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HOOFSTUK 10 
HOE KAN ONS ONSSELF VOORBEREI OP TOEKOMSTIGE TRAUMA? 

 
 
Talle persone wat êrens in die verlede deur ‘n traumatiese ervaring gegaan 

het beleef een of ander tyd op ‘n later stadium in hul lewens weer 

omstandighede waar hulle die lesse en die beginsels wat hulle in die verlede 

geleer het nou met vrug kan toepas. Indien ons dus leer vanuit die pyn van 

die verlede, hou die trauma en krisisse van die toekoms minder van ‘n 

verskrikking in en kan ons dit makliker bemeester. 

 

• Die kwaliteit van ons bestaande verhoudings 
Die persoon wat trauma die beste oorleef, is die een wat reeds voor die tyd 

beskik oor kwaliteit-verhoudings. Oorlogsgevangenes, gyselaars en ander 

slagoffers is gewoonlik uiters dankbaar teenoor God vir die rol van hulle 

families aangesien hierdie die primêre sosiale netwerk is wat aan ons 

lewens sin en betekenis gee en ons deur moeilike tye dra. Gedurende tye 

van voorspoed moet ons onsself gevolglik die vraag afvra: Waar staan ek 

in my verhouding met my kinders, my ouers, my huweliksmaat, en my 

naby-vriende? 

Hierdie is my sosiale netwerk wat vir my ‘n lewensaar word wanneer 

trauma toeslaan. Dit gebeur so dikwels dat ons die basiese instandhouding 

aan ons naby-verhoudings verwaarloos en dan agterna deur baie verwyte 

moet werk wanneer trauma ingetree het. 

Een van die gevolge is dan dat die verwerking van die werklike trauma nog 

meer gekompliseerd kan raak aangesien daar dan ‘n tweede trauma kan 

ontwikkel as gevolg van selfverwyte vanweë afgeskeepte en 

verwaarloosde verhoudings. 

 

• ’n Egte geloofsbasis 

Verder is dit ook belangrik dat die persoon sal beskik oor ‘n egte en 

realistiese geloofsbasis aangesien dit ’n raamwerk kan bied wat kan help 

om sin en betekenis te gee wanneer daar geen tydelike sin meer te vind is 
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nie. Dikwels is ons geloof wel in staat om sin vanuit die absurde te maak. 

James Callahan stel dit treffend: “There is something stronger than 

memory, and that is hope.” 

’n Verdere vraag wat ons onsself moet afvraag in tye van voorspoed is dus 

die volgende: Is my verhouding met God wat dit behoort te wees? 

 

• Hoopvolle vasberadenheid 
Een van die beste wyses om voorbereid te wees op potensiële trauma is 

om ‘n benadering van hoopvolle vasberadenheid (hopeful tenacity) aan te 

kweek. Hierdie is ‘n aspek wat persone deurgedra het selfs onder die 

moeilikste omstandighede. Hulle het die hoopvolle vasberadenheid in hul 

binneste ontvang om te midde van die mees intense psigiese en fisiese 

pyn vas te staan en steeds hoopvol te bly - dit geld terminale pasiënte, 

persone wat HIV positief is, ouers wat kinders verloor het, en ook 

oorlogsveterane wat geworstel het met die gevolge van die oorlog.  

Dit is dus belangrik om ook ‘n hoopvolle gees in jou binneste te laat groei 

gedurende normale tye van voorspoed. Sommige mag van mening wees 

dat so ‘n hoopvolle benadering eintlik maar ‘n spesiale gawe is, of slegs 

gekoppel mag wees aan sekere besondere persoonlikheidstipes. 

Hierteenoor kan ons egter sê dat ‘n hoopvolle benadering beskikbaar is vir 

elkeen. Elke persoon moet egter êrens tot die besef kom dat die wyse 

waarop ons na ons eie lewens kyk, asook na die traumas wat oor ons pad 

gekom het, in ’n sekere sin ons eie keuse is. Dit beklemtoon net weereens 

die belangrikheid van ’n innerlike wilsbesluit wat êrens nà die traumatiese 

gebeure moet plaasvind.  

Die lewe kan ons langs baie weë neem wat ru en gevaarlik is, maar selfs 

langs daardie weë kan daar mooi dinge wees wat ons kan bemoedig. Selfs 

oorlewendes van die Auschwitz kamp in Nazi-Duitsland het vertel dat hulle 

by geleentheid oorweldig was deur die skoonheid van ‘n vroeë oggend 

sonsopkoms soos wat die strale daarvan geskyn het deur die krake in die 

mure van hulle gevangenis - en dan het hulle gedurende daardie paar 

minute besef dat te midde van dood en ellende rondom hulle, daar nogtans 

’n stukkie oorweldigende skoonheid asook ligstrale van hoop was wat vir 

hulle moed gegee het vir die toekoms! 
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Ons sou ook hierdie benadering daagliks kon toepas, naamlik om te midde 

van ellende altyd tog wel die ligstraal van hoop raak te sien en waardering 

daarvoor te hê - deur dit te doen, berei ons onsself dan ook voor op enige 

potensiële trauma. In hierdie verband is daar ’n aangrypende voorbeeld in 

Dan 3:17 waar dit gaan oor Daniël se drie vriende wat voor ’n ultimatum 

gestel was om óf die koning se beeld te aanbid, óf in ’n brandende oond 

gegooi te word. Hulle antwoord was die volgende:  

 “Ons het ons God vir wie ons dien.  Hy het die mag om ons te 

red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. 

Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal 

dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.” 

Vergelyk ook Ps 119:109: 

“My life hangs in the balance but I will not give up obedience to 

Your laws… I am determined to obey You until I die” (Living 

Bible). 

Uit die antwoord van Daniël se drie vriende blyk dat hulle ’n onwrikbare 

vertroue in God gehad het. Selfs al sou hul verwagtinge nie realiseer nie, 

was hulle nogtans nie bereid om hul vertroue in Hom prys te gee nie. Iets 

van dieselfde gedagte word deur die Psalmis verwoord in Ps 119:109. Hy 

beleef dit asof sy lewe letterlik aan ’n draadjie hang, maar nogtans sê hy, is 

hy gedetermineerd om God te gehoorsaam totdat hy sterf! 

 

• ‘n Groot genoeg lewensraam 
In hoofstuk 2 het ons verwys na die ervaring wanneer trauma ’n persoon 

tref, en dit toe vergelyk met ’n skildery wat van ’n muur aftuimel en die 

raam en glas wat uitmekaarspat omdat die raam te klein was om die 

lewenswerklikheid van hierdie persoon te omsluit. Hier in die samevatting 

ten slotte is dit gevolglik belangrik om te konstateer dat hierdie persoon se 

lewensraam voortaan groot genoeg moet wees ten einde alle potensiële 

trauma te omvat en te akkommodeer. ’n Groot genoeg raam is een 

waarbinne die realiteit geplaas kan word – dit is getrou aan die realiteit. Dit 

impliseer dat hierdie raam voorsiening maak vir die werklike moontlikheid 

dat iets onaangenaam of traumaties êrens kan gebeur, en wanneer dit dan 

wel plaasvind, dan verpletter dit nie ons geloof nie. 
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Verder beskou ons onsself ook nie as totaal onkwesbaar nie. Op dieselfde 

wyse behoort ons basiese veronderstellinge ook ruimte te laat vir die 

irrasionaliteite in die lewe - hierteenoor sou ’n benadering wees dat alles 

altyd sin sal maak, en dit loop gewoonlik êrens uit op verwarring en 

teleurstelling.  

Deur die genade van die Here en met verloop van tyd kan ons egter wel 

sin, en ten minste sekere antwoorde vind. Dit is hier waar ons geloof en 

ons hoop ‘n belangrike rol speel om uiteindelik by ‘n sekere mate van sin 

en betekenis uit te kom waar daar aanvanklik geen sin was nie (veral 

tydens die trauma). 

Die groter lewensraam help ons ook om te besef dat ons nie altyd moet 

verwag dat die wêreld billik en regverdig teenoor ons sal optree nie. Ons is 

normale wesens en ons het ‘n baie spesifieke Godgegewe sin vir 

regverdigheid - hierdie is egter nie ‘n volmaakte wêreld nie en ons leef te 

midde van ‘n gevalle en bose milieu elke dag, hetsy in onsself of in andere 

rondom ons. 

 

• ‘n Herbesinning oor my identiteit 
Om beter voorbereid te wees op trauma, is dit by geleentheid nodig om 

deeglik te besin aangaande my eie identiteit. Beskik ek oor die nodige 

innerlike sekuriteit, afgesien van die rolle wat ek vervul of die 

verantwoordelikhede wat ek het? Waarin lê my sekuriteite en my 

persoonlike identiteit?  Hoe sien ek myself los van die ander belangrike 

persone in my lewe? Is my selfbeeld geheel en al afhanklik van my titels, 

my loopbaan, my posisie of my gesag oor andere? Indien ek hierdie dinge 

sou verloor, is daar enigiets anders wat my sal inspireer om voort te gaan? 

Dit kan ook gebeur dat ek te veel van my identiteit bou op my kinders en 

hul prestasies, of op dié van my huweliksmaat of op my eie prestasies of 

titels of posisie. Indien dit die geval is en ek hierdie dinge sou verloor dan 

sal die impak van die trauma soveel meer intens wees. As gevolg van 

faktore soos hierdie kan iets soos aftrede vir talle persone ‘n baie 

traumatiese ervaring wees. 
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• Beroepsatisfaksie 
Dit gebeur baie dikwels dat persone ‘n onvergenoegdheid ervaar met hul 

loopbane kort na ‘n traumatiese ervaring - sommige verander selfs van 

loopbaan na groot traumatiese gebeure. Wat gebeur tydens sulke fases 

hou waarskynlik verband met die feit dat alle voorafgaande ontevredenheid 

en opgeboude frustrasies in ons lewens gewoonlik na die oppervlakte 

gedwing word deur die jongste trauma of krisis. Een van die belangrikste 

identiteitsrolle in ons lewens is uiteraard dan ook ons loopbane en beroepe. 

Indien ons hier groot satisfaksie ervaar, kan ons werk ‘n plek van groot 

terapie wees in geval van trauma. Indien my werk egter aan die ander kant, 

‘n plek van dissatisfaksie is dan verander hierdie dissatisfaksie in totale 

ontnugtering na die trauma omdat alle vorige frustrasies nou as’t ware 

geaktiveer is. Een van die gevolge is dat so ’n persoon geneig is om binne 

die eerste jaar na die krisis uit hul werk bedank. 

Die boodskap hieruit vir die meeste van ons met betrekking tot die voor-

trauma fase is die volgende: ons kan onsself beter voorberei op trauma 

deur te sorg dat ons in die tipe beroep staan wat ons geniet en waarbinne 

ons maksimum vervulling ervaar. Die belangrike vraag om jouself in hierdie 

opsig af te vra, is dan die volgende: Is ek besig om met my lewe te doen dit 

wat ek graag wil doen? Of anders gestel: Is ek besig met dit wat die passie 

is van my hart? Indien die antwoord nee is, dan kan dit ‘n aanduiding wees 

dat ek nie in die gewenste posisie verkeer om potensiële trauma te hanteer 

nie. 

 

• Om aan beide kante van die straat te leef 
Die goeie nuus vir die getraumatiseerde persoon is dat ‘n mens trauma kan 

oorleef. Slegs wanneer getraumatiseerde persone hulself isoleer en begin 

dink dat niemand hulle verstaan nie, is oorlewing moeilik. Wanneer hulle 

egter bereid is om hul pyn en woede en vrese met andere te deel wat 

dieselfde trauma beleef het, besef hulle dat hul reaksies eintlik normaal 

onder die omstandighede is. 

Verder is dit so dat wanneer die getraumatiseerde persoon uiteindelik 

verder beweeg, hulle nooit weer dieselfde kan wees nie. Hulle het ‘n ander 
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siening van die lewe as gevolg van die louterende ervaring waardeur hulle 

gegaan het - hulle het pyn ervaar, en die pyn het hulle verander vir die res 

van hul lewens. 

 

Ons kan gevolglik sê dat die straat van die lewe twee kante het. Beide 

kante is normaal ten opsigte van dit wat hulle verteenwoordig.  Die een 

kant verteenwoordig al die goeie en aangename dinge van die lewe. Dit is 

waar meeste van ons graag ons huise sal wil bou, intrek en die res van ons 

lewens bly – wanneer ons jonk is dan trek ons gewoonlik ook eerste aan 

hierdie kant van die straat in en ons beraam rooskleurige langtermyn 

skemas en planne vir die toekoms. Traumatiese gebeure dwing ons egter 

op ’n dag om oor te trek na die oorkant van die straat – vir sommige 

persone is hierdie dan ’n  totaal vreemde omgewing aangesien hulle dit 

dikwels eers op ’n laat stadium in hul lewens leer ken – andere het dit 

ongelukkig vroeg reeds op pynlike wyse leer ken. Iets hiervan word 

verwoord deur die Message Vertaling van Luk 6:26: 

“And it’s trouble if you think that life’s all fun and games. 

There’s suffering to be met, and you’re going to meet it.” 

Daar is egter ’n sleutel wat die lewe omsluit en dit kan soos volg 

geformuleer word: 

Om te leer om in ‘n sekere sin aan beide kante van die 
straat tegelyk te kan woon – sonder om enersyds die 
moontlikhede en realiteite van trauma te ignoreer, en 
andersyds jouself nie te ontneem van die beste wat die lewe 
jou bied nie. 

Pred 7:15 in die Message Vertaling som dit treffend op: 

“On a good day enjoy yourself. On a bad day examine your 

conscience. God arranges for both kinds of days so that we 

won’t take anything for granted.”  

Die wonderlike waarheid is verder die feit dat God self aan beide kante van 

hierdie straat woon. Wanneer ons pyn en leed ervaar, dan ervaar Hy die 

pyn saam met ons. Wanneer ons as gewondes roep, dan roep Hy saam 

met ons aangesien Hy nie ‘n vreemdeling aan enige kant van hierdie straat 

is nie. 




