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GESOND-WEES
in traumatiese tye

Oop hart, oop denke en nuwe wilskrag  
  In die tyd waarin ons leef, word ons almal uitgedaag deur die draaikolk van 

krisisse, traumatiese gebeure en ontwrigting – ons tyd word gekenmerk deur 
verlies, onsekerheid, vervreemding en emosionele pyn. Hierdie trauma het ’n 
geweldige impak op ons geestelike, fisiese, emosionele en sosiale gesondheid – 
ons algemene welstand. Ons het meganismes nodig waarmee ons van die trauma 
kan herstel, ons kan reoriënteer na ’n tyd van disoriëntasie, en ons gebalanseerde 
lewensritme kan terugwen. 

Wat is geestesgesondheid en ’n veerkragtige lewensritme? 
Geestesgesondheid is ’n toestand waarin ons op realistiese wyse bewus is van ons potensiaal en vermoë (innerlike krag) 
om normale stresfaktore in ons lewe te kan hanteer; om produktiewe en betekenisvolle werk te verrig; om goeie 
verhoudings te handhaaf; en om by die huis en in ons gemeenskap ’n konstruktiewe rol te speel. Dit sluit emosionele, 
sielkundige en sosiale welstand in; dit bepaal hoe ons dink, voel en handel. 

Die woord veerkragtigheid dui op ons vermoë om die stampe en stote van die lewe 
te absorbeer, amper soos ’n motor se skokbrekers op ’n slegte padoppervlak. 
Veerkragtige mense laat nie toe dat die uitdagings van die lewe hulle breek of 
van spoor af dwing nie. 

Lewensritme dui weer op die gereelde, herhalende patroon waarmee ons 
leef – die roetine van dag en nag, wakker wees en slaap, die seisoene soos 
wat God dit vir ons bepaal het. Byvoorbeeld, daaglikse gewoontes of 
roetines kan ons op spoor hou en ons help om ’n meer gebalanseerde en 
produktiewe lewe te leef. Dit stel ons in staat om binne die struktuur van 
ons alledaagse lewe vryheid, fisiese-, emosionele- en geestesgesondheid te 
ervaar! 

Veerkragtige Lewensritme (VLR) dui op ’n gesonde en gebalanseerde lewenstyl of lewensritme waarin ons die storms 
van die lewe kan hanteer. ’n Veerkragtige Lewensritme sluit ons emosionele, sielkundige en sosiale welstand in. Dit 
bepaal hoe ons dink, voel en optree. Dit bepaal die keuses wat ons maak, hoe ons stres hanteer en hoe ons met ander 
oor die weg kom. 

Die impak van trauma 
Benewens die normale uitdagings en stresfaktore van die lewe, het die Covid 19 pandemie wydverspreide 
ontwrigting, onsekerheid en verlies meegebring – dit het ons lewensritme ontwrig. Die traumatiese impak van die 
pandemie is vererger deur die lang en uitgerekte periode van stres, die politieke onrus, droogtes en ander ekstreme 
weerverskynsels as gevolg van klimaatsveranderinge, ekonomiese agteruitgang wat tot werkloosheid en ’n stryd om 
oorlewing gelei het, disinformasie in die media, wydverspreide korrupsie, toenemende rassespanning en veral ook 
huishoudelike en openbare geweld. 

Dit alles het gelei tot emosionele- en geestes-gesondheidsprobleme, angs, depressie, eensaamheid, vrees en woede. 
Dit affekteer ons verhoudings, ons energievlakke en werksverrigting, ons vermoë om sinvolle besluite te neem, 
ons algemene welstand en geestesgesondheid. Versorgers en leiers in die gemeenskap is oorlaai en uitgeput. Dit 
beïnvloed individue en gesinne, maar ook groepe mense en hele samelewings. Ons ly aan wat kollektiewe trauma 
genoem word. 
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Hoe herwin ons balans en herstel ons  ’n veerkragtige lewensstyl? 
Hoe kan ons ons lewe na veerkragtigheid herstel? Waar begin ons? Hoe 
kan ons weer ’n geïntegreerde lewe leef?   

 ♥ Daar is verskillende spesialiste in traumaberading wat ons kan help. 
As ons voel dat ons dit regtig nie self kan hanteer nie, sal dit wys 
wees om ’n sielkundige, ’n pastorale berader of terapeut te spreek. 
Om ons stories binne veilige ruimtes te vertel, en te beleef dat ’n 
professionele persoon met onderskeiding en deernis na ons luister, 
is baie belangrik. 

 ♥ Om ons verhale binne groepsessies of werkswinkels wat goed begelei 
word te vertel, kan baie help. 

 ♥ ’n Verantwoordelike vorm van selfsorg is ook van groot waarde. 
Selfsorg is ’n bewustelike stap wat ons neem om ons fisiese-, 
emosionele en geestesgesondheid  te verbeter en daaroor beheer 
te neem. Selfsorg is onontbeerlik vir die bou van veerkragtigheid te 
midde van die stresfaktore wat ons nie kan kontroleer of uitskakel 
nie. As ons stappe geneem het om vir ons liggaam en gees te sorg, sal 
ons beter toegerus wees om ’n kwaliteit lewe te leef. 

 ♥ Kognitiewe Gedragsteorie/terapie kan help om die balans in alle fasette 
van ons lewe te herstel. Dit is ’n korttermyn, doelgerigte terapeutiese 
program wat ’n praktiese benadering tot probleemoplossing behels. 
Die bedoeling is om problematiese denkprosesse wat ons denke en emosies beïnvloed, te verander. Dit kan toegepas word 
op ’n verskeidenheid van probleme, byvoorbeeld angs, depressie, eensaamheid en verhoudings. Dit gee spesiale aandag 
aan die verhouding tussen ’n individu se probleme, gedrag en denke.

 Spiritualiteit in die sentrum 
Ons moet ook die balans bewaar deur spiritualiteit in die sentrum van ons 
lewe te behou. ’n Verantwoordelike en gesonde spiritualiteit sal ons die krag 
gee om stres by die huis te hanteer, maar ook by die werk of enige terrein 
van ons lewe. Dit sal ons die geestelike en emosionele intelligensie bied wat 
nodig is vir veerkragtigheid, om te behoort en selfs ook om ander in die 
proses te help. 

Om alles te kan hanteer, moet ons in verbinding bly met die Bron van ons krag. 
Om die Skrif as ons kompas te lees, te bid, sinvol deel van ’n gemeenskap te 
wees en aanvaar te word, help ons om ons spiritualiteit te bou. Die rol van 
die geloofsgemeenskap is om te ondersteun, te inspireer en gebrokenheid 
van hart te heel (Jesaja 61:1). Die Here is naby aan die wat gebroke van hart is 
en Hy verlos hulle wat ’n verbryselde gees het (Psalm 34:18). 
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Ons het innerlike krag en wysheid nodig om  
’n Veerkragtige Lewensritme te ontwikkel en 

’n  Veerkragtige Lewenstyl uit te leef. 
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 Program oor Veerkragtige Lewensritme
Kerke en Bedryfsielkundiges neem hande om ’n  program oor Veerkragtige Lewensritme daar te stel. Gratis pamflette 
is ook beskikbaar. Gemeentes en groepe is welkom om deel te neem.  

Die Veerkragtige Lewensritme bewusmakingsprogram se uitkomste behels onder meer die volgende: 

 ♥ Verbreek die stigma van Geestessiekte 
 ♥ Beter kennis en bewussyn van simptome van geestessiektes 
 ♥ Beter kennis en begrip van ’n traumatiese gebeurtenis en die impak daarvan op persoonlike denke, emosies en 

gedrag
 ♥ Erkenning van persoonlike behoeftes en die ontwikkeling van ’n selfsorg plan 
 ♥ Stimuleer gesonde denke, lewensritme en lewenstyl 
 ♥ Bou ’n sterker selfbeeld en ’n sin vir behoort 

Die ontwerp van ’n Veerkragtige Lewensritme program:

 ♥ Bou veerkragtigheid – rus mense toe en bemagtig hulle om stresfaktore soos angs, eensaamheid, woede, 
selfbeeldprobleme en depressie te hanteer en te bestuur 

 ♥ Verminder stres – gereedskap wat ontwerp is om voortdurende geestes- en emosionele stresfaktore te verminder. 
 ♥ Vernuwe ons denke, emosies en gedrag – dit sal help om ons identiteit, verhoudinge, betekenis en doelwitte in 

die lewe te hernu. 

Die Veerkragtige Lewensritme program sluit ook studiemateriaal in wat gepak is met relevante Bybel-stories en 
praktiese gereedskap wat ontwerp is om ons te help met: 

 ♥ Die vernuwing van ons denke 
 ♥ Die bestuur van stressors, spanning, gemoeds-toestand en innerlike vreugde 
 ♥ Die stimulasie van positiewe denke en die vermindering van negatiewe denkpatrone  
 ♥ Die bou van vertroue en geestelike krag 
 ♥ Die bemagtiging om ’n gevoel van behoort en gesonde verhoudings te bou  
 ♥ Die deel van ons lewensverhaal met ander 

 Vir verdere inligting oor kursusse en pamflette, skakel CLF by 
021 8736964, info@clf.co.za of www.clf.co.za 

Die program word ondersteun deur: 
Diakonia – NG Kerk Weskaap 
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