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Aangesien depressie en angs hedendaags so 'n ingrypende invloed het op mense se 

lewens en hulle lewenskwaliteit, is .daar 'n dringende behoefte aan 'n dinamiese, 

korttermyn en gerigte terapie om so gou as moontlik by die werklike onderliggende 

oorsake van die depressie en angs uit te kern. Hierdie studie het ten doel om die 

gebruik van hipnoterapie in die hantering van depressie en angs by adolessente en 

volwassenes te ondersoek. Tydens die studie word aangetoon dat die mediese 

hipnoanalise model 'n geskikte benadering is om as diagnostiese tegniek en 

terapeutiese intervensie, die oorsprong van depressie en angs aan te spreek. 

Emosionele probleme sacs depressie en angs se oorsprong le dikwels by foutiewe 

persepsies wat ontstaan tydens insidente in die kindertyd. Aangesien die persoon se 

breinprosesse in daardie stadium nag nie geed genoeg ontwikkel is om te besef dat 

die bedreiging verby is nie, word sulke persepsies nie verwyder nie. 

Elke persoon analiseer 'n nuwe stresvolle situasie of bedreiging vanuit sy persepsies 

en verwysingsraamwerk uit die verlede. Tydens 'n stresvolle insident is die 

depressie- en angslyer in die gewoonte om vanuit 'n depressiewe en angsvolle 

verwysingsraamwerk te dink en op te tree. Hierdie wyse van dink en optree is 

volgens sy onbewuste beter vir sy oorlewing van die stresvolle situasie, as wat denke 

en optrede vanuit 'n verwysingsraamwerk van die werklike onderliggende probleem 

sou wees. Die mediese hipnoanalise model is in staat om, tydens regressie, die au 

foutiewe gedagtepatrone te verander deur die onderliggende gedagte, wat probleme 

veroorsaak, bloat te le en te verwyder. Sodoende word die werklike onderliggende 

probleem blootgele en verwyder. Die persoon word vry van foutiewe persepsies van 

die verlede en in staat om te dink en in die toekoms op te tree volgens die nuwe, 

akkurate persepsies. 

Deur hierdie meganismes, bewys mediese hipnoanalise homself as 'n geskikte 

terapeutiese ingreep om depressie en angs suksesvol aan te spreek. 



SUMMARY 

THE USE OF HYPNOTHERAPY IN THE TREATMENT OF DEPRESSION AND 

ANXIETY WITH ADOLESCENTS AND ADULTS 

Lorna Francis Geer 

Degree: Doctor Educationis 

Subject: Psychological Education 

Promoter: Prof S F M Crous 

In the light of the far-reaching effects that depression and anxiety have on the lives 

and the quality of people's lives, there is a need for a dynamic, short term and 

directed therapy in order to determine the real underlying causes of depression and 

anxiety as soon as possible. This study aims to examine the use of hypnotherapy in 

the treatment of depression and anxiety with adolescents and adults. During the 

course of this study, it is shown that the medical hypnoanalysis model is well suited 

as a diagnostic technique and therapeutic intervention for treating the origins of 

depression and anxiety. 

The origin of emotional problems like depression and anxiety, often lies in the faulty 

perceptions that have been formulated during childhood incidents. Since the brain 

processes are not yet as developed as they will become in adult life, the conscious 

mind does not realize that the threat ceased to exist, and can therefore not remove 

such perceptions. 

Each person analyses new stressful situations from the perspective of his own 

perceptions and the frame of reference of the past. A person suffering from 

depression and anxiety is in the habit of generating depressive and anxious ways of 

thinking and acting when confronted with a new stressful situation. The subconscious 

mind considers these ways of thinking and acting as the best way of surviving the 

stressful situation, better than ways of thinking and acting from the frame of reference 

of the underlying problem. The medical hypnoanalysis model can detect and remove 

the real underlying problem by regressing the person to the time of the incident, thus 

correcting the old patterns of thinking and acting. The person is freed from past false 

perceptions, and can think and act according to his new, corrected perceptions. 

Through use of these mechanisms, medical hypnoanalysis has shown itself to be 

well suited to the treatment of depression and anxiety. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORIENTERING, PROBLEEMSTELLING EN PLAN VAN 

ONDERSOEK 

1.1 INLEIDING 

Gedurende die afgelope paar dekades het die hele wereld en dus ook Suid·Afrika in 

die besonder drasties verander op aile gebiede. Hierdie veranderinge was in 'n groot 

mate progressief en positief van aard. Mense is baie meer mobiel en het 'n wyer 

vryheid van keuse ten opsigte van 'n individuele en persoonlik bevredigende 

lewenstyl. Die vooruitgang op tegnologiese gebied en persoonlike vryhede het egter 

ook gepaard gegaan met 'n baie hoe koste. 

Die lewe het as gevolg van al die veranderinge ook baie meer stresvol en moeilik 

geword vir mense. In Suid-Afrika het veral die politieke woelinge wat opgebou het 

rondom die algemene verkiesing van 1994 en die toename in spanning en toename 

in kriminaliteit wat daarmee gepaard gegaan het, tot hierdie toestand bygedra. In die 

tydperk daarna het daar 'n algemene omwenteling in die land plaasgevind, 

aangesien veel ou bekende strukture eensklaps verander het. Die term "nuwe Suid

Afrika" was op alma! se Iippe en ingrypende veranderinge het op aile gebiede plaas 

gevind. Regstellende aksie was die nuwe gonswoord wat 'n bedreiging vir elke 

werknemer in Suid-Afrika ingehou het. Nasionale simbole waarmee die mense van 

Suid-Afrika ge"identifiseer het soos die springbok as die land se embleem, is vervang. 

Die landsvlag sowel as die volkslied is ook verander, wat die vraag by die mens laat 

ontstaan het oor wie hy is en waar hy tuishoort. Geweld en misdaad het begin hoogty 

vier wat 'n toename in depressie en angs in Suid-Afrikaners tot gevolg gehad het. 

Dwelmprobleme, vigs, moord en geweld is aan die orde van die dag. Goed 

gekwalifiseerde mense het geemigreer na ander Iande, wat groot verandering en 

aanpassing van hulle geverg het. Vele gesinne is op die manier ontwrig - grootouers 

sonder die ondersteuning van kinders en kleinkinders. Die afgelope dekade is dus 

gekenmerk deur grondliggende veranderinge in die wereld, maar veral in Suid-Afrika. 

Depressie het in Amerika amper tienvoudig toegeneem na die tweede wereld oorlog 

(Yapko, 1997: xx). Dit affekteer toenemend mense op jonger ouderdomme. 

Depressie word deur Yapko (1997: xi) beskryf as 'n ongesteldheid wat enige persoon 

van enige ouderdom kan tref. Die slagoffers van depressie voel ellendig en ontneem 

van blydskap en genoegdoening. Die mag van depressie is gelee in die vermoe om 

'n persoon te laat voel dat wat hy ook al doen, hy nooit weer die gevoel van 

1 



rustigheid en tevredenheid met die lewe sal kan ervaar nie. Depressie neem toe soos 

'n samelewing meer Westers van aard raak. In Amerika is depressie tans die mees 

algemene probleem in geestesgesondheid. Dit affekteer aile ouderdomsgroepe 

hoewel meer mense in die ouderdomsgroep vyf en twintig tot vier en veertig geneig 

is om daaraan te ly. Op hierdie stadium groei die adolessente groep wat aan 

depressie ly die virinigste. Mense wat in stedelike gebiede in Amerika woon is 

volgens Yapko (1997: 1 0) drie keer meer geneig tot major depressie as mense wat 

op die platteland woonagtig is. Op 'n gegewe oomblik het ongeveer twintig miljoen 

Amerikaners aan depressie gely toe hy sy boek in 1997 gepubliseer het. Vroue is 

twee tot drie keer meer geneig tot depressie as mans in Amerika (Yapko, 1997: 12). 

Die dinge wat 'n persoon tans meet hanteer is ook baie meer kompleks as vroeer 

(Yapko, 1997: 17). Die volgende veranderinge in ons samelewing is 'n bewys van die 

meer komplekse aard van sake wat hanteer meet word. Werksomstandighede en

geleenthede het verander soos dit duidelik blyk uit die statistieke wat aandui dat 

werknemers gemiddeld elke vyf jaar van werk verander. Vandag is dit moeilik om 

werk te kry en die kompetisie vir werk is baie groot. Daar is minder ekonomiese 

sekuriteit. Gesinsekuriteit was altyd 'n groot stabiliserende faktor in mense se 

lewens, maar met die hoe egskeidingsyfer wereldwyd is dit sterk aan die afneem. Die 

gevolg is dat kinders se lewe ook nou moeiliker is. Hulle sien die ander ouer na 'n 

egskeiding baie minder, word gekonfronteer met dinge soos dwelms, seks en geweld 

op 'n baie jong ouderdom en die groepsdruk is baie sterk. 

Die meer gekompliseerde en veranderende lewe skep angs by mense, veral as die 

veranderinge vinniger geskied as waarmee hulle kan tredhou. Baie mense ervaar die 

aanslae van die lewe as so oorweldigend dat hulle dit nie realisties kan hanteer nie. 

Ander raak uitgeput in die hantering van die aanslae van die lewe. Stres is 'n basiese 

komponent van depressie (Yapko, 1997: 4). Elke persoon ervaar en hanteer stres op 

sy eie manier. Dit is die hoofrede waarom depressie in soveel verskillende vorme 

voorkom en daarom soms baie moeilik diagnoseerbaar is. Sommige mense is dus 

om hierdie rede depressief sender om te weet daarvan. Angs gaan soos stres, 

dikwels gepaard met depressie. 

Pasiente met simptome van angs of depressie kom meld hulle daagliks by algemene 

praktisyns en spesialiste aan en dit vorm 'n groot gedeelte van hulle daaglikse werk 

(Montgomery, 1990: 1 ). Die diagnosering en hantering van angs word dikwels oor die 

hoof gesien deur die mediese professie en sielkundiges. Depressie is oor die 
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algemeen geed nagevors, maar in vergelyking daarmee is min navorsing gedoen oar 

angs. Medici is geneig om pille met 'n kalmerende invloed voor te skryf vir pasiente 

met simptome van angs. Die gevaar van verslawing en misbruik bestaan egter altyd 

en dit is nie 'n antwoord op die angs nie (Sims en Snaith, 1988: vii). 

Hierdie toedrag van sake illustreer dat 'n groat aantal mense nie in staat is om die 

gevolge van depressie en angs sander hulp die hoof te bied nie. Dit is nodig om 

ondersoek in te stel na 'n terapie of terapeutiese tegniek wat aangewend kan word 

om aan mense die nodige hulp en ondersteuning te bied sodat hulle hierdie 

probleme te bowe kan kom. Nie aileen het mense nodig om hulle oombliklike 

probleme die hoof te bied nie ('n korttermyri intervensie), maar verkieslik meet hulle 

heeltemal van die grondliggende redes vir depressie en angs bevry word (langtermyn 

gevolge). Hierdie studie sal aangewend word om sodanige ondersoek te doen. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Depressie en angs blyk hedendaags 'n ingrypende invloed op mense se lewens en 

hulle lewenskwaliteit te he. Daar is 'n dringende behoefte aan 'n dinamiese, 

korttermyn en gerigte terapie om in die kortste moontlike tyd by die werklike 

onderliggende oorsake van die depressie en angs uit te kom. Vanuit hierdie 

vertrekpunt is die volgende navorsingsprobleem dus geformuleer: 

Is dit moontlik om depressie en angs met hipnoterapeutiese tegnieke aan te 

spreek? lndien wei, wat is die aard en omvang van die terapie? 

1.2.1 Neweprobleemstellings 

o Is daar 'n onderliggende verwantskap tussen die oorsprong van depressie en 

angs? 

o Wat is die oorsake van depressie? 

o Wat is die oorsake van angs? 

o Wat is die onderliggende verwantskap tussen depressie en angs? 

o Is hipnoterapie 'n geskikte terapeutiese intervensie? 

o Wat is die aard en omvang van hipnoterapie? 

o Hoe sluit dit aan by die onderliggende verwantskap tussen depressie en 

angs? 
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o Kan die mediese hipnoanalise model gebruik word in die hantering van depressie 

en angs? 

o Wat is die aard en omvang van die mediese hipnoanalise model? 

o Hoe sluit dit aan by die onderliggende verwantskap tussen depressie en 

angs? 

o Wat sou 'n geskikte terapeutiese verloop wees om depressie en angs 

deur middel van die mediese hipnoanalise model aan te spreek? 

1.3 DOELSTELLINGS 

Die oorkoepelende doel van hierdie studie is om te bepaal of depressie en angs 

suksesvol met behulp van hipnoterapeutiese tegnieke aangespreek kan word, asook 

om die aard en omvang van die terapie te bepaal. Die volgende is verdere 

doelstellings vir hierdie studie: 

o Om die onderliggende verwantskap tussen depressie en angs te bepaal, deur die 

volgende newedoelstellings aan te spreek: 

o Om die oorsprong van depressie bloat te h§ deur die ontstaan en oorsake 

daarvan te ondersoek. 

o Om die oorsprong van angs uit te wys deur die ontstaan en oorsake 

daarvan te bestudeer. 

o Om te seek na 'n onderliggende verwantskap tussen depressie en angs 

deur te fokus op moontlike gemeenskaplike onderliggende emosionele 

prosesse wat by beide ter sprake is. 

o Om te bepaal of hipnoterapie 'n geskikte terapeutiese intervensie is, deur die 

volgende newedoelstellings te bereik: 

o Om die aard en omvang van hipnoterapie te ondersoek. 

o Om te bepaal hoe hipnoterapie aansluit by die onderliggende 

verwantskap tussen depressie en angs. 

o Om te bepaal of die mediese hipnoanalise model gebruik kan word in die 

hantering van depressie en angs, deur die volgende newedoelstellings aan te 

spreek: 

o Om die aard en omvang van die mediese hipnoanalise model te 

ondersoek. 
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o Om die toepaslikheid daarvan vir die hantering van depressie en angs te 

ondersoek, deur na die onderliggende verband tussen depressie en angs 

te verwys. 

o Om te bepaal of die teoretiese raamwerk wat deur die studie gestel word, 

ge'illustreer kan word deur die toepassing daarvan op 'n werklike geval. 

1.4 BEGRIPSVERHELDERING 

In die lig van die voorafgaande probleem- en doelstellings vra die volgende begrippe 

om verdere toeligting. 

1.4.1 Depressie 

Uit die hedendaagse Sielkunde literatuur (Carson en Butcher, 1992: G-5; Louw en 

Van Jaarsveld, 1989: 167-168; Plug, Meyer, Louw en Gouws, 1987: 60; Wilkinson, 

1989b: 4) blyk dit duidelik dat depressie beskou word as 'n emosionele staat wat 

gekenmerk word deur intense neerslagtigheid en gevoelens van ontoereikendheid, 

pessimisme omtrent die toekoms, onsekerheid, hulpeloosheid, hopeloosheid, 

wanhoop en eensaamheid. Dit word beskryf as 'n versteuring van die gemoed wat 

gepaard gaan met 'n verskeidenheid van fisieke en sielkundige simptome wat betref 

die denke, dryfkrag en oordeelsvermoe. 

'n Major depressiewe episode (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 

fourth edition (DSM IV), 1994: 327) word beskryf as 'n depressiewe gemoed of 

verlies aan belangstelling of genot. Verdere kenmerke sluit in 'n merkbare 

vermindering in belangstelling of genet in amper aile aktiwiteite, 'n verandering in 

aptyt (verhoging of verlaging), slaapversteurings, 'n merkbare afname of toename in 

psigomotoriese aktiwiteite, moegheid of uitputting, gevoelens van niks werd wees, 

oormatige of onvanpaste skuldgevoelens, verminderde vermoe om te dink of te 

konsentreer, besluitloosheid en aanhoudende selfmoordgedagtes. 

1.4.2 Angs 

Kenmerke van veralgemeende angsversteuring (DSM IV, 1994: 435-436) word 

beskryf as oormatige angs en kwelling wat handel oor gebeurtenisse of aktiwiteite 

soos werk- en skoolprestasie. Die persoon vind dit moeilik om die kwelling of 

bekommernis te beheer en dit word geassosieer met rusteloosheid, raak gou moeg, 

5 



moeilike konsentrasie, vergeetagtigheid, ge"irriteerdheid, gespanne spiere, moeilik 

aan die slaap te raak of rustelose, onbevredigende slaap. Die angs, kwellings of 

fisieke simptome veroorsaak klinies betekenisvolle nood of benadeling op sosiale 

vlak, beroepsvlak of ander belangrike vlakke van funksionering. 

Angs word in die literatuur (Carson et al, 1992: G-2; Louw, 1989: 129-130; 

Montgomery, 1990: 23; Sims et al, 1988: 17) beskryf as algemene gevoelens van 

oormatige vrees en kwelling. Dit gaan gepaard met 'n verskeidenheid fisieke en 

sielkundige simptome sacs chroniese ontsteltenis, mismoedigheid en ongemak. 

1.4.3 Hipnose 

Wanneer die literatuur ten opsigte van die teoretiese beskouinge oar hipnose 

bestudeer word, is dit duidelik dat daar geen eenvormige definisie bestaan nie. In 

hoofstuk 3 sal die dilemma random enkele uiteenlopende definisies van hipnose 

ge"illustreer en verder volledig bespreek word. Vir duidelikheid sal daar vir eers as 

verheldering volstaan word by Matez (1992: 12) wat hipnose beskryf as die fyn 

ingestelde instrument wat, sacs 'n dokter se skalpel, die dokter in staat stel om onder 

die oppervlak in te kern tot by die werklike, onderliggende problema. 

1.4.4 Hipnoterapie 

Hipnoterapie is 'n terapeutiese modaliteit met spesifieke terapeutiese doelwitte 

waartydens die pasient in hipnose met spesifieke metodes behandel word wat strek 

van eenvoudige suggesties tot psigoanalise (Oiness en Gardner, 1988: 13). Volgens 

die opleidingshandleiding vir tradisionele hipnoanalise in Suid-Afrika (South African 

Society of Clinical Hypnosis, 1998: 2-3) het klassieke hipnoterapie ontwikkel uit 

tradisionele klassieke psigoanalise en word hipnose gebruik om die psigoanalitiese 

proses vinniger te laat verloop. 

Kirsch, Lynn & Rhue (1993: 4) is van mening dat hipnoterapie gedefinieer kan word 

as "the addition of hypnosis to accepted psychological or medical treatment" en dit 

"involves a blending of ideas and techniques from different theoretical perspectives". 

1.5 METODOLOGIE 

By wyse van 'n literatuurstudie as navorsingsmetode sal die oorsprong van depressie 

en angs verken en gesoek word na 'n onderliggende verwantskap tussen depressie 
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en angs. Daar sal vanuit die literatuur gefokus word op moontlike gemeenskaplike 

onderliggende emosionele prosesse wat by beide depressie en angs ter sprake is. 

Die aard en omvang van hipnoterapie sal ondersoek word deur middel van 'n 

literatuurstudie met die doel om dit te beoordeel as geskikte diagnostiese tegniek en 

terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs. 

Daar sal van gevallestudies gebruik gemaak word om die literatuurstudies te 

illustreer. 

1.6 PLAN VAN ONDERSOEK 

In hoofstuk een is die drastiese verandering op aile gebiede van die lewe ocr die 

afgelope dekades as die oorsaak uitgewys dat die lewe baie meer stresvol en moeilik 

geword het vir mense. Depressie en angs word direk geassosieer met die ontstaan 

en voortduur van ongesonde strestoestande, veral as die veranderinge vinniger 

geskied as waarteen mense kan byhou. Aangesien elke persoon hierdie 

strestoestande op sy eie manier ervaar, is dit die hoofrede waarom depressie in 

soveel verskillende vorme voorkom en daarom soms baie moeilik diagnoseerbaar is. 

Die diagnosering en hantering van angs word oak dikwels ocr die hoof gesien deur 

die mediese professie en sielkundiges omdat daar ocr die algemeen min navorsing 

gedoen is ocr angs in vergelyking met depressie. Dokters is dus geneig om pille met 

'n kalmerende invloed voor te skryf vir pasiente met simptome van angs sender om 

die werklike onderliggende oorsake te behandel. In die lig hiervan word die probleem 

dus gestel of dit moontlik is om depressie en angs met hipnoterapeutiese tegnieke 

aan te spreek. lndien wei, om die aard en omvang van sodanige terapie te bepaal. 

Die doel van hoofstuk twee is om die terme "depressie" en "angs" vanuit die 

literatuur te definieer, hul teoretiese oorspronge te ondersoek en te kyk na die 

ontstaan en oorsake van elk. Vervolgens sal na 'n verwantskap tussen depressie en 

angs gesoek word deur te fokus op moontlike gemeenskaplike onderliggende 

emosionele prosesse by beide wat ter sprake is. 

In hoofstuk drie sal 'n oorsig ocr hipnoterapie gegee word. Psigoterapie sal 

onderskei word van hipnoterapie en die verskil tussen hipnoterapie en hipnoanalise 

uitgewys word. Verskillende vorme van hipnoterapie sal bespreek word en die 

mediese hipnoanalise model sal ge'identifiseer word om as geskikte diagnostiese 
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tegniek en terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs 

beoordeel te word. 

In hoofstuk vier sal die mediese hipnoanalise model ondersoek word in terme van 

sy wesenskenmerke ten einde depressie en angs te kan hanteer. Die hulpmiddels 

waarmee diagnostisering moontlik is, sal verken word. Die insig wat in hoofstuk twee 

ocr die ontstaan van emosionele probleme verkry is met betrekking tot depressie en 

angs, sal dan gebruik word om 'n metode vir die beplanning van terapie te formuleer. 

Die mediese hipnoanalise model sal vervolgens aan die hand van die kriteria, wat in 

hoofstuk twee afgelei is, beoordeel word ten opsigte van geskiktheid as diagnostiese 

tegniek en terapeutiese intervensie. 

In hoofstuk vyf kern 'n gevallestudie van depressie en angs onder die soeklig. Die 

volledige proses van diagnostisering sal beskryf en verduidelik word vir die 

toepaslike vorm van hipnoterapie. Die verloop van die terapie sal volledig uiteengesit 

en verduidelik word. Laastens sal die geskiktheid van die vorm van hipnoterapie vir 

die hantering van depressie en angs op grand van die gevallestudie beoordeel word. 

In hoofstuk ses sal die studie saamgevat word. In die bevindinge sal die mate 

waarin die gevallestudie die toepaslikheid aldan nie van die literatuurstudies toelig, 

weergegee word. Laastens sal aanbevelings rakende die studie gegee word. 
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HOOFSTUK2 

DEPRESSIE EN ANGS - 'N LITERA TUUROORSIG 

2.1 INLEIDING 

Die afgelope dekades se drastiese verandering op aile gebiede van die lewe dra by 

tot die hedendaagse stresvolle en moeilike lewe. Wanneer hierdie veranderinge 

vinniger plaasvind as waarteen mense kan byhou, veroorsaak dit depressie en angs. 

Stres affekteer die hart en bloedvate op verskeie maniere. Die belangrikste is dat dit 

'n groat bydrae lewer tot die verhoging in bloeddruk (hipertensie). Stres stimuleer die 

vrystelling van sekere chemiese stowwe in die liggaam, wat daartoe lei dat die 

bloedvate uiters sensitief raak vir die verandering in bloeddruk. Die skeletspiere se 

bloedvate verwyd terwyl die van die vel vernou. Die doel daarvan is om die persoon 

in staat te stel om sy spiere te kan gebruik om te veg of te vlug. lndien hierdie 

persoon 'n wand op die vel sou opdoen in hierdie proses, sal dit minder bloei en die 

kans op oorlewing verhoog. Die gevolg is egter dat die hart nou die bleed teen 'n 

grater weerstand deur die liggaam meet pomp vir sirkulasie, wat dus 'n verhoging in 

die bloeddruk tot gevolg het. lndien daar saam met die verhoging in bloeddruk oak 

hoe cholesterol teenwoordig is, veroorsaak dit 'n verstopping in die bloedvate. Die 

gevolg hiervan is 'n spasma of vernouing in veral die kroonslagare. Die eindresultaat 

is dat die hart soveel harder meet werk om die bleed deur die liggaam gesirkuleer te 

kry, veral na die hartspiere waar die vernouing voorkom. Dit het dan oak pyne in die 

bars en uiteindelik hartaanvalle tot gevolg (Jackson, 1990: 11-12; Jude, 1998: 26). 

Interessante statistieke in 1982 random die oorsake van sterftes in Amerika het 'n 

duidelike tendens uitgewys. Amper 'n miljoen Amerikaners het gesterf aan hart- en 

bloedvatsiektes. In dieselfde jaar ken die helfte soveel sterftes toegeskryf word aan 

kanker terwyl slegs tien persent van daardie hoeveelheid sterftes aan ongelukke te 

wyte was. Hart- en bloedvatsiektes was dus by verre die hoofoorsaak van sterftes. 

Meer as sewentig persent van die sterftes het plaasgevind as gevolg van 

voorkombare en beheerbare gesondheidsprobleme. Die Amerikaanse 

Hartstigtingsorganisasie is van mening dat 'n gesonde dieet, oefening en 

streshantering die sleutel is tot die vermyding van kardiovaskulere siektes (Zelling, 

1996). 

In hoofstuk een is aangedui hoedat depressie en angs twee faktore is wat direk 

geassosieer word met die ontstaan en voortduur van ongesonde strestoestande. Die 
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doel van hoofstuk twee is om die terme "depressie" en "angs" vanuit die literatuur te 

definieer, hul teoretiese oorspronge te ondersoek en te kyk na die ontstaan en 

oorsake van elk. Vervolgens sal na 'n verwantskap tussen depressie en angs gesoek 

word deur te fokus op moontlike gemeenskaplike onderliggende emosionele 

prosesse wat by beide ter sprake is. 

2.2 ANGS 

Sims et al (1988: vii) huldig die volgende opinie: "Anxiety may prove to be not just a 

nuisance but a calamity to an individual. It can pervade every aspect of human 

activity and alter the way he or she sees the world to such an extent that he can no 

longer cope adequately with the ordinary demands of life. This can result in 

considerable economic cost and human suffering to the victim and his family". 

In die lig hiervan blyk dit dat angs 'n baie groat invloed het op die normale 

funksionering van 'n persoon. Dit is daarom van groat belang om die oorsprong van 

angs bloat te le en sodoende die wesenskenmerke daarvan uit te wys, sodat 'n 

geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie gevind kan word vir die 

suksesvolle hantering daarvan. 

2.2.1 Oorsprong van die begrip "angs" 

Die woord angs is afkomstig van die latynse woord anxietas, wat "troubled mind" 

beteken (Sims et al, 1988: 17). In die laaste 2000 jaar het die betekenis van die 

woord min verander. 

Die begrippe angs, fobie en paniek het hul oorsprong in die verpersoonliking van 

emosies in griekse gode. Daar is onderskei tussen die begrip psyche, die onsterflike 

siel, en thymes, die sterflike siel of gees. Psyche is geassosieer met die kop en was 

eintlik die onverganklike lewenskrag waarvolgens 'n persoon lewe. Die rugmurgvog 

was die essensie van die psyche en is gelykgestel aan saadvog. In die opsig was 

psyche nie net 'n persoon se individuele lewensbeginsels nie, maar ken oorgedra 

word deur voortplanting. Gevolglik is geredeneer dat 'n persoon slegs sy lewenskrag 

en onsterflike siel ken behou deur kuisheid. Dit was dus vrugbare grand vir die 

ontwikkeling van angs en verklaar in 'n mate middeleeuse strenge onthouding en die 

verband tussen angs en seksualiteit wat so prominent uitstaan in Freud se 

benadering (Sims et al, 1988: 19). 
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Gedurende die negentiende eeu het die beg rip angs vir die eerste keer in psigiatriese 

geskrifte verskyn as "agitation" (opskudding of woelsug) tydens die beskrywing van 

depressiewe psigose. Dit was eers in die 1920's wat dit as angsneurose bekend 

geword het (Sims et al, 1988: 29). 

Die Freudiaanse siening van angs (Kaplan, Sadock en Grebb, 1994: 573) het 

ongeveer 'n eeu gelede ontstaan toe Sigmund Freud die term angsneurose begin 

gebruik het. Twee vorme van angs is ge"identifiseer. Die eerste vorm was afkomstig 

van seksuele spanning en die normale uitlaat daarvoor was seksuele omgang. 

Geheel onthouding en coitus interruptus het die seksuele spanning egter laat opbou, 

met neurose as resultaat. Volgens Freud kon verhoogde angs dus in verband 

gebring word met 'n libidinale blokkasie (blokkering van die geslagsdrif) en het 

senuweeswakte, verbeelsiekte en angsneuroses tot gevolg gehad. Dit het dus alles 

'n biologiese basis gehad. Die tweede vorm van angs was 'n diffuse gevoel van 

bekommernis of vrees wat afkomstig was van 'n onderdrukte gedagte of wens. 

Hierdie vorm van angs was verantwoordelik vir die psigoneuroses soos histerie, 

fobiee en obsessionele neuroses. Volgens Freud het hierdie angsneuroses dus 

primer in verband gestaan met psigologiese faktore, eerder as fisiologiese faktore. 

lntra-psigiese konflik was dus verantwoordelik vir angs en psigoneuroses, en die 

gevolglike angs was minder intens en dramaties as die van werklike neuroses. 

Die Oxford English Dictionary (1961: 379) beskryf die volgende drie gebruike van die 

woord angs: 

o "the quality or state of being anxious; uneasiness or troubled in mind about some 

uncertain event; solicitude, concern"; 

o "strained or solicitous desire"; 

o "pathological - a condition of agitation and depression with a sensation of 

tightness and distress in the praecordial region" 

2.2.2 Die aard van angs 

Volgens Higgins (1989: 245) is angs een van die moeilikste sielkundige begrippe om 

te definieer hoewel dit een van die begrippe is wat die algemeenste gebruik word. 

Angs word in die literatuur met vrees vergelyk. Kaplan et al (1994: 574) beskryf angs 

as 'n waarskuwingsteken; dit waarsku 'n persoon van dreigende gevaar en stel hom 

in staat om voorsorgmaatreels te tref en sodoende die bedreiging te kan hanteer. 

Vrees is die respons op 'n werklike, bekende, eksterne bedreiging afkomstig van 'n 
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oorsprong met geen teenstrydighede. Angs kan daarenteen beskryf word as die 

respons op 'n onbekende, interne en vae bedreiging afkomstig van 'n teenstrydige 

oorsprong. Die hoof psigologiese verskil tussen die twee emosionele response le in 

die hewigheid van vrees en die langdurige aard van angs. Meyer, (1988a: 53-54) tref 

onderskeid tussen realiteitsangs en neurotiese of morele angs. Realiteitsangs is 

angs vir werklike gevare in die eksterne wereld en dit word in hedendaagse 

psigologiese terminologie vrees genoem. Realiteitsangs is gewoonlik baie 

onaangenaam en hewig maar dit is meestal moontlik om iets daaromtrent te doen. 

Dit beteken dat die bedreiging, hetsy dit veroorsaak word deur 'n gevaarlike ding, 

persoon of dier (dus ekstern), beveg of verdryf kan word. Dit is gewoonlik ook 

moontlik om uit die situasie te vlug (Meyer, 1988a: 53). In teenstelling hiermee is die 

aard van neurotiese of morele angs in die persoon self gelee (dus intern). Die 

oorsaak van die angs is dus geheel of gedeeltelik onbewus en daarom is dit vir die 

persoon uiters moeilik of soms onmoontlik om pierdie soort angs te hanteer (Meyer, 

1988a: 54). 

Higgins (1989: 247) tref 'n onderskeid tussen die reaksie van 'n persoon op 'n 

werklike bedreiging op 'n gegewe oomblik wat hom liggaamlik of sielkundig kan 

skaad (vrees) en 'n denkbeeldige bedreiging wat gebaseer is op verwagtinge wat 

spruit uit 'n ge·internaliseerde oortuiging of waardesisteem (angs). Higgins (1989: 

254-255) definieer angs as die resultaat van 'n persoon se persepsies oor hoe hy in 

'n spesifieke verband of konteks in die toekoms sal optree. Angs ontstaan dus 

wanneer 'n persoon die volgende drie aspekte omtrent homself met mekaar vergelyk 

in terme van sy optrede in 'n spesifieke konteks in die toekoms: 

o Die persoon wat hy is en hoe hy sal optree in die spesifieke konteks in die 

toekoms. 

o Die persoon wat hy behoort te wees en hoe sy vertoning behoort te lyk in die 

spesifieke konteks in die toekoms. 

o Die persoon soos wat ander mense dink hy moet wees en hoe ander dink hy in 

die spesifieke konteks in die toekoms behoort te vertoon of optree. 

lndien 'n persoon van mening is dat sy huidige vermoens ongunstig vergelyk met wat 

hy dink dit behoort te wees of wat ander dink dit moet wees, sal hy angs ervaar. 

Toetsangs is 'n goeie voorbeeld hiervan. 'n Leerling wat van mening is dat hy baie 

min sal kan vermag (sy persepsie van sy wiskunde kennis) met die wiskunde 

vraestel (sy persepsie, sowel as die van die onderwyser, van wat sy kennis behoort 

te wees), sal baie angs ervaar wanneer hy die vraestel skryf. In terapie word daar 
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dan oak volgens Higgins (1989: 255) gefokus op die volgende aspekte ten einde die 

gevoelens van angs op 'n hanteerbare vlak te bring: 

o Verhoog die persoon se vermoe om sy optrede in toekomstige situasies meer 

akkuraat te beoordeel, en dan oar te gaan tot geskikte optrede. 

o Herevalueer die belangrikheid van hoe ander mense hom in elke konteks 

beoordeel. 

o Herevalueer die betekenis van die uitkoms van elke gebeurtenis. 

Uit die definisie en aard van angs blyk dit dat angs nie altyd net negatief is nie maar 

gebaseer is op persoonlike persepsies. In die lig hiervan sal daar nou gefokus word 

op normale en patologiese angs. 

2.2.2.1 Normale en patologiese angs 

Feitlik aile mense ervaar in die algemeen die sensasie van angs. Hierdie gevoel word 

gekenmerk deur 'n diffuse, ongemaklike en vae gewaarwording van vrees en gaan 

gewoonlik gepaard met simptome soos hoofpyn, sweet, hartkloppings, benoudheid in 

die bars en 'n effense ongesteldheid van die maag (Kaplan et al, 1994: 573). Ten 

spyte van die ongemak wat angs veroorsaak, is daar oak positiewe aspekte daaraan 

verbonde. Normale angs dien as 'n waarskuwingsteken om 'n persoon attent te maak 

op potensiele werklike gevaar. Aangesien dit toekomsgerig is, help dit 'n persoon om 

bedag te wees op potensieel gevaarlike situasies ten einde planne te beraam om 

sulke situasies te kan hanteer. Omdat angs 'n onaangename sensasie is, motiveer 

dit 'n persoon om situasies wat met angs gepaard gaan, te vermy (Hoehn-Saric en 

Mcleod, 1994: 119). Groei, verandering, ervaring van nuwe dinge en die 

ontwikkeling van 'n mens se eie identiteit en om die doel in die lewe te ontdek, gaan 

normaalweg gepaard met gevoelens van angs (Kaplan et al, 1994: 573). Die ervaring 

van angs in sekere situasies tydens die veg of vlug reaksie is 'n normale en 

noodsaaklike emosie. Net genoeg angs verhoog byvoorbeeld die prestasie tydens 

die lewering van 'n toespraak of in 'n eksamen situasie (Sims et al, 1988: 3). 

Normale angs kan dus omskryf word as die aangewese emosie om bepaalde 

omstandighede van 'n spesifieke situasie te kan hanteer. Dit is die emosionele 

metgesel van die dryfkrag wat nodig is om 'n liggaamlik of sielkundig onverwagte 

gebeurtenis te kan hanteer (Hoehn-Saric en Mcleod, 1993: 177; Sims et al, 1988: 4). 

Dit motiveer 'n persoon om verpligtinge geed na te kom. Beperkte, hanteerbare 

vlakke van angs kan 'n persoon help om meer oplettend en bewus te wees van wat 
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om hom aangaan. Beperkte angsvlakke kan 'n persoon oak help om beter te 

presteer in komplekse take as wat die geval sou wees indien daar geen sprake van 

angs was nie (Higgins, 1989: 246). 

Patologiese angs kan op drie maniere voorkom. Dit impliseer eerstens dat die 

emosionele respons (die angs wat ervaar word) sander 'n stimulus plaasvind of uit 

verhouding is met die stimulus. Tweedens hou dit vir 'n onredelike lang tyd aan nadat 

die stimulus verwyder is. Derdens is dit onvanpas om die bedreiging wat die stimulus 

inhou, te hanteer (Hoehn-Saric et al, 1993: 177; Sims et al, 1988: 4). 

Algemeen gestel is angs dus 'n noodsaaklike deel van 'n persoon se reaksie op 'n 

eksteme bedreiging. lndien die bedreiging egter denkbeeldig van aard is, of die angs 

nie in verhouding is met die erns van die bedreiging nie of indien dit teenwoordig bly 

nadat die bedreiging reeds iets van die verlede is, raak angs abnormaal of patologies 

(Hoehn-Saric et al, 1993: 177; Sims et al, 1988: 4). 

Die fokus van hierdie studie sal op patologiese angs wees, aangesien dit 

deurdring na elke aspek van 'n mens se lewe en 'n persoon se uitkyk op die lewe in 

so 'n mate kan verander dat hy nie Ianger die alledaagse eise van sy lewe kan 

hanteer nie. 

2.2.2.2 Patologiese angs 

Die DSM IV (1994: 393) beskryf die volgende patologiese angsversteurings: 

o paniekversteuring sander agorafobie 

o paniekversteuring met agorafobie 

o agorafobie sander 'n geskiedenis van paniekversteuring 

o spesifieke fobies 

o sosiale fobie 

o obsessief-kompulsiewe versteuring 

o posttraumatiese stresversteuring 

o akute stresversteuring 

o veralgemeende angsversteuring 

o angsversteuring a.g.v. 'n algemene mediese toestand 

o angsversteuring veroorsaak deur dwelmmisbruik, medikasie of toksiese 

blootstelling 

o angsversteuring wat nerens anders gespesifiseer word nie 
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'n Bespreking van al bogenoemde angsversteurings val buite die veld van hierdie 

studie en die Ieser word verwys na die afdeling angsversteurings in die DSM IV 

(1994: 393-444) vir volledige inligting. 

Die DSM IV word tans deur psigiaters, dokters en sielkundiges gebruik om 'n 

diagnose te maak, sowel as vir die beplanning van die behandeling vir angs. Hoewel 

bogenoemde patologiese angsversteurings deur psigiaters met medikasie behandel 

word, kom die volgende twee angsversteurings tans meer algemeen voor in die 

spreekkamers van sielkundiges in Suid-Afrika. Ten einde die sielkundige nood te kan 

verstaan wat gepaardgaan met hierdie angsversteurings, word die kenmerke 

daarvan vervolgens genoem. 

2.2.2.2.1 Angsaanvalle 

Kenmerke van angsaanvalle (DSM IV, 1994: 395): 

'n Onderskeibare periode van intense vrees en ongemak waartydens vier of meer 

van die volgende simptome onverwags ontwikkel en 'n hoogtepunt bereik binne tien 

minute: 

o hartkloppings, vinnige polsslag of 'n verhoogde hartslag 

o sweet 

o siddering of bewing 

o gewaarwordinge van versmoring of kart van asem 

o gevoel van verstikking 

o borspyne en ongemak 

o naarheid en maag ongesteldheid 

o gevoelens van duiseligheid, onvastheid, lighoofdigheid of floute 

o gevoelens van onwerklikheid of verwyderdheid van die self 

o vrees om beheer te verloor of om mal te raak 

o vrees om dood te gaan 

o sensasies van verdowing of tinteling 

o koue of warm gloede 

2.2.2.2.2 Veralgemeende angsversteuring 

Kenmerke van veralgemeende angsversteuring (DSM IV, 1994:435-436): 

o Oormatige angs en kwelling wat vir ten minste ses maande meer kere 

teenwoordig is as wat die persoon vry is van hierdie simptome. Die angs en 
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kwelling handel oor 'n aantal gebeurtenisse of aktiwiteite soos werk- en 

skoolprestasie. 

o Die persoon vind dit moeilik om die kwelling of bekommernis te beheer. 

o Die angs en kwelling word geassosieer met drie of meer van die volgende ses 

simptome. Sommige van die simptome meet vir ten minste die afgelope ses 

maande teenwoordig wees. Belangrik: Slegs een item hoef teenwoordig te wees 

ten einde veralgemeende versteuring by kinders te diagnoseer. 

( 1) Rusteloosheid 

(2) Raak gou moeg 

(3) Konsentreer moeilik of geheue word totaal ingeperk 

(4) Ge'irriteerdheid 

(5) Gespanne spiere 

(6) Raak moeilik aan die slaap of vind dit moeilik om aan te hou slaap of 

rustelose onbevredigende slaap 

o Die fokus van die angs of k:welling is nie beperk tot kenmerke van 'n as I 

versteuring nie (sien DSM IV vir voorbeelde). 

o Die angs, k:welling of fisieke simptome veroorsaak klinies betekenisvolle nood of 

benadeling op sosiale vlak, beroepsvlak of ander belangrike vlakke van 

funksionering. 

o Die versteuring is nie as gevolg van direkte fisiologiese effekte van 

dwelmmiddels, medikasie of 'n algemene mediese toestand nie en kom nie 

uitsluitlik voor tydens 'n gemoedsversteuring, 'n psigotiese versteuring of 'n 

deurdringende ontwikkelingsversteuring nie. 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat bogenoemde kenmerke van 

angsaanvalle en veralgemeende angsversteuring sodanig is dat dit elke aspek van 'n 

persoon se lewe aanraak. Dit is by magte om 'n persoon se uitkyk op die lewe in so 

'n mate te be'invloed dat hy nie Ianger die alledaagse eise van sy lewe kan hanteer 

nie. Ten einde die aard van angs bloat te le sal daar vervolgens gekyk word na 

teoretiese verklaringsmodelle vir die ontstaan en oorsake van angs. 

2.2.3 Teoretiese verklaringsmodelle vir die ontstaan en oorsake van angs 

Aangesien die benadering tot die behandeling of hantering van angs gebaseer is op 

die oorsake, is dit nodig om ondersoek in te stel na die wyse waarop die ontstaan en 

oorsake van angs verklaar word. Vervolgens word 'n oorsig gebied van 'n paar sulke 

verklaringsmodelle: 
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2.2.3.1 Die biologiese verklaringsmodel van angs 

Die biologiese verklaringsmodel van angs het ontwikkel uit die studie van diere, die 

studie van pasiente waar biologiese faktore vasgestel kon word, die toenemende 

kennis in verband met basiese neuro-sielkunde, en die uitwerking van psigotrope 

medikasie (Kaplan et al, 1994: 576). Dit beteken dat daar op bogenoemde gebiede 

gesoek is na die ontstaan en oorsake van angs. Op hierdie stadium is die volgende 

volgens Louw ( 1989: 130-131) bekend oor angstige pasiente: Hulle het verhoogde 

adrenalien- en noradrenalienvlakke, na oefening verhoog hul laktaatvlakke 

(melksuur-soutvlakke) en die toediening van laktaat kan simptome soortgelyk aan 

angs veroorsaak. Dit is egter nog onbekend of daar 'n kousale verband bestaan 

tussen hierdie bevindings en angsversteurings. 

2.2.3.2 Die kognitiewe en leerteoretiese verklaringsmodel van angs 

Volgens die kognitiewe en leerteoretiese perspektief is angs 'n aangeleerde respons 

op eksterne stimuli. 'n Oorgeerfde predisposisie is vir sommige leerteoretici 'n 

voorvereiste vir die ontwikkeling van patologiese angs. Aangeleerde hulpeloosheid 

ontstaan wanneer 'n persoon nooit geleer het om pynvolle of dreigende situasies te 

hanteer nie en dan 'n gevoel van vrees of angs ontwikkel indien hy in so 'n situasie 

kom (Louw, 1989: 131-132). George Kelly (Meyer, 1988b: 435), 'n kognitiewe 

teoretikus is van mening dat angs ontstaan wanneer 'n persoon besef dat hy nie 

beskik oor die konstrukte (konseptuele voorstellings of interpretasies) om die 

gebeurtenisse waarmee hy gekonfronteer word behoorlik te interpreteer en te 

voorspel nie. 

2.2.3.3 Psigoanalitiese teoriee ten opsigte van angs 

Freud beskou angs as 'n onbewuste konflik tussen die ego en id-impulse (Louw, 

1989: 131). Angs is die teken vir die ego om op te tree teen onaanvaarbare drange 

en indien die intensiteit van die angs bokant 'n sekere vlak styg, kan dit 'n 

angsaanval tot gevolg he. ldeaal gesproke sal repressie die ekwilibrium herstel 

sender dat simptome voorkom (Kaplan et al, 1994: 575). Die klassieke 

psigodinamiese teorie van angs is volgens Brown en Fromm (1986: 226) dat angs 

die reaksie van 'n persoon is op interne gevaar. 
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Volgens die huidige psigoanalitiese benaderings (Kaplan et al, 1994: 575; Louw, 

1989: 131; Meyer, 1988a: 54) word vier kategoriee van angs onderskei: 

o id of impuls angs 

o skeidingsangs 

o kastrasie angs 

o superego angs 

Die oorsake van hierdie verskillende vorme van angs kan teruggevoer word na die 

verskillende fases van groei en ontwikkeling. ld of impuls angs ontstaan wanneer die 

baba oorweldig word deur behoeftes en stimuli waaroor hy geen beheer het nie. 

Skeidingsangs het sy oorsprong in die vrees van die pre-Oedipale kind om sy ouers 

of hul liefde te verloor indien hy nie sy impulse volgens sy ouers se eise en 

standaarde kan beheer en kanaliseer nie. Kastrasie angs verwys na die seun se 

vrees om gekastreer te word tydens die ontwikkeling van sy seksuele impulse. 

Superego angs kan teruggevoer word na die finale ontwikkeling van die superego 

wat aanduidend is van die pre-puberteit periode. 

Psigoanaliste verskil rondom die ontstaan en aard van angs. Sommige veer dit terug 

na die trauma van geboorte, ander beklemtoon die verhouding tussen moeder en 

kind en die oordrag van die rna se angs op die kind (Kaplan et al, 1994: 576). 

2.2.3.4 Behavioristiese teoriee ten opsigte van angs 

Volgens die behavioristiese teoriee is angs 'n gekondisioneerde respons op 

spesifieke stimuli uit die omgewing. Kinders kan 'n interne respons van angs aanleer 

deur die ouers se response op angs nate volg. Volgens sommige modelle is kliente 

wat angs ervaar geneig om die mate van gevaar of bedreiging en moontlikheid van 

persoonlike skade in sekere situasies te oorskat. Hulle onderskat ook hul vermoe om 

die bedreiging van hul liggaamlike en sielkundige welstand te kan hanteer. Persone 

met paniekversteuring ervaar dikwels dat hulle nie in beheer is nie, en voel asof hulle 

besig is om dood te gaan wanneer onverwagse fisiologiese sensasies (soos 

hartkloppings en lighoofdigheid) paniekaanvalle voorafgaan of daarmee 

gepaardgaan (Kaplan et al, 1994: 576). 

18 



2.2.3.5 Eksistensiele teoriee ten opsigte van angs 

Die mens is volgens Frankl (Shantall, 1988:447-448) primer ingestel daarop om sin 

in sy lewe te vind. Hy streef dus daarna om te lewe vir iets wat hy as sinvol ervaar en 

daarom is hierdie strewe sterker as enige ander motivering. Die mens wil dus weet 

vir wie en wat hy lewe; hy wil sy lewe sinvol en met rede lewe. Hy wil weet waarom 

hy bestaan. Volgens die eksistensiele teoriee vorm die belewing van 'n diepgaande 

leegheid in die klient se lewe die kern van angs. Hierdie leegheid is soms erger as 

die aanvaarding van 'n onafwendbare dood. Angs is die persoon se reaksie op 

daardie eindelose leegheid ten opsigte van sy bestaan en sy waarde in die lewe 

(Kaplan et al, 1994:576). Volgens die eksistensiele teoriee is angs 'n onvermydelike 

deel van menswees. In 'n poging om die angs te ontduik probeer die persoon sy 

lewensruimte beveilig deur dit al kleiner te maak. Die resultaat daarvan is verdere 

simptome van angs (Du Toit, 1986: 256). 

2.2.4 Die oorsprong van angs en gevolglike vereistes vir 'n geskikte 
diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie 

Uit die voorafgaande verklaringsmodelle ten opsigte van die ontstaan en oorsake van 

angs is angs die resultaat van 'n persoon se persepsies rondom sy eie optrede in 'n 

spesifieke verband of konteks of sy persepsies van sy eie vermoens om effektief al 

dan nie op te tree. Vervolgens 'n samevatting daarvan: 

o Die biologiese verklaringsmodel kan op hierdie stadium nog nie se of daar 'n 

kousale verband bestaan tussen angsversteurings en sekere hormonale en 

ander afskeidings nie. Hierdie bevindinge dien egter nie om die oorsprong van 

angs te verklaar nie. 

o Die kognitiewe en leerteoretiese verklaringsmodel stel 'n oorgeerfde 

predisposisie as voorvereiste vir die ontwikkeling van patologiese angs. Angs 

ontstaan wanneer 'n persoon die persepsie vorm dat hy nie beskik oor die 

konstrukte (konseptuele voorstellings of interpretasies) om die gebeurtenisse 

waarmee hy gekonfronteer word behoorlik te hanteer nie. Aangeleerde 

hulpeloosheid veroorsaak ook angs. 

o Volgens die psigoanalitiese teoriee is angs die reaksie van 'n persoon op interne 

gevaar - hetsy of dit 'n huidige situasie is, en of dit deur 'n gebeurtenis uit die 

verlede (byvoorbeeld geboorte) veroorsaak word. 

o Volgens die behavioristiese teoriee is angs 'n gekondisioneerde respons. 

Persone wat angs ervaar is geneig om die mate van gevaar te oorskat en 

onderskat hul vermoe om die bedreiging te kan hanteer. 
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o Volgens die eksistensiele teoriee veroorsaak die persepsie van 'n diepgaande 

leegheid angs. 

In die lig hiervan kan daar tot die gevolgtrekking gekom word dat die oorsprong van 

angs in wese gelee is in 'n persoon se persepsies random: 

o die konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) waaroor hy 

beskik om die bedreiging die hoof te bied, 

o die aard van die bedreiging of die problematiese situasie waarin hy homself 

bevind, 

o die aard van sy optrede in soortgelyke situasies in die verlede, en 

o 'n persepsie van sy eie waarde. 

Hierdie studie het ten doel om 'n geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie vir die suksesvolle hantering van angs uit te wys. Gesien in die lig van 

bogenoemde aard van angs behoort sodanige intervensie die volgende aspekte aan 

te spreek: 

o Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten 

opsigte van homself en sy wereld, 

o die aard van die bedreiging, 

o die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede, en 

o die aard van die persoon se eie waarde. 

Die aard en wese van angs is dus gesetel in persepsies wat berus op 'n persoon se 

betekenisgewing ten opsigte van homself, sy situasie en sy optrede in die verlede. 

Ten einde in staat te wees om die angs te kan hanteer sal daar dus herbetekening 

ten opsigte van bogenoemde aspekte meet plaasvind. 

2.3 DEPRESSIE 

Carson et al (1992: G-5) definieer depressie as 'n "emotional state characterized by 

extreme sadness, gloomy ruminations, feelings of worthlessness, loss of hope, and 

often apprehension". 

lnteressant dat depressie deesdae beskou word as die siekte van ens tyd, terwyl 

bekende historiese figure soos Koning Saul, Koning Louis XI, Keiser Tiberius, 

Abaraham Lincoln die president, Mark Twain die skrywer en Sir Winston Churchill, 

gebuk gegaan het onder depressie (Louw en al, 1989:167-168). 
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2.3.1 Oorsprong van die begrip "depressie" 

Volgens Feighner en Boyer (1991: 2) en Shuchter, Downs en Zisook (1996: 1) is die 

term melancholie of swaarmoedigheid vir die eerste keer gebruik in die laaste derde 

van die vyfde eeu voor Christus in een van die oudste Hippokratiese geskrifte. In die 

antieke geneeskunde is daar spottend verwys na die begrip melancholie of 

swaarmoedigheid (swart gal}, en geestesongesteldhede is beskou as die kliniese 

uiting van 6f biologiese 6f organiese patologie. Hippokrates was van mening dat 

swaarmoedigheid en epilepsie verwant is aan mekaar. Volgens hom het maniese en 

depressiewe buie bygedra tot swaarmoedigheid. In die literatuur was daar nooit 

ooreenstemming of die terme manie en melancholie verskillend, of sinonieme van 

mekaar is nie. So byvoorbeeld was Soranus van Efese (in ongeveer 100 voor 

Christus) van mening dat geestesongesteldhede veroorsaak word deur organiese 

patologie. Hy het melancholie beskryf as 'n siekte van die slukderm en manie se 

oorsaak was gesetel in die kop. Hy het egter nie verskillende simptome aan hierdie 

twee begrippe toegedig nie. 

Die eerste sistematiese denke in verband met siekteleer in terme van affektiewe 

siektetoestande kan volgens Feighner et al (1991:3) gevind word in die eerste eeu 

(na Christus) waar swaarmoedigheid deur Aretaeus beskryf word as swart gal wat op 

beweeg vanaf die maag of diafragma. Dit veroorsaak fisieke simptome sowel as 

droefheid, 'n geneigdheid tot selfmoord, gevoelens van afsydigheid of 

onverskilligheid en psigomotoriese belemmering. Hy was van mening dat die oorsaak 

van manie en swaarmoedigheid in die hippochondrium gelee is. Swaarmoedigheid is 

volgens hom veroorsaak deur swart gal en 'n addisionele aanstellery in die kop het 

manie tot gevolg gehad. 

Volgens Feighner et al (1991: 4) is sielkundige probleme in die middeleeue vanuit 'n 

teologiese oogpunt benader as 6f besete 6f vervloek. Swaarmoedigheid is selfs 

gesien as die resultaat van 'n doodsonde, in kontras met 'n Christelike leefwyse. 

Waansin wat met droefheid gepaard gegaan het is as swaarmoedigheid beskryf 

terwyl waansin sender droefheid as manie geklassifiseer is. Tydens die sewentiende 

en agtiende eeu het die klem verskuif na simptomeleer. 

Oepressie in sy historiese herkoms is nie beskou as 'n psigopatologiese verskynsel 

nie, maar as 'n fisiologiese verskynsel (Feighner et al, 1991: 6). Die term depressie 

het eers in die negentiende eeu 'n sinoniem vir swaarmoedigheid geword. 
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Uit bogenoemde kart historiese oorsig is dit duidelik dat daar nag van altyd af 

verwarring was in terme van wat depressie werklik is. Die feit bly egter staan dat die 

verskynsel van depressie van selfs voor Christus af saam met die mens kom. 

2.3.2 Die aard van depressie 

2.3.2.1 Normale depressie 

Normale depressie vorm deel van elke dag se groei- en ontwikkelingsproses. Rossi 

(1972: 2-3) beskryf hierdie proses as beweging in 'n kontekstuele spiraal waar daar 

ontdekkend losgebreek word van dit wat bekend is. 

Hierdie kontekstuele spiraal (sien skema 1) tree volgens Rossi (1972: 3) in werking 

wanneer die persoon se alledaagse lewe ontwrig word en dit voel of die grand onder 

Welstand 

SKEMA 1 losbreek 

sy voete uitgeruk is. Sy emosionele toestand verander van welstand na depressie 

en daar meet afstand gedoen word van au standpunte of uitgediende idees wat nie 

meer toepaslik is in die nuwe omstandighede nie. Hy ervaar konflik totdat hy in staat 

is om los te breek uit die au standpunte en idees. Dit is nou vir hom moontlik om 'n 
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nuwe dimensie van bewustheid te ervaar ten opsigte van homself en sy 

lewensmoontlikhede. Dan gaan hy deur 'n moeilike fase van psigosintese waar hy 

probeer om die nuwe insigte te integreer in 'n betekenisvolle lewe wat hy kan 

aktualiseer of uitleef. lndien hierdie proses positief verloop en hy suksesvol is, ervaar 

hy 'n gevoel van welstand wat met tyd verander in tevredenheid soos sy 

omstandighede aanhou verander. Dan begin 'n nuwe siklus op die kontekstuele 

spiraal wanneer die persoon se alledaagse lewe weer ontwrig word. Na elke siklus 

verwerf hy 'n volgende vlak van bewustheid en volwassenheid. 

Uit bogenoemde is dit dus duidelik dat normale depressie 'n regmatige plek inneem 

in die alledaagse groeiproses van elke mens. 

2.3.2.2 Patologiese depressie 

Die DSM IV klassifiseer die gemoedsversteurings in drie bree kategoriee naamlik 

depressiewe versteurings, bipoh~re versteurings en twee versteurings wat gebaseer 

is op etiologie of oorsaakleer (DSM IV, 1994: 317). Depressiewe versteurings word 

onderskei van die bipolere versteurings deurdat daar geen geskiedenis voorkom van 

maniese, gemengde of hipomaniese episodes nie. 

Aangesien die terme maniese episode, gemengde episode en hipomaniese episode 

telkens in die bespreking van die gemoedsversteurings opduik, word 'n opsomming 

van die terme eers gegee. 

o Maniese episode 

'n Maniese episode word veral gekenmerk deur 'n abnormale, oordrewe en 

ontoepaslike gevoel van welsyn en opwinding vir ten minste 'n week lank. So 'n 

persoon het 'n onderliggende gevoel van ge"irriteerdheid wat maklik uitbars. Die 

gemoedsversteuring is erg genoeg om merkbare benadeling op beroepsgebied, in 

sosiale aktiwiteite of verhoudings te veroorsaak en hospitalisasie kan nodig wees om 

te keer dat die persoon homself of ander skade aandoen. Psigotiese kenmerke kan 

ook voorkom. Die volgende simptome kom voor naamlik roekelose gedrag, 

afleibaarheid, spraaksaamheid, afname in slaap, gedagtevlugte, opgeblase 

selfagting en hiperaktiwiteit (DSM IV, 1994: 332; Kaplan et al, 1994: 534-535; Louw 

et al, 1989: 168-169). 
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o Gemengde episode 

Simptome van beide maniese episode sowel as major depressiewe episode kern 

veer. Die gemoedsversteuring is erg genoeg om merkbare benadeling op 

beroepsgebied, in sosiale aktiwiteite of verhoudings te veroorsaak. Hospitalisasie 

kan nodig wees om te keer dat die persoon homself of ander skade aandoen. 

Psigotiese kenmerke kan oak voorkom. Die simptome kern nie veer as gevolg van 

die direkte fisiologiese effek van dwelms, alkohol of medikasie nie (DSM IV, 1994: 

335). 

o Hipomaniese episode 

Dit is 'n episode wat soortgelyk is aan die maniese episode wat ten minste vier dae 

lank aanhou. Dit gaan gepaard met 'n ondubbelsinnige verandering in funksionering 

wat buite die aard van die persoon is wanneer hy nie simptome van 'n hipomaniese 

episode het nie. Die gemoedsversteuring is nie erg genoeg om merkbare benadeling 

op beroepsgebied, in sosiale aktiwiteite of verhoudings te veroorsaak nie. Geen 

hospitalisasie is nodig nie en daar is geen sprake van psigotiese kenmerke nie. Die 

simptome kern nie veer as gevolg van die direkte fisiologiese effek van dwelms, 

alkohol of medikasie nie. Die simptome wat voorkom, sluit in roekelose gedrag, 

afleibaarheid, spraaksaamheid, afname in slaap, gedagtevlugte, opgeblase 

selfagting en hiperaktiwiteit (DSM IV, 1994: 338). 

Vervolgens die DSM IV se klassifikasie van die gemoedsversteurings in drie bree 

kategoriee naamlik depressiewe versteurings, bipolere versteurings en twee 

versteurings wat gebaseer is op etiologie of oorsaakleer. 

2.3.2.2.1 Kategorie 1: Depressiewe versteurings 

Die DSM IV (1994: 339-350) beskryf die volgende depressiewe versteurings: 

o major depressie 

o distimie 

o depressiewe versteuring nie andersins gespesifiseer 
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2.3.2.2.2 Kategorie 2: Bipolere versteurings 

Die volgende bipolere versteurings word deur die DSM IV (1994: 350-366) beskryf: 

o bipoh~re I versteuring 

o bipolere II versteuring 

o siklotimiese versteuring 

o bipolere versteuring nie andersins gespesifiseer 

2.3.2.2.3 Kategorie 3: Versteurings gebaseer op etiologie 

Die DSM IV (1994: 366-375) beskryf die volgende versteurings gebaseer op 

etiologie: 

o gemoedsversteuring as gevolg van 'n mediese toestand 

o gemoedsversteuring veroorsaak deur die gebruik van dwelms of medikasie 

'n Bespreking van al bogenoemde gemoedsversteurings val buite die veld van 

hierdie studie en die Ieser word verwys na die afdeling gemoedsversteurings in die 

DSM IV (1994: 317-391) virvolledige inligting. 

Psigiaters, dokters en sielkundiges gebruik tans die DSM IV ten einde 'n diagnose te 

maak en 'n metode van behandeling vir depressie saam te stel. Hoewel bogenoemde 

gemoedsversteurings deur psigiaters met medikasie behandel word, kom die 

volgende twee gemoedsversteurings tans meer algemeen voor in die spreekkamers 

van sielkundiges in Suid-Afrika. Die volgende kenmerke, wat gepaardgaan met major 

depressiewe episode en distimie, illustreer die invloed wat hierdie 

gemoedsversteurings op 'n persoon se lewe het. 

2.3.2.2.4 Major depressiewe episode 

Kenmerke van major depressiewe episode (DSM IV, 1994: 327): 

o Vyf of meer van die onderstaande simptome is teenwoordig gedurende dieselfde 

periode van twee weke. Voor die verskyning van simptome het die persoon 

anders gefunksioneer as na die verskyning van simptome. Ten minste een van 

die simptome is 'n depressiewe gemoed of verlies aan belangstelling of. genot. 

Simptome sluit in: 

o 'n Depressiewe gemoed am per elke dag vir omtrent die grootste gedeelte van 

die dag (by kinders of adolessente kan dit gei"rriteerdheid wees) 
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o 'n Merkbare vermindering in belangstelling of genet in aile, of am per aile 

aktiwiteite die grootste gedeelte van die dag amper elke dag 

o 'n Aansienlike gewigsverlies sender om te dieet of gewigstoename (meer as 

5% van liggaamsgewig per maand) of verminderde of verhoogde aptyt am per 

elke dag (by kinders kan dit wees dat hulle nie die gewig bereik soos ander 

kinders van hul ouderdom nie) 

o Slaaploosheid of uitermatige behoefte om te slaap am per elke dag 

o 'n Merkbare afname of toe name in psigomotoriese aktiwiteite am per elke dag 

o Moegheid of uitputting am per elke dag 

o Gevoelens van niks werd wees of oormatige of onvanpaste skuldgevoelens 

am per elke dag 

o Verminderde vermoe om te dink of te konsentreer, of besluitloosheid am per 

elke dag 

o Aanhoudende gedagtes van doodgaan, of selfmoord sender 'n spesifieke 

plan, of 'n selfmoordpoging of 'n spesifieke plan vir selfmoord 

o Die simptome is nie dieselfde as die kriteria vir 'n gemengde episode nie. 

o Die simptome veroorsaak klinies betekenisvolle ellende of benadeling op sosiale, 

beroeps- en ander belangrike gebiede van funksionering. 

o Die simptome kom nie voor as gevolg van die direkte fisiologiese effek van 

dwelms, alkohol of medikasie nie. 

o Die simptome kan nie verklaar word deur verlies byvoorbeeld wanneer iemand 

aan die dood afgestaan is nie. Die simptome hou vel vir Ianger as twee maande 

of word gekenmerk deur duidelike funksionele benadeling, morbiede 

preokkupasie met waardeloosheid, selfmoord gedagtes, psigotiese simptome of 

psigomotoriese belemmering. 

2.3.2.2.5 Distimie 

Kenmerke van distimie (DSM IV, 1994: 349): 

o 'n Depressiewe gemoed vir amper die hele dag, teenwoordig vir Ianger tye as wat 

dit nie teenwoordig is nie, vir ten minste twee jaar (by kinders en adolessente kan 

dit 'n ge·irriteerdheid vir ten minste een jaar wees). 

o Tydens depressie is twee of meer van die volgende teenwoordig: 

o Swak eetlus of ooreet 

o Slaaploosheid of begeerte om aanhoudend te slaap 

o Min energie of uitgeput 

o Lae selfbeeld 
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o Swak konsentrasie of moeilike besluitneming 

o Gevoelens van hulpeloosheid 

o Gedurende die twee jaar periode (een jaar vir kinders en adolessente) was die 

persoon nooit sender die simptome in die vorige twee punte vir Ianger as twee 

maande op 'n keer nie. 

o Gedurende die eerste twee jaar (een jaar vir kinders en adolessente) van die 

versteuring was geen major depressiewe episode teenwoordig nie. 

o Daar was nooit 'n maniese episode, gemengde episode of hipomaniese episode 

teenwoordig en die simptome was nooit dieselfde as die van siklotimie 

versteuring nie. 

o Die versteuring vind nie uitsluitlik plaas gedurende die verloop van 'n chroniese 

psigotiese versteuring sees skisofrenie of delusionele versteuring nie. 

o Die simptome kern nie veer as gevolg van die direkte fisiologiese effek van 

dwelms, alkohol of medikasie nie. 

o Die simptome veroorsaak klinies betekenisvolle ellende of benadeling op sosiale, 

beroeps- en ander belangrike gebiede van funksionering. 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat bogenoemde kenmerke van major 

depressiewe episode en distimie 'n groat invloed het op 'n persoon se lewe. Dit is by 

magte om 'n persoon se uitkyk op die lewe in so 'n mate te be"invloed dat hy nie 

Ianger die alledaagse eise van sy lewe kan hanteer nie. Ten einde die aard van 

depressie bloat te le sal daar vervolgens gekyk word na teoretiese 

verklaringsmodelle vir die ontstaan en oorsake van depressie. 

2.3.3 Teoretiese verklaringsmodelle vir die ontstaan en oorsake van 
depressie 

Aangesien die benadering tot die behandeling of hantering van depressie gebaseer 

is op die oorsake, is dit nodig om ondersoek in te stel na die wyse waarop die 

ontstaan en oorsake van depressie verklaar word. Vervolgens word 'n oorsig gebied 

van 'n paar sulke verklaringsmodelle. 

Daar bestaan 'n groat verskeidenheid teoriee cor depressie. Hoewel hierdie teoriee 

baie gehelp het om die kennis cor die ontstaan en oorsake van depressie aan te vul, 

lei dit egter oak tot talle vrae. Die volgende bespreking van die belangrikste 

verklaringsmodelle berus op die samevatting van Kaplan et al (1994: 522-523) en 

Louw et al (1989: 180-185). 
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2.3.3.1 Psigoanalitiese teorie ten opsigte van depressie 

Sigmund Freud en Karl Abraham, wat die grondleggers van hierdie verklaring van 

depressie was, skryf dit toe aan hoofsaaklik twee konsepte naamlik die verlies van 

'n liefdesobjek en na binne gerigte woede. 

Volgens Freud bepaal die verhouding wat die persoon met 'n liefdesobjek het, die 

verskil tussen rou of hartseer en depressie wat volg op die verlies van daardie 

liefdesobjek. Die verlies sal gekenmerk word deur normale hartseer en rou indien 

daar 'n ongekompliseerde verhouding met die objek van verlies was. Die persoon sal 

dan ook later aanpas ten opsigte van die verlies. Depressie is egter 'n besliste 

moontlikheid as die verhouding ambivalent was en dus gevoelens soos liefde sowel 

as haat ingesluit het. Ten einde voorsiening te maak vir depressie wat nie direk 

verband hou met die verlies van 'n liefdesobjek nie, het Freud die term "simboliese 

verlies" gebruik. Enige vorm van verwerping kan dus gesien word as simbolies van 'n 

vroee verlies. 

Volgens Abraham kan die verlies van liefde tydens die orale stadium iemand tot 

depressie predisponeer. Die funksionele afhanklikheid van die orale stadium duur 

dan tot in volwassenheid voort. So 'n persoon se eiewaarde word afhanklik van 

ander belangrike persone. Die geringste verwerping deur hierdie belangrike ander 

persone veroorsaak dat die persoon 'n afkraking van sy eiewaarde ervaar, en in 

depressie verval. Empiriese navorsing in 1987 deur Sarason en Sarason (Louw et al, 

1989: 181) het gevind dat persone wat hul ouers op 'n vroee leeftyd verloor, meer 

geneig is tot depressie. Daar kon egter geen verskil gevind word tussen depressiewe 

persone en persone wat nie depressief is ten opsigte van die verlies van 'n 

liefdesobjek nie. 

Wat na binne gerigte woede betref, kan 'n persoon 'n fiksasie ontwikkel na aanleiding 

van gevoelens van haat of woede, en liefde teenoor 'n liefdesobjek. Verloor hierdie 

persoon dan die liefdesobjek of word hy gedwarsboom ten opsigte van sy 

afhanklikheidsbehoeftes, ervaar hy gevoelens van woede sowel as verlies. 

Depressie ontstaan aangesien die woede nou nie meer teenoor die liefdesobjek 

ontlaai kan word nie en die persoon dit na binne rig (Ciarizio, 1989: 124-125; Kaplan 

et al, 1994: 523 & Louw et al, 1989: 180-181). 
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2.3.3.2 Die leerteoretiese verklaringsmodel ten opsigte van depressie 

Volgens Louw et al (1989: 181-184) bied hierdie model verklarings vir depressie wat 

nie voorafgegaan word deur 'n verlies nie. Die klem val op 'n funksionele analise van 

depressiewe response wat plaasvind as gevolg van gebeurtenisse in die omgewing. 

Die volgende is voorbeelde van sulke omgewingsgebeurtenisse: 

o Baie blootstelling aan weersinwekkende gebeurtenisse en 'n behoefte om dit te 

vermy (byvoorbeeld wanneer daar by herhaling by dieselfde persoon ingebreek 

word). 

o Te min positiewe versterking (byvoorbeeld iemand wat baie hard werk sender om 

werklik erkenning daarvoor te kry). 

o 'n Omgewingsverandering wat skielik plaasvind (byvoorbeeld 'n persoon wat 

skielik deur sy werk verplaas word van die platteland na die stad). 

o Blootstelling aan situasies wat hoe eise stel sender die nodige ondersteuning 

(byvoorbeeld iemand wat, teen tyd, iets nuuts ontwikkel en al die 

verantwoordelikheid aileen meet dra). 

o Woede uitbarstings wat ander persone ontstig en die persoon sodoende van 

positiewe versterking ontneem 

Hierdie benadering verklaar depressie aan die hand van die volgende drie 

komponente naamlik uitwissing, versterking en aangeleerde huipeloosheid. 

o Uitwissing: 

Vermindering van versterking (uitwissing) vorm die kern van hierdie benadering. 

Tydens die verlies van die liefdesobjek word die gewone versterkingsvlakke 

onmiddellik van die persoon weerhou aangesien hy nie meer kan staat maak op die 

aanmoediging of ondersteuning van die wat nie meer daar is vir hom nie. Die 

belangrikste versterkingsbron het verdwyn en daarmee daal die persoon se 

aktiwiteitsvlak. lndien gedrag wat nie-depressief van aard is dus nie Ianger beloon 

word nie, staak die persoon dit. Hy raak teruggetrokke en onaktief, en dus 

depressief. 

Empiriese bewys is gevind vir die aanspraak van Lewinsohn dat 'n gebrek aan 

sosiale vaardighede wat nodig is om versterking te verkry, die oorsaak mag wees vir 

depressie (Ciarizio, 1989: 127-128; Louw et al, 1989: 181-182). 
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o Versterking: 

Die vriendelikheid teenoor, belangstelling in en bekommernis ocr die depressiewe 

persoon se toestand, kan as versterking dien vir voortgesette depressiewe gedrag. 

Sekondere gewin is hier die onderliggende konsep. 

Depressie kan dus enersyds ontstaan uit ongenoegsame versterking van aktiewe 

gedrag en andersyds uit oormatige versterking van passiewe gedrag (Ciarizio, 1989: 

128; Louw et al, 1989: 182). 

o Aangeleerde hulpeloosheid: 

Volgens Seligman (1975: 93) word bewustheid en gevoelens van hulpeloosheid 

aangeleer. 'n Verwagting van hulpeloosheid ontwikkel indien 'n persoon agterkom dat 

sy response 'n minimale uitwerking het op die omgewing. Passiwiteit en uiteindelik 

depressie ontwikkel indien hierdie verwagting van hulpeloosheid voorkom tydens 

situasies wat nie beheer kan word nie (Seligman, 1975: 124). Hierdie verskynsel is 

die eerste keer waargeneem tydens eksperimente wat in laboratoriums met honde 

en elektriese skokke gedoen is. 

Depressiewe persone is passief ten opsigte van stres. Hulle neem nie aksie om 

stressors die hoof te bied nie, al is dit moontlik. lnteressant dat daar sprake is van 

"universele hulpeloosheid" as iemand oortuig is dat niemand in staat is om iets aan 'n 

bepaalde stresvolle situasie te doen nie. Mense is dan minder geneig om simptome 

van hulpeloosheid of depressie te ontwikkel. Daarteenoor is daar sprake van 

"persoonlike hulpeloosheid" indien 'n persoon glo dat dit net hy is wat nie die 

probleem kan oplos nie. So 'n persoon voel wanhopig, sy eiewaarde verlaag en hy 

raak depressief (Ciarizio, 1989: 47; Louw et al, 1989: 183). 

Die leerteoretiese verklaringsmodel verklaar dus depressie aan die hand van 

uitwissing, versterking en aangeleerde hulpeloosheid. 'n Persoon se aktiwiteitsvlak 

daal wanneer sy liefdesobjek verdwyn. lndien gedrag van 'n nie-depressiewe aard 

nie Ianger beloon word nie, staak die persoon dit (uitwissing). Hy raak teruggetrokke 

en onaktief, en dus depressief. Depressie kan enersyds ontstaan uit ongenoegsame 

versterking van aktiewe gedrag en andersyds uit oormatige versterking van passiewe 

gedrag (versterking). lndien 'n persoon glo dat dit net hy is wat nie die probleem kan 

oplos nie, voel hy wanhopig, sy eiewaarde verlaag en hy raak depressief 

(aangeleerde hulpeloosheid). 
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2.3.3.3 Kognitiewe teorie ten opsigte van depressie 

Hier is die benadering dat depressie nie net 'n gemoedsversteuring is nie, maar ook 

'n kognitiewe versteuring. Dit beteken dus dat kognisies (voorstellings en gedagtes) 

'n persoon se gedrag be"invloed (Ciarizio, 1989: 135). Gedrag is die gevolg van 'n 

persoon se persepsie van homself en sy wereld en verdraaide kognisies blyk dus die 

belangrikste faktor by die oorsaak van depressie te wees (Jarrett en Rush, 1988: 

115; Kaplan et al, 1994: 523 & Wilkinson, 1989a: 70). 

Die tipe kognisie (voorstellings en gedagtes) wat 'n persoon uitkies, word be"invloed 

deur sy bui ten tye van sy herinnering aan gebeure uit die verlede. lndien 'n persoon 

depressief is, sal hy meer onaangename herinneringe onthou en oproep uit die 

verlede. Daar is dan minder aangename herinneringe en die persoon se negatiewe 

bui word versterk. Die gevolg is dat sy huidige en toekomstige herinneringe ook 'n 

negatiewe kleur kry. Beck het hierdie denkpatroon ge"identifiseer, wat bekend staan 

as Beck se kognitiewe triade. Die negatiewe opvattings van die depressiewe persoon 

oor homself, die wereld en die toekoms vorm die drie bene van die triade (Beck, 

1983: 268; Clarizio, 1989: 135). Die depressiewe persoon beleef homself as 

hulpeloos en ontoereikend ten opsigte van fisieke, kognitiewe en normatiewe 

tekortkominge in homself. Die wereld waarin hy leef, is vol onmoontlike hindernisse 

en struikelblokke wat buitensporige eise aan hom stel en hy voel hy kan nie daaraan 

voldoen nie weens sy eie ontoereikendheid. Die depressiewe persoon se toekoms 

lyk sender hoop omdat sy negatiewe kognitiewe ingesteldheid hom laat glo dat sy 

huidige probleme nie opgelos sal word nie (Kovacs en Beck, 1977: 21 ). 

Volgens Louw et al (1989: 184) oorheers die volgende kognitiewe foute depressiewe 

persone se negatiewe skemas: 

[J Arbitrere afleiding: 'n Gevolgtrekking word gemaak sender dat die nodige 

bewyse daarvoor bestaan. 'n Voorbeeld hiervan is iemand wat glo dat niemand 

van hom hou nie omdat niemand ooit met hom in 'n hysbak praat nie. 

[J Selektiewe afleiding: 'n Gevolgtrekking word gemaak op grond van slegs een 

van 'n verskeidenheid van elemente wat in die situasie voorkom. 'n Voorbeeld 

hiervan is iemand wat homself blameer vir iets wat by die werk verkeerd loop, 

hoewel daar baie ander persone is wat ook 'n aandeel in die projek gehad het. 

[J Oorveralgemening: 'n Gevolgtrekking word gemaak op grond van 'n enkele 

gebeurtenis. 'n Voorbeeld hiervan is 'n kind wat een toets druip en dan tot die 

gevolgtrekking kom dat hy niks beteken nie en dom is. 
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o Vergroting en verkleining: 'n Depressiewe persoon beklemtoon en vergroot sy 

swakhede en verkleineer sy verdienstelikhede of sterk punte. Op hierdie manier 

begaan hy growwe foute tydens die evaluering van situasies. 'n Voorbeeld 

hiervan is iemand wat waardeloos en nutteloos voel ten spyte van 

noemenswaardige prestasies. 

2.3.3.4 Eksistensiele teorie ten opsigte van depressie 

Vanuit die eksistensialistiese denkrigting (Louw et al, 1989: 185) word die lewe 

beskou as 'n aanhoudende wordingsproses. Die lewe word dus nie 

gepredetermineer deur die verlede nie maar is 'n dinamiese proses van selfskepping 

deur die uitoefening van keuses. 

Volgens Meyer (1988b: 446) is Frankl van mening dat die mens waardes in sy lewe 

wil realiseer en sodoende wil voel hy bereik iets met sy lewe. Sy lewe moet iets vir 

iemand beteken. Hy wit nie maar net doelloos bestaan nie, maar wil voel sy lewe is 

die moeite werd. Dit gaan dus om die sin van bestaan en nie om die stryd om te 

bestaan nie. 

Volgens Louw et al (1989: 185) sien Frankl die basis van depressie as "eksistensiele 

angs" wat primer deur die gewete en vrees vir die dood veroorsaak word. Depressie 

is 'n reaksie wat uniek is aan die mens. Die kern daarvan kom neer op .spanning 

tussen dit wat die persoon is en dit wat hy dink hy behoort te wees. Die behoefte aan 

selfverwesenliking staan teenoor die perseptuele waarskynlikheid tot daardie 

selfverwesenliking. Depressie is die gevolg daarvan. 

2.3.4 Die oorsprong van depressie en gevolglike vereistes vir 'n geskikte 
diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie 

Uit die voorafgaande vier verklaringsmodelle ten opsigte van die ontstaan en oorsake 

van depressie is depressie die resultaat van 'n persoon se persepsies van homself 

en sy wereld. Vervolgens 'n samevatting daarvan: 

o Volgens die psigoanalitiese teorie skep 'n persoon se persepsie van verwerping 

depressie omdat hy gepredisponeer is tot depressie as gevolg van die verlies 

aan liefde tydens die orale stadium. 'n Persoon wat as gevolg van sy persepsie 

oortuig raak dat hy nie meer sy woede teenoor sy liefdesobjek kan ontlaai nie, 

raak depressief omdat hy die woede na binne rig. 
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o Die leerteoretiese verklaringsmodel verklaar depressie aan die hand van 'n 

persoon se passiewe of aktiewe depressiewe gedrag wat versterk word indien dit 

sy persepsie is dat hy sekondere gewin daaruit kry. lndien so 'n persoon se 

persepsie is dat hy niks kan doen om sy probleem op te los nie, raak hy 

depressief as gevolg van aangeleerde hulpeloosheid. 

o Volgens die kognitiewe teorie is gedrag die gevolg van 'n persoon se persepsie 

van homself, sy wereld en die toekoms. Kognisies (voorstellings en gedagtes) 

be·invloed 'n persoon se gedrag. Verdraaide kognisies is dus die belangrikste 

faktor by die oorsaak van depressie. 

o Volgens die eksistensialistiese denkrigting vorm 'n persoon se persepsies 

rondom wat hy is en die onhaalbaarheid van wat hy dink hy behoort te wees die 

kern van depressie. 

In die lig van bogenoemde verklaringsmodelle kan tot die gevolgtrekking gekom word 

dat die oorsprong van depressie in wese gelee is in: 

o die aard van die bedreiging (soos verwerping of woede wat hy na binne rig) as 'n 

persoon sy liefdesobjek verloor het. 

o die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede. 

o verdraaide kognisies ten opsigte van die persoon self, sy wereld en die toekoms. 

Hierdie studie het ten doel om 'n geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie vir die suksesvolle hantering van depressie uit te wys. Gesien in die lig 

van bogenoemde aard van depressie behoort sodanige intervensie die volgende 

aspekte aan te spreek: 

o Die aard van die bedreiging. 

o Die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede. 

o Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten 

opsigte van hom self, sy wereld en die toekoms. 

Die aard en wese van depressie is dus gelee in persepsies wat gebaseer is op 'n 

persoon se betekenisgewing ten opsigte van homself, sy situasie en sy optrede in die 

verlede en toekoms. Ten einde in staat te wees om die depressie te kan hanteer sal 

daar dus herbetekening ten opsigte van bogenoemde aspekte moet plaasvind. 
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2.4 DIE ONDERLIGGENDE VERWANTSKAP TUSSEN DEPRESSIE EN ANGS 

2.4.1 Gemeenskaplike oorsprong 

Vanuit die verklaringsmodelle soos in afdeling 2.2.4 en 2.3.4 opgesom is, is die 

oorsprong van beide depressie en angs in wese gelee in: 

o die aard van die bedreiging of die problematiese situasie waarin 'n persoon 

homself bevind, 

o die aard van 'n persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede, 

o die konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) waaroor 'n 

persoon beskik om die bedreiging die hoof te bied, 

o verdraaide kognisies ten opsigte van die persoon self, sy wereld en toekoms, en 

o 'n persepsie van sy eie waarde of 'n gebrek daaraan. 

Laasgenoemde drie aspekte handel oor persepsies en kognisies. lndien dit 

saamgevoeg word, kan die oorsprong van depressie en angs beter opgesom word 

as synde gelee in: 

o Die aard van die bedreiging. 

o Die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede. 

o Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten 

opsigte van homself, sy eie waarde, sy wereld en toekoms. 

2.4.2 Onderliggende emosionele prosesse 

Noudat die oorsprong van depressie en angs blootgele en sodoende die 

wesenskenmerke daarvan uitgewys is, sal daar vervolgens gesoek word na 'n 

verwantskap tussen depressie en angs deur te fokus op moontlike gemeenskaplike 

onderliggende emosionele prosesse wat by beide ter sprake is. 

Die verskil tussen depressie en angs le volgens Hoehn-Saric et al (1994: 119-120) 

daarin dat angs gerig is op die toekoms terwyl depressie op die verlede gerig is. 

Angs help die persoon fokus op potensieel gevaarlike situasies ten einde planne te 

beraam om die situasies te kan hanteer. 'n Depressiewe persoon, daarteenoor, 

ervaar gevoelens van onherstelbare interne of eksterne verlies. 

Normale angs waarsku 'n persoon teen moontlike gevaar en maak hom gereed om 

te veg of te vlug (Hoehn-Saric et al, 1994: 120). In teenstelling met angs is daar by 

depressie geen ooglopende of aanwysbare biologiese nuttigheid of bruikbaarheid 
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nie, slegs 'n emosionele nuttigheidsfaktor. Normale depressie vorm deel van elke 

dag se groei- en ontwikkelingsproses. Volgens Rossi (1972: 2-3) verander 'n persoon 

se emosionele toestand van welstand na normale depressie wanneer sy alledaagse 

lewe ontwrig word deur 'n gebeurtenis en hy agterkom dat sy ou standpunte of idees 

uitgedien en nie meer toepaslik is in die nuwe omstandighede nie. So 'n persoon 

ervaar konflik totdat hy in staat is om los te breek uit die ou standpunte. lndien hy die 

nuwe insigte suksesvol kan integreer, aktualiseer en uitleef ervaar hy 'n gevoel van 

welstand wat met tyd verander in tevredenheid. So groei en ontwikkel die persoon 

deur middel van normale depressie. 

In die daaglikse lewe ervaar die mens enersyds die persepsie van dreigende maar 

potensieel hanteerbare gevaar en andersyds die persepsie dat alles hopeloos is. 

Persone wat in 'n verknorsing sit, beleef daarom dikwels gevoelens van beide 

depressie en angs. In chroniese angstoestande en patologiese depressie is dit 

algemeen om depressie en angs gelyktydig aan te tref. Die literatuur toon ook dat 

daar 'n element van depressie by angsversteurings voorkom, en 'n element van angs 

by depressiewe versteurings. Daarom bevat baie skale wat ontwerp is om angs te 

meet ook subskale vir depressie, en baie skale vir depressie ook subskale vir angs 

(Hoehn-Saric et al, 1994: 120). 

Kendall en Watson (1989: 455-458) beskryf 'n proses van affektiewe verandering 

waar daar gefokus word op die onderliggende emosionele prosesse van depressie 

en angs. Volgens Kendall et al (1989: 456) is depressie en angs algemene reaksie 

konstellasies wat deel geword het van die mens deur middel van 'n 

aanpassingsproses. Depressie stem ooreen met 'n reaksiepatroon van 

instandhouding of onttrekking terwyl angs met 'n reaksiepatroon van veg of vlug 

ooreenstem. In teorie het albei hierdie reaksiepatrone eens op 'n tyd te doen gehad 

met oorlewing. Sentraal tot hierdie benadering staan die veronderstelling dat emosie 

help met aanpassing tydens menslike funksionering. 

Daar is gevind dat: 

a wanneer emosionele gebeurtenisse afgehandel is, lei dit daartoe dat die persoon 

na ander emosionele gebeurtenisse beweeg (soos beskryf by normale 

depressie). Emosionele gebeurtenisse is dus van verbygaande aard indien dit 

toegelaat word om volledig te verloop. 
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o Sielkundige probleme soos depressie en angs ontstaan dikwels wanneer mense 

emosionele gebeurtenisse, wat kan help met aanpassing, vermy, blokkeer of 

onderbreek. 

Uit bogenoemde wesenskenmerke is dit dus duidelik dat die oorsprong van 

depressie en angs in persepsies gelee is. Persepsies word gevorm op grond van 

emosionele reaksies op gebeurtenisse of prosesse in 'n persoon se lewe. 

Gemeenskaplike onderliggende emosionele prosesse wat by beide depressie en 

angs ter sprake is, word dus vervat in die aanvaarding dat chroniese wanaangepaste 

emosionele toestande (soos depressie en angs) wat nie verander nie, die resultaat is 

van emosionele prosesse wat onderbreek of onvoltooid is. 

2.5 SAMEVATTING 

Hoofstuk twee spreek die volgende doelstelling aan: 

Om die onderliggende verwantskap tussen depressie en angs te bepaal, deur: 

o die oorsprong van depressie bloot te le deur die ontstaan en oorsake 

daarvan te ondersoek, 

o die oorsprong van angs uit te wys deur die ontstaan en oorsake daarvan 

te bestudeer, en dan 

o te seek na 'n onderliggende verwantskap tussen depressie en angs deur 

te fokus op moontlike gemeenskaplike onderliggende emosionele 

prosesse wat by beide ter sprake is. 

In hierdie hoofstuk is aangedui dat die onderliggende verwantskap van depressie en 

angs tweeledig van aard is: 

o Gemeenskaplike oorsprong, gelee in 

o die aard van die bedreiging, 

o die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die 

verlede en 

o die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies 

(gedagtepatrone) ten opsigte van homself, sy eie waarde, sy wereld en 

toekoms. 

o Onderliggende emosionele prosesse: 

o chroniese wanaangepaste emosionele toestande (soos depressie en 

angs) wat nie verander nie, is die resultaat van emosionele prosesse wat 

onderbreek of onvoltooid is. 
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'n Geskikte terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs moet 

dus bogenoemde aspekte aanspreek. 

In hoofstuk drie sal verskillende vorme van hipnoterapie ondersoek en die mediese 

hipnoanalise model ge'identifiseer word om as geskikte diagnostiese tegniek en 

terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs beoordeel te word. 

In hoofstuk vier sal die mediese hipnoanalise model geevalueer word aan die hand 

van bogenoemde aspekte ten einde die geskiktheid daarvan te beoordeel. 
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HOOFSTUK3 

HIPNOTERAPIE • OORSPRONG EN WESENSKENMERKE 

3.1 INLEIDING 

Die gewilde Suid-Afrikaanse tydskrif, Rooi Rose, berig as volg in die uitgawe van 1 

Maart 2000 in 'n artikel oor hipnose: "Hipnose en hipnoterapie is woorde wat al meer 

en meer in gesprekke opduik. Doodgewone mense vertel hoe hulle van 

gedragsafwykings en neurotiese gewoontetjies genees is nadat die wortel van hul 

probleem onder hipnose vasgestel is". Tog was dit nie altyd so nie. Baie onlangs 

nog, wanneer daar van hipnose gepraat is, was die algemene publiek nog geneig om 

te dink aan 'n kulkunstenaar, besig om mense "aan die slaap" te maak voor 'n 

gehoor. Hy laat hulle dan allerhande dom en verspotte dinge doen. 'n Voorbeeld 

hiervan is 'n persoon wat in hipnose aan 'n ui op die verhoog smul, oortuig daarvan 

dat dit 'n appel is. Hierdie beeld is egter ligjare verwyder van wat hipnose werklik is 

en wat daarmee bereik kan word. Aangesien ons in 'n veranderende wereld leef, 

voldoen gewone sielkunde soos ons ouers dit geken het en tradisionele psigoanalise 

volgens die Rooi Rose nie meer aan die behoeftes van 'n moderne samelewing nie. 

Daar word beset dat 'n persoon meer is as net verstand en liggaam; daar is ook 'n 

geestelike sy ter sprake. Dit is daarom nodig om van alternatiewe metodes, soos 

byvoorbeeld hipnose, gebruik te maak ten einde sielkundige probleme op te los 

(Eioff-Vorster, 2000: 26). 

In dieselfde artikel word 'n Suid-Afrikaanse sielkundige en kenner op die gebied van 

hipnoterapie aangehaal waar sy onderstreep dat 'n persoon nie die wereld kan 

verander nie, maar wei sy eie denke. Sy se dat 'n persoon homself nie as 'n slagoffer 

moet sien nie, maar die traumatiese ervaring in die oe moet kyk, daaruit leer en 

groei, en dan met sy lewe voortgaan. Volgens haar is dit beter vir 'n persoon om 

homself as meester van sy omstandighede te beskou en nie as 'n slagoffer daarvan 

nie (Eioff-Vorster, 2000: 27). 

In hoofstuk twee is die onderliggende verwantskap tussen depressie en angs 

ge"identifiseer. Aan die hand van hierdie verwantskap is aspekte ge"identifiseer 

waaraan 'n geskikte terapeutiese intervensie vir die behandeling van depressie en 

angs moet voldoen. 

In hierdie hoofstuk sal die aard en omvang van hipnoterapie as sodanige intervensie 

ondersoek word. 
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Volgens die South African Society of Clinical Hypnosis (1998: 2) het klassieke 

hipnoterapie ontwikkel vanuit tradisionele klassieke psigoanalise. Vervolgens sal 

psigoanalitiese terapie na wese ondersoek word. 

3.2 PSIGOANALITIESE TERAPIE 

Vir 'n lang tyd was die psigoanalitiese terapie volgens Meyer (1988: 69) oorheersend 

in die sielkunde. In der waarheid is dit vandag neg een van die mees gebruikte 

psigoterapeutiese tegnieke. 

Psigoanalise het as 'n metode van behandeling, en nie as 'n teorie nie, begin en 

ontwikkel (Erasmus en Du Toit, 1986: 11 ). Die begin punt van dia.ware psigoanalise 

kan volgens Tydeman (1989: 518) beskou word as die verskyning van Freud se boek 

getiteld "The interpretation of dreams" in 1900. Hierdie werk fokus op 'n psigologie 

wat aandag skenk aan prosesse buite die bewustheidsveld. Psigoanalise as terapie 

was gedurende hierdie tydperk toegespits op die gebruik van vrye assosiasie vir die 

behandeling van amnesie. 

Volgens Meyer (1988: 71) is vrye assosiasie die mees basiese instrument van 

psigoanalise. Vir 'n persoon se soektog na die onbewuste oorsake van sy probleme 

word hy aangemoedig om alles wat in sy bewussyn kom, aan die tetapeut te vertel 

sender om iets terug te hou, hoe onbenullig ook al. Dit word vrye assosiasie genoem. 

lnsig word bekom wanneer daar van vrye assosiasie gebruik gemaak en die 

assosiasies tydens terapie ge"interpreteer word. Die interpretasies van die terapeut 

berus op 'n paar gespesialiseerde tegnieke en leidrade wat vandag neg 'n groot rol 

speel in psigoanalise. Een van hierdie tegnieke is droomanalise (Meyer, 1988: 71 ). 

Die doel van psigoanalitiese terapie is eerstens om die oorsake van 'n persoon se 

probleme te ontdek en tweedens om hom in staat te stel om hierdie probleme te 

bowe te kom deur middel van beter hantering van die onderliggende konflik (Meyer, 

1988: 70). Die terapeutiese proses het verskeie onderskeibare aspekte: 

IJ Die persoon seek in sy eie psige na die oorsake van sy probleem. 

IJ Die terapeut gee interpretasies en verduidelikings met die doel om die soektog 

aan te help. 

IJ Die persoon kom tot kognitiewe insig rakende die oorsake van sy probleem. 

IJ Die oorsake word emosioneel deurgewerk. 
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o Ondoeltreffende gewoontes en gedragswyses word vervang met meer 

doeltreffende gewoontes en gedragswyses. 

Die basiese teorie van die psigoanalitiese benadering kan as volg beskryf word 

(Erasmus et al, 1986: 32; South African Society of Clinical Hypnosis, 1998: 2-3): 'n 

Persoon ontwikkel neurotiese toestande tydens die klein kinderjare as gevolg van 

problematiese interpersoonlike verhoudings met sy primere versorgers. Gevoelens, 

houdings en vrese van hierdie tyd word onderdruk en hou aan om op bewuste 

erkenning aan te dring. Dit word egter van bewustheid weerhou uit vrees vir straf of 

herhaling van verlies aan ouerliefde. Sodoende ontwikkel ongesonde verhoudings en 

patrone van verhoudings. Ten einde alles wat onbewus is onbewus te hou, is energie 

nodig. Sodoende is minder energie beskikbaar vir groei en ontwikkeling. Die doel van 

terapie is om alles wat deur middel van onderdrukking onbewus is, tot bewustheid te 

herstel. Terapie beoog dus om die ego te versterk deur herinneringsleemtes te 

ontdek en te herstel. Op hierdie wyse word die energie vrygestel wat gebruik is om 

die ervarings onbewus te hou. Die ego word versterk tydens die proses waar die 

energie weer vryges~el ·word deur bewuswording en sodoende ontstaan insig. 
·, 

Bewuswording vind plaa~ deur middel van vrye assosiasie en die aanhoudende 

interpretasie waar nodig. Eer:1 of ander tyd bewerk dit oordrag (Erasmus et al, 1986: 
'· 

13). Oordrag vind plaas wanne~r die persoon sy werklike probleme begin herbeleef 

en dit op die terapeut projekteer. Die· gevoelens, houdings en vrese van die klein 

kindertyd, waar die werklike probleem le, word in die terapeutiese situasie ingebring 

en teenoor die terapeut ontwikkel (Tydeman, 1989: 520). Die terapeut is slegs 'n 

substituut objek en die aard van die gevoelens en gedrag teenoor die terapeut word 

gesien as 'n goeie aanduiding van die herinneringe en gevoelens wat die kern van 

die probleem is (Meyer, 1988: 71). Hierdie herbeleef van onderdrukte ervarings waar 

geen verwyt of straf teenwoordig is nie, het genesende krag en veroorsaak beheer 

ocr die vroeere konflikte (Erasmus et al, 1986: 33). 

Volgens Tydeman (1989: 520) word oordrag beskou as die hoeksteen van aile 

psigoanalitiese werk en saam met die onbewuste as Freud se grootste bydrae tot die 

terapeutiese proses gesien. 

'n Ander wegspringpunt vir terapie was die weerstand wat 'n persoon teen die 

bewuswording van onbewuste elemente bied. Freud was van mening dat weerstand 

'n aanduiding is dat die onbewuste oorsaak van die probleem naby aan die bewuste 

vlak is en die persoon die gepaardgaande angs pro beer vermy (Meyer, 1989: 71; 
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Tydeman, 1989: 519). Volgens Erasmus et al (1986: 13) is weerstand "'n aktiewe 

proses wat dien om verdringde inhoude te probeer behou teenoor die kragte van 

insig wat deur die psigoanalise in werking gestel is". Die terapeut hou aan om 

weerstande en belangrike temas te interpreteer ten einde die persoon in staat te stel 

om die betekenis van sy verdedigings in te sien. Sodoende "word die weerstande al 

meer afgebreek in die terapeutiese verhouding en gee die persoon teenoor die 

terapeut uitdrukking aan konflikte soos dit gewortel is in die ondervindinge van die 

verlede" (Erasmus et al, 1986: 34 ). 

Uit die voorafgaande is dit duidelik waarom weerstand en oordrag as twee hoekstene 

van psigoanalitiese terapie beskou kan word. 

In hoofstuk twee is gevind dat die oorsprong van beide depressie en angs in 

persepsies gelee is. Verder is daar 'n verwantskap tussen depressie en angs gevind 

wat gebaseer kan word op gemeenskaplike onderliggende emosionele prosesse wat 

by beide ter sprake is. Volgens bogenoemde besprekings sal 'n geskikte 

terapeutiese intervensie vir die suksesvolle hantering van depressie en angs in staat 

meet wees om die hoekstene van psigoanalitiese werk, naamlik weerstand en 

oordrag, aan te spreek. 

3.3 PEDOTERAPIE 

Wanneer 'n kind probleme ervaar op pad n?~ volwaardige volwassenheid en gevolglik 

ontspoor, ontwikkel die kind nie na verwagting nie. Meestal slaag ouers of ander 

volwassenes daarin om die kind te hulp te snel en sy probleme suksesvol aan te 

spreek. Soms gebeur dit egter dat die aard van die probleem sodanig is dat die kind 

sowel as die ouers vasgevang is. In hierdie geval is beide die kind sowel as die ouers 

aangewese op terapie (Olivier, 1986: 1 07). Pedoterapie kan volgens Olivier (1986: 

1 09) omskryf word as hulp met opvoeding aan die volwassene sowel as aan die kind 

sodat die kind se volwassewording weer optimaal sal voltrek. Die ouers word gehelp 

om die verleentheid ten opsigte van hul primere opvoedingstaak te oorkom sodat 

hulle hierdie taak na behore kan uitvoer. Daar word steungewing aan die kind verskaf 

ten einde hom te help om ander betekenisse te gee aan die lewensinhoude. 

Sodoende is hy in staat om betekenisse daaraan toe te ken soos volwassenes dit 

doen. Hierdie herbetekening dien as 'n brug waarlangs die kind, wat as gevolg van 

sy probleme ontspoor het, kortpad kan neem na die vlak van volwassenheid waarop 

hy reeds moes gewees het (Van Niekerk, 1976: 74). Die pedoterapeutiese gebeure 
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kan skematies voorgestel word soos in skema 2 (Olivier, 1986: 1 09). Herbetekening 

of betekeniswysiging vorm dus die basis vir verandering by sowel die ouers as die 

kind. 

DIE PEDOTERAPEUTIESE 
SITUASIE 

TERAPEUT 

OUER ----------+KIND 
Opvoedingsharmonie 

SKEMA2 

Aangesien die effek van hipnoterapie op depressie en angs by adolessente en 

volwassenes in hierdie proefskrif ondersoek word, is dit belangrik om die 

pedoterapeutiese verantwoordbaarheid van hipnoterapie van nader te beskou. 

3.4 HIPNOTERAPIE EN HIPNOANALISE 

Klassieke hipnoterapie het ontwikkel vanuit tradisionele klassieke psigoanalise en 

hipnose word gebruik om die psigoanalitiese proses vinniger te laat verloop (South 

African Society of Clinical Hypnosis, 1998: 2). Kirsch et al (1993: 4) is van mening 

dat hipnoterapie gedefinieer kan word as die toevoeging van hipnose tot aanvaarde 

psigologiese of mediese behandelings, wat 'n vermenging van idees en tegnieke 

vanuit verskillende teoretiese perspektiewe behels. Hipnoterapie is 'n terapeutiese 

modaliteit met spesifieke terapeutiese doelwitte. Die pasient in hipnose word met 

spesifieke metodes behandel wat strek van eenvoudige suggesties tot psigoanalise 

(Oiness et al, 1988: 13). 
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Die belangrikste verskille en ooreenkomste tussen hipnoterapie en hipnoanalise kan 

soos volg saamgevat word: 

o Die gebruik van hipnose in .kombinasie met enige vorm van terapie word 

hipnoterapie genoem. Wanneer hipnose saam met psigoanalitiese metodes 

gebruik word, beskryf Brown et al (1986: 3) dit as hipnoanalise. 

o Hipnoterapie is die omvattende term en sluit hipnoanalise in. Hipnoanalise is 'n 

vorm van hipnoterapie waar daar van spesifieke analitiese metodes gebruik 

gemaak word ten einde die onderliggende oorsake van die probleem uit te wys. 

o Die doel van hipnoterapie is om lyding te verlig deur die wysiging van 

wanaangepaste gedrag en patrone van verhoudings of die verligting van die 

simptome. Die doel van hipnoanalise is totale herorganisasie van die 

persoonlikheid (Brown et al, 1986: 150). 

o Tydens hipnoterapie is die terapeut bedag op oordrag en interpreteer dit vir die 

persoon wanneer dit voorkom, maar op 'n baie beperkte skaal. Tydens 

hipnoanalise word oordrag sistematies vir die persoon ge·interpreteer (Brown et 

al, 1986: 150). 

o Tydens hipnoterapie fokus die terapeut op gebeure in die hier en die nou wat 

probleme veroorsaak en spreek dit aan. Tydens hipnoanalise help die terapeut 

die persoon om in die verlede terug te gaan om die geskiedkundige oorsprong 

van konflikte vas te stel (Brown et al, 1986: 223). 

Die oorsprong van depressie sowel as angs behels in wese die aard van die persoon 

se optrede in soortgelyke situasies in die verlede, sowel as die persoon se 

konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten opsigte van 

homself, sy wereld en sy toekoms. Vanuit die aard van hipnoanalise soos dit in die 

voorafgaande paragraaf bespreek is, is dit duidelik dat hipnoanalise op grond 

hiervan meer geskik is as diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie om 

depressie en angs aan te spreek. Vervolgens sal daar aandag gegee word aan die 

pedoterapeutiese verantwoordbaarheid van hipnoanalise. 

3.5 PEDOTERAPEUTIESE VERANTWOORDBAARHEID VAN HIPNOANALISE 

Hipnose kan beskryf word as die fyn ingestelde instrument wat, soos 'n dokter se 

skalpel, die dokter in staat stel om onder die oppervlak in te kom tot by die werklike, 

onderliggende probleme. Tydens hipnoanalise word die onbewuste geanaliseer om 

sodoende die inligting in die onbewuste te kan verstaan. Dit is 'n proses wat insig 

gee in die persoon se emosies, houdings en gedrag. Sodoende verkry die persoon 'n 
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groter mate van beheer oor sy lewenstyl en gedagtepatrone. Die terapeut begelei die 

persoon in hipnose deur die onbewuste dimensies van die gedagtes sodat die klient 

uiteindelik in staat is om te verander. 

Kindertyd is daardie gedeelte van die lewe wat 'n persoon meestal in sy eie wereld van 

gedagtes spandeer. Die kind is so gefokus dat hy eintlik in hipnose verkeer. Aangesien 

die kind se kognitiewe prosesse nog nie so geed ontwikkel is nie, is die kind nie in 

staat om logiese afleidings te maak nie en is dus baie vatbaar vir negatiewe 

suggesties. Hipnoanalise is gebaseer daarop om deur middel van 

ouderdomsregressies terug te gaan na die kindertyd ten einde die oorsprong van die 

werklike onderliggende probleme te identifiseer. Dit stel die persoon in staat om met 

sy geed ontwikkelde kognitiewe prosesse van vandag die gebeure van die verlede te 

herevalueer en te herbeteken. So kan ou gewoontes en gedagtepatrone verander 

word. 

Aangesien die kindertyd so 'n guide geleentheid skep vir die ontstaan van probleme 

en hipnoanalise by uitstek geskik is om daardie probleme aan te spreek, is dit nodig 

om 'n pedoterapeutiese perspektief op hipnoanalise te kry. 

Volgens Sonnekus en Ferreira (1987: 25) is die studieterrein van die pedagogiek "die 

opvoedingsverskynsel as 'n intermenslike gebeure in 'n situasie waar 'n volwassene 

hulp en steun aan 'n kind op weg na volwassenheid verleen". Aile opvoedingsituasies 

bestaan dus in wese uit 'n volwassene, 'n kind of kinders en opvoedingsinhoude. Die 

volwassene voed die kind op met behulp van die opvoedingsinhoude en die kind 

word aan die hand hiervan volwasse. Tydens hipnoanalise word daar van hipnose 

gebruik gemaak om deur middel van ouderdomsregressie terug te gaan na 

problematiese gebeure in die verlede. Die persoon ervaar die gebeure soos die kind 

wat hy toe was maar aangesien hy ook terselfdertyd as volwassene van vandag na 

daardie gebeure kyk, is hy in staat om die kind van daardie tyd volgens die 

opvoedingsinhoude tydens die gebeure op te voed. Sodoende herevalueer die 

persoon die gebeure van die verlede en kan herbetekening plaasvind. Die 

volwassene en die kind in opvoeding is dus dieselfde persoon. Hipnoanalise kan dus 

in die lig hiervan as heropvoeding beskou word. 

Tydens pedoterapie word die kind deur die terapeut begelei om die kind se angs, 

spanning, onveiligheid, onsekerheid, ensovoorts anders te beteken. Daar is dus 

sprake van herbetekening deur die kind en op hierdie wyse vind heropvoeding plaas 
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(Van Niekerk, 1976: 74). In die vorige paragraaf is gewys hoe hipnoanalise oak as 

heropvoeding beskou kan word. In die fig hiervan is hipnoanalise · dus 

pedoterapeuties verantwoordbaar aangesien dit in wese herbetekening, 

betekeniswysiging en dus heropvoeding is. Tydens hipnoanalise word daar terapie 

gedoen met die "kind" in die volwassene of adolessent. 

Hipnoanalise met volwassenes en adolessente verskil in wese dus geensins van 

mekaar nie. Daar sal dus verder geen onderskeid getref word in die hantering van 

adolessente en volwassenes met hipnoanalise vir die behandeling van depressie en 

angs nie. 

Aangesien hipnoanalise 'n vorm van hipnoterapie is, sal daar vervolgens gekyk word 

na die historiese agtergrond van hipnoterapie. 

3.6 HISTORIESE AGTERGROND VAN HIPNOTERAPIE 

Die historiese oorsprong van hipnoterapie gaanvolgens Brown et al (1986: 3) so ver 

terug as die stamseremonies en die ou praktyke van die toordokters. Die 

wetenskaplike geskiedenis van hipnoterapie begin aan die einde van die agtiende 

eeu met Franz Anton Mesmer (1734-1815). Hy was 'n flambojante Weense dokter en 

van mening dat 'n onsigbare magnetiese vloeistof deur die heelal vloei (Kirsch et al, 

1993: 5). Hy het ook sekere siektes toegeskryf aan 'n wanbalans van hierdie vloeistof 

in 'n persoon se liggaam en geglo dat hierdie siektes genees kon word deur die 

liggaam se magnetiese balans te herstel. Aanvanklik het hy deur die gebruik van 

magnete probeer om die magnetiese balans van die liggaam te herstel, maar het 

later besluit dat die dokter se liggaam, wat self deurdring is met dierlike magnetisme 

("animal magnetism"), gebruik kan word om die pasient se magnetiese wanbalans te 

herstel sander die gebruik van magnete. Hy het verskeie maniere gehad om dit te 

bereik, onder andere deur middel van aanraking. Mesmer se pasiente het, anders as 

vandag, hewige stuiptrekkings ervaar. Dit kon toegeskryf word aan die voorbeeld wat 

Mesmer se eerste pasient gestel het. Tydens haar terapie met die magnete het 

hierdie pasient konvulsies ervaar. Maar in daardie tyd was daar 'n priester wat 

duiwels uitgedryf het en uiters gewild was in Weenen. Die konvulsies waarmee 

Mesmer se eerste pasient gepresenteer het tydens terapie was dus soortgelyk aan 

die konvulsies wat die priester se kliente tydens die uitdryf van duiwels ervaar het. 

Mesmer se latere pasiente het oak almal konvulsies ervaar. 
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Een van Mesmer se volgelinge, Marquis de Puysegur ( 1751-1825), het die 

transagtige gedrag ontdek wat vandag met hipnose geassosieer word. Dit het gebeur 

in 1784 toe 'n boer, wat niks van hipnose geweet het nie, vir terapie na die Marquis 

gegaan en onder hipnose in 'n diep slaap ingegaan het. Dit het verskil van normale 

slaap in die mate dat die boer in hierdie somnambulistiese slaap in staat was om te 

praat en te kommunikeer. Soos ander mesmeriste ge·interesseerd geraak het in 

kunsmatige somnambulisme het hul pasiente al minder stuiptrekking ervaar en al 

meer in trans gegaan (Kirsch et al, 1993: 5). In 1785 is daar 'n ondersoek ingestel na 

mesmerisme deur 'n vername koninklike kommissie in Parys onder die voorsitterskap 

van die Amerikaanse ambassadeur in Frankryk, Benjamin Franklin. Na 'n reeks geed 

ontwerpte plasebo gekontroleerde eksperimente het die kommissie die idee van 

dierlike magnetisme in twyfel getrek en die waargenome effek toegeskryf aan 

verbeelding. Charles D'Eslon, wat mesmerisme voor die kommissie verdedig het, het 

gevra waarom, indien behandeling met behulp van die gebruik van verbeeldingskrag 

dan die peste terapie is, dit nie gebruik word nie? Na die koninklike kommissie se 

verslae bekeQd geword het, het mesmerisme in onbruik verval en die status van 'n 

kultus verkry. 

So sou dit tien teen een gebly het, was dit nie vir James Braid ( 1795-1860), 'n 

negentiende eeuse Britse dokter nie. Braid het, nadat hy 'n demonstrasie bygewoon 

en met sommige van sy pasiente geeksperimenteer het, tot die gevolgtrekking 

gekom dat die mesmeriste 'n belangrike mediese werkswyse ontdek het (Kirsch et al, 

1993: 6). Hy het egter terselfdertyd Mesmer se idee ocr dierlike magnetisme 

verwerp. Hy het die somnambulistiese toestand as senuwee slaap ("nervous sleep") 

beskryf en dit toegeskryf aan oogspier vermoeienis as gevolg van fiksasie op 'n 

spesifieke punt bokant die normale lyn van gesigskerpte. Met Braid se verwerping 

van die uitgediende teorie van dierlike magnetisme het hy die verskynsel 'n nuwe 

naam gegee, naamlik hipnotisme. Hierdie woord is afgelei van die Griekse woord 

hypnos, wat slaap beteken. Die neuroloog Jean-Martin Charcot (1835-1893) was die 

belangrikste negentiende eeuse kampvegter vir hipnose. Hy was 'n voortreflike 

neuroloog en direkteur van die neurologiese kliniek by die Salpetriere hospitaal in 

Parys en die leermeester van Pierre Janet, Afred Binet en Sigmund Freud. Charcot 

se spesmaas dat hipnose 'n neuropatologiese toestand was wat net tydens 'n 

senuwee aanval voorgekom het, is gerugsteun deur die feit dat hy 

konversiesimptome deur middel van post hipnotiese suggesties ken aanbring en 

verwyder. Charcot se idee dat sekere gedagtes uit die bewuste gedissosieer ken 
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word, het gelei na Freud se beskrywing van die onbewuste en Janet se dissosiasie 

teorie (Kirsch et al, 1993: 6). 

In dieselfde tyd het Charcot die teorie ontwikkel dat slegs senuweelyers in staat was 

om hipnose te ervaar en dat dit in drie fases plaasvind naamlik slaperigheid, 

katalepsie of verstywing en somnambulisme of slaapwandeling. Hierdie opinies is 

suksesvol betwis deur Auguste Liebeault (1823-1904) en Hippolyte Bernheim (1837-

1919), afkomstig van 'n klein dorpie met die naam Nancy in Frankryk. Hulle was van 

opinie dat die verskynsel van hipnose die normale resultaat van suggesties is. Ten 

spyte van Charcot se beroemdheid was dit die Nancy skoal se gedagte wat een van 

die oorheersende idees van die twintigste eeu oor hipnose geword het. Charcot het 

in die algemeenste slaggat getrap ten opsigte van die teorie en navorsing random 

hipnose. Hy het verskynsels waargeneem wat direk of indirek aan sy pasiente 

gesuggereer is en verkeerdelik afgelei dat dit, wat hy waargeneem het, dee! was van 

die essensie van hipnose (Kirsch et al, 1993: 6). 

Charcot se invloed was sodanig dat dit die ontwikkeling van psigoterapie diepgaande 

be'invloed het. Die gebruik van hipnose was die voorloper tot vrye assosiasie en ook 

die eerste basiese hulpmiddel vir wat later psigoanalise sou word. Nadat Freud 

afgesien het van hipnose het die kliniese bruikbaarheid feitlik vir dekades lank 

verdwyn. Tydens die 1930's is twee mylpale in die geskiedenis van hipnose bereik. 

Hull (1933) het die eerste grootskaalse navorsingsprogram van stapel gestuur wat 

gewy was aan die onderwerp van hipnose. Gedurende dieselfde dekade het Milton 

H. Erickson, 'n student van Hull, baie kreatiewe terapeutiese tegnieke ontwikkel wat 

die gebruik en aanvaarbaarheid van hipnose in die kliniese praktyk bevorder het en 

vandag nog baie gebruik word (Kirsch et al, 1993: 7). 

Verskeie bydraes van eertydse teoriee oor hipnose bestaan vandag nog in 

hedendaagse benaderings tot hipnose. Volgens Hilgard (1991) se neo dissosiasie 

teorie, wat deels op Janet se teoriee gebaseer is, bestaan daar baie kognitiewe 

sisteme of strukture wat in 'n hierargiese volgorde gerangskik is. Hierdie kognitiewe 

sisteme is onder die beheer van 'n uitvoerende ego wat verantwoordelik is vir die 

beplanning en monitering van die persoonlikheid se werking. Gedurende hipnose kan 

dit gebeur dat hierdie sisteme onafhanklik of gedissosieerd raak van mekaar en direk 

geaktiveer kan word deur die suggesties van die hipnotis. Hierdie perspektief is 

hedendaags een van die mees invloedryke teoriee oor hipnose (Kirsch et al, 1993: 

7). 
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Aangesien weerstand en oordrag die hoekstene vorm van psigoanalitiese werk, is dit 

dus belangrik om vervolgens ondersoek in te stel na die rol daarvan in hipnoterapie. 

3.7 WEERSTAND 

Volgens Watkins en Watkins (1997: 195) is die term "character armour" in 1949 deur 

Wilhelm Reich gebruik om uiters moeilike gevalle te beskryf wat bestand was teen 

gewone psigoanalitiese behandeling. Hy het dit verklaar deur te verduidelik dat 

hierdie persone se versette 'n stewige beskermende pantser gevorm het ten einde 

die ego teen innerlike sowel as uiterlike bedreigings te beskerm. 

Yapko (1990: 405) beskryf 'n tyd waartydens weerstand beskou was as 'n 

manifestering van die klient se verdediging teen sensitiewe intra-psigiese konflikte. 

Terapie het in daardie tyd gefokus op weerstand deur eerstens te erken dat dit 

teenwoordig is, tweedens om die oorsprong en funksie daarvan te ontbloot en 

laastens om saam met die klient te werk om dit aan te spreek. Vanuit hierdie 

perspektief was weerstand altyd die klient se probleem en het as intra-psigiese 

verdedigingsmeganisme gedien wat geanaliseer en ge'interpreteer moes word. 

Wanneer dit met die. terapie proses ingemeng het, en dit is onvermydelik dat dit 

gebeur, is die klient as 'n saboteur geblameer. Die klient is daarvan beskuldig dat hy 

nie wou verander nie. 

Vandag word weerstand gesien as 'n integrale en onvermydelike deel van terapie. 

Dit word gedefinieer as 'n krag wat teen die oogmerke van terapie werk hoewel dit 

nie beteken dat die klient of die terapeut daarvoor te blameer is nie (Yapko, 1990: 

405). Yapko beskryf weerstand verder as "an interpersonal statement that says that 

whatever therapeutic strategies and maneuvers are being performed are not· 

acceptable at some level(s) to the client". 

Tydens hipnoterapie is weerstand eintlik 'n vrees vir hipnose. Daar is duidelike 

ambivalente gevoelens aan die een kant om ontbloot te word en aan die ander kant 

om 'n verandering in gedrag, houding en lewenstyl te weeg te bring (Karle en Boys, 

1994: 67). Soms word 'n gewoonte aangeleer om 'n persoon in daardie stadium van 

sy lewe met iets te help. Die gewoonte volhard gewoonlik lank nadat die oenskynlike 

oorsaak daarvan uitgedien is. 'n Voorbeeld hiervan is 'n persoon wat begin rook 

omdat hy daardeur vir homself en ander die boodskap wil oordra dat hy nou 

volwasse is en homself kan laat geld. So 'n persoon is dan in staat om maklik die 
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gewoonte at te leer. Maar soms word 'n gewoonte aangeleer wat onderliggend eintlik 

'n belangrike doel dien. Die gewoonte word deel van 'n persoon se selfbeeld, hoe hy 

homself sien, asook sy beeld na buite, hoe ander mense hom sien of hoe hy verwag 

ander mense hom moet sien. In die geval van 'n verandering op so 'n diepliggende 

vlak waar die persoon dit as 'n bedreiging sien om te verander, sal dit lei tot 

aansienlike weerstand teen die verwydering van die simptoom op die onbewuste 

vlak, ondanks die feit dat die persoon bewustelik van die simptoom ontslae wil raak 

(Karl et al, 1994: 84 ). 

Weerstand kan dus spesifiek teen hipnose gemik wees, of ook teen die terapeutiese 

proses (Yapko, 1990: 406-408). Die oorsake vir weerstand teen hipnose kan gevind 

word in wanopvattings oor hipnose, vrees vir hipnose, vorige mislukkings wat met 

hipnose geassosieer is, negatiewe gevoelens teenoor die terapeut of selfs ook teen 

die kwaliteit van die suggesties. Weerstand teen die terapeutiese proses kan 

afkomstig wees van 'n vrees vir verandering. Ondanks die feit dat die simptome baie 

probleme veroorsaak is dit steeds bekend vir die klient. Verandering is sinoniem met 

die onbekende, wat 'n risiko is. Soms is die tipe intervensie onaanvaarbaar vir die 

klient, of is die tempo waarteen die terapeut werk, te vinnig vir die klient en daarom 

ontstaan weerstand. Dit kan egter ook wees dat die klient negatiewe gevoelens 

teenoor die terapeut koester, of dalk positiewe gevoelens wat die terapeut op 'n 

voetstuk plaas waarvan hy noodwendig moet val (Hammond, 1990: 24). 

Weerstand teen verandering is 'n basiese eienskap van die mensdom. Soveel 

energie word spandeer om 'n geritualiseerde patroon van gedrag te skep met die 

doel om minder liggaamlike en geestelike energie te spandeer (Yapko, 1995: 163). 

Die volgende uiteensetting word deur dr Dan Zelling van Akron, Ohio gebruik om 

weerstand teen verandering aan sy kliente te verduidelik (Zelling, 1996). Hierdie 

verduideliking spreek die weerstand baie duidelik aan op die vlak van die 

verbouereerde of bang klient. Terapie kan daarna gemaklik hervat word en die 

terapeutiese band en vertroue is versterk. Die uiteensetting klink soos volg: 

"Aladdin se towerlamp is 'n wenner by mense van aile ouderdomme en miskien is dit 

omdat daar in almal se lewens iets is wat hulle wens om te verander. Een ding van 

die lewe wat 'n mens die meeste frustreer, is om nie te kan verander nie. Goeie 

voorbeelde hiervan is die onvermoe om 'n goeie betrekking te kry, gewig te verloor, 

op te hou rook, op te hou om naels te byt, sekere vrese te corwin, met mense oor die 
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weg te kern of 'n liefdesverhouding te laat werk. Nadat herhaalde pogings om op hul 

eie te verander, misluk het, is die laaste uitweg om te kern vir hipnoterapie met die 

idee dat niks anders as towerkrag nodig sal wees om hulle te help nie. Hipnoterapie 

is in staat om mense te help met al die veranderings wat hulle in hul lewe wil 

aanbring. Dit is egter nie 'n towerstaffie wat geswaai word nie en hoewel daar 

gebruik gemaak word van post hipnotiese suggesties, kern daar nag steeds baie 

weerstand veer. 

Maar waarom is dit dan so moeilik vir 'n persoon om sy gewoontes en patrone te 

verander terwyl hy so _gemotiveerd is om dit te doen? Eerstens help dit om te 

verstaan dat ongeveer 95 % van alles wat 'n mens doen, 'n gewoonte is. Die groat 

hoeveelheid gewoontes wat 'n persoon vorm, is nodig om daagliks te kan 

funksioneer. Wanneer hy veer 'n nuwe situasie te staan kern, ontwikkel hy 'n metode 

om die situasie te kan hanteer. lndien die situasie suksesvol op 'n sekere manier 

hanteer is en dit het gewerk, is dit 'n mars van psigiese energie om ander maniere te 

oorweeg om 'n soortgelyke situasie te hanteer. Daarom maak 'n persoon 'n 

gewoonte daarvan. 

Gewoonlik maak 'n persoon nie 'n gewoonte van 'n swak keuse om 'n situasie te 

hanteer nie, veral nie as hy dit reeds as 'n swak keuse geeien het nie. 'n Kind wat sy 

hand op 'n warm stoof plaat sit en brand, doen dit nie weer nie. Maar as 'n gewoonte 

sekere bevrediging gee sal dit weer en weer gedoen word, hoewel dit skade kan 

veroorsaak op die lange duur. Die beste voorbeeld hiervan is seker eetgewoontes. 

lndien sjokolade eet aanvanklik 'n aangename ervaring is, sal die onbewuste aanhou 

om dit as 'n positiewe keuse te beskou, sander om die feit te oorweeg dat daar later 

enige negatiewe resultate kan wees. Hierdie outomatiese besluite word met verloop 

van tyd so stewig vasgele deur herhaling, dat dit mettertyd as normaal voorkom en 

gemaklik voel. Wanneer 'n persoon die dag besluit om sy eetgewoontes of 

gedragspatrone te verander, is dit ontsettend moeilik. Dit is die resultaat van 

kondisionering sander die bewustelike redenering wat oorspronklik tot die gedrag 

aanleiding gegee het. Die onvermoe om te verander, skep angs. Angs gee 

aanleiding tot 'n negatiewe houding wat versterk word deur herhaalde mislukkings 

om 'n doel te bereik, sacs 'n raker wat net nie kan ophou nie en keer op keer weer 

misluk. Weerstand teen verandering is die natuurlike resultaat daarvan om die 

komplekse menslike brein so effektief moontlik te probeer gebruik. 'n Mens skep 

gewoontes ten einde elke dag makliker te kan funksioneer. Dit kan baie frustrerend 

raak wanneer hy wil verander. Dit is egter moontlik om nuwe gewoontes aan te leer 
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en nuwe assosiasies kan gemaak word. Hoewel hipnoanalise nie so maklik is soos 

om net 'n towerlamp te vryf nie, help dit egter mense om die mag van kondisionering 

tot hul eie voordeel te gebruik ten einde ontslae te raak van ou, uitgediende 

gewoontes wat nie meer genotvol of voordelig is nie. Hierdie ou gewoontes word dan 

vervang met gewoontes wat die klient sal help om hul drome te realiseer en hul 

doelwitte te bereik." 

Die doel van 'n gewoonte is volgens Yapko (1995: 163) om 'n gedragspatroon te 

skep ten einde minder liggaamlike en geestelike energie te spandeer. Daarom is 

weerstand teen verandering 'n basiese eienskap van die mensdom. Aangesien die 

doel van hipnoterapie is om verandering in 'n persoon se lewe teweeg te bring, sal 

weerstand 'n rol speel in hipnoterapie. 

Vervolgens sal ondersoek ingestel word na die rol wat oordrag speel in hipnoterapie. 

3.8 OORDRAG 

Oordrag is 'n verskynsel wat voorkom by aile mense en verwys na die proses 

waardeur 'n individu gevoelens en houdings ervaar teenoor iemand in die hede, wat 

lank gelede hul oorsprong teenoor 'n ander persoon gehad het (Watkins, 1992: 227). 

Dit word deur Kirsch et al (1993: 130) beskryf as die pasient se verdraaide 

persepsies, gevoelens of gedrag teenoor die terapeut, wat dan 'n prominente figuur 

vanuit die kinderdae (soos 'n ouer) verteenwoordig. Brown et al (1986: 209) beskryf 

oordrag soortgelyk as "indicating that the patient distortedly perceives, unrealistically 

feels about, and behaves toward his therapist according to the impressions formed 

about significant figures in childhood". Die klient sien dus sy terapeut, wat deel 

uitmaak van die klient se huidige wereld, deur die gekleurde bril van die verlede. Die 

klient probeer onbewustelik teenoor sy terapeut belangrike verhoudings met ander uit 

die verlede herbevestig. Daar is sprake van oordrag wanneer die klient toenemend 

begin om gevoelens, persepsies en houdings op die terapeut te projekteer wat niks 

met die terapeut as persoon te doen het of afkomstig is van die duidelike 

wisselwerking tussen die terapeut en die klient nie. Hierdie gevoelens, persepsies en 

houdings is afkomstig van die klient se agtergrond en ervarings vroeer in sy lewe, 

gewoonlik met mense wat 'n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van die 

klient se persoonlikheid (Karle et al, 1994: 200). Hierdie oordrag kan lei tot weerstand 

en daarom is dit baie belangrik in die terapeutiese proses om daarop bedag te wees 

en dit aan te spreek (Watkins et al, 1997: 98). Oordrag as begrip bied 'n bruikbare 
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raamwerk ten einde die dissosiatiewe klient se response teenoor die terapeut, wat 

dikwels kompleks van aard kan wees, te verstaan (Phillips en Frederick, 1995, 199). 

'n Belangrike deel van die terapeut se werk is om manifestasies van oordrag te 

herken, hanteer en dit met die klient te bespreek. 

Oordrag kan positief of negatief van aard wees. Tydens positiewe oordrag word die 

terapeut ge'idealiseer en is die klient lief vir die terapeut maar tydens negatiewe 

oordrag vrees of haat hy die terapeut. Hipnoterapie intensifiseer oordrag aangesien 

dit fokus op onafgehandelde konflikte en onderdrukte gevoelens uit die verlede 

(Kirsch et al, 1993: 130; Brown et al, 1986: 209). 

Teen-oordrag ("counter transference") word deur Phillips et al (1995: 213) 

gedefinieer as die bewuste of onbewuste reaksies in die terapeut op die klient of die 

patologie van die klient. Dit is dus die reaksie van die terapeut op die oordrag van die 

klient. Teen-oordrag kan positief deur die terapeut aangewend word ten einde 

hom/haarself in staat te stel om deur middel van teen-oordrag die klient en die 

terapeutiese verhouding beter te verstaan. Dit is wei aan te beveel dat aile terapeute 

deur hul eie terapie gaan ten einde die moontlikheid vir teen-oordrag om negatief op 

die terapie van die klient in te werk, grotendeels uit te skakel (Watkins et al, 1997: 

98). 

Noudat die rol van weerstand en oordrag in hipnoterapie beskryf is en daarom dus 

oak in hipnoanalise, is dit nodig om die verskillende hipnoterapeutiese benaderings 

in Suid-Afrika van nader te beskou ten einde een te selekteer om as diagnostiese 

tegniek en terapeutiese intervensie te beoordeel vir die hantering van depressie en 

angs. 

3.9 HIPNOTERAPEUTIESE BENADERINGS IN SUID-AFRIKA 

Tans bied die Kliniese Hipnose Vereniging van Suid-Afrika opleiding aan in vier 

verskillende hipnoterapeutiese benaderings naamlik: 

o Tradisionele hipnoterapie 

1:1 Egostaatterapie 

1:1 Die mediese hipnoanalise model 

o Ericksoniaanse benadering. 

'n Wye kennis van aldie benaderings is baie bruikbaar, aangesien beweeglikheid in 

terapie die terapeut in staat stel om by die klient se behoeftes aan te pas. Elke klient 
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is uniek met unieke behoeftes en persoonlikhede. Sommige benaderings pas net 

beter by sekere kliente en wanneer die terapeut bedrewe is in al die benaderings kan 

dit weerstand en oordrag tot die minimum beperk. 

Elkeen van die vier hipnoterapeutiese benaderings sal vervolgens ondersoek word 

ten einde een daarvan te identifiseer om as diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie vir die hantering van depressie en angs beoordeel te word. 

3.9.1 Tradisionele hipnoterapie 

Volgens die opleidingshandleiding vir tradisionele hipnoterapie in Suid-Afrika (South 

African Society of Clinical Hypnosis, 1998: 2-3) het klassieke hipnoanalise ontwikkel 

uit tradisionele klassieke psigoanalise en word hipnose gebruik om die 

psigoanalitiese proses vinniger te laat verfoop. Die basiese teorie van die 

psigoanalitiese benadering is dat 'n persoon neurotiese toestande tydens die klein 

kinderjare ontwikkel het as gevolg van problematiese interpersoonlike verhoudings 

met sy primere versorgers. Die gevolg is die ontwikkeling van skewe en ongesonde 

verhoudings en patrone van verhoudings en in terapie word hierdie 

ontwikkelingspatrone herhaal. Sterk emosies soos woede en vrees word op die 

terapeut geprojekteer en deur middel van vrye assosiasie ontbloot. Die voordeel van 

die gebruik van hipnoterapie is gelee in die feit dat dit 'n intens emosionele ervaring 

is wat die ontwikkeling van oordrag verhaas. Hoe vinniger die oordrag ontwikkel, hoe 

vinniger kan dit aangespreek word en op hierdie wyse verfoop die hele proses baie 

vinniger. 

Daar is vier basiese benaderings (sien skema 3) volgens die opleidingshandleiding 

vir tradisionele hipnoterapie in Suid-Afrika (South African Society of Clinical 

Hypnosis, 1998: 3) wat gevolg kan word. 
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SKEMATIESE VOORSTELLING VAN TRADISIONELE HIPNOANALISE 

Direkte suggestles 
Kognitlewe modelle 
Behavlorlstlese modelle 
ten elnde kogn- herstrukturerlng te 

bewerlcstelllg 

Kort psigodinamiese 
benaderings: 

• vrye aS6osiasie 
• droom interpretasie 

interpretesie van verdedigings 
interpretasie van weerstand 
analise van oordrag 

SKEMA3 
Die vier aspekte is: 

TRAt>ISIONaE 
HIPNOTERAPIE 

• lndlrekte suggestles 
• Metal'ore 
• Vlsuallserlng 

Fantasle 

Klassieke 
hipnoanalise: 

ouderdomsregreS!Oie 
hipermnesia 
begeleide verbeelding 
dissosiasie 

• outomatiese skryf 

o Direkte suggesties, kognitiewe en behavioristiese modelle ingesluit, wat 

kognitiewe herstrukturering tot gevolg het. 

o lndirekte suggesties instuitend metafore, visuatisering en fantasie. 

o Kort psigodinamiese benaderings. 

o Klassieke hipnoanalise. 

In tradisionele hipnoterapie word hierdie vier klassieke metodes votgens Brown et al 

(1986: 219) ook gebruik saam met die volgende hipnotiese fenomene (sien afdeling 

3.12 vir 'n volledige uiteensetting): 
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1:1 Ouderdomsregressie ten einde onderdrukte herinneringe en emosie bloat te le. 

1:1 Hipermnesie ten einde die onderdrukte herinneringe te herwin wat bloat gele is. 

1:1 Begeleide verbeelding en spontane versterkte verbeelding. 

1:1 Dissosiasie van die deel van die ego wat waarneem, van die deel wat besig is om 

die herinneringe te beleef. 

1:1 Outomatiese skryf, teken en verf. 
. 

Bogenoemde hipnotiese fenomene word in hipnose benut ten einde die klient in staat 

te stet om ontstellende emosionele ervarings uit die verlede, wat onderdruk is, bloat 

te le, deur te werk en te integreer. 

Tradisionele hipnoterapie verloop in drie fases en kan skematies voorgestel word 

soos in skema 4. Eerstens die ontdekking van onbewuste konflikte, herinneringe, 

emosies, gedagtes, ensovoorts waarteen die klient homself verdedig. Tweedens 

word al hierdie onbewuste dinge deurgewerk. Derdens vind integrasie plaas wat 

daartoe lei dat die persoon dit op 'n volwasse wyse kan hanteer en uiteindelik in 

beheer daarvan is. Oordrag, wat 'n regressiewe verskynsel is, word in psigoanalise 

DRIE FASES IN DIE VERLOOP VAN 
TRADISIONELE HIPNOTERAPIE 

SKEMA4 

FASE 1: ONTDEKKING VAN ~ 
ONBEWUSTE KONFLIKTE f 

FASE 2: VERWERKING VAN 
ONBEWUSTE- ~ONFLIKTE 

FASE 3: GESONDE HER
INTEGRERING 

as een van die belangrikste werktuie beskou ten einde in staat te wees om 'n 

persoon te kan help. Klassieke psigoanalise maak gebruik van vier tegnieke ten 

einde die onbewuste oorsprong van konflik op te spoor naamlik vrye assosiasie, 

dream interpretasie, interpretasie van verdedigings en weerstand, asook analise van 

oordrag (Brown et al, 1986: 203). 
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Opsommenderwys kan gese word dat tradisionele hipnoterapie die tradisionele 

psigoanalitiese benadering volg deur eerstens te fokus op die verligting van 

simptome of die wysiging van wanaangepaste gedrag en verhoudingspatrone, deur 

gebruik te maak van: 

o direkte suggesties, kognitiewe met insluiting van behavioristiese modelle, wat 

kognitiewe herstrukturering tot gevolg het 

o indirekte suggesties insluitend metafore, visualisering en fantasie 

o kort psigodinamiese benaderings 

lndien dit nie suksesvol is nie word daar tweedens gefokus op klassieke 

hipnoanalise, wat 'n totale reorganisasie van die persoonlikheid ten doel het. Dit 

geskied volgens bepaalde fases, naamlik: 

o Die ontdekking van onbewuste konflikte, herinneringe, emosies, gedagtes, 

ensovoorts waarteen die klient homself verdedig 

o Die verwerking van onbewuste konflikte 

o lntegrering van nuwe insigte wat daartoe lei dat die persoon die konflikte op 'n 

volwasse wyse kan hanteer en uiteindelik in beheer daarvan is 

Ten einde die onbewuste oorsprong van konflik op te spoor, word daar in klassieke 

hipnoanalise gebruik gemaak van vier tegnieke naamlik: 

o vrye assosiasie 

o droom interpretasie 

o interpretasie van verdediging,s en weerstand 

o analise van oordrag 

Die oorsprong van beide depressie en angs is in persepsies gelee en daar bestaan 

'n verwantskap tussen depressie en angs wat gebaseer kan word op 

gemeenskaplike onderliggende emosionele prosesse wat by beide ter sprake is. In 

die voorafgaande bespreking is aangetoon dat tradisionele hipnoanalise weerstand 

en oordrag aanspreek. Tradisionele hipnoanalise is in staat om die aard van 'n 

persoon se optrede in die verlede, sowel as die aard van die onbewuste konflikte uit 

te wys, bloot te le en te verklaar. 

3.9.2 Egostaatterapie 

Die historiese agtergrond van egostaatterapie het reeds volgens Phillips et al (1995: 

62) begin met Janet in 1907 en 1926 toe hy ontdek het dat daar in die mens se 
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persoonlikheid sprake is van een of ander kompartementalisering. Hy het dieselfde 

tendens gevind by sy pasiente met dissosiatiewe versteurings. Daarna het Jung sy 

teorie van komplekse geformuleer. Hiermee het hy gepoog om te verduidelik hoe 'n 

patroon van denke en gevoelens, wat op een of ander wyse aan mekaar verbonde is, 

die persoonlikheid kan aktiveer. Die teorie het ook verklaar hoe 'n patroon van denke 

en gevoelens sekere toestande van gedrag en emosies kan skep. 

Freud se kollega in psigoanalise, Paul Federn, het in 1952 'n energie model 

ontwikkel ten opsigte van egostate in die ego. Volgens hierdie model (Watkins et al, 

1997:26) is daar 'n kern egostaat in die ego wat al die wyses van optrede wat eie aan 

'n persoon is, omsluit. Volgens die model verteenwoordig hierdie egostaat die 

persoon se normale daaglikse optrede in normale omstandighede. Dit bevat die 

eienskappe wat eie is aan die persoon soos hy homself ken en soos ander mense 

hom ken. Wanneer die omstandighede egter verander, is dit vir die persoon nodig 

om ander eienskappe te gebruik ten einde die situasie te kan hanteer. In sulke 

omstandighede vergroot die kern egostaat om 'n ander egostaat in te sluit wat oor 

eienskappe beskik wat die persoon nodig het in daardie omstandighede. Hierdie 

spesifieke egostaat het reeds voorheen in die persoon se lewe ontstaan tydens 

situasies waar dit vir die persoon nodig was om aan te pas by veranderende 

omstandighede. Dit kon ook gebeur het dat 'n deel van die oorspronklike eienskappe 

van die kern egostaat as gevolg van traumatiese ervarings uitgesluit is uit die kern 

egostaat ten einde die persoon te beskerm of vir oorlewing. So is daar vele egostate 

in die ego wat gebruik kan word wanneer die persoon sekere eienskappe nodig kry 

tydens sekere gebeurtenisse in sy lewe. 

Volgens Watkins et al (1997: 28) ontwikkel elke mens se persoonlikheid (onder 

andere die eienskappe in die kern egostaat) deur middel van twee basiese prosesse 

naamlik integrasie en differensiasie. Albei hierdie prosesse is normaal en help 'n 

persoon om aan te pas by veranderende omstandighede. Normale differensiasie stel 

'n persoon in staat om Saterdagaand op 'n sekere manier by 'n partytjie op te tree ('n 

egostaat met sekere eienskappe) en op 'n ander manier op kantoor gedurende die 

week ('n ander egostaat met ander eienskappe). Wanneer die skeidingsproses of 

differensiasie buitensporig en wanaangepas raak, word dit dissosiasie genoem wat 

patologies van aard is. 

n Egostaat word volgens Watkins et al (1997: 25) gedefinieer as "an organised 

system of behaviour and experience whose elements are bound together by some 
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common principle, and which is separated from other such states by a boundary that 

is more or less permeable". Hiervolgens omsluit 'n egostaat sekere eiemskappe, 

gewoontes en gedragspatrone van die persoon wat saam hoort en altyd saam 

EGOSTATE 

EGOSTAAT 4 

SKEMA 5 

voorkom (sien skema 5). 'n Voorbeeld hiervan is 'n wiskunde onderwyseres wat 

onseker is van haarself en kwaad word wanneer sy meer as eenkeer 'n som moet 

verduidelik. Die leerlinge in haar klas weet later presies wat om te doen sodat sy nie 

kwaad word nie. Haar optrede in die wiskundeklas is dus min of meer voorspelbaar, 

wat 'n egostaat verteenwoordig. Wanneer dieselfde onderwyseres egter hokkie afrig, 

is sy die geduldigheid vanself. Dit verteenwoordig 'n ander egostaat. Volgens 

Watkins se definisie word egostate van mekaar geskei deur middel van 'n grens wat 

min of meer deurdringbaar is. Dit beteken eenvoudig dat 'n sekere egostaat 'n ander 

egostaat se gewoontes en gedragspatrone kan insluit wanneer die egogrens 

vergroot en 'n ander egostaat gedeeltelik of in sy geheel omsluit. Die onderwyseres 

in die vorige voorbeeld sal, wanneer die hoof kom klasbesoek doen, die geduldigheid 

vanself in die wiskundeklas kon wees soos wat sy altyd op die hokkieveld is. 

Egostate ontstaan volgens Watkins et al (1997: 30) deur een van die volgende drie 

prosesse, naamlik: 

o normale differensiasie 

o introjeksie 

o reaksie op trauma 
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lntrojeksie vind plaas wanneer 'n persoon iemand wat vir hom belangrik is se gedrag 

deel maak van sy eie gedrag. Gestel die gedrag van hierdie belangrike persoon is 

negatief en die persoon word elke dag met daardie deel van die belangrike persoon 

gekonfronteer, is dit moontlik dat hy hoofpyn ontwikkel en depressief word. lndien die 

persoon egter met daardie negatiewe gedrag identifiseer, maak hy dit in so 'n mate 

sy eie dat hy nie meer probleme daarmee ervaar nie. Hy is dan in staat om net so 

teenoor ander mense op te tree. Tydens trauma soos verwerping, mishandeling of 

molestering vind dissosiasie dikwels plaas met die gevolg dat onafhanklike egostate 

in reaksie daarop ontstaan. Dit beteken dat 'n persoon deur middel van dissosiasie 

sy gevoelens van sy liggaamsbelewing skei. Gevolglik ervaar so 'n persoon 

molestering asof dit met iemand anders gebeur. Die gedissosieerde eenhede vorm 

dan twee aparte selfstandige egostate en solank hierdie egostate selfstandig 

bestaan, ervaar die persoon nie die trauma nie. Die gevolg is dat die egogrense 

minder deurdringbaar of ondeurdringbaar word sodat die moontlikheid van integrasie 

al kleiner raak met die doel om die persoon se kern egostaat te beskerm. lndien die 

egogrense meer en meer ondeurdringbaar word, kan dit gebeur dat die egostate so 

ge"isoleerd raak van die kern ego dat daar sprake is van meervoudige 

persoonlikhede (patologie). 

Federn, soos aangehaal in Phillips et al (1995: 62) is van mening dat die ego 

saamgestel is uit egostate wat tydens die klein kinderjare gevorm het. Elke egostaat 

het sy eie oorsprong, geskiedenis, gedagtes en gevoelens. Egostate word van 

mekaar geskei deur iets soortgelyk aan 'n deurlaatbare membraan. Volgens Federn 

se energie model is dit slegs moontlik vir een egostaat om op 'n keer in beheer te 

wees of soos Phillips dit stel, "carrying ego cathexis" (Phillips et al, 1995: 62). Die 

persoon ervaar daardie egostaat dan as "ek" of "self'. Sodra 'n ander egostaat in 

beheer kom, word daardie egostaat nou deur die persoon as "ek" beskou. So is dit 

moontlik vir 'n boekhouer om naweke te kan ontspan by 'n partytjie en dit ten valle te 

kan geniet, net om weer in die week op kantoor stil en rustig sy werk te doen. 

Normale egostate se grense is gewoonlik goed deurdringbaar en daarom is 

interaksie en kommunikasie tussen die verskillende egostate moontlik. Tydens 

intense traumatiese gebeure kan intense dissosiasie plaasvind wat die grense tussen 

die egostate am per ondeurdringbaar maak. Tussen sulke egostate is daar gewoonlik 

min of geen interaksie en kommunikasie moontlik nie en sodoende kan dit gebeur 

dat sommige van die egostate nie van mekaar weet nie. Op hierdie wyse ontstaan 'n 

meervoudige persoonlikheidsversteuring. lndien daar wei nag 'n geringe mate van 

kommunikasie tussen die verskillende egostate moontlik is kan konflik tussen die 
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egostate probleme veroorsaak soos angs, hoofpyne of wanaangepaste gedrag 

(Watkins et al, 1997: 32-33). 

In hipnose is dit moontlik om onderskeidelik met die verskillende egostate te 

kommunikeer ten einde die konflik te probeer oplos. Watkins et al (1997: 35) 

definieer egostaatterapie as "the utilization of individual, family and group therapy 

techniques for the resolution of conflicts between the different ego states that 

constitute a "family of self' within a single individual". 

Phillips et al (1995: 36-44) beskryf die SARI model waarvolgens egostaatterapie 

gedoen word. Die akroniem SARI verteenwoordig die volgende fases: 

S = "safety and stabilization" 

A = "accessing the trauma and related resources" 

R = "resolving traumatic experiences and restabilization" 

I = "personality integration and creation of new identity" 

Hierdie model kan skematies voorgestel word soos in skema 6. Die SARI model 

verteenwoordig vier fases in die verloop van terapie en daar word duidelik uiteengesit 

wat in elke fase gebeur en waarom. 
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DIE SARI MODEL VIR 
EGOST AATTERAPIE 

FASE 1: S 

Stabilisering en 
veiligheid 

FASE 4: I 
lntegrering van die 
persoonlikheid en 

skepping van 'n nuwe 
identiteit 

SKEMA6 

FASE 2: A 
Ontbloting van 

traumatiese gebeure en 
verkryging van toegang 
tot inner1ike hulpbronne 

EGOST AATTERAPIE 

FASE 3: R 
Hantering van 

traumatiese gebeure 
en herstabilisering van 

die klient 

Die belangrikste doel van fase 1 in die SARI model is om veiligheid en stabiliteit vir 

die klient te verseker. Die S van SARI staan dus vir "safety and stabilization". 

Gedurende die verloop van terapie word daar gedurig teruggekeer na hierdie fase. 

Hierdie fase geniet altyd voorrang bo enige ander fase. Geen ander terapeutiese 

werk word gedoen indien daar nie eers 'n sekere mate van veiligheid en stabiliteit vir 

die kliEmt gevestig is nie (Phillips et al, 1995: 38). Hipnose in fase 1 word gebruik vir 

egoversterking ten einde die klient gevoelens van in beheer wees van die situasie, 

selfbeheer en bemagtiging te laat ervaar. 
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Fase 2 het dit ten doel om die traumatiese gebeure sowel as die innerlike hulpbronne 

wat daarmee verband hou, bloot te h~. In elke mens is daar innerlike hulpbronne 

waardeur moeilike en soms onmoontlike take suksesvol afgehandel kan word ten 

spyte van omstandighede. Tydens hierdie fase word daar net genoeg van die 

traumatiese gebeure aangeraak en voldoende innerlike hulpbronne ontbloot ten 

einde die klient in staat te stel om te ervaar dat wat ook al in die verlede gebeur het 

nou verby is en dat die klient vanuit homself oor genoeg bekwaamhede beskik om 

soortgelyke gebeure te kan hanteer (Phillips et al, 1995: 42). Die A van SARI staan 

dus vir "accessing the trauma and related resources". 

Fase 3 behels die hantering van die traumatiese gebeure en herstabilisering van die 

klient. Wanneer iets traumaties met 'n persoon gebeur het is daar baie keer sprake 

van dissosiasie ten einde die persoon te beskerm teen wat gebeur het. Tydens die 

hantering van die traumatiese gebeure word daar in terapie gefokus op die integrasie 

en regstel van affek ten einde selfbeheer te verhoog eerder as om te fokus op 

emosionele katarsis. Die doel van hierdie fase is om die klient beheer te gee oor die 

herinneringe van die traumatiese gebeure en so integrasie van die ego te 

bewerkstellig. Tydens hierdie fase van terapie is dit veral nodig om herstabilisering te 

bewerkstellig en terug te keer na fase 1 indien nodig (Phillips et al, 1995: 43-44). Die 

R van SARI staan dus vir "resolving traumatic experiences and restabilization". 

Tydens fase 4 van die SARI model vind integrasie van die persoonlikheid plaas en 

word daar 'n ge"integreerde identiteit vir die persoon vasgele. Die nuwe identiteit 

behels nie net die integrering van traumatiese gebeure of die hantering van moeilike 

simptome van onbekende oorsprong nie, maar ook om 'n hoopvolle toekoms te begin 

skep en weg te beweeg daarvan om gefokus te bly op die verlede. Die I van SARI 

staan dus vir "personality integration and creation of new identity" (Phillips et al, 

1995: 44). 

Uit die voorafgaande blyk egostaatterapie veral in fase 1 van die SARI model, 

weerstand en oordrag aan te spreek. Egostaatterapie fokus op integrasie en die 

regstel van affek ten einde selfbeheer te verhoog, eerder as om te fokus op 

emosionele katarsis. Sodoende verkry die klient beheer oor die herinneringe van die 

traumatiese gebeure en so word integrasie van die ego bewerkstellig. Hoewel 'n 

groot deel van die terapie daaraan gewy word om konflik tussen egostate aan te 

spreek, val die klem grotendeels op die hede. 
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3.9.3 Die Ericksoniaanse benadering 

Die Ericksoniaanse benadering is gebaseer op die werk van Milton H. Erickson, 'n 

mediese dokter en baie kreatiewe terapeut (Zeig, 1994: 23). Hy is gebore met 

sensoriese perseptuele probleme en het as kind polio opgedoen, wat hom kreupel 

gelaat het. Die laaste jare van sy lewe het hy in 'n rolstoel deurgebring. Zeig (1994: 

47) is van mening dat "Erickson's personal development led him to an understanding 

of the essence of therapeutic hypnosis as the accessing and utilization of the 

patient's own lifetime of experiential learning for problem solving". Die 

Ericksoniaanse benadering steun sterk op metafore en is volgens Gilligan (1987: 3) 

gegrond op die volgende agt idees: 

IJ Elke persoon is uniek 

IJ Hipnose is 'n proses ten einde idees te kommunikeer 

IJ Elke mens beskik oor innerlike hulpbronne 

IJ Hulpbronne word deur middel van trans beskikbaar gestel 

IJ Trans is 'n natuurlike verskynsel 

IJ Herskeppende verandering laat 'n persoon 'n nuwe rigting inslaan eerder as om 

net foute van die verlede reg te stel 

IJ 'n Persoon se uniekheid kan op baie vlakke waardeer word 

IJ Die onbewuste is in staat om selfstandig en skeppend te werk 

Daar is volgens die South African Society of Clinical Hypnosis (1997: 3) vyf fases 

van hipnose identifiseerbaar in die Ericksoniaanse benadering (sien skema 7): 

63 



DIE ERICKSONIAANSE BENADERING TOT HIPNOSE 

Idees geplant 
vir toekomstige 

gebruik 

FASE 1 

Verdieping 
van 

waarhede 

FASE 2 

INDUKSIE 

Bevestiging 
van 

verandering 

Aan die lig 
bring van 

hulpbronne 

Post hipnotiese 
suggesties tree in 
werking. 
Pak nuwe take aan 
om verandering in te 
oefen. 

ASE 5 

POST 
HIPNOTIESE 

FASE 

HIPNOSE 

SKEMA 7 
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Aanbieding 
van 

doelwitte 

Post hipnotiese 
suggesties 

word gegee. 

FASE 3 

Terapie 

lndividualisering 
van doelwitte 

FASE 4 

Verwerking 
van 

doelwitte 



Hierdie 5 fases is: 

o Pre-hipnotiese fase 

o lnduksie 

o Benutting 

o Beeindiging 

o Post hipnotiese fase 

3.9.3.1 Fase 1: Die pre-hipnotiese fase 

Die pre-hipnotiese fase behels verhoudingstigting waartydens die terapeut eintlik 

besig is om saadjies te saai ("seeding") sander dat die klient dit agterkom. Volgens 

Yapko (1990: 172 en 273) kan die proses van "seeding" beskryf word as die plant 

van idees wat in die toekoms gebruik kan word of sinspelings wat gemik is op die 

toekoms. 

3.9.3.2 Fase 2: lnduksie 

lnduksie is die volgende fase en daar word gebruik gemaak van onmiskenbare 

waarhede ("truisms") ten einde 'n stel van waarhede te noem waarmee die klient kan 

identifiseer en erkennend op kan antwoord. Die klient raak verdiep in sy eie 

waarnemings soos die terapeut dit opnoem. Die skep van hierdie waarhede by die 

klient word 'n "yes set" genoem en die voorstel wat direk daarop volg sal die 

onbewuste dadelik positief opneem en uitvoer as gevolg van die beginsel van 

traagheid ("inertia"). 'n Voorbeeld 

hiervan is: "Soos jy jou hande in jou skoot kan voel, soos wat jy die koel luggie oor 

jou voel trek en soos jy voel hoe jou liggaam die vorm van die stoel aanneem ("yes 

set"), kan jy nou bewus raak van hoe jou skouers begin ontspan". Die doel van 

onmiskenbare waarhede is dus om die aandag te rig (South African Society of 

Clinical Hypnosis, 1997: 7). Soos die klient verdiep raak en sy aandag begin fokus, 

gaan hy dieper in hipnose. Drie duidelike stappe is onderskeibaar tydens hipnotiese 

induksie naamlik: 

o absorpsie in eie waarneming 

o bevestiging van veranderinge wat begin plaasvind 

o aan die Jig bring van hulpbronne 

In die vorige voorbeeld ervaar die klient al drie die waarhede en raak dus verdiep in 

sy waarneming. Wanneer die versoek kom dat hy nou sy skouers kan voel ontspan, 

gebeur dit en word hierdie verandering wat plaasvind bevestig. Wanneer die terapeut 
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dan se dat die klient al van tevore op ander maniere net so lekker kon ontspan en dat 

hy in die toekoms in staat sal wees om hierdie vlak van ontspanning enige tyd te 

bereik, word die klient se hulpbronne vir ontspanning vir hom beskikbaar gestel. 

3.9.3.3 Fase 3: Benutting 

In die hierop volgende fase word die werklike terapie gedoen. Hierdie fase word 

benutting ("utilization") genoem en Zeig ( 1994: 298) beskryf dit as "the readiness of 

the therapist to respond strategically to any and all aspects of the patient or the 

environment". Tydens hierdie fase is daar vier aspekte van benutting wat duidelik 

onderskei kan word naamlik: 

CJ Doelwitte 

CJ Aanbieding van doelwitte 

CJ lndividualisering van doelwitte 

CJ Verwerking van doelwitte 

Die eerste aspek van benutting behels die vraag van wat die terapeut eintlik met 

die klient wil bereik en aan hom wil oordra. 'n Voorbeeld hiervan sal tydens induksie 

wees om te ontspan maar tydens terapie met 'n depressiewe persoon om nie van die 

wereld te onttrek nie en meer aktief betrokke te wees. Doelwitte wissel dus na gelang 

van die fase van terapie waarin dit voorkom. Tydens benutting orienteer die terapeut 

homself dadelik tot die doelwitte. Tydens induksie val die klem van doelwitte daarop 

om die klient te laat deelneem en tydens terapie fokus doelwitte daarop om 

hulpbronne te ontwikkel (Zeig, 1994: 301). 

Die wyse waarop hierdie doelwitte aangebied kan word is die tweede aspek van 

benutting. Die terapeut kan die doelwitte op verskeie maniere vir die klient aanbied 

soos byvoorbeeld in die vorm van 'n storie, simbool, direkte suggesties of indirekte 

suggesties. Die doelwitte word ook nie net eenkeer aan 'n klient deurgegee nie maar 

verskeie kere, elke keer in 'n ander vorm. Hipnose los nie mense se probleme op nie 

maar is net 'n hulpmiddel waardeur inligting aan 'n klient deurgegee word (Zeig, 

1994: 302). 

Die derde aspek van benutting is om die doelwitte te individualiseer vir elke klient. 

Die terapeut het nodig om te weet wat vir die klient belangrik is in sy omgewing en sy 

sosiale konteks. Doelwitte sal verseker op 'n ander manier aan die skaam persoon 

oorgedra word as aan die ekstrovert (Zeig, 1994: 302-303). 
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Die verwerking van doelwitte is die vierde aspek van benutting en vind gewoonlik 

in drie stappe plaas. Dit begin waar die klient opgestel of gereed gemaak word vir 

terapie deur pre-hipnotiese suggesties en idees deur te gee, wat in die toekoms 

gebruik kan word. Hulpbro~ne kan oak opgediep word. Dan vind die ingryping plaas 

wanneer die probleem of traumatiese gebeure in perspektief gestel word deur middel 

van 'n metafoor of simbool. Die laaste deel breek dan aan wanneer die terapeut die 

veranderings wat plaasgevind het bevestig en vir die klient take gee om die nuwe 

veranderings te gaan inoefen (Zeig, 1994: 303). 

3.9.3.4 Fase 4: Beeindiging 

Die vierde fase van hipnose behels die beeindiging van die trans en verteenwoordig 

eintlik die finale stadium van hipnotiese interaksie. In die Ericksoniaanse benadering 

word gevind dat die beste wyse van beeindiging van 'n trans is om vir die persoon 

die suggestie te gee om op sy eie tyd uit hipnose te kern. Die rede hiervoor is dat die 

terapie plaasvind deur middel van metafore of indirekte suggesties en die terapeut 

nie noodwendig weet wanneer die klient gereed is om uit hipnose te kern nie. Tydens 

die beeindiging van 'n trans word post hipnotiese suggesties gegee met betrekking 

tot wyses van gedrag en I of gevoelens wat die klient in die toekoms sal beleef 

(South African Society of Clinical Hypnosis, 1997: 12 en 15). 

3.9.3.5 Fase 5: Post hipnotiese fase 

Die vyfde fase van hipnose is die post hipnotiese fase. waar die post hipnotiese 

suggesties in werking tree en die klient die take aanpak wat tydens die laaste 

gedeelte van die vierde fase aan hom gegee is ten einde die nuwe veranderings in te 

oefen. 

Die Ericksoniaanse benadering is dus gebaseer op die aanvaarding dat die 

onbewuste in staat is om selfstandig en skeppend te werk. Die taak van die terapeut 

is om dit wat die klient beskikbaar stel te benut, ten einde die onbewuste te aktiveer 

om selfstandig en skeppend te werk aan die probleem. Hipnoterapie volgens die 

Ericksoniaanse benadering spreek weerstand en oordrag aan omdat die terapeut 

alles wat die klient beskikbaar stel gebruik, selfs tekens van weerstand en oordrag, 

ten einde die klient te induseer. Hierdie benadering maak gebruik van suggesties wat 

in hipnose aan die klient voorgehou word ten einde depressie en angs aan te spreek. 
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Die klem val op die hier en die nou. Daar word gesteun op die aard van die persoon 

se optrede tydens situasies in die verlede wat suksesvol verloop het en die taak van 

die terapeut in hierdie benadering fokus daarop om dit wat die klient beskikbaar stel 

te benut, ten einde die onbewuste te aktiveer om selfstandig en skeppend te werk 

aan die depressie en angs. Hierdie terapie fokus dus, soos egostaatterapie, op die 

hier en die nou. 

3.9.4 Die mediese hipnoanalise model 

Die mediese hipnoanalise model is hoofsaaklik geskoei op die idees van William J. 

Bryan. Hy en sy medewerkers by die "American Institute of Hypnosis" is aanvanklik 

sterk be"invloed deur die psigoanalitiese benadering en gevolglik het die mediese 

hipnoanalitiese benadering in daardie tyd heelwat ooreenkomste getoon met die 

psigoanalitiese benadering. Sedert 1970 het ingrypende veranderinge egter 

plaasgevind toe Bryan en sy medewerkers 'n onafhanklike model tot stand gebring 

het, wat nie meer op die psigoanalitiese model geskoei was nie. 

Die mediese hipnoanalise model sal in die volgende hoofstuk, as voorbeeld van 'n 

hipnoterapeutiese benadering, beoordeel word in terme van geskiktheid as 

diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en 

angs. In hoofstuk ses sal die aanbeveling gemaak word dat die ander 

hipnoterapeutiese benaderings na aanleiding van die aard van suggesties ondersoek 

word as terapeutiese intervensies ten einde depressie en angs te hanteer. 

Aangesien geen hipnoterapeutiese benadering sander hipnose kan geskied nie, sal 

hipnose as verskynsel nou ondersoek word. 

3.10 HIPNOSE 

Daar heers steeds verwarring oar wat hipnose nou eintlik is. Hoewel daar definitiewe 

fenomene van hipnose onderskeibaar is, is daar vandag nie een definisie van 

hipnose wat algemeen aanvaar word nie (Yapko, 1995: 7). Hier volg twee van die 

definisies wat al aangebied is. 

Tradisioneel word hipnose volgens Yapko (1990: 8) beskou as "a subjective state of 

experience ("in hypnosis") in which the individual has capabilities or experience 

generally regarded as atypical of the "normal waking" state". Verder geld die 
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beskouing ook dat hipnose 'n proses is waartydens 'n hipnotis suggesties aan 

iemand voorhou. Volgens Yapko (1990: 8) is albei hierdie beskouings korrek maar 

beperk. Sommige definisies beskryf hipnose vanuit die persoon in trans se standpunt 

sender om die rol van die terapeut of die kwaliteit van die verhouding tussen terapeut 

en klient aan te raak. Ander definisies van hipnose impliseer 'n passiewe reaksie op 

suggesties van die klient, 'n tendens om suggesties van die terapeut te aanvaar 

(Yapko, 1990: 9). Hipnose word deur Brown et al (1986: 3) beskryf as "a special state 

of consciousness in which certain normal human capabilities are heightened while 

others fade into the background". 

Yapko (1990: 48) is van mening dat geen enkele definisie al die hipnotiese 

verskynsels kan verklaar of omvat nie. Die teoriee oor hipnose wat deur die jare 

ontwikkel is, beskryf elkeen op sy eie manier een of meer aspekte van hipnose 

hoewel geeneen daarop kan aanspraak maak om die finale se te he in die 

beskrywing van die proses of belewenis van hipnose nie. Fromm en Nash (1997: 55) 

is oortuig daarvan dat die volgende definisie van Kihlstrom genoegsaam is om mee 

te werk. "Hypnosis is a social interaction in which one person, the subject, responds 

to suggestions offered by another person, the hypnotist, for experiences involving 

alterations in perception, memory, and action" (Kihlstrom, 1987: 1449). 

Vir die doel van hierdie studie word hipnose beskou as 'n verhoogde staat van 

konsentrasie waar die regterbrein hoofsaaklik in beheer is van die denkprosesse en 

toegang verkry word tot die diepste gedeelte van die onbewuste. 

3.11 WANOPVATTINGS OOR HIPNOSE 

Besprekings van hipnose ontlok universeel die geskilpunt oor wie in beheer is tydens 

hipnose ("the issue of control"). lndien 'n persoon iemand anders se hand vat en vra 

dat hy saam met hom gaan, is die eerste reaksie om terug te trek en te vra waarheen 

hulle op pad is. Niemand wil sommer beheer word nie en dit geld veral vir 'n persoon 

se emosionele probleme en hipnose. Een van die grootste wanopvattings oor 

hipnose is dat die klient nie in beheer is wanneer hy in hipnose verkeer nie. Die 

algemeenste wanopvattings oor hipnose word vervo!gens kortliks bespreek (Yapko, 

1990: 28-45; Yapko, 1995: 16-21). 
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3.11.1 Hipnose word te weeg gebring deur die mag van die terapeut 

In terapie het die terapeut soveel mag as wat die klient aan hom gee. Hipnose behels 

konsentrasie en gewoonlik ontspanning. Niemand is in staat om enige iemand 

anders te dwing om te konsentreer of om te ontspan nie en daarom is dit 'n 

persoonlike keuse om in hipnose te gaan. Die sukses van hipnotiese interaksie is 

afhanklik van die kwaliteit van die interpersoonlike kommunikasie in verhouding tot 

die samestelling en doelwitte van die verhouding. Die terapeut lei of gee rigting aan 

die terapeutiese proses maar die klient gee toestemming tot die terapeut se rol. 

Daarom is dit die klient wat in beheer is (Yapko, 1990: 28-29; Yapko, 1995: 16). 

3.11.2 Slegs sekere soorte mense is hipnotiseerbaar 

In die praktyk is aile mense hipnotiseerbaar, maar nie ewe maklik nie. Soms word 

gespesialiseerde tegnieke benodig om veral mense met sekere soorte 

persoonlikhede te hipnotiseer. Die mate waarin 'n persoon hipnotiseerbaar is, hang 

af van die mate van weerstand wat 'n persoon bied. Daar is verskeie redes waarom 

sekere persone daarteen weerstand bied om in hipnose te gaan. Redes hiervoor 

wissel van vrees om beheer te verloor tot vrees vir verandering. Sodra die redes vir 

weerstand ge"identifiseer en aangespreek is, kan die "moeilike" klient ontwikkel in 'n 

persoon wat baie geredelik in hipnose gaan (Yapko, 1990: 29; Yapko, 1995: 16). 

3.11.3 Enige iemand wat hipnotiseerbaar is, het nie 'n sterk wil nie 

Hierdie wanopvatting is afkomstig van kulkunstenaars waar hulle op die verhoog die 

idee beklemtoon dat persone wat in hipnose gaan in die mag van die hipnotis is en 

dus nie 'n sterk wil het nie. Aangesien feitlik aile persone gereeld spontaan in 

hipnose gaan, is die vermoe om gehipnotiseer te word dus nie afhanklik van 

spesifieke persoonlikheidseienskappe nie. Elke persoon het 'n wil van sy eie en kies 

om in hipnose te gaan of nie. 'n Persoon wat kies om in hipnose te gaan vir 

terapeutiese doeleindes, se doel is om sy probleme aan te spreek. Dit kan vergelyk 

word met 'n persoon wat kies om 'n operasie te ondergaan om sy blindederm (sy 

probleem) te verwyder. Die persoon het dus nie 'n swak wil omdat hy in hipnose 

gaan nie. In teendeel, hy het juis 'n sterk wil omdat hy bereid is om die pynvolle dinge 

van die verlede te konfronteer en te verwerk. Deur te kies om in hipnose te gaan raak 

die persoon bewus van sy innerlike hulpbronne wat gebruik kan word ten einde te 

kan verander (Yapko, 1990: 36-37; Yapko, 1995: 17). 
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3.11.4 As 'n persoon eers een keer gehipnotiseer is, sal hy nie verder in staat 
wees om hipnose te weerstaan nie 

Hierdie wanopvatting is afkomstig van die idee dat 'n terapeut mag het oor die klient 

en in beheer is van die klient en as 'n persoon eers in so 'n terapeut se mag is, kan 

hy nooit weer daarvan vry wees nie. Die proses van hipnose is 'n interaksie gebaseer 

op gesamentlike mag wat gedeel word met die doel om 'n suksesvolle terapeutiese 

uitkoms te verseker. lndien 'n klient vir enige rede verkies om nie in hipnose te gaan 

nie, sal hy nie. Enige persoon kan kies of hy die terapeut se suggesties wil volg of 

nie, en daarom is dit vir enige persoon moontlik om op enige tyd te kies om uit 

hipnose te kom (Yapko, 1990: 38-39; Yapko, 1995: 17). 

3.11.5 Dit is skadelik vir die gesondheid om in hipnose te gaan 

Hipnose as sulks is nie skadelik vir enige persoon nie want elke persoon gaan 

daagliks in hipnose wanneer hy dagdroom of konsentreer. Wat wei skade kan 

veroorsaak is 'n persoon wat hipnose toepas en nie oor die nodige opleiding beskik 

omdat hy nie die kompleksiteit van die mens verstaan en nie die nodige respek vir 

die integriteit van die mens het nie. Dit gebeur dat hipnose ou pynvolle herinneringe 

oproep en 'n onervare persoon weet nie wat om daarmee te doen nie. Dit kan 

veroorsaak dat 'n persoon weer van vooraf getraumatiseer word, sender dat 

hulpbronne beskikbaar is. Formele hipnotiese induksie vertraag die fisiologiese 

funksies van die liggaam. Dit het 'n gesonde uitwerking op 'n persoon aangesien dit 

stres en ongemak verminder. Sommige persone beset eers hoe gespanne hulle is 

wanneer hulle die rustigheid van hipnose ervaar. Dit onderstreep die groot 

hoeveelheid selfbeheersing wat moontlik en binne bereik van elke persoon is (Yapko, 

1990: 39; Yapko, 1995: 18). 

3.11.6 In hip nose kan 'n persoon verplig word om iets teen sy wil te doen of te 
se 

Die terapeutiese verhouding is gebaseer op gedeelde verantwoordelikheid. Die 

terapeut kommunikeer in hipnose met die klient en die klient is by magte om dit te 

aanvaar of te verwerp. Die moontlikheid om persone iets teen hul wil te laat doen 

bestaan wei. Die omstandighede wat egter nodig is om dit te doen stem nie ooreen 

met die tipiese terapeutiese ervaring nie. Elke terapeut is ook gebind aan 'n etiese 

kode (Yapko, 1990: 38; Yapko, 1995: 17). 
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3.11.7 'n Persoon raak noodwendig afhanklik van die terapeut 

Net so min as wat vrye assosiasie of 'n intelligensie toets afhanklikheid aanmoedig of 

bewerkstellig is hipnose as sulks nie in staat om afhanklikheid te kweek nie. 

Afhanklikheid is 'n behoefte, 'n vertroue wat elke persoon in 'n mindere of meerdere 

mate ervaar. Dit is veral waar as 'n persoon voel iemand anders kan vir hom iets gee 

wat belangrik is vir sy welsyn. Mense seek hulp wanneer hulle kwesbaar is en pyn 

ervaar. Hulle maak staat op die terapeut om te help, om te gee en te vertroos. Die 

terapeut gebruik hipnose om die hulpbronne in die klient te gaan opdiep om hom te 

help. Sodoende kom die hulp vanuit die klient en die rol van die terapeut is slegs om 

die klient te leer om hierdie hulpbronne te ontdek en te ontgin (Yapko, 1990: 40-41; 

Yapko, 1995: 18). 

3.11.8 As 'n mens eers in hipnose is, kan dit gebeur dat jy nie weer daaruit kan 
kom nie 

Hipnose is 'n toestand waarin die aandag gefokus is. Die klient neem self beheer en 

besluit wanneer hy sy aandag wil fokus en wanneer hy nie meer sy aandag wil fokus 

nie. Die klierit kies dus wanneer hy in hipnose wil gaan en wanneer hy uit hipnose wil 

kom deur slegs sy aandag te fokus of op te hou met fokus. Dit is dus onmoontlik om 

nie uit hipnose te kan. kom nie. Vergelyk dit met iemand wat 'n boek lees. Dit is oak 

onmoontlik om nie te kan ophou lees nie en daarom is dit ten valle binne die beheer 

van die klient. Hierdie wanopvatting het sy .ontstaan by die seldsame verskynsel dat 

die terapeut die klient vra om uit hipnose te kom en dit nie gebeur nie. Die klient kies 

doodeenvoudig net om eers af te handel waarmee hy in hipnose besig was. Die 

onervare terapeut kan angstig raak hieroor maar al wat nodig is, is om aan die klient 

te se om terug te kom na die hier en die nou wanneer hy gereed is. Die terapeut 

behoort die klient se keuses te respekteer, dit is immers die klient se terapie (Yapko, 

1990: 41; Yapko, 1995: 19). 

3.11.9 'n Persoon in hipnose slaap of is bewusteloos 

Hipnose is beslis nie slaap nie! In teendeel, 'n persoon in hipnose hoar alles wat 

random hom gebeur. Nadat 'n persoon uit hipnose gekom het kan hy alles onthou 

wat met hom gebeur het. Hoewel die liggaam dalk ontspan, is die persoon in staat 

om verbande te trek en te redeneer. Hierdie wanopvatting is afkomstig van die woord 

hipnose wat afgelei is van die Griekse woord hypnos, wat slaap beteken (Yapko, 

1990: 42; Yapko, 1995: 19). 
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3.11.10 Hipnose behels altyd 'n monotone ritueel of induksie 

Dit is slegs nodig om die aandag te fokus ten einde in hipnose te gaan. 'n Voorbeeld 

hiervan is iemand wat saam met ander in 'n ongeluk was en almal help en dan eers 

na die tyd agterkom dat hy oak iewers bloei en hulp nodig het. Daardie persoon was 

in hipnose en dit het spontaan gebeur sander enige induksie of monotone ritueel 

(Yapko, 1990: 43; Yapko, 1995: 20). 

3.11.11 'n Persoon moet ontspan om in hip nose te kan gaan 

Liggaamlike ontspanning is nie 'n voorvereiste vir hipnose nie. lemand wat gespanne 

na 'n fliek sit en kyk en in soveel woorde "glued to a mystery" is, se aandag is uiters 

gefokus maar sy liggaam is snaar styf gespanne. Hierdie persoon is in hipnose 

(Yapko, 1990: 43; Yapko, 1995: 20). 

3.11.12 Hip nose is 'n soort terapie 

Hipnose is nie 'n soort terapie nie. Hipnose is 'n terapeutiese werktuig om by die 

onderliggende probleme uit te kom. Die werklike probleme word met gewone 

sielkundige metodes in hipnose hanteer. Die aanleer van verskillende tegnieke en 

beginsels van hipnose is soos om 'n taal aan te leer. Die algemene reels, woordeskat 

en strukture is soos die tegnieke en beginsels van hipnose. Uiteindelik sal 'n persoon 

homself in daardie taal op sy eie, unieke manier uitdruk. Hoe die werklike 

onderliggende probleme dus opgelos word hang nie af van die woordeskat of 

hipnose nie, maar van wat die probleem is en watter sielkundige tegniek die 

geskikste is om dit op te los (Yapko, 1990: 44; Yapko, 1995: 20). 

3.11.13 Hipnose kan gebruik word om alles wat met 'n persoon gebeur het, 
akkuraat te kan onthou 

Die brein le nie 'n persoon se ervarings vas soos dit gebeur nie. Daar word eers 

betekenis geheg aan dit wat 'n persoon ervaar. Daarna word die persoon se 

persepsies van die gebeurtenis vasgele. Probleme ontstaan nie as gevolg van wat 

met 'n persoon gebeur nie, maar op grand van wat die gebeurtenis vir die persoon 

beteken. Hipnose kan dus nie noodwendig gebruik word om alles wat met 'n persoon 

gebeur het akkuraat te kan onthou nie (Yapko, 1990: 45; Yapko, 1995: 21). 
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3.12 HIPNOTIESE FENOMENE 

Daar is 'n verskeidenheid van verskynsels wat voorkom wanneer 'n persoon in 

hipnose is en vir die onopgeleide waarnemer kom dit ongewoon, vreemd en 

spookagtig voor. Hierdie verskillende hipnotiese fenomene of verskynsels is die 

kragtige subjektiewe ervarings wat elke persoon in staat is om op te roep. Dit is ook 

die "vreemde" ervarings wat die oorsaak was dat hipnose vir so lank gevrees is. Dit is 

ook verantwoordelik daarvoor dat hipnose in dieselfde kategorie as onverklaarbare 

en mistieke verskynsels gegroepeer is. Die fenomene of verskynsels is eintlik 

daaglikse ervarings wat gewoonlik met elke persoon gebeur. Dit vorm 'n 

noodsaaklike deel van ervaring om op 'n normale en gesonde wyse elke dag te kan 

funksioneer. Wanneer die hipnotiese fenomene afsonderlik bespreek word sal daar 

ook aandag gegee word aan die daaglikse konteks waarin dit normaalweg gebeur. 'n 

Mens sou nie kon dink dat hierdie toevallige ervarings met hipnose geassosieer kan 

word nie, hoewel dit struktureel dieselfde is (Yapko, 1990: 250-253). 

3.12.1 Ouderdomsregressie 

Tegnieke vir ouderdomsregressie behels dat die kliemt terug geneem word in tyd na 

'n gebeurtenis wat dan weer beleef word asof dit in die hier en nou gebeur. Dit word 

herlewing ("revivification") genoem. Die kliemt is verdiep in die gebeurtenis en herleef 

dit soos dit tydens die gebeure vasgele is (Brown et al, 1986: 179; Hammond, 1990: 

509; Watkins, 1992: 37; Yapko, 1990: 253). Die kliemt kan ook gevra word om die 

gebeurtenis so intens as moontlik in hipnose te onthou, wat dan hipermnesie 

("hypermnesia") genoem word. Hier is die kliemt in die hede terwyl hy die details uit 

die verlede helder onthou (Brown et al, 1986: 190; Hammond, 1990: 509; Watkins, 

1992: 49; Yapko, 1990: 253). Aangesien die gebeure van die verlede soos gedagtes, 

gevoelens en gedrag in staat is om die hede so diepliggend te be"invloed, bied 

ouderdomsregressie as tegniek die geleentheid om die gebeure deur te werk ten 

einde nuwe insig daarin te verkry. 

In die algemeen dink 'n persoon soms spontaan terug aan die verlede. 'n liedjie is in 

staat om 'n persoon terug te neem na herinneringe in die verlede. Vir 'n ruk staan die 

wereld stil vir hierdie persoon terwyl hy op die verlede fokus. Dieselfde kan gebeur 

terwyl 'n persoon deur 'n toto album blaai of 'n ou vriend raakloop. Herinneringe is in 

staat om sterk gevoelens uit die verlede op te roep (Yapko, 1990: 254). 
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3.12.2 Ouderdomsprogressie 

Die klient word in die toekoms in gelei waartydens hy die geleentheid kry om vir 

homself die uitwerking van die huidige veranderinge voor te stel, betekenis op dieper 

vlakke te integreer en in die algemeen 'n oorsig oar sy lewe te kry. Dit motiveer die 

klient om klein struikelblokke in die hier en nou te hanteer in die lig van die volledige 

prentjie wat hy vir homself in die toekoms sien. Die terapeut gebruik 

ouderdomsprogressie om te kontroleer dat die huidige probleem in die toekoms iets 

van die verlede is (Hammond, 1990: 515). 

In die algemeen word hierdie verskynsel aangetref in die persoon wat planne maak 

vir sy toekoms soos vakansieplanne, beroepsmoontlikhede, die bou van 'n huis, 

beplanning vir 'n partytjie, ensovoorts (Yapko, 1990: 263). 

3.12.3 Amnesie 

Amnesie is geheueverlies en kan in die algemeen beskryf word as om iets te 

vergeet. Sommige herinneringe is onmoontlik om te onthou omdat dit nie vasgeh~ is 

in die langtermyn geheue nie. Ander is so bedreigend vir die persoon dat dit verdring 

is. Dit is moontlik vir 'n klient om te verander sander dat die bewuste weet hoe dit 

gebeur het. So 'n verandering vind plaas wanneer die klient gemotiveer is om in 

sekere opsigte te verander. Die onbewuste is in staat om nuwe inligting met 

spesifieke betekenis as gevolg van die ontstaan en relevansie daarvan te integreer 

met die motivering om te verander. Die verandering vind dan plaas maar die bewuste 

het geen idee of min aanduiding hoe die verandering plaasgevind het. Die 

onbewuste het die verandering veroorsaak en daar is dus sprake van amnesie 

(Brown et al, 1986: 188-189). 

Voorbeelde van amnesie in die algemeen is die verle van sleutels, bekende 

telefoonnommers wat skielik nie onthou kan word nie, afsprake wat vergeet word of 

op die verkeerde tye of datums nagekom word, vergeet waar iets belangriks gebere 

is, ensovoorts (Hammond, 1990: 284; Yapko, 1990: 267-270). 

3.12.4 Analgesie en anestesie 

Analgesie (die ongevoeligheid vir pyn) en anestesie (gevoelloosheid) wat deur 

middel van hipnose aangebring is, le op 'n kontinuum ten einde liggaamlike 

sensasies te verminder. Analgesie verwys dus na die vermindering in liggaamlike 
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pyn sonder om die sensasies wat die klient met sy liggaam in kontak hou te verander 

soos druk, temperatuur en posisie. Anestesie verwys na die eliminasie of 

gedeeltelike eliminasie van gevoel in die hele liggaam of 'n gedeelte van die liggaam. 

Die pyn wat 'n persoon ervaar is meer as wat normaalweg onder pyn verstaan word. 

So 'n persoon se pyn is 'n bron van angs, gevoelens van hulpeloosheid en 

depressie, verhoogde afhanklikheid en vermindering in sosiale kontak. Pyn het dus 

altyd 'n sielkundige komponent soos vrees, angs, gevoelens van hulpeloosheid en 

negatiewe verwagtinge en dit is hierdie komponent wat deur middel van hipnose 

aangespreek kan word. Die fisieke komponente van pyn kan ook aangespreek word 

deur veral die gebruik van analgesie en anestesie in hipnose of selfhipnose. 

'n Voorbeeld van analgesie en anestesie in die algemeen is 'n persoon wat so besig 

is met 'n sport wedstryd, om 'n kar reg te maak of dalk meubels te verskuif dat hy 

eers na die tyd, wanneer die aktiwiteit verby is, agterkom dat hy homself gekneus of 

beseer het (Hammond, 1990: 50; Yapko, 1990: 273-274). 

3.12.5 Katalepsie 

Katalepsie of verstywing verwys na die onderdrukking van vrywillige beweging 

geassosieer met intense fokus op 'n spesifieke stimulus. Dit kan direk of indirek 

geassosieer word met elke ander hipnotiese fenomeen. Katalepsie vind plaas 

wanneer gefokus word op 'n nuwe en verskillende realiteit, wat dit ook al mag wees. 

Dit baan die weg om die vorige realiteit lank genoeg op die agtergrond te hou ten 

einde 'n terapeutiese ervaring van analgesie, ouderdomsregressie, sensoriese 

distorsies, ensovoorts moontlik te maak. 

In die algemeen kom katalepsie voor wanneer 'n persoon dagdroom, in homself 

opgaan en geboei of bekoor is deur iets of iemand tot so 'n mate dat hy tydelike 

onbeweeglikheid ervaar as gevolg van die fokus (Hammond, 1990: 187 en 224; 

Yapko, 1990: 281). 

3.12.6 Dissosiasie 

Yapko (1990: 284-285) definieer dissosiasie as "the ability to break a global 

experience into its component parts, amplifying awareness for one part while 

diminishing awareness for the others". In hipnose skep dit die geleentheid vir 'n klient 

om deur middel van dissosiasie nie in sy onmiddellike omgewing vasgevang te wees 
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nie. Die bewuste kan homself besig hou met wat oak al die aandag vereis terwyl die 

onbewuste vry is om te reageer soos hy wil. Dissosiasie stel die terapeut in staat om 

in hipnose met slegs gedeeltes van die klient te werk soos byvoorbeeld daardie 

gedeelte wat hulpeloos en magteloos voel. 'n Ander deel van die pasient wat sterk en 

energiek voel kan gevra word om met hierdie gedeelte te help (Brown et al, 1986: 

176). 

Die telefoon is verantwoordelik vir dissosiasie in die alledaagse lewe. Terwyl 'n 

persoon ocr die telefoon praat, konsentreer hy so op die gesprek dat hy onbewus is 

van sy liggaamlike prosesse wat outomaties voortgaan soos om te sluk, oe te knip, 

reg te skuif, asem te haal, ensovoorts (Yapko, 1990: 285). 

3.12.7 Hallusinasies en sensoriese veranderinge 

Yapko (1990: 290) beskryf dit as "a sensory experience that does not arise from 

external stimulation". Die komediant Lily Tomlin het al opgemerk:"Why is it that when 

I talk to God I'm praying, but when God talks back to me I'm a schizophrenic?" 

Hallusinasies kan positief of negatief van aard wees. Brown et al (1986: 9) onderskei 

as volg tussen positiewe en negatiewe hallusinasies: "Internal imagery can be 

experienced as real percepts (positive hallucinations) and external, objective, real 

percepts may not be consciously registered (negative hallucinations)". 'n 

Terapeutiese toepassing van positiewe hallusinasies wat in hipnose geskep word stel 

'n persoon in staat om deur middel van ouderdomsregressie terug te gaan in tyd en 

'n sinvolle gesprek met 'n ouer, wat reeds oorlede is, te veer ten einde sekere 

persoonlike geskilpunte uit die weg te ruim. 'n Terapeutiese toepassing van 

negatiewe hallusinasies is pyn beheer. 

Alledaagse voorbeelde van hallusinasies en sensoriese veranderinge sluit in om te 

dink dat jy om elke hoek en draai 'n persoon sien wat jy wil vermy, te hoar iemand 

roep jou terwyl daar niemand in sig is nie of om elke dag verby 'n spesifieke ding te 

loop op pad werk toe sender om dit ooit op te merk en dit dan skielik raak te sien 

(Hammond, 1990: 312; Yapko, 1990: 289-290). 

3.12.8 ldeodinamiese response 

ldeodinamiese response beskryf die liggaam se outomatiese reaksies op motoriese, 

sensoriese en affektiewe vlak. ldeomotoriese response verteenwoordig die liggaam 
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se onbewuste reaksies op 'n persoon se gedagtes. Dit sluit in 'n passasier in 'n kar 

wat probeer rem trap as die kar te vinnig draai. ldeosensoriese response is die 

outomatiese ervarings of sensasies wat geassosieer word met die prosessering van 

suggesties. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer 'n persoon gevra word om te onthou 

hoe grondboontjiebotter teen jou verhemelte smaak. 'n Persoon wat dit neg nooit 

geproe het nie sal geen sensasie ervaar nie. 'n Persoon wat dit wei al ervaar het sal 

dadelik sy ervaring met grondboontjiebotter in die verlede beleef. ldeoaffektiewe 

response verteenwoordig outomatiese reaksies wat 'n persoon ervaar op grand van 

die emosionele ervarings wat hy al in sy lewe gehad het. Elke ervaring wat 'n 

persoon al in sy lewe gehad het is beleef op hierdie drie vlakke en het sy lewe op 'n 

bepaalde manier be"invloed. In terapie is ideodinamiese response om twee redes 

belangrik. Eerstens reflekteer dit die innerlike ervarings van die klient op die vlakke 

waar verandering verlang word. Tweedens is ideodinamiese response deel van die 

huidige terapeutiese ervaring en sal die basis vorm vir verandering in die toekoms 

(Hammond, 1990: 518; Yapko, 1990: 294-296). 

3.12.9 Distorsie van tyd 

Elke persoon ervaar tyd wat verbygaan op sy eie unieke manier. Almal het al die 

ervaring gehad van hoe die tyd gevlieg het wanneer jy iets lekkers gedoen het, 

hoewel dit in werklikheid relatief lank gevat het. 'n Onaangename gebeurtenis het 

soos ure gevoel, hoewel dit glad nie lank geneem het nie. In hipnose is dit moontlik 

om iemand se persepsie van tyd te verander. 'n Vrou in kraam kan die 

geboorteproses baie meer gemaklik ervaar indien haar persepsie van die tyd tussen 

kontraksies sowel as die gemak wat sy dan ervaar deur middel van hipnose verhoog 

word. Dit voel dan vir haar dat die kontraksies en so ook die intensiteit van die 

kontraksies baie korter en minder intens is in verhouding met die tyd tussen 

kontraksies wat dan soveel Ianger voel en sy baie minder pyn ervaar (Brown et al, 

1986: 186; Hammond, 1990: 516; Yapko, 1990: 298). 

3.12.10 Beeindiging van hipnose 

Die beeindiging van trans verteenwoordig die finale fase van hipnotiese interaksie. 

Die wyse waarop 'n hipnose sessie beeindig word het 'n belangrike invloed op die 

klient. Die gevoelens wat die klient ervaar wanneer hy uit trans kom is die gevoelens 

wat hy sal assosieer met die hipnotiese ervaring aangesien die menslike geheue op 
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sy sterkste is vir die mees onlangse gebeure. Deur 'n klient toe te laat om op sy eie 

tyd uit hipnose te kern, skep gevoelens van ontspanning (Yapko, 1995: 119-120). 

3.13 GEVOLGTREKKING 

Hoofstuk drie spreek die volgende doelstelling aan, naamlik: 

o Om te bepaal of hipnoterapie 'n geskikte terapeutiese intervensie is, deur die 

volgende newedoelstellings te bereik: 

o Om die aard en omvang van hipnoterapie te ondersoek. 

o Om te bepaal hoe hipnoterapie aansluit by die onderliggende 

verwantskap tussen depressie en angs. 

Nadat die aard en omvang van hipnoterapie vanuit die literatuur beskryf is, is gevind 

dat hipnoterapie, deur die gebruik van hipnose ocr die potensiaal beskik om die 

tydsduur van terapie in die geheel gesien te verminder. Die gebruik van hipnoterapie 

as terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs bring die 

vooruitsig van 'n korttermyn intervensie strategie. 

Die mediese hipnoanalise model, as een van die hipnoterapeutiese benaderings in 

Suid-Afrika, is ge·identifiseer om in die volgende hoofstuk as diagnostiese tegniek en 

terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs beoordeel te word. 
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HOOFSTUK4 

DIE MEDIESE HIPNOANALISE MODEL 

4.1 INLEIDING 

Aangesien die doel van hierdie studie is om die gebruik van hipnoterapie in die 

hantering van depressie en angs te ondersoek, sal die mediese hipnoanalise model, 

as 'n hipnoterapeutiese benadering, vervolgens beoordeel word in terme van 

geskiktheid ten einde depressie en angs aan te spreek. 

Die American Academy of Medical Hypnoanalysts (1994: 1) beskryf mediese 

hipnoanalise as volg: 'n Dinamiese, korttermyn en gerigte terapie waar daar van 

hipnose as tegniek gebruik maak om direk by die werklike onderliggende oorsake 

van die probleme uit te kom. Dit is dinamies van aard want dit beklemtoon: 

o oorsake eerder as simptome 

o verduidelikings eerder as beskrywings 

o onbewuste kragte eerder as bewuste kragte as die oorsprong van psigopatologie. 

Verder is dit korttermyn van aard omdat slegs dertig of minder sessies terapie 

gewoonlik nodig is ten einde die meeste vorms van psigopatologie aan te spreek 

waar psigoanalise tien jaar neem. Dit is direktiewe terapie want die terapeut volg 'n 

mediese model nadat hy 'n diagnose gemaak het. Op hierdie wyse is daar verligting 

van simptome omdat die onderliggende onbewuste oorsake aangespreek word". 

In hierdie hoofstuk sal die aard van die mediese hipnoanalise model blootgele word 

ten einde die waarde van hierdie model as diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie te bepaal om die oorsprong van depressie en angs suksesvol te hanteer. 

4.2 AGTERGROND 

Die "American Institute of Hypnosis" is volgens Scott Sr (1996: 34-35) in Mei 1955 

gestig in Los Angeles deur William J. Bryan en van sy mediese kollegas. Die doel 

was om die gebruik van mediese hipnose onder dokters, sielkundiges, tandartse en 

verpleegpersoneel te bepleit. Bryan se opleiding was medies en psigiatries van aard 

eerder as psigoanalities en sielkundig. Mediese hipnoanalise het egter heelwat 

ooreenkomste getoon met analitiese psigoterapie omdat Bryan en sy medewerkers 

aanvanklik sterk be'invloed is deur voorgangers soos S. J. van Pelt, wat die redakteur 

van die tydskrif "British Journal of Medical Hypnotism" was en ook Bryan se mentor 
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was. Die instituut het begin om die tydskrif "Journal of the American Institute of 

Hypnosis" uit te gee en opleiding in hipnose aan te bied. Teen 1970 het ingrypende 

veranderinge duidelik geword toe Bryan en sy medewerkers 'n onafhanklike model 

van hipnoanalise ontwikkel het. Hierdie model was nie geskoei op 'n raamwerk van 

psigoanalise nie. 

Die mediese hipnoanalise model se analitiese gebruik het sy beslag gekry onder die 

invloed van vera! tandartse (Scott Sr, 1996: 35). Aangesien hulle nie assistente ten 

tye van 'n chirurgiese noodgeval gehad het soos die mediese dokters nie en van hul 

chirurgiese prosedures onder lokale verdowing uitgevoer is, het hulle dus ander 

behoeftes gehad ten opsigte van terapie met hul pasiente as die mediese dokters. 

Pasiente met onderliggende emosionele probleme wat chirurgie kon kompliseer 

(soos om byvoorbeeld 'n angsaanval tydens die chirurgiese prosedure te kry) moes 

so vinnig as moontlik gediagnoseer word en terapie vir daardie probleme ontvang. 

Die tydsduur van sodanige terapie moes kort wees (psigoanalise kon tot tien jaar 

duur om die kern van die probleem bloot te le) en daarom is direktiewe metodes in 

plaas van vrye assosiasie verkies deur die sielkundiges wat die terapie gedoen het. 

Daar is gebruik gemaak van hipnoanalise volgens 'n mediese model van 

psigoterapie vir die diagnose en behandeling van die oorsaak en oorsprong van 'n 

probleem (Matez, 1992: 12). Dit beteken dat daar nie gekonsentreer is op 

simptoombehandeling nie, maar dat die onderliggende onbewuste oorsake, wat 

aanleiding gegee het tot simptome en ongewenste gedrag, effektief verwyder is. In 

hipnose is die onbewuste deursoek vir die oorsaak en oorsprong van die probleem 

en dit is verwyder (Scott Sr, 1996: 36). 

Die mediese model, soos beskryf in afdeling 4.3, is in so 'n mate verfyn deur Bryan, 

Boswell en sy medewerkers dat die oorsprong van emosionele probleme (soos in die 

mediese model) beskryf kon word analoog aan die ontwikkeling van 'n allergiese 

reaksie (soos beskryf in afdeling 4.6.4.1.1 ). Die ontstaan van emosionele probleme 

toon dus hiervolgens 'n bepaalde verloop (Scott Sr, 1996: 36). Hierdie metode van 

hipnoanalise kan dus in kort beskryf word as 'n primer psigoanalities georienteerde, 

korttermyn terapie. Dit is direktief van aard soos in 'n mediese model waar hipnose 

gebruik word (Scott Sr, 1996: 36). 

Die mediese hipnoanalise model steun op vier hoekstene ten ein.de in staat te wees 

om die wesenskenmerke van depressie en angs aan te spreek naamlik: 
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1:1 'n Tweeledige diagnose, onderskeidelik gebaseer op die bewuste en die 

onbewuste onderliggende problema, 

1:1 die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite, 

1:1 die drievoudige allergeen teorie en 

1:1 die verskillende sindrome soos omskryf volgens 'n eiesoortige diagnostiese 

terminologie. 

In hierdie hoofstuk sal die term hipnose, hipnoterapie, mediese model en mediese 

hipnoanalise vanuit 'n mediese hipnoanalise perspektief verhelder word. Daarna sal 

die rol van die bewuste en die onbewuste verduidelik en die wyse waarop 

emosionele problema ontstaan, ondersoek word. Vervolgens sal die bogenoemde 

vier aspekte van mediese hipnoanalise deeglik bestudeer en die verband wat die 

aspekte met mekaar het, uitgelig word. 

4.3 BEGRIPSVERHELDERING 

Hipnose is volgens Zelling (1996) die fyn ingestelde instrument wat, soos 'n skalpel, 

die dokter in staat stel om onder die oppervlak in te kom (d.w.s. in die onbewuste) tot 

by die werklike, onderliggende problema. Dit is 'n natuurlike, verhoogde staat van 

konsentrasie wat maklik aangeleer kan word. Dit is egter oak 'n baie delikate staat 

waarin die gedagtes verkeer en kan maklik onderbreek word. Hipnose word deur 

Matez (1992: 12) beskryf as "an altered state of consciousness, a state of mind, 

where the body is relaxed and the mind is super-concentrated, and the mind is more 

open to receive and accept suggestions". Hipnose is dus nie 'n geneesmiddel of 

terapie as sulks nie, maar 'n instrument om direk by die onbewuste te kom, waar die 

kern van die problema le. Hierdie probleme word dan met behulp van verskillende 

terapeutiese metodes opgelos. 

Volgens Zelling (1996) beteken hipnoterapie om positiewe suggesties aan die klient 

te gee terwyl hy reeds in hipnose is. Hierdie positiewe suggesties tree outomaties in 

werking nadat hy uit hipnose gekom het, aangesien die suggesties direk in die 

onbewuste geplaas is. Hierdie suggesties help die klient om ou gewoontes, wat 

ongewens is, te vervang met nuwe, positiewe gewoontes. Hipnoterapie behels 'n 

reeks sessies waarin suggesties gegee word wat die au, skadelike gewoontes 

afbreek en vervang met nuwe, positiewe en gesonde gewoontes. Dit behels oak 'n 

sorgvuldige ontleding van watter suggesties konstruktief gebruik kan word en 

wanneer die klient gereed is vir die suggesties. 
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Scott Sr (1996: 57-58) omskryf die mediese model aan die hand van die basiese 

proses waardeur 'n mediese dokter gaan in die behandeling van mediese probleme. 

Die pasient beskryf simptome wat die dokter verifieer deur middel van 'n fisieke 

ondersoek. Daarvolgens word 'n tentatiewe diagnose gemaak. In sommige gevalle is 

dit nodig om hierdie tentatiewe diagnose te verifieer deur gebruik te maak van 

laboratoriumtoetse (byvoorbeeld bloedtoetse) of verder gespesifiseerde ondersoeke 

(soos X-strale, 'n bariumklisma, 'n lumbale punktuur, ensovoorts). 'n Definitiewe 

diagnose word dan gemaak volgens die uitslae van die toetse en ondersoeke. Vir 

elke bekende diagnose is daar 'n spesifieke behandelingsmetode wat die probleem 

die beste aanspreek. Die mediese dokter skryf dus medisyne of behandeling voor 

volgens die prosedure wat die effektiefste is vir die spesifieke probleem. Die pasient 

reageer meestal positief op die behandeling en word gesond. 

Mediese hipnoanalise volg dieselfde werkswyse. Die klient beskryf die simptome 

wat vir hom probleme veroorsaak. Die terapeut voltooi 'n historisiteitsvraelys (verder 

bespreek in afdeling 4.6.1.1) en gebruik hierdie beskrywing om met behulp van die 

DSM IV 'n diagnose te maak. Daar word na hierdie diagnose verwys as die bewuste 

diagnose (verder bespreek in afdeling 4.6.1 ), wat beteken dat die diagnose gebaseer 

is op hoe die klient bewustelik sy simptome beskryf het. Hierdie diagnose word dan 

geverifieer deur gebruik te maak van die woordassosiasie oefening (verder bespreek 

in afdeling 4.6.1.2) en moontlik droomanalise (verder bespreek in afdeling 4.6.1.3) 

(wat in hipnose gedoen word), afhangende van hoe eenvoudig of gekompliseerd die 

probleem is. Die woordassosiasie oefening en droomanalise verteenwoordig dus die 

bevestiging van die tentatiewe diagnose net soos wat die laboratoriumtoetse en 

gespesialiseerde ondersoeke die mediese dokter se tentatiewe diagnose verifieer. 'n 

Definitiewe diagnose word dan gemaak op grond van die inhoud van die 

historisiteitsvraelys, die woordassosiasie oefening en die droomanalise. Dit word die 

onbewuste diagnose (verder bespreek in afdeling 4.6.1) genoem omdat dit gebaseer 

is op die nie-verbale kommunikasie en die wyse waarop sekere woorde aangewend 

word in die historisiteitsvraelys, sowel as die inhoud van die woordassosiasie 

oefening wat in hipnose afgeneem is en dus die onbewuste assosiasies 

verteenwoordig. Daar word dus nie op simptoombehandeling gefokus nie, maar die 

onderliggende onbewuste oorsake, wat aanleiding gee tot simptome en ongewenste 

gedrag, word vasgestel en effektief verander of verwyder. Dit kan vergelyk word met 

die mediese dokter wat ook nie fokus op die behandeling van simptome nie, maar die 

onderliggende probleem aanspreek wat die simptome veroorsaak. 
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Die term mediese hipnoanalise verwys volgens Matez (1992: 12) na die gebruik 

van hipnoanalise volgens 'n mediese model van psigoterapie vir die diagnose en 

behandeling van die oorsaak en oorsprong van 'n probleem. Die onderliggende 

onbewuste oorsake wat aanleiding gegee het tot die behoefte aan simptome en 

ongewenste gedrag, wat op hul beurt emosionele en fisieke lyding veroorsaak het, 

word effektief verwyder. Hipnose word dus gebruik om die onbewuste te deursoek vir 

die oorsaak en oorsprong van 'n probleem en dit te verwyder. 

Matez (1992: 12) beskryf mediese hipnoanalise as "short term, dynamic, directed, 

cost-effective and goal-oriented therapy". Volgens Scott Jr (1991 b: 46) is mediese 

hipnoanalise 'n beskrywende proses wat rigting gee aan 'n terapeutiese werkwyse 

wat binne in die klient plaasvind en gebaseer is op ander sielkundige teoriee. Die 

proses is beskrywend van aard omdat dit 'n uiteensetting gee van hoe die 

onderliggende probleme veroorsaak is. Hipnose is die venster na die individuele 

verslag van verskillende gebeurtenisse soos die klient daaraan betekenis gegee en 

dit vasgele het. 

4.4 DIE BEWUSTE EN DIE ONBEWUSTE 

Die terme hipnose, hipnoterapie, mediese model en mediese hipnoanalise is vanuit 

'n mediese hipnoanalise perspektief verhelder. Vervolgens sal die doel van die 

bewuste en die onbewuste, asook die wisselwerking tussen die bewuste en die 

onbewuste, beskryf word ten einde te kan verstaan hoe emosionele probleme 

ontstaan. Die volgende besprekings van die bewuste en die onbewuste is gebaseer 

op 'n mediese hipnoanalise perspektief. 

Die menslike bewussyn kan verdeel word in twee komponente, die bewuste en die 

onbewuste. Verskillende auteurs beskryf die onbewuste verskillend en verdeel die 

onbewuste verder. Aangesien daar in hierdie studie op die funksie eerder as die 

meganisme van die onbewuste gefokus gaan word, is 'n tyner verdeling vir die doel 

van hierdie studie onnodig. Daar word dus volstaan met die term onbewuste vir alles 

wat nie bewus is nie. 

4.4.1 Die Bewuste 

Volgens Ritzman ( 1988: 97) kan die bewuste beskryf word na gelang van die 

algemene funksies van die bewussyn. Die bewuste orienteer die mens, dit lewe en 
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sterf met elke mens en dit skep gedagtes rondom die hier en nou. Elke oggend 

wanneer 'n mens se oe oopgaan, is die bewuste in kontak met die omgewing. Ten 

einde inligting in te win maak die bewuste gebruik van die vyf sintuie en die innerlike 

persepsie rakende fisiologiese behoeftes. Die mens se bewuste beskik oor die 

vermoe om denke te skep, wat geen ander organisme of dier kan doen nie. Dit stel 

die mens in staat om 'n oordeel te tel oor huidige en toekomstige moontlikhede wat 

spruit uit die onmiddellike omstandighede en gebeure. Sodoende is dit vir die mens 

moontlik om besluite te neem. Hierdie besluite het egter bepaalde tekortkominge. Dit 

neem tyd aangesien voor- en nadele teen mekaar opgeweeg meet word. Wanneer 

die besluit uiteindelik geneem word het die bewuste egter nie uitsluitlik die mag om 

dit uit te veer of at te dwing nie. Die uitvoerende mag le by die wisselwerking tussen 

die bewuste en die onbewuste, soos verder beskryf in afdeling 4.4.3. Aangesien die 

bewuste volgens Kiefer (1992: 135) in staat is om te dink, redeneer en besluite te 

neem, noem Ritzman (1988: 97) die bewuste die "Magtelose Genie" ("Impotent 

Genius"); "genie" omdat dit in staat is om te dink, redeneer en besluite te neem en as 

"magteloos" omdat die uitvoerende mag om die besluite at te dwing en uit te veer, 

nie aileen en finaal berus by die bewuste nie. 

Preston (1989: 86) meen die bewuste verteenwoordig onder andere die kognitiewe 

aktiwiteit van die bewussyn en beskik oor die mag om te redeneer, logika te gebruik, 

te evalueer en objektiewe besluite te neem voordat die verwerkte inligting in die 

geheuebank van die brein gestoor word vir latere gebruik. Tydens daaglikse gebeure 

veer die bewuste die botoon en word inligting, gebeurtenisse, indrukke en 

perspektiewe opgeneem in die bewussyn. Terwyl hierdie opname van inligting 

plaasvind, word die data geanaliseer vir gelootwaardigheid, belangrikheid en 

juistheid. Die bewuste se kritiese, analitiese en evaluerende vermoe speel 'n 

belangrike rol in die beoordeling van die aanvaarbaarheid van inkomende inligting. 

Elke mens beoordeel inkomende inligting op 'n persoonlike basis ten opsigte van 

relevante belangrikheid vir sy of haar welstand. Daardeur bepaal elke mens self 

watter inligting vasgele gaan word. Een van die belangrikste faktore vir 

aanvaarbaarheid is volgens Preston (1989: 87) geloofwaardigheid. Juistheid is 

minder belangrik. Die frekwensie waarteen vasgelegde data gebruik word, hang at 

van die belangrikheid van die data. Wanneer iets bewustelik herken word as 

geloofwaardig, belangrik en juis, tree die mens dienooreenkomstig op. 
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4.4.2 Die Onbewuste 

Kiefer (1992: 135) beskryf die onbewuste as die geheuebank waar sommige 

gedagtes onderdruk word en nie tot die beskikking van die bewuste is nie. Dit bevat 

ook die gewoontepatrone wat uniek is aan elke mens asook die outonome 

senuweestelsel wat hartklop en asemhaling beheer. 

Volgens Ritzman (1988: 97) is die onbewuste soos 'n biblioteek vol inligting. Hierdie 

inligting bevat ook informasie rakende die groei en fisiologiese werking van die 

menslike liggaam, sowel as die instandhouding daarvan. Vanaf die oomblik van 

bevrugting word elke verandering waargeneem en vasgele. Sommige van hierdie 

inligting is beskikbaar vir die bewuste, veral meer onlangse en emosiebelaaide 

gebeurtenisse. Die oorgrote meerderheid van hierdie inligting is egter verlore vir die 

bewuste. In hipnose is dit wei moontlik om spesifieke detail en gebeurtenisse weer 

op te roep, saam met hul gepaardgaande gevoelens, emosies en gedagtes. Die 

onbewuste is nie in staat om gedagtes te skep, te verander of te verwyder nie. 

Gedagtes moet vanaf die bewuste verkry word of van die onbewuste se persepsie 

van wat in die liggaam gebeur. Aangesien die onbewuste dus nie by magte is om self 

gedagtes te verander en te verwyder nie, verwys Ritzman (1988: 98) na die 

onbewuste as die "lnvloedryke ldioot" ("All Powerful Idiot"); "idioot" omdat dit nie in 

staat is om gedagtes te skep, te verander of te verwyder nie en "invloedryk" omdat 

dit die uitvoerende mag het om die besluite af te dwing en uit te voer. Besluite word 

uitgevoer deur middel van die wisselwerking tussen die bewuste en die onbewuste, 

soos verder beskryf in afdeling 4.4.3. Die onbewuste verkry uitvoerende mag 

wanneer die aard van die bedreiging sodanig is dat dit die persoon se voortbestaan 

bedreig (verder bespreek in afdeling 4.4.3). 

Volgens Preston (1989: 87) is die onbewuste soos 'n uitsaaistasie wat boodskappe 

uit die geheuebank oordra vir instandhouding van algemene gesondheid. Die 

onbewuste word beskou as die fokus van beheer wat liggaamlike sowel as 

emosionele werking voorskryf. Die brein beheer elke sel in die liggaam maar impulse 

en energie moet na en van die brein oorgedra word om aktiwiteit of stilstand 

(werkloosheid) te skep. Niks vind outomaties plaas nie. Aile fisieke en emosionele 

response is afkomstig van doelbewuste of onopsetlike Ieiding. Die onbewuste lei die 

brein tot aksie deur voorkennis of opdragte na die brein te stuur. Dit mag wees dat 

hierdie opdragte pas geformuleer is of dat dit iewers in die verlede geskep is en nou 

net deur 'n spesifieke gebeurtenis (sneller) aan die gang gesit is. Hoe meer 
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geloofwaardig of gewigtig die gebeurtenis wat as sneller dien, hoe vinniger is die 

respons. 

4.4.3 Die wisselwerking tussen die bewuste en die onbewuste 

Preston (1989: 86) se perspektief is dat die bewuste inligting versamel, analiseer en 

stoor, terwyl die onbewuste weer die gestoorde inligting gebruik om die liggaamlike 

prosesse te beheer en te hanteer. 

Die meeste gedagtes wat deur die bewuste geskep word, is volgens Ritzman (1988: 

97) nie belangrik vir die onbewuste nie. Die bewuste gebruik sy vermoe om te 

oordeel ten einde besluite te neem. Volgens Preston {1989: 87) word die onbewuste 

geaktiveer wanneer die bewuste die vermoe verloor om aktiwiteite in die hier en die 

nou krities te evalueer. Die bewuste en onbewuste werk soos 'n skaal, as die een die 

botoon voer, vervul die ander een 'n ondersteunende funksie. Wanneer die een in 

beheer nie meer in staat is om die botoon te voer nie, neem die ander een meer en 

meer beheer oor totdat die een wat in beheer was nou 'n ondersteunende funksie 

vervul. Hierdie verandering berus uitsluitlik op die mate waarin die bewuste beheer 

het oor die hier en die nou en vind plaas volgens twee verskillende en kenmerkende 

metodes. Eerstens wanneer die persoon aan 'n uiters traumatiese of stresvolle 

situasie blootgestel word en tweedens, met opset. Hoe erger die stresvolle situasie, 

hoe meer drasties is die verandering. Tydens enige stresvolle situasie begin die veg 

of vlug reaksie ontwikkel. As die persoon op sy regte staan en veg, behou die 

bewuste die uitvoerende mag met redeneervermoe. lndien die situasie egter die 

bewuste oorweldig, neem die onbewuste beheer oor van die liggaamlike reaksies en 

emosionele gedrag. Dit word deur Preston {1989: 87) beskryf as onopsetlike en 

spontane hipnose. Kinders is geneig om maklik en vinnig in hierdie staat van hipnose 

in te gaan aangesien hul kognitiewe prosesse nog nie volledig ontwikkel het nie en 

hulle maklik bewustelik oorweldig raak deur gebeure. 

Die tweede manier waarop beheer van die bewuste na die onbewuste oorgaan is 

deur middel van 'n doelbewuste vermindering van beheer deur die bewuste. Hipnose 

en suggesties word gebruik deur 'n hipnoterapeut om die onbewuste die botoon te 

laat voer sodat daar by die onderliggende probleme uitgekom kan word vir terapie. 

Volgens Ritzman (1991: 138) is die onbewuste voortdurend gemoeid met oorlewing 

of dit wat die onbewuste oortuig is, oorlewing sal verseker. Aangesien die onbewuste 
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nie in staat is om logies te redeneer nie mag die onbewuste se idee van oorlewing 

onlogies en vreemd wees. Die onbewuste funksioneer deur afdelings te gebruik wat 

gemerk en gevul is met inligting in verband met 'n spesifieke gedagte. Wanneer 'n 

spesifieke gedagte geaktiveer word, gaan daardie afdeling oop en die inligting daarin 

word gebruik om die persoon te manipuleer. Aangesien die onbewuste nie in staat is 

om self hierdie detail te skep, te verander of te verwyder nie, is die onbewuste 

afhanklik nie net van die wyse waarop die onbewuste oorspronklik geprogrammeer is 

nie, maar ook van al die gedagtes wat dit van die persoon deur die jare ontvang het. 

Aangesien die onbewuste se doel die oorlewing van die persoon is, "konfiskeer" die 

onbewuste enige gedagte wat hoegenaamd daarmee verband hou. Die toepaslike 

emosie word onmiddellik opgeroep en die persoon word gedwing om op te tree na 

gelang van wat die onbewuste geprogrammeer is om te glo oorlewing van die 

persoon sal verseker. So kragtig is hierdie kompulsie dat die persoon glad nie in 

staat is om dit te weerstaan nie. Wanneer die gevaarlike situasie nie meer 'n 

bedreiging vir die oorlewing van die persoon inhou nie, stuur die bewuste 'n 

boodskap na die onbewuste dat die bedreiging iets van die verlede is. Die 

oorspronklike gedagte met sy gepaardgaande emosie kan dan deur die bewuste 

verwyder word aangesien die bewuste weet dat die gevaar nie meer bestaan nie. 

Volgens Ritzman (1988: 98) is dit noodsaaklik omdat die onbewuste nie in staat is 

om self gedagtes te verander of te verwyder nie. As die bewuste nie die 

oorspronklike gedagtes verwyder nadat die gevaar iets van die verlede is nie, sal die 

gedagtes meedoenloos aangaan om onvanpaste emosies en gedrag te genereer 

wanneer iets gebeur wat 'n herinnering is aan die oorspronklike insident. Elke 

persoon se gevoelens en gedrag word. tot 'n groot mate dus beheer deur die 

samewerking van die bewuste en die onbewuste. Solank die samewerking tussen die 

twee goed is, verloop alles glad en die persoon bly aan die lewe. Die probleme 

ontstaan egter wanneer die bewuste nie in staat is om bepaalde gedagtes te 

verwyder nie. Hierdie samewerking tussen die bewuste en onbewuste ly volgens 

Ritzman (1988: 98) skipbreuk in die volgende drie gevalle: 

D Wanneer 'n gedagte op 'n intense emosionele oomblik ontstaan en die bewuste 

se redenasievermoe oorweldig word. Die gedagte kan dus nie verwyder word nie 

en bly in die onbewuste. 

D Tydens 'n insident waar die persoon sy bewussyn verloor soos wanneer hy 

bewusteloos raak met 'n motorongeluk of amper verdrink, kan die bewuste nie 

die gedagtes verwyder nie. Dit word dan vasgele in die onbewuste. As die 
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persoon die voorval vergeet, hou die gedagte (wat nou in die onbewuste vasgele 

is) aan om aktief emosies te skep. 

o Wanneer gedagtes ontstaan by voorvalle wat tydens die klein kindertyd plaasvind 

en fisieke leed, suurstofnood of verhongering behels. Hierdie gedagtes kan nie 

verwyder word nie omdat die persoon se breinprosesse in daardie stadium nog 

nie goed genoeg ontwikkel is om te besef dat die bedreiging verby is nie. 

Ritzman (1988: 98) is van mening dat die oorgrote meerderheid van probleme hul 

oorsprong in die klein kindertyd het. Die onderliggende gedagte wat probleme 

veroorsaak, kan deur middel van hipnoanalise opgespoor en in hipnose verwyder 

word tydens regressie na die tyd toe die voorval plaasgevind het. Aangesien die 

persoon se breinprosesse nou ten volle ontwikkel is, is die bewuste vir die eerste 

keer in staat om die gedagte te verwyder. 

Noudat die doel van die bewuste en die onbewuste, sowel as die wisselwerking, 

duidelik is, sal die wyse waarop emosionele probleme ontstaan, ondersoek word. 

4.5 DIE ONTSTAAN VAN PROBLEME 

Wanneer die rol van die bewuste en die onbewuste, asook die wisselwerking tussen 

die twee bestudeer word, is dit moontlik om die proses van die ontstaan en 

voortbestaan van probleme in vyf fases (grootliks opeenvolgend van aard) op te 

breek en aan die hand van 'n voorbeeld te illustreer. Matez (1992: 4-16) beskryf die 

ontstaan van probleme as volg: 

4.5.1 Fase 1: Prosessering en stoor van inligting 

Die eerste stap in hierdie proses handel oor die prosessering en stoor van inligting 

deur die bewuste en die onbewuste. 

Volgens Matez (1992: 4) en uit afdeling 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3 word inligting deur die 

wisselwerking tussen die bewuste en die onbewuste geprosesseer en gestoor. 

Hierdie geprosesseerde en gestoorde inligting vorm die bron van aile emosies en 

emosionele response op alles wat met 'n persoon gebeur (Matez, 1992: 5). Alles wat 

'n persoon nog ooit geleer het, bewustelik en onbewustelik, vorm die basis vir aile 

gewoontepatrone wat 'n mens in die lewe ontwikkel. Meeste van wat 'n mens dus 

doen in die lewe is eintlik 'n gewoontepatroon wat vroeer in die lewe aangeleer is 
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(Matez, 1992: 6). Die probleme wat 'n persoon ervaar en wil verander (soos 

depressie en angs) is dus eintlik gewoontepatrone. 

lnligting wat die bewussyn bereik, kan egter ook direk na die onbewuste gaan sender 

dat die bewuste dit eers verwerk. Dit gebeur sender dat die persoon bewus is 

daarvan. Volgens Matez (1992: 6) is waarskynlik meer as 80% van alles wat 'n mens 

in sy leeftyd ervaar op hierdie wyse in die onbewuste vasgele. Alles wat die mens 

ervaar word deur die onbewuste vasgele, of die bewuste dit weet of nie. Dit gebeur 

veral wanneer 'n mens klein is en die kognitiewe denkprosesse nog nie so geed 

ontwikkel het nie. Bewustelik is dit vir die mens net moontlik om op een ding op 'n 

slag te konsentreer. Aile ander inligting gaan direk na die onbewuste sender dat die 

bewuste dit besef. 

Voorbeeld 

As voorbeeld om hierdie vergelyking te illustreer, dink byvoorbeeld aan 'n kind wat in 

'n motorongeluk betrokke is en ernstig beseer word. Sy onbewuste stoor aile 

verwante emosies (ook onsekerheid, angs, pyn, ongemak, doodsvrees ensovoorts), 

selfs die persepsies waarvan die kind nooit bewus was nie. 

4.5.2 Fase 2: Akkumulasie van feitelike en emosionele inligting 

Die tweede stap in hierdie proses handel oor die akkumulasie van feitelike en 

emosionele inligting. 

Die onbewuste le aile inligting vas, sender om dit te analiseer of te bevraagteken, 

hetsy of dit belangrik of onbelangrik, positief of negatief mag wees. Hoewel die 

bewuste in staat is om sekere inligting af te keur en die onbewuste besef dat dit 

afgekeur is, kan die onbewuste die afgekeurde inligting steeds vasle (Matez, 1992: 

7). Sommige van die negatiewe inligting word vasgele met 'n klomp emosionele 

energie wat daarmee gepaard gaan soos angs, paniek, vrees, hartseer, pyn, 

ensovoorts. 

Dit is dus nie net negatiewe inligting nie, maar ook hoogs emosioneel gelaaide 

negatiewe inligting wat voortdurend akkumuleer in die onbewuste. Later kan daar 

soveel emosioneel gelaaide inligting versamel wees, wat alles met 'n bepaalde 

strestoestand geassosieer word, dat dit op sigself 'n groot probleem word (die 

werklike onderliggende probleem). 
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Normaalweg is dit die rol van die bewuste om inligting te verwerk en te verseker dat 

slegs geloofwaardige, belangrike en juiste inligting met 'n bepaalde strestoestand 

geassosieer word. Volgens Matez (1992: 7) is daar egter 'n versperring tussen die 

twee gedeeltes in die bewussyn (naamlik die bewuste en die onbewuste) wat 

verhinder dat die bewuste hierdie kragtige negatiewe en onderdrukte inligting bereik 

om te prosesseer, of selfs bewus is van die bestaan daarvan. Slegs die onbewuste 

weet dus wat die werklike onderliggende probleem is, maar die bewuste het geen 

aanduiding van waaroor dit gaan nie. Aangesien die onb~wuste nie die vermoe het 

om te dink, redeneer of verstaan nie, word die inligting aanvaar en daarop 

gereageer, wat dit ook al is, reg of verkeerd, geed of sleg, negatief of positief. Die 

onbewuste is nie in staat om gedagtes (onjuiste inligting) te verwyder nie, en dit 

akkumuleer dus totdat probleme ontstaan. 

Voorbeeld: 

In die voorbeeld van die kind in die ongeluk, sou dit beteken dat die onbewuste in 

aile vergelykbare stressituasies verder sulke emosionele belewenisse sal stoor en dit 

met mekaar en die oorspronklike ongeluk assosieer, en sodoende 'n "vals geheue" 

skep waar die belewenis wat onthou word, menigmaal meer intens is as wat die 

oorspronklike situasie was. Hierdie nuwe "vals geheue" is so intens, dat dit op sigself 

'n ernstige probleem sal wees (genoem die onderliggende probleem) die oomblik dat 

die individu daaraan herinner word, selfs al is dit baie jare later as volwassene. 

4.5.3 Fase 3: Stressors kan die inligting na vore laat kom 

Die derde stap in hierdie proses handel oor die stressors wat die inligting na vore laat 

kom. 

Wanneer 'n persoon met 'n stressituasie gekonfronteer word, sal die onbewuste al 

die beskikbare, geassosieerde inligting (ook al die negatiewe inligting) na die 

oppervlak laat kom ten einde die persoon te kan help met die stressituasie. In die 

mens se daaglikse bestaan vind duisende gebeurtenisse plaas wat stres veroorsaak. 

Die mens hanteer die stressors deur al die inligting, kennis en ervaring wat 

beskikbaar is in die geheue (Matez, 1992: 8). 

lndien daar egter iets in 'n persoon se lewe gebeur wat met stres gepaard gaan wat 

oorweldigend is of meer stres is as wat die persoon kan hanteer, word aile gestoorde 
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inligting in die onbewuste opgeroep om met die hantering van die stressor te help 

(Matez, 1992: 8). 

Voorbeeld: 

In die voorbeeld kyk ons nou na wat kan gebeur as die volwassene wat as kind in die 

ongeluk betrokke was, onder oorweldigende stres beland. Gestel 'n persepsie dat hy 

nie in staat is om sy werk behoorlik te doen nie, laat onsekerheid en angs opbou tot 

kritiese hoogtes. Die onbewuste sal dan poog om te help deur al die gestoorde 

inligting, insluitend die kumulatiewe "vals geheue" van emosionele belewenisse, 

beskikbaar te stel om hierdie situasie mee te verwerk. 

4.5.4 Fase 4: Simptome word as verdedigingsmeganisme geskep 

Die vierde stap in hierdie proses handel oar die wyse waarop simptome as 

verdedigingsmeganismes geskep word. 

Die werklike onderliggende probleem of spesifieke negatiewe inligting het saam met 

al die ander inligting na die oppervlak gekom, maar dit is so negatief en so 

emosioneel intens gelaai dat dit nie bruikbaar is om die stressor mee te hanteer nie. 

Die bewussyn {bewuste, onbewuste en wisselwerking tussen die twee) vorm nou 'n 

muur van beskerming random die negatiewe inligting wat die persoon ervaar as 

simptome. Die bewussyn is in die patroon om simptome te ontwikkel (depressie, 

angs of rookgewoontes) as verdedigingsmeganisme teen die onderliggende 

probleem. Die onbew~ste verkies die simptome bo die werklike probleem. Dit is dus 

vir die persoon beter om .. __ die simptome te ervaar as om met die werklike 

onderliggende probleem (wat nou._ so met die negatiewe emosionele ervarings 

"gelaai" kan wees) gekonfronteer te word. Onbewustelik het die persoon die 

simptome nodig ('n beskermingsmeganisme) maar bewustelik wil hy dit nie he nie. 

Onbewustelik dien die simptome 'n doel wat bewustelik onverstaanbaar is, maar die 

persoon het geen beheer daaroor nie. 

Voorbeeld: 

Die volwassene wat in 'n stressituasie by die werk verkeer vanwe~ sy persepsie dat 

hy nie in staat is om sy werk na behore te verrig nie, sou deur al die inligting wat die 

onbewuste beskikbaar stel (insluitend die geakkumuleerde negatiewe emosies) 

totaal oorweldig word. Dit is dus op hierdie stadium vir die bewussyn beter om 

eenvoudig al hierdie inligting weg te hou van die bewuste, en dit te vervang met 'n 
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simptoom sees chroniese depressie. Alhoewel depressie nie 'n oplossing is nie, lyk 

dit vir die onbewuste (wat nie ocr logiese redenasievermoe beskik nie) na 'n beter 

alternatief. Die onbewuste weet dus wat nou die werklike onderliggende probleem is 

- die "vals herinnering" aan die ongeluk waarin die persoon as kind betrokke was, en 

weerhou hierdie inligting van die bewuste om die individu te beskerm. 

4.5.5 Fase 5: Simptomatiese behandeling kan nie die probleem oplos nie 

Die vyfde stap in hierdie proses handel daaroor dat simptomatiese behandeling nie 

die probleem kan -oplos nie. 

Die onbewuste is antwerp vir oorlewing van die persoon en sal enige iets doen wat 

nodig is om oorlewing te verseker, maak nie saak hoe onaanvaarbaar en onlogies dit 

vir die bewuste voorkom nie. Gebaseer op hierdie oortuiging is dit beter vir die 

persoon om die simptome te he as om gekonfronteer te word met iets baie erger. 

lndien die simptome verwyder word sal die werklike onderliggende probleem wat in 

die onbewuste vasgele is die botoon veer en daarom is die simptome meer 

aanvaarbaar as die persepsies (Matez, 1992: 9). 

lndien slegs die simptome aangespreek word sees met die neem van medikasie, 

ervaar die persoon verligting van die simptome maar die onderliggende probleem bly 

in stand. Nuwe simptome sal dan oak die ander simptome vervang omdat die 

onbewuste steeds besig is om die persoon teen die onderliggende probleem te 

beskerm deur die teenwoordigheid van simptome. Slegs as die onderliggende 

probleem (met sy "vals geheue" van geakkumuleerde assosiasies) aangespreek 

word, sal die nodigheid vir die onbewuste om simptome te skep, uit die weggeruim 

word. 

Skema 8 is 'n skematiese voorstelling van die wyse waarop probleme ontstaan 

(Matez, 1992: 5). 
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DIE ONTSTAAN VAN PROBLEME 

ONBEWUSTETOEVOER 
( neutraal, positief of negatief) 

Beskikbare onbewuste 
inligting vir bewuste 

SKEMAS 

BEWUSTE 
FUNKSIES SLUIT IN: 

Logiese denke 
Redeneer vermoe 
Verstaan 
Beslultnemlng 

Die onderliggende emosionele prosesse tydens die ontstaan van probleme is dus 

waarskynlik dieselfde vir depressie en angs. Die chroniese wanaangepaste 

emosionele toestande (sacs depressie en angs) wat nie verander nie is dus die 

resultaat van emosionele prosesse wat onderbreek of onvoltooid is. Hierdie 

emosionele prosesse is vasgele in die onbewuste en hoop op saam met die hoogs 

emosioneel gelaaide negatiewe inligting. Gesamentlik vorm dit die onderliggende of 

werklike probleem. 

4.6 DIE MEDIESE HIPNOANALISE MODEL 

Mediese hipnoanalise word gebruik om direk na die werklike onderliggende probleem 

te gaan en daaraan te werk. Die voordeel van die gebruik van hipnose bo kognitiewe 

terapie is dat hipnose 'n mens in staat stel om direk met die diepste deel van die 

onbewuste asook met die emosionele aspek te werk (Matez, 1992: 11 ). Mediese 

hipnoanalise word as diagnostiese en terapeutiese instrument gebruik om deur die 

versperring tot by die onbewuste te kern. AI die aspekte van die onderliggende 

probleem word ge'identifiseer totdat die geheel indruk van die werklike probleem 

sigbaar is {Matez, 1992: 12). Wanneer die onderliggende probleem ge'identifiseer en 
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na die oppervlakte gebring is sodat die bewuste weet wat die probleem is, kan die 

bewuste iets aan die probleem doen. 

Die mediese hipnoanalise mod~l (sien skema 9) bestaan uit die voglende vier 

hoekstene: 

Die vier aspekte van Mediese 

TWEELEDIGE 
DIAGNOSE 

• historisiteitsvraelys 
• woorda$606iasie 

• droomanalise 

Hipnoanalise 

MEDIESE 
I 

RANGORDE VAN 
BELANGRIKHEID 

' HIPNOANALISE 

VERSKILLENDE 
SINDROME: 

• wzs 
• lOP 

\J_§) 
SKEMA9 

DRIEVOUDIGE 
ALLERGEEN 

TEORIE 

o 'n Tweeledige diagnose gebaseer op die bewuste en die onbewuste 

onder1iggende probleme, 

o die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite, 

o die drievoudige allergeen teorie en 

o die verskillende sindrome soos omskryf volgens diagnostiese terminologie 

95 



Vervolgens sal die vier hoekstene van die mediese hipnoanalise model beskryf word 

en die verband wat hierdie hoekstene met mekaar het, sal uitgelig word. 

4.6.1 Die bewuste en onbewuste diagnose 

Volgens Scott Sr (1996: 75-76) maak mediese hipnoanalise gebruik van 'n 

tweeledige diagnose wat bekend staan as 'n bewuste diagnose ("waking diagnosis") 

en 'n onbewuste diagnose ("underlying diagnosis"). Bryan Jr (1986: 60) beskryf die 

tweeledige of dubbel diagnose as simptomaties sowel as sielkundig van aard. 

Die bewuste diagnose word gemaak uit wat die klient se en hoe die simptome 

beskryf word. Die DSM IV en terme afkomstig uit die DSM IV soos angs, depressie, 

obsessie, fobies, ensovoorts word gebruik om die klient se toestand te beskryf. 

Hierdie begrippe dien slegs as 'n beskrywing van die klient se simptome. Dit kan ook 

ander begrippe insluit wat die klient kies as beskrywing van sy simptome (Scott Sr, 

1996: 76). 

Die onbewuste diagnose _word in mediese hipnoanalise beskou as die werklike 

onderliggende oorsaak van die klient se simptome en is gesetel in die onbewuste. 

Hierdie diagnose hou verband met 'n rangorde van belangrikheid van 

lewensprioriteite, wat 'n volgende aspek van mediese hipnoanalise is en in afdeling 

4.6.2 in meer besonderhede uiteengesit word (Scott Sr, 1996: 76). Die doel van die 

onbewuste diagnose is dus om die onderliggende dinamiek van simptome te bepaal. 

Ten einde in staat te wees om die aanvanklike en onbewuste diagnoses te maak, 

word daar analoog aan die mediese model van drie hulpmiddels gebruik gemaak, 

naamlik die historisiteitsvraelys, woordassosiasie en droomanalise ('n detail 

ontleding van die aanwending van die hulpmiddels val buite die bestek van die 

studie, maar in afdelings 4.6.1.1 tot 4.6.1.3 word 'n oorsigtelike uiteensetting van die 

wyse waarop die diagnostiseringsproses geskied, verskaf). 

Die analogie met die mediese model le daarin dat die mediese model 'n volledige 

historisiteitsgesprek gebruik om die bewuste diagnose te maak en dit dan bevestig 

deur laboratorium toetse en gespesialiseerde ondersoeke (Scott Sr, 1996: 57) (sien 

afdeling 4.3 vir 'n vollediger uiteensetting hiervan). 
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4.6.1.1 Die historisiteitsvraelys 

In mediese hipnoanalise word 'n gestruktureerde vraelys eerstens met die klient 

deurgewerk sander dat die klient in hipnose is. Dit word die historisiteitsvraelys 

genoem en dit is krities belangrik dat die presiese woorde, sacs die klient dit gebruik, 

neergeskryf word (Scott Sr, 1996: 96). Aile nie-verbale kommunikasie word 

aangeteken asook aile metafore, sydelingse opmerkings, huiwerings en 

misvoltreffers ("Freudian slips"). 

Volgens Ritzman (1988: 1 02) is die historisiteitsvraelys 'n produk van Bryan en dit 

word op die volgende drie vlakke afgeneem: 

o Wat die klient bewustelik vertel, 

o wat die klient onbewustelik weergee deur die rangskikking en gebruik van 

woorde, en 

o wat die klient deurgee met sy voorkoms en liggaamstaal (nie-verbale 

kommunikasie). 

Die waarneming van al bogenoemde inligting word deur Ritzman (1988: 102-103) as 

'n fyn kuns beskryf en dit vereis dat elke woord, uitdrukking en nie-verbale 

kommunikasie noukeurig aangeteken meet word. Die vraelys begin met die vraag: 

"Wat is die probleem". Volgens Scott Sr (1996: 98) is die antwoord hierop die klient 

se eie diagnose van sy probleem en is dit moontlik om uit die eerste drie sinne 'n 

bewuste diagnose(s) te maak, asook 'n goeie aanduiding te kry van die onbewuste 

diagnose(s). Hierdie bewuste diagnose(s) kan byvoorbeeld depressie en angs wees 

terwyl die aanduiding van die onbewuste diagnose(s) moontlik die lewende lyk 

sindroom en die identiteitsprobleem (verwys onderskeidelik na afdelings 4.6.3.3.2 

en 4.6.3.3.1 vir 'n bespreking van die twee sindrome) kan wees. Dit is belangrik om 

te besef dat hierdie diagnoses met die woordassosiasie en/of 'n droomanalise 

bevestig meet word (vergelyk met die mediese model se bevestigende spesiale 

ondersoeke). Die rede vir so 'n gestruktureerde vraelys is eerstens om die terapie so 

kart moontlik te hou. Dit is 'n guide geleentheid om langs hierdie weg 'n algemene 

oorsig te kry van wie die klient is, sowel as genoeg inligting om 'n aanvoeling te 

ontwikkel vir die rigting waarin die terapie gaan beweeg (Scott Sr, 1996: 98). Dit is 

dus 'n vinnige manier om die klient te leer ken, sy behoeftes te identifiseer asook die 

wyse waarop dit bevredig word, en oak die gevolglike konflik wat daaruit spruit. 
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Die volgende temas kan in die historisiteitsvraelys (Scott Sr, 1996: 242-248) 

ge"identifiseer word: 

a Huidige probleem 

a Mediese geskiedenis 

a Familie geskiedenis 

a Seksuele geskiedenis 

a Sielkundige geskiedenis 

a Gewoontes 

a Sosiale geskiedenis 

a Godsdiens 

a Huweliksgeskiedenis 

Die bewuste diagnose word nou gemaak op grond van die inligting verkry uit die 

historisiteitsvraelys. 

Hoewel Bryan bogenoemde historisiteitsvraelys en 'n woordassosiasie toets 

saamgestel het, het elke terapeut na sy opleiding by Bryan die vraelys en 

woordassosiasie aangepas na gelang van die kliente in sy praktyk. 

Vir die doel van hierdie studie en na aanleiding van die skrywer se opleiding in die 

verband word Dr Dan Zelling se werkswyse ten opsigte van die analitiese en 

rehabilitasie fases van die terapeutiese verloop, toegepas. Dr Dan Zelling het 

gedurende die eerste Afrika Kongres vir Kliniese Hipnose die Fase 3 

opleidingskursus vir mediese hipnoanalise aangebied. Sy werkswyse vorm dus ook 

die grondslag waarop mediese hipnoanalise in Suid-Afrika beoefen word. 

4.6.1.2 Die woordassosiasie toets 

Die tweede hulpmiddel wat nou ingespan word om 'n diagnose te maak, is die 

woordassosiasie toets. Die doel met die woordassosiasie toets is om die 

onbewuste te verken en die tentatiewe diagnose van die historisiteitsvraelys te 

verifieer. Dit word na die historisiteitsvraelys afgeneem terwyl die klient in hipnose is. 

Aangesien Bryan hierdie toets saamgestel het, word daar algemeen hierna verwys 

as die Bryan woordassosiasie toets. Die toets bestaan uit 195 woorde en half 

voltooide sinne (Scott Sr, 1996: 251-254). Die klient noem die eerste idee, gevoel of 

gedagte wanneer die woorde en sinne in hipnose aan hom gegee word. Die terapeut 
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skryf die response van die klient woord vir woord neer. Daar is ook 26 blanko spasies 

wat die terapeut in staat stel om trefwoorde of halwe sinne by te voeg wat spesifiek 

van toepassing is op die klient (Scott Sr, 1996: 125). Nie-verbale kommunikasie van 

die klient soos 'n sug of 'n frons word ook aangeteken. 

Volgens Scott Sr (1996: 137) het hy per toeval agtergekom dat baie van sy kliente 

angs en blokkasies ontwikkel ocr die feit dat 'n "toets" afgeneem gaan word. Hy het 

die benaming verander na die woordassosiasie oefening en beklemtoon aan die 

klient dat daar geen regte of verkeerde antwoorde is nie. 

Scott Sr (1996: 132) stel die waarde van die woordassosiasie oefening as volg: 

"Recognize that the word association test gives a clue to the patient's inner thinking 

processes, like a window into the unconscious mind, and the stimulating words or 

phrases are bait for triggering the patient to respond according to his unconscious 

thinking patterns and his inner personality. This test can save hours of typical and 

traditional psychotherapy if it is correctly done." 

4.6.1.3 Droomanalise 

Die derde diagnostiese medium wat aangewend kan word in mediese hipnoanalise, 

is droomanalise (Scott Sr, 1996: 153). Drome is volgens Scott Sr (1996: 150) 

betekenisvol omdat dit 'n aanduiding is van gevoelens, motiewe, frustrasies en 

konflik binne 'n persoon. Die psigoanalitiese benadering interpreteer drome deur die 

verloop van die terapie in 'n poging om die onderliggende probleme in die onbewuste 

te ontrafel. In mediese hipnoanalise word een droom op 'n slag hanteer ten einde die 

aantal terapie sessies te verminder. Droomanalise word ook gebruik waar blokkasies 

en weerstand in terapie ervaar word, om die onderliggende rede vir hierdie 

weerstand te ontbloot. 

Aangesien elke persoon se drome met die gepaardgaande betekenis en simboliek 

uniek en nie herhaalbaar is nie, word droomanalise in mediese hipnoanalise nie aan 

die hand van 'n "droomboek" gedoen nie (Scott Sr, 1996: 149). lnterpretasie van 'n 

droom vind in hipnose plaas deur die klient self. Aangesien dit die klient se droom is, 

behoort die klient se betekenis van die simbole in die droom die terapeut te lei tydens 

die interpretasie daarvan (Scott Sr, 1996: 155). 
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Droomanalise vind soos volg plaas in mediese hipnoanalise: Die klient ontvang 'n 

droom suggestie terwyl hy in hipnose is, waartydens die onbewuste gevra word vir 'n 

droom oar die probleem en oorsake daarvan. lnligting uit die woordassosiasie 

oefening en historisiteitsvraelys word gebruik tydens die interpretasie van die droom. 

Die interpretasie van die droom vind in hipnose plaas deur wisselwerking tussen die 

klient en die terapeut. lndien meer as die helfte van die droom vir die klient sowel as 

die terapeut verstaanbaar is, word die droomanalise as suksesvol beskou (Scott Sr, 

1996: 163). 

Hiermee is die aanvanklike en onbewuste diagnoses dus gemaak en geverifieer. Die 

terapeut is nou bewus van die omvang en onderliggende oorsake van die simptome 

van die klient se probleem. Verdere terapie kan nou in samewerking met die klient 

beplan word. Gewoonlik word die historisiteitsvraelys en die woordassosiasie 

oefening eers gedoen en ontleed. lndien daar nag onsekerheid by die terapeut 

bestaan of verdere verifikasie nodig mag wees, word die droomanalise gedoen. 

4.6.2 Die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite 

Die tweede aspek van mediese hipnoanalise is die rangorde van belangrikheid van 

lewensprioriteite. 'n Goeie beskrywing hiervan is afkomstig van Modlin (1993: 1). Hy 

beskryf die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite as 'n basiese skaal wat 

die relatiewe belangrikheid van faktore verteenwoordig waarvolgens die onbewuste 

'n persoon se oorlewing probeer bewerkstellig. 

Dit blyk duidelik uit afdeling 4.4.2 dat oorlewing van die persoon die onbewuste se 

belangrikste doel is. Bedreigings kan fisiek of emosioneel van aard wees. Fisieke en 

emosionele bedreigings kan 'n groat invloed he op die fisieke en/of emosionele 

oorlewing van 'n persoon. Wanneer iets dus in 'n persoon se lewe gebeur wat sy 

oorlewing bedreig, sal die onbewuste seek na maniere waarvolgens die persoon kan 

oorleef. lndien die persoon iets minder belangriks kan prysgee ten einde te kan 

oorleef, sal die onbewuste alles moontlik doen om dit te bewerkstellig. Scott Sr 

(1996: 63) stel die onbewuste redenasie as volg: "I am faced with a terrible threat, 

but I want to survive. Maybe if I give up something less important I can keep 

something more important, that is, survive". Hierdie prioriteitslys, waarvolgens die 

onbewuste die keuse maak van wat prysgegee kan word ten einde iets anders met 'n 

hoer prioriteit te behou, word die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite 

("the order of importance" of oak "the rank order of life's priorities") genoem. 
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Die lewe gaan om oorlewing en as gevolg van hierdie stryd om oorlewing kies die 

onbewuste die spesifieke simptoom of emosionele ongesteldheid as 'n verweer teen 

'n bedreiging wat ervaar word. Volgens hierdie rangorde van belangrikheid van 

lewensprioriteite is sekere simptome vir die onbewuste makliker om te aanvaar in 

terme van oorlewing as ander simptome (Scott Sr, 1996: 63). 'n Voorbeeld hiervan is 

die seksuele probleem impotensie wat ervaar word na 'n buite-egtelike ervaring. 

lmpotensie dien as verdedigingsmeganisme teen die innerlike vrees dat die persoon 

sy siel gaan verloor deur hel toe te gaan. Dit is meer aanvaarbaar vir die onbewuste 

om impotent te wees as om die veel erger bedreiging naamlik vervreemding van God 

of anders gestel, geestelike dood, te ervaar. As 'n persoon impotent is, kan hy nie 

owerspel pleeg nie. Die onbewuste het dus die simptoom van impotensie verkies en 

sodoende iets minder belangriks opgegee ten einde te kan oorleef en so die ewige 

lewe te beerf (Scott Sr, 1996: 63-64). In tabel 1 is 'n opsomming van die rangorde 

van belangrikheid van lewensprioriteite vervat, asook die normale wyses waarop die 

behoeftes wat uit die lewensprioriteite ontstaan, bevredig kan word. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

RANGORDE VAN BELANGRIKHEID VAN LEWENSPRIORITEITE EN DIE 
NORMALE WYSES OM DIE VERWANTE BEHOEFTES TE BEVREDIG 

DIE RANGORDE VAN NORMALE wyses om die verwante BEHOEFTES 
BELANGRIKHEID te BEVREDIG 

Behoefte aan: • Verhouding met God 
GEESTELIKE • Oorlewing van die gees na die dood 
OORLEWING • Liefdesverhoudings 
Behoefte aan: Soeke na: 

OORLEWING VAN DIE • lndividualiteit (wie is ek?) 
SELF • ldentiteit ( eiewaarde) 

• Sinvolheid van bestaan 
Behoefte aan: Voorvereiste vir oorlewing: 
FISIEKE OORLEWING • Kos 

• Water 

• Suurstof 
Behoefte aan: Behoefte aan: 
SOSIO-EKONOMIESE • Arbeid 
OORLEWING • Skep van 'n tuiste vir die gesin 
Behoefte aan: Alles wat 'n invloed het op seksuele verhoudinge 
OORLEWING VAN DIE 
SPESIE 

Behoefte aan: Gedrag a.g.v. drifte, drange en impulse wat verband 
VEELSYDIGE GEDRAG hou met die kultuur en kondisionering 

TABEL1 
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Ten einde die rasionaal agter die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite vir 

oorlewing te kan begryp, word die verskillende vlakke in die rangorde vervolgens 

bespreek in afnemende orde van belangrikheid. Hierdie vlakke van belangrikheid 

verteenwoordig intu"itiewe prioriteite van die lewe. 

4.6.2.1 Die eerste orde: Geestelike oorlewing 

Geestelike oorlewing verteenwoordig die belangrikste behoefte van die onbewuste 

en dra dus die hoogste prioriteit van enige persoon se behoeftes (Scott Sr, 1996: 64 ). 

Hierdie behoefte kom tot uiting in die volgende strewe na: 

o oorlewing van die menslike siel na die dood 

o 'n verhouding met God 

o die vergestalting van hierdie verhouding deur liefde 

Bryan Jr (1971: 135) merk op dat die aangebore instinktiewe behoefte na 'n 

verhouding met 'n hoer mag, universeel voorkom. 'n Tweede universele verskynsel is 

die konsep van reg en verkeerd d.w.s. 'n beset om eerlik te werk te gaan (Lewis, 

1944: 17). Dit le die grondslag vir die universele konsep vir skuldgevoelens wanneer 

hierdie fundamentele verskynsel oortree word. Voorbeelde van simptome van die 

eerste orde sluit in skuldgevoelens, depressie, skeidingsangs en vervreemding van 

God. 

4.6.2.2 Die tweede orde: Oorlewing van die self 

Oorlewing van die self staan in direkte verband tot geestelike oorlewing (Scott Sr, 

1996: 67). Dit handel oor 'n persoon se verhouding tot die werklikheid en die kern 

daarvan kom neer op 'n persoon se doel in die lewe. Oorlewing van die self sluit 'n 

persoon se intra-psigiese verhouding met homself in en behels 'n soeke na: 

o identiteit 

o individualiteit en 

o sinvolheid van bestaan. 

Scott Sr (1996: 67) is van mening dat 'n persoon se oorlewing van die self bedreig 

kan word deur mishandeling of verliese tydens die kinderjare. Voorbeelde hiervan 

sluit in verwerping deur een of albei ouers veral by geboorte, 'n gebrek aan 

behoorlike versorging as baba of klein kind, geslagsverwarring, ouers wat 'n kind 

onderdruk, inkonsekwente optrede van ouers, ontkenning van liefdevolle 

verhoudings, te min of geen aanmoediging, verbreking van 'n persoon se tradisionele 

102 



familiebande, verwerping deur vriende, onsuksesvolle skoolervarings, ensovoorts. 

Onder sulke omstandighede kan 'n persoon ervaar dat daar geen doel meer in die 

lewe is nie en dat die wil om iets te beteken, eenvoudig nie meer bestaan nie. 

Bedreigings vir oorlewing van die self (tweede orde) manifesteer in 

verdedigingsmeganismes en simptome wat nie so intens en traumaties ervaar word 

soos bedreigings van die eerste orde nie. Voorbeelde van simptome sluit onder 

andere in verhoudingsversteurings, seksuele disfunksie, fobies, psigosomatiese 

kwale en angstigheid (Scott Sr, 1996: 67 -68). 

4.6.2.3 Die derde orde: Fisieke oorlewing 

Die derde hoogste prioriteit op 'n persoon se hierargie vir oorlewing is lug, water en 

kos. Ten einde fisiek te kan oorleef, meet daar lug, water en kos wees. lndien die 

beskikbaarheid van enige van die drie bedreig word, lei dit tot angstigheid en meet 

dadelik maniere gevind word om die bedreiging af te weer. As die paging 

onsuksesvol is, raak die persoon paniekerig. Baie simptome is gebaseer op hierdie 

patroon. 

Wanneer 'n persoon suurstofnood tydens geboorte ervaar of wanneer hy amper 

verdrink, raak hy angstig as gevolg van 'n bedreiging ten opsigte van sy lewe, 'n 

tekort aan lug of suurstof. Ten einde aan die onbewuste te bewys dat die persoon 

steeds asemhaal en dus lewe word 'n verdedigingsmeganisme gevorm. Simptome 

soos asma, waar die persoon homself hoar asemhaal of om te rook, waar hy hom self 

sien asemhaal kan nou as verdedigingsmeganisme dien (Scott Sr, 1996: 68). 

Soms aanvaar die onbewuste die suggestie dat die persoon doodgegaan het tydens 

'n lewensbedreigende ongeluk of operasie. Die verdedigingsmeganisme ten einde 

die onbewuste te oortuig dat die persoon steeds lewe, manifesteer nou in simptome 

soos kompulsiewe handelinge of delle aktiwiteite. Aan die ander kant kan dit oak 

gebeur dat, indien die onbewuste aanvaar het dat die persoon dood is, ontstaan 'n 

simptoom soos depressie, waar daar ocr die persoon se dood gerou word (Scott Sr, 

1996: 68). 
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4.6.2.4 Die vierde orde: Sosio-ekonomiese oorlewing 

Sosio-ekonomiese oorlewing staan bekend as territoriale plig en word beskryf 

analoog aan die diereryk. In die diereryk merk 'n leeu sy gebied af en dan vind paring 

binne daardie afgebakende gebied plaas. Ander mannetjies is dus gewaarsku om nie 

die gebied te betree nie. lndien die Jeeu nie sy gebied so beheer nie, sal hy nie 

wyfies he om mee te paar nie. By mense vind hierdie behoefte baie meer 

gesofistikeerd plaas. Die man se behoefte draai om sy werk ten einde sy familie te 

kan versorg en 'n tuiste te skep vir sy gesin. Die vroulike ekwivalent daarvan is die 

moederinstink (Scott Sr, 1996: 68). Wanneer 'n man dus sy werk verloor, is hy nie 

meer in staat om vir sy vrou en kinders te sorg nie. Hy kan dus nie meer voldoen aan 

die behoefte om te voorsien nie. lndien 'n vrou nie in staat is om kinders te he nie of 

iets gebeur dat sy nie meer in staat is om haar moederliefde uit te start nie, word 

hierdie behoefte nie bevredig nie. 

In hierdie rangorde word daar dus onderskeid getref tussen mans en vrouens se 

behoeftes. Sosio-ekonomiese oorlewing beteken dus vir 'n man om deur arbeid te 

voorsien in kos, 'n tuiste en sekuriteit. Vir 'n vrou beteken sosio-ekonomiese 

oorlewing om kinders te he. Voorbeelde van simptome wat dui op hierdie orde is 

huweliksprobleme, besorgdheid oor 'n persoon se beroep, finansies en kinders. 

4.6.2.5 Die vyfde orde: Oorlewing van die spesie 

Die vyfde prioriteit draai om seksuele libido en dit sluit in alles wat 'n invloed het op 

seksuele verhoudinge. Die onbewuste kies 'n simptoom as verdedigingsmeganisme 

wat nie so belangrik is soos die werklike onderliggende probleem nie. Seksuele 

disfunksies wat nie aan fisiologiese faktore toegeskryf kan word nie, se werklike 

oorsake le dus om hierdie rede gewoonlik in een van die hoer ordes van die 

rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite (Scott Sr, 1996: 69-70). Voorbeelde 

van simptome van hierdie orde is onder andere 'n ontbloter, afloerder, impotensie, 

homoseksuele persone, ensovoorts. 

4.6.2.6 Die sesde orde: Veelsydige gedrag ('n snippermandjie kategorie) 

Hierdie orde dien min of meer as snippermandjie kategorie vir gedragsprobleme wat 

voorkom op 'n laer vlak in die prioriteitsorde, hoewel dit mag wees dat die werklike 

onderliggende probleem in een van die hoer ordes gevind kan word. Dit beteken dat 
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simptome wat nie in een van die ander kategoriee in pas nie, saam gegroepeer word 

in hierdie kategorie. Simptome wat byvoorbeeld in hierdie kategorie voorkom behels 

gewigsprobleme, gesondheidsprobleme, interpersoonlike verhoudingsprobleme, rook 

en alkohol verslawing (Scott Sr, 1996: 70). 

Noudat die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite ondersoek en die 

gebruik daarvan as die tweede hoeksteen van die mediese hipnoanalise model 

uitgewys is, sal die verskillende sindrome vervolgens bespreek word. 

4.6.3 Die verskillende sindrome 

Die verskillende sindrome is die derde aspek van die mediese hipnoanalise model. 

Daar word gebruik gemaak van sindrome om die inhoud van die suggesties, wat die 

persoon ten opsigte van homself aanvaar het, te beskryf en hul invloed op die 

persoon te kan verstaan (Scott Jr, 1991a: 16). Sodoende word die werklike 

onderliggende probleme ge'identifiseer. 

4.6.3.1 Gebruik en voordeel van sindrome 

Mediese hipnoanalise se benadering tot emosionele probleme word volgens Ritzman 

( 1989: 137) gebaseer op die teorie dat emosionele probleme se oorsprong am per 

altyd in vergete maar steeds aktiewe onbewuste denke gelee is. Dit is dus moontlik 

om hierdie denke in hipnose op te spoor en te verwyder. Die resultaat is gewoonlik 

permanente oplossing van 'n persoon se probleme sonder die gebruik van 

medikasie. Hierdie teoretiese benadering maak dit moontlik om simptome wat deur 

die DSM IV in die algemeen gelys word, saam te groepeer in sindrome (Ritzman, 

1989: 138). 

Die belangrikheid van 'n sindroom is volgens Ritzman (1989: 138) daarin gelee dat 

dit 'n gedragsprobleem beskryf as 'n volkome eenheid met 'n begin, verloop en 

einde. 'n Sindroom is soos 'n duiwehokkie. Sodra 'n oorsaak ge'identifiseer kan word, 

is dit moontlik om 'n versameling simptome, wat so goed gekatalogiseer is soos in 

die DSM IV, saam te groepeer met die oorsaak wat vermoed word en in die 

duiwehokkie te plaas. Hierdie hokkie bevat dan 'n volledige verklaring of verslag van 

die toestand. Hierdie verklaring sluit in 'n waarskynlike oorsaak, moontlike oorsake, 

algemene en moontlike simptome sowel as 'n goed gedefinieerde metode vir die 

diagnose en hantering daarvan. Die hantering van die probleem is dan direk en 
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korttermyn van aard, die terapie spesifiek en gepas en die oplossing volkome en 

permanent 

4.6.3.2 Voorbeeld 

Neem byvoorbeeld die lewende lyk sindroom van mediese hipnoanalise. Die 

gedragsprobleem is depressie en die oorsprong le gewoonlik by insidente in 'n 

persoon se lewe waar hy 'n doodsuggestie aanvaar het. Daar sal dus tydens terapie 

gefokus word op insidente waar die persoon so 'n doodsuggestie aanvaar het Op 

hierdie wyse is die terapie direk en korttermyn van aard, spesifiek en gepas, en die 

oplossing volkome en permanent Die eerste aspek van mediese hipnoanalise is om 

die bewuste diagnose (depressie) te maak en daarna die onbewuste diagnose 

{lewende lyk sindroom) te bevestig deur gebruik te maak van die woordassosiasie 

oefening. Die onbewuste diagnose bevat die sindrome, wat beskrywend is ten 

opsigte van die terapie wat gevolg moet word. Die rangorde van belangrikheid van 

lewensprioriteite gee 'n aanduiding van die ems van die onderliggende probleem. Die 

drievoudige allergeen teorie gee rigting aan die terapie. 

4.6.3.3 Beskrywing van die sindrome 

Die volgende sindrome sal vervolgens bespreek word, naamlik: 

1:1 Die ldentiteitsprobleem 

1:1 Die Lewende Lyk Sind room 

1:1 Die Skuldsindroom 

1:1 Die Ponce de Leon Sindroom 

1:1 Die Geboorteversmoringsindroom 

1:1 Die Skeidingsangs Sindroom 

1:1 Die Doodsverwagting Sindroom 

4.6.3.3.1 Die ldentiteitsprobleem (lOP • "Identity Problem") 

Volgens Ritzman ( 1982: 6) is die volgende basiese reel van mediese hipnoanalise 

die rede en oorsaak van elke probleem waarmee terapeute in die praktyk 

gekonfronteer word: "We are what we think we are, and we behave as we think we 

should". 'n Persoon wat ly aan die identiteitsprobleem is depressief, nie as gevolg 

van wat hy is of hoe sy gene gevorm is nie, maar as gevolg van wat hy dink hy is. 

Volgens Ritzman (1982: 6) is die onbewuste gedagte wat verantwoordelik is vir die 
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identiteitsprobleem die volgende: "I ain unwanted, unplanned, have no purpose, am 

unloved, and therefore am some kind of mistake!". 

lndien 'n gedagte gepaard gaan met intense emosie en dit gebeur wanneer die 

bewuste nie in staat is om dit rasioneel teen te staan of te weet dat dit onnodig is nie, 

kan die gedagte nie verwyder word nie (vergelyk afdeling 4.4.3). Hierdie proses vind 

reeds net na konsepsie plaas en hou aan deur die geboorte tot in die klein kinderjare. 

Eers wanneer die denkprosesse so ontwikkel het dat die bewuste in staat is om 

gedagtes te betwis of weet dat daar geen bedreiging is nie, kan die gedagtes 

verwyder word uit die onbewuste. Teen daardie tyd is dit egter onmoontlik om die 

gedagtes te verwyder aangesien dit reeds vergete is. Wanneer die persoon egter in 

hipnose by hierdie vergete gedagtes uitgebring word, is dit moontlik om die gedagtes 

te verwyder. Totdat dit kan gebeur, hou die gedagtes aan, met dieselfde intensiteit 

waarmee dit oorspronklik ontstaan het, om simptome en gevoelens te veroorsaak of 

probleme vir die persoon te skep - sodra iets die onbewuste aan die oorspronklike 

insident herinner. 

'n Ander belangrike invloed vir die vorming van 'n identiteitsprobleem is volgens 

Ritzman (1982: 8) dat die fetus vanaf konsepsie tot by geboorte hoogs ontvanklik is 

vir gedagtes wat deur die ouers geskep is. Na geboorte raak die baba bewus van die 

we reid random hom en is in staat om self waarnemings te maak, dit saam te voeg en 

later te begin redeneer. Voor geboorte lewe die baba egter ge·isoleerd in 'n danker 

wereld sander dat hy in staat is om al sy sintuie te gebruik. Hy kan net hoar en 

behoort geen persoonlike bekommernis wat betref oorlewing te ervaar nie. Emosies 

word egter hoofsaaklik veroorsaak deur chemiese stowwe wat deur die plasenta kan 

beweeg. Die ongebore fetus is dus konstant uitgelewer aan intense emosies sacs 

vrees of kalmte wat afkomstig is van die ma. Die baba is nie in staat om die emosies 

te oorweeg nie en indien dit intens genoeg was, word dit eenvoudig deur die 

onbewuste vasgele vir die persoon om later in sy lewe te gebruik. 'n Voorbeeld 

hiervan is 'n angstige en ooraktiewe volwassene. So 'n persoon se ma was 

gewoonlik baie angstig tydens die swangerskap. Haar liggaam het begin 

gereedmaak vir die veg of vlug reaksie en sodoende is die baba voortdurend 

blootgestel aan adrenalien. 

'n Verdere belangrike invloed vir die vorming van 'n identiteitsprobleem is volgens 

Ritzman (1982: 8) die bestaan van 'n omvattende kommunikasiesisteem van die ma 

na die baba. Niemand weet werklik hoe hierdie kommunikasiesisteem werk nie. 
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Herhaalde voorkoms van prenatale gedagtes en emosies uitgewys deur regressie 

tydens hipnose laat geen twyfel oar die bestaan van so 'n kommunikasie sisteem nie. 

'n Klient is dikwels in staat om sy ma se gedagtes, veral rakende die klient, woord vir 

woord in hipnose te vertel. Daar is dus geen twyfel by Ritzman (1982: 8) dat die fetus 

in die baarmoeder 'n klein gedagteleser is nie. Aangesien die baba se wereld uit niks 

anders bestaan voor geboorte nie, is hierdie gedagtes van sy ma vir hom baie 

belangrik en word dit vir die waarheid aanvaar. So ervaar die baba dus dieselfde 

gedagtes as die ma en daarom is dit van die belangrikste vorms van hipnotiese 

suggesties wat moontlik is. Die tragiese daarvan is dat die ma se gedagtes nie gerig 

is op die fetus nie, dit draai in wese om haarself en die feit dat sy swanger is. Sy is 

eintlik nie bewus van die baba nie behalwe vir ongemak en bewegings van die fetus. 

Die valle intensiteit van moederliefde begin gewoonlik wanneer sy die baba vir die 

eerste keer vashou na geboorte, maar teen daardie tyd is nege maande reeds 

verstreke in die baba se lewe. lndien die ma voel dat die swangerskap onbeplan, 

ongewens, geen doel dien en eintlik 'n fout is, het die klein gedagteleser geen keuse 

as om oak so oar homself te voel nie. lndien die ma gevoelens van bitterheid, 

wrewel, woede, ensovoorts ervaar, beleef die baba geen gevoelens van liefde nie. 

Die ma voel en reageer soos 'n swanger vrou en die baba het geen ander keuse as 

om al hierdie gevoelens persoonlik op te neem nie. 

Die prenatale ervaring het dus 'n groat aandeel en verteenwoordig die begin van die 

vorming van die persoonlikheid. Dit beteken nie noodwendig dat elke vrou wat 

onbeplan swanger raak 'n neurotiese kind in die lewe gaan bring nie aangesien 

ander faktore oak 'n rol speel in die vorming van die kind se persoonlikheid. Die mate 

van volwassenheid by die ma, haar vermoe om te aanvaar en vrolik te wees, en veral 

haar vermoe om liefde oar te dra kan haar negatiewe gedagtes vervang en die baba 

troos en gerus stel. Dieselfde geld vir die verhouding van die ouers en sekuriteit in 

die gesin na die geboorte van die baba. Dit is oak baie belangrik tydens terapie om 

die klient in hipnose te neem na die eerste keer dat die ma hom vashou sodat hy die 

verandering in sy gedagtes kan maak. 

Die basiese aanname van die persoon met 'n identiteitsprobleem is dus dat hy 

ongewens en 'n indringer in die wereld is. Hierdie gedagtes word dan 'n self vervulde 

profesie wat manifesteer in destruktiewe gedrag gerig op die self, anti-sosiale of 

rebellerende gedrag, die misbruik van alkohol, dwelms, ooreet, ensovoorts. 
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Ritzman (1982: 17) beskryf die identiteitsprobleem as volg: "It is a lack of mature 

personality because of a subconscious unawareness of the true origin of life and its 

purpose". Die oorsprong van die identiteitsprobleem kan so ver terug wees as die 

prenatale tyd. Die inligting wat die baba van die ma ontvang word die riglyn vir die 

persoon se beeld van homself in die wereld waarin hy gebore word. Die persoon is 

nie in staat om volwasse, liefdevolle verhoudings te stig nie as gevolg daarvan dat hy 

nie liefde in die baarmoeder ervaar het nie. 

4.6.3.3.2 Die Lewende Lyk Sindroom (WZS - "Walking Zombie Syndrome") 

Hierdie sindroom het niks te doen met 'n vrees vir die dood nie (Bryan Jr, 1987a: 59). 

In teendeel, die psigopatologie van hierdie toestand is dat die klient reeds aanvaar het 

dat hy dood is. Hierdie kliente het geen vrees vir die dood nie omdat dit in hul 

onbewuste persepsie reeds gebeur het. Daar word dus heel gepas na hierdie persone 

in die mediese hipnoanalise benadering verwys as lewende tyke ("walking zombies"). 

Een van die basiese beginsels van mediese hipnoanalise wat deur modeme mediese 

navorsing bewys is (Bryan Jr, 1987a: 59), is die feit dat "when an individual accepts an 

idea on an emotional and subconscious level, he or she alters his or her behaviour 

pattern so that it conforms with the idea that he or she has accepted". lndien 'n klient 

vertel word dat sy linker arm ver1am is en hy aanvaar die suggestie in hipnose, sal hy 

daarvolgens optree en so aanhou optree tot die post hipnotiese suggestie verwyder 

word. Dit sal gebeur, hetsy of die suggestie doelbewus of per ongeluk gegee is. 

Wanneer kliente met die lewende lyk sindroom ("walking zombie syndrome") hul 

simptome beskryf, maak hulle tipies stallings soos: "Ek voel afgestomp en lusteloos", 

"Ek is emosieloos", "Ek ervaar geen vitaliteit of lewe nie", "Ek stel in niks meer belang 

nie", "Ek voel depressief en dood die hele tyd", ensovoorts. Dit beteken natuur1ik nie 

dat elke klient wat moeg en lusteloos is, aanvaar dat hy dood is nie, maar baie van 

hierdie kliente het wei. Dit is belangrik om te besef dat die klient wat op die onbewuste 

vlak sy eie dood aanvaar het, op bewustelike vlak geen idee het van die aard van sy 

probleem nie. In teendeel, indien so 'n persoon daarmee gekonfronteer word, sal hy dit 

definitief ontken. 

Dit is ook belangrik om te beset dat die psigopatologie van 'n klient met die lewende 

lyk sindroom deur 'n aantal verskillende simptome kan manifesteer (Bryan, 1987a: 60). 

Dit kan depressie, lusteloosheid, of 'n algemene ver1ies aan vitaliteit insluit. In sommige 
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gevalle manifesteer dit in alkoholisme, seksuele probleme of asma. Belangrik is die 

besef dat die aanvaarding van die klient se dead ken gedurende enige tyd van sy lewe 

plaasgevind het. Aangesien kindertyd egter daardie gedeelte van die lewe is waar 'n 

persoon meestal in 'n verbeeldingswereld verkeer en oak baie vatbaar is vir negatiewe 

suggesties, behoort hierdie fase van die lewe deeglik ondersoek te word. 

Wanneer die lewende lyk sindroom vermoed word, is dit belangrik om op te let na die 

volgende areas wat baie geleenthede bevat waar 'n persoon sy eie dead ken aanvaar: 

o Akute siektes waar infeksie plaasgevind het en 'n persoon 'n hoe koors ontwikkel 

het. 

o Aile ongelukke of beserings waar 'n persoon sy bewussyn ken verloor het. 

o Operasies tydens narkose waar 'n dokter se suggestie aanvaar word dat 'n 

persoon dit nie gaan maak nie. 

o Aile voorvalle waar 'n persoon by 'n oorlog betrokke was. 

o Afsterwe van vriende of familie waarmee 'n persoon ken identifiseer. 

Die behandeling van die lewende lyk sindroom behels 'n regressie in hipnose na die 

inisiele sensitiserende insident waar 'n persoon die suggestie aanvaar het dat hy 

doodgegaan het. Die persoon is nou in staat om die gebeure te herleef en so te 

ontdek dat hy nie dead is nie. Die persoon het dan geen rede om simptome van 'n 

dooie te ervaar nie en hy kan die gedagte verwyder uit die onbewuste (Bryan Jr, 

1987a: 61). 

4.6.3.3.3 Die Skuldsindroom (JDP -"Jurisdictional Problem") 

Die skuldsindroom ("jurisdictional problem") word deur Ritzman (1990: 153) beskryf 

as moontlik die belangrikste van al die sindrome. Dit verwys na selfopgelegde 

skuldgevoelens. Skuldgevoelens ontstaan by die wete dat die mens iets verkeerd 

gedoen het en nou verwag om daarvoor gestraf te word. Hoe grater die vrees vir die 

straf, hoe erger is die skuldgevoelens (Ritzman, 1993: 11 ). Wanneer die oortreding 

egter as 'n sonde gereken kan word, behels die straf totale en ewige verwerping deur 

God en brand in die hel. Dit kern neer op geestelike dead, wat in die rangorde van 

belangrikheid van lewensprioriteite op die eerste orde voorkom. Die enigste uitweg 

vir die oortreder is konstante en aanhoudende boetedoening en self straf. 

Skuldgevoelens word as volg deur Ritzman (1993: 11) gedefinieer: "Guilt is created 

by the awareness of having done something wrong and the expectation of being 
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punished for it. The fear of the punishment is the voltage of the guilt". Die eerste 

belangrike aspek random skuldgevoelens is wie die mag het om te bepaal wanneer 

'n persoon iets verkeerd doen. Standaarde van reg of verkeerd is 'n relatiewe begrip 

en verskil van gesin tot gesin, gemeenskap tot gemeenskap en selfs van nasie tot 

nasie. Wette word ingestel ten einde oorlewing te verseker, nie net van 'n individu nie 

maar oak van 'n gemeenskap. Die aard van die wette is oak afhanklik van die 

omstandighede van die tyd. lnteressant dat daar 'n tyd in Engeland was toe kos baie 

skaars en hongersnood 'n konstante bedreiging ingehou het. Mense wat selfs net 'n 

brood gesteel het, is opgehang. In dieselfde tyd was dit geen oortreding in die stil 

suidsee eilande om vis of kokosneute te neem nie omdat dit daar volop was. 'n 

Belangrike aspek random skuldgevoelens is dus wie die mag het om te bepaal 

wanneer 'n persoon iets verkeerd doen of 'n oortreding begaan (Ritzman, 1993: 11 ). 

Die tweede belangrike aspek van skuldgevoelens is straf. Die rede vir die installing 

van straf is dat dit as afskrikmiddel meet dien. Die intensiteit van die straf meet in 

verhouding wees tot die oortreding en varieer na gelang van die bedreiging wat dit 

inhou vir die gemeenskap. 'n Gevangene wat sy straf uitgedien het, het daarmee sy 

skuld aan die gemeenskap betaal en dit staan hom vry om met die res van sy lewe 

voort te gaan. In die mate is daar dus 'n einde aan straf. Die vrees wat hierdie 

oorsaak-gevolg sisteem skep word dus beperk deur 'n tyd limiet. Dit wil se 'n persoon 

se boetedoening is na 'n sekere tydperk verby en veroorsaak nie ernstige of 

volgehoue skuldgevoelens nie (Ritzman. 1993: 11). 

Maar wanneer daar egter sprake is van goddelike straf betaken dit uiteindelik totale 

en ewige skeiding van God en brand in die hel vir ewig. Daar is geen parcel nie. 

Geestelike oorlewing kom voor op die eerste orde van die rangorde van 

belangrikheid van lewensprioriteite. Goddelike straf is dus die ergste wat enige 

persoon kan tref. Die vrees wat dit skep gaan aile verstand te bowe en dit is nimmer 

eindigend. Die enigste waarheen so 'n persoon sy toevlug kan neem, is tot konstante 

boetedoening. Die probleem in vandag se samelewing is egter dat die straf vir 

immorele gedrag hopeloos onvoldoende is. Daarom het ouers ontdek dat die 

vooruitsig van goddelike straf baie meer effektief is. lndien die oortreding verhef word 

tot sonde kan die ongelukkige slagoffer maar die ergste verwag. Dit is hoe 

skuldgevoelens ontstaan en die skuldsindroom geskep word (Ritzman, 1993:11). 
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4.6.3.3.4 Die Ponce de Leon Sindroom (POL - "Ponce de Leon") 

Bryan Jr (1987b: 100) beskryf die Ponce de Leon sindroom as volg. Die pasient 

aanvaar 'n hipnotiese suggestie (doelbewus of onbewustelik) dat hy nie ouer as 'n 

sekere chronologiese ouderdom kan word nie. Dit kan gebeur as gevolg van 'n 

onbewuste vrees vir die volwassewordingsproses of iets wat gevaarlik mag wees vir 

die pasient indien hy ouer sou word. Die pasient se gedrag is dan fisiek en geestelik 

op die vlak van daardie spesifieke ouderdom en hy is dan glad nie in staat om 

effektief te kompeteer met ander mense van sy eie chronologiese ouderdom nie. In 

die algemeen vertoon pasiente met die Ponce de Leon sindroom 'n onvermoe tot 

volwasse optrede in 'n spesifieke area. Die seksuele probleme wat hierdie pasiente 

ondervind, is die mees opvallende simptome omdat die verskil tussen 'n kind se 

seksuele aktiwiteite en die van 'n volwassene soveel grater is as op ander gebiede 

van ontwikkeling. Sodra die onderliggende vrese sowel as die onbewuste suggesties 

wat die pasient aanvaar het eers verwyder is, is die pasient vry om 'n normale 

volwassewordingsproses te geniet en sal hy in die algemeen sy tydgenote vinnig 

inhaal. Geestesgesondheid is afhanklik van 'n waardige verouderingsproses waar die 

verantwoordelikhede van elke lewensfase aanvaar en daardie fase ten valle beleef 

word op aile vlakke. 

Volgens Ritzman (1987: 102) is dit belangrik om nie slegs te fokus op die 

traumatiese gebeurtenisse wat die klient se volwassewording blokkeer nie, maar ook 

die ontbrekende boustene op pad na volwassenheid raak te sien. Dit is dus nodig om 

die volwassewordingsproses te ondersoek ten einde te kan vasstel waarom die 

persoon nie volwassenheid bereik nie. 

Die Ponce de Leon sindroom of soos Ritzman (1987: 102) dit stel, die onvolwasse 

persoonlikheid, is nie 'n ge"isoleerde probleem nie. Dit is die resultaat van 'n 

verskeidenheid van probleme wat plaasvind op verskillende tye in 'n persoon se 

lewe. Eintlik hou 'n persoon nooit op om te groei en ontwikkel op verskeie gebiede 

nie. Kindertyd met sy tradisionele onderrig en leerervarings is voltooi random die 

ouderdom van twintig. Tradisionele opvoeding is deurloop en die persoon is gereed 

om die gesin en skoolomgewing te verlaat. Die grootmenswereld word nou betree en 

daar word getrou en met 'n gesin begin. 

Verstandelike volwassenheid is die kulminasie van leerervarings deur ouers, 

onderwysers, die media en ander gedurende die kinde~are sowel as die ontwikkeling 
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van volwasse oordeel wat nodig is om hierdie verworwe kennis te gebruik. Werklike 

volwassenheid is dus soveel meer en dieper as fisieke en intellektuele gesondheid. 

Dit is 'n ware innerlike bewustheid van die self, doel in die lewe en liefde, wat 'n 

beskrywing is van '"n innerlike belewing en bewustheid van God" (Ritzman, 1987: 

1 02). Dit is 'n gevolg van die hoeveelheid liefde wat 'n persoon ervaar van die begin 

af. God is liefde en daarom word hierdie innerlike opgaar van liefde die onderbou of 

grondslag van 'n persoon se geestelike sterkte. As dit sterk en gesond is, volg die res 

van self. 

Volgens Ritzman (1987: 104) is die hoeksteen van 'n volwasse persoonlikheid 

selfwaarde of liefde vir die self. As dit in plek is, volg die res vanself. Liefde dui in 

hierdie geval op 'n kreatiewe en organiserende krag. lndien 'n persoon daarmee 

gevul is, is hy liggaamlik, verstandelik en geestelik in goeie werkende orde. Dit is 

egter nie voldoende om gevul te wees met hierdie krag nie. Ten einde dit te kan 

gebruik, meet ons dit ontvang. 'n Persoon kan dit net ontvang indien hy gedurig 

daaraan blootgestel is vanaf die oomblik van konsepsie. lndien dit afwesig was, is die 

persoonlikheid ook in daardie mate ontoereikend. Dit werk soos 'n motor met 'n swak 

battery. Elektrisiteit is die energie wat die motor organiseer of aandryf en indien die 

battery nie by magte is om genoeg elektrisiteit te behou nie, sal die motor op koue 

dae nie kan beweeg nie. Hoewel die battery gelaai word is dit nie in staat om die 

lading te behou nie en meet dit aanhoudend herlaai word, soortgelyk aan 'n 

onvolwasse persoon se behoefte om gedurig vas te hou aan 'n bron van liefde en 

verpletter is indien hy verwerping ervaar. 'n Sterk battery dryf die motor aan ongeag 

van die weersomstandighede. Dit is dus onafhanklik van die herlaaier net soos die 

volwasse persoon basies selfonderhoudend is. 

Liefde vir die self is sigbaar op verskeie wyses. Die belangrikste daarvan is die 

vermoe om liefde te gee aangesien 'n mens slegs kan uitdeel wat jy beskikbaar het. 

'n Persoon wat altyd liefde ervaar het, verwag om liefgehe te word en aangesien 'n 

mens altyd terugkry wat jy uitdeel, is almal vir hom lief. So 'n persoon het vertroue in 

sy vermoens as gevolg van die konstante vloei van organiserende energie in hom. 

Hy is daarom in staat om enige verantwoordelikheid te aanvaar met die versekering 

dat hy enige doel kan verwesenlik. Aangesien so 'n persoon gelukkig is in homself, 

neem hy onselfsugtige besluite en is dan op sy gemak met die onbewuste se 

omvangryke krag om inligting vas te le en te verwerk. Hy is om dieselfde rede 

kreatief aangesien ware kreatiewe denke altyd intu"itief is. Dit is 'n harmonieuse 
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werksverhouding tussen die waarnemende, denkende krag van die bewuste en die 

organiserende kragte van die onbewuste (Ritzman, 1987: 104). 

Ritzman (1987: 1 02) is van mening dat die Ponce de Leon sind room nie 'n 

ge·isoleerde toestand is nie maar deel uitmaak van 'n groter geheel. Volgens hom 

gaan baie van die sindrome soos onder meer die identiteitsprobleem en die lewende 

lyk sindroom hand aan hand met die Ponce de Leon sindroom aangesien hierdie 

ander sindrome 'n rol kan speel in die beperking van 'n persoon se vordering tot_ware 

volwassenheid. 

4.6.3.3.5 Die Geboorteversmoringsindroom (BAS - "Birth Asphyxiation 
Syndrome"), Skeidingsangs Sind room (SAS- "Separation Anxiety 
Syndrome") en die Doodsverwagting Sindroom (DES - "Death 
Expectancy Syndrome") 

Die geboorteversmoringsindroom verwys na die geboorteproses waar die baba 

asemnood ervaar. Ander oorsake van trauma tydens geboorte sluit in veranderings 

in die chemiese samestelling van die baba se bleed, druk en distorsie van die baba 

se kop tydens die geboorteproses met 'n gevoel dat die baba besig is om sy 

bewussyn te verloor (ge·interpreteer deur die baba as dood gaan), verlies van die ma 

se lewensondersteuning sisteem, ensovoorts (Ritzman, 1990: 152). 

Volgens Ritzman (1989: 148) ontstaan die skeidingsangs sindroom in die periode 

direk na geboorte waar die baba fisiek van die ma weggeneem word. Die baba 

ervaar homself as totaal afhanklik van sy ma se liggaam ten einde te kan oorleef. Hy 

ervaar dus 'n vrees om dood te. gaan. Dit is ook 'n verlies aan liefde sender sy ma. 

Die geboorte versmoring sindroom en die doodsverwagting sindroom kom meestal 

gesamentlik voor. Die doodsverwagting sindroorri (Modlin, 1999: 57) verwys na die 

vrees om dood te gaan of die verwagting om dood te gaan tydens 'n situasie wat 'n 

mens se lewe bedreig. lndien die baba dus tydens die geboorteproses asemnood in 

so 'n mate ervaar dat hy dink hy gaan dood, is daar dus sprake van albei sindrome. 

lndien die proses so lank duur dat die baba sy bewussyn verloor, word die dood dus 

aanvaar en is daar sprake van die lewende lyk sindroom. 

Noudat die verskillende sindrome bespreek is en die gebruik daarvan as die derde 

hoeksteen van die mediese hipnoanalise model uitgewys is, sal die drievoudige 

allergeen teorie, wat die vierde hoeksteen is, bespreek word. 
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4.6.4 Die Drievoudige Allergeen Teorie, Wanaangepaste Oplossing Konsep en 
die Gebruik van Metafore 

In hierdie afdeling word onderskeidelik gekyk na die drievoudige allergeen teorie self, 

en daarna na Spear se benadering van kernoortuigings (wat al as alternatiewe 

verklaring aangebied is). Die voorbeeld van die metafoor van "Die drie bokse" word 

dan gebruik om die twee verklarings te integreer en illustreer hoe dit tydens die 

terapeutiese verloop toegepas kan word. 

4.6.4.1 Drievoudige Allergeen Teorie 

Die vierde aspek van die mediese hipnoanalise model is die drievoudige allergeen 

teorie. Dit is gebaseer op die mediese model oor die ontstaan en ontwikkeling van 'n 

allergiese reaksie. Die ontwikkeling van die drievoudige allergeen teorie soos dit 

vandag gebruik word in mediese hipnoanalise, het oor jare plaasgevind. Belangrike 

bydraes is gelewer deur Boswell (1961: 13-22), Bryan Jr (1971: 189-193), Scott Jr 

(1991a: 10-16), Scott Sr (1996: 59-61) en Zelling (1988: 58-62). 

4.6.4.1.1 Fisiese allergiese reaksie as voorbeeld 

Ter inleiding word die mediese ekwivalent van 'n allergiese reaksie gestel, aan die 

hand waarvan die drievoudige allergeen teorie verduidelik word: 

Medies gesproke ontwikkel 'n persoon soos volg 'n fisieke allergiese reaksie: 

Wanneer die persoon vir die eerste keer in aanraking kom met dit waarvoor hy 

allergies is {die oorspronklike gebeurtenis), ontwikkel hy teenliggaampies. Die 

teenliggaampies bly in sy bloed en sal eers tot aksie oorgaan indien die persoon 

weer in kontak kom met dit waarvoor hy/sy allergies is. Die persoon raak 

byvoorbeeld sensitief vir grassade maar toon nog geen fisieke allergiese reaksie nie, 

omdat die teenliggaampies nog nie tot aksie oorgegaan het nie. Die tweede keer 

wanneer die persoon in aanraking kom met dit waarvoor hy allergies is, is daar 'n 

allergiese reaksie wanneer die teenliggaampies tot aksie oorgaan om die allergie 

teen te werk. In die proses word die histamiendifosfaatbindings gebreek en histamien 

sirkuleer deur die persoon se bloedstroom. Dit het 'n simptomatiese manifestasie van 

'n allergiese reaksie tot gevolg en die persoon se kop voel dik en sy neus loop. Later 

word die allergiese reaksie erger met elke keer wat die persoon blootgestel word aan 

dit waarvoor hy allergies is. Dit kan so erg wees dat 'n persoon daarvan kan 

doodgaan, soos met 'n bysteek. 
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4.6.4.1.2 Toepassing in mediese hipnoanalise 

Die eerste aanname in mediese hipnoanalise is dat emosionele probleme 'n 

definieerbare en opspoorbare geskiedenis het (Scott Jr, 1991 a: 1 0). Hierdie 

agtergrond is dikwels beskikbaar vir die bewuste en die klient is in staat om 

gebeurtenisse in sy lewe te beskryf wat hom depressief of angstig gemaak het. 

Tydens die gebruik van mediese hipnoanalise is gevind dat dit nie die klient se 

probleem oplos indien hierdie gebeurtenisse deurgewerk word nie. Hoewel die klient 

in die algemeen beter voel, is die probleem steeds daar. Wanneer die oorspronklike 

gebeurtenis egter gevind en deurgewerk word, kan die gevoelens, emosies en 

gedrag wat die probleem veroorsaak, oorkom word. Die probleme sal dus nie wyk 

voordat hierdie spesifieke gebeurtenis gevind is nie. Die verwagting om 'n 

oorspronklike gebeurtenis te vind in die ontstaan van probleme, is gebaseer op 

waarneming (Scott Jr, 1991a: 13). Mediese hipnoanaliste het gevind dat 'n persoon 

radikaal verbeter wanneer hierdie oorspronklike gebeurtenis gevind en deurgewerk 

word. Die drievoudige allergeen teorie verklaar die ontwikkeling van emosionele 

probleme (die patogeniese proses) na aanleiding van die proses waarvolgens 'n 

allergiese reaksie ontwikkel. 

4.6.4.1.3 Verduideliking aan die hand van die mediese voorbeeld 

Volgens die mediese hipnoanalise benadering, ontwikkel emosionele probleme 

volgens dieselfde beginsel as allergiese reaksies. Elke mens ervaar baie dinge wat 

gepaard gaan met gevoelens van pyn, genot, afkeer, vrees, angs, skuldgevoelens en 

'n klomp ander emosies. Sommige van hierdie insidente skep as gevolg van een of 

ander rede emosies van vrees, angs en skuldgevoelens. 

Die eerste keer dat so 'n intens betekenisvolle insident plaasvind (oorspronklike 

gebeurtenis), raak die persoon kwesbaar vir enige insident in die toekoms wat 

gepaard gaan met soortgelyke emosies. Dit kan wees dat die gebeurtenis so 'n 

intense skuldgevoel, vrees of angs veroorsaak dat die onbewuste die inligting van die 

bewuste weghou en die persoon optree asof dit nooit gebeur het nie. Die eerste keer 

dat so 'n insident plaasvind, word die lnisiiHe Sensitiserende lnsident (lSI) ("initial 

sensitising event") genoem, en kan gewoonlik nie bewustelik onthou word nie. Dit 

verteenwoordig 'n kerngebeurtenis wat plaasvind wat die persoon van daardie 

oomblik af vatbaar maak of blootstel vir verdere insidente met dieselfde of 
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soortgelyke emosies van vrees, angs en skuldgevoelens. Wanneer dit gebeur, al is 

dit ook jare later, voel die persoon presies soos hy tydens die eerste insident gevoel 

het. 

Die tweede keer dat so 'n insident plaasvind word die Simptoom Produserende 

lnsident (SPI) ("symptom producing event") genoem en dit mag wees dat die 

persoon hierdie voorval bewustelik onthou. 

Wanneer so 'n insident met gepaardgaande emosies van vrees, angs en 

skuldgevoelens vir 'n derde, vierde of vyfde keer gebeur, word dit die Simptoom 

lntensiverende lnsidente (SII) ("symptom intensifying events") genoem. Die 

persoon beskryf hierdie voorvalle wanneer hy vir terapie kom as sy probleem. Die 

terapie sal suksesvol wees indien die lnisiele Sensitiserende lnsident gevind en 

deurgewerk word. As dit nie vasgestel kan word nie, sal die probleem telkens 

terugkeer en soms met groter intensiteit. 

4.6.4.1.4 Opsomming van drievoudige allergeen teorie 

Die drie kerngebeurtenisse van die drievoudige allergeen teorie kan dus as volg 

opgesom word: 

Die lnisiele Sensitiserende lnsident: 

o kan gewoonlik nie bewustelik onthou word nie, 

o emosioneel intense gebeurtenis maak die persoon sensitief vir verdere insidente 

o dit is die onderliggende probleem, 

o dis nie altyd maklik om hierdie insident op te spoor nie, en 

o verteenwoordig die oorsaak van die huidige en toekomstige probleme. 

Die Simptoom Produserende lnsident: 

o kan gewoonlik bewustelik onthou word, 

o is die tweede emosioneel intense gebeurtenis wat simptome veroorsaak, en 

o die verband tussen hierdie gebeurtenis en eerste voorval is nie duidelik 

herkenbaar nie. 

Die Simptoom lntensiverende lnsidente: 

o kan altyd bewustelik onthou word, 

o daar kan baie emosioneel intense gebeurtenisse plaasvind, 

o die voorvalle kan almal van mekaar verskil, 
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CJ gewoonlik is dit hierdie voorvalle wat 'n persoon noop om hulp te kry, en 

CJ dit is belangrik om nie hierdie insidente met die simptoom produserende of 

inisiele sensitiserende insident te verwar nie. 

Hierdie proses dui daarop dat probleme ontstaan as gevolg van persepsies. Die 

persepsie, oortuiging of gevolgtrekking word geformuleer wanneer die persoon diep 

konsentreer of in spontane hipnose verkeer. Die drievoudige allergeen teorie bied 'n 

duidelike en spesifieke proses waarvolgens die vroee insidente in 'n persoon se lewe 

kan lei tot probleme later in sy lewe (Scott Jr, 1991a: 15). Dit bied ook 'n verklaring 

vir ander vorme van psigoterapie se suksesse, maar ook die mislukkings en veral die 

mate waarin kliente terugval en weer simptome ervaar. Volgens hierdie 

verwysingsraamwerk, behandel ander vorme van terapie die simptoom 

intensiverende insidente en soms die simptoom produserende insident, maar selde 

of ooit die inisiele sensitiserende insident Hoewel die klient in die algemeen beter 

voel, is die onderliggende probleem steeds daar. Wanneer die oorspronklike 

gebeurtenis egter gevind en deurgewerk word, kan die gevoelens, emosies en 

gedrag wat die probleem veroorsaak, oorkom word. Die probleme sal in 'n mate 

verbeter, maar nie wyk voordat hierdie spesifieke gebeurtenis gevind is nie. Die 

drievoudige allergeen teorie bied dus 'n verduideliking van die proses waarvolgens 

emosionele probleme ontstaan. 

4.6.4.2 Wanaangepaste oplossing konsep 

'n Ander benadering wat uiteengesit word deur Spear (1987: 76-78) en afkomstig is 

uit kognitiewe terapie, word deur Spear (1987: 80) vergelyk met die drievoudige 

allergeen teorie. 

4.6.4.2.1 Vorming van kernoortuigings 

Die klient se aanmeldingsprobleem is volgens Spear (1987: 77) eintlik 'n 

wanaangepaste oplossing vir 'n traumatiese of buitengewoon stresvolle gebeurtenis 

in die verlede. Hierdie oplossing is eintlik 'n kernoortuiging ("core belief') wat gevorm 

is ten einde: 

CJ te verstaan of sin te maak uit wat gebeur, 

CJ toekomstige optrede in soortgelyke situasies te bepaal, 

CJ angs, vrees en skuldgevoelens te vermy, en 

CJ te vorder na ander voordele toe. 
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'n Voorbeeld hiervan is wanneer 'n kind pak kry en by die kernoortuiging uitkom dat 

hy sleg is en sy rna nie lief is vir hom nie. 

o Die kernoortuiging se vir hom waarom hy eintlik pak kry. 

o Aangesien hy oortuig is dat hy sleg is en sy rna nie vir hom lief is nie, kan hy 'n 

"pleaser'' word en sy rna sal hom nie sommer weer slaan as hy alles doen 

volgens haar wens nie. 

o Angs, vrees en skuldgevoelens word vermy deurdat hy nie stout is nie en dus nie 

die gevaar loop om weer pak te kry nie. 

o Hy trek verdere voordeel deurdat hy as 'n soet kind bestempel word en daardeur 

ander mense se aandag en positiewe aanmoediging kry. 

'n Kernoortuiging is die beste redenasie waartoe 'n persoon in staat was toe die 

traumatiese of stresvolle gebeurtenis plaas gevind het en is altyd bedoel om te help 

(Spear, 1987: 77; Spear en Spear, 1997a: 17; Spear en Spear, 1997b: 68). Dit mag 

huidig irrasioneel klink, maar op daardie tydstip was dit die beste antwoord vir die 

probleem. Kernoortuigings is dus 'n wanaangepaste wyse om bekommernisse 

("concerns") te vermy en bevoordeel te word (te "benefit"). Die aanmeldingsprobleem 

is egter nou 'n uitgediende oplossing wat in die hede probleme begin skep 

byvoorbeeld almal misbruik die "pleaser'' nou en hy kan nie meer byhou met al die 

verantwoordelikheid in sy lewe nie. Gedragspatrone reflekteer kernoortuigings en die 

onderliggende kernoortuigings kan dus ge"identifiseer word deur die persoon se 

gedragspatrone te ontleed. Byvoorbeeld as 'n persoon glo hy verdien geen lof nie sal 

hy sy eie sukses saboteer. 

4.6.4.2.2 Terapeutiese ingreep 

Volgens Spear (1987: 77) behoort terapie gefokus te wees daarop om 

o kernoortuigings van die aanmeldingsprobleem wat in werking is, aan die lig te 

bring 

o die omstandighede waaronder die kernoortuigings gemaak is, te verstaan, en 

o die persoon te help om die kernoortuigings te verwyder, te verbeter of te 

herformuleer. 

Wanneer die kernoortuigings verander is, sal die ooreenstemmende gedragspatroon 

verander en verdwyn die aanmeldingsprobleem. Die terapeut kan die klient op twee 

maniere help om die kernoortuigings te verander {Spear, 1987: 78): 
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o Deur die klient te ondersteun om die kernoortuigings vanuit 'n volwasse 

perspektief logies te beoordeel, en 

o om terug te gaan na die oorspronklike gebeurtenis waar die kernoortuigings 

ontstaan het en die verbandhoudende angs, visuele beelde en kinestetiese 

gevoelens deur te werk. 

4.6.4.2.3 Klassifisering van kernoortuigings 

Kernoortuigings kan geklassifiseer word volgens Spear et al (1997a: 18) as 'n 

verbetering van 'n persoon se lewe of as beperkend ten opsigte van sy lewe. Die 

volgende kategoriee geld as verdere verdeling van bogenoemde. 

1. Kernoortuigings as 'n definisie, byvoorbeeld 

o Liefde is warmte, om te deel, seerkry en hartseer (beperkend) 

o Liefde is warmte, nabyheid en aangenaam (verbetering) 

2. Kernoortuigings as 'n wet van die lewe 

o Ek het tydens geboorte pyn ervaar en daarom is pyn 'n bewys van lewe 

en sal my lewe val pyn wees (beperkend) 

o Ek verdien om te lewe omdat ek geskape is (verbetering) 

3. Kernoortuigings as reels vir optrede 

o Mans dra nie rokke nie (beperkend) 

o Mans kan dra wat hulle wil solank hulle bereid is om die sosiale gevolge 

te dra (verbetering) 

4.6.4.2.4 Voorbeeld 

Neem as voorbeeld van die implementering van Spear (1987: 76) se benadering 

iemand wat as aanmeldingsprobleem al die fisieke en emosionele simptome beskryf 

wat hy ervaar sodra hy aarbeie geeet het. Die persoon gaan tydens 'n regressie in 

hipnose terug na die eerste keer wat die simptome verskyn het toe hy aarbeie geeet 

het, naamlik die geswelde uitslag wat jeuk en brand. Op die vraag: "Watter stresvolle 

gebeurtenis het random daardie tyd van jou lewe plaasgevind net voor die simptome 

verskyn het?" beskryf hy die volgende gebeurtenis op vierjarige ouderdom. 

Hy het 'n groat pak slae gekry omdat hy sander toestemming aarbeie uit die yskas 

geneem en geeet het. Hy beskryf hoe lekker dit vir hom was en hoe dit geproe het. 
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Skielik het sy pa, wat woedend was, hom deur die gesig geslaan en hom toe pak 

gegee met 'n lyfband. Die klient word gevra wat hy op daardie stadium besluit het oor 

die situasie. Hy antwoord dat dit baie sleg is vir 'n mens om aarbeie te eet, dat hy die 

straf verdien het en dat hy sal seerkry of pyn ervaar indien hy aarbeie sou eet. Hy 

voeg by dat dit gevaarlik is om dinge te doen sonder om eers toestemming daarvoor 

tevra. 

Die verband tussen die geswelde uitslag wat jeuk en brand nadat hy aarbeie geeet 

het en die kernoortuiging waartoe hy gekom het, is voor die hand liggend. Dit kom 

daarop neer dat die klient voel hy was verkeerd toe hy die aarbeie geeet het en dus 

verdien om seer te kry en gestraf te word ashy dit doen. Hier is dus sprake van twee 

kernoortuigings waartoe gekom is. Kognisie en emosie speel dus 'n duidelike rol in 

die vorming van kernoortuigings en dit is moontlik dat meer as een kernoortuiging 

gevorm kan word tydens die kerngebeurtenis. 

Die rol van die terapeut in hierdie emosioneel gelaaide denkproses is dus om die 

klient te help om op sy kennis van homself te fokus en die redenasie bloot te le wat 

hy in sleuteltye van sy lewe gevolg het. Sodoende is psigoterapie makliker en meer 

eenvoudig vir beide klient en terapeut. Uit Spear et al se benadering blyk dit duidelik 

dat probleme nie slegs veroorsaak word deur emosionele knope in die verlede nie, 

maar dat kognisie ook 'n baie belangrike rol speel. 

Hierdie benadering van Spear et al behels meestal kognitiewe terapie. Hipnose word 

gebruik ten einde na die oorspronklike gebeurtenis terug te gaan waar die 

kernoortuigings ontstaan. Die verbandhoudende angs, visuele beelde en kinestetiese 

gevoelens word deur gewerk. Die volgende vergelyking tussen die drievoudige 

allergeen teorie en Spear et al se benadering toon die ooreenkomste tussen die twee 

benaderings en beklemtoon die ontstaan van emosionele problema {Spear, 1987: 

80). 
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4.6.4.3 Vergelyking van die drievoudige allergeen teorie met die 
wanaangepaste oplossing konsep 

DRIEVOUDIGE ALLERGEEN TEORIE 

lnisif!le Sensitiserende lnsident: 

WANAANGEPASTE OPLOSSING 

KONSEP 

Kerngebeurtenis: 

Vroegste gebeurtenis wat die persoon Vroegste gebeurtenis wat die persoon 

emosioneel gevoelig maak en meestal aanspoor tot 'n kernoortuiging of 'n 

nie onthou kan word nie. Dit word persepsie van homself en gewoonlik 

naderhand versterk deur soortgelyke onthou kan word. 

gebeure en simptome verskyn. Probleme begin dadelik maar is nie voor 

die hand liggend nie. 

Psigologiese teenliggaampies ontstaan Kernoortuigings: 

as gevolg van inisiele sensitiserende Die oortuigings waartoe die persoon kom 

insident. as gevolg van die kerngebeurtenis. 

Simptoom Produserende lnsident: Patroon as gevolg van 

'n Volgende soortgelyke gebeurtenis vind kernoortuigings: 

plaas wat die inisiele sensitiserende Gedagtepatrone ontstaan as gevolg van 

insident versterk. Simptome verskyn. oortuigings. 

Hierdie benadering se belangrikheid le daarin dat dit 'n relatief eenvoudige manier is 

om die kernoorsake van die ongewenste patrone in 'n persoon se lewe bloot te le. 

Die terapeut fokus op kernoortuigings wat tans in gebruik is en die intervensie is 

beperk tot die spesifieke denke wat die ongewenste patroon of probleem in die klient 

se lewe veroorsaak. Die klient se eie woorde word gebruik om die kernoortuigings 

bloot te le. Die klient behoort na sy terapie te kan se: "Dit is wat ek oor myself van of 

by myself geleer het" en nie: "Dit is wat die terapeut gese het is verkeerd met my" 

nie. Spear se benadering maak nie van hipnose gebruik nie. Dit is dus 'n kognitiewe 

benadering. Hierdie benadering kan egter met groot vrug aangewend word in 

hipnose, soos ge"illustreer word in afdeling 4.6.4.4 met die metafoor van "Die drie 

bokse". 

Die drievoudige allergeen teorie sowel as die wanaangepaste oplossing konsep van 

Spear et al bied 'n verduideliking van die proses waarvolgens emosionele probleme 

ontstaan. 
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In afdeling 4.4.2 word die eienskappe en werking van die onbewuste bespreek. 

Hiervolgens is die onbewuste nie by magte om self gedagtes te skep, verander of te 

verwyder nie, maar stoor aile inligting met die gepaardgaande gevoel~ns, emosies 

en gedagtes. Ten einde die oorspronklike gedagtes met die gepaardgaande 

gevoelens te verander of te verwyder, word daar van metafore gebruik gemaak wat 

in hipnose aangewend word. Die doel van die metafore is om in die onbewuste 

spesifieke gedagtes en gepaardgaande gevoelens te identifiseer, te verwyder of te 

verander, en nuwe gedagtes te skep met nuwe gevoelens wat daarmee gepaard 

gaan. 

Vervolgens word twee metafore bespreek wat in hipnose gebruik kan word ten einde 

die onderliggende problematiese gedagtes en gevoelens bloat te le en te verander. 

4.6.4.4 Die metafoor van "Die drie bokse" 

In terapie word daar van 'n metafoor gebruik gemaak ten einde die drievoudige 

allergeen teorie se verloop in hipnose bloat te le. Die metafoor word "Die drie bokse" 

("The three box test") genoem. In hipnose word die klient gevra om 'n tafel met drie 

bokse te visualiseer. Die bokse word beskryf in lengte, hoogte, breedte, tekstuur en 

kleur. Die suggestie word aan die onbewuste gegee om 'n simbool of voorstelling van 

die oorsprong van die klient se probleem in die eerste boks te plaas, 'n simbool of 

voorstelling van die instanthouding van die probleem in die tweede boks en 'n 

simbool of voorstelling van· die oplossing van die probleem in die derde boks. Die 

klient word gevra om die bokse in hipnose oop te maak en die voorstellings of 

simbole uit elke boks te haal. Die algemene benadering tot "Die drie bokse" en die 

gebruik daarvan is soos volg: 

4.6.4.4.1 Toepassingsveld 

Volgens Roma.ns (Benenson, 1990: 132) word "Die drie bokse" gewoonlik gebruik vir 

kliente wat al 'n ruk lank in terapie is en verbeter het, maar vir 'n ruk nie verder 

verbeter nie. Sy is van mening dat die onbewuste die aard van die probleme, sowel 

as die oplossings, ken. Die terapeut het ten doel om die klient te lei om sy eie 

oplossings te vind. Sy beveel aan dat die klient toegelaat moet word om sy eie 

assosiasies met die simbole (sien afdeling 4.6.4.5.1) in die bokse te maak en die 

emosies wat ervaar word, met elke voorwerp te identifiseer. Dit is die taak van die 

terapeut om die klient te lei ten einde die irrelevante emosies en gedagtes, wat met 
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die simbole geassosieer word, te kan herbeteken. Volgens haar kan die klient, indien 

hy niks in die boks kry nie, die relatiewe gewig van die bokse vergelyk. Die klient kan 

ook gerus gestel word dat dit beteken dat daar niks is wat hom keer om sy probleme 

op te los nie. 

4.6.4.4.2 Toepassingsmetode 

Zelling (Pizzi, 1993: 61} doen "Die drie bokse" soos volg. Nadat die klient die inhoud 

van al drie bokse vir hom gegee het, staan die klient terug en kyk na die drie bokse. 

Daar word gevra watter gevoel hy assosieer met die objek in die eerste boks. 

Dieselfde prosedure geld vir die objek in die tweede boks. Vanuit die 

woordassosiasie oefening improviseer Zelling om die betekenis van die emosies en 

die objekte te kry. Nadat die foutiewe betekenisse deurgewerk is, word daar ontslae 

geraak van die twee bokse. Hy vra dan die klient om na die laaste boks te kyk en 

hom meer te vertel omtrent die boks. Die antwoord word positief herbeteken. 

Ten einde hierdie tegniek van "Die drie bokse" sinvol in terapie te kan gebruik, is dit 

nodig vir elke terapeut om die wyse van toepassing aan te pas na gelang van die 

klient sowel as die terapeut se behoeftes. Die skrywer wend die metafoor van "Die 

drie bokse" as volg aan. 

4.6.4.5 Die drie bokse as deel van die terapeutiese verloop 

Die onderliggende verband tussen die ontstaan van die probleem, die 

instandhouding en die oplossing daarvan kan met hierdie tegniek verkry word. 

Voordat die klient in hipnose gaan, word die tegniek eers met die klient bespreek. 

Vervolgens die skrywer se benadering tot die toepassing van die dne bokse: 

4.6.4.5.1 Eerste boks: ldentifiseer en herbeleef oorsprong 

Die onbewuste word gevra om 'n voorstelling of simbool ('n objek of 'n ding) van die 

oorsprong van die probleem, instandhouding van die probleem en die oplossing van 

die probleem in drie verskillende bokse te plaas. In die eerste boks is daar 

byvoorbeeld 'n pop wat die oorsprong van die probleem simboliseer of voorstel, waar 

die probleem ontstaan of begin het. 

Die pop word in hipnose deur die klient hanteer en bekyk terwyl hy in gedagte hou 

dat dit die oorsprong van sy probleem voorstel. Die klient gee die eerste gevoel(ens) 
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of emosie(s) wat hy ervaar. Gestel dit is hartseer en bang. Die terapeut vra die klient 

dan om op hierdie emosies te fokus en dit al sterker en meer intens te maak binne in 

hom. 

Wanneer dit vir die terapeut duidelik is dat die klient daardie emosies ervaar, vra hy 

die klient om dan terug te gaan na die eerste keer wat hy daardie emosies ervaar 

het. Hierdie tegniek word 'n affekbrug genoem. Gestel die klient bevind hom in die 

situasie dat sy rna hom pakgee en hy voel bang en hartseer. Die terapeut vra uit oar 

die situasie en aangesien elke mens graag wil sinmaak uit enige onaangename 

situasie, vra die terapeut die klient watter besluit hy ocr homself geneem het in 

daardie omstandighede met daardie emosies. Wat het dit vir die klient beteken oar 

homself. Gestel hy het besluit sy rna is nie lief vir hom nie. Gewoonlik neem 'n mens 

oak 'n tweede besluit oar wat hy kan doen of gaan doen om nooit weer in so 'n 

posisie met daardie gevoelens te kern nie. Gestel daardie besluit was dat hy soet sal 

wees en alles sal doen vir sy rna sodat sy nie anders sal kan as om hom lief te he 

nie. Dan word hy 'n "pleaser" wat almal altyd tevrede wil stel. Elke keer wanneer die 

klient dan daardie gevoelens van hartseer en bang ervaar word die onbewuste 

besluit geaktiveer en tree hy op asof sy rna hom nie liefhet nie. Die klient kan nie sy 

optrede verstaan nie want die besluit bly onbewus. 

Tydens hierdie tegniek word die onbewuste besluit uit die klient se lewe verwyder en 

vervang met 'n besluit sacs byvoorbeeld dat sy rna wei lief vir hom is en dat hy nou 

homself kan wees. lndien die au emosies ooit weer by die klient opkom, is hy in staat 

om die au besluit doelbewus te vervang met die nuwe besluit dat sy rna hom liefhet 

en hy nou homself kan wees. 

4.6.4.5.2 Eerste boks (vervolg): Verwydering van ou besluite deur die 
gedagtetuin ('n tweede metafoor) 

Die au besluit meet egter nag uit die onbewuste verwyder word. Dit word gedoen 

deur 'n tweede metafoor te gebruik. Die klient word in hipnose gevra om na 'n 

pragtige tuin te gaan. Daar word aan hom verduidelik dat dit sy eie gedagtetuin is en 

dat elke mens so 'n tuin het. Wat hierdie tuin so spesiaal maak is dat elke gedagte 

wat 'n persoon al oar homself gehad of besluit wat hy oar homself geneem het in sy 

lewe, in hierdie tuin verteenwoordig word deur iets wat in daardie tuin voorkom sacs 

plante, diere, goggas, bossies, ensovoorts. 
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Die klient seek in sy gedagtetuin dit wat die ou besluit voorstel sodat hy dit kan 

verwyder en verbrand. Soos hy dit verbrand word ook die ou besluit uit sy onbewuste 

verwyder en vernietig. Daarna word die klient gevra wat hy in sy gedagtetuin wil 

terugsit, wat sy tuin kort wat mooi is. Hy plaas dan daardie iets nuuts terug en dit 

verteenwoordig dan 'n nuwe besluit oor homself. Daarna word die boks en sy inhoud 

verbrand wat die oorsprong van die probleem simboliseer. 

4.6.4.5.3 Tweede boks: ldentifiseer, beleef en verwyder 
instandhoudingsprosesse 

Die tweede boks, wat die instandhouding verteenwoordig, word op dieselfde wyse 

hanteer en verbrand. Die oorsprong en sy instandhouding is dus iets van die verlede. 

4.6.4.5.4 Derde boks: ldentifiseer en beteken die oplossing 

Die klient behou die boks met die oplossing van die probleem en daar word net gevra 

hoe die voorstelling die oplossing van die probleem simboliseer. 

4.6.4.5.5 Bevestig dat die oorspronklike gebeurtenis wei hanteer is 

Woede en skuldgevoelens word tydens die drie bokse hanteer en daar word ook 

seker gemaak dat dit wei die eerste keer in die klient se lewe is dat hy daardie 

emosies ervaar. Dit gebeur soms dat daar tydens die hantering van die eerste boks 

eers by die simptoom produserende insident uitgekom word. Wanneer die terapeut 

dan vra of dit die eerste keer was wat die klient hierdie gevoelens ervaar het, gaan 

die klient spontaan terug na die inisiele sensitiserende insident en kan dit op 

soortgelyke wyse hanteer word. Die eerste boks neem die langste om aan te spreek. 

Die gebruik van hierdie metafore sal in die volgende hoofstuk met gevallestudies 

gedemonstreer word. 

Die verband tussen die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite en die 

verskillende sindrome sal vervolgens bespreek word ten einde die onderlinge 

wisselwerking van die hoekstene van die mediese hipnoanalise model uit te wys. 
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4.7 DIE VERBANO TUSSEN DIE RANGORDE VAN BELANGRIKHEID VAN 
LEWENSPRIORITEITE, EN DIE SINDROME 

Tabel2 aan die einde van afdeling 4.7.5 dui aan dat spesifieke simptome dikwels op 

die teenwoordigheid van bepaalde onderliggende oorsake dui; waarvan die sind rome 

wat in die vorige afdeling bespreek is, 'n noemenswaarde komponent 

verteenwoordig. Bogenoemde bespreking sluit die belangrikste sindrome in, hoewel 

Scott Sr (1996: 76-82) 'n paar ander sindrome insluit wat nie so algemeen in die 

praktyk gebruik word nie. Dit dui ook verder aan dat bepaalde groepe van simptome, 

met hul geassosieerde onderliggende oorsake, dikwels direk verbind kan word met 

spesifieke ordes van belangrikheid. In hierdie afdeling, word die verband verder 

bespreek. 

4.7.1 Diagnoses van die eerste orde: Geestelike oorlewing 

o Skuldsindroom (JDP): 

Dit kom voor in 'n groot persentasie van aile emosionele en psigosomatiese 

versteurings en sluit skuldgevoelens in met die gepaardgaande behoefte om 'n mens 

self te straf. Dit is vanselfsprekend nodig om te onderskei tussen werklike en 

neurotiese skuldgevoelens. Die bewuste diagnose sluit terme en gevoelens in soos 

depressie, angs, obsessiewe kompulsiwiteit, deur God verlate, swak selfbeeld, 

sosiale isolasie en sonder hoop. Die skuldsindroom mag as die onbewuste diagnose 

duidelik word (Scott Sr, 1996: 77). 

o Persephone sindroom: 

Dit is die verskynsel dat 'n persoon slegs tydens sekere tye van die jaar of in sekere 

seisoene lewendig voel, terwyl depressie of 'n doodse gevoel die res van die tyd 

voorkom, ongeag van wat die omstandighede is. Dit volg na aanleiding van die griekse 

mitologie waar Persephone drie maande uit elke jaar bo die grond spandeer het. 

Bryan Jr (1987a: 66-67) beskryf 'n gevallestudie van 'n vrou wat elke jaar vir nege 

maande lank depressief was. Maniese depressie en post partum psigose was onder 

andere deel van die bewuste diagnose. Die lewende lyk sindroom was die onbewuste 

diagnose. Die geboorte van haar eerste kind het tydens hipnoterapie geblyk die 

simptoom produserende insident te wees. Aangesien sy voorheen 'n aborsie gehad 

het en hierdie baba so mooi was, is sy oorweldig deur skuldgevoelens. Die lewende 

lyk sindroom het ontstaan as gevolg van onderdrukte skuldgevoelens. Sy het dus vir 

nege maande van elke jaar depressief geraak wat simbolies was vir die swangerskap 
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tyd. lndien depressie ontstaan met die geboorte van 'n kind, is dit wys om te kontroleer 

of daar nie voorheen 'n aborsie was nie (Scott Sr, 1996: 77). 

o Skeidingsangs: 

Skeidingsangs is aanduidend van 'n verlies aan liefde en is die resultaat van die 

skeiding van 'n geliefde. Dit kan plaasvind op fisieke of emosionele vlak of deur die 

dead van 'n geliefde en lei tot die ervaring van onsekerheid. Persone wat as depressief 

gediagnoseer word lewe eintlik met die aanhoudende vrees vir skeiding hoewel dit nie 

werklik gebeur nie (Scott Sr, 1996: 77). Skeidingsangs begin volgens Ritzman (1989: 

148) wanneer die baba van sy moeder weggeneem word net na geboorte. 

o Eksistensiele vakuum sindroom: 

Hierdie sindroom verwys na Victor Frankl se term, die eksistensiele vakuum, wat 

betekenisloosheid simboliseer. Frankl (1986: 29) beskryf dit as "spiritual distress, the 

existential crisis of a mature man struggling to find a content for his life" wat veroorsaak 

word deur "some shaking experience". Die soeke na die sin in die lewe vind gewoonlik 

plaas tydens adolessensie, maar kan oak volgens Frankl (1986: 28) later in 'n persoon 

se lewe voorkom as iets gebeur wat die persoon as traumaties ervaar. Hier word 

spesifiek verwys na persone wat nie fisiek onstabiel is as gevolg van interne redes 

(sacs neuroses) nie. Dit is persone wie se psigiese balans versteur is as gevolg van 

eksteme redes sacs die dead van 'n geliefde. So 'n persoon bevraagteken dit of sy eie 

lewe dan enige betekenis het (Frankl, 1986: 29). 

'n Persoon wat voel dat hy geen doel meer in die lewe het nie, se dus eintlik dat hy nie 

meer weet wie hy is of waar hy inpas nie (tweede orde). Die lewe het dus nie meer vir 

hom sin of betekenis nie (eerste orde). Sommige terapeute onderskei in mediese 

hipnoanalise volgens Scott Sr (1996: 78) 'n diagnose wat die geestelike lewende lyk 

sindroom genoem word. Dit verwys eintlik na die oorsake van die lewende lyk 

sindroom wat geestelik of emosioneel van aard is, en nie fisiek sacs 'n naelstring om 

die nek nie. Scott Sr (1996: 78) verkies om hierdie diagnose die eksistensiele vakuum 

sind room te noem omdat dit andersins verwar kan word met die lewende lyk sind room. 

4.7.2 Diagnoses van die tweede orde: Oorlewing van die self 

o ldentiteitsprobleem: 

Hierdie probleem sluit onsekerhede in sacs wie 'n persoon is en wat sy bestaan op 

aarde sinvol maak. So 'n persoon ervaar gevoelens van hulpeloosheid, swak 
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selfvertroue, swak selfbeeld, geslagsverwarring en min of geen persoonlike groei wat 

plaasvind nie (Scott Sr, 1996: 78}. Die identiteitsprobleem word deur Ritzman (1982: 

17} as volg beskryf: "It is a lack of mature personality because of a subconscious 

unawareness of the true origin of life and its purpose". 

a Aspoestertjie sindroom: 

Vroeer het hierdie sindroom meer by vroue voorgekom toe daar 'n verskuiwing in die 

rol van die vrou plaasgevind het van huisvrou na werkende vrou. Hierdie vroue ervaar 

ondertiggende onopgeloste konflik tussen hul geslag en die aard van die rol wat hulle 

nou moet vertolk. Die Aspoestertjie sindroom behels dus ook 'n intra-psigiese konflik 

tussen afhanklikheid en onafhanklikheid van iemand wat belangrik is in die persoon se 

lewe (Scott Sr, 1996: 78}. 

a Persoonsvergissing: 

Scott Sr ( 1996: 78) beskryf persoonsverg1ssmg as 'n spesifieke vorm van die 

identiteitsprobleem en staaf die diagnose aan die hand van 'n gevallestudie. 'n 

Agtienjarige man was soos sy rna depressief. Toe hy 'n seun van twaalf was is sy pa 

dood in 'n vliegtuigongeluk en sy depressie het hier begin. Die pa was 'n vlieenier en 

almal het altyd vir die seun gese dat hy net soos sy pa is. Dit het vir hom beteken dat 

hy ook in 'n vliegtuig ongeluk sal sterf soos sy pa. Hy het deur middel van 

persoonsvergissing eerder met sy rna ge·identifiseer en soos sy rna ook depressief 

geraak. Op hierdie wyse het hy bewys dat hy nie soos sy pa was nie omdat hy as 

depressiewe persoon nie as vlieenier opgelei kon word nie. In terapie kon hy die 

suggestie aanvaar dat hy net homself kon wees in plaas van soos sy rna of pa en die 

persoonsvergissing was iets van die vertede. 

4.7.3 Diagnoses van die derde orde: Fisieke oorlewing 

a Lewende lyk sind room: 

Aanduidings van hierdie sindroom is verskillende vorme van depressie en angs, 

selfmoord dreigemente en selfmoord pogings. Dit kan eetversteurings insluit soos 

anorexia. Die lewende lyk sindroom ontstaan tydens of na die persepsie van 'n 

werklike bedreiging van 'n persoon se lewe. Die onbewuste aanvaar die suggestie dat 

die persoon besig is om te sterf, reeds dood is of dat dit nie die moeite werd is om 

verder te leef nie. 
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Volgens Scott Sr (1996: 79-80) is die volgende gevalle aanduidings van die lewende 

lyk sindroom: 

o 'n Persoon met anorexia is stadig maar seker besig om selfmoord te pleeg. 

lemand met major depressie treur oar hul eie of 'n geliefde se dead. Dit is dus 

duidelik dat persone met hierdie simptome reeds in 'n mindere of meerdere 

mate die suggestie van die dead aanvaar het. 

o Ander persone is weer besig om te veg teen aanvaarding van die dead 

suggestie en as bewys dat hulle steeds lewe is hulle altyd besig en werk hard 

of word kompulsiewe eters. 

o 'n Derde manifestasie van hierdie sindroom is die persoon wat manies 

depressief is en dus weifel tussen lewendig en gedeeltelik dead wees. 

o Ponce de Leon sindroom: 

Die Ponce de Leon sindroom verwys na 'n toestand van emosionele 

onvolwassenheid wat veroorsaak word deur verpletterende gebeurtenisse of verliese 

tydens die grootword proses. Sulke gebeurtenisse kan die grootword proses blokkeer 

en sodoende die persoonlikheid skaad (Ritzman, 1990:153). Volgens Scott Sr (1989: 

48) veroorsaak sekere traumatiese gebeurtenisse dat die kind se emosionele 

ontwikkeling gestrem word en die emosies nie in pas is met die chronologiese 

ontwikkeling van die kind nie. Dit mag oak gebeur weens die verlies aan 

lewenservarings en I of onderrig wat bydra tot die emosionele groei en ontwikkeling 

van die kind. 

4.7.4 Diagnoses van die vierde orde: Sosio-ekonomiese oorlewing 

Diagnoses van die vierde orde is van toepassing op die verhouding tussen die man 

en vrou in 'n gesin. Scott Sr (1996: 81-82) onderskei tussen die volgende drie 

gevalle. 

o Wanaanpassing in die huwelik: 

Dit verwys na die konflik, gewoonlik as gevolg van misverstande en onkunde, wat 

tussen die huweliksmaats ontstaan. Die huweliksmaats is gewoonlik redelik volwasse 

en psigologies geed aangepaste persone. Die redes vir die konflik tussen hulle kan 

gewoonlik maklik ge"identifiseer en suksesvol behandel word. 
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o Neurose in die huwelik: 

Die interaksie tussen die huweliksmaats veroorsaak konflik van persoonlikhede, wat 

'n negatiewe uitwerking op die huwelik het. Albei die huweliksmaats het egter 'n 

normale persoonlikheidsamestelling. Onbewuste faktore is gewoonlik 

verantwoordelik vir die konflik. Vir die beste prognose is dit nodig om hierdie 

onbewuste faktore te identifiseer en aan te spreek. 

o Neurotiese huweliksmaats: 

Voor die huwelik was een of albei die huweliksmaats neuroties en die verhouding in 

die huwelik intensiveer die emosionele patologie. Ten einde 'n effektiewe verhouding 

te kan he moet die onbewuste oorsake van die emosionele patologie by een of albei 

die huweliksmaats ge"identifiseer en aangespreek word. 

4.7.5 Diagnose van die vyfde orde: Oorlewing van die spesie 

Op die vyfde orde van die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite is die 

oorlewing van die spesie en seksuele probleme is gewoonlik simptome vir diagnose 

op hierdie vlak. Simptome soos seksuele kilheid, homoseksualiteit en impotensie 

word beskou as onbewuste faktore op een van die laer vlakke van die rangorde van 

lewensprioriteite. 

Hierdie diagnose word deur Scott Sr (1996: 81-82) beskryf as stagnasie op seksuele 

gebied. Dit is dus 'n aspek van die Ponce de Leon sindroom en die seksuele gedrag 

is nie in ooreenstemming met die chronologiese ouderdom van die persoon nie. Die 

ekshibisionis is 'n goeie voorbeeld hiervan want dit herinner aan 'n vierjarige tot 

agtjarige wat maklik se: "Wys my joune en ek sal jou myne wys". Die afloerder val in 

dieselfde kategorie. Homoseksualiteit kan oak 'n simptoom hiervan wees en so 'n 

persoon het op 'n voor adolessente stadium vasgeval waar persone van die eie 

geslag saamstaan en na mekaar se behoeftes omsien soos die bende fase. 

Verskeie vorme van seksuele problematiek soos vaginisme, orgasmiese disfunksie, 

'n onvermoe om te ejakuleer en sekondere impotensie verteenwoordig die bewuste 

simptome van die Ponce de Leon sindroom met seksuele stagnasie. Die onbewuste 

diagnoses kan wees die eksistensiele vakuum sindroom, lewende lyk sindroom, 

skuldsindroom of die identiteitsprobleem (Scott Sr, 1996: 82). 

131 



Hiermee is die diagnostiese tegnieke van die mediese hipnoanalise model bespreek. 

Vervolgens sal verwys word na die terapeutiese verloop van die model, en die 

optimale benutting van diagnostisering in die proses. 

Tabel 2 bevat 'n samevatting van die rangorde van belangrikheid van 

lewensprioriteite, die normale wyses waarop die behoeftes bevredig word, die 

simptome en die onderliggende oorsake van elke behoefte. Tabel 2 is saamgestel 

deur dr Simon Roos, die voorsitter van· die opleidingskomitee en lid van die 

uitvoerende komitee van Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Kliniese Hipnose en is 

saamgestel uit Scott Sr (1996: 76-82). 
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1. Behoefte aan: 
GEESTELIKE 
OORLEWING 

2. Behoefte aan: 

3. 

4. 

5. 

6. 

TABEL 2 

OORLEWING VAN 
DIE SELF 

Behoefte aan: 
FISIEKE 
OORLEWING 

Behoefte aan: 
SOSIO· 
EKONOMIESE 
OORLEWING 
Behoefte aan: 
OORLEWING VAN 
DIE SPESIE 

Behoefte aan: 
VEELSYDIGE 
GEDRAG 

~----~ • Verhouding met God • Skuldgevoelens 
• Oor1ewing van die gees na • Depressie 

die dood • Skeidingsangs 
• Liefdesverhoudings • Vervreemding van God 

Soekena: 
• lndividualiteit (wie is ek?) 
• ldentiteit {eiewaarde) 
• Sinvolheid. van bestaan 

Voorvereiste vir oor1ewing: 
• Kos 
• Water 
• Suurstof 
Behoefte aan: 
• Arbeid 
• Skep van 'n tuiste vir die 

gesin 
Alles wat 'n invloed het op 
seksuele verhoudinge 

Gedrag a.g.v. drifte, drange en 
impulse wat verband hou met 
die kuHuur en kondisionering 

• Gevoelens van 
waardeloosheid 

• Lae selfbeeld 
• Nie selfgeldend 
• Geslaasrol verwarrin 
• Pyn 
• Selfmoord (rook) 
• Eet versteurings 
• Asma 
• Huweliksprobleme 
• Besorgdheid oor beroep, 

finansies, kinders 

• Ontbloter 
• Afloerder 
• Homoseksuele persone 
• lmootensie 
• Angs, Depressie 
• Kompulsies, Jaloesie 
• Skuldaevoelens 

133 

• JDP 
• SAS (DES) 
• WZS { spiritueel) 
• Eksistensiele 

betekenisloosheid 
• lOP 
• POL 

• BAS (DES) 
• POL 
• WZS (fisiek) 

• Wanaangepastheid in 
huwelik 

• Neurose in huwelik 
• Neurotiese huweliksmaat 
• Seksueel vasgeval (POL) 
• Seksuele probleme a.g. v.: 

verhoudings versteurings, 
lOP, JDP, WZS 



4.8 DIE TERAPEUTIESE VERLOOP 

4.8.1 'n Bondige oorsig 

Die normale verloop van terapie volgens die mediese hipnoanalise model vind soos 

volg plaas. 

Ten einde 'n diagnose te kan maak, word daar eerstens 'n volledige geskiedenis van 

die klient verkry deur woord vir woord die antwoorde neer te skryf op die vrae in die 

historisiteitsvraelys. Dit word gebruik om moontlike probleemareas te identifiseer, 

belangrike inligting random die moontlike lnisiele Sensitiserende lnsident, Simptoom 

Produserende lnsident en die Simptoom lntensiverende lnsidente te verkry asook om 

die woordassosiasie oefening te finaliseer. 

Tweedens word die woordassosiasie oefening afgeneem en ontleed. lndien daar 

onsekerheid bestaan ocr die moontlike onbewuste diagnoses word daar derdens van 

droomanalise gebruik gemaak. Wanneer die diagnoses gemaak is, verskil die 

benadering verder van terapeut tot terapeut en klient tot klient. Meestal word daar na 

die voorgeboortelike fase terug gegaan en deur gegaan met die geboorte tot in die 

fase direk na geboorte. Daarna is die algemene benadering om deur middel van 

regressie deur die res van die klient se lewe te seek na onderliggende probleme. 

Hierdie onderliggende probleme word dan reggestel. 

Tot op hierdie stadium van die terapeutiese verloop staan dit bekend as die 

analitiese fase en bevat dit die eerste vyf "R's" naamlik "rapport, relaxation, 

recognise the problem, remove faulty ideas, replace faulty ideas with accurate 

ideas". Dan breek die laaste gedeelte van die terapeutiese verloop aan wat die 

rehabilitasie fase genoem word en die laaste twee "R's" bevat naamlik "rehearsal of 

change" en "reinforce by regular practice" (Scott Sr, 1996: 86-94). 

4.8.2 Die analitiese fase 

o Verhoudingstigting ("rapport") 

Die terapeut dra 'n warm aanvaarding ocr van die klient net soos hy is van die eerste 

oomblik af. Sodoende voel die klient veilig genoeg om sy probleme met 'n totale 

vreemdeling te bespreek (Scott Sr, 1996: 86-88). 
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o Ontspanning ("relaxation") 

Dit behels die hipnotiese induksie en die klient word in staat gestel om sy aandag 

beter te fokus as gevolg van die feit dat hy leer om te ontspan en te laat gaan (Scott 

Sr, 1996: 88). 

o ldentifiseer die probleem ("recognise the problem") 

Die terapeut gaan deur die historisiteitsvraelys, droomanalise en die woordassosiasie 

ten einde 'n lys met situasies en verhoudings saam te stel wat die moontlike oorsake 

van die klient se simptome kan wees. Die klient gaan deur 'n reeks regressies, gemik 

daarop om die insidente van die drievoudige allergeenteorie te identifiseer sodat die 

klient sowel as die terapeut die oorsaak en die onderliggende patologie kan verstaan 

(Scott Sr, 1996: 88). 

o Verwyder foutiewe idees ("remove faulty ideas") 

Soos die klient die gebeurtenisse en verhoudings deur middel van regressie 

herbeleef, is dit nodig om die irrasionele gevolgtrekkings, negatiewe besluite en 

suggesties sowel as vals indrukke te verwyder (Scott Sr, 1996: 89-90). 

o Vervang foutiewe idees met akkurate idees ("replace faulty ideas with accurate 

ideas") 

Na mate die foutiewe idees verwyder word, is dit nodig om dit te vervang met 

geskikte idees. Positiewe denkpatrone vervang die ou negatiewe denkpatrone en 

verandering vind plaas by die klient (Scott Sr, 1996: 91 ). 

4.8.3 Die rehabilitasie fase 

o Herhaling ("rehearsal of change") 

Ten einde hierdie positiewe gedagtegang permanent deel te maak van die klient se 

bestaan elke dag, is herhaling nodig. Hoe meer dikwels hy die nuwe positiewe 

denkproses herhaal, hoe meer permanent word dit vasgele in die onbewuste (Scott 

Sr, 1996: 92). 

o Versterking ("reinforce by regular practice") 

Tydens hierdie fase word positiewe en konstruktiewe elemente van die klient se 

persoonlikheid en belewenisse ge"identifiseer. Die klient visualiseer nuwe toepaslike 

gevoelens en optrede en herhaal dit sodat dit deel van homself word. Die terapeut 
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gee herhalend positiewe suggesties en egoversterking. Elke kliemt word geleer hoe 

om selfhipnose toe te pas om daardie nuutgevonde selfkontrole te versterk (Scott Sr, 

1996: 92). 

Noudat die mediese hipnoanalise model na aard en wese blootgele is, kan dit 

beoordeel word in terme van geskilctheid as diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie om depressie en angs te hanteer. 

4.9 BEOORDELING VAN DIE MEDIESE HIPNOANALISE MODEL AS 
GESKIKTE DIAGNOSTIESE TEGNIEK EN TERAPEUTIESE INTERVENSIE 
TEN EINDE DEPRESSIE EN ANGS AAN TE SPREEK 

Die mediese hipnoanalise model bestaan uit vier hoekstene wat dit uiters geskik 

maak as diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie vir die hantering van 

depressie en angs. Hierdie vier hoekstene kan aangewend word om die volgende 

aspekte van depressie en angs aan te spreek, naamlik: 

CJ Die aard van die bedreiging. 

CJ Die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede. 

CJ Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten 

opsigte van homself, sy eie waarde en sy wereld. 

4.9.1 Die persoon se persepsie rondom die aard van die bedreiging 

Die aard van die bedreiging verwys na die persepsie van die persoon rondom 'n 

gebeurtenis in sy lewe, hetsy die gebeurtenis ekstern of afkomstig is vanuit die 

persoon self. 

Die mediese hipnoanalise model is in staat om die aard van die bedreiging uit te wys 

deur die tweeledige diagnose, die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite 

en die verskillende sindrome te gebruik ten einde die rangorde te bepaal waarop die 

bedreiging voorkom. In die geval van 'n persoon met impotensie le die aard van die 

bedreiging ('n nuwe aantreklike vroulike kollega) dikwels op die eerste vlak van die 

rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite deurdat die persoon in der 

waarheid die kans staan om sy geestelike oorlewing te verloor. Die onbewuste sal 

eerder iets minder belangrik prysgee (die persoon raak impotent) as om 

vervreemding van God te ervaar. 
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4.9.2 Die persoon se persepsie rondom die aard van sy optrede in 
soortgelyke situasies in die verlede 

Die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede verwys 

na die invloed wat insidente uit die verlede het op sy huidige persepsies. 

Dit is die doelstelling van mediese hipnoanalise om die klient se persepsies sowel as 

die onderliggende emosionele prosesse bloat te le. Die drievoudige allergeen teorie 

beskryf 'n beginsel waarvolgens emosionele probleme ontwikkel en die 

onderliggende dinamiek van die vorming van persepsies word deur sekere sindrome 

beskryf met behulp van diagnostiese terminologie. Die mediese hipnoanalise model 

is dus in staat om die aard van 'n persoon se optrede in die verlede bloat te le sowel 

as om sy persepsies van die verlede te verander deur gebruik te maak van die 

beginsels van die drievoudige allergeen teorie. 

4.9.3 Die persoon se persepsie rondom sy konseptuele voorstellings en 
interpretasies (gedagtepatrone} ten opsigte van homself, sy eie waarde 
en sywereld 

Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten 

opsigte van homself, sy eie waarde en sy wereld verwys na die ontstaan van die 

gewoontes of verdedigingsmeganismes waarmee hy geneig is om te reageer op 

gebeurtenisse in sy lewe. 

Die mediese hipnoanalise model is in staat om deur middel van die drievoudige 

allergeen teorie die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies 

(gedagtepatrone) ten opsigte van homself en sy wereld te verklaar en die effek van 'n 

eksistensiele vakuum uit te wys. Verder is die model ook in staat om hierdie aspekte 

aan te spreek deur middel van herinterpretasie en herbetekening. Dit bied selfs 'n 

verklaring vir die feit dat daar mense is wat deur traumatiese ervarings gaan en nie 

depressie of angs ervaar nie. 

Die tweeledige diagnose, die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite en die 

verskillende sindrome kan gebruik word as diagnostiese tegniek ten einde binne drie 

sessies duidelikheid te he random wat die onderliggende probleme is en op watter 

vlak van oorlewing hierdie probleme gesetel is. Die drievoudige allergeen teorie kan 

gebruik word om die ontstaan en aard van die onderliggende problema bloat te le en 

aan te spreek. 
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In die lig hiervan voldoen die mediese hipnoanalise model aan die kriteria wat gestel 

is vir die hantering van depressie en angs. Nie aileen word elkeen van die kriteria 

aangespreek nie maar blyk die vier hoekstene van die mediese hipnoanalise model 

'n geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie te wees vir die hantering 

van depressie en angs. 

4.10 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die aard en omvang van die mediese hipnoanalise model 

uiteengesit tydens die bespreking van die vier hoekstene van die mediese 

hipnoanalise model. Die aard en omvang van hierdie model blyk veral uit die 

bespreking van hoe dit gebruik kan word om 'n tweeledige diagnose te maak van 'n 

persoon se probleme. Verder is die rangorde van belangrikheid van lewensprioriteite 

bespreek aan die hand van die verskillende sindrome en die drievoudige allergeen 

teorie is uiteengesit as wyse waarop probleme ontstaan. Daarna is 'n geskikte 

terapeutiese verloop beskryf, en spesifiek aangedui watter aspekte van die 

onderliggende verwantskap van depressie en angs deur die terapeutiese verloop 

aangespreek word. Sodoende is die mediese hipnoanalise model as 'n geskikte 

diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en 

angs uitgewys. 

Vervolgens sal'n gevallestudie aangebied word om te illustreer dat dit moontlik is om 

depressie en angs met mediese hipnoanalise aan te spreek, soos vanuit die 

beskikbare literatuur geformuleer is. 
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5.1 INLEIDING 

HOOFSTUKS 

GEVALLESTUDIE 

In hoofstuk vier is aangedui dat die inisiele sensitiserende insident, saam met die 

gepaardgaande angs wat toe ervaar is, deur die onbewuste gestoor word. Gevoelens 

van angs wat later in die klient se lewe ontstaan, wek ook die angsgevoelens van die 

inisiele sensitiserende insident op. Dit het 'n vergrotende effek omdat al hoe meer 

angs ervaar word soos die insidente meer word (Boswell, 1987a: 155). Die insident 

hou egter 'n bedreiging vir die persoon in, hetsy op die rangorde van belangrikheid 

van lewensprioriteite of omdat die onbewuste nie die oorspronklike gedagte kon 

verwyder nie. Verdedigingsmeganismes word dan deur die onbewuste geskep om 

hierdie insident onbewus te hou. Die emosionele sneller (spesifieke emosie wat die 

verdedigingsmeganisme aktiveer) kan onskadelik gestel word wanneer die inisiele 

sensitiserende insident bewus raak en dit het spontane verligting van angs by die 

klient tot gevolg. Mediese hipnoanalitiese intervensie is dus gebaseer op 'n soeke na 

die inisiele sensitiserende insident ten einde so gou moontlik by die werklike 

onderliggende problema uit te kom. 

Die terapie het dus die doel om die inisiele sensitiserende insident met al die 

gepaardgaande angs bewus te maak en dan die insident met die insig van die 

volwasse persoon te herbeteken (om op 'n logiese manier die emosionele problema 

se bisarre patroon van vroeer te verduidelik). 

In hierdie hoofstuk sal daar van 'n gevallestudie gebruik gemaak word ten einde 

mediese hipnoanalise se geskiktheid as diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie te demonstreer. Daar sal gekyk word na terapeutiese doelstellings en die 

verloop van terapie tydens die mediese hipnoanalise proses. Hoewel daar in die 

gevallestudie met 'n man van 38 jaar oud gewerk word, blyk dit dat die werklike 

onderliggende problema van sy simptome van depressie en angs reeds op 'n baie 

jong ouderdom hul ontstaan gehad het. Hipnoterapeutiese intervensie met 

volwassenes is in wese eintlik heropvoeding en herbetekening met die persoon in 

terapie toe hy I sy 'n jong kind was. 
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5.2 TERAPIE EN TERAPEUTIESE DOELSTELUNGS 

5.2.1 Terapeutiese doelstellings 

In die literatuur word daar baie klem gele op die bepaling van doelstelling vir terapie. 

a Matez (1986: 68) beklemtoon dat die terapeut en klient gesamentlik doelstellings 

vir die terapie moet opstel. 

a Janas (1987: 22) se benadering behels die formulering van duidelike en 

positiewe doelstellings deur die klient, wat bereik word deur die interaksie van die 

terapeut en die klient in hipnose sowel as uit hipnose. 

a Yager (1987: 138) le daarop klem dat die terapeut die klient ondersteun in die 

bepaling van duidelike doelstellings in die vorm van 'n eenvoudige verklaring van 

begeertes. 

a Boswell (1987b: 175) merk op dat selfs die proses om doelstellings te bepaal 

bykomende insig kan verleen in die onderliggende problematiek van die 

onbewuste. 

a Ritzman ( 1988: 1 08) wys daarop dat terapeutiese intervensie onder andere die 

onbewuste 'n doel gee, asook die nodige motivering om die doel te bereik. 

a Scott, Sr. (1991: 87) le klem op die belangrikheid daarvan dat die terapeut die 

klient na 'n vaste doel toe lei, maar dat dit nie vir die klient nodig is om bewustelik 

te weet waarheen hy oppad is nie. Die terapeut is verplig om die klient te lei 

sodat hy dit self ontdek sonder die terapeut se vooropgestelde idees. 

Die klient en die terapeut moet dus gesamentlik die doelstellings vir die terapie 

formuleer. Op hierdie wyse is die terapeut seker van die klient se doelstellings en die 

klient weet waarheen sy terapeut met hom op pad is. 

'n Metafoor genaamd "Die drie bokse" (soos verduidelik in afdeling 4.6.4.5) kan met 

groot vrug gebruik word om die doelstellings van terapie op beide bewustelike en 

onbewustelike vlak te bereik aangesien die doelstellings gemik is op die oplossing 

van die klient se problema. 
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5.2.2 Die terapeut se doelstellings met terapie 

Die volgende woorde uit die klankbaan van Barbara Streisand se film "Yentle" 

verteenwoordig die skrywer se persoonlike doelstellings met elke klient se terapie: 

"It all began, the day I found 

that from my window I could only see a piece of sky 

I stepped outside and looked around 

I never dreamed it was so wide or even half as high 

The time had come to try my wings 

and even though it seemed that any moment I could fall 

I felt the most amazing things 

the things you can't imagine if you've never flown at all 

Though it's safer to stay on the ground 

sometimes where danger lies 

there the sweetest of pleasures are found 

No matter where I go 

there'll be memories that tug at my sleeve 

But there will also be 

more to question yet more to believe 

The more I live, the more I learn 

the more I learn the more I realise the less I know 

Each step I take, each page I turn 

each mile I travel only means the more I have to go 

What's wrong with wanting more, if you can fly that far 

With all there is: 
I 

Why settle for just a piece of sky ..... 

5.2.3 Die terapeutiese verloop 

Die . normale verloop van terapie volgens die mediese hipnoanalise model is in 

afdeling 4.8 soos volg opgesom: Eerstens word 'n volledige geskiedenis van die 

klient verkry deur woord vir woord die antwoorde neer te skryf op die vrae in die 

historisiteitsvraelys. Dit word gebruik om moontlike probleemareas te identifiseer, 

belangrike inligting random die moontlike inisiele . sensitiserende, simptoom 
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produserende en die simptoom intensiverende insidente te verkry asook om die 

woordassosiasie oefening op te stel (sien afdeling 4.6.1.1. en 4.6.1.2). Tweedens 

word die woordassosiasie oefening afgeneem en ontleed. Hierna verskil die 

benadering van terapeut tot terapeut en klient tot klient. Meestal word daar na die 

voorgeboortelike fase teruggegaan, die geboorte word deurgewerk en dan word die 

fase direk na geboorte verken. Daarna is die algemene benadering om deur middel 

van regressie deur die res van die klient se lewe te seek na onderliggende probleme. 

Hierdie onderliggende probleme word dan reggestel deur middel van herbetekening. 

Tot op hierdie stadium van die terapeutiese verloop staan dit bekend as die 

analitiese fase en bevat dit die eerste vyf afdelings, naamlik: 

a verhoudingstigting, 

a ontspanning, 

a identifisering van die probleem, 

a verwydering van foutiewe idees, en 

a vervanging van foutiewe idees met akkurate idees. 

Dan breek die laaste gedeelte van die terapeutiese verloop aan wat die rehabilitasie 

fase genoem word en die laaste twee afdelings bevat, naamlik: 

a herhaling en 

a versterking. 

Tydens hierdie fase word positiewe en konstruktiewe elemente van die klient se 

persoonlikheid en belewenisse ge'identifiseer. Die klient visualiseer nuwe toepaslike 

gevoelens en optrede en herhaal dit sodat dit deel van homself word. Die terapeut 

gee herhalend positiewe suggesties en egoversterking. 

Vir die doel van hierdie studie en na aanleiding van die skrywer se opleiding in die 

verband, word Dr Dan Zelling se werkswyse ten opsigte van die analitiese en 

rehabilitasie fases van die terapeutiese verloop, toegepas, naamlik om die metafoor 

van "Die drie bokse" te gebruik net na die geboorte deurgewerk is. Die metafoor van 

"Die drie bokse" word bespreek in afdeling 4.6.4.5. Die metafoor word gebruik ten 

einde die oorsprong, instandhouding en oplossing van die onderliggende probleme 

vas te stel. Sodoende word die moontlike inisiele sensitiserende, simptoom 

produserende en die simptoom intensiverende insidente vasgestel en kan 

herbetekening plaasvind. 
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5.3 GEVALLESTUDIE 

5.3.1 Historisiteitsvraelys 

Die eerste aspek van mediese hipnoanalise is die tweeledige diagnose wat gemaak 

word vanuit die historisiteitsvraelys en die woordassosiasie oefening {soos bespreek 

in afdeling 4.6.1.1 en 4.6.1 .2). Die klient, Pieter, se response op die 

historisiteitsvraelys en die woordassosiasie oefening word woord vir woord 

weergegee. 

Pieter is 'n 38-jarige rekenmeester wat ontsettende angsaanvalle kry, so erg dat hy al 

by spesialiste was om seker te maak dat dit nie hartaanvalle is nie. Die volgende is 

sy verbatim antwoorde in die historisiteitsvraelys: 

Aard van die probleem 

Terapeut: Waarom is jy vandag hier? 

Klient: Ek wil heeltemal sonder medikasie klaarkom. Ek kry angsaanvalle. Ek 

kan nie die medikasie maklik los nie. Ek is altyd moeg en lusteloos. Ek 

slaap elke middagete. Dit is so 'n angstige gevoel, 'n benoude gevoel. Ek 

wil uit. Te veel mense, winkels. 

Terapeut: Wanneer het jy vir die eerste keer van die probleem bewus geraak? 

Klient: Net voor Kersfees sewe jaar terug. Ek het gestap om die kinders te gaan 

haal. Daar was 'n ongeluk. Die bestuurder van die motorfiets is dood. Hy 

was net so oud soos ek (diep sug). Dit kon ek gewees het. Nou het ek 'n 

fobie oor doodgaan. 

Terapeut: As al jou probleme iets van die verlede is, wat sal jy kan doen wat jy nie 

nou kan doen nie? 

My lewe geniet, meer "don't care" wees, meer sosiaal wees. Alles is nou 

'n "issue" (diep sug). 

Familie agtergrond 

Terapeut: Hoe was jou kinderjare? 

Klient: Lekker. Ek het baie sukses behaal, hoofseun, provinsiale kleure in 

atletiek en rugby. Altyd die voorbok, kaptein, Ieier. 

T erapeut: Lewe jou pa? 

Klient: Ja, hy lewe nog. 

Terapeut: Wat is jou verhouding met hom? 
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Baie goed. Hy is my beste vriend. 

Terapeut: Wat sou jy van jou pa wou verander as jy kon? 

Klient: Hy moes meer oopkop wees. Hy is 'n militaris. Dis net reg of verkeerd. 

Terapeut: Het dit vir jou gevoel of hy jou liefhet? 

Klient: Ja. 

T erapeut: Lewe jou ma? 

Klient: Ja, sy lewe nog. 

T erapeut: Wat is jou verhouding met haar? 

Klient: Sy is 'n koue tipe mens. Geen drukkies en soentjies. Sy raak angstig en 

depressief. Sy is sieklik. 

Terapeut: Wat sou jy van jou ma wou verander as jy kon? 

Klient: Sy moet ruggraat kry, 'n opinie van haarself, standpunt inneem. Sy vermy 

konflik. Ek ook. 

Terapeut: Het dit vir jou gevoel of sy jou liefhet? 

Klient: Nee. 

Terapeut: Hoe was jou ouers se verhouding? 

Klient: Geskei toe ek 27 was. Nooit aan mekaar gevat nie. 

Terapeut: He~ jy broers en susters? 

Klient: Een broer Gerard, 41. Verhouding was goed toe ons klein was, later nie 

meer so lekker nie. 

Swangerskap en geboorte 

T erapeut: Wat weet jy van jou ma se swangerskap met jou? 

Klient: Hulle het vermoed ek gaan 'n blou baba wees. 

Terapeut: Wat weet jy van jou geboorte? 

Klient: Normaal. Moeilik. Pa wou 'n dogter he. 

Mediese geskiedenis 

Terapeut: Toe jy klein was, is enige iemand oorlede wat vir jou baie beteken het? 

Klient: Toe ek in st.2 was is my maatjie se pa dood. 'n Groot vriend van my is 

ses jaar terug oorlede. Ek het net daarna paniekaanvalle begin kry. 

Terapeut: Watter siektes het jy gehad wat vir jou traumaties was? 

Klient: Ek kry nou engtevrees. Ek was baie sieklik as baba, bors. 

Terapeut: Watter operasies het jy gehad wat vir jou traumaties was? 

Klient: Voorvel is verwyder nog voor ek in die skool was. Ek het gas gekry. 
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Seksuele agtemrond 

Terapeut: Wanneer het jy vir die eerste keer seksueel verkeer? 

Klient: 24/25. Dis moeilik. Dit was negatief. Geen skuldgevoelens. 

Terapeut: Wanneer het jy begin masturbeer? 

Klient: 17. Geen skuldgevoelens. 

Terapeut: Wat kry jy uit seksuele omgang? 

Klient: Basies niks. 

Sielkundige agtemrond 

Terapeut: Wat was traumatiese voorvalle in jou lewe? 

Klient: Doktersvriend se dood (diep sug). 

Terapeut: Hoeveel drank gebruik jy? 

Klient: Het baie gedrink. 

Terapeut: Hoe slaap jy? 

Klient: Sleg. 

T erapeut: Doen jy enige oefening? 

Klient: Nee. 

Terapeut: Het jy al ooit jou naels gebyt? 

Ja. Toe ek klein was. 

Terapeut: Het jy ooit jou tande gekners? 

Klient: Ja, ek kners van spanning. 

Terapeut: Het jy at ooit aan selfmoord gedink? 

Klient: Gedink om myself te skiet. 

Terapeut: Het jy al ooit gevoel of jy nie groot geword het nie? 

Klient: Ek was nog nooit 'n kind nie (diep sug). 

5.3.2 Die woordassosiasie oefening 

Die woordassosiasie oefening maak deel uit van die gestruktureerde vraelys wat 

aanvanklik saamgestel is deur Bryan (sien afdeling 4.6.1.1 en 4.6.1.2). Die 

woordassosiasie oefening (soos bespreek en beskryf in afdeling 4.6.1.2) word 

afgeneem wanneer die persoon in hipnose is deur woorde en halwe sinne aan die 

klient voor te hou. Hy gee elke keer die eerste idee, gevoel of gedagte wat by hom 

opkom, dit wil se die eerste assosiasie wat hy het met die woord het. In tabel 3 word 

Pieter se response op die woorde weergegee: 
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Pieter weet nie geel son ondergeskik weet nie 
Swart danker ontsnap hardloop in perking benoud 
benoud bang depressief swaar pyn hartseer 
angsaanvalle bang aborsie seer huwelik kwaai 
probleem groat homoseksueel weet nie swart gat 
oulik vriendelik vrees aaklig warm brand 
sondaar bang domineer plig gesag meet 
vader groat hel ly geboorte pyn 
water koud leef lag vertroue seer 
rna koud Louise sag begrafnis klaar 
blou danker moeg hardloop koud eensaam 
skuldig jammer lusteloos lam beperking kan nie 
lewe asem groat swaar vryheid weg 
rooi helder seer pyn kos nodig 
angs bang danker aileen kinders pret 
green rustig god sterk masturbeer snaaks 
dood klaar behandeling nodig baklei soet 
woede weet nie nodig sterk sag rustig 
wit helder glo baie egskeidin_g weg 
liefde sag dokter weet nie tonnel gat 
baba baklei druk spanning lug cop 
behoefte he lam vas verskriklik seer 
opwindend gelukkig hipnose geluk asemhaal moeilik 
haat seer seks lekker duisternis twyfel 
straf seer swaar groat versmoor bang 
pa hard plig meet hard seer 
hemel rustig aileen weg 

TABEL 3 

Die volgende halwe sinne vorm deel van die woordassosiasie oefening wat in 

hipnose aan die klient voorgehou is. Die klient voltooi die halwe sinne met die eerste 

idee, gevoel, gedagte of assosiasie wat hy ervaar. Pieter se response is woord vir 

woord in tabel 4 weergegee. 

God het altyd liefde Vroue is vir my sag 
My pa het nooit gesukkel nie My grootste talent speel 
As ek doodgaan sal daar rus My grootste mislukking ek kan nie 

wees 
As kind het ek pro beer Ek was amper dood skrik 

toe 
Noudat ek ouer is weet nie Die grootste hindemis bang 

vir my geluk 
Dit het alles begin met moegheid Dis so maklik om te hard loop 
Ek is net soos niks Ek verafsku leuens 
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Die lewe is soos bang Dit het alles begin met werk 
My rna het altyd gekla Ek vra myself hoek om 
My probleem in kleur danker Een ding wat ek die rustig 

meeste nodig het 
Ek kon nooit iets myself Twintig jaar van nou af ophou 
regdoen vir 
Daar meet net iets goeds Ek het vasgesteek op 13 

wees 'n ouderdom van 
Waarom kan ek nie ek is bang Wat ek die graagste wil · kalmte 

he 
Elke enkele keer Seer Ek is spyt oor praat 
My pa het my nog altyd ek meet As ek regtig laat gaan kwaad en 
laat voel magteloos 
My grootste vrees is Bang Ek voel van binne seer 

dood as 
My grootste wens is weet nie My werklike ouderdom 12 

is 
My grootste behoefte Weg Ek kan nooit geed wees 
My grootste sonde is luister nie Wanneer ek bo is vrees 
Ek is bang wanneer ek benoud is By die huis rustig 
My rna het my altyd Ia at Skuldig God het nooit gaan staan nie 
voel 
Mans is vir my onbetroubaar My diepste gedagtes vrede 
Aan die einde van die niks Om te gaan le klaar 
pad 
Onderliggend aan alles weet nie Meet asseblief nie seermaak 
Die werklike probleem is onseker Qp my rug sit 
Toe ek gebore is swaar Ek het gesondig toe gebore 
Ek gee werklik om vir mense My rna het nooit probeer nie 
Ek begeer regtig kalmte Ek is net moeg vir moeilik 
Ek voel op my beste as ek speel Die kleur danker dood 

beteken 
My probleem sal iets van weet nie Ek is 'n soort mens wat wil 
die verlede wees as 
Ek voel skuldig weet nie Hierdie keer sal ek ek meet 

suksesvol wees want 
Angsaanvalle beskerm diewereld Moegheid beskerm my I ewe 
my teen teen 
Angsaanvalle weerhou geluk Moegheid weerhou my blywees 
my van van 
Konflik is soos swaarkry Waarvoor ek eintlik aileen 

bang is 
Toe my maatjie se pa ek was bang Ek was onseker toe druk 
dood is 
Toe my doktersvriend vertroue Ek was aileen toe danker 
doodis verloor 

TABEL4 
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5.3.3 lnterpretasie van die woordassosiasie oefening 

Die woordassosiasie oefening (tabelle 3 en 4) word dan as volg ge'interpreteer: Die 

wiskundige beg inset waarvolgens die woordassosiasie oefening ge"interpreteer word, 

is gebaseer daarop dat indien a = b en b = c, dan is a = c. Dit beteken dat indien 'n 

woord in die woordassosiasie oefening meer as een keer dieselfde respons ontlok by 

die klient, kan die woorde saamgevoeg word om 'n diagnose te maak. Pieter se 

woordassosiasie oefening (tabel 3 en 4) is ge"interpreteer deur al die woorde, wat 

dieselfde respons ontlok het, saam te voeg en in tabel 5 saam te vat. 'n Voorbeeld 

hiervan is dat die woord "probleem" die respons "groat" by Pieter uitgelok het. Die 

woord "groat" se respons was "swaar'', "depressief' was ook "swaar'', "vader'' was 

"groat" en "Toe ek gebore is" was "swaar''. Wanneer bogenoemde wiskundige 

beginsel nou toegepas word is al hierdie woorde in die onbewuste met mekaar 

geassosieer. Tabel 5 is saamgestel nadat hierdie beginsel op die hele 

woordassosiasie toegepas is. In die geval waar 'n woord of sin net een respons het, 

word die respons beoordeel in die lig van die persoon se aanmeldingsprobleem. 

Pieter gee byvoorbeeld in tabel 5 die volgende response, naamlik: Ma het altyd 

"gekla" en Pa het altyd "geraas". In die lig van Pieter se depressie en angs is dit 

duidelik dat Pieter as kind dalk min kon regdoen vir sy rna en pa. Hierdie response 

beskryf dus moontlik die gebrek aan ondersteuning wat iets met die ontstaan van sy 

depressie en angs te doen kon gehad het. Hierdie gegewens behoort bevestig te 

word tydens terapie. 
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probleem groot, swaar, vader, depressief, toe ek gebore is 
water koud, ma, eensaam 
geboorte pyn hartseer, onderliggend aan alles 
benoud bang, angsaanvalle, sondaar, angs, versmoor 
asemhaal moeilik, ek is net moeg vir 
haat seer, straf, pa, hard, aborsie, hartseer, onderliggend a an 

alles, vertroue, verskriklik 
Dit het alles begin moegheid 
met 
Grootste hindernis vir bang 
geluk 
Waarvoor ek eintlik aileen, weg, danker 
bang is 
Moegheid beskerm lewe, asem 
my teen 
Werklike probleern is onseker 
Ek was onseker toe druk, spanning as ek nie uitkom 
Ma het altyd gekla 
Pa het altyd geraas 
Ma het my laat voel skuldig 
Pa het my laat voel ek moet 
Ma het nooit probeer 
Pa het nooit gesukkel nie 
lusteloos lam, vas 

TABEL 5 

Hierdie inligting word dan ge'interpreteer deur die sindrome te identifiseer wat die 

response beskryf. Dit staan bekend as die onbewuste diagnose(s). Die diagnoses is 

in tabel 7 saamgevat. 

5.3.4 Relevante diagnoses 

5.3.4.1 Die bewuste diagnose 

Pieter se antwoord op die eerste vraag in die historisiteitsvraelys was soos volg: 

Terapeut: Waarom is jy vandag hier? 

Ek wil heeltemal sonder medikasie klaarkom. Ek kry angsaanvalle. Ek 

kan nie die medikasie maklik los nie. Ek is altyd moeg en lusteloos. Ek 

slaap elke middagete. Dit is so 'n angstige gevoel, 'n benoude gevoel. Ek 

wil uit. Te veel mense, winkels. 

149 



Hieruit kan afgelei word dat Pieter se doelstelling met terapie is om sonder medikasie 

klaar te kom. Sy terapie sal volgens hom suksesvol wees indien hy nie meer 

medikasie hoef te gebruik nie. Hy noem angsaanvalle en beskryf in die res van die 

historisiteitsvraelys depressie, daarom is dit die bewuste diagnose. 

Die bewuste diagnose is dus angsaanvalle en depressie. 

5.3.4.2 Die onbewuste diagnose 

Die onbewuste diagnose is gemaak deur die historisiteitsvraelys en die 

woordassosiasie oefening as volg verderte ontleed: 

Buiten vir die bewuste diagnose soos hierbo uitgewys, kan die res van sy antwoord 

op die eerste vraag as volg ontleed word: 

;.t~~~~!~Jn~~:s · · 
Geboorte. Sit vas. 

moeg en Geboorte. Altyd. 
Moe . Lusteloos. 
Geboorte. 

TABEL6 

BAS. DES. 
wzs. 
BAS. DES. 

Vanuit die historisiteitsvrae/ys, kan die Geboorteversmoringsindroom (BAS ~ "Birth 

Asphyxiation Syndrome"), Doodsverwagting Sindroom (DES ~ "Death Expectancy 

Syndrome"), Lewende Lyk Sindroom (WZS ~ "Walking Zombie Syndrome"), 

Skuldsindroom (JDP ~"Jurisdictional Problem"), Ponce de Leon Sindroom (POL

"Ponce de Leon") en die ldentiteitsprobleem (lOP ~ "Identity Problem") as volg 

ge'identifiseer word: 

Terapeut: Wanneer het jy vir die eerste keer van die probleem bewus geraak? 

Klient: Net voor Kersfees sewe jaar terug. Ek het gestap om die kinders te gaan 

haal. Daar was 'n ongeluk. Die bestuurder van die motorfiets is dood. Hy 

was net so oud soos ek (diep sug). Dit kon ek gewees het. Nou het ek 'n 

fobie oor doodgaan. (JDP, DES) 

T erapeut: As al jou probleme iets van die verlede is, wat sal jy kan doen wat jy nie 

nou kan doen nie? 
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My lewe geniet, meer "don't care" wees, meer sosiaal wees. Alles is nou 

'n "issue" (diep sug). (WZS, hy wil graag PDL-gevoelens uitleef en net 

kind wees) 

Terapeut: Wat sou jy van jou rna wou verander as jy ken? 

Klient: Sy meet ruggraat kry, 'n opinie van haarself, standpunt inneem. Sy vermy 

konflik. Ek oak. (ldentifiseer met rna, WZS) 

Terapeut: Het dit vir jou gevoel of sy jou liefhet? 

Nee (lOP, soek moontlik sy rna se liefde en goedkeuring en is dus 

moontlik 'n POL) 

Terapeut: Wat weet jy van jou rna se swangerskap met jou? 

Klient: Hulle het vermoed ek gaan 'n blou baba wees. (BAS, DES, WZS) 

Terapeut: Wat weet jy van jou geboorte? 

Klient: Normaal. Moeilik. Pa wou 'n dogter he. (lOP, JDP, moontiik 'n POl) 

Terapeut: Toe jy klein was, is enige iemand oorlede wat vir jou baie beteken het? 

Klient: Toe ek in st.2 was is my maatjie se pa deed. 'n Groot vriend van my ses 

jaar terug. Ek het net daarna paniekaanvalle begin kry. (WZS) 

Terapeut: 

Klient: 

Terapeut: 

Klient: 

Watter siektes het jy gehad wat vir jou traumaties was? 

Ek kry nou engtevrees. Ek was baie sieklik as baba, bars. (moontlik 'n 

DES en 'n WZS) 

Watter operasies het jy gehad wat vir jou traumaties was? 

Voorvel is verwyder neg veer ek in die skoal was. Ek het gas gekry. 

(moontlik 'n WZS) 

Terapeut: Wanneer het jy vir die eerste keer seksueel verkeer? 

Klient: 24/25 Dis moeilik. Dit was negatief. Geen skuldgevoelens. (JDP, 

moontlik POL) 

Terapeut: Traumatiese voorvalle in jou lewe: 

Klient: Doktersvriend se deed (diep sug). (WZS, moontlik JDP) 

Terapeut: Hoeveel drank gebruik jy? 

Klient: Het baie gedrink. (moontlik 'n WZS en 'n lOP) 

Terapeut: Hoe slaap jy? 

Klient: Sleg (WZS) 

Terapeut: Oefening: 

Klient: Geen (WZS) 

Terapeut: Het jy al ooit gevoel of jy nie groat geword het nie? 

Klient: Ek was neg nooit 'n kind nie (diep sug). (sal dalk later sy kindertyd wil 

uitleef as POL) 
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Die wyse waarop die afleidings en die identifisering van die sindrome vanuit die 

historisiteitsvraelys by bogenoemde vrae gemaak is, kan as volg opgesom word. 

Vanuit die beskrywing van elke sindroom (sien afdeling 4.6.3.3) beoordeel die 

terapeut die klient se respons byvoorbeeld: 

Terapeut: Wat weet jy van jou rna se swangerskap met jou? 

Klient: Hulle het vermoed ek gaan 'n blou baba wees. (BAS, DES, WZS) 

'n Blou baba verwys in die algemeen na te min suurstof. Dit sou sekertik 'n gevoel by 

die persoon laat ontstaan het dat hy bang is hy gaan dood [Doodsverwagting 

Sindroom (DES - "Death Expectancy Syndrome")]. Aangesien die persoon wei blou 

was met geboorte dui dit op 'n werklike suurstof tekort [Geboorteversmoringsindroom 

(BAS - "Birth Asphyxiation Syndrome")] en kan dit wees dat hy die doodsuggestie 

aanvaar het [Lewende Lyk Sindroom (WZS - "Walking Zombie Syndrome")]. 

Die sindrome JDP, WZS, BAS, DES, lOP en POL (sien afdeling 5.3.4.2 vir 'n 

volledige uiteensetting van die afkortings) kan as volg gei'dentifiseer word uit die 

woordassosiasie oefening: 

asemhaal 
Haat 

Dit het alles 
B in met 
Ek is eintlik 
ban vir 
Moegheid beskerm 
m 
Werklike probleem 
is 
Ek was onseker toe 

Ma het m 
lusteloos 

TABEL 7 

groot, swaar, vader, depressief, toe ek 
ebore is 

n, hartseer, onderti end aan alles 
bang, angsaanvalle, sondaar, angs, 
versmoor 
moeilik, ek is net moe vir 
seer, straf, pa, hard, aborsie, hartseer, 
ondertiggend aan alles, vertroue, 
verskriklik 
moegheid 

aileen, weg, donker 

lewe, asem 

onseker 
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lOP, WZS, POL 
lOP 
JDP, BAS, DES, 
wzs 
BAS, DES, WZS 
lOP, JDP, POL 

wsz 

lOP, DES, WZS 

wzs 
lOP 

BAS, DES 
lOP 
JDP 
BAS, DES, WZS 



Tot op hierdie stadium van die terapeutiese verloop, is die tweeledige diagnose 

gemaak en die verskillende sindrome ge"identifiseer wat onderliggend is aan die 

tweeledige diagnose. Deur die volgende logiese denkproses toe te pas op die 

bewuste en onbewuste diagnoses, kan die terapeut gebruik maak van die rangorde 

van belangrikheid van lewensprioriteite om te illustreer hoe die bewuste diagnose 

(depressie en angs) slegs verdedigingsmeganismes is waarmee die kliemt se 

onbewuste vorendag kom om hom teen die sindrome van die onbewuste diagnose 

(skuldsindroom en identiteitsprobleem) te beskerm: 

Die onderliggende probleme, skuldsindroom (JDP) en identiteitsprobleem (lOP) le 

onderskeidelik op vlak 1 (skuldsindroom- behoefte aan geestelik oorlewing) en vlak 

2 (identiteitsprobleem- behoefte aan oorlewing van die self). Dit is egter vir die 

persoon makliker om met die simptome van depressie en angs saam te leef, as om 

te staan te kom voor die beset dat hy oppad is hel toe met die gepaardgaande 

gevoel van vervreemding van God (JDP) sowel as gevoelens van waardeloosheid en 

dat daar geen sin is in sy bestaan nie (lOP). Om hierdie rede verkies hy onbewustelik 

die simptome van depressie en angs (beide op die sesde vlak van die rangorde van 

belangrikheid) as verdedigingsmeganismes. 

Enige stresvolle gebeurtenis gaan in die klient Pieter se lewe gepaard met 'n 

emosionele sneller wat die verdedigingsmeganismes depressie en angs aktiveer. Dit 

beteken dat indien iets stresvol in sy lewe gebeur, hy in die gewoonte is om vanuit 'n 

depressiewe en angsvolle verwysingsraamwerk te dink en op te tree tydens die 

stresvolle gebeure. Hierdie wyse van dink en optree is volgens sy onbewuste beter 

vir sy oorlewing van die stresvolle situasie, as wat denke en optrede vanuit 'n 

verwysingsraamwerk van skuldgevoelens (JDP}, vervreemding van God (JDP), 

waardeloosheid (lOP) en eksistensiele betekenisloosheid (lOP en JDP) sou wees. 

Opsommenderwys is die volgende diagnoses gemaak: 

Bewuste diagnose: Depressie en angs 

Onbewuste diagnose: 

a Geboorte versmoring sindroom (BAS - "Birth Asphyxiation Syndrome") 

a Doodsverwagting sind room (DES - "Death Expectancy Syndrome") 

a Lewende lyk sindroom (WZS -"Walking Zombie Syndrome") 

a Skuldsindroom (JDP- "Jurisdictional Problem") 

a ldentiteitsprobleem (lOP - "Identity Problem") 

a Ponce de Leon sindroom (POL - "Ponce de Leon") 
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5.3.5 Beplanning vir terapie 

Tot op hierdie stadium van die terapeutiese verloop is die volgende afdelings van die 

analitiese fase reeds aangespreek, naamlik: 

o verhoudingstigting 

o ontspanning en 

1:1 identifisering van die probleem. 

Die diagnoses is gemaak en die terapeut is nou bewus van wat die probleem is. Die 

volgende twee afdelings van die analitiese fase moet nou aangespreek word, 

naamlik: 

o verwydering van foutiewe idees, en 

1:1 vervanging van foutiewe idees met akkurate idees. 

Drie van die vier hoekstene van die mediese hipnoanalise model (soos wat dit in 

afdeling 4.6 aangebied is) wat dit uiters geskik maak as diagnostiese tegniek en 

terapeutiese intervensie vir die hantering van depressie en angs, is reeds in die 

diagnostisering aangewend, naamlik: 

o 'n Tweeledige diagnose gebaseer op die bewuste en die onbewuste 

onderliggende probleme, deur gebruik te maak van 

1:1 die rangorde van belang rikheid van lewensprioriteite en 

o die verskillende sindrome soos omskryf volgens diagnostiese terminologie. 

Die oorblywende aspek van die mediese hipnoanalise model - die drievoudige 

allergeen teorie - sal vervolgens gebruik word om die onderliggende foutiewe idees 

van die analitiese fase te ontbloot. 

Aangesien die geboorte telkens opgeduik het in die interpretasie van die 

historisiteitsvraelys en die woordassosiasie oefening, is besluit om eerstens 'n 

geboorte regressie te doen. Die doel daarmee was die verwydering van foutiewe 

idees en die vervanging van foutiewe idees met akkurate idees. Tweedens is besluit 

om die metafoor van "Die drie bokse" (soos verduidelik in afdeling 4.6.4.5) te gebruik 

om die inisiele sensitiserende, simptoom produserende en die simptoom 

intensiverende insidente bloat te le (die toepassing van die drievoudige allergeen 

teorie). 
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5.3.6 Die geboorte regressie 

Pieter is in hipnose geplaas deur gebruik te maak van progressiewe ontspanning as 

induksie tegniek. Die verdieping is gedoen deur middel van tien trappies wat opgaan 

na sy veilige plek. 

5.3.6.1 ldentifisering van lnisiele Sensitiserings en Simptoom Produserende 
lnsidente 

Gedurende die tyd wat die klient na die baarmoeder geregresseer word, word die 

werklike geluide van die rna se hartklop en die klop van die plasenta gespeel. Hierdie 

geluide word geassosieer met die tyd in die baarmoeder en die klient is dan makliker 

in staat om die gepaardgaande gevoelens en emosies te herroep. 

Pieter se geboorte regressie het as volg verloop en het 'n dubbelsessie in beslag 

geneem: 

Terapeut: Hoe cud is jy in die baarmoeder? 

Klient: Twee maande. 

Terapeut: Is daar enige iets in die baarmoeder wat jou pia? 

Klient: My skouers en nek voel styf, my bene en voete kry koud. Ek is bang. 

Terapeut: Waarvoor is jy bang? 

Klient: Die geluid, die hartklop. 

Terapeut: Hoe laat die geluid, die hartklop jou voel? 

Klient: Benoud en onseker. Ek kan niks doen nie. Ek voel magteloos. 

Terapeut: Ja, dit is hoe jy voel. Wat kan jy daaromtrent doen? 

Klient: Trek in 'n bondeltjie. Kry koud, aileen. Meet uitkom voor die geluid my 

kry.Hande en arms moeg. Kan nie uit nie. Paniekerig. Asemhaling weg. 

Benoud. 

Terapeut: Wat beteken dit vir jou? Wat besluit jy terwyl dit gebeur? 

Klient: Ek gaan dood. Hartseer, aileen, bang. Bewe, kry koud. Ek gaan dood. 

Terapeut: Voel hoe jy groei tot jy nege maande cud is. Wat gebeur nou? 

Klient: Raak bang. Koud. Wegkom van die koue. Lam, kan niks doen nie. Sien 

die babatjie. Le met kop onder. Le in 'n bondel. Tau of string aan my vas. 

Baie klein. Blouerig. Lyk soos dood. Koud. Raak gespanne. Vuis gebal. 

Hy le op sy arm. 

Terapeut: Wat kan jy nou doen? Wat gebeur nou? 
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Begin beweeg. Draai om. Kry nie asem nie. Druk. My lyf, kop seer. Bolyf, 

skouers vas. Voel of kop wil bars. Regter arm sit vas. Raak benoud, 

bang, bewe. Bewe meer en meer. Bly heeltyd daar. Vas. My regter 

skouer, vas. Kry nie asem. Baklei. Word moeg. Word moeg. Bang. Pvn in 

my bors. 

Terapeut: Waaraan herinner hierdie pyn, bang en moeg jou? 

Klient: Voel so as ek hartseer is. 

Terapeut: Wat gebeur nou? 

Klient: Skouer vas. Stop asemhaal. Bewe nie meer nie. Uit. 

Terapeut: Neem nou 'n lekker diep asem en hou dit vir 'n rukkie voordat jy dit 

uitblaas. Wat beteken hierdie asem vir jou? 

Eklewe. 

Terapeut: Dis reg, jy het dit gemaak en jy lewe. Die geboorte is verby, vir altyd. Jy 

het dit gemaak en jy lewe. Voel die asem van die lewe versprei na elke 

sel van jou liggaam. Voel die tinteling van lewe in elke sel van jou 

liggaam. Jy het dit gemaak en jy lewe. 

Pieter het op twee maande oud in die baarmoeder reeds asemnood, onsekerheid, 

magteloosheid, alleenheid en koue ervaar. Hy het daar reeds besluit dat hy besig is 

om dood te gaan. Dit was die inisiele sensitiserende insident en die oorsprong van 

depressie en angs. 

lndien probleme tydens geboorte ontstaan, soos byvoorbeeld dat die. baba vassit, is 

daar twee keuses vir die ongebore baba. Die eerste keuse is om te veg deur te 

beweeg en so die probleem te oorkom. Dit beteken dat die baba, deurte beweeg, nie 

meer vassit in die geboortekanaal nie. Die ander keuse is om te vlug en dus op te 

gee in die situasie, wat doodgaan beteken. Daar was probleme met Pieter se 

geboorte omdat hy vasgesit het in die geboortekanaal. Hy het besluit dat hy besig is 

om dood te gaan en eers geveg teen hierdie suggestie. Hy het egter baie moeg 

geraak en dit het nie gehelp nie. Daar was niks anders wat hy kon doen nie en 

daarom het hy niks verder probeer nie. Hy het sy geboorte oorleef (simptoom 

produserende insident) en so is die besluit versterk dat dit 'n oplossing is om op te 

gee en die doodsuggestie te aanvaar. 
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5.3.6.2 Verwydering en vervanging van foutiewe idees 

Die doel van die geboorte regressie was om verdere foutiewe idees bloat te le, te 

verwyder en dit te vervang met akkurate idees. Pieter se foutiewe idee naamlik, dat 

opgee en om die doodsuggestie te aanvaar 'n oplossing is, moes verwyder word. Dit 

is gedoen deur gebruik te maak van 'n gedagtetuin as metafoor (sien afdeling 

4.6.4.5.2 vir 'n beskrywing van die metafoor). 

T erapeut: Wat in jou gedagtetuin verteenwoordig hierdie ou gedagte dat jy aileen is 

en doodgaan? 

Roosboom in die middel van die tuin. 

Terapeut: Wil jy nog hierdie ou roosboom in jou gedagtetuin, in jou lewe he? 

Klient: Nee. 

Terapeut: Wat wil jy daarmee doen? 

Klient: Uitkap en verbrand. 

Terapeut: Doen dit. Kap uit die roosboom en verbrand dit. Daarmee saam verbrand 

jy ook hierdie ou idee. Die ou idee word uit jou lewe gegooi vir altyd. 

Verb rand. 

Terapeut: Wat wil jy nou in jou gedagtetuin terug sit? Wat kort jou tuin? 

Klient: Sagte blomme sender dorings. 

Terapeut: Plant nou die sagte blomme sender dorings. Sien hoe dit sterk en stewig 

word. Sien die kleur. Ruik die geur. Sien wat doen dit aan jou tuin en aan 

jou hele lewe. Wat beteken hierdie sagte blomme? 

Klient: Helder, warm, sag. Ek is veilig. 

Terapeut: Dis reg. En van hier af vorentoe sal sagte blomme sender dorings altyd 

vir jou beteken helder, warm, sag en veilig. Wanneer jy hierdie gevoelens 

in jou lewe nodig het, hoef jy net aan sagte blomme sender dorings te 

dink of dit te sien, en jy sal hierdie gevoelens van helder, warmte, 

sagtheid en veiligheid ervaar. 

Die ou foutiewe idee dat Pieter voor en tydens geboorte dood is, is vervang met die 

akkurate idee dat hy lewe. Hy het die feit dat hy lewe, beskryf as helder (hy kan sien, 

bewus van lig), warm (hy kan weer voel), sag (hy voel) en veilig (sekuriteit). 

157 



5.3.6.3 Verduideliking van die ontstaan van sindrome 

Hierdie traumatiese gebeurtenis voor geboorte was die inisiele sensitiserende 

insident en die geboorte was die simptoom produserende insident. Tydens hierdie 

gebeurtenisse het die volgende sindrome hul ontstaan gehad: 

o Geboorte versmoring sindroom (BAS - "Birth Asphyxiation Syndrome"),) as 

gevolg van die asemnood. 

o Doodsverwagting sindroom (DES - "Death Expectancy Syndrome") omdat hy 

asemnood ervaar. 

o Lewende lyk sindroom (WZS- "Walking Zombie Syndrome) aangesien niks help 

wat hy aan sy situasie probeer doen nie. 

o ldentiteitsprobleem (IDP - "Identity Problem") omdat hy as dooie persoon nie 'n 

doel of reg op die lewe het nie. 

o Ponce de Leon sindroom (PDL - "Ponce de Leon") aangesien iemand wat dood 

is, nie ouer of groter word nie. 

Pieter se pa wou 'n dogter he toe sy ma swanger was met hom. Pieter se 

skuldsindroom (JDP - "Jurisdictional Problem") het moontlik reeds by hierdie aspek 

ontstaan. 

5.3.6.4 Aanduidings van vroee sukses 

Die waarde daarvan om so gou moontlik die inisiele sensitiserende insident bloot te 

le vir herbetekening, blyk daaruit dat Pieter na die geboorte regressie rugby op Loftus 

Versveld ('n groot rugby stadion) kon bywoon sender om 'n angsaanval te kry. Na die 

herbetekening tydens die geboorte regressie was sy angsaanvalle iets van die 

verlede en hy was minder moeg en depressief. 

5.3.6.5 Uitstaande element 

Op hierdie stadium van die terapeutiese verloop, is al vier hoekstene van die 

mediese hipnoanalise model gebruik. Die simptoom intensiverende insidente was 

egter nog uitstaande vir die volledige opklaring van Pieter se simptome van 

depressie. Die metafoor van "Die drie bokse" is gebruik om hierdie insidente te 

ontbloot. 
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5.3.7 Metafoor: "Die drie bokse" 

Pieter is in hipnose geplaas deur gebruik te maak van progressiewe ontspanning as 

induksie tegniek. Die verdieping is gedoen deur middel van tien trappies wat opgaan 

na sy veilige plek. Die wyse waarop die metafoor van "Di_e drie bokse" aan hom 

voorgehou is, word volledig bespreek in afdeling 4.6.4.4. 

"Die drie bokse" het as volg verloop en het twee sessies in beslag geneem: 

Boks 1, wat die oorsprong van die probleem verteenwoordig, bevat 'n 

SPINNEKOP 

Terapeut: Kyk na hierdie spinnekop, hou in gedagte dat dit die oorsprong van jou 

probleem verteenwoordig. Gee my die eerste emosies of gevoelens wat 

by jou opkom. 

Klient: Benoud in my bors. 

Terapeut: Maak hierdie gevoel van benoudheid in jou bors sterker en sterker, meer 

en meer intens. Gaan nou terug met hierdie gevoel na die eerste keer in 

jou lewe dat jy hierdie gevoel ervaar het. 

Ouma se kombuis. Alles lyk groot. Ek is aileen. Groot geed om my. Voel 

bang. 

Terapeut: Wat besluit jy beteken dit? 

Ek is aileen en bang. 

Terapeut: Wat kan met jou gebeur? Waarvoor is jy bang? 

Klient: Lyk of die groot geed op my kan val. Kan nie uit nie, sit vas. Kan nie los 

nie, kan nie hardloop nie. Vas, magteloos. 

Terapeut: Wat kan jy hieraan doen? 

Klient: Dalk gaan niemand my help nie. Sal lank le. 

Terapeut: Wat beteken dit vir jou? 

Klient: Ek kan doodgaan. 

Terapeut: Hierdie is gevoelens wat jy al voorheen in jou lewe gehad het. Wanneer 

was dit? 

Toe ek gebore is. 

T erapeut: Wat weet jy nou van jou geboorte? 

Kli€mt: Ek het dit gemaak, ek lewe, dit is vir altyd verby. 

Terapeut: Neem 'n diep asem in. Hou dit. Blaas stadig uit. Wat se daardie asem vir 

jou? 
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Ek lewe, ek is orraait. 

Terapeut: Dis reg, jy lewe. Jy het dus los gekom en gelewe en gegroei en groat 

geword. Jy lewe. Gegroei vanaf 'n pap baba en 'n groot sterk man 

geword. Dit kon net gebeur omdat jy lewe. Jy het gevoel jy is aileen, 

bang, vas, magteloos en kan doodgaan. Jy het nie. Jy lewe. 

Ten einde die ou foutiewe idee te verwyder en met akkurate idees te vervang, is die 

metafoor van die gedagtetuin weer gebruik. 

Terapeut: Wat in jou gedagtetuin verteenwoordig hierdie au gedagte dat jy kan. 

doodgaan? 

Klient: 'n Toe tuin met mure om met 'n dak op. 

Terapeut: Wil jy nag hierdie toe tuin met die dak op in jou gedagtetuin, in jou lewe 

he? 

Klient: Nee. 

Terapeut: Wat wil jy daarmee doen? 

Klient: Afhaal en afbreek. 

Terapeut: Doen dit. Breek die dak en die mure af. Laai die bourommel op 'n 

vragmotor wat dit kan wegry. Soos die vragmotor wegry met die au 

rom mel, neem hy oak die au idee weg uit jou lewe. Die au idee word uit 

jou I ewe gegooi vir altyd. 

Dis nou alles weg. 

Terapeut: Wat wil jy nou in jou gedagtetuin terug sit? Wat kart jou tuin? 

Klient: 'n Groen grasperk. 

Terapeut: Plant nou die groen grasperk. Sien hoe dit sterk en stewig word. Sien wat 

doen dit aan jou tuin en aan jou hele lewe. Wat beteken hierdie groen 

grasperk? 

Ek kan loop en hardloop. Ek is vry. 

Terapeut: Dis reg. En van hier af vorentoe sal 'n green grasperk altyd vir jou 

beteken dat jy kan loop en hardloop, dat jy vry is. Wanneer jy hierdie 

gevoelens in jou lewe nodig het, hoef jy net aan 'n groen grasperk te dink 

of dit te sien, en jy sal hierdie gevoelens ervaar dat jy kan loop en 

hardloop, dat jy vry is. 

Pieter wou nie die boks met die spinnekop in verbrand nie. Hy wou eerder kundiges 

laat kom om die spinnekop te neem na sy eie habitat waar die spinnekop ook vry kan 

wees. Daarna is die boks met die oorsprong verbrand. 
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Boks 2 wat die instandhouding van die probleem verteenwoordig, bevat 'n 

SUIGSTOKKIE 

T erapeut: Kyk na hierdie suigstokkie, hou in gedagte dat dit die instandhouding van 

jou probleem verteenwoordig. Gee my die eerste emosies of gevoelens 

wat by jou opkom. 

Weggooi. Dis glad nie lekker nie. 

Terapeut: Maak hierdie gevoel van dat jy iets wil weggooi omdat dit glad nie lekker 

is nie al sterker en sterker, meer en meer intens. Gaan nou terug met 

hierdie gevoel na die eerste keer in jou lewe dat jy hierdie gevoel ervaar 

het. 

Agt jaar oud. Lees 'n boek. Nie Ius vir suigstokkie. Ek kan lees. Ek kan 

dinge self doen. Ek is glad nie Ius vir die suigstokkie nie, wil dit nie he nie. 

Terapeut: Suigstokkies gaan saam met kleintyd. Wat simboliseer die suigstokkie vir 

jou? 

Klient: Ek is klein. 

Terapeut: Wat het jy besluit beteken dit? 

Klient: Ek is afhanklik. Ek is aileen en onseker. 

Terapeut: Maak hierdie gevoelens van afhanklik, aileen en onseker al sterker en 

sterker in jou, meer en meer intens. Gaan terug na die eerste keer in jou 

lewe dat jy so gevoel het. 

Klient: Donker. Aand. Ek is aileen. Staan in die gang. Ek is bang. 

Terapeut: Wat het jy besluit beteken dit? 

Ek moet uit. 

Terapeut: Wat gebeur nou? 

Klient: Word hanger en hanger. Kan vassit. 

Terapeut: Wat kan jy doen? 

Klient: Begin hardloop met die gang af. AI die deure is toe. Vasgevang. 

Terapeut: Wat kan jy nou doen? 

Klient: In hoekie sit. Verfore. Kan nie kos of water kry nie. 

Terapeut: Wat het jy besluit beteken dit? 

Klient: Ek kan doodgaan 

Terapeut: Vandag is jy groot en lank genoeg om aldie deure te kan oopmaak. Kom 

ons gaan kyk na die patroon in jou lewe. Dit was donker, jy het aileen 

gevoel, begin bang raak, hanger en hanger geraak, vasgedruk, 

vasgevang, gevoel dis verfore en in 'n hoekie gaan sit, asof jy opgee. 

Gaan kyk na wat gebeur in situasies vandag. 
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Klient: Ek onttrek, wil uit, wil weg en kan nie. 

Terapeut: Wat maak jy dan? 

Klient: Gaan sit in 'n hoekie. 

Terapeut: Wat beteken dit in jou lewe vandag om in 'n hoekie te sit? 

Klient: Gee op, stry nie. 

Terapeut: En wat beteken dit? 

Klient: Gaan dood. 

Terapeut: Maar 'n grootmens kan nie net ophou asemhaal en doodgaan nie. Wat 

noem ons dit in die grootmens wereld? 

Klient: Depressie. Ek gee op, ek gaan dood. 

Terapeut: Dit is 'n keuse. Jy is nie meer uitgelewer in die gang waar jy nie die deure 

kan oopkry nie. Dit is 'n aangeleerde patroon. Vandag het jy 'n keuse. Jy 

kan self iets doen. Wat kan jy doen? 

Klient: Ek kan uit. Ek kan deure oopmaak. 

Ten einde die ou foutiewe idee te verwyder en met akkurate idees te vervang, is die 

metafoor van die gedagtetuin nogmaals gebruik. 

Terapeut: Wat in jou gedagtetuin verteenwoordig hierdie ou gedagte dat jy kan 

doodgaan? 

Klient: Die bedompigheid in die ou tuin. 

Terapeut: Wil jy nog hierdie ou bedompigheid in jou gedagtetuin, in jou lewe he? 

Klient: Nee. 

Terapeut: Wat wil jy daarmee doen? 

Klient: Alles wat nag nie weg is nie afhaal en afbreek. 

Terapeut: Doen dit. Breek alles af. Laat die vragmotor die laaste bourommel wegry. 

Soos die vragmotor wegry met die laaste ou rom mel, neem hy ook die ou 

idee weg uit jou lewe. Die ou idee word uit jou lewe gegooi vir altyd. 

Dis nou alles weg. 

Terapeut: Wat wil jy nou in jou gedagtetuin terug sit? Wat kort jou tuin? 

Klient: Bloekombome. 

Terapeut: Plant nou daardie bloekombome. Sien hoe dit sterk en stewig word. Dit 

gebruik koolsuurgas en gee suurstof terug aan jou tuin. Sien wat doen dit 

aan jou tuin en aan jou hele lewe. Wat beteken hierdie bloekombome? 

Kalmte en rustigheid. 

Terapeut: Dis reg. En van hier af vorentoe sal bloekombome altyd vir jou kalmte en 

rustigheid beteken. Wanneer jy hierdie gevoelens in jou Jewe nodig het, 
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hoef jy net aan bloekombome te dink of dit te sien, en jy sal die kalmte en 

rustigheid in jou lewe ervaar. 

Die suigstokkie is terug geplaas in die boks met instandhouding en verbrand. 

Boks 3 wat die oplossing van die probleem verteenwoordig, bevat 'n STUK LAP 

Terapeut: Hoe is die stuk lap die oplossing van jou probleem? 

Kliemt: Lap is sag, soos 'n tafeldoek. 

Terapeut: Wat kan jy daarmee doen? 

Kliemt: Ek kan piekniek hou op die gras tussen die bloekoms. 

Terapeut: Hoe kan jou !ewe verander omdat jy al hierdie dinge gedoen het? 

Klient: Ek kan rustig wees. Kan tuin toe gaan. Ek is rustig, ek lewe! 

Die simptoom intensifiserende insidente is ontbloot met behulp van die "Die drie 

bokse". Bogenoemde uiteensetting beskryf die wyse waarop herbetekening tel kens 

plaasgevind het. AI vier hoekstene van die mediese hipnoanalise model is gebruik in 

die hantering van depressie en angs met Pieter. Die mediese hipnoanalise model 

blyk 'n geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie te wees vir die 

suksesvolle hantering van depressie en angs. 

5.3.8 Bevestiging van diagnoses uit terapie 

5.3.8.1 Doel van die bevestiging 

Ten einde die waarde van die mediese hipnoanalise model as diagnostiese tegniek 

en terapeutiese intervensie vir die suksesvolle hantering van depressie en angs te 

demonstreer, is dit nodig om die diagnoses te bevestig vanuit die gevallestudie. Dit 

beteken dat die diagnoses, wat gemaak is vanuit die historisiteitsvraelys en die 

woordassosiasie oefening, tydens die regressies, hetsy na die geboorte 

(voorgeboortelike fase, geboorte en nageboortelike fase) of na die insidente wat 

blootgele word deur die metafoor van "Die drie bokse", bevestig moet word. 

5.3.8.2 Metode en beskrywing van die bevestiging 

Bewuste diagnose 

Die bewuste diagnose was depressie en angs. In die voorgeboortelike fase, tydens 

geboorte en tydens die metafoor van "Die drie bokse" , het Pieter telkens simptome 
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van depressie en angs beskryf, wat bevestig dat elemente van die bewuste diagnose 

ook werklik deur die klient ervaar is. 

Onbewuste diagnose 

In tabel 8 word die inisiele sensitiserende, simptoom produserende en die simptoom 

intensiverende insidente opgesom vir vinnige verwysing in die bespreking wat volg. 

lnisiele sensitiserende insident Voor geboorte op 2 maande in die 

baarmoeder 

Simptoom produserende insident Geboorte 

Simptoom intensiverende insidente Ouma se kombuis (boks 1) 

Aileen in danker gang (boks 2) 

TABEL 8 

Die sindrome wat vanuit die historisiteitsvraelys en woordassosiasie oefening 

ge'identifiseer is, word vervolgens vergelyk met die belewenisse soos wat Pieter dit in 

hipnose beskryf het. 

Die sindrome BAS, DES, WZS, lOP, JDP en POL: 

Voor geboorte het Pieter op twee maande in die baarmoeder fisieke simptome 

beskryf soos stywe skouer en nek, bene en voete wat koud kry. Dit was die begin 

van 'n doodsverwagting sindroom (DES) en 'n lewende lyk sindroom (WZS). Hy het 

ook gevoelens van bangheid, onsekerheid, hartseer, alleenheid en magteloosheid 

ervaar wat gepaard gegaan het met 'n besluit dat hy besig is om dood te gaan, wat 

die begin was van 'n lewende lyk sindroom (WZS) en 'n identiteitsprobleem (lOP). Dit 

was ook die begin van 'n Ponce de Leon sindroom (POL) aangesien iemand wat 

dood is, nie ouer of grater word nie. Hierdie waarnemings is die eerste keer gemaak 

op die ouderdom van twee maande, binne in die baarmoeder. Daar is so bevestig dat 

die meeste sindrome wat in die historisiteitsvraelys en woordassosiasie oefening 

ge'identifiseer is, wei tydens die inisiele sensitiserende insident deur die klient as 

simptome ervaar is. 

Die geboorteversmoringsindroom (BAS), doodsverwagting sindroom (DES), lewende 

lyk sindroom (WZS) en identiteitsprobleem (lOP) is tydens die geboorte bevestig 

waar sy regter skouer en arm vasgesit het en hy asemnood ervaar het. Hy het 
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probeer baklei om los te kom maar het net moeer geraak en meer sender asem 

geword. Die pyn in sy bors, soos hy in daardie situasie probeer asemhaal het, is 

dieselfde pyn wat hy ervaar tydens die angsaanvalle en wanneer hy hartseer raak. 

Dus het die klient ook die sindrome wat vanuit die aanvanklike onbewuste diagnose 

ge·identifiseer is, as simptome ervaar tydens geboorte - die simptoom produserende 

insident. 

In boks 1 van die metafoor van "Die drie bokse" (die oorsprong van die probleem), 

het Pieter beskryf dat hy aileen, bang, vas en magteloos gevoel het (die eerste 

simptoom intensiverende insident wat beskryf is). Hy het besluit dit beteken hy kan 

doodgaan, wat 'n bevestiging is van 'n doodsverwagting sindroom (DES). In boks 2 

(die instandhouding van die probleem) voel hy bang, hy sit vas en hy voel 

vasgevang. Hy het besluit dit beteken hy gaan dood, wat bevestigend is van 'n 

lewende lyk sindroom (WZS) en 'n identiteitsprobleem (lOP). 

Die vermoede bestaan dat sy skuldsindroom (JDP) en identiteitsprobleem (lOP) 

ontstaan het voor geboorte waar sy pa 'n dogter wou he. Dit is moontlik dat die 

skuldsindroom (JDP) versterk is tydens sy kindertyd waar sy pa militaristies was en 

later tydens sy seksuele ervarings. Hy het ook 'n buite egtelike verhouding gehad wat 

hy nooit genoem het nie. Aangesien hy ook nie hulp hiermee gevra het nie, is dit nie 

in terapie aangeraak nie. 

Met die uitsondering van die skuldsindroom (JDP}, is aldie sindrome wat tydens die 

afneem van die historisiteitsvraelys en die woordassosiasie oefening geTdentifiseer 

is, bevestig deur die waarnemings van die klient. Tydens al drie fases van die 

drievoudige allergeen teorie (soos in Tabel 8 opgesom), het die waarnemings tydens 

terapie wei die aanvanklike diagnoses herbevestig. 

5.3.8.3 Resultaat van die bevestiging 

Die aanvanklike diagnoses is dus bevestig deur waarnemings en gevolgtrekkings 

tydens die terapie. Sodoende blyk die mediese hipnoanalise model uitstekende 

diagnostiese sowel as terapeutiese waarde te he. 

165 



5.4 INTERPRETASIE VAN DIE GEVALLESTUDIE 

In hierdie hoofstuk is die mediese hipnoanalise model gebruik om met behulp van 'n 

gevallestudie te demonstreer dat dit 'n geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese 

intervensie is vir die suksesvolle hantering van depressie en angs. Dit het wei die 

volgende aspekte van die oorsprong van depressie en angs (wat as maatstaf gebruik 

is vir wat die geskikte model sal moet aanspreek), aangespreek: 

o Die aard van die bedreiging. 

o Die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die verlede. 

o Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten 

opsigte van homself, sy eie waarde, sy wereld en toekoms. 

5.4.1.1 Die aard van die bedreiging 

Pieter het 'n fisieke bedreiging ervaar op 'n ouderdom van twee maande in die 

baarmoeder. Hy het dit beteken dat hy doodgaan, wat die begin was van verskeie 

sindrome soos in die gevallestudie aangedui. Dit het hom sensitief gemaak vir enige 

soortgelyke situasies in die toekoms, en ook sy gedrag gerig. Die terapie was in staat 

om herbetekening teweeg te bring, en het dus sodoende die aard van Pieter se 

bedreiging ten volle aangespreek. 

5.4.1.2 Die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die 
verlede 

Tydens die toepassing van "Die drie bokse" metafoor, het die klient in die tweede 

boks (aileen in die donker gang) aangedui dat hy stresvolle situasies hanteer het op 

dieselfde patroon wat deur sy depressie en angs gedikteer is - onttrekking. Die 

oorsprong van hierdie gedrag het egter gele in die onderliggende probleme soos wat 

dit ge'identifiseer is tydens die terapie. Die betekenis wat hy aan sy waarnemings 

geheg het tydens die ervaring van die onderliggende probleem, het sy optrede 

daarna bepaal. Mediese hipnoanalise was egter in staat om nie aileen die 

onderliggende probleem te herbeteken nie, maar ook sy optrede daarna in ware 

perspektief te stel. Dit is bereik deur eerstens die klient te lei om te besef dat hy 'n 

keuse het om anders op te tree, en tweedens 'n suggestie te plaas om hiermee te 

help (verwys na die afdeling 5.3.7, waarin die sessie met die klient weergegee is). 

Die mediese hipnoanalise model is dus in staat om situasies uit die verlede bloot te 

le, te herbeteken en hulp te verleen met die vestiging van blywende nuwe patrone. 
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5.4.1.3 Die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies 
(gedagtepatrone) ten opsigte van homself, sy eie waarde en sy wereld. 

In die gevallestudie wat in hierdie hoofstuk gebruik is, het Pieter insidente beleef 

waar hy 'n suggestie aanvaar het dat hy doodgegaan het, wat die lewende lyk 

sindroom (WZS) sowel as 'n Ponce de Leon (POL) tot gevolg gehad het. As gevolg 

hiervan was hy nie verder in staat om toe te tree tot en deel te neem aan die lewe 

nie. Pieter het dus gedink, gevoel en opgetree volgens die ouderdom waarop hy 

vasgesteek het. 

Aangesien Pieter dus onbewustelik in kindertyd vasgesteek het, was die oplossings 

waarmee hy vorendag gekom het om die aanslae van die lewe te hanteer so 

onvoldoende dat dit hom oortuig het dat, wat ookal hy aanpak in die toekoms, dit 

dieselfde uitkoms gaan he as die insidente van die verlede. Pieter het die wereld 

sees 'n kind ervaar, en sees 'n kind gereageer daarop. Sees wat in die gevallestudie 

aangedui is, is die tegnieke gebruik om Pieter se huidige, volwasse kognitiewe 

vermoens in te span om insig in sy gedagtepatrone en optrede te bewerkstellig as 'n 

basis vir sy toekomstige interpretasies. 

Uit die verloop van die terapie blyk dit dat dit moontlik was om gebruik te maak van 

ouderdomsregressie, 'n fenomeen van hipnose, ten einde die sin- en 

betekenisgewing aan die inhoude van die opvoedingsgebeure te ondersoek. 

Sodoende is problematiese gebeure ge'identifiseer en vasgestel. Daar is in hipnose 

terug gegaan na die tyd waar die problematiese gebeure plaasgevind het. Pieter se 

werklike emosies en kognitiewe redenasies op daardie spesifieke tyd in sy lewe is 

blootgele en sy sin- en betekenisgewing van daardie tyd is verander. Sodoende is sy 

ervaringsbesit verander en ken dit na diepte en omvang toeneem. In der waarheid 

het heropvoeding plaasgevind. 

Die mediese hipnoanalise model het dus nie aileen die konseptuele voorstellings en 

interpretasies ten opsigte van homself, sy eie waarde, sy wereld en toekoms 

blootgele nie, maar was oak in staat om dit te verander. 

5.4.1.4 Gevolgtrekking 

Elke persoon analiseer 'n nuwe stresvolle situasie of bedreiging vanuit sy persepsies 

en verwysingsraamwerk uit die verlede. Wanneer die bedreiging in die klient se lewe 

voorkom, is hy in die gewoonte om vanuit 'n depressiewe en angsvolle 
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verwysingsraamwerk te dink en op te tree. Hierdie wyse van dink en optree is 

volgens sy onbewuste beter vir sy oorlewing van die stresvolle situasie, as wat denke 

en optrede vanuit 'n verwysingsraamwerk van die werklike ondertiggende probleem 

sou wees. Vanuit hierdie wyses van dink word die aard van die bedreiging 

geanaliseer en op grond daarvan opgetree. Die mediese hipnoanalise model is by 

magte om die werklike onderliggende probleem bloot te h§ en te verwyder. Sodoende 

is die persoon vry van foutiewe persepsies van die verlede en in staat om te dink en 

op te tree volgens die nuwe, akkurate persepsies. Die persoon is dan vry om 

stresvolle situasies en bedreigings suksesvol te hanteer, wat sy toekomstige optrede 

rig. Deur hierdie meganismes, het mediese hipnoanalise homself bewys as 'n 

terapeutiese ingreep wat voldoen aan die vereistes wat gestel is om depressie en 

angs suksesvol aan te spreek. 

In afdeling 2. 4 is die vereiste gestel dat 'n terapie wat die oorsprong van depressie 

en angs suksesvol kan hanteer, drie aspekte meet aanspreek. Die gevallestudie kon 

gebruik word om aan te toon dat die mediese hipnoanalise model wei al hierdie 

aspekte suksesvol aangespreek het. Die mediese hipnoanalise model is daarom 

geskik as diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie 'Vir die suksesvolle 

hantering van depressie en angs. 

5.5 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is 'n gevallestudie bespreek om sodoende die wyse waarop die 

werklike onderliggende psigologiese oorsake van depressie en angs met hipnose 

aangespreek kan word, te demonstreer. 

Uit die gevallestudie blyk dat die onderliggende psigologiese oorsake van beide 

depressie en angs identifiseerbaar en oplosbaar is. Die kern van die psigologiese 

oorsake van depressie en angs h§ by 'n gedagte(s) wat afkomstig is van 'n insident(e) 

wat lank gelede plaasgevind het en nie op daardie tyd verwyder kon word uit die 

onbewuste nie. 

Die mediese hipnoanalise model is gebruik om hierdie gedagte(s) te verwyder en 

. sodoende die probleme op te los. Die onderliggende psigologiese oorsake van beide 

depressie en angs is ten volle deur mediese hipnoanalise verwyder. Sodoende is die 

geskiktheid van die mediese hipnoanalise model as diagnostiese tegniek en 

terapeutiese intervensie gedemonstreer. 
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HOOFSTUK6 

SAMEVATTING, BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

Yapko (1997: xviii) vergelyk die lewe met 'n Rorschach plaat en se: "Life doesn't 

have an objective or assigned meaning. We give it meaning by our individual values, 

beliefs, relationships, careers, hobbies, and other life experiences". Die lewe is huidig 

baie gekompliseerd. Baie mense ervaar die aanslae van die lewe so oorweldigend 

dat hulle dit nie realisties kan hanteer nie. Ander raak uitgeput in die hantering van 

die aanslae van die lewe. Stres is 'n basiese komponent van depressie (Yapko, 

1997: 4 ). Elke persoon ervaar en hanteer stres op sy eie manier. Dit is die hoofrede 

waarom depressie in soveel verskillende vorme voorkom en daarom soms baie 

moeilik diagnoseerbaar is. Sommige mense is dus om hierdie rede depressief sonder 

om dit te besef. Angs kom soos stres dikwels saam met depressie voor. In Amerika 

is depressie huidig die mees algemene probleem in geestesgesondheid. Dit affekteer 

aile ouderdomsgroepe hoewel meer mense in die ouderdomsgroep 25 tot 44 geneig 

is om daaraan te ly. Op hierdie stadium groei die adolessente groep wat aan 

depressie ly die vinnigste. 

Sims et al ( 1988: vii) huldig die volgende opinie: "Anxiety may prove to be not just a 

nuisance but a calamity to an individual. It can pervade every aspect of human 

activity and alter the way he or she sees the world to such an extent that he can no 

longer cope adequately with the ordinary demands of life. This can result in 

considerable economic cost and human suffering to the victim and his family". 

6.2 SAMEVATTING 

In hoofstuk een is 'n algemene uiteensetting gegee van die probleemstellings en 

doelstellings van die studie. Sekere belangrike begrippe is verhelder en 'n plan van 

ondersoek is uiteengesit. 

In hoofstuk twee is die terme "depressie" en "angs" vanuit die literatuur gedefinieer, 

hul teoretiese oorspronge ondersoek en gekyk na die ontstaan en oorsake van elk. 

Die gevolgtrekking is gemaak dat die ondertiggende verwantskap van depressie en 

angs tweeledig van aard is. Eerstens is daar 'n gemeenskaplike oorsprong wat gelee 

is in persepsies rondom die aard van die bedreiging, die aard van die persoon se 

optrede in soortgelyke situasies in die vertede en die persoon se konseptuele 
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voorstellings en interpretasies (gedagtepatrone) ten opsigte van homself, sy eie 

waarde, sy wereld en toekoms. Tweedens blyk dat chroniese wanaangepaste 

emosionele toestande (sees depressie en angs) wat nie verander nie, die resultaat is 

van emosionele prosesse wat onderbreek of onvoltooid is. 

In hoofstuk drie is die rol van oordrag en weerstand in psigoterapie bestudeer. Die 

verskil tussen hipnoterapie en hipnoanalise is uitgewys. Verskillende vorme van 

hipnoterapie is ondersoek op grand van die onderliggende verwantskap tussen 

depressie en angs. Die mediese hipnoanalise model is gei'dentifiseer om in terme 

van geskiktheid as diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie beoordeel te 

word ten einde depressie en angs suksesvol te kan hanteer. 

In hoofstuk vier is die mediese hipnoanalise model verder na aard en wese 

ondersoek ten einde depressie en angs te kan hanteer. Die model is beoordeel aan 

die hand van die gemeenskaplike oorsprong van depressie en angs wat in hoofstuk 

twee vasgestel is. Daar is gevind dat die mediese hipnoanalise model 'n geskikte 

diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie is vir die hantering van depressie en 

angs. 

In hoofstuk vyf is 'n gevallestudie aangebied waarvolgens daar gedemonstreer is 

hoe die mediese hipnoanalise model die wesenskenmerke van depressie en angs 

suksesvol aanspreek. Die volledige proses van diagnostisering is beskryf en 

verduidelik. 

In hoofstuk ses word die studie saamgevat. In die bevindinge word die mate 

weergegee waarin die gevallestudies die toepaslikheid van die literatuurstudies 

toelig. Laastens word aanbevelings rakende die studie gemaak. 

6.3 BEVINDINGE 

Die probleemstelling vir hierdie studie is in hoofstuk een as volg gedefinieer: Is dit 

moontlik om depressie en angs met hipnoterapeutiese tegnieke aan te spreek? 

lndien wei, wat is die aard en omvang van die terapie? 

Om die probleemstelling te ondersoek, is dit opgedeel in 'n aantal 

neweprobleemstellings. Vanuit die neweprobleemstellings, is doelstellings vir die 

studie opgestel, sodanig dat die probleemstelling aangespreek word. 
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Die onderskeie doelstellings en bevindinge word vervolgens opgesom: 

Doelstelling 1 

Om die onderliggende verwantskap tussen depressie en angs te bepaal, deur die 

volgende aan te spreek: 

o Om die oorsprong van depressie bloat te le deur die ontstaan en oorsake 

daarvan te ondersoek. 

o Om die oorsprong van angs uit te wys deur die ontstaan en oorsake 

daarvan te bestudeer. 

o Om te seek na 'n onderliggende verwantskap tussen depressie en angs 

deur te fokus op moontlike gemeenskaplike onderliggende emosionele 

prosesse by beide wat ter sprake is. 

Ten opsigte van bogenoemde doelstelling is daar aangedui dat die onderliggende 

verwantskap van depressie en angs tweeledig van aard is: 

o Gemeenskaplike oorsprong, gelee in 

o die aard van die bedreiging, 

o die aard van die persoon se optrede in soortgelyke situasies in die 

verlede en 

o die persoon se konseptuele voorstellings en interpretasies 

(gedagtepatrone) ten opsigte van homself, sy eie waarde en sy wereld. 

o Onderliggende emosionele prosesse: 

o chroniese wanaangepaste emosionele toestande (sacs depressie en 

angs) wat nie verander nie, is die resultaat van emosionele prosesse wat 

onderbreek of onvoltooid is. 

Doelstelling 2 

Om te bepaal of hipnoterapie 'n geskikte terapeutiese intervensie is, deur die 

volgende te bereik: 

o Om die aard en omvang van hipnoterapie te ondersoek. 

o Om te bepaal hoe hipnoterapie aansluit by die onderliggende 

verwantskap tussen depressie en angs. 

In die lig van bogenoemde doelstelling is die gevolgtrekking gemaak dat die aard en 

omvang van hipnoterapie sodanig is dat die gebruik van hipnose die vooruitsig 

daarstel van 'n korttermyn intervensie strategie. 
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Doelstelling 3 

Om te bepaal of die mediese hipnoanalise model gebruik kan word in die hantering 

van depressie en angs, deur die volgende aan te spreek: 

o Om die aard en omvang van die mediese hipnoanalise model te 

ondersoek. 

o Om die toepaslikheid daarvan vir die hantering van depressie en angs te 

ondersoek, deur na die onderliggende verband tussen depressie en angs 

te verwys. 

Ten opsigte van bogenoemde doelstelling is gevind dat die mediese hipnoanalise 

model 'n geskikte diagnostiese tegniek en terapeutiese intervensie vir die hantering 

van depressie en angs is. 

Doelste/ling 4 

Om te bepaal of die teoretiese raamwerk wat deur die studie gestel word, genlustreer 

kan word deur die toepassing daarvan op 'n werklike geval. 

In die lig van bogenoemde doelstelling is gevind dat die gevallestudie die teoretiese 

raamwerk, wat deur die studie gestel is, duidelik ken illustreer en bevestig. 

Die bevindinge random die doelstellings word gevolglik as volg saamgevat om die 

studie se probleemstelling aan te spreek: 

Prob/eemste/ling: 

Is dit moontlik om depressie en angs met hipnoterapeutiese tegnieke aan te spreek? 

lndien wei, wat is die aard en omvang van die terapie? 

Bevinding: 

Dit is wei moontlik om depressie en angs met hipnoterapeutiese tegnieke aan te 

spreek. Die mediese hipnoanalise model sestet toepaslike diagnostiese prosedures 

maak dit moontlik om die werklike grondliggende oorsake te identifiseer, asook die 

patroon van betekening wat daarna aan soortgelyke voorvalle gegee word. Deur 

gebruik te maak van 'n klient se huidige kognitiewe vermoens, kan hierdie 

grondliggende oorsaak herbeteken word, en kan die gewoonte om aile verdere 

verwante voorvalle vanuit 'n depressiewe en angstige oogpunt te beleef, oak gestaak 

word. 
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6.4 AANBEVELINGS 

Na aanleiding van die bevindinge van hierdie ondersoek kan die volgende 

aanbevelings gemaak word: 

a Deeglike opleiding in hipnose en hipnoterapie is nodig vir sielkundiges en dokters 

ten einde die al groter wordende probleem van depressie en angs op 'n 

dinamiese, korttermyn en gerigte wyse te hanteer. 

a Daar is 'n behoefte aan riglyne vir die publiek om simptome van depressie en 

angs vroegtydig te identifiseer by volwassenes sowel as by kinders. 

a Die wesenskenmerke van suggesties behoort ondersoek te word ten einde die 

ander drie modelle van terapie wat in Suid-Afrika gebruik word, te beoordeel ten 

opsigte van die effektiwiteit waarin suggesties kan slaag om die oorsprong van 

depressie en angs suksesvol aan te spreek. 
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