
Veerkragtig
e L

ew
e

n
sr

it
m

e

SELFWAARDE 
en 

SELFBEELD   
Wat is selfbeeld en selfwaarde? 

’n Gesonde selfbeeld of selfwaarde is belangrik vir geestesgesondheid. Jou selfbeeld het te 
doen	met	wat	 jy	 van	 jouself	dink	op	grond	van	 jou	fi	siese	of	 intellektuele	eienskappe.	Dit	kan	ook	

aangeleerde indrukke wees, wat kom uit persoonlike ervarings of die internalisering van ander se opinies. 
Selfwaarde gaan veral ook oor hoe waardevol jy voel – die aanvaarding van wie en hoe jyself is. Om jou selfwaarde 

en selfbeeld te verander, is moeilik. 

Ons	selfbeeld	kan	skeefgetrek	wees.	Dan	ontstaan	daar	soms	in	ons	’n	oordrewe	behoefte	om	aanvaar	te	word,	bekwaam	
te	wees	en	waardevol	te	voel.	Dan	hang	jou	selfbeeld	net	af	van	wat	jy	besit,	wat	ander	van	jou	sê,	of	van	jou	werk	en	
prestasies. Soms kan daar in ons ’n te hoë, onrealistiese selfbeeld ontwikkel – wat grens aan arrogansie. Soms kan dit 
weer ’n te lae selfbeeld wees. ’n Ongesonde selfbeeld kan bydrae tot allerlei geestesongesteldhede soos angs, depressie 
of woede. 

Elke mens het drie basiese behoeftes wat ons denke, emosies en gedrag bepaal:
•	 veiligheid en sekuriteit
•	 aanvaarding en positiewe eiewaarde
•	 verwesenliking van eie potensiaal

Wanneer daar nie aan hierdie behoeftes voldoen word nie, kan jou selfbeeld bepaal of jy: 

Self-aktualisering, bv. 
bereiking van volle potensiaal 
en kreatiwiteit

Selfbeeld, bv. prestasie en 
gevoel van voldoening

Sosiaal, bv. verhoudings, 
vriende

Veiligheidsbehoeftes, bv. 
veilige plek om te woon

Fisiologiese behoefte,
bv. kos, water

Hiërargie van behoeftes

•	 van jouself hou en jouself waardeer
•	 in staat is om besluite te neem en jouself te laat geld
•	 sterkpunte en positiewe aspekte van jouself erken
•	 moeilike en nuwe uitdagings kan aanvaar

•	 jou foute kan erken sonder om jouself onregverdig 
skuld daarvoor te gee

•	 vir jouself tyd gun
•	 glo jy maak saak, goed genoeg is en verdien om 

gelukkig te wees.

Abraham Maslow se “Hiërargie 
van Menslike Behoeftes” het 
aanvanklik	net	op	die	“fi	siese/
liggaamlike” van die mens se 
behoeftes gefokus, terwyl die 
geestelike (spiritualiteit) en 
geestesgesondheid igno-reer 
en	weggelaat	is.	Die	“spirituele”	
is eers later in die “Hiërargie 
van Menslike Behoeftes” 
ingesluit.



Redes vir ’n lae selfbeeld

As jy uitdagende lewensgebeurtenisse of trauma ervaar het, 
soos egskeiding, geweld, rassisme, verwaarlosing, armoede, 
’n natuurramp, of jy is geboelie of sleg behandel, kan dit tot ’n 
lae selfbeeld bydra. Mishandeling, diskriminasie, werkverlies of 
werksverwante	 probleme,	 fi	nansiële	 probleme,	 voortdurende	
stres,	 fi	sieke	 of	 geestes-gesondheidsprobleme	 kan	 alles	 bydrae	
tot ’n lae selfbeeld. 

Gevolge van ’n lae selfbeeld
•	 sosiale onttrekking, minder geneë om oop te maak teenoor 

ander
•	 geen motivering om tekortkominge te oorkom
•	 min selfvertroue, sukkel om met ander oor die weg te kom
•	 liggeraak, gevoelens maklik seergemaak
•	 interpersoonlike	konfl	ik,	jaloesie
•	 gebrek aan innerlike vrede
•	 selfkritiek, selfhaat en selfverwerping

Ouers se aandeel in kinders se lae selfwaarde

Die	meeste	ouers	 is	nie	konsekwent	 in	hou	hulle	hul	kinders	grootmaak	nie.	Ook	nie	 in	hul	gevoelens	 teenoor	hulle	
kinders nie. Kinders se selfbeeld word erg geknou wanneer die ouers
•	 hulle kritiseer, verkleineer en uitskel
•	 onrealistiese standaarde en doelwitte stel
•	 impliseer dat kinders ’n ergernis, onnosel of onbekwaam is
•	 nalaat om kinders drukkies te gee of liefdevol aan te raak
•	 die kinders oorbeskerm of domineer sodat hulle later misluk wanneer hulle gedwing
•	 word om op hulle eie bene te staan 

’n Gesonde selfbeeld 
Om	’n	goeie	selfbeeld	te	bou,	is	nie	maklik	nie.	Dit	is	egter	moontlik	en	binne	jou	vermoë.	Dit	kan	’n	groot	verskil	in	jou	
lewe maak.

Dit	kan	belangrik	wees	om	daaroor	met	’n	goeie	terapeut	of	berader	te	gesels,	maar	dit	is	ook	iets	waaraan	mens	op	
jou eie kan werk. Om jou selfbeeld op te bou, verg werk, vasberadenheid en bereidwilligheid om negatiewe gedagtes oor 
jouself te ondersoek en teë te werk – en om aktief te werk aan ’n meer positiewe en realistiese selfbeeld. 

Praktiese maniere (strategieë) om jou 
selfbeeld te verbeter

Plaas die lys met 
jou positiewe punte 
waar jy dit elke dag 
kan sien. So herinner 
jy jouself dat jy meer 
as net OK is. Wees 

geduldig met jouself 
en die proses, want 
dit sal nie oornag 

verander nie.

•	 Begin ’n dankbaarheidsjoernaal. 
•	 Maak ’n lys van dit waarmee jy goed is: 

bv. kook, sing, gholf, gesels. Almal hou 
daarvan om dinge te doen waarmee 
hulle goed is. So gee jy sonder moeite 
jou selfbeeld ’n gesonde inspuiting

•	 Aanvaar komplimente.
•	 Bou aan positiewe verhoudings 

– vermy mense wat jou selfbeeld 
op een of ander manier afkraak. 
Doen	 moeite	 om	 vriendskappe	 en	
verhoudings met mense te bou wat jou 

’n Lae selfbeeld is nie ’n psigiese 
gesondheidsprobleem nie, maar dit 
hou verband met mekaar. Wanneer jou 
selfbeeld oor tyd afgebreek word en 
die simptome wat dan ervaar word 
nie reg bestuur word nie, kan dit lei 
tot probleme met geestesgesondheid 
bv. depressie of woede-uitbarstings.

aanvaar en waardeer net soos 
jy is.

•	 Wees verdraagsaam teenoor 
jouself. Moenie jouself onnodig 
kritiseer nie. Gee erkenning aan 
jouself vir dit waarmee jy suksesvol 
is, bv. wat sou jy vir ’n vriend in 
dieselfde	 situasie	 gesê	 het.	 Ons	
gee meer dikwels goeie raad aan 
ander as vir onsself.

•	 Doen	goed	met	meer	selfvertroue.
•	 Moenie voorgee nie. 

Lae selfwaarde en -beeld 



•	 Leer	om	“nee”	te	sê.	Wees	eerlik	met	jouself:	jy	hoef	
nie ander mense se belange bo jou eie te plaas nie.

•	 Daag	jouself	uit.	Verskuif	jou	grense:	probeer	goed	
doen waarvoor jy gewoonlik nie kans sien nie. Hou 
hierdie uitdagings realisties.

•	 Stel vir jouself doelwitte en vier die bereiking 
daarvan. 

•	 Gee jouself ’n blaaskans, hou by ’n gesonde 
lewensritme.

•	 Dink	aan	jouself	as	’n	vriend,	waardeer	die	persoon	
wat jy is, wees lief vir jouself, foute en al. 

•	 Dink	positief	en	reg,	vermy	’n	spiraal	van	negatiewe	
gedagtes: “verder broers (en susters), alles wat 
waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles 
wat	rein	is,	alles	wat	lieflik	is,	alles	wat	lof	verdien,	ja	
watter deug of prysenswaardige saak daar ook mag 
wees, rig julle gedagtes daarop ... En die God van 
vrede sal met julle wees. (Filippense 4:8-9) 

Wanneer jy doelbewus hieraan begin werk, sal jou 
selfbeeld beslis gesonder wees.

’n Gesonde spiritualiteit en selfbeeld 
God	het	ons	spesiaal	na	sy	beeld	geskep	(Genesis	1:27).	Dit	beteken	ons	optrede	en	geaardheid	is	bietjie	soos	dié	
van God: 
•	 ons	kan	bewustelik	in	verhoudings	tree	en	liefhê	
•	 ons het ’n estetiese (skoonheid) aanvoeling 
•	 maar ook ’n etiese ingesteldheid (ons voel verantwoordelik, ons doen wat reg is, ons het ’n gewete) 
•	 ons het emosies en ons kan in verhouding met God en ander lewe 
•	 ons kan antwoord op God se woord aan ons, ons kan God aanbid en sy grootheid en goedheid besing – ons is 

dus ook spirituele wesens. 

Hierdie beeld van God is egter versteur deur ons sonde, verganklikheid en uiteindelik die dood. Maar ten spyte 
van ons gebrokenheid is ons so waardevol vir God dat Hy spesiaal vir elkeen van ons die verlossing bewerk het, 
teen ’n hoë prys. Hy het Jesus Christus gestuur om deur sy kruis en opstanding weer die beeld van God in ons te 
kom herstel, ons nuwe mense te maak, en die stukkende verhouding met God, ander, onsself en ons omgewing 
heel te maak. God noem ons dus erfgename van die rykdom van God, ons deel in sy heerlikheid, ons kry ’n nuwe 
identiteit,	naamlik	die	van	’n	verloste,	begenadigde	mens.	Ons	is	beelddraers	van	God.	En	daarin	lê	ons	diepste	
selfwaarde en gesonde selfbeeld. 

In ons verhouding met Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees wat in ons woon en in ons omgang met 
die Woord, word God se beeld al hoe duideliker in ons – iets van God se heerlikheid gee af aan ons; ons aard meer 
en	meer	na	die	Here.	By	dié	wete	begin	ons	pad	na	herstel	in	die	bou	van	’n	gesonde	selfbeeld.	
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