoms deur daarvoor te beplan. Watter planne het jy in plek vir die 

dag wat jy klaar is met skool / getroud is / kinders het / die kinders uit die huis is / ’n 

beter werk kry...? Sukses is waar voorbereiding en geleentheid mekaar ontmoet. Dit 

help nie om te smag na ’n beter motor of ’n oorsese vakansie as jy niks daaraan doen 

nie. Daar is geen vreugde daarin om ’n geleentheid raak te sien en dan te besef dat jy 

nie voorbereid is om dit te benut nie. Beplan ’n strategie en voer dit uit. Plan your work 

and work your plan. Dis net dan wat jou toekoms sukses inhou.  
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Die oomblik om te benut 

Al wat jy het om iets met die verlede en die toekoms te doen, is die nou waarin jy leef. 

Hierdie vlietende oomblik waar gister en môre mekaar aanraak, is al wat tot jou 

beskikking is. Dit wat jy nou doen, bepaal wat hierna gaan gebeur. Die enigste houvas 

wat jy op jou lewe het, is geleë in die besluite van hierdie oomblik. 

 

Dikwels is die keuses wat jy maak groter as die net die nou. Sommige keuses word oor 

dae of selfs jare geïmplementeer. ’n Student het ’n langtermyn siening van sy lewe. 

Daarom kan hy drie of meer jare op universiteit deurbring. Hy weet waarheen hy op pad 

is en elke nou, elke klas wat jy bywoon, elke toets wat hy skryf, is deel van hierdie 

groter plan. Aan die ander kant kan iemand vir dieselfde aantal jare net rondhang by die 

huis en niks vorder in terme van die langtermyn vooruitgang van sy lewe nie. Die verskil 

lê in ’n keuse wat iewers in ’n oomblik gemaak is, of nie gemaak is nie. 

 

 

Dr. Leon is in Kaapstad gebore, maar is reeds die afgelope 

ses-en-twintig jaar predikant in die Vrystaat. Hy het ’n Ph.D. 

van die Universiteit Vrystaat asook grade in Sielkunde, 

Filosofie en Teologie van die Universiteit Stellenbosch. Oor 

jare het hy hom met verdere studie ingegrawe in persoonlike 

groei, leierskap en die aanbieding van seminare en 

werkswinkels. Leon is ’n geregistreerde pastorale terapeut en 

gekwalifiseerde life coach. Hy was medeskrywer van die boek 

Christenleiers: God se mense vir nuwe werklikhede asook 

God sorg vir ons. 

 

lifecoachleon@telkomsa.net 057-3524931  www.lifecoachleon.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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JANNIE LE ROUX 

Geestelike intelligensie 

 

 

Een van die mees onderskatte gawes wat ons het, is ons geestelike intelligensie.  

 

Ons weet lankal van intelligensie-kwosiënt (IK). Deesdae word veral emosionele 

intelligensie (gepopulariseer deur Daniel Goleman) uitgelig as onontbeerlik vir sukses. 

Tony Buzan wat mindmapping aan ons bekendgestel het, beweer daar is eintlik tien 

intelligensies! 

 

Hoekom is geestelike intelligensie nodig? 

 

Wanneer ons na sukses en betekenis kyk net op ’n gewoon rasionele en emosionele 

dimensie, mis ons ’n groter prentjie. Geestelike intelligensie help ons om sensitief te 

wees vir oënskynlik toevallige gebeure. Dit lig ons om vanuit ’n Hoër Perspektief te kyk. 

Ons ontwikkel die kuns om groter en dieper vrae te vra as net dié wat handel oor 

persoonlike sukses en waarde en betekenis. Nie dat die persoonlike onbelangrik is nie! 

 

Wanneer Jesus die tweede gebod gee, noem Hy pertinent ook dat jy jou naaste moet 

liefhê soos jouself. Geestelike intelligensie luister na die influistering van die Heilige 

Gees om juis jouself te aanvaar. Dis geestelik intelligent om elke dag na jouself te kyk 

en hoorbaar vir jouself te sê: Ek aanvaar jou met jou strewes en mislukkings. Ek is lief 

vir jou. Die belangrike is dat geestelik intelligente mense besef dat jy nie hiermee 

selfsugtig te werk moet gaan nie. Liefwees vir jouself, begrip en aanvaarding van 

jouself, skep die openheid om lief te wees vir jou naaste.  

 

Natuurlik hou geestelik intelligente mense nie net hulle oë op hulleself en hulle naaste 

gerig nie. Hulle soek die dieper konneksie en intimiteit met die Lewende God. 

 

Vir jou wat wonder of ’n vriend het wat wonder of daar meer in die lewe is – daar is! 

 

Geestelik intelligente mense besef hulle reis begin met ŉ verlange of begeerte na God 

en ŉ hunkering om sy Teenwoordigheid in hulle lewe en in die wêreld te beleef. Daarom 

pak geestelike mense pelgrimsreise aan en soek heilige plekke op. Die Keltiese 

Christene noem hierdie plekke thin spaces – waar die membraan tussen hier en die 

ander kant dun is... 

 

Wie nog net die reis na sukses en betekenis (significance) aangepak het, het nog nie 

ver genoeg gereis nie. Die nuwe avontuur van geestelik intelligent reis lê nog voor! 

 

Moenie bang wees vir die reis na die ontdekking van jou geestelike intelligensie nie. Jy 

is nie alleen op hierdie reis nie. Dit het Jesus beloof: Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir 

julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die 

waarheid (Johannes 14:16, 17). Dit is in die aard van die Heilige Gees om jou in die 
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waarheid van God se teenwoordigheid in te lei. Hy is jou Geestelike Gids vir hierdie 

ontdekkingsreis.  

 

Dit mag wees dat Hy jou ongemaklik gaan laat voel oor dinge in jouself. Dis goed so – 

sorteer dit uit waarvoor Hy jou sensitief maak, want dis deel van jou groei. Om 

intelligent te wees, beteken jy weet wat om te ignoreer en waaraan om aandag te gee. 

Vra die Gees om jou sensitief daarvoor te maak. Die Gees ken God se wil en sal jou 

pertinent wys wanneer jy nie in daardie rigting beweeg nie. 

 

Die Heilige Gees help jou om sensitief te wees vir ŉ ontmoeting met God. God praat 

met ons deur die Heilige Gees. God raak ons aan deur die Heilige Gees. God inspireer 

ons deur die Heilige Gees. God ís met ons en in ons deur die Heilige Gees. 

 

Dis tyd om Gees-telik intelligent te lewe! 

 

 

Dr. Jannie inspireer mense om in Jesus gelukkig te wees. Hy is 

’n bekende motiveringspreker en bied gereeld leierskap- en geluk 

opleidingsessies. Hy is predikant in Gordonsbaai en onder 

andere voorsitter van die Algemene Sinode se taakgroep vir 

lidmaat-bemagtiging. Jannie het meer as 60 boektitels agter sy 

naam en praat gereeld oor die radio en ander media. Hy begelei 

graag mense op geestelik inspirerende reise onder andere na 

Israel. 

 

0721275043  jgleroux@isales.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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LOU VAN RENSBURG 

Hoe beweeg ek uit my gemaksone (comfort zone)? 

 

 

Kom ek begin deur te sê gemaksones is nie verkeerd nie. Ons almal het dit nodig want 

dit bied vir ons ŉ veilige plek waar ons weet wat aangaan, wat ons kan doen en wat nie. 

Ons voel veilig, gekoester en gerieflik en die voorhandliggende, gemaklik. Gemaksones 

word egter ŉ probleem as verandering in ons lewens intree. Dit is nou verandering wat 

op ons geforseer word bv. om jou werk te verloor of verandering wat ons self skep bv. 

om gewig te verloor. Ons moet ook onthou dat ons ŉ gemaksone vir iemand anders kan 

wees bv. ons gesin. Gestel dus dat ek wil ophou rook in die nuwe jaar. Ek maak my 

planne, ek maak my lysie en ek stel my gesin in kennis dat ek nou gaan ophou rook. Dit 

gaan goed die eerste drie dae. Daarna raak ek bietjie knorrig en kortaf.  Wat dink jy 

gebeur dan? Dis reg, die gesin hou nie baie van die nuwe ek nie, so vroulief gaan koop 

ŉ pakkie sigarette dat ek asseblief net weer my ou self kan wees. My gesin druk my dus 

terug in my eie gemaksone sodat ek weer hulle gemaksone kan wees. Maar is dit 

goed? Die antwoord is nee. Dit beteken dat ek nie die verandering reg bestuur het nie, 

ek kon dus meer doen om hulle in kennis te stel wat hulle kon verwag en die voordele 

meer duidelik uitgespel het.  

 

Hoe beweeg ek dus suksesvol uit ŉ gemaksone? Kom ons kyk eers hoe lyk dit in en 

buite ŉ gemaksone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soos genoem kan iets buite omstandighede ons dwing om uit gemaksone te beweeg of 

ons kan besluit om dit self te doen, die punt is in elkeen van die gevalle moet ons dit 

wat buite die gemaksone is die hoof bied en dit is nie ŉ maklike taak nie. Gewoonlik is 

dit ons vrese wat ons terughou, die stories wat ons vir onself vertel en dit is nie altyd die 

werklikheid nie. Byvoorbeeld: Iemand vra my hoekom gaan studeer ek nie verder nie. 

My storie is: ag ek is te oud of dit is nou my kinders se beurt of ag weet jy ek het nie 

regtig nou die tyd nie. Is hierdie stories die waarheid? Of hoekom stig jy nie jou eie 

konsultasie besigheid nie? My storie: Ag ek het nie nou tyd nie of in die huidige 

ekonomie sal dit nie werk nie. Is die stories waar? Gewoonlik nie. Dit is alles stories wat 
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ek opmaak om in my gemaksone te bly, want ek is eenvoudig te bang om daaruit te 

beweeg! So hoe beweeg ek uit? 

 

1) Maak ŉ lysie waarvoor jy bang is as jy uit jou gemaksone uit beweeg. Wees 

eerlik! 

 

2) Is hierdie vrese eg of is dit net “ wat as” vrese? Is daar bewyse? Weet ek dit vir ŉ 

feit? 

 

3) Wat is die voordeel vir my om my gemaksone te skuif? Daar is geen nadele om 

ŉ gemaksone te skuif nie! Onthou as ŉ gemaksone skuif word dit eintlik net 

groter. Ek sal dus altyd gemaklik wees met dit wat ek weet. Bv. Gestel my 

gemaksone is my werk en ek is ŉ goeie coach. En ek wil nou my eie besigheid 

begin, ek leer dus nuwe dinge en my gemaksone skuif. Tog bly ek gemaklik met 

ŉ coach wees. My gemaksone word dus groter omdat ek daaruit getree het. 

 

4) Wat kan ek bereik deur my gemaksone te skuif? Daar is geleenthede, ek kan 

meer leer, ek kan groei, ek kan weer selfvertroue kry en ek verbreed my kennis. 

 

So belangrik om te onthou, stel ander in kennis as jy iets gaan verander of iets 

verander. Kyk na jou gemaksones en watter geaffekteer word deur die verandering, 

maak lysies, maak planne en maak jou gemaksone groter. 

 

Sterkte! 

 

 

Lourens is die eienaar van Caladrius Consulting en 

spesialiseer in fasilitering en veranderingsbestuur. 

Lourens is ook ŉ Leierskap en Bestuurscoach.  

 

083 446 7468     Lourens@caladriusconsulting.co.za 

 

 

 

 
Inhoudsopgawe 
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ELSABE ALDRICH 

Gesonde binne-oë  

 

 

If you want to change being, you have to change seeing – Stephen Covey 

 

Die jongman het die eerste keer by die meisie kom kuier. Na ŉ uur van spog oor hoe 

fantasties talentvol en slim hy is, kyk hy na haar en sê: Maar genoeg van mý – wat dink 

jý van my?  

 

My selfbeeld is eenvoudig gestel die prentjie wat ek het van wie en wat ek is. Dit het nie 

te doen met die kyk in ŉ spieël nie, maar met die binne-oë. Dit is hoogs subjektief en 

bepaal my keuses, gesindheid en optrede. Dit is die sleutel wat ŉ skatkis van 

triomfantelikheid of ŉ Pandora-kissie van treurkoeklikheid kan ontsluit. Jy dink en 

handel in ooreenstemming met jou selfbeeld. Dit is kragtig, want jy kan nie jou eie 

selfbeeld oorstyg nie. Dit beïnvloed alle fasette van jou menswees.   

 

ŉ Mens se selfprentjie kan dof wees weens ooginfeksies. Dit is byvoorbeeld foute van 

die verlede waarteen jy jou vasstaar, voortdurige vergelyking van jouself met ander 

mense en die afspeel van jou swak punte teen hulle sterk punte. Die ideaal is om jou 

selfbeeld te bou op vaste waardes en beginsels. Dan leef jy volgens jou innerlike 

kompas en probeer nie die hele tyd kompeteer met ander mense nie. Dit is tog tydmors 

om oor jou skouer te loer en te probeer bepaal waar jy in een of ander fiktiewe ranglys 

inpas.  

 

Hoe jy jouself sien, het ook ŉ impak op jou binnepraatjies. Jou innerlike selfgesprek het 

weer ŉ invloed op jou gemoedstemming en motivering. As jy jou gesindheid en gedrag 

wil verander, moet jy dus éérs jou selfprentjie verander. ŉ Goeie manier om dit reg te 

kry, is om jouself te sien as iemand wat uniek is met die vermoë om te verander as jy 

regtig wil.  

 

Hier is ŉ paar doendinge om ŉ gesonde selfdunk te ontwikkel: 

 

 Besluit om iets positief vir jou gesondheid te doen bv. ek gaan elke middag flink 

stap in die buurt. Hou hierdie belofte aan jouself. 

 

 Wees eerlik oor wie en wat jy is. Moenie voorgee of oordryf net om ŉ goeie 

indruk te maak nie.  

 

 Lag vir jouself as jy simpel was. As jy dié kuns kan aanleer, sal jy altyd iets hê 

om jou oor te verkneukel.  

 

 As jy jou woord gegee het, hou daarby – so groei jy in integriteit. 
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 Sorteer uit wat die nie-onderhandelbares van jou lewe is en leef daarvolgens, 

byvoorbeeld Ongeag wat met my gebeur, sal ek dankbaar wees. 

 

Die lewe is nie ŉ kompetisie nie. Daar is nie eendag iewers in Lalaland ŉ podium 

waarop ons eerste, tweede, derde of nêrens geplaas gaan word nie. Elkeen van ons se 

innerlike tevredenheid word bepaal deur ons lewensfilosofie. Die Boeddhiste glo dat 

geluk berus op die aflegging van begeertes. Genoegdoening berus myns insiens op 

aanvaarding. Ek het hierdie lemoen gekry – nie daardie effe groter een nie – hierdie 

een.  Ek gaan die sap uitsuig en dit geniet tot die laaste soet druppel. Wanneer die tyd 

kom dat ek die skil moet weggooi, kan ek darem sê: Myne was ŉ heerlike lemoen! 

 

 

Elsabe is die afgelope 15 jaar ŉ voltydse pretprater wat gehore laat 

skater en leer tegelyk. Sy is opgelei in drama en die onderwys. Haar 

gehore wissel van die korporatiewe wêreld, tieners, damesgroepe, 

getroude pare, senior burgers en sommer enigeen wat opkikkering 

benodig. Sy is die sameroeper van ŉ vriendskapsklub vir vroue, 

genaamd die Bevryde Sappige Vriendinne wat jaarliks kuier-

geleenthede het en geld skenk aan liefdadigheids-instansies. 

 

www.elsabealdrich.co.za  
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MARIANA MULLER 

Suksesvolle gewigsverlies verg ŉ leefstylverandering 

 

 

ŉ Gesonde leefstyl is nie net iets wat jy toepas as die omstandighede reg is nie. As jy 

net volgens ŉ gesonde plan kan leef as omstandighede maklik is, is jy ‘n yo-yo 

gewigsverloorder. Geen mens bereik ŉ doelwit sonder om foute te maak nie.   

 

Omstandighede is nie altyd so dat jy dit kan beheer nie, maar selfs dan moet jy beheer 

wat binne jou vermoë is. Maak ŉ punt daarvan maak om ŉ gesonde obsessie met 

gesond leef te ontwikkel. 

 

ŉ Fisiese transformasie is nie net om ŉ voor en na foto te kan neem nie. Jou liggaam, 

denke, leefstyl en houding moet verander. As ŉ transformasie suksesvol was beteken 

dit dat die persoon op die na foto verskeie volhoubare veranderinge in hulle lewe 

gemaak het. Ons lewens is saamgevoeg in ŉ mengsel van kos, oefening, gewoontes, 

persepsies, ens. Daar is nie ŉ spesiale geheim om te begin nie, wilskrag laat jou begin 

en selfdissipline laat jou aanhou. Wat ook al jy lank genoeg beoefen, word ŉ 

gewoonte. 

 

Daar is geen one size fits all benadering vir gewigsverlies nie. Mense se behoeftes, 

leefstyl en gesondheid verskil. Sommige mense kan in ŉ groepsopset weekliks weeg en 

gewig verloor, ander verkies om ŉ kos dagboek by te hou en daagliks gemonitor te 

word. Ander mense het diepgesetelde beperkende persepsies, wat moontlik uit hulle 

kinderdae, huwelik of ander omstandighede kom wat nouer samewerking met 

lewensafrigter, sielkundige of beide vereis.   

 

Ongelukkig is die algemene norm in die wêreld dat mans / seuns eers na ŉ vrou / 

meisie se liggaam kyk voor hulle die persoonlikheid leer ken. Om gewig te verloor en 

goed te voel oor jouself, dra by tot ŉ goeie selfbeeld. Oorgewig kan geneties wees, 

maar in baie gevalle is die ongesonde leefstyl van ŉ gesin die oorsaak van oorgewig 

van die ouers sowel as kinders. Indien die moeder in die huis eerste by haarself begin 

en haar eetgewoontes regstel, verander haar manier van kosmaak en begin die hele 

gesin se eetgewoontes verander. Tieners maak staat op die ondersteuning en leiding 

van hulle ouers. As jou tiener ŉ gewigsprobleem het, ondersteun en wees 

positief.  Moenie ŉ tiener blootstel aan kitsdiëte, en sodoende alreeds op ŉ jong 

ouderdom ŉ negatiewe siklus van yo-yo diëte te begin. Maak klein volhoubare 

veranderinge.  Weerhou negatiewe kritiek wat kan lei daartoe dat tieners ontwikkel in 

volwassenes met vals persepsies oor hulle self, wat hulle laat glo dat hulle altyd 

oorgewig sal wees, 

  

Gesonde gewigsverlies is 500 gram tot 1 kilogram per week. Teen hierdie tempo word 

klein, volhoubare veranderinge gemaak wat die kanse verhoog om gewig te 

stabiliseer.  Weerstaan die versoeking om van kitsdiëte gebruik te maak. Baie mense 

verloor groot hoeveelhede gewig met kitsdiëte, tel die gewig weer op en probeer dit 
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weer een of twee keer. Afgesien daarvan dat dit ŉ ongesonde praktyk is, is dit vir 

hierdie mense sielkundig ongelooflik moeilik om leefstylveranderinge te maak en gewig 

op ŉ gesonde manier teen ŉ stadiger pas te verloor, omdat hulle gewoond is aan 

kitsdiëte se vinnige resultate. Hierdie mense is geneig om oorgewig te bly, met kort 

tussenposes van gewigsverlies. Kitsdiëte behandel die simptoom en nie die oorsaak 

nie. 

 

Baie 40-jarige vrouens kyk terug op ŉ volwasse lewe van twintig jaar waartydens hulle 

nooit goed gevoel het oor hulself nie, want hulle was gedurig op een of ander dieet. 

 

Indien jy gewig wil verloor, maak hierdie jaar die jaar om jou leefstyl te verander.  Oefen 

met die doel om gesond te leef.  Om te oefen met die doel om gewig te verloor laat baie 

mense moed verloor omdat dit nie ŉ kitsoplossing bied nie. 

 

 

Mariana is ŉ lewensafrigter in persoonlike groei, verhoudings, 

egskeidingsherstel, tiener-gewigsverlies en leefstylverandering, 

doelwitbepaling werkswinkels vir depressielyers, persoonlike 

fiksheidsinstrukteur en oefenspesialis, voedingsadviseur en ’n 

Weight Watchers groepleier. Sy het gedurende haar lewe baie 

situasies ervaar waarmee vrouens daagliks te doen kry soos 

onvrugbaarheid, miskrame, ongebore baba met baie gebreke, 

huisvrou wees en egskeiding. Vanuit hierdie ervarings help sy 

mense om weer iets te skep uit die lewe wat hulle tans lei.   

 

thebmisolution@gmail.com 083 658 6299 www.thebmisolution.co.za 
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ARTHUR BRITZ 

Hantering van verlies. Rou, vrede, aanvaarding op pad na ’n nuwe begin 

 

 

Verlies is onafskeidbaar deel van die lewe en ons word gereeld daarvan bewus gemaak 

deur die verloop van die lewe. Soos in die woorde van die bekende Elton John (musiek) 

/ Tim Rice (liriek) temalied van The Lion King – Circle of Life word die harde realiteit 

bevestig in die frases: 

 

From the day we arrive on the planet  /  And blinking, step into the sun 

There's more to be seen than can ever be seen  /  More to do than can ever be done 

Some say eat or be eaten  /  Some say live and let live 

But all are agreed as they join the stampede   

You should never take more than you give 

In the circle of life, it's the wheel of fortune  /  It's the leap of faith, it's the band of hope 

Till we find our place on the path unwinding  /  In the circle, the circle of life 

Some of us fall by the wayside  /  And some of us soar to the stars 

And some of us sail through our troubles  /  And some have to live with the scars 

There's far too much to take in here  /  More to find than can ever be found 

 

Verlies word gely in verskeie vorme soos met die dood, verbrokkeling van verhoudinge, 

afleggings, misdaad, ook selfs waar mens jouself (jou siel, innerlike kind, wese en doel 

op aarde) verloor in die gejaag na wind. 

 

Ons ervaar die gebeure op ons eie unieke manier en kies perspektiewe/lense om sin te 

maak van ons ervaring en die doel daaragter. Ons wil verstaan hoekom en waarom 

dinge gebeur. Alle dinge in die lewe het 'n lig- en skadukant. Ons kan vasgevang word 

in die skadu’s van historiese gebeure en energie afstaan vir lang periodes waar ons 

kleef aan 'n nie-dienende gedagtegang, gevoel, en gedrag.  Afgestomp en blind vir die 

toekoms. 

 

Aan die hand van persoonlike gebeurtenisse – met verwysing na die Hudson Change 

Cycle  – lig ek uit wat gebruik kan word om situasies van verandering aan te spreek. 

 

Ons gesin het ons pa aan die dood afgestaan. Dit het gelei tot depressie vir my ma en 

oorgespoel in 'n tragedie waar ek beide moeder en suster aan die dood afgestaan het. 

Binne sekondes – onherroeplike verandering.  

 

Die wind is uit jou seile gehaal (doldrums). Niks maak meer saak nie, jy is verpletter en 

skielik besef jy die mens se nietigheid. Jy wip op 'n emosionele wip-waentjie met 

gemengde gevoelens van woede (hoekom?), hartseer, blydskap (ten spyte van steeds 

ryklik geseën wees), en vele ander. 

 

Jy trek jouself op in 'n bolletjie soos 'n papie in 'n kokon om te besin oor die doel/sin van 

die lewe/situasie. Ek moedig jou aan dat jy jou gedagtes, gevoelens en bepeinsinge 
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neerpen op papier wat baie geduldig is. Iets spesiaals gebeur tussen die brein, hart, siel 

en jou hand met die vrye skryf van alles in jou joernaal. Kry dit uit jou sisteem! Dis 

terapeuties. Omring jouself met geliefdes/vriende – gesels oor dit wat jy ervaar en werk 

saam met sielkundiges en afrigters.  

 

Stadig maar seker vergewe en laat gaan ’n mens skuldgevoelens wat jy op jouself 

plaas wat ruimte skep vir aanvaarding. Victor Frankl sê in Man's Search for Meaning 

dat ons nie kan verander wat met ons gebeur het nie, maar ons kan kies hoe ons 

reageer. Ek kon kies – die skadu van depressie en soos my ma hel ervaar, my 

geliefdes se lewens daarmee beïnvloed of om die ligkant te sien – uit die ervaring 

lewenslesse te neem om 'n nuwe begin te skep.  

 

Die kopskuif bring mee dat ’n mens aanvaar wat gebeur het, kies om nie kosbare 

energie te vermors op denke, gevoelens en gedrag wat terug trek in die skadu van 

verlies nie (erken en benoem die gedagtes, laat dit los om soos 'n ballon te verdwyn in 

die hemelruim). Vestig jou oog op die toekoms, jou drome en werk planne uit om aan te 

gaan met dit wat jy steeds het. Wat se geskenk het die verlies jou gelaat? 

 

Visie versterk die wilskrag om te bou aan die toekoms eerder as om omstandighede te 

blameer. Ek nooi slagoffers van verlies aan om daar deur te werk, nuuskierig te wees 

en dit as 'n ontdekkingsreis van jouself en ander te benut om as oorwinnaars uit die 

stryd te tree deur die verlies te erken (rou), te vergewe, te aanvaar, kies om te vernuwe 

en dus as 'n ryker persoon uit die stryd te tree deur te lewe en te laat leef. 

 

 

 

Arthur (MBA) is 'n besigheids- en lewensafrigter, IT direkteur, 

organisasie-argitek en private vlieënier.  

 

arthur.britz@icloud.com  
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LOU VAN RENSBURG 

Hoe bestuur ek verandering in my lewe suksesvol? 

 

 

Ons ken almal die ou gesegde Die enigste konstante ding in die lewe is verandering.  

Verandering vind op twee maniere plaas: 1) Oor ŉ tydperk soos bv. die verandering in 

ons liggame en 2) sommer oornag.  Beide hierdie tipe verandering kan ons gewoonlik 

niks aan doen nie, ons kan dit nie vermy nie, dis baie keer buite ons beheer en soms is 

dit wel uit eie keuse soos om bietjie gewig af te skud of om ŉ nuwe beroep aan te pak. 

Ongeag die rede vir die verandering is daar wel iets wat ons kan doen om beheer te 

neem en dit is ons kan verandering “ bestuur”.  

 

Ons kan hierdie stappe volg om vernadering suksesvol te bestuur: 

 

1) Definieer die verandering: Vrae die volgende vrae, Wat het of moet verander?, 

hoekom moet of het dit verander?, wie gaan of word hierdeur geraak?, wat is die 

koste vir myself en vir ander as ek iets hieraan doen of nie doen nie?  

 

2) Skep gewaarwording: Lig ander om jou in van die verandering, die wat daardeur 

geraak sal word of voordeel daaruit gaan trek, bv. Gestel ek besluit om so tien kg 

Kersfees-vetjies af te skud, dit sal tot voordeel van myself wees en daarom lig ek 

my gesin in, hulle weet dus dat ek bietjie minder en bietjie gesonder sal wil eet. 

Vroulief sal dus nie die steak met die ekstra vet voorberei nie en niemand sal 

dink ek is sieklik of bekommerd wees as hulle sien my magie verdwyn nie. 

Belangrik om hier te onthou, is dat verandering ook die om ons raak en omdat 

verandering nie lekker is nie, is mense geneig om terug te beweeg na hulle 

comfort zone of hulle druk ander terug in hulle comfort zone want dit is iets wat 

hulle ken, al gebeur dit onbewustelik.  

 

3) Skep in jouself positiwiteit vir die verandering: Raak lus vir die verandering, soek 

en sien die positiewe, fokus daarop en bou daarop, kyk na die voordele. Maak ŉ 

lysie van die positiewe en die negatiewe. Met al die negatiewe goed, skryf neer 

hoe jy dit sal oorkom. Maak planne en stel dit in werking! 

 

4) Win kennis in: Hierdie stap is belangrik want dit gaan jou help om die negatiewe 

goed te oorkom en jou planne konkreet te maak. Vra jouself af: Wat moet ek nog 

leer om die verandering reg te bestuur? Kort ek sekere opleiding? Moet ek ŉ 

kursus gaan bywoon? Of moet ek by Weigh Less gaan aansluit? Dalk kan die 

gimnasium my help? 

 

5) Affirmasie en fees vier (celebrate): Kyk gereeld na jou vordering met die 

verandering, stel mylpale op en as jy die mylpaal bereik het, vier dit! Dit bevestig 

dat jy suksesvol is met die bestuur van die verandering. 
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Ek verduidelik nou die stappe aan die hand van ŉ storie uit my persoonlike lewe: Op 

20 September 2014 is ek in kennis gestel dat my dienste nie meer benodig word by 

die maatskappy waar ek al 20 jaar werk nie. Dit was ŉ skok en ek het verskriklik 

negatief gevoel. Maar ek het besef ek kan nie in ŉ hoek gaan sit nie.  

 

1)  Ek het begin deur te besef dat ek sowel as my gesin, my toekoms ens. deur die 

 verandering geraak word. Ek moet ŉ inkomste verdien en genoeg ook.  

 

2)  Ek het my vrou en kinders ingelig oor die verandering wat ons in die gesig staar. 

 Nodeloos om te sê daar was trane, woede en onsekerheid.  

 

3)  Ek het begin kyk na my opsies, die positiewe en negatiewe daarvan. Lysie na 

 lysie gemaak en uiteindelik besluit op my eie besigheid.  

 

4) Ek moes leer hoe om ŉ besigheid te bestuur, ek het absoluut niks daarvan 

 geweet nie. Ek het navorsing gedoen, by mense gaan aanklop en uiteindelik my 

 besigheid geregistreer.  

 

5)  Ek het ŉ plan saamgestel en stap vir stap daarvolgens gewerk bv. Stap 1: Kry ŉ 

 naam vir die besigheid. Stap 2: Registreer die besigheid ens. En met elke 

 suksesvolle stap wat ek voltooi het, het ek geweet ek is op die regte pad en het 

 dit gevier! (Ek sal nou nie sê hoe nie, maar daar was ŉ braai betrokke). Vandag 

 kan ek sê dat ek in ŉ kwessie van drie maande twee besighede aan die gang 

 gesit het. Of dit volhoubaar sal wees sal net die tyd leer. 

 

Sterkte met die verandering wat op jou pad is en ek is seker jy sal dit reg bestuur! 

 

 

Lourens is die eienaar van Caladrius Consulting en 

spesialiseer in fasilitering en veranderingsbestuur. 

Lourens is ook ŉ Leierskap en Bestuurscoach.  

 

Lourens@caladriusconsulting.co.za 083 446 7468 
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MARLENE BOOYENS 

Hoe hanteer jy teleurstellings / emosionele pyn? 

 

 

Teleurstellings is deel van die lewe, maar dit laat egter ŉ gat – en soms ŉ yslike krater. 

Om teleurstellings te verwerk kan vol uitdagings wees, veral wanneer dit voel asof die 

mat heeltemal onder jou voete uitgeruk is. Tog weet die meeste van ons, hoe jy reageer 

op ŉ teleurstellings het ŉ groter impak op jou lewe as die teleurstelling self. So hoe 

maak jy?  

 

Op papier is dit maklik – jy aanvaar die realiteit; ervaar jou pyn; verander jouself (of jou 

omgewing) en jy investeer in jou nuwe realiteit. Ai, as dit maar so maklik was. Kom ons 

kyk. Van die volgende stappe kan jy op jou eie hanteer, maar onthou, soms is dit nodig 

om weer terug te gaan na vorige stappe. Kontrakteer asseblief hulp in, indien jy op 

enige stadium voel jy het dit nodig. 

 

Gee jouself kans om die skok te verwerk: Haal diep en rustig asem. Probeer ontspan. 

Mediteer.   

 

Lys alles waaraan jy dink: In jou kop maal soms nare gedagtes. Dit laat jou heel 

moontlik boonop skaam en skuldig voel. Bepaal watter storie(s) jy jouself gedurig vertel; 

watter rolprent speel oor en oor in jou kop af? Is daar idees of oortuigings wat jou dalk 

terughou? Watter hoekom- en waarom-vrae vra jy jouself? 

 

Erken en lys jou emosies voor jy begin planne maak: Emosies soos hartseer, frustrasie, 

woede en vrees word normaalweg ervaar. Moenie wegskram van dit wat jy voel nie. 

Huil as jy so voel – dit was jou skoon. Begin dagboek wat jy voel, dink en ervaar. Praat 

daaroor met iemand wat jy kan vertrou, wat vir jou met die regte vrae en ondersteuning 

kan lei. Dis hoe jy emosioneel afskeid neem van wat jy verloor het. 

 

Lys die feite in die situasie: Leer om terug te staan van die situasie. Bepaal wat is die 

waarheid / feite in die situasie. Lys wat jy gaan mis en wat jy nie gaan mis nie as gevolg 

van die situasie. Begin ook lys wat jy kan wen uit die situasie (die voordeel in die 

situasie). Ja, daar is altyd iets wat jy sal wen... dink mooi! Neem jou tyd. 

 

Lys dit wat jy nie kan verander nie: Jy kan nie eksterne gebeure, ander se optrede, 

keuses en besluite beheer nie. Jy kan nie dit wat gebeur het, ongedaan maak nie – die 

horlosie terugdraai nie.  

 

Lys ook wat kan jy ophou doen: Hou op aandring dat ander of die situasie verander; om 

te ontleed hoekom dit gebeur het en om ander te blameer of die omstandighede te 

regverdig. 

 

Lys wat jy kan begin doen: Aanvaar die situasie dit wil sê dis ŉ feit – wat gebeur het, 

het gebeur. Aanvaar verantwoordelikheid vir jouself. Bepaal hoe dit jou lewe raak. 
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Verander jou denke, optrede, idees / oortuigings en emosionele reaksies, indien nodig. 

Fokus op dinge wat jy kán doen. Begin konsentreer op hoe jy die situasie kan oplos. 

Dink aan al die redes waarom jy moet verander, eerder as die redes om nie te verander 

nie. Maak ŉ lys van alles wat jy kan begin doen.  

 

Beplan die verandering op skrif, met aksies en sperdatums: Benut jou hulpbronne. 

Werk in lyn met jou plan. Neem die aksies. Fokus op wat jy wil hê, nie waar jy nou is 

nie. Dink hoe goed jou lewe sal wees met die veranderinge daarin. Fokus op jou 

daaglikse optrede. Beloon jou suksesse. Moenie toelaat dat 'n slegte ervaring jou 

daarvan weerhou om jou lewe ten volle te leef nie.  

 

Staan op! Lewe voluit! 

 

 

 

Marlene het ’n BA Hons in Sielkunde en ŉ BCom Hons in 

Bedryfsekonomie. Sy is ’n nie-veroordelende luisteraar, vaardig in 

fasilitering van volhoubare verandering en sy help kliënte om hul 

volle potensiaal te bereik deur die identifisering van die hoofoorsaak 

van dit wat hulle terughou. As life coach spesialiseer sy in 

persoonlike bemagtiging, selfvertroue, verhoudings, gesondheid en 

leefstyl, finansiële vryheid en loopbaanbou. 

 

 

http://www.mbcoaching.co.za 082 444 4071 marlene@mbcoaching.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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ROZANNE RAATH 

Hoe om die monster in ’n tiener te verander in motivering 

 

 

Tieners is ’n spesiale tipe mens. Ons almal was eens daar, maar ons vergeet vinnig 

hoe ons gevoel en gedink het. Indien ons hulle reg kan hanteer kan ons hul monsters 

tem en in motivering omskakel om passievolle, suksesvolle en doelgerigte volwassenes 

met karakter te word. 

 

Luister fyn na wat jou tiener sê en nie sê nie. Herhaal terug aan jou tiener wat jy hoor 

hy sê en hoe jy dit verstaan. Dit skakel kommunikasiegapings uit en leer tieners goeie 

luistervaardighede. Neem elke dag ’n tydjie, gaan sit op hul bed en gesels sommer net. 

Soms vind hulle dit vreemd, maar sal spoedig ontdooi. 

 

Praat minder met jou mond en meer deur jou voorbeeld. Tieners ervaar ouers se 

opmerkings baie vinnig as knaend.  Hou by jou woord en reëls en laat jou nee, nee 

wees. Wees ’n rolmodel met jou maniere, taalgebruik, netheid en karakter. 

 

Onderhandel met jou tiener en laat hom verantwoordelikheid neem. Hulle wil voel dat 

hulle behoort, kan besluite neem en dat jy hulle dan uitlos en vertrou. Wees steeds 

beskikbaar as die paw-paw die fan tref.   

 

Skep ruimte vir emosionele uitbarstings, maar moenie betrokke raak nie. Jou tiener het 

daagliks talle hormone wat op en af en heen-en-weer- beweeg, wat hul emosies uiters 

plofbaar maak. Skep reëls dat hulle op ’n sosiaal aanvaarbare manier van hul emosies 

ontslae kan raak soos bv. deur oefening, die slaansak slaan, ’n instrument speel, teken 

of gaan afkoel in hul kamer. Wanneer hy kalmer voel, kan julle verder gesels. Dis uiters 

onproduktief om in ’n emosie belaaide argument betrokke te raak. 

 

Help hom om sy tyd te bestuur: skool, leer en ekstra klastyd, buitemuurs, vriende en 

gesinstyd, Ek-tyd. Hulle hele toekoms en keuring vir universiteit word deur hulle graad 

11 en 12 uitslae bepaal, en nie deur die provinsiale kleure, balkies of oorbetrokkenheid 

nie. Sommige tieners kan glad nie alleen wees nie. Emosioneel volwasse mense voel 

gemaklik in hul eie geselskap. Verduidelik dit aan hom en laat hy Ek-tyd geleidelik 

aanleer. Let op wanneer jou tiener besonders baie ek-tyd in beslag neem. Hulle raak 

maklik depressief, maak hulself seer of vereensaam. Kontak dadelik ’n professionele 

persoon as jy so iets opmerk. Wees realisties hoeveel tyd jy self het om hom rond te 

karwei en laat die kind die ekstra myl loop om ’n saamry geleentheid te reël. Moenie dat 

’n skuldkompleks vatkans kry, omdat jy hom nie alle geleenthede kan gee nie. 

Prioritiseer wat vir julle as gesin van waarde is en neem mekaar in ag. Die vere maak 

nie die voël nie.   

 

Laastens wil jou tiener met sy hele hart hoor jy is onvoorwaardelik lief vir hom, trots op 

hom, ondersteun hom, vertrou hom en sal berge vir hom verskuif. Gebruik Gary 

Chapman se vyf liefdestale as riglyn en gee liefde en aanvaarding op al vyf maniere, 
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deur bemoedigende woorde, fisieke aanraking, geskenke, diensbaarheid en kwaliteit 

tyd. Maak sy emosionele tenk propvol en jou tiener sal skitter. 

 

 

Rozanne is ’n geregistreerde berader, lewensafrigter, getroud en ‘n 

Ma.  Sy praktiseer en verskaf supervisie vir die afgelope vyf jaar by: 

Inspired Coaching®; Talent and Wellness Management® en New 

Insights Life Coach training®. Haar kliënte is enigiemand tussen 15 

– 65 wat ’n verandering wil maak, of wat nie kan cope met ’n 

verandering teen hul sin nie. Sy bied verskeie werksessies vir 

groepe aan by onder andere korporatiewe instansies, hospitale, 

skole, die Universiteit van die Vrystaat en die Sheperd CPD 

program vir predikante.  

 

 

rraath@gmail.com            www.inspired2coach.net            www.talentandwellness.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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GAWIE BEUKMAN 

Hoe om nee te sê 

 

 

Tyd is ŉ beperkte hulpbron. Daar is net soveel tyd in die wêreld. 

 

Soos ons maar al te goed weet, neem alles wat ons doen, tyd in beslag. Tyd wat ons 

op iets anders kon spandeer. Ten einde ons tyd te gebruik vir die dinge wat vir ons 

belangrik is en waarvan ons hou, is dit belangrik om te leer om nee te kan sê. 

 

Verder is dit ook belangrik om nee te kan sê om finansiële redes. Ons kan mos nie vir 

elke liewe bedelaar, fondsinsamelingsinstansie, familielid, ensovoorts wat geld by ons 

vra, gee nie. 

 

Laastens het ons as mense in die Westerse samelewing oor die algemeen reeds so 

baie hooi op ons vurk, dat ons baie keer nee moet sê, net om staande te kan bly (en nie 

net altyd nog meer en nog meer take op ons skouers te neem nie). 

 

Daar is egter verskeie redes waarom ons dit moeilik vind om nee te sê, soos: 

 Ons wil nie ongeskik wees of klink nie. 

 Ons wil konflik vermy. 

 Ons wil nie brûe verbrand nie. 

 

Ons moet egter onthou dat ons dalk vir ŉ rukkie sleg sal voel as ons nee sê, maar as 

ons nie nee sê nie, mag ons dalk sleg voel vir ŉ lang tyd (onder andere omdat ons dan 

nie meer tyd sal hê om ander, belangrike dinge te doen nie, ons mag dalk dan platsak 

wees vir ŉ lang tyd, ensovoorts) 

 

Hier is ŉ paar voorstelle van hoe om nee te sê: 

 Laat my dink daaroor en terugkom na jou toe. 

o Dit gee jou tyd om ordentlik te dink of jy nee moet sê of nie. 

 My program is te vol. 

o Hierdie is ŉ goeie verskoning, aangesien ’n mens nie juis daarteen kan 

stry nie. 

o As die persoon dan sê maar dit sal nie baie tyd vat nie, staan vas op jou 

punt. 

 Nee, ek kan nie. 

o Hierdie is die mees direkte manier om nee te sê. 

o Jy hoef nie hierop uit te brei nie, maar as jy gedruk word om uit te brei, sê 

maar net om persoonlike redes en laat dit daar. 

 

Laastens, hou egter die volgende praktiese raad in ag, wanneer jy nee sê: 

 Luister aandagtig, sodat jy die versoek volkome verstaan. 

 Moenie aanvallend wees nie. 
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 Probeer om persoonlik nee te sê, aangesien e-pos kommunikasie misverstaan 

kan word, aangesien dit nie stemtoon, ensovoorts oordra nie (met ander woorde, 

e-pos kommunikasie kan dalk kil en negatief oorkom). 

 Stel ŉ alternatief voor (byvoorbeeld ek kan dit nie nou doen nie, maar kom sien 

my gerus volgende maand, dan kyk ons saam na my skedule dan of ongelukkig 

is ek baie besig, maar miskien kan buurman Gerrie jou dalk intussen help?). 

 Hou in gedagte dat daar dalk gevolge mag wees as jy nee sê (byvoorbeeld 

teenoor jou baas). In die alledaagse lewe is daar egter weinig geleenthede waar 

daar werklik langdurige negatiewe gevolge gaan wees as jy nee sê. 

 

Hou ook in gedagte dat as jy nee sê vir iets, jy die geleentheid skep vir ŉ ander persoon 

om ja te kan sê. 

 

Sterkte daarmee om nee te sê. 

 

 

 

Gawie is ŉ Geoktrooieerde Rekenmeester van Roodepoort, 

Johannesburg. Hy is die finansiële direkteur van ŉ groot 

maatskappy, maar doen deeltydse lewensafrigting, 

besigheidsafrigting, mentorskap en konsultasiewerk. Sy doel in 

die lewe is om mense en besighede te help om hulle volle 

potensiaal te bereik. 

 

 

 

www.gawiebeukman.co.za      082 937 9003    gawieb@gmail.com  

 
Inhoudsopgawe 
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FANIE PRETORIUS 

Hoeveel beheer het jy oor jou lewe? 

 

 

Mense sê nogal dikwels iets soos: Jy maak my so vies! (Die woord vies kan ook wees: 

kwaad, de moer in, hartseer of selfs gelukkig). 

 

Rêrig? Is dit waar dat ons gevoelens en ons lewensgeluk in die hande van ander 

mense is? Of is die waarheid dat elkeen van ons tot ‘n baie groot mate bewustelik of 

onbewustelik self besluit hoe ons wil voel? 

 

Ken jy ook twee mense wat heeltemal verskillend reageer op dieselfde situasie? Die 

een wil deur die dak gaan van irritasie en aggressie omdat die kelner so lank wegbly, 

terwyl die ander een wat direk langsaan sit hoegenaamd nie gesteurd voel nie. Die een 

raak uiters gespanne om saam te ry terwyl Oupa motor bestuur, terwyl die ander een in 

dieselfde voertuig, heel rustig bly. Hoe verklaar ‘n mens dit? 

 

Die antwoord is dat elkeen van ons tot ‘n groot mate inderdaad self besluit hoe ons wil 

voel. In die meeste situasies hóéf ek my nie te vererg of gespanne te wees nie – ek het 

‘n keuse! As ek lus is om my te vererg of gespanne te wees (omdat ek dink dit is in my 

belang), is dit nie noodwendig verkeerd nie – maar mense wat dink dat sulke gevoelens 

outomaties en vanselfsprekend is, maak ‘n fout! Dit is nie – soos ons hierbo gesien het: 

Mense reageer verskillend. 

 

Waarheid nommer een: Ek het dikwels min beheer oor wat met my gebeur.  

Maar ek het gewoonlik baie beheer oor hoe ek reageer op dit wat met my gebeur, want 

ek besluit self hoe ek wil reageer. My reaksie is nie outomaties nie. As ek van kleinsaf 

gesien het dat mense woedend word as iemand hulle ignoreer, dan het ek dalk die 

indruk gekry dat dit die vanselfsprekende, natuurlike reaksie is. Jy maak my so kwaad, 

is egter nie waar nie. Ander mense het nie soveel mag oor my dat hulle my kwaad kan 

maak nie! Nee, dit is eerder ‘n geval van wanneer jy so of so maak dan besluit ek om 

kwaad te voel en ek wil hê jy moet agterkom dat ek kwaad is! Hoekom? Want ek hou 

nie van wat jy doen nie en ek probeer jou sover kry om op te hou om dit te doen!  

 

Waarheid nommer twee: Ek skep my eie werklikheid in my gedagtes!  

Is hierdie sonskynweer wat ons nou beleef, lekker? Ons elkeen 

moet self besluit of dit lekker is en as ons blatant eerlik is, sal ons 

heelwaarskynlik agterkom dat ons verskillend daaroor voel. 

Dieselfde geld vir vrae soos: Hou jy van harde popmusiek? Voel jy 

veilig in die donker? Is dit goed om risiko’s te neem met 

beleggings? Ons sal nie net ja of nee op hierdie vrae antwoord nie. 

Ons sal meer ingewikkelde antwoorde gee; antwoorde wat ons 

uitge-dink het. Dit kom uit ons gedagtes – en dit vorm my eie werklikheid – my eie 

persoonlike wêreld. Niemand anders beleef die wêreld presies soos ek dit beleef nie! 

En as ek my gedagtes sou kon verander, dan sou ek my wêreld kon verander! Dan sou 
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ek my vrese kon verminder en my vreugdes meer kon maak – as ek wou. (Sommige 

mense verkies ‘n wêreld vol vrese en met min vreugdes, want dit pas hulle.) 

 

Kan ek my manier van dink verander? Nie baie maklik nie, omdat dit al soveel jare 

geneem het om in my te ontwikkel en deel van my te word, om my eie unieke manier 

van dink te word. Maar as ek verstaan dat my wêreld grootliks in my eie kop bestaan, 

en nie soseer in die dinge wat rondom my bestaan of gebeur nie, dan kan ek tog 

mettertyd my siening en belewing van die wêreld verander! Dan kan ek myself toelaat 

om te eksperimenteer en agter te kom dat mense wat ek nog altyd as my vyande 

beskou het, interessante wesens is wat ook goed reageer op opregte belangstelling, 

begrypende woorde en meelewing.  

 

Ons is almal meer in beheer van ons eie werklikheid as wat ons geneig is om te besef. 

Ons almal beskik dus oor die vermoë om ons eie subjektiewe wêrelde te verander. 

 

 

 

Fanie is kort voor die einde van 1949 gebore en het vir die 

grootste deel van sy lewe in Pretoria gewoon. Hy het op verskeie 

plekke gewerk. Vir die langste enkele tydperk (22 jaar) was hy ‘n 

senior bestuurder in die Kantoor van die Staatspresident. Hy 

beskik oor ‘n Meestersgraad in Publieke Administrasie. Na vroeë 

aftrede uit die Staatsdiens het hy verskeie kursusse in 

Lewensafrigting (coaching) deurloop en ook verskeie kursusse in 

Mensvaardighede aangebied. ‘n Breinoperasie in 2010 het 

meegebring dat hy effens minder beweeglik, en dus minder aktief 

is. 

  

faniepret@gmail.com  082 551 5615  012 755 4036 

 
Inhoudsopgawe 
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WILLEMIEN THERON 

Hoor jy of luister jy? 

 

 

Is daar dan ŉ verskil? Ja daar is!  Hoor en luister is nie dieselfde nie. Hoor, is net die 

vermoë om klanke te kan identifiseer. Luister is egter ŉ aktiewe proses waarin jy nie net 

luister na die klanke nie, maar waar jy ten volle teenwoordig is, daaroor nadink, 

verstaan wat gesê word, en toepaslik reageer. 

 

Ongelukkig is dit so dat ons vandag leef in ŉ kultuur waar tegnologie ons amper 

aanmoedig om nie werklik teenwoordig te wees in ŉ gesprek nie. Ons leef in ŉ tyd waar 

ons wil hê alles moet vinnig gebeur. Almal sit met selfone in die hand terwyl hulle met 

mekaar gesels en tussenin word sms’e gestuur of Facebook-boodskappe word gelees. 

Dit is onmoontlik om jou volle aandag aan ŉ ander persoon te gee as jy nie ten volle 

daar is nie. Miskien luister jy net vir die oomblik wanneer die ander persoon ophou 

praat, sodat jy dan ook ŉ kans kan kry om te praat.  

 

Die grootste geskenk wat jy vir ŉ ander persoon kan gee is om met jou volle aandag na 

hom/haar te luister. Ouer/kind verhoudings, huwelike, vriendskappe, werksverhoudings 

en onderhandelings sneuwel omdat mense nie na mekaar luister nie. Sit neer die foon, 

beter nog, sit dit af, die boodskappe sal later nog steeds daar wees. Tegnologie is 

geduldig.  

 

Wenke om beter te kan luister: 

 Vra die mense naby aan jou of hulle dink dat jy goed luister. Wees ontvanklik vir 

hulle antwoorde. Jy gaan dalk nie daarvan hou nie, maar as jy nie weet nie kan 

jy dit nie verander nie. 

 Wees DAAR. Vergeet van al die dinge wat jy nog moet doen. Gee die persoon 

wat praat jou volle aandag. Luister met jou hele liggaam. Sit voor die persoon, 

nie langs die persoon nie. Sien die persoon wat met jou praat. Maak oogkontak.  

Leun vorentoe, wees DAAR!   

 Sit jou selfoon af. Gee jou onverdeelde aandag. 

 Moenie die ander persoon in die rede val nie. Gee die ander persoon kans om 

klaar te praat.   

 Luister met jou hart! Ja, nie net met jou kop nie. Wees sensitief vir wat gesê 

word. Kyk na mense se lyftaal. Jy hoef nie ŉ ekspert in lyftaal te wees om te kan 

sien dat iemand hartseer, verslae, terneergedruk, bly of kwaad is nie. 

 As jy agterkom dat die persoon ongemaklik raak met die rigting wat die gesprek 

inneem, stuur die gesprek na ŉ meer gemaklike onderwerp. 

 Moenie gevolgtrekkings maak nog voor die persoon klaar gepraat het nie.   

 Onthou dat elke mens geregtig is op sy eie opinie en nie noodwendig met jou 

gaan saamstem nie. Dit maak nie saak nie. 

 Wys dat jy luister en belangstel in dit wat gesê word. Moenie met jou vingers op 

die tafel trommel nie of rondkyk en oogkontak met die persoon wat praat vermy 
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nie. Knik jou kop of sê iets soos Hmm, Ja, Ek verstaan, Ek hoor wat jy sê of vra 

selfs vir die persoon om iets te herhaal indien nodig. 

 

Wanneer jy werklik luister, kan jy verhoudings heelmaak, en letterlik elke area van jou 

lewe verbeter. Wanneer jy werklik begin luister gaan jy agterkom dat jy skielik met 

mense uit verskillende agtergronde kan gesels.  Wanneer jy werklik begin luister gaan 

jy uiteindelik dieper, bevredigende en gelukkiger verhoudings hê. Begin vandag om 

aktief te luister. 

 

 

Willemien het ŉ nagraadse kwalifikasie in coaching van die 

Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool en genoeg 

lewenservaring vir tien leeftye. Behalwe coaching doen sy 

opleiding, spanbou en besigheidswerkswinkels. Sy het ŉ 

passie vir mense. Die eerste ding wat sy jou gaan vra is Wie 

is jy? Want eers wanneer jy weet wie jy is, kan jy werklik 

begin lewe. 

willemientheron@telkomsa.net  

 

 
Inhoudsopgawe 
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GAWIE BEUKMAN 

IK is nie alles nie 

 

 

IK is die afkorting vir Intelligensie Kwosiënt. ŉ IK lesing word verkry deur ŉ 

gestandaardiseerde toets af te lê. Daar is baie verskillende IK toetse in gebruik. 

 

Die interpretasie van ŉ IK punt is normaalweg so dat 100 ŉ gemiddelde IK is. Tipiese IK 

tellings is: 

 IK van 112 – Professioneel en tegniese werker 

 IK van 104 – Bestuurders en administrateurs 

 IK van 101 – Klerke, verkoopspersoneel, voormanne en arbeiders 

 IK van 92 – Halfgeskoolde werkers, soos diensverskaffers en huiswerkers 

 IK van 87 – Ongeskoolde arbeid 

 

ŉ Genie sal iemand wees met ŉ IK van meer as 125 (afhangende van watter IK toets 

gebruik word) 

 

IK was die hoof maatstaf van intelligensie tot die vroeë 1980’s, toe Howard Gardner 

opgekom het met die Teorie van Veelvuldige Intelligensies (Theory of Multiple 

Intelligences) in sy 1983 boek getiteld Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences. 

 

In hierdie baanbrekerswerk, het hy agt verskillende soorte intelligensie geïdentifiseer, 

naamlik: 

Musikale intelligensie   Visuele intelligensie 

Verbale intelligensie   Logiese intelligensie 

Liggaamlike intelligensie  Interpersoonlike intelligensie 

Intrapersoonlike intelligensie  Naturalistiese intelligensie 

 

Hierdie teorie van veelvuldige intelligensies sê basies dat verskillende mense 

verskillende talente het, en dat IK nie die enigste maatstaf van intelligensie kan wees 

nie. 

 

Onlangs het die konsep van Emosionele Intelligensie / Emosionele Kwosiënt (EK) (EQ 

(emotional quotient) / EI (emotional intelligence)) sterk begin veld wen. 

 

Na my mening beteken IK (Intelligensie Kwosiënt), sonder EK (Emosionele Kwosiënt) 

nie veel nie, aangesien ŉ hoogs intelligente persoon (IK), met ŉ lae Emosionele 

Kwosiënt (EK), waarskynlik nie naastenby so suksesvol sal wees as die hoë EK 

persoon nie. Die rede daarvoor is dat die hoë IK persoon moontlik die vaardighede kan 

ontbreek om suksesvol te kan kommunikeer en om te gaan met ander mense (natuurlik 

in ŉ mindere of meerdere mate). 

 

Daar is verskeie faktore nodig vir sukses, soos byvoorbeeld: 
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- IK 

- EK 

- Geleenthede 

- Wees op die regte tyd op die regte plek 

- Geluk 

- Ensovoorts 

 

Wat IK betref, is hoër nie altyd beter nie. Mens se marginale voordeel verkry uit hoër IK, 

neem af hoe hoër die IK. ŉ Voorbeeld sal wees dat in die gewone lewe (persoonlik, 

besigheid, ensovoorts, maar nie kwantumfisika, ingewikkelde rekenaarprogrammering, 

ensovoorts nie) is daar dalk ŉ groot verskil tussen iemand met ŉ IK van 100 en iemand 

met ŉ IK van 120, maar nie so ŉ groot verskil tussen iemand met ŉ IK van 120 en 

iemand met ŉ IK van 180 nie. Iemand met ŉ IK van 180 sal waarskynlik egter minder 

suksesvol kan kommunikeer met gewone mense as iemand met ŉ IK van 120. 

 

Verder is gevind dat kommunikasie en verhoudings die beste werk tussen mense met ŉ 

verskil in IK van 20 of minder punte. (Ja meneer Slimjan, as jy en jou vrou goed oor die 

weg kom, kan sy nie so dom wees as wat jy soms dink nie!) Dit sou ook beteken dat 

iemand met ŉ IK van 120 goed sou kon kommunikeer met mense met IK’s van 100-

140, wat dan gewoonlik die spektrum sal dek vanaf gewone werkers tot genieë (die 

grootbase miskien?). 

 

Die goeie ding van EK (Emosionele Kwosiënt), is dat dit ontwikkel kan word. Hoe meer 

jy daaroor oplees, hoe hoër kan dit word (in teenstelling met IK, wat by volwassenes 

gewoonlik redelik konstant is) 

 

Ek sou dus opsom dat IK se rol in sukses is: Jy hoef nie baie slim te wees om sukses te 

behaal nie, net slim genoeg. 

 

Gawie is ŉ Geoktrooieerde Rekenmeester van Roodepoort, 

Johannesburg. Hy is die finansiële direkteur van ŉ groot 

maatskappy, maar doen deeltydse lewensafrigting, 

besigheidsafrigting, mentorskap en konsultasiewerk. Sy doel in 

die lewe is om mense en besighede te help om hulle volle 

potensiaal te bereik. 

 

 

 

www.gawiebeukman.co.za      082 937 9003    gawieb@gmail.com  

 
Inhoudsopgawe 
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WILLEMIEN THERON 

Jou lewe – jou keuses 

 

 

My verlede bepaal NIE my toekoms nie!   

 

Dit is soms baie maklik om ons lewensomstandighede te blameer vir dinge wat met ons 

gebeur het. As ander nie kan verstaan hoekom ons sukkel om uit ŉ emosionele 

toestand uit te kom nie, sê ons graag Ja, maar jy weet nie wat alles in my lewe gebeur 

het nie. So maak ons baie maklik verskonings vir ons keuses en die gedrag wat daaruit 

vloei. Ons kies gereeld om te glo dat dinge buite ons beheer was, want as jy nie in 

beheer is nie, dan is dit mos nie jou skuld dat jou lewe so verskriklik sleg is nie. Dit is 

alles iemand anders se skuld – ouers, eggenoot, die mense saam met wie jy werk. Te 

veel mense leef met ŉ houding van ek kan niks hieraan doen nie. As jy glo dat alles wat 

verkeerd is in jou lewe ander mense se skuld is, dan is dit vandag tyd dat jy bietjie na 

binne kyk.  

 

Die waarheid is dat jou verlede NIE jou toekoms bepaal nie. JY is die een wat rigting 

kan verander. JY is die een wat dinge anders kan doen. JY is die een wat die siklus wat 

deur geslagte aankom kan breek. Ja, nare dinge gebeur met mense, maar JY neem die 

besluit om uit die ervaring te leer of net daar in sak en as te gaan sit en te bly sit. Net 

JY kan besluit of jy ŉ slagoffer of ŉ oorwinnaar is. Net JY is verantwoordelik vir jou 

gedagtes, jou emosies en jou aksies. Baie min mense gaan deur die lewe sonder dat 

hulle op een of ander manier met pyn of lyding gekonfronteer word. Hoe hulle dit 

hanteer is wat die verskil maak. Dit is eers wanneer jy hierdie waarheid jou eie maak, 

dat jy veranderings in jou lewe kan begin maak.   

 

Eienskappe van iemand wat nie verantwoordelikheid vir hulle eie lewens aanvaar nie: 

 iemand wat heeltyd ander se goedkeuring wil hê 

 mense wat dink die lewe is onregverdig en almal is teen hulle 

 wat ook al verkeerd gaan is altyd iemand anders se skuld 

 vertrou nie mense nie en laat mense nie naby aan hulle kom nie 

 voel die wêreld skuld hulle iets 

 verslawing (drank, dwelms, pornografie, kos, plesier, spandabelrig) 

 

Om uit hierdie tipe mentaliteit te beweeg, moet jy eienaarskap neem vir jou eie lewe.  

 

Kom ons kyk na ŉ paar goed wat jy kan doen om jou kompas vir die lewe aan te pas: 

 Aanvaar / erken / bely dat jy verantwoordelik is vir jou gedagtes, emosies en 

aksies. 

 As jy al vir jare rondloop met onverwerkte gevoelens – woede, pyn, hartseer, 

bitterheid – gaan gesels vandag nog met iemand daaroor. Kom op ŉ plek waar jy 

mense kan vergewe. Jy doen dit nie vir hulle nie, jy doen dit vir jouself. 
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 Begin om positief te praat, te dink en te handel oor jou eie lewe. Sê Ek kan, ek 

wil en ek gaan in plaas van Ek kan nie, ek is bang, ek weet nie hoe nie. Luister 

na die stem in jou kop. Is dit negatief of positief? 

 Verander jou lewensuitkyk na een van dankbaarheid. Dankbaar vir elke dag, 

elke geleentheid, elke struikelblok in plaas daarvan om net die negatiewe te sien. 

 Maak vrede met verkeerde keuses van die verlede en begin vandag nuut met 

regte keuses. 

 Evalueer jou lewe en kyk wat jy kan verander – miskien moet jy ŉ nuwe 

vaardigheid aanleer of miskien moet jy nuwe mense in jou lewe toelaat. 

 

Begin vandag want jou verlede bepaal nie jou toekoms nie! 

 

 

Willemien het ŉ nagraadse kwalifikasie in coaching van die 

Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool en genoeg 

lewenservaring vir tien leeftye. Behalwe coaching doen sy 

opleiding, spanbou en besigheidswerkswinkels. Sy het ŉ 

passie vir mense. Die eerste ding wat sy jou gaan vra is Wie 

is jy? want eers wanneer jy weet wie jy is, kan jy werklik 

begin lewe. 

 

willemientheron@telkomsa.net  

 
Inhoudsopgawe 
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SHANI VERMEULEN 

Hoe maak ek myself koeëlbestand indien ek skielik my werk verloor? 

 

 

Verandering is so seker soos die dood en belasting. Maatskappye ondergaan gedurig 

verandering as gevolg van nuwe eienaarskap, nuwe bestuur en aandeelhouers wat hul 

aandele se waarde wil sien groei. Alhoewel maatskappye verkondig dat hul 

werknemers hul grootste bates is, word hierdie einste werknemers indirek as salarisse 

(uitgawes onder laste) gelys, en een manier om aandele se groei te waarborg, is om 

van laste ontslae te raak.  

 

Dit is veral in vandag se ekonomiese klimaat belangrik om te dink wat jy sou doen as 

die spreekwoordelike maatskappy, of korporatiewe mat vandag onder jou voete 

uitgeruk sou word. Dit is belangrik om jou lewe nie net om jou werk of loopbaan te laat 

draai nie. Waaruit bestaan jou lewe? Is jou lewe gelyk aan jou werk? Werk jy om te 

lewe of lewe jy om te werk? As jy jou werk moet verloor, sal jy voel jy het geen 

identiteit, status of toekoms nie?  

 

1. Werk voortdurend aan jou verhoudings met jou vriende, familie en gesinslede. Maak 

ŉ punt daarvan om met hul te kuier in goeie en slegte tye, en hulle te ondersteun 

wanneer hul jou nodig het. Hulle word jou steunpilare wanneer jy skielik jou werk 

kwyt is.  

 

2. Beoefen ŉ stokperdjie wat jy kan geniet, en wat terselfdertyd jou vriendekring en 

kennis verbreed. Wat is jou passie? Waarmee kan jy deeltyds begin geld verdien 

terwyl jy vir ŉ salaris werk? Maak seker jy het jou werkgewer se goedkeuring. Sou jy 

dit kon beoefen as jy op aftrede is sodat jy jou verstand kan aanhou stimuleer? 

 

3. Belê in jouself – studeer verder. Dit hoef nie noodwendig ŉ kursus te wees wat vir 

jou maatskappy voordeel inhou nie, maar eerder om jou alternatiewe loopbaan of 

deeltydse besigheid 'n hupstoot te gee. Daar is heelwat kort aanlynkursusse 

waarvoor 'n mens kan inskryf. Die idee dat 'n mens se werkgewer vir verdere 

studies, opleiding of verbetering van 'n mens se vaardighede moet betaal, is 

oudmodies. Die voordeel van self betaal vir studies of na-uurse kursusse is dat daar 

geen maatskappyskuld sal wees indien ŉ mens se diens onverwags kortgeknip 

word nie. 

 

4. Betaal self jou motor en selfoon (jy kan sekerlik besigheidsoproepe terugeis van die 

maatskappy), want sou die tyd kom dat jou diens onverwags beëindig word, kan jy 

by die hek uitry in jou eie motor en jou selfoonnommer hou, met al die 

kontakbesonderhede wat jy oor jare bymekaar gemaak het. 

 

5. Maak seker jy bou ŉ noodfonds terwyl jy seker is van jou inkomste – spaar in jou 

huislening as jy kan, dan betaal jy sommer terselfdertyd minder rente! Moenie jou 

hele bonus spandeer op ŉ vakansie of luukshede nie. Jy mag dit dalk net skielik 
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nodig kry. Pakkette wat uitbetaal word wanneer ŉ mens oorbodig verklaar word, 

word bereken volgens jare diens (minimum is 1 week se salaris vir elke jaar diens). 

Indien jy daarvan hou om elke paar jaar ŉ verandering te maak, sal jou pakket nie 

voldoende wees om jou vir 6 – 12 maande deur te sien nie. Lang diens by ŉ 

maatskappy het die voordeel van ŉ heelwat groter pakket, waardevolle ondervinding 

en ŉ wye netwerk van kontakte wat deur jare opgebou is. Hiermee is dit makliker om 

selfs ŉ eie besigheid te kan begin. 

 

6. Een laaste stukkie advies: maak nie saak hoe jy voel oor die laaste werkgewer nie 

of hoe jou diens beëindig is nie. Hou jou kommentaar vir jouself. Beweeg aan en 

sien elke ondervinding (goed of sleg) as 'n waardevolle leersessie.  

 

 

Shani het in 1982 ŉ B.Sc. graad (chemie en biochemie) 

verwerf waarna sy vir 25 jaar betrokke was by die formulering 

en verkope van grondstowwe in die kosmetiese industrie. Sy 

was vir 16 jaar bestuurder vir ŉ multinasionale maatskappy, 

en het haarself terselfdertyd as ŉ besigheidscoach bekwaam 

(Spotlight Coaching cc). ’n Jaar gelede, nadat sy self as 

oorbodig verklaar is, het sy ŉ nuwe maatskappy op die been 

gebring (Cosmetic Ingredients (Pty) Ltd) wat grondstowwe 

aan die kosmetiese en persoonlike sorg industrieë verskaf. 

 

shani@spotlightcoaching.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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JOHAN BRITS 

Ek is in ’n konfliksituasie. Wat nou? 

 

 

Ons beleef almal van tyd tot tyd konflik. Mense se opinies, idees en gedrag verskil en 

dus sou mens kon verwag dat dit in baie gevalle sou lei tot konflik. Daar is vele maniere 

waarop mens die konflik kan hanteer, sommige meer effektief as ander. 

 

Baie mense se eerste reaksie is om die konflik te vermy. Dit kan op verskeie maniere 

plaasvind. Ek kan die persoon fisies probeer vermy of ontduik. Of ek kan myself 

wysmaak dat die geskil nie so erg is nie en dit probeer wegpraat. ŉ Ander manier is die 

“olifant in die kamer” benadering, om te maak asof niks verkeerd is nie en kamma 

normaal met aktiwiteite en gesprekke voort te gaan. Ander probeer die konflik vermy 

deur dit uit te stel. 

 

Ongelukkig is dié benadering glad nie effektief nie en het die konflik ŉ geneigdheid om 

te eskaleer. Byvoorbeeld: Iemand in my span oortree ŉ reël of doen nie sy werk nie. Ek 

weet ek moet hom aanspreek, maar besluit dat dit ŉ moeilike week was en dat ek dit 

eers na die naweek sal doen. Maandag bel my bestuurder my en vra hoekom ek nie 

teenoor die persoon opgetree het nie. My span het ook intussen begin wonder of 

sekere spanlede voorkeur behandeling ontvang. Nou het my konflik situasie sopas 

verdriedubbel. 

 

ŉ Tweede benadering is om te akkommodeer. Dit sluit nou aan by vermyding, in die 

opsig dat ek so bang is vir konflik, dat ek eerder agteroor buig om die ander party te 

akkommodeer as wat ek die konflik probeer oplos. Die feite, beginsels en wat reg en 

verkeerd is, word op die agtergrond geskuif en ek probeer die ander party paai sodat 

daar nie dalk harde woorde val of ek standpunt moet inneem nie. Weereens is dit nie 

effektief nie, want ek sal eerder die ander persoon sy sin gee, as wat ek die regte ding 

doen. 

 

Die derde benadering is wanneer my ingesteldheid is om ten alle koste die konflik te 

wen. Die benadering word genoem kompeteer. Persone met die benadering luister 

glad nie, praat baie en stel nie belang in bespreking van die feite nie. Hulle is net 

daarop ingestel om hul sin te kry. Dié benadering lyk aanvanklik na ŉ effektiewe 

oplossing, want ek kry wat ek wou hê, maar oor die langtermyn kry ek niemand se 

samewerking nie en doen mense wat ek wil hê, net omdat hulle moet, sonder 

entoesiasme. Dit kan selfs lei tot stille protes en subtiele ondermyning. 

 

Vir sommige mense is die vierde benadering hul voorkeur styl, naamlik kompromie. 

Ons ontmoet mekaar in die middel, maak albei toegewings en streef na die 

middelgrond. Om dit te bereik moet albei partye iets opgee. Ek voel dus gewoonlik dat 

ek ŉ beter antwoord gehad het, maar dat ek maar moes toegee om by ŉ oplossing uit 

te kom. Ongelukkig het dié benadering ŉ geneigdheid om voordurend te verander, wat 

ŉ heronderhandeling veroorsaak. Byvoorbeeld: Ek het toegegee op iets om ŉ 
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toegewing by die ander party te kry. Indien die situasie verander en die ander party 

word daardeur bevoordeel, wil ek heronderhandel om die balans te herstel. 

 

Die vyfde benadering is samewerking. Dit is ook in die meeste gevalle die mees 

effektiewe benadering. Daar is egter ŉ paar voorwaardes daaraan verbonde. Albei 

partye moet met ŉ oop, bereidwillige en kalm benadering opdaag. Die ingesteldheid is 

om ŉ oplossing te vind wat vir almal kan werk, nie wie wen nie. Die fokus is kreatief, op 

feite gebaseer en sonder emosie. Die probleem word realisties en logies bespreek en 

deurdink, sodat daar ŉ “beter” antwoord gevind kan word, die 1+1=3 konsep. 

 

Indien die benadering van samewerking nie moontlik is nie, as gevolg van een van die 

partye wat nie belangstel om saam te werk nie en net daar is om te wen, moet ŉ mens 

besluit watter een van die ander style die beste resultaat sal oplewer. Die keuse sal 

grootliks bepaal word deur die volgende elemente. Is dit ŉ beginselsaak, ŉ wetlike 

vereiste, ŉ etiese keuse of ŉ ononderhandelbare waarde of norm? Indien wel, dan sal 

die kompeterende styl die volgende keuse moet wees. Indien dit ŉ minder belangrike 

saak is, sal dit nie skade doen om te akkommodeer nie. Dit kan selfs goeie verhoudinge 

bou, oor die lang termyn. Kompromie word eers oorweeg as nie een van samewerking, 

kompeteer of akkommodeer moontlik is nie. En vermyding is selde ŉ opsie. Dit moet 

slegs oorweeg word in ŉ lewensbedreigende situasie, soos wanneer ek laatnag in ŉ 

stegie afstap en drie groterige manne verskyn skielik uit die donker.  

 

Konflikhantering mag wel uitgestel word wanneer een of albei partye se emosies 

oorgekook het. Dis moeilik om ŉ rasionele gesprek te voer, wat poog om konflik op te 

los, met ŉ persoon wat emosioneel optree, hetsy dit byvoorbeeld aggressie of trane is. 

In dié geval is dit beter om die gesprek uit te stel totdat die gemoedere kalmeer het, en 

die partye weer kalm die gesprek kan hervat. 

 

 

Johan het ’n BA Hons in Geskiedenis asook in Bedryfsielkunde en 

Menslike Hulpbronbestuur. Hy is ŉ executive coach met uitgebreide 

ervaring in leierskap- en bestuursontwikkeling, fasilitering, opleiding 

en organisasie- ontwikkeling. Sy werkservaring sluit in meer as 20 

jaar se betrokkenheid in verskeie rolle in senior posisies in top SA 

maatskappye in die mynwese en finansiële sektore. Met ’n 

sertifikaat in coaching van USB fokus hy hoofsaaklik op senior 

bestuurders en uitvoerende hoofde in organisasies, hul leierskap, 

selfbestuur en impak op die organisasie en sy mense.  

 

thecoach@mweb.co.za  083 44 88 460 http://za.linkedin.com/in/rjbrits 

 
Inhoudsopgawe 
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ELSABE ALDRICH 

Die krag van lag 

 

 

Die skrywer van Prediker sê: Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter 

is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. 

 

Hoe kry ’n mens dit reg? Een van die maniere is deur humor as oorwinningstegniek te 

gebruik.  

 

Lag is ŉ triomfantelike aktiwiteit waarmee ons bo die treurkoeklikheid van dié gebroke 

ou lewe kan uitstyg. Eintlik is menswees g'n grap nie. Daar in die begindae het Adam 

glo vir Eva blameer en sy pak toe die skuld op die slang en dié het nie 'n voet gehad het 

om op te staan nie. Toe kry ons mense die gawe van lag as hemelse bruissout teen die 

sooibranderigheid.  

 

Niemand weet hoe die hemel regtig lyk nie. Volgens C S Lewis is dit die plek waar hulle 

erns maak met blydskap. Hoekom wag tot eendag? 'n Dag waartydens ons nie 

uitbundig gelag het nie, tel as 'n brakkerige een. Nou die dag hoor ek van die vrou wat 

so jaloers op haar man is dat sy weier dat hy by Drie Susters stilhou. Dit is vir my 

kielielekker.  

 

Nog ’n goeie idee is om tyd met klein kinders deur te bring. Hulle het die kostelikste 

sêgoed. Ons jongste Dirk was my verjaarsdaggeskenk toe ek al lank in die tand was. 

Toe hy so drie was, klim ek die aand by hom in die bad. Hy sit al en seepbelle blaas. Hy 

roep bly uit: "Jippie, dis lekker om saam met Mamma te bad!”  “Hoekom so, my seun?” 

vra ek. “Want Mamma maak min water baie!" Op 'n afdag sien ek sy stralende gesiggie 

weer so voor my geestesoog en voel sommer goed oor ek die soort ma is wie se 

kinders in haar hoogwater kan bad.  

 

Lag laat waai vars lug deur muwwe en pynlike situasies. Die twee mans sit in die kroeg 

en bekla hul lot. Die een ou sê: “My vrou het my drank toe gedryf.” Die ander sê: “Jy’s 

gelukkig! Ek moes hiernatoe stap.” 

 

Lag is goeie medisyne, behalwe as jy blaasinfeksie het – daarvoor help antibiotika 

eerder. Die Spreukedigter sê al in Spreuke 17:22: ’n Vrolike mens is ŉ gesonde mens. 

Moderne wetenskaplikes "ontdek" steeds die waarheid hiervan en die lys van die 

gesondheidsvoordele van lag raak al langer. Dit verminder stres en verdryf spanning. 

Lag lig jou gees. Dit is fisies te verklaar: dieselfde goedvoel-endorfiene wat afgeskei 

word wanneer ŉ mens ŉ ver ent gaan draf, kom in jou bloedstroom as jy bevrydend 

skater. En dis baie minder sweterig! So, wanneer ek iemand sien oefen, lê ek soos ek 

lag. Ek spaar gimnasium-bydraes op dié manier. 
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Almal is positief as dinge voor die wind gaan. Om te lag as jy eerder voel na huil, 

behoort egter tot die kategorie van triomfantelike keuses. Dit is soos in die boek 

Habakuk: Al is daar nie druiwe in die wingerd nie, nogtans sal ek jubel.  

 

Die bekende Spreuke 15:15 herinner ons: Dit gaan sleg met ’n bedrukte mens, maar 

die blymoedige mens se hele lewe is ’n fees. Ons lag nie oor ons gelukkig is nie; ons is 

gelukkig oor ons lag. 

 

 

Elsabe is die afgelope 15 jaar ŉ voltydse pretprater wat gehore laat 

skater en leer tegelyk. Sy is opgelei in drama en die onderwys. Haar 

gehore wissel van die korporatiewe wêreld, tieners, damesgroepe, 

getroude pare, senior burgers en sommer enigeen wat opkikkering 

benodig. Sy is die sameroeper van ŉ vriendskapsklub vir vroue, 

genaamd die Bevryde Sappige Vriendinne wat jaarliks kuier-

geleenthede het en geld skenk aan liefdadigheids-instansies. 

 

www.elsabealdrich.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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LEON M FOOT 

Legkaart van die huwelik 

 

 

Hoe lyk jou huwelik? Hou julle dit nog bymekaar of is die stukke besig om uitmekaar te 

val? Die huwelik werk baie soos ’n legkaart. Daar is ’n aantal stukke wat almal mooi by 

mekaar moet inpas, anders is die prentjie nie reg nie. Die legkaart van die huwelik is 

effens anders in dié sin dat daar een stuk is wat al die ander bymekaar hou. Al is al die 

ander stukke daar, maar hierdie een ontbreek, sal die ander uitmekaar val. 

 

© Leon M Foot 

 

Die geheim. Alreeds in die tweede hoofstuk in die Bybel lees ons die geheim vir ’n 

suksesvolle huwelik: Daarom sal ’n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy 

vrou lewe, en hulle sal een word. Twee mense word een. Een plus een is een. Dit mag 

miskien slegte wiskunde wees, maar dis goeie raad vir ’n suksesvolle huwelik. 

 

Solank ’n egpaar onthou om as ’n span, ’n eenheid, te funksioneer, sal enige uitdaging 

op hulle pad net soveel makliker hanteer kan word. Dis nie ’n wondermiddel wat 

probleme weghou nie, maar beslis die manier om hulle aan te spreek. Dis nooit Ek teen 

Jou nie, maar Ons (saam, as ’n span) teen die probleem. 

 

In enige huwelik is daar sewe terreine waarop egpare probleme optel. As jy weet wat 

die potensiële gevare is, kan jy dit probeer voorkom, of ten minste beter hanteer. Kyk of 

die volgende vrae julle dalk kan help om julle huwelik (nog) beter te maak. 
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1. Kommunikasie. Waaroor praat julle? Deel julle jul leefwêrelde met mekaar? Maak 

julle gereeld oop teenoor mekaar? Voel jy veilig om jou diepste emosies met jou maat 

te deel? Weet jy wat jou maat se grootste vrees / bekommernis / behoefte is? 

 

2. Konflikhantering. Hoe verskil / stry / baklei julle? Speel julle die man (vrou) of net 

die bal? Vorm julle ’n span teen die probleem, of veg julle met mekaar? Praat julle 

dadelik sake uit, of het julle ’n werkbare plan om konflik te bestuur? 

 

3. Kinders. Speel die kinders julle teen mekaar af, of is julle ’n span as dit by dissipline 

kom? Stem julle saam oor die opvoeding van die kinders? 

 

4. Ouers. Watter rol speel julle ouers in julle huwelik? Is ma / pa steeds nommer een in 

jou lewe? Wat dan van die span waarvan jy nou deel is? Meng jou (skoon)ouers in in 

jou huwelik? Hoe praat jy oor jou skoonouers? 

 

5. Geld. Het julle – as span – ’n begroting? Praat julle van ons geld, of is dit steeds my 

geld en jou geld? Solank julle dit doen, ondermyn julle die geheim van ’n suksesvolle 

huwelik. Wie gee die maklikste geld uit? Is die ander een tevrede daarmee? Het julle ’n 

langtermynplan met julle geld? 

 

6. Godsdiens en waardes. Deel julle dieselfde waardes? Weet jy hoe jou maat dink 

oor spesifieke sake? Is godsdiens vir julle ewe belangrik? Is jy gemaklik met die rol wat 

godsdiens in jou huwelik speel? 

 

7. Seks en intimiteit. Is jou huwelik ’n veilige ruimte waar jy onvoorwaardelik aanvaar 

word en waar jy jouself reserweloos aan jou maat kan gee? Ervaar jy intimiteit buiten in 

seks? Werk julle albei ewe hard aan die skep van intimiteit? Is hierdie aspek van jou 

huwelik beperk tot julle twee alleen of is daar derde partye op die toneel? 

 

 

Dr. Leon is in Kaapstad gebore, maar is reeds die afgelope 

ses-en-twintig jaar predikant in die Vrystaat. Hy het ’n Ph.D. 

van die Universiteit Vrystaat asook grade in Sielkunde, 

Filosofie en Teologie van die Universiteit Stellenbosch. Oor 

jare het hy hom met verdere studie ingegrawe in persoonlike 

groei, leierskap en die aanbieding van seminare en 

werkswinkels. Leon is ’n geregistreerde pastorale terapeut en 

gekwalifiseerde life coach. Hy was medeskrywer van die boek 

Christenleiers: God se mense vir nuwe werklikhede asook 

God sorg vir ons. 

 

lifecoachleon@telkomsa.net 057-3524931  www.lifecoachleon.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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GAWIE BEUKMAN 

Maak hierdie jaar jou wen-jaar 

 

 

1 Januarie het aangebreek! 

 

Alhoewel daar iets is soos geluk, is die grootste faktor wat gaan bepaal hoe die nuwe 

jaar vir jou gaan uitdraai, jou gesindheid. 

 

Jou positiewe gedagtes sal ŉ positiewe gesindheid by jou kweek, wat op sy beurt sal lei 

tot positiewe aksies, wat uiteindelik sal lei tot positiewe uitkomste. 

 

Hier is ŉ paar praktiese wenke: 

 Skryf jou doelwitte vir hierdie jaar neer, in alle areas van jou lewe (Byvoorbeeld 

werk, finansies, gesondheid, oefening, verhoudings, geloof, spiritueel, ens). 

 

 Lees en herlees jou doelwitte gereeld. 

 

 Oefen ten minste 5 keer per week so 30 minute per keer. Stap is baie goed. 

 

 Eet gesond. 

 

 Slaap genoeg. 

 

 Glimlag en lag gereeld. 

 

 Maak tyd vir jouself. 

 

 Geniet die natuur. 

 

 Lees meer boeke as laasjaar. 

 

 Help ander. 

 

 Wees dankbaar vir wat jy het en tel jou seëninge. Elke aand, voor jy gaan slaap, 

sê Ek is dankbaar vir… en noem dan ’n paar sake waarvoor jy dankbaar is. 

 

 En meesal: Geniet die Reis! 

 

Hou ook in gedagte dat – wanneer jy na die groter prentjie kyk – die meeste slegte 

dinge wat met jou gebeur, nie werklik so erg nie. 
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Onthou ook dat ons Human Beings is en nie Human Doings nie. Dit beteken dat ons nie 

altyd iets hoef te doen nie. Dit is heel reg om net te wees. Dus, wees gegrond in die 

huidige oomblik en moenie jou te veel bekommer oor die verlede of die toekoms nie. 

 

Een jaar van nou af, as ons terugkyk na hierdie jaar, sal ons kan evalueer wat die jaar 

vir ons ingehou en beteken het. 

 

Met die regte gesindhede en aksies vir die volgende 365 dae, is die kanse goed dat ons 

volgende jaar sal kan sê: Hierdie was my beste jaar ooit! 

 

 

Gawie is ŉ Geoktrooieerde Rekenmeester van Roodepoort, 

Johannesburg. Hy is die finansiële direkteur van ŉ groot 

maatskappy, maar doen deeltydse lewensafrigting, 

besigheidsafrigting, mentorskap en konsultasiewerk. Sy doel in 

die lewe is om mense en besighede te help om hulle volle 

potensiaal te bereik. 

 

 

 

www.gawiebeukman.co.za      082 937 9003    gawieb@gmail.com  

 
Inhoudsopgawe 
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MADI HANEKOM  

ŉ Nuwe lewensfase: Maak voorbrand vir aftrede  

 

 

So min mense is werklik gereed vir die lewensfase wat inskop nadat hulle formele 

werksfase verby is. En so baie mense sien dit as hulle verpligte aftrede-fase en 

wegbeweeg uit die formele arbeidsmark en daarmee saam kom dikwels beklemmende 

vrae soos: Wat gaan ek met my tyd doen? Sal ek genoeg geld hê? Gaan ek my 

identiteit verloor noudat ek nie meer ŉ belangrike postitel het nie? Gaan ek intellektueel 

afstomp en lewenslus verloor?  

 

Die beste benadering om sulke bekommernisse hok te slaan is om deeglik vooraf 

beplanning te doen, selfs al vanaf sowat vyf jaar voor aftrede. Mense leef deesdae tot 

25 jaar na aftrede en hierdie periode kan ŉ wonderlike vervullende lewensfase inlui wat 

gekenmerk kan word deur vernuwende denke, ŉ verdieping in lewensgenieting en ŉ 

passie om nuwe dinge te ontdek en te waardeer (beskou dit dus as ŉ periode van 

refirement in plaas van retirement).  

 

Gaan sit rustig iewers met ŉ koppie tee of koffie en vra jouself die volgende vrae met 

betrekking tot 10 sleutelareas in jou lewe om jou gereedheid te bepaal om hierdie nuwe 

lewensfase met vertroue tegemoet te gaan: 

 

1. Persepsie oor aftrede: Wat is my houding teenoor aftrede? Hoe dink ek sal 

hierdie periode vir my verloop: is ek bang of opgewonde daaroor? Weet ek wat 

ek met al my nuutgevonde vryetyd gaan maak? 

 

2. Finansiële sekuriteit: Hoe goed het ek finansieel vir hierdie jare beplan? Wat 

kan ek nou nog doen om finansiële gemoedsrus te verkry? Tot watter mate is ek 

nog verantwoordelik vir finansiële bydraes vir enige afhanklikes (byvoorbeeld 

kleinkinders)? 

 

3. Gesondheid: Is my gesondheid goed en kry ek genoeg oefening, veral die tipe 

oefening waarmee ek sal kan aanhou vorentoe? 

 

4. Identiteit: Is my identiteit en selfwaarde so vasgeknoop aan my huidige 

werkposisie dat ek dit moeilik sal vind wanneer dit wegval? Waarmee gaan ek dit 

vervang? Gaan ek byvoorbeeld ŉ nuwe kleinbesigheid begin waarin ek al die 

jare se kennis en ondervinding kan toepas as eie baas?  

 

5. Lewensgenieting: Hoe tevrede is ek in die algemeen met my lewe soos dit nou 

is en wat is my persepsie oor hoe tevrede ek daarmee sal wees na aftrede? Wat 

gee genot en betekenis aan my lewe? 

 

6. Verhoudings: Tot watter mate is ek tevrede met die kwaliteit van my 

verhoudings met familie en vriende?  
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7. Siening oor ouderdom: Wat is my siening oor oudword? Is dit vir my ŉ tyd van 

emosionele en sielkundige vitaliteit en kragdadigheid of maak dit my bang? 

 

8. Outonome besluitneming: Tot watter mate is ek op myself aangewese om 

planne te maak en besluite te neem, of is ek so gewoond daaraan dat ander 

mense vir my rigting aandui dat ek nie maklik outonoom kan funksioneer nie? 

 

9. Ontspanning: Het ek ŉ aantal interessante, stimulerende en verrykende 

aktiwiteite waaraan ek deelneem buite werksverband? Watter van hierdie 

aktiwiteite kan ek beoefen in later jare en watter nuwe aktiwiteite kan ek byvoeg 

waarvoor ek in die verlede dalk nie tyd kon inruim nie? 

 

10. Aanpasbaarheid: Hoe aanpasbaar is ek om enige situasie met gemak of 

redelike gemak te kan hanteer? 

 

Die uitkoms van so ŉ refleksie-sessie met jouself, of met die hulp van ŉ lewensafrigter, 

sal waardevolle insigte gee oor watter areas reeds voldoende aandag geniet en watter 

areas kan baat vind by verdere ondersoek en vorentoe beplanning. Met hierdie tipe van 

inligting tot jou beskikking kan jy jou persoonlike aftredeplan in werking stel en die 

volgende hoofstuk in jou lewe met vuur en passie aanpak.  

 

 

Madi Hanekom (B. Comm Hons, MBA) is ’n besigheids- en 

lewensafrigter van Pretoria met meer as 30 jaar ondervinding in 

die besigheidswêreld. Haar kliente sluit in senior en middelvlak 

bestuur in alle sektore. Sy spesialiseer in leierskap, enige 

persoonlike en besigheidsverwante aangeleenthede 

(insluitende prestasiebestuur, nuwe toetrede / hertoetrede / 

uittrede uit die arbeidsmark, motivering en selfbeeld). Madi is lid 

van COMENSA en ICF. 

 

 

mecorp@icon.co.za  www.mecorp.co.za  Skype: madi.hanekom 

 
Inhoudsopgawe 
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SHANI VERMEULEN 

Maatskappy politiek: Hoe om hierdie spel suksesvol te speel 

 

 

Politiek in ŉ organisasie is ŉ spel wat onstaan as gevolg van onderlinge kompetisie 

tussen mense met verskillende waardes, persoonlikhede en ambisie. Dit kan bepaal 

wie bevordering of erkenning kry, wie gekies word om aan opwindende projekte te 

werk, aan wie hulpbronne verleen word en meer. Of ŉ mens nou daarvan hou of nie, dit 

is altyd teenwoordig!  

 

Eienaardig genoeg word politiek positief beskou as dit ŉ persoon bevoordeel (vreemd 

genoeg is mense dan nie so vinnig om dit politiek te noem nie!), en negatief as dit 

dieselfde persoon benadeel. Ten spyte van die slegte konnotasie, gaan politiekery oor 

emosionele intelligensie. Dis ŉ studie van goeie verhoudings, om vertroue by jou 

medewerkers in te boesem, om te weet hoe om ander mense meer effektief of tot 

voordeel van die speler(s) of die organisasie te beïnvloed, hoe goed ŉ mens ander 

mense se aksies en gevoelens kan voorspel, en hoe om persoonlike en maatskappy 

doelwitte te bereik. Politiek is ŉ vaardigheid wat aanleer kan word en dit word dikwels 

informeel beoefen – netwerk in die gang, in die kantien, enige plek waar mense 

informeel of sosiaal vergader. Inligting wat so verwerf word, is gewoonlik nie op skrif nie 

(e-posse en memo’s sou dit offisieel maak en die gesoute spelers bly weg hiervan), 

maar dit maak die spel nie noodwendig sleg nie. Selfs in die vriendelikste, mees 

ondersteunende organisasies waar mense nie altyd met mekaar saamstem nie, kan 

iemand wat politiek verstaan en weet hoe om mense ten goede te beïnvloed help om 

mense saam te snoer en sodoende positiewe uitkomste vir die organisasie 

bewerkstellig. 

 

Hierdie spel kan wel met integriteit gespeel word.  

 Verken die politieke terrein voor jy begin speel om die kultuur en waardes (of 

afwesigheid daarvan) van ŉ organisasie te verstaan Neem waar, analiseer, 

kategoriseer en verstaan die dinamiek en netwerke van verhoudings tussen 

kollegas. Identifiseer die leiers, die mense wat hul beïnvloed, wat hul suksesvol 

maak in die organisasie. Jy sal mettertyd die vrymoedigheid hê om vrae te vra 

en sal stelselmatig leer hoe en deur wie die belangrike besluite wat jou raak 

geneem word.   

 

 Werk aan jou verhoudings met hierdie mense, en hul aanhangers, want dit kan 

hul invloed wees wat jou in die toekoms kan bevoordeel of benadeel. Wees 

behulpsaam maar ferm sodat jy nie misbruik word nie, en bou so jou reputasie 

by jou kollegas. Komplimenteer en wens mense geluk met prestasies wanneer 

dit verdien word. Wees opreg in al jou interaksies. As jy ŉ meningsverskil met 

iemand het oor ŉ projek, dink hoe jy jou saak kan stel sonder om ŉ negatiewe 

indruk te laat. 
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 Onderskei tussen jou kollegas en jou vriende – deel jou hartsgeheime met jou 

vriende, nie met jou kollegas nie. Moenie deelneem aan skindersessies wat later 

tot jou nadeel kan lei nie.  

 

 Wanneer jy wel ŉ probleem ondervind met ŉ kollega, maak ŉ afspraak om 

privaat te kan gesels. Moet nie die probleem per telefoon of e-pos nie probeer 

oplos nie.  Dit verg baie moed, maar as jy kan kalm bly en emosionele afstand 

kan handhaaf, sal jy respek wen, selfs al kan jy nie die persoon van jou 

standpunt oortuig nie.  

 

 Vertrou jou sesde sintuig.  

 

 Gebruik e-pos kommunikasie oordeelkundig. Bevestig feite, opdragte, aksies, 

ens, maar moet nie kollegas blameer of verneder nie.   

 

 

 

Shani het in 1982 ŉ B.Sc. graad (chemie en biochemie) 

verwerf waarna sy vir 25 jaar betrokke was by die formulering 

en verkope van grondstowwe in die kosmetiese industrie. Sy 

was vir 16 jaar bestuurder vir ŉ multinasionale maatskappy, 

en het haarself terselfdertyd as ŉ besigheidscoach bekwaam 

(Spotlight Coaching cc). ’n Jaar gelede, nada sy self as 

oorbodig verklaar is, het sy ŉ nuwe maatskappy op die been 

gebring (Cosmetic Ingredients (Pty) Ltd) wat grondstowwe 

aan die kosmetiese en persoonlike sorg industrieë verskaf. 

 

shani@spotlightcoaching.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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MONENE MURRAY 

Die mag van aannames 

 

 

In ons daaglikse interaksie met mense maak ons maklik aannames oor mense, hul 

gedrag en situasies. Aannames beïnvloed ons gedrag deur die manier waarop om met 

ander omgaan en hoe ons besluite neem. Ons aannames vloei uit ons waardes, geloof 

en ervaring, en ons pas hierdie aannames onbewustelik toe in ons interaksie met ander 

en onsself. 

 

As jy jou aannames verstaan, kan dit jou help om anders oor ŉ saak te dink en 

oplossings vir konfliksituasies te vind. 

 

lan Alda (1936), die Amerikaanse akteur, regisseur, draaiboekskrywer en skrywer, stel 

dit só: Jou aannames is jou vensters na die wêreld. Maak hulle elke dan en wan skoon 

sodat die lig kan deurskyn. 

 

 
 

Die volgende vrae kan jou help om jou aannames duidelik te maak en jou “vensters na 

die wêreld” skoon te maak: 

 Wat veronderstel jy oor jou eie kennis? Wat is werklike feite en wat is jou eie 

afleidings? 

 

 Wat veronderstel jy oor jou eie vermoëns? Wat is werklike beperkinge en watter 

beperkinge word deur ander op jou toegepas/afgedwing? 
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 Wat veronderstel jy oor die ander persone se motiewe? Wat dink jy is hul 

aannames oor jou motiewe? 

 

 Wat veronderstel jy oor die ander persoon se kennis en vermoëns? 

 

 Wat veronderstel jy oor die resultaat van die gesprek of interaksie? Verwag jy ŉ 

positiewe uitkoms of verwag jy dat dit vermorsing van tyd sal wees? 

 

Een van die vyf dissiplines waarvan Peter Senge in sy boek The Fifth Discipline: The 

Art and Practice of the Learning Organization (1990) praat, is die proses van ŉ span om 

saam te leer. Senge sê saamleer vereis dialoog en die vermoë van die spanlede om hul 

aannames opsy te skuif sodat hulle produktief kan saamdink. 

 

Om jou aannames duidelik vir jouself en ander te maak, kan jou help om produktiewe 

en skeppende gesprekke en verhoudings te hê. 

 

 

 

Monéne het ’n graad in ingenieurswese asook verskeie life 

coach-kwalifikasies. Na jare se ervaring in die korporatiewe 

wêreld begin sy Engrow in 2010 en bied coaching, fasilitering en 

konsultantdienste aan. Sy is ŉ strategiese konsultant en 

besigheidsafrigter wat dit geniet om individue en maatskappye te 

help groei.  

 

 

monene@engrow.co.za   082 570 2917  www.engrow.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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JACQUES MYBURGH 

Die middeljare kan die beste tyd van jou lewe wees! 

 

 

Hoeveel keer spot ons nie oor die gevreesde middeljare, die sogenaamde midlife crisis 

nie?   

 

Mans sowel as vroue beleef ’n middeljarefase iewers in die tydperk tussen 35 en 65 

jaar wat baie ontwrigtend kan wees. Dit loop gewoonlik saam met belangrike 

gebeurtenisse in ons lewe, byvoorbeeld mense wat nog kinders in die huis het, maar 

wat ook skielik vir ’n ouer moet sorg. Of hoë verwagtinge wat by die werk gestel word te 

midde van werkonsekerheid. ’n Moeilike middeljarefase word gekenmerk deur 

langdurige moegheid, depressie, ontnugtering, teleurstelling, angs, impulsiwiteit, asook 

die fisieke tekens van ouderdom.  

 

Die belangrikste kenmerk van die middeljare is egter die sielskwessies en -vrae 

waarmee ons begin worstel, met bogenoemde faktore wat dit kan vererger. Wie is ek 

nou eintlik? Hoe gaan ek ooit alles bereik wat ek wil? Ek het al my lewensdoelwitte 

bereik, wat nou?  

 

Wanneer sulke kwessies jou begin pootjie, aangevuur deur depressie, stres en 

verkeerde besluitneming, kan dit in ’n krisis ontwikkel. Die belangrikste rede daarvoor is 

dat ons baie fisieke en emosionele energie daarin belê om iemand te word, om 

suksesvol te wees, om goeie verhoudings te bou. Maar life happens en dan tref die 

teleurstelling en ontnugtering. Dit kom gewoonlik saam met verlies: ’n ouer se dood, ’n 

kind wat die huis verlaat, egskeiding, die verlies van ’n sekere lewenstyl, werkverlies, ’n 

beste vriend wat trek of emigreer.  

 

Die middeljarefase is gelukkig nie beperk tot negatiewe situasies nie. Dalk kom jy 

eendag agter jy het ’n onverklaarbare belangstelling ontwikkel in dinge wat voorheen vir 

jou onbelangrik was. Jy besoek museums en kunsuitstallings, of begin koop 

selfhelpboeke by Exclusive Books. Jy het nuutgevonde energievlakke en dalk ’n soeke 

na avontuur. Jy begin eksperimenteer met musiek of skilderwerk terwyl jou fokus 

voorheen net op werk en sport was.  

 

Die vraag is nou: Wat maak jy met hierdie teleurstellings, ontnugterings, 

onbeantwoorde vrae, stapels selfhelpboeke en trotse skilderytjies? Baie mense baklei 

teen dié veranderinge in hulleself. As jy dit egter soos ’n geleentheid hanteer, hoef dit 

nie in ’n krisis te eindig nie. Ondersoek hierdie woelinge in jou siel met ’n instelling van 

positiewe verwagting en afwagting. Vra jou siel om dit aan jou te openbaar en stel 

jouself beskikbaar om die boodskappe te ontvang, byvoorbeeld deur jou drome.  

 

As sulke sielswoelinge deur negatiewe situasies by jou aankom, kyk dieper na die 

verlies, byvoorbeeld die dood van ’n vriend. Vra jouself af: Wat is die rol wat hierdie 
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vriend in my lewe gehad het? Wat het hy vir my beteken? Watter lewenslesse het ek by 

my vriend geleer?  

 

Met positiewe situasies kan jy soek na deurlopende temas in jou nuwe belangstellings. 

Hoe het jou prioriteite verander? As jy nou meer tyd afstaan aan selfhelpboeke lees, 

wat was voorheen jou prioriteite?  

 

Dis belangrik om met ander mense te gesels oor hierdie veranderinge in jou. ’n Goeie 

vriend of vertroude kollega sal luister en jou moontlik uitvra oor alles. Ruil idees uit en jy 

kom dalk in kontak met ander mense met soortgelyke belangstellings.  

 

As ’n negatiewe situasie jou funksionering ernstig aantas, byvoorbeeld stres of 

depressie, kry professionele hulp daarvoor, soos by ’n sielkundige. Jy kan ook na ’n 

lewensafrigter (life coach) gaan om jou te help met die proses. Jy sal nie noodwendig 

raad kry vir jou besluite nie, maar die lewensafrigter sal geduldig luister en vrae vra. Só 

word jy gehelp om jou gedagtes te organiseer, prioriteite uit te klaar en die hele 

groeiproses te verstaan.  

 

Dus: pleks van ’n krisis kan jou middeljare ’n besonderse en unieke tyd van groei en 

ontwikkeling wees! 

 

 

Jacques spesialiseer in lewensafrigting vir betekenisvolle 

middeljare, hoe om prioriteite te bepaal en te handhaaf in 'n 

besige lewe (kwaliteit teenoor kwantiteit), en die ontwikkeling 

van emosionele intelligensie. Hy het 'n meestersgraad in 

besigheidsbestuur sowel as bestuursafrigting. Hy doen lewens-

afrigting in Kaapstad en omgewing, andersins per telefoon of 

Skype. 

 

 

throughthelinecoaching@gmail.com   083 261 8820   http://za.linkedin.com/in/jmyburgh 

 
Inhoudsopgawe 
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MARINA BOTHA 

My Inspirasie: My kind in die hemel 

 

 

Sonder my to do lysie is ek verlore, hoe vergeetagtig kan ek wees met elke dag se 

takies! Tog, vra my oor die dag wat my kind 15 jaar gelede tragies dood is en ek onthou 

elke oomblik asof dit gister was. Ek voel elke emosie, elke oomblik van die tyd wat ek 

wakker word, tot net voor ek gaan slaap. Die verlange is nooit stil nie.  

 

Die helfte van my is dood saam met my kind. Die ander helfte van my lewe voort asof 

niks verkeerd is nie. Hierdie helfte deel ek met my geliefdes wat staat maak op my om 

'n ma, 'n vrou, 'n kind, 'n vriendin en 'n kollega te wees. 

 

Elke individuele persoon maak 'n besluit op die ingewing van die oomblik met die 

inligting wat ons het om te cope met 'n kind se dood. Daar is geen reg of verkeerd oor 

hoe jy 'n kind of 'n geliefde se dood moet aanvaar of verwerk nie. Daar is ook geen tyd 

daaraan verbonde nie. Dit hang van elke liewe mens af, wat hulle nodig het asook hoe 

lank hulle nodig het. Aan die ander kant, het ek ook besef, dat terwyl ek deur my 

trauma werk, moet my geliefdes saam met my leef. Ek vra altyd vir myself, wat is die 

impak op my lewe met my seuntjie se tragiese dood en wat is die impak op die mense 

om my?  

 

Geduurende die laaste 14 jaar het ek nie altyd die beste besluite geneem nie en was ek 

dalk ook nie altyd 'n mooi persoon nie. As ek so terugkyk, is dit half met 'n skok. Was dit 

ek? Was ek regtig daartoe in staat om ander mense so seer te maak in my eie seer? 

Maar so gesê, kyk ek ook met verbasing na al die goeie dinge wat geduurende die tyd 

gebeur het. Ek het alles bevraag teken: wie ek is, my geloof, my pad vorentoe sonder 

om die verlede saam te dra. Een van my my Ah-Ha oomblike was toe ek besef in plaas 

van om na die dood as 'n verlede te kyk, om dit eerder as 'n toekoms te sien, het my 

lewe drasties begin verander. Net die wete om te kan besef dat ek weer eendag by my 

seun sal wees, dat hy vir my wag, dat hy trots is op alles wat ek doen en wat ek elke 

dag bereik. 

 

Doron het my inspirasie geword,  waarna toe ek werk en hoe my oë op die einddoel 

gerig is. 

 

En so begin my werk..... Hoe kan ek hierdie gebeurtenis  gebruik om 'n ander persoon 

te ondersteun. Sowel as om myself weer te vind.   

 

Wie is die egte ek? 

 

In my oomblike van stilte, bevraagteken ek watste bystand ek nodig het. En watse 

impak dit  het op my en op ander as my gedrag dieselfde moet bly? 
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Om te begin, werk ek aan korttermyn-doelwitte en hoe ek myself kan vergoed en  

bederf wanneer ek die klein doelwitte bereik.  

 

"But By the Grace of God" 

 

 

Marina het begin met verpleging, vorder na gesondheidsorg-

bestuurder en skuif daarna na bemarking en koördinering. Tans is 

sy 'n Life coach / Performance coach en 'n Access Bars / Body 

Process praktisyn wat kliënte bystaan gedurende hulle 

veranderingsproses. Sy beskryf haarself as 'n vrou, ma van vier 

wonderlike dogters, dogter, suster, vriendin en kollega. Sy is ook 

’n kosbare spanmaat by Tremedis Learning. 

 

 

www.tremendis.co.za   0110220600    marina.botha@neomail.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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VICKI VAN DER MERWE 

Ontdek jou identiteit 

 

 

Elke oggend volg jy dieselfde roetine. Sonder om te twee keer te dink stap jy die dag 

tegemoet net soos gister, en elke ander dag voor dit. Meeste mense volg ŉ haastige 

bestaan uitgekerf deur omstandighede en ander mense se behoeftes, sonder om ooit 

stil te staan en te besin oor wat werklik vir hom- of haarself van belang is.   

 

Voor jy egter kan verstaan wat vir jou van belang is, moet jy eers weet wie jý is.  

Gedurende jou kinderjare en as jongmens word die persoon wat jy vandag is, gevorm 

deur elke persoon en elke ervaring waarmee jy te doen gekry het. Tog het jy ŉ 

besonderse, ingebore persoonlikheid wat jou jóú maak.   

 

Om jou eie waarde te besef is een van die belangrikste ontdekkings wat jy ooit sal 

maak. Dit beïnvloed elke aspek van jou bestaan. Ek daag jou vandag uit om die deur 

toe te maak en die wonderlike ontdekkingsreis na jou unieke SELF aan te pak!   

 

Gebruik gerus die volgende paar riglyne as wegspringpunt: 

 

* Waardes 

In die binnekamers van ons hart en siel lê spesifieke beginsels en waardes 

toegesluit waarvolgens ons funksioneer.  Maak ŉ lysie van die tien dinge wat vir 

jóú belangrik is, byvoorbeeld eerlikheid, standvastigheid, verantwoordelikheid, 

vrygewigheid, gaafheid, tydsaamheid, waaghalsigheid, ensovoorts. (Hou 

asseblief in gedagte dat dit wat vir een persoon ŉ goeie beginsel is, nie 

noodwendig vir iemand anders een is nie.)  Lys dan hierdie beginsels van 1 tot 

10, van belangrikste tot minste belangrik.  

 

 Wanneer jy hierdie beginsels klaar geïdentifiseer het, sal jy ŉ baie duideliker 

begrip hê van wat vir jou werklik van belang is in die lewe. 

 

* Goeie karaktereienskappe 

Kies jou vyf persoonlike eienskappe waarvan jy die meeste hou. Fokus om 

hierdie eienskappe te kan toepas in elke situasie waarin jy jou mag bevind.  

 

* Minder goeie karaktereienskappe 

Komaan, wees eerlik – jy wil mos jouself leer ken!  Ons het almal daardie knypie 

nodig; daardie lig in die donker wat vir ons kan uitwys waaraan ons kan aandag 

gee en probeer verbeter. 

 

* Familie en vriende 

Vra gerus ŉ paar persone met wie jy ŉ vertrouensverhouding het, wat is hulle 

eerlike opinie van jou goeie en minder goeie eienskappe. Luister met ŉ oop 

gemoed en oordink dit rustig. 
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* Spieëlblik  

Skep alleentyd waar jy na jouself in die spieël kan kyk. Beskou jou gesig 

aandagtig. Let op na die kleur van jou hare, die vorm van jou gesig. Kyk hoe jou 

neus en jou mond inpas; dalk is daar al lyntjies wat fyn spore trap. Kyk diep in 

jou eie oë. Voel die klop van jou hart soos jy bewus raak van elke gevoel wat 

deur jou stroom. Moenie bang wees nie, en wees eerlik met jouself oor elke 

gevoel. 

 

Alhoewel hierdie klink na ŉ lawwe en baie eenvoudige oefening, is dit ŉ kragtige 

sleutel tot selfbewusmaking. Wanneer dit vir jou te emosioneel raak, hou uit en 

druk deur; dit is absoluut die moeite werd! 

 

Begin reik na die sterre, wees die beste JY wat jy kan wees, en onthou: Leef Lig!!   

 

 

Vicky het ŉ fyn aanvoeling en intense belangstelling in jou unieke 

menswees. Sy glo in lig, lewe en hoop. Sy vat jou hand en stap 

objektief saam met jou, dog met deernis en empatie, op die pad 

na 'n meer sinvolle lewe. Verskeie tegnieke rus jou toe om jouself 

te ontdek, sodat jy weer balans kan vind en in harmonie met 

jouself kan leef. Vicky is 'n berader, life coach en emotional 

freedom technique terapeut. 

 

vickivdmerwe1@gmail.com 

 
Inhoudsopgawe 
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JACQUES GOUWS 

Ons maskers van leuens 

 

 

Kom ons kyk na ons lewens vir ŉ oomblik. Ek is seker die meeste van julle is finansieel 

redelik stabiel. Jy is in ŉ vaste verhouding of huwelik, heel moontlik met kinders. Jy het 

ŉ goeie werk of is ŉ tuisteskepper. Jy het ŉ ondersteunende familie en ŉ goeie klompie 

vriende. Maar... Hoeveel van julle wonder of dit dan al is? Jy weet diep in jou siel, 

daar moet meer wees, maar met wie kan jy praat? 

 

Die mens se brein is ŉ snaakse ding. Op die oppervlak dink almal, jy inkluis, dat jy ŉ 

gelukkige, goed-aangepaste persoon is, maar onder die oppervlak verlang jy na iets 

meer, iets wat jy regtig wil wees. 

 

Klink enige van die volgende vir jou bekend? 

 Die roetine maak my dood, ek is vasgevang in ŉ gat. 

 Dit voel nie of enige iemand vir my lief is nie. 

 Ek het geen opwinding in my lewe nie. 

 Ek voel nie of ek groei as mens nie, ek is niks werd nie. 

 Ek weet nie meer wie ek is nie. Ek het heeltyd ŉ masker op. 

 Ons praat nie meer met mekaar nie. 

 Hoe het ek in die werk beland? 

 

Ek kan nog aangaan, maar ek is seker dat as jy eerlik met jouself is, het jy alreeds ŉ 

paar regmerkies gemaak. 

 

Die snaaksste van alles is – en ek praat uit ondervinding – dat wanneer jy alleen is, kan 

jy soms met die wonderlikste en opwindendste idees vorendag kom. Die probleem is 

dat jy nooit iets doen omtrent die idees nie, want daar is altyd ŉ verskoning of iemand 

wat jou vertel dit sal nie werk nie. So val jy terug in jou roetine en die masker van 

leuens sit al stywer. 

 

So word die probleme in jou diepste wese net groter en ook meer ernstig: 

 Depressie 

 Obsessiewe / verslawende gedrag of gewoontes soos dwelms, geweld, drank, 

seks 

 Verhoudings wat skipbreuk lei, en die skuldgevoelens wat daarmee saamgaan. 

 Selfmoordgedagtes. 

 

Weereens glo ek julle verstaan waarheen ek op pad is. Slegs ŉ paar mense wat by dié 

punt is, besef hulle het hulp nodig, en begin te soek na die oplossing. Dit is gewoonlik in 

die vorm van, bv. antidepressante of sielkundige behandeling of ŉ kombinasie van die 

twee. 
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Die probleem wat ek het met medikasie, is dat dit net die simptome onderdruk, maar 

die werklike probleem is nog daar. Met sielkundige behandeling moet die vraag gevra 

word: Het jy ernstige sielkundige behandeling nodig, of het jy net leiding nodig, of 

iemand om na jou te luister en jou te help om te ontwikkel in die persoon wat jy weet jy 

regtig is? 

 

Moet asseblief nie my op opmerking oor sielkundiges verkeerd opneem nie. Hulle het ŉ 

baie belangrike en gespesialiseerde funksie in ons samelewing, aangesien daar mense 

is wat werklik hulp nodig het meer as wat die sielkundiges kan hanteer. Wat ek probeer 

sê, is dat die meeste van ons, wat al wetende met ons maskers loop, en toelaat dat ons 

leuens ons lewenskwaliteit vernietig, moet begin soek na alternatiewe, wat kan fokus op 

toekomstige geluk. 

 

Onthou een ding, jy sal nooit ŉ droom gegee word, indien jy nie die vermoë het om dit 

te bereik nie. Jy het al die gereedskap binne-in jouself om al jou drome te bewaarheid, 

maar ook al die verskonings om jou te laat mislik. 

 

Persoonlike verandering is ŉ verpligting, verbintenis en belofte aan jouself, waar die 

fokus moet verander, van blaam plaas, op die verlede en ander, vir wat met my gebeur, 

na wat kan ek doen om myself gelukkig te maak. Hierdie proses neem harde werk en 

tyd om te bereik, but what a journey!!! 

 

If you deliberately plan on being less than you are capable of being, then I warn you 

that you’ll be unhappy for the rest of your life. – Abraham H. Maslow 

 

 

 

Jacques is ’n bedryfsingenieur wat later omgeswaai het na menslike 

hulpbronbestuur as gevolg van sy belangstelling in die menskile 

optrede. Op ouderdom 50 het die belangstelling so groot en 

passievol geraak dat hy lewensopleiding begin studeer het en 

homself gekwalifiseer het as ’n New Insights Advanced Life Coach. 

Hy doen lewensopleiding (individueel of in groep), studiehulp vir 

leerders, besigheidsopleiding en opleiding vir paartjies. 

 

 

jgouwslifecoach@gmail.com 076 380 1271 www.jgouwsdreamcoach.com 

 

Inhoudsopgawe 
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FANIE PRETORIUS 

Ontmoet vir Selfie: Wát ŉ oulike mens! 

 

 

Wat verkies jy: ŉ Groot klomp vriende wat nie té naby aan jou is nie, een of twee 

vriende wat saam met jou deur vuur sal loop, of ŉ kombinasie van die genoemde twee 

situasies? Of verkies jy dalk om die meeste van die tyd alleen te wees, sonder enige 

mense naby jou? 

 

Nie een van hierdie keuses is reg óf verkeerd nie. As jou algemene mensekennis egter 

swak is en die meeste van jou ontmoetings met (en gedagtes oor) mense is vir jou 

ongemaklik en selfs pynlik, sal die lewe vir jou heelwat moeiliker wees as wat nodig is. 

Hierdie planeet is besaai met mense – ons kan hulle nie vermy of wegwens nie! 

 

Die belangrikste mens wat ons moet leer ken, leer om mee saam te leef, leer aanvaar, 

leer om op sy plek te sit, leer vergewe en ook moet leer liefkry, is die mens wat vir jou 

terugkyk wanneer jy in ŉ spieël kyk. Kom ons gee vir daardie mens in die spieël ŉ 

naam: Selfie.  

 

Selfie is 24/7 by jou, deel van jou, in jou. Hy of sy het 

gedurig behoeftes en drange wat vra om bevredig te word; 

en vrese wat stilgemaak moet word. Maar nou het ons 

almal van kleinsaf geleer dat dit goed is om sommige van 

Selfie se behoeftes en drange te bevredig; en dis goed om 

ander behoeftes en drange níé te bevredig nie – altans nie 

dadelik nie (en soms nooit nie). 

 

Ons het dus almal ŉ verhouding met die Selfies in ons lewe: Soms is ons trots op Selfie 

en soms nie. Soms hou ons van Selfie en soms nie. Soms kry ons dit reg om eerlik met 

Selfie te wees en soms nie. Soms laat ons vir Selfie toe om droog te maak en soms is 

ons so streng met Selfie dat arme Selfie nie sy alie kan roer nie.  

 

Maak vriende met jou Selfie! Verwag van jou Selfie om te presteer waar hy kan 

presteer, maar vergewe hom wanneer hy (of sy) droogmaak. Anders gestel: Lag vir 

jouself, prys jouself, huil oor jou onvolmaakthede en verliese as jy wil – maar kom ook 

weer daaroor. Niemand het nog ooit gesê dat jy volmaak moet wees nie! (Behalwe 

miskien jyself?). 

 

Die belangrikste is: Wees eerlik en openlik met jouself! Eerlik en openlik oor jou goeie 

én minder goeie eienskappe. 

 

Waarom? Wat is die voordele daarvan? Daar is veral twee wonderlike dinge wat sal 

gebeur as jy ŉ goeie, eerlike en openlike vriend van Selfie word:  
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1. Jy sal jouself beter leer ken, beter aanvaar, eerliker met jouself wees en minder 

spanning oor jou eie onvolmaaktheid beleef.  Daarom sal jy die insig, energie, 

motivering en rustigheid hê om meer en meer van jou eie potensiaal te bereik.  

 

2. As ŉ mens een mens (Selfie!) goed leer ken en aanvaar het en ingestel is op sy 

behoeftes en vrese, dan is dit makliker om dit ook met ander mense te doen. Jou 

verhouding met die ander mense in jou lewe sal dus ook verbeter! (Ál die wenke 

wat hierbo staan oor hoe om ŉ vriend van Selfie te word, geld ook vir ander 

mense. Eerlikheid en openlikheid groei tussen mense wat leer om mekaar te 

vertrou en van mekaar te hou). 

 

Die heel eerste mens met wie jy 'n goeie verhouding moet hê om in vrede te kan lewe, 

is jyself. Die mate waarin jy jouself ken en aanvaar sal bepaal in watter mate jy met 

ander mense klaarkom.  

 

 

Fanie is kort voor die einde van 1949 gebore en het vir die 

grootste deel van sy lewe in Pretoria gewoon. Hy het op verskeie 

plekke gewerk. Vir die langste enkele tydperk (22 jaar) was hy ŉ 

senior bestuurder in die Kantoor van die Staatspresident. Hy 

beskik oor ŉ Meestersgraad in Publieke Administrasie. Na vroeë 

aftrede uit die Staatsdiens het hy verskeie kursusse in 

Lewensafrigting (coaching) deurloop en ook verskeie kursusse in 

Mensvaardighede aangebied. ŉ Breinoperasie in 2010 het 

meegebring dat hy effens minder beweeglik, en dus minder aktief 

is. 

  

faniepret@gmail.com  082 551 5615  012 755 4036 

 
Inhoudsopgawe 
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ROZANNE RAATH 

Die kruising in die pad: Effektiwiteit of uitnemendheid, inspirasie en vervulling 

 

 

Jy sit met ’n breë glimlag en dink, Mapstieks, ek het dit!  Jy het in jouself belê, selfs ’n 

lewensafrigter gesien en na al die selfhelp kursusse gegaan.  Jy het nou selfkennis 

bekom en het goeie gewoontes aangeleer. Jy verstaan nou jou unieke menswees en 

doel. Omdat jy nou so uiters effektief is, raak jy oral betrokke, jou populariteit groei en 

jou lewe raak vol. Tog wonder jy hoe dan nou verder? Is dit nou dit? Dit, meneer of 

mevrou, was net die eerste pad gewees.  Daar is twee paaie in selfontwikkeling: 

1. Die pad na effektiwiteit en doelgerigtheid,  

2. Die pad na uitnemendheid, inspirasie en vervulling. 

 

En vandag neem ek jou op die pad na uitnemendheid. 

 

Op hierdie pad sal jy uitdagings kry wat jou integriteit en gesindheid toets. Dit is sodat jy 

gestroop kan word van dit wat jou weghou van ware geluk, vreugde en vrede. Dis 

moeilik om te onderskei, want jy gaan jouself besig hou met dinge wat meestal mooi en 

reg is.  Rein gedagtes, jy weet. Soos komitees, posisies, of alledaagshede, maar wat 

nie jóú werk is, of binne jóú doel val om te doen nie.   

 

Met jou vol lewe, veeleisende werk en geld wat jou jaag, probeer jy nog almal om jou 

gelukkig hou. Is jy dalk ’n formidabele aktrise wat met jou mensekennis enigiemand in 

enige situasie kan manipuleer?  Of dalk hou jy nie van almal wat gereeld in jou dag 

inwals nie en stink jou gesindheid teenoor hulle. Pleit jy dalk skuldig aan hierdie klagte? 

Die oplossing hiervoor is keuses wat jy vandag moet begin maak. Dit is keuses wat nou 

gefokus is op uitnemendheid, inspirasie en vervulling. 

 

Stap 1: Besluit: Ek gaan nie langer tyd fisies, emosioneel of geestelik spandeer aan 

mense of take wat my dreineer, ignoreer, stilweg beledig, my wil gebruik of vergelyk, 

speletjies speel en veral nie respekteer nie. Ek het ’n zero toleransie vir enigiemand of 

dinge met hierdie intensie.   

 

Dis ’n mond vol, lees dit gerus weer voor jy aangaan. Om hierdie mense of take te 

herken is nie maklik nie, maar maak jou lysie.  Dink mooi of dit inpas by jou doel. 

Hierdie is nie die moeilikste stap nie. Om die oorsaak met wortel en tak uit te roei en die 

grense dik te trek, is konfrontasie nodig.   

 

Stap 2: Begin jou lysie uitsorteer en uitfaseer op ’n respekvolle en volwasse manier.  

As jy daagliks hierin volhard sal jy ’n ongekompliseerde en vry lewe kan leef. Maak die 

moeilike keuses met visie, dissipline, passie en integriteit.  Dan sal jy ook kan sê: Ek is 

op ŉ goeie plek. Ek is gelukkig. Ek is net. 

 

Stap 3: Inspireer ander om hul doel te vind en te bereik deur ’n rolmodel te wees.  
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Ons moet die volgende modelleer: Invloed, betroubaarheid, bekwaamheid en strategie.  

Vind geleenthede om jou gesinslede, werknemers en jou gemeenskap te bemagtig. Om 

hulle te bemagtig beteken om aan hulle verantwoordelikhede toe te vertrou en in hulle 

te glo. Nie om te mikro-bestuur nie. 

 

En daar is jy nou verby die kruising en op die pad van uitnemendheid, inspirasie en 

vervulling. 

 

 

Rozanne is ’n geregistreerde berader, lewensafrigter, getroud en ŉ 

Ma. Sy praktiseer en verskaf supervisie vir die afgelope vyf jaar by: 

Inspired Coaching®; Talent and Wellness Management® en New 

Insights Life Coach training®. Haar kliënte is enigiemand tussen 15 

– 65 wat ’n verandering wil maak, of wat nie kan cope met ’n 

verandering teen hul sin nie. Sy bied verskeie werksessies vir 

groepe aan by onder andere korporatiewe instansies, hospitale, 

skole, die Universiteit van die Vrystaat en die Sheperd CPD 

program vir predikante.  

 

 

rraath@gmail.com            www.inspired2coach.net            www.talentandwellness.co.za  

 
Inhoudsopgawe 
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PIETER VAN JAARSVELD 

Reistog van geluk 

 

 

Jy word wakker en ŉ stem sê vir jou jy kan vra net wat jy wil hê en jy sal dit kry. Wat sal 

jy vra? Navorsing wys dat die meeste mense in die wêreld geluk sou verkies! Dit maak 

sin want gesondheid, goeie verhoudings, goeie beroep, vrede, noem maar op, lei alles 

maar net daartoe dat mense gelukkig kan wees! 

 

Dit is daarom logies dat geluk een van die velde in die Positiewe Sielkunde en 

Emosionele Intelligensie is wat geweldig baie aandag geniet. David Lykken en kollegas, 

het gevind dat 50% van ŉ mens se geluk geneties bepaal is. Jammer vir jou! Jou ou 

knorrige ouma het toe ŉ invloed op jou gehad! Verder word 10% van jou geluk deur jou 

omstandighede bepaal soos aflegging, trauma in jou lewe, maar die goeie nuus is dat 

40% (en dit mag selfs meer wees) lê in jou hande! Wonderlik! 

 

Sonja Lyubomirsky en ŉ span navorsers het dan ook gevind dat geluk binne die bereik 

van almal is. Hulle navorsing het getoon dat daar 12 aktiwiteite is waarmee jy jou geluk 

kan verhoog. Wat so interessant van hulle navorsing is, is dat die meeste van hierdie 

nagevorste aktiwiteite reeds deur die Bybel vir die Christen se lewe beklemtoon is. As 

ons tog maar net meer die Bybel ter harte wou neem. Ek gaan nou net een naamlik 

dankbaarheid bespreek. 

 

Vermeerder jou geluk met dankbaarheid 

Die wêreld se voorste navorser in hierdie veld, Robert Emmons, definieer dit soos volg: 

A felt sense of wonder, thankfulness, and appreciation for life. Dankbaarheid verskyn 

meer as 150 keer in die Ou en Nuwe Testament en die bevel om dankbaarheid te toon 

verskyn 33 keer. 

 

Lyubomirsky het ŉ studie gedoen met deelnemers en die helfte gevra om tien weke 

lank elke dag vyf dinge neer te skryf waarvoor hulle dankbaar is. Aan die ander helfte is 

gevra om in dieselfde tydperk vyf dinge neer te skryf wat hulle pla. Die resultate was 

opwindend. Die groep wat die dankbaarheid getoon het, was meer optimisties en meer 

tevrede met hul lewe. Meer nog, hul gesondheid het ŉ hupstoot gekry met minder 

simptome van hoofpyn, velprobleme, verkoue en naarheid en hulle het meer begin 

oefen! 

 

Dankbaarheid in die praktyk 

Dankbaarheidsjoernaal: As jy hou van skryf, is hierdie ŉ goeie metode om 

dankbaarheid deel van jou lewe en uit die aard van die saak, jou welstand te maak. Jy 

kan dit heel eerste in die oggend doen, of in die middagetenstyd of voor slaaptyd. Skryf 

die drie tot vyf dinge neer waarvoor jy baie dankbaar is. Dit kan wissel van eenvoudige 

dinge soos dankbaar dat die wasmasjien nou weer heel is, oor die blomme wat vol in 

die blom staan, jou pragtige, nuwe waterlelie wat nou die eerste keer blom, jou man wat 

onthou het om die melk te koop tot dieper dinge soos jou seuntjie se eerste tree of sy 
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eerste woord wat hy gesê het, of die asemrowende sonsondergang. Dit kan ook wees 

die doelwitte wat jy so pas bereik het, die pragtige omgewing waarin jy leef, die berge, 

die see, die voorregte wat jy in die lewe het. Moenie die mense in jou lewe wat vir jou 

besonders is, vergeet nie.  

 

Jy kan dit een of twee of selfs drie kere per week doen. Sommige mense doen dit drie 

weke lank aan die eettafel saam met die gesin. Onthou net, die uitwerking kan verlore 

gaan as dit te veel gedoen word. Doen dit dus miskien drie weke lank elke aand, maar 

daarna weer net een keer elke twee weke. Kyk wat vir jou die beste deug.  

 

Verskillende keuses: Ander, soos ek, wat nie van die skryf hou nie, kan ŉ vaste tyd in 

die dag kry wanneer jy net ŉ minuut of twee dink aan die drie dinge waarvoor jy 

dankbaar is. Ander mense kry vir hulle ŉ buddy en dan vertel hulle elke dag vir daardie 

persoon waarvoor hulle dankbaar is. Toe een van my kollegas deur ŉ moeilike tyd 

gegaan het, het hy elke dag vir my die drie dinge per e-pos gestuur waaroor hy daardie 

dag dankbaar was. 

 

Hou dit opwindend: Jy moet varieer wat jy doen. Jy kan dus drie weke lank drie dinge 

elke dag neerskryf, die volgende week vertel jy vir iemand waaroor jy baie dankbaar is, 

die week daarna kan jy dit doen net wanneer daar iets besonders plaasvind of jy iets 

besonders beleef. ŉ Ander moontlikheid is om een week te dink waaroor jy dankbaar in 

jou gesin is, die volgende week jou werk, die volgende week oor wat jy bereik het. 

Wissel af!  

 

Verklaar dankbaarheid direk aan die persoon: Dit is goed om dankbaarheid direk aan 

iemand te betuig, hetsy oor die foon, of in ŉ gesprek, of per e-pos. Dink tog daaraan om 

dit soms vir jou predikant of pastoor ook te sê as dit ŉ besonderse boodskap was wat 

jou hart geroer het.  

 

Miskien is dit ŉ goeie manier om jou dankbaarheid af te wissel met ŉ besoek in een 

week en die ander week weer drie dinge elke dag neer te skryf waaroor jy dankbaar is. 

Mag dankbaarheid jou geluk met reuse spronge laat styg! 

 

 

Dr Pieter is CEO van Tandem Training, ŉ maatskappy wat 

leierskapsontwikkeling nasionaal en inter-nasionaal aanbied met 

die klem op Emosionele Intelligensie en Positiewe Sielkunde. Hy 

bied verskeie radio en TV programme aan en tree dikwels by 

internasionale konferensies as spreker op. Hy is die skrywer van 

die “Gee jou kind Selfvertroue” en die topverkoper Hart van ŉ 

Wenner (Heart of a Winner) wat die CBSA toekenning ontvang 

het. Hy het meestersgrade in Sielkunde en Teologie en het ook 

gewerk met sportspanne soos bv. Springbok Sewes.  

ppvj@tandemtraining.co.za www.tandemtraining.co.za 
Inhoudsopgawe 
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MADI HANEKOM  

Die soeke na ŉ gebalanseerde lewe 

 

 

ŉ Gebalanseerde leefstyl. Wat beteken dit eintlik en hoe kan mense toets hoe die 

balans in hulle lewens werklik lyk? Die lewenswiel-tegniek kan gebruik word om uit te 

vind hoe tevrede jy voel ten opsigte van ŉ aantal belangrike areas in jou lewe. En om te 

beplan om aan daardie areas aandag te gee wat veroorsaak dat jy dit beleef dat jou 

lewe ongebalanseerd is en wat vir jou stres en ŉ gevoel van onvergenoegdheid met jou 

lewe veroorsaak.  

 

Die lewenswiel gee ’n kragtige visuele prentjie van hoe jou lewe op ŉ gegewe oomblik 

daaruitsien en word so genoem omdat die verskillende areas in jou lewe op ŉ sirkel 

aangetoon word, soos die speke van ŉ wiel. Elke persoon besluit self watter elemente 

belangrik is vir hul situasie, maar hieronder is ŉ voorbeeld van die speke van ŉ 

lewenswiel met elf elemente. Mense voeg ook byvoorbeeld dikwels ŉ speek by wat hul 

fisiese omgewing (huis, kantoor) voorstel.  

 

Riglyne vir voltooiing: 

1. Oorweeg elkeen van 

die elemente ten opsigte 

van hoe gelukkig jy is met 

daardie element van jou 

lewe en ken ŉ waarde toe 

tussen 0 (baie ongelukkig) 

en 10 (baie gelukkig). 

Maak ŉ merk op die 

relevante speek. 

 

2. Konnekteer al hierdie 

waardes om die buitelyne 

van ŉ nuwe binne-wiel 

(hieronder) te vorm wat ŉ 

refleksie sal gee van hoe 

jou eie lewenswiel tans 

lyk.  

 

Voltooi jou eie lewenswiel op 

http://www.startofhappiness.com/wheel-of-life-a-self-

assessment-tool/.  

 

Die sleutelvraag is: wat sal die ideale vlak van aandag 

wees wat jy aan elkeen van die lewensareas moet 

Photo credit: http://personalexcellence.co/blog/life-

wheel 
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bestee sodat jy gelukkig daarmee sal wees en vir jou die toonbeeld van ŉ 

gebalanseerde lewe sal gee? 

 

Hou in gedagte dat balans vir elke persoon uniek sal wees en dat dit nie beteken dat al 

die waardes naby aan 10 sal wees om balans aan te dui nie. Party areas sal op ŉ 

gegewe oomblik meer aandag verg as ander en seker areas mag hoë waardes toon 

bloot omdat jy dalk te veel aandag daaraan gee. Elkeen van ons moet keuses maak en 

kompromieë aangaan omdat ons tyd en energie nie onbeperk is nie. Dit is ŉ goeie idee 

om van tyd tot tyd weer die lewenswiel te voltooi en die uitkoms te analiseer aangesien 

omstandighede in ŉ mens se lewe van tyd tot tyd verander.  

 

Stel ŉ aksieplan op nadat jy jou lewenswiel ontleed het sodat jy gefokusde aandag kan 

gee aan die areas waarmee jy nie gelukkig is nie. Dit is dikwels goed om die uitkoms 

van die lewenswiel met ŉ besigheids- of lewensafrigter te bespreek om te help om in-

diepte refleksie te doen en om ’n plan van aksie te finaliseer asook om te bespreek hoe 

om te werk te gaan om die aksies te implementeer en te monitor sodat jy nie weer in ou 

gewoontes verval nie. 

 

 

Madi Hanekom (B. Comm Hons, MBA) is ’n besigheids- en 

lewensafrigter van Pretoria met meer as 30 jaar ondervinding in 

die besigheidswêreld. Haar kliente sluit in senior en middelvlak 

bestuur in alle sektore. Sy spesialiseer in leierskap, enige 

persoonlike en besigheidsverwante aangeleenthede 

(insluitende prestasiebestuur, nuwe toetrede / hertoetrede / 

uittrede uit die arbeidsmark, motivering en selfbeeld). Madi is lid 

van COMENSA en ICF. 

 

 

mecorp@icon.co.za  www.mecorp.co.za  Skype: madi.hanekom 

 
Inhoudsopgawe 
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MARIE COMBRINK 

SOS: Ek het skuld 

 

 

Skuld is ŉ realiteit vir meeste Suid Afrikaners. Baie van ons het gewoonlik skuld wat 

afbetaal word t.o.v. ŉ huisverband of op ons motorvoertuig. Hierdie is skuld wat goed is 

vir ons kredietrekord indien betaling daarvan gereeld en tydelik geskied.  

 

Byna elke persoon beskik oor ŉ kredietkaart en dit word vir daaglikse noodsaaklikhede 

aangewend wat jou in ŉ bose kringloop van skuld kan laat beland indien hierdie 

paaiemente byvoorbeeld nie onder beheer gehou word nie. 

 

Wanbetaling van rekeninge by klerewinkels, meubelwinkels, huisverbande, motor-

finansiering ens. kan veroorsaak dat jy ŉ swak kredietrekord opbou. Hierdie 

kredietrekord kan jou vir ŉ lang tydperk pootjie deurdat kredietverskaffers dan uiters 

versigtig is of heeltemal weier om krediet aan jou toe te staan. 

 

Skuld kan dus tot jou voordeel aangewend word of dit kan ŉ groot stresfaktor wees in 

jou daaglikse bestaan. Beheer oor skuld en die bestuur daarvan sodat dit tot jou 

voordeel kan wees, is dus uiters belangrik. Om dit te doen het ons kennis nodig van die 

Reg en moet ons dit verstaan.   

 

Hier is ŉ paar handige wenke uit ons Noodhulp Kassie vir voorkoming en behandeling 

van skuld of skuld probleme. 

 

1. Lees ALTYD alle kontrakte deur voor ondertekening 

Lees alle kontrakte deeglik deur voordat jy dit onderteken. Die Nasionale Kredietwet 

verplig alle kredietvoorsieners om jou te voorsien van ŉ kwotasie en konsep-

ooreenkoms sodat jy ŉ ingeligte besluit kan maak deurdat jy al die gevolge, risiko’s en 

verpligtinge van die ooreenkoms verstaan en seker is jy sal dit kan nakom. 

 

Jy word die geleentheid gegun om dit behoorlik na te gaan en behoorlik te oorweeg.  

Die Nasionale Kredietwet in hierdie omstandighede se doel is om die kredietaansoeker 

te beskerm deurdat jy in ŉ posisie geplaas word waar jy behoorlik ingelig is rondom die 

terme en voorwaardes van ŉ kontrak wat jy onderteken en kan besluit of jy dit werklik 

kan bekostig om die skuld aan te gaan.   

 

2. Dring aan daarop dat die terme van ŉ kredietooreenkoms aan jou verduidelik 

word 

Indien daar enige twyfel bestaan oor terme en voorwaardes in ŉ kontrak, versoek dat 

die kredietgewer dit behoorlik aan jou verduidelik, want hulle is verplig, volgens wet, om 

dit te doen.  Hier is ons eerder Bang Jan en lyk soos Dom Jan as om later spyt te wees.   

 

Dit is wel ook die kredietvoorsiener se verantwoordelikheid om ŉ behoorlike ondersoek 

te doen rakende die kredietrekord en finansiële posisie van ŉ persoon wat aansoek 
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doen vir krediet voordat hul die aansoek toestaan. Kredietvoorsieners kan deur die hof 

vasgevat word as die hof vermoed hul het roekeloos krediet uitgegee. 

 

3. Maak gebruik van professionele dienste  

Indien jy wel in ŉ posisie is van geen omkeer weens wanbestuur van jou skuld of ŉ 

onverwagse verandering van jou finansiële omstandighede, gaan sien so gou 

moontlik ŉ professionele persoon met ŉ reputasie van goeie diens. Daar is prosesse 

om jou by te staan tot jy jou finansiële posisie weer onder beheer het. 

 

Moenie die versoek om hulp uitstel nie, want dit kan veroorsaak dat die remedies wat in 

plek is vir jou in hierdie situasies van nul en gener waarde gaan wees. 

 

   

 

Marié het haar LL.B graad verkry aan die Noordwes  

Universiteit te Potchefstroom. Sy praktiseer sedert 2003 as 

prokureur by Neumann van Rooyen in Welkom en is in 2005 

ook as aktevervaardiger toegelaat. Sedert haar toelating as 

prokureur spesialiseer sy in litigasie, familiereg en die 

invordering van skuld. 

 

www.nvrlaw.co.za 057 916 6666   

 

 
Inhoudsopgawe 
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MARIANA MULLER 

Tiener, wees jouself en maak ŉ verskil in die wêreld! 

 

 

Daar is niks lekkerder as om deel van ŉ goeie vriendekring te wees nie en niks slegter 

as om altyd te voel soos ŉ buitestaander. As jou identiteit afhang van hoe populêr jy is, 

gaan jy gereeld jou standaarde verander om by al jou vriende in te pas. 

 

Skoolverlaters sit met nagevolge van groepsdruk, soos dwelmverslawing of seksueel 

oordraagbare siektes wat ŉ negatiewe invloed het op hulle loopbaan en daardie vriende 

is lankal nie meer ŉ belangrike deel van hulle lewe nie.  

 

Wat is belangrik vir jou as tiener – Christenskap, morele waardes, groei, vertroue?  Wat 

verhoed jou om dit uit te leef?  Groepsdruk? 

 

Om groepsdruk te oorkom moet jy wat jy van jouself dink en wat vir jou belangrik is, 

belangriker ag as wat vriende van jou dink. 

 

Om in te gee vir groepsdruk is jy in ŉ verloor–wen situasie: jy verloor want jy verlaag jou 

standaarde en jou vriende wen. 

 

Uit persoonlike ondervinding as geskeide ma van twee seuns, ouderdomme 10 en 17, 

het ek ondervind dat beide my kinders reeds voorskool aan kinders se sekspraatjies 

blootgestel was. Ouers kan nie kinders vrywaar teen wat in ander ouerhuise gebeur nie.  

Jong kinders kom met vrae en ouers kan kies om dit te omseil en die kind sy antwoorde 

elders te laat soek of jy kan kies om jou kind op ŉ mooi manier hieroor in te lig. Ek het 

verkies om beide my kinders op ŉ jong ouderdom in te lig. Dit is belangrik om aan 

kinders te verduidelik dat seks ŉ spesiale proses is wat gebeur tussen twee mense wat 

lief is vir mekaar, binne ŉ huwelik. Dit is ook belangrik om kinders daarop te wys om nie 

hierdie stories by hulle maats te gaan rondvertel nie en eerder hulle vrae met jou te 

kom bespreek. As jou kommunikasie-kanaal met jou kind reg is, sal ’n kind 

vrymoedigheid hê om na jou te kom met kwessies rondom drank, dwelms en seks en 

die ouer kan help om rigting te bepaal. 

 

Liefde en toegeneentheid, die behoefte om te ervaar dat jy behoort en welkom is, is ŉ 

basiese menslike behoefte. Met voldoende toegeneentheid sal ŉ kind heel-waarskynlik 

ontwikkel as ŉ verantwoordelike volwassene. ŉ Kind in ŉ egskeiding kan byvoorbeeld 

voel ŉ pa verlaat die huis omdat hy nie omgee nie, en ŉ ma kry iemand anders omdat 

sy nie omgee nie. So ŉ kind kan moontlik in ŉ oppervlakkige, seksuele verhouding 

betrokke raak om aanvaarding te soek. Materiële dinge is geen plaasvervanger vir 

liefde nie. 

 

Persepsies oor jouself is soos ŉ bril waardeur mens elke dag na die wêreld kyk. As ’n 

mens verkeerde persepsies oor jouself of die wêreld het, is dit soos ŉ bril met 

verkeerde voorskrif lense wat jy elke dag opsit. Persepsies bepaal die rigting van jou 
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lewe. As ŉ mens glo jy is lelik, sal jy redes vind om dit te staaf. Die brein is ŉ magtige 

orgaan en dit is moontlik om negatiewe persepsies omtrent jouself af te breek en te 

vervang met positiewe persepsies. Omring jouself met positiewe vriende wat jou opbou. 

 

Negatiewe persepsies by tieners draai gewoonlik rondom voorkoms, prestasies, 

finansiële welstand en persoonlikheid.   

 

ŉ Introverte persoonlikheid het baie keer tot gevolg dat ŉ kind nie sy oulike 

persoonlikheid kan bekendstel in ŉ geselskap nie en dan moeilik vriende maak. 

Introverte maak hulle eie unieke bydrae tot die lewe.   

 

Gewigsprobleme het ŉ groot invloed op ŉ kind se selfbeeld en dit kan reggestel word 

met wilskrag en ondersteuning van die ouers. 

 

Begin met die end in gedagte, een van Steven Covey se sewe gewoontes van hoogs 

effektiewe mense. Tieners wat drink en vrye liefde beoefen leef vir die oomblik, met 

geen end in gedagte nie! 

 

 

Mariana is ŉ lewensafrigter in persoonlike groei, verhoudings, 

egskeidingsherstel, tiener-gewigsverlies en leefstyl-verandering, 

doelwitbepaling werkswinkels vir depressielyers, persoonlike 

fiksheidsinstrukteur en oefenspesialis, voedings-adviseur en ’n 

Weight Watchers groepleier.  Sy het gedurende haar lewe baie 

situasies ervaar waarmee vrouens daagliks te doen kry soos 

onvrugbaarheid, miskrame, ongebore baba met baie gebreke, 

huisvrou wees en egskeiding. Vanuit hierdie ervarings help sy 

mense om weer iets te skep uit die lewe wat hulle tans lei.   

 

thebmisolution@gmail.com 083 658 6299 www.thebmisolution.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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ROELF OPPERMAN 

Vas in die modder…  

 

 

As student by Tukkies het ek op ’n dag met my Volla verby die LC de Villiers stadion 

gery.  Dit het gesous en daar was oral groot plasse water.  My oog val op die mooiste 

meisie wat in die reën langs haar kar met ’n oop enjinkap staan. Die ridder in my word 

wakker, ek trap die rem en draai om.  Sy het duidelik nodig om gered te word. Toe ek 

langs haar intrek besef ek dat ek in die moeilikheid is. Ek voel hoe my kar in die modder 

wegsak. Ek probeer vet gee om vastigheid te kry – maar hoe meer petrol ek gee hoe 

dieper sak my kar weg... Ek is vasgeloop. 

 

Dit gebeur nie net met individue dat hulle vasgeloop voel nie. Besighede, organisasies 

en gemeentes beleef dit. Dit voel of hulle so vas in die modder is dat hulle nooit weer 

gaan uitkom nie. Partykeer is dit... 

 as gevolg van dom besluite wat geneem is.  

 as gevolg van ou, uitgediende reëls of verouderde strukture wat nog steeds in 

stand gehou word. 

 omdat ons net dinge aanhoudend op dieselfde manier doen. Omdat sekere 

strategieë en planne in die verlede gewerk het, gryp ons terug daarheen, onthou 

presies hoe ons gemaak het, oorveralgemeen dit en wend dit op elke denkbare 

plek aan.  En dan verstaan ons nie hoekom ons in die modder vassit nie.  

 ons entoesiasme en energie wat ons verloor het.  

 omdat ons die meisie langs die pad wou beïndruk en sonder om te dink van die 

soliede pad afgery het...  

 

Hoe meer jy glo dat jy net harder moet werk en meer goed moet doen en die petrol 

dieper moet intrap, hoe dieper sak jy in die modder vas. Hierdie spin in die modder kan 

vir jare aanhou voordat ’n organisasie of ’n individu besluit om iemand te kry om hulle 

uit te kom sleep.  

 

Dit is partykeer moeilik om te weet waar om te begin om uit die modder los te kom. Een 

van die eenvoudigste tegnieke is om ’n blaaibordpapier in vier te deel – of nog beter: 

gebruik vier blaaibord-papiere en plak dit teen die muur op. Gee elke kwadrant/papier 

een van die volgende opskrifte: Take, Vrese, Doelwitte, Struikelblokke. Skryf dan so 

veel as moontlik onder elkeen van die vier afdelings. Hou aan skryf tot jy leeg is. Jy 

hoef ook nie bo te begin skryf nie – skryf dit in enige volgorde onder enige van die 

afdelings. Die papier kan maar slordig wees – hoe slordiger hoe beter.  

 

Breek nou die take op in kleiner take wat nodig is om die taak wat jy aanvanklik 

neergeskryf het, te kan uitvoer. Doen nou dieselfde met die doelwitte, vrese en 

struikelblokke. Onthou – dit hoef nie in enige spesifieke volgorde te geskied nie. 

Wanneer jy jou doelwitte afbreek kan dit maklik in take verander. Hou aan om dit af te 

breek tot in die kleinste takie. Wanneer jy jou vrese afbreek kan dit in take verander – of 
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jou vrees kan heeltemal verdwyn. Die kuns is om alles tot die kleinste moontlike 

eenheid af te breek. 

 

Begin nou om elkeen te prioritiseer. Doen dit op ŉ 1-5 skaal waar 1 die minste belangrik 

en 5 baie belangrik is. Skryf die nommer wat jy toegeken het, langs die 

taak/vrees/doelwit/ struikelblok – verkieslik in ’n ander kleur.   

 

Begin nou om die take uit te voer. Waar jy begin maak nie regtig saak nie. Kies een van 

die goed op jou lys wat eenvoudig, maar tog belangrik is. Handel dit af. Kies dan ’n 

volgende taak en handel dit af.   

 

Voor jy jouself kry, is jy uit die modder. 

 

 

Roelf is ŉ predikant, ŉ vennoot by die Bronze Baobab Groep en 

die hoof van die beradingsentrum by Kamcare. Hy is ŉ 

gekwalifiseerde lewensafrigter en terapeut met meer as 30 jaar 

ervaring. Hy het sy Doktorsgraad by die Universiteit van Pretoria 

in Narratiewe Pastoraat gedoen. Hy spesialiseer in die 

ontwikkeling van spanne en fasilitering van sisteme wat 

vasgeloop het.  

 

http://bronzebaobab.com    info@bronzebaobab.com  

 
Inhoudsopgawe 
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JOHAN VAN DEN HEEVER 

Verander van rat! 

 

 

Jy staan op 'n goeie oggend op en voel soos 'n hoë verrigtingsmotor wat in vierde rat 

hardloop terwyl daar nog ratte is om na oor te skakel. Hoe skakel jy na 'n hoër rat oor 

sodat jy beter werkverrigting kan ervaar? Hierdie frustrasie kan op 'n persoonlike vlak lê 

of ook by jou werkplek. Dikwels is die twee sake onlosmaaklik aan mekaar verbind, jou 

persoonlike bevrediging en werksplek bevrediging. 

 

Mentorskap of coaching is die aangewese manier om ratte te wissel. Wat is die 

onderskeid tussen die twee terme? Mentor: In jou werkplek sal dit 'n persoon wees met 

meer ervaring as jy, hy/sy sal minstens een vlak bo jou in die organisasie hom/haarself 

bevind en nie jou lynbestuurder wees nie. Hierdie persoon sal jou binne die werkplek 

begelei om optimaal te kan funksioneer in jou persoonlike lewe, maar veral dan in die 

werkomgewing. ’n Coach of 'n lewensafrigter is 'n persoon wat hom/haarself buite jou 

werkomgewing bevind en jou persoonlik wil begelei na meer sinvolheid en 

lewensvreugde in die algemeen. 

 

Jy sal dus eerstens vir jouself moet uitmaak waar die ratte geleë is waar na jy wil 

oorskakel; suiwer in jou persoonlike lewe, dan kort jy 'n life coach. Wink daar vir jou 

groter moontlikhede in die werkplek, dan kort jy 'n mentor. Onthou egter jou algemene 

persoonlike lewe en jou lewe by die werkplek staan in direkte verband met mekaar. 

 

Jy sal egter in beide gevalle min of meer dieselfde proses volg, of jy nou 'n coach buite 

die werkplek kry of 'n mentor binne die werkplek: Soek na daardie geskikte persoon vir 

wie jy respek het, wat vertroue inboesem en met wie jy saam op reis sou wou gaan. 

Hierdie reis gaan, ter wille van sinvolheid, ongeveer twee jaar duur. Jy gaan 

gestruktureerde afsprake met hom of haar maak, minstens een keer per maand vir 

ongeveer negentig minute op 'n keer. Onthou, jy soek nie 'n nuwe vriend of vriendin nie, 

jy soek iemand wat jou van rat kan laat verander. Vriende is dikwels saam met ons 

bereid om in dieselfde rat teen hoë revolusies na uitbranding te jaag. 'n Mentor / coach 

wil jou optimaal laat funksioneer. 

 

Waaroor gaan julle praat? Jy behoort jou totale lewe in oënskou te neem en dit in 

segmente te verdeel. Die belangrikste sou wees: Werk, verhoudings, intellektuele groei 

en spiritualiteit. Jy sou egter die segmente van jou lewe nog verder kon afbreek. Net jy 

gaan weet waar die ratte vasgehak het. Jou mentor/coach kan jou help met die 

identifisering van die segmente. Soos julle in die gesprekke oor die onderskeie sake 

begin gesprek voer, kan hy/sy dalk van dinge bewus raak, daardie blindekolle in ons 

lewens, wat hulle sou kon uitwys. 

 

Die bedoeling is dat jy by 'n persoonlike ontwikkelingsplan moet uitkom waar jy saam 

met die mentor/coach doelwitte moet opstel wat jou, oor tyd, op reis gaan neem waar jy 

al hoe makliker van rat gaan verander. Jy sal egter 'n joernaal moet begin by hou. 
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Hierin maak jy jou planne, skryf jy jou ervarings neer en lesse wat jy op die pad leer. 

Hierdie joernaal word jou handboek waarna jy kan terug verwys en wat tussen jou en 

die mentor/coach in julle gesprekke gaan lê. 

 

Onthou, jy soek nie na 'n berader of terapeut in die eerste plek nie. Maak dus seker 

presies wat jy in die oog het. Wees gewaarsku, om by 'n mentor of couch te sit, wat jou 

na 'n volgende vlak van sinvolheid en lewensvreugde wil begelei, is blootstellend. Dit 

mag selfs pynlik wees. Groei gaan egter dikwels met pyn gepaard. Waag dit! 

 

 

Dr Johan glo alle mense leef met opgesluite potensiaal wat hy 

as mentor en coach graag help ontsluit. Hy was in die NG Kerk 

sowel as in die SANW betrokke met die implementering van 

mentorskap. Spiritualiteit lê hom na aan die hart en is deel van 

sy mentorskapstyl. Johan het ŉ Meestersgraad in spiritualiteit 

en 'n Doktorgraad in pastoraat. Hy is 'n vennoot by die Bronze 

Baobab Groep. 

 

          

 

vdhj100@gmail.com  083 448 2609   http://bronzebaobab.com 

 
Inhoudsopgawe 
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LEONIE VILJOEN 

Verhoog jou intelligensie deur gesonde emosies 

 

 

Ons gedagtes is nie werklik privaat nie, want elke gedagte wat ons toelaat in ons denke 

aktiveer ŉ gepaardgaande emosie in ons liggaam. Ons emosies reflekteer ons denke 

deur middel van liggaamstaal, houding en liggaamlike reaksies soos ŉ verandering in 

bloeddruk. Emosies is ŉ baie belangrike sleutel tot ons algemene gesondheid, 

lewenskwaliteit en intelligensie. Deur ons gedagtes te rig op positiewe, hoopvolle denke 

aktiveer ons gesonde emosies. Gesonde emosies ontsluit ons skeppende potensiaal 

deur ŉ fisiologiese reaksie in die brein te aktiveer wat die brein in staat stel om meer 

oplossings, geleenthede en keuses te identifiseer. Ons emosies is dus ŉ sleutel tot ons 

vermoë om kreatief te kan dink en probleme op te los.  

 

Daar is ŉ paar tegnieke wat ons kan volg om gesonder emosies te aktiveer: 

 Beoefen gereelde dankbaarheid: Navorsing dui aan dat mense wat dankbaar is 

ook ŉ beter lewenskwaliteit en gesondheid geniet. Een tegniek is om daagliks 5 – 10 

areas van dankbaarheid te identifiseer en dit in ŉ dankbaarheidsjoernaal neer te 

skryf.  

 

 Beoefen optimisme: Optimisme hou verskeie gesondheidsvoordele in soos 

verlaagde stres, ŉ sterker immuniteitstelsel en verlaagde risiko vir hartprobleme. 

Optimisme beteken dat ons doelbewus kies om negatiewe gebeurlikhede in ŉ meer 

positiewe lig te sien. Een van die tegnieke om negatiewe gedagtes te oorkom is om 

dit doelbewus te vervang met ŉ positiewe gedagte, soos dankbaarheid. 

 

 Kies om te vergewe en te vergeet: Onvoorwaardelike vergifnis hou verskeie 

gesondheidsvoordele vir ons in. Dit verminder ons kanse op hartsiektes, hoë 

bloeddruk, maagsere, artritis, kanker en kroniese pyn. Tipiese tegnieke wat ons kan 

gebruik is om die situasie in ŉ meer positiewe lig te sien. Kies ook om herhaalde 

gedagtes wat die pyn herroep met ander positiewe gedagtes te vervang. Dit kan ook 

noodsaaklik wees om onsself te herinner dat ons reeds die persoon vergewe het, 

sodra ŉ ou gedagte weer kop uitsteek. Soms het ons ook nodig om ŉ kundige, soos 

ŉ berader, te gaan sien wat ons kan help om deur die genesingsproses te werk. 

 

 Vermy self-kritiek: Deur krities te fokus op ons eie tekortkominge en wat ons 

verkeerd doen, versterk ons die verkeerde gedrag as ŉ gedragspatroon binne in die 

brein. ŉ Tegniek om dit te oorkom is om te reflekteer op dit wat ons wel reg doen. 

Soms is dit ook nodig om onsself ŉ bietjie te beloon vir dit wat ons reg doen. 
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 Lag meer: Pret aktiveer belangrike hormone in die brein wat ŉ direkte impak het op 

ons gesondheid, lewenskwaliteit en intelligensie. Spandeer meer tyd saam met 

mense wat ŉ goeie sin vir humor het. Lag so af en toe vir jou eie foute.  Geniet ŉ 

snaakse fliek, komedie of grappies. Wees minder ernstig en kies om meer prettig te 

wees. 

 

 

 

 

Leonie Viljoen en haar man, Hennie, woon in Pretoria. Leonie is 

die eienaar van Talented Leader. Sy is ŉ opgeleide 

professionele coach wat individue, leiers, entrepreneurs en 

spanne coach. Leonie stel belang in die werking van die 

menslike brein en het twee kwalifikasies in die area van brein-

gebaseerde coaching-tegnieke. Leonie kan ook gekontak word 

op Linked-In. 

 

 

 

leonie@talented-leader.co.za  www.talented-leader.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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ROUX MALAN 

Wat nou? Kom in beweging deur doelgerigte besluite 

 

 

Ons almal ondervind dae waarin ons oorweldig voel deur die uitdagings van die lewe of 

deur die magdom take wat aan ons deur kom klop. Die vraag is, wat doen 'n mens in 

hierdie situasie.  

 

Eerstens is dit belangrik om jouself te herinner dat daar groot krag lê in jou vermoë om 

te kies. Jou keuse kan weer nuwe hoop en beweging bring. So vra jouself: Watter 

keuses het ek hier? 

 

As jy meer tyd het, kan jy deur die volgende vrae werk: 

 Wat is my opsies? 

 Wat is die feite? 

 Wat is positief in elk van die opsies?  

 Wat is negatief in elk van die opsies? 

 Watter kreatiewe of alternatiewe idees het ek hieroor? 

 Wat sê my intuïsie oor hieroor? 

 So wat is my gevolgtrekking hieroor en wat gaan ek nou doen? 

 

Hier is 'n kort storie wat jou sal help om 'n besluit te maak. Êrens op 'n berg in China 

was daar 'n baie beroemde tempel waarheen baie besoekers gestroom het. Aan die 

voet van die berg het 'n non in 'n klein huisie gewoon en 'n teehuis bedryf. Die 

besoekers het almal daar aangedoen wanneer hulle op weg was na die tempel. Die pad 

het ook daar gevurk. Die reisigers het dus vir die non gevra: “Watter pad lei na die 

tempel?”. Haar antwoord was altyd dieselfde: Gaan eenvoudig reguit! 

 

Uiteraard laat die antwoord van die non ons wonder, want dit laat ons steeds met die 

vraag: Watter een? Ek gaan ook nie vir jou sê watter pad jy moet kies nie. Wanneer jy 

voor 'n keuse te staan kom, dink aan die non se woorde: Gaan eenvoudig reguit! en 

doen dan wat sy aanbeveel. 

 

Tweedens, moet jy jouself daaraan herinner dat jou vrese jou nie hoef te verlam nie. As 

jy te bang is om 'n keuse te maak, sal dit moeilik wees om te beweeg. Die waarheid is 

egter dat jou vrese nie sal verdwyn tensy jy hulle konfronteer nie. Die volgende storie 

illustreer dit mooi.  

 

'n Reisiger vind 'n dorpie aan die voet van 'n berg waar die mense soos gevangenes 

lewe. Toe hy daaroor navraag doen is hulle antwoord dat daar 'n massiewe draak op 

die berg woon. Die reisiger bied dadelik aan om met die draak te gaan praat, maar 

almal raai hom af. Hy steur hom nie daaraan nie en toe hy bo-op die berg kom is die 

draak inderdaad oorlooflik groot. Tog gaan die reisiger voetjie vir voetjie nader en tot sy 

verbasing raak die draak kleiner en kleiner. Uiteindelik is dit so klein dat die reisiger die 

draak in sy hand kan hou. Toe hy die draak vra hoekom hy die mense so treiter is die 
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antwoord: In hulle gedagtes is ek yslik groot so niemand het nog die moeite probeer 

doen om my werklik te leer ken nie. 

 

Daarom, as jy verlam voel onthou dat dit moed verg om in beweging te kom. Eerstens, 

moet jy die situasie sien vir wat dit is ten spyte van jou vrese en tweedens moenie tot in 

ewigheid huiwer nie – gaan eenvoudig reguit. 

 

 

Roux woon in Muizenberg, Kaapstad en is 'n geakkrediteerde 

life coach van New Insights Africa. Hy beskik ook oor 'n 

Meestersgraad in Kliniese Pastoraat (M Th) van Universiteit van 

Stellenbosch. Hy is tans die deeltydse predikant van die 

Unitariër Kerk in Houtstraat 64, Kaapstad. Hy help sy kliënte om 

hul situasie te leer ken en dan pro-aktiewe besluite te neem 

totdat daar 'n oplossing kom. 

 

 

www.rouxmalan.com 084 679 5466 021-7884410        info@rouxmalan.com 

 
Inhoudsopgawe 
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LEONIE VILJOEN 

Wees veilig en neem beter besluite deur jou intuïsie 

 

 

Intuïsie is nie vir ons ŉ vreemde konsep nie. Die meeste mense dink aan intuïsie as 

daardie gut feeling of sesde sintuig waarmee vroue goed is. In werklikheid is beide 

mans en vroue toegerus met ŉ intuïsie en kom die intuïsie in die brein voor. Dit speel ŉ 

belangrike rol in ons oorlewing en stel ons in staat om beter besluite te kan neem.  

 

1. Ons intuïsie beskerm ons: Navorsing toon aan dat slagoffers van sekere misdade 

vooraf onraad vermoed het, maar dat hulle die gewaarwording geïgnoreer het. 

 

2. Ons intuïsie stel ons in staat om beter besluite te kan neem: Heelwat mense 

wat in verkeerde transaksies betrokke raak, sal agterna erken dat hulle eintlik 

geweet het dat hulle nie moes voortgaan met die transaksie nie. Ons intuïsie speel 

selfs ŉ belangrike rol in gewigsverlies. Dit kan ons rig oor watter kosse vir ons tot 

voordeel is en hoe groot ons porsies moet wees. 

 

Ons intuïsie is soos ŉ spier wat geoefen en ontwikkel moet word om die beste waarde 

daaruit te kry. Daar is ŉ paar aksies wat ons kan neem om ons intuïsie te oefen en te 

ontwikkel: 

 

1. Bedaar jou besige gedagtes: Besige gedagtes is een van die hoofredes hoekom 

ons die subtiele seine vanaf ons intuïsie mis. Besige gedagtes kan ons ook 

belemmer om oplossings en antwoorde vir ons probleme te onderskei. Ons kan 

meer beheer oor ons gedagtes uitoefen deur die volgende tegnieke: 

 Word meer bewus van wat in jou liggaam aangaan. Navorsing toon aan dat ons 

intuïsie normaalweg eerste in ons liggame manifesteer as ŉ stres reaksie soos ŉ 

verhoogde hartklop, sweterige hande en ŉ gevoel van vlinders op die maag.   

 Word meer bewus van jou direkte omgewing en wat om jou aangaan.  

 Kalmeer oormatige aktiewe gedagtes deur doelbewus jou denke te dissiplineer 

en beheer daaroor te neem. Indien jy sukkel in hierdie area kan jy gerus bronne 

bestudeer soos dié van Joyce Meyer oor die Battlefield of the mind. 

 

2. Wees bedag op ander se liggaamstaal: Daar is heelwat gevallestudies oor 

kriminele wat vasgetrek is, omdat ŉ oplettende beampte opgemerk het dat ŉ 

persoon se liggaamstaal verdag lyk. 

 

3. Vermy oorhaastige besluite: Neem ŉ tydjie om eers oor die saak te dink en te 

ervaar wat jou intuïsie vir jou sê. By sommige besluite kan dit ook noodsaaklik wees 

om eers die saak volledig te ondersoek, soos om verwysings te doen op ŉ 

potensiële werknemer, boukontrakteur of handelaar.  
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4. Gee jou intuïsie ŉ kans: Elke keer wat ons kies om te luister na ons intuïsie, 

ontwikkel ons ons vermoë om deur middel van intuïsie situasies te kan onderskei en 

goeie besluite te kan neem. 

 

5. Ontwikkel jou intuïsie deur ŉ coach aan te stel: Coaching kan ons help om beter 

te fokus, ons intuïsie te ontwikkel en beter besluite te neem. 

 

 

Leonie en haar man, Hennie, woon in Pretoria. Leonie is die 

eienaar van Talented Leader. Sy is ŉ opgeleide professionele 

coach wat individue, leiers, entrepreneurs en spanne coach. 

Leonie stel belang in die werking van die menslike brein en het 

twee kwalifikasies in die area van brein-gebaseerde coaching-

tegnieke. Leonie kan ook gekontak word op Linked-In. 

 

 

 

leonie@talented-leader.co.za  www.talented-leader.co.za 

 
Inhoudsopgawe 
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KARLIEN ERASMUS 

Woorde wat ons kinders knie 

 

 

Elmarie kla gereeld dat sy lomp is en alewig goed breek. Van koffiebekers en haar ma 

se kristal wynglase, tot haar enkel nadat sy gegly het na verlede Donderdag se haelbui.  

Sy gaan haar werk verloor by die supermark as sy nie gou weer op die been is nie. 'n 

Mens sukkel maar om werk te kry as jy nie matriek het nie, maar Elmarie het goed 

verstaan sy is te dom om verder skool te gaan.  Arme Elmarie, sy is so 'n ongeluksvoël, 

sy is nou maar so gebore... 

 

Jong Marius is onlangs gekies as die laerskool se hoofseun. Hy kry meriete vir die top 

akademiese presteerder in sy graad, wen die Super 12 Radikale Redenaars, is die 

kaptein van beide die 1ste rugby en krieketspan en blink uit as veldatleet. Hy het 'n 

skinkbord nodig om al sy trofees van die verhoog af te dra. Marius is so gelukkig, hy het 

al hierdie talente van sy oupa geërf... 

 

Ek wonder of Elmarie se ouers anders met haar sou gepraat het as hulle geweet het 

watter invloed hulle woorde op haar lewe sou hê. Elke slag as sy haar ma wou help 

koek bak vir die kerkbasaar, het sy met haar geraas omdat sy so mors, Gaan speel 

liewers buite, voor jy weer die eiers op die vloer laat val. Wanneer Elmarie gesukkel het 

om stil te sit terwyl sy haar huiswerk moes doen, het haar ma haar verskree omdat sy 

nie haar kant bring nie en nêrens in die lewe gaan kom met so 'n houding nie. 

 

Na afloop van die meriete-aand, neem Marius se ouers hom uit vir 'n roomys. Jy werk 

so hard my seun, ons is so trots op jou. Marius se ouers besef dat hulle soos spieëls vir 

hulle kinders is. Wanneer hulle kinders na hulle kyk, sien hulle 'n blink toekoms vir 

hulself in hul ouers se oë.  

 

Oefen sommer op jouself. Gaan staan voor die spieël en gee vir jouself 'n handjie vol 

komplimente. Gaan probeer dit nou met die kinders. Brei jou woordeskat uit deur 

daagliks op die uitkyk te wees vir nuwe positiewe woorde wat julle kan opbou. As 

woordeskat eers op jou radar verskyn, sal dit gou deel word van julle lewens en sal jy 

kort-voor-lank die positiewe terugvoer van jou kinders beleef. Mamma lyk so mooi 

vandag, jy is my feëprinses! 

 

Wat as ek en my kind glad nie oor die weg kom nie? Sy is glad en geheel onmoontlik 

en sy doen niks ooit iets reg nie. Sy is onmoontlik stout en daar is nie 'n enkele 

kompliment waaraan ek kan dink om haar te gee nie. Dit is hierdie kind wat dit juis 

nodig het. Nie 'n enkele kompliment nie? Regtig, nie een nie?  Gaan sit bietjie mooi en 

dink en wees op die uitkyk vir dinge wat sy wel reg doen. Haar mooi handskrif? Die 

poniestert wat sy self vanmôre gemaak het, die boeke wat sy wel onthou het om in haar 

tas te pak? 
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Die woorde wat 'n kind van sy ouers hoor, selfs nog voor hy self kan praat, het 'n 

enorme impak op sy vorming, op dit wat hy glo oor die wêreld en oor homself. Is dit nie 

ons verantwoordelikheid as ouers om hierdie 'n positiewe impak te maak nie? Watter 

vrugte wil jy vir jou kind pluk, dié van 'n gesonde selfbeeld en sterk waardestelsel, of dié 

van onsekerheid en algemene wanpersepsie van waar in die wêreld hy inpas?  Die 

keuse lê in jou woorde. 

 

Karlien is ’n Master Life Coach en ma van drie kinders. Sy 

glo elke mens moet weet wie jy is en waarheen jy op pad is, 

jou Ware Noord. 'n Kompas kan dit baie selde vir jou aandui.  

Tog is die bepaling van Ware Noord noodsaaklik vir jou om 

te verseker jy arriveer in een stuk, daar waar jy wil wees.  

Persoonlike groei is van kardinale belang in hierdie 

ontdekkingsreis.  

 

 

karlien.truenorth@gmail.com 082 447 1300  True North Solutions, Centurion 

 
Inhoudsopgawe 
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SARIE FOOT 

Elke dag ŉ nuwe begin 

 

 

Dit was aand en dit was môre en die skepping het ŉ nuwe dag aanskou.  

 

Die hele lewe bestaan uit verandering – nuutbegin, oorbegin. Soms bring die nuutbegin 

opwinding. Iets om na uit te sien: Die jong getroude paartjie wat uitsien na hul lewe 

saam as getroudes of ŉ heerlike vakansie waarvoor jy elke sent wat jy kon, gespaar 

het. Die aankoms van ŉ nuwe baba of dalk is jy bevorder by die werk en sien jy uit na 

die nuwe uitdaging. Soms is die oorbegin iets wat gebeur na trauma of hartseer – na ŉ 

ongeluk, verlies van ŉ ledemaat, egskeiding, die dood van ŉ geliefde of die verlies van 

jou onafhanklikheid.  

 

Soms is nuutbegin en oorbegin ŉ natuurlike uitvloeisel van die lewe as ons dink aan die 

voorbeelde hier bo. Die werklike uitdaging is om elke dag ŉ nuwe begin te maak. Om 

gister te laat waar dit hoort – in die verlede. Gister se foute maak nie vandag van jou ŉ 

mislukking nie. Net so verseker gister se suksesse nie dat jy vandag op jou louere kan 

rus en hoop dat sukses sommer self weer sy pad na jou toe sal vind nie.  

 

Sodra jy besef dat tyd die ekwivalent van lewe is, besef jy dat elke minuut wat jy verspil, 

ŉ stukkie van jou lewe is wat jy weggooi. Dit beteken egter nie dat jy nou elke oomblik 

wat jy wakker is aan werk moet afstaan nie. Dit beteken wel dat jy elke nuwe dag as ŉ 

nuwe begin moet sien. Beplan dus jou dag sodat jy tyd afstaan aan dinge wat op die ou 

end vir jou ŉ gebalanseerde lewe sal verseker.  

 

Begin by die einde – begin by dit wat jy graag wil hê mense eendag, wanneer jy nie 

meer daar is nie, van jou sal onthou. Beplan dan jou dag rondom daardie aspekte.  

Staan tyd af aan God, jou gesin en familie, jou werk, jou gemeenskap en ook aan 

jouself. As jy slegs aan sekere van hierdie elemente aandag gee, trek jou lewe skeef. 

Maak dus van vandag af ŉ punt daarvan om neer te skryf hoe jy gaan aandag gee aan 

die verskillende elemente. Ag net nie neerskryf nie!, sê jy. Ja neerskryf, want as jy dit 

nie doen nie, is dit baie maklik om te sê dat jy nie nou tyd het vir iets nie en môre is nog 

ŉ dag.  

 

As jy ŉ baie besige dag gehad het waar werkverpligtinge ŉ groot deel van jou tyd 

opgeslurp het, beplan dan realisties vir daardie dag. ’n Oproep van ŉ paar minute na ŉ 

bejaarde ouer gaan nie baie van jou tyd opneem nie, maar maak ŉ wêreld se verskil 

aan die ontvanger van die oproep en dan kan jy familie afmerk op jou lysie. ’n Aandete 

saam met die gesin waar jul oor die dag kan gesels, ŉ broodjie vir die bedelaar by die 

deur, ŉ lekker warm bad vir jouself en Bybelstudie voor slaaptyd en vir daardie besige 

werksdag kan jy tog nog elke aspek van ŉ gebalanseerde lewe afmerk. Sorg nou net 

dat werk nie elke dag die meeste van jou tyd opslurp nie.  
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Probeer om elke dag aan ŉ ander aspek van jou lewe ŉ bietjie ekstra tyd af te staan en 

onthou: tyd is lewe – gebruik jou tyd met wysheid. Elke dag ŉ nuwe begin. 

 

 

Sarie het ’n onderwysgraad van die Universiteit Stellenbosch 

asook ’n HOD in kleuterskool-onderwys Sy het ’n passie vir die 

kinders en stap dikwels ’n ekstra myl vir die kleintjies wat 

sukkel. Sy is ook die ma van drie volwasse seuns. Sarie het ’n 

sensitiewe oor vir mense se verhale en genoeg lewenservaring 

om altyd sinvolle leiding te kan gee. 

 

sariefoot@gmail.com 

 

 
Inhoudsopgawe 
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Baie sterkte vir jou nuwe begin. 

 

Laat weet gerus wat alles in jou lewe verander as gevolg van hierdie boek. 

 

Stuur ’n e-pos na lifecoachleon@telkomsa.net 

 

of deel jou verhaal met ander by https://www.facebook.com/lifecoachleon 

 

of besoek die webblad www.lifecoachleon.co.za 
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