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Hiermee die antwoorde op jou vrae: 

 

WAT IS HIPNOSE EN HOE WERK DIT? 

Hipnose is ‘n alternatiewe staat van bewussyn. (Alternate state of consciousness) . Dit 

is ‘n neurologiese toestand waar die breingolwe van beta wat tussen 18.28 hertz 

afgebring word na alfa wat tussen 11 en 18 hertz is. Hertz is die maatstaf waarmee die 

breingolwe algemeen gemeet word. Dit is dus ‘n staat van verandering van intensiteit 

en aktiwiteit van die breingolwe. 

 

Dit is met ander woorde ook ‘n fisiologiese so wel as ‘n neurologiese toestand.  

 

Mense wat dagdroom of verdiep raak in iets soos ‘n storie se breingolwe daal ook. 

Gebed meditasie en visualisering het ook neurologies dieselfde breingolwe. Een van 

die kenmerke van hierdie staat is tydsversteuring. ‘n Verliefde paartjie wat verdiep is in 

mekaar kan die hele aand by mekaar deurbring en dit voel soos drie minute terwyl 

iemand wat wag vir ‘n tyding wat moontlik sleg kan wees twee ure kan ervaar soos ‘n 

ewigheid. Die Liggaam het verskillende fisiologiese veranderinge soos byvoorbeeld 

die asemhaling word stadiger die ooglede beweeg stadiger die liggaam die vel voel 

kouer en daar is ‘n gevoel dat dit nie langer deel is van die liggaam nie. Dikwels voel 

mense na ‘n staat van hipnose dat hulle hande lam is of hulle voete lam is.  

 

Die neurologies staat van die breingolwe is soos volg : 

 

Hoë beta is 28+ hertz. Dit is wanneer die psige die persepsie van gevaar het. Dit kan 

werklike gevaar wees soos ‘n leeu wat jou jaag of dit kan tonele of perseptuele 

gevaar wees soos ‘n kwaai baas of ‘n afsnypunt waar die werk nie gedoen is nie. 

 

Die beta staat is tussen 18- en 2 8 hertz. Dit is die normale staat waarin ons meestal 

beweeg. 

 

Die alfa staat tussen 11 en 18 hertz is die staat waar kreatiewe denke plaasvind sowel 

as ontspanning, visualisering, gebed en meditasie en hipnose. Dit word dus ‘n staat 

wat sterk aanwend word deesdae vir sakemanne om strategie en nuwe idees uit te 

dink. 

 

Die theta staat is tussen 7 en 11. Dit is die staat voor slaap en ‘n mens kan dit beskryf as 

‘n bietjie deur die wind en nie noodwendig so goed soos in die hier en in die nou nie. 

 

Die delta staat tussen 4 en 7 is diep slaap waar die breingolwe baie stadig beweeg. 

WAARVOOR KAN HIPNOSE ALLES GEBRUIK WORD? 

Hipnose is ‘n tegniekvoertuig wat gebruik word om terapie te doen. Dit is nie 

terapeuties op sigself nie. Dit is die maklikste manier om verandering in die emosionele 

brein te bewerkstelling. Die emosionele brein word ook na verwys as die instinktiewe 



brein of die limbiese korteks. Wanneer iets in die neuro korteks of linker voorbrein is is dit 

gebaseer op logika en redenering. In die limbiese korteks is dit emosioneel. Wanneer 

ons dus intensief reageer soos in gevaar reageer mens outomaties volgens die 

limbiese korteks. 

 

Die doel daarvan is dus om die inhoud van ‘n blote geheue inhoud na ‘n emosionele 

inhoud te verskuif in die brein. 

 

Hipnose kan vir alles gebruik word waar daar ‘n verskuiwing in persepsie nodig is. Die 

boodskap of assosiasie het nodig om ander nuwe neurologiese paadjies te loop in die 

brein. Dit word algemeen aanbeveel om verandering te weeg te bring. In 

byvoorbeeld rook en eet gewoontes, angs en spanning, depressie en asook kreatiewe 

tegnieke soos kalmte voor ‘n groot hofsaak of nuwe strategiese tegnieke in die 

sakewêreld. 

 

Die mees algemene versoek om hipnose te gebruik is angsversteurings, woede 

aggressie ophou rook maar meer en meer is dit die positiewe van kreatiewe denke en 

kreatiewe tegnieke om toekomstige uitdagings baas te raak. Dit is in werklikheid ‘n 

brein oefening om die situasie te kan hanteer byvoorbeeld jy gaan vir ‘n CA sit, jy ken 

jou werk, maar jy weet jy het eksamen angs. Deur middel van hipnose word jy versterk 

om jou angs te verminder of heeltemal te vernietig. 

 

VOORDELE EN NADELE VAN HIPNOSE? 

Die nadele is dat daar ‘n groot verskeidenheid van wanopvattings is. ‘n Mens gaan IN 

hipnose en nie onder hipnose nie. Party mense dink dat die terapeut neem beheer 

oor die pasiënt het en dat die pasiënt beheer verloor. Dit is nie waar nie. Die terapeut 

fasiliteer die proses maar die kliënt doen nog steeds die werk self en is in werklikheid i 

groter beheer. 

 

Dit is eerder ‘n gefokusde staat as ‘n willose staat. Party uitgangspunte dink de 

terapeut speel God en dit net swak mense is wat in hipnose kan gaan. Die 

teenoorgestelde is meer waar. Hoe sterkter die persoon, hoe meer gefokus die 

persoon, hoe makliker is dit vir die persoon. Die wilskrag en gefokusde denke word dan 

juis gebruik om die verskuiwing van die korteks na die limbiese korteks te maak. 

 

‘n Terapeut kan nie aan iemand iets sê om te doen wat teen sy waardes is nie. So sal 

‘n mens nie vir iemand kan sê om kaal in die straat te dans indien dit nie deel van sy 

waardesisteem is nie. Die probleem van oorneem van beheer bestaan hoegenaamd 

nie. 

 

Die verandering van neurologiese breinstaat word deurmiddel van asemhaling 

gedoen. Deur diep asem te haal en daar is baie spesifieke asemhalings tegnieke, 

word die pasiënt gelei om eerder na binne te fokus as na buite en eerder van die 

innerlike krag gebruik te maak as om te fokus op die probleem. 

 

Die uitgangspunt is dat die Skepper ongeag van hoe die persoon hy of haar skepping 

sien aan elke mens innerlike krag gegee het en hipnose of hipnoterapie is ‘’n manier 

om die innerlike krag te verlewendig en intensiveer. Dit is nie kulties of iets nie. Die 



teendeel is meer waar. Ons as mense het die innerlike krag maar moet 

verantwoordelikheid aanvaar vir ons gedrag en emosies. Emosies word bewerkstellig 

deur denke. Deur denke te verander verander ons die emosies en daarom die 

gedrag. ‘n Persoon word dan eerder proaktief as reaktief. Baie mense raak ‘n slaaf 

van hulle emosies en word byvoorbeeld onnodig kwaad. Die persoon word geleer 

deur sekere tegnieke om ander brein paadjies te loop om die emosies te beheer. 

Daar word dus geleer dat daar ‘n groter mate van verantwoordbaarheid is vir ons 

reaksies. 

 

Die word ook dikwels gebruik om onderdrukte emosies te verlig – genoem regressie. 

Die pasiënt word 

WAT IS DIE MEES ALGEMEENSTE REDE HOEKOM MENSE HIPNOTIESE HULP SOEK? 

Dit word algemeen gebruik om onderdrukte emosies te verlig , ook genoem regressie. 

Die pasiënt word stap vir stap terug geneem na die tydperk waar die insident of 

trauma plaasgevind het. Byvoorbeeld molestering op ‘n vroeë ouderdom. Geheue of 

herinnering aan die situasie is nie voldoende nie, maar die herintegrasie en ego 

versterking is baie belangriker. Dit is weereens dat die pasiënt op ‘n sterk deel fokus 

om hom of haar te laat oorleef het. Dit is van uiterste belang om die ego versterking 

en innerlike krag van oorlewing te versterk voordat daar na ‘n traumatiese insident 

terug gegaan word. Die herintegrering van al die dele is net so belangrik. Onthou, die 

onderbewussyn werk met metaforiese prente en simbole. Kreatiewe taal gebruik van 

die terapeut is uiters belangrik. Ondeurdagte woorde kan ‘n persoon hertraumatiseer 

of vervlak. 

 

“n Kundige hipnoterapeut is ‘n wetenskaplike met kunstige en kreatiewe tegnieke. Die 

beginsel is gegrond op wetenskap maar die gebruik daarvan moet individueel en 

kreatief wees. Ek verwys dikwels daarna as ‘n DNA of responsgeoriënteerde tegniek. 

Die voordele is dat die terapeutiese proses versnel en dus minder sessies nodig is en dit 

oor ‘n langer tydperk kan werk. 

KAN DIT GEVAARLIK WEES? 

Enigiets wat kan heel kan ook kneus. Dit is ‘n baie magtige (powerful) tegniek, maar 

die voorwaarde is dat die terapeut wetenskaplik onderlê moet wees. Die tandarts 

moet ook. Die terapeut moet weet van die neurologiese reaksies en die moontlike 

intense herbelewings. Abri aksies word dit genoem. In so ‘n geval moet die pasiënt 

gedistansieer word van die insident (gedisassosieer word). Deur byvoorbeeld na die 

gebeurtenis op ‘n skerm te kyk. Dit is dikwels nodig om in so ‘n geval aan die persoon 

te raak, byvoorbeeld die hand, om hom of haar te verseker dat hy of sy steeds in die 

teenwoordige tyd is en veilig. Dit word sterk aanbeveel dat ‘n moontlike aanraking 

kan vooraf verduidelik word om ‘n her traumatisering of skok te verhoed. 

WERK DIT VIR ALMAL? 

Dit kan vir almal werk maar slegs as die persoon saamwerk. Ek kry dikwels die vraag: 

“Kan jy my hipnotiseer teen my wil?” My antwoord is: “Hoekom sal ek so iets wil 

doen?” Party mense is makliker hipnotiseerbaar as ander omdat hulle breine makliker 

kreatief dink, maar almal wat normaal kan funksioneer het ‘n vermoë om IN hipnose 

te gaan. 



 

VOORBEELDE VAN TIPIESE SUKSESSE WAT MENSE AL DEUR HIPNOSE BEHAAL HET? 

Daar is talle suksesse. Goeie hipnoterapeute het weekliks suksesse byvoorbeeld met 

op hou rook, bemeestering van angs en paniek en deesdae meer en meer dikwels 

die versterking van die innerlike voor ‘n uitdaging soos eksamen, ‘n hofsaak of ‘n 

strategiese beplanning. 

WAT IS DIE BESTE: ‘N PSIGO ANALITIESE SIELKUNDIGE BENADERING OF HIPNOSE? EN.... 

HOE WEET JY WANNEER JY WATTER TIPE BEHANDELING NODIG HET? 

Daar is nie ‘n beste metode nie. Daar is net suksesse wat gekombineerde tegnieke 

het. Deur die kombinasie van tegnieke kan terapeute leer op watter tegnieke op ‘n 

spesifieke situasie die beste vir ‘n spesifieke persoon werk. 

 

Dit is nodig om te let daarop dat daar ook kognitief gesprekke in die onderbewussyn 

of in hipnose gevoer kan word. 

 

WAT IS SELF-HIPNOSE EN HOEKOM DOEN MENSE DIT? 

Selfhipnose is waar die pasiënt gelei word om self in hipnose te gaan. Dit is ook ‘n 

selfbemagtigings tegniek. Dit word dan aanbeveel dat die persoon dit dikwels tuis 

doen en dit dan met ander woorde bemeester het ook vir toekomstige situasies. So ‘n 

persoon word dan gelei om sy eie lifecoach of terapeut te wes en dit in ander 

situasies ook te kan gebruik.  

 

DINK JY MENSE IS ONNODIG BANG VIR HIPNOSE EN DAT DIT EINTLIK BAIE MEER MENSE 

KAN HELP AS HULLE DIE VOORDELE DAARVAN KEN? 

Mense is onnodig bang as gevolg van hulle onkunde. Hulle verwar dit met ‘n soort van 

narkose of ‘n kultiese herlewing of belewing. Dit kan baie meer mense help indien 

hulle korrekte en voldoende inligting het. Die veranderde staat is nie net bedoel vir 

versteurings of die oorkoming van ‘n molestering of verkragting nie, maar ook vir ‘n 

positiewe progressie. Dit wys na ‘n oefening van ‘n toekomstige situasie wat ‘n 

uitdaging is. 

 

Sportmense, advokate en sakemanne kom dikwels om hulle te versterk voordat hulle 

in die werklike situasie is. Dit is met ander woorde ‘n oefening in die kop. Daar is 

heelwat navorsing om te bewys dat dit die werklike oefening en die vermoë van die 

persoon verdubbel. 

 

VERTEL MEER OOR ONDERDRUKTE GEDAGTES EN TIPES DENKPATRONE WAT ONDER 

HIPNOSE VERANDER KAN WORD? 

Alles wat ons ervaar word gebere in die onderbewussyn. Dit is nodig om te let dat 

hulle na die brein gekyk het om ‘n rekenaar te maak. Wanneer iets vir ‘n persoon 

traumaties is, en ek moet meld dat dit baie doodgewone insidente kan wees soos 

skool toe gaan, die onsekere kind of die onsekere psige ervaar skeidingsangs en 

daarom trauma 

 

Die angs word geliasseer. Om te kan aangaan word dit onderdruk. Wanneer daar 



later meer ervarings van bedreiging is word dit op dieselfde plek gebaseer. Die 

ervaring van bedreiging kan dan wees iets soos die uitlaat uit ‘n netbal of voetbal 

span. Let wel, dit is nie nodig dat dit net trauma moet wees nie, maar dit is die 

persepsie van bedreiging. 

 

Die deel wat dan onderdruk word, word groter en groter, maar dit is meestal steeds 

op ‘n onbewuste vlak. ‘n Insident gebeur en ‘n sneller word getrek. Dit is soos ‘n glas 

wat stadig vol word wanneer daar genoeg water in is, loop die glas oor. Of die kraan 

wat drup in die bad, dit word gelydelik druppel vir druppel geler. Die psige op sigself is 

egter net meer dinamies. Iets gebeur dan wat die laaste strooi is en die persoon 

beleef nie net daardie insident nie, maar alles wat daarmee geassosieer word in die 

onbewuste brein. Byvoorbeeld, niemand kan verstaan dat die “sagte man wat so 

vriendelik en behulpsaam is ewe skielik iemand geskiet het nie”. 

 

Iets het gebeur wat die sneller getrek het en hy het buite verhouding met die insident 

reageer. Nie as gevolg van die insident nie, maar omdat die insident alle vorige 

soortgelyke emosionele ervarings laat herleef het. 

 

Mens gebruik dit ook baie positief deur ‘n persoon wat voorheen iets sterk en 

selfversekerd beleef het weer laat beleef deur regressie. Byvoorbeeld die jong seun 

het ‘n motorfiets ongeluk gehad op 14 en het wonderbaarlik herstel. Nou moet 

daardieselfde kind of dieselfde persoon ‘n werksuitdaging aanvaar of oorsee gaan. 

Die kunstige wetenskaplike terapeut lei die pasiënt/kliënt terapeuties terug na daardie 

gebeurtenis en die feit dat hy so ‘n ongeluk kon deurleef word versterk. Die 

soortgelyke energie word gebruik om die toekomstige angs te verminder deur 

byvoorbeeld vir ‘n belangrike eksamen te sit. ‘n Kunstige terapeut werk altyd met die 

lewens situasie van die kliënt/pasiënt en werk vanaf die sterkte en innerlike krag na die 

weerlose toe. Dit is ‘n simboliese verbinding wat uiteindelik op die vibrasie van 

breingolwe werk wat dus energie veroorsaak. 

 

Dit is maklik om ‘n persoon in hipnose te plaas, maar wat dan in hipnose gebeur moet 

gefasiliteer word deur ‘n kunstige wetenskaplike. ‘n Oppervlakkige opleiding kan 

enige mens die tegniek leer om iemand anders in hipnose te plaas, maar dit verg 

werklik kundigheid om die persoon te begelei na waar hy of sy wil wees. 

 

Die klem moet altyd op innerlike krag en oorlewings energie wees en nie op die blote 

herlewing van ‘n trauma nie. Dit is nodig dat die terapeut hom of haar ervaar as slegs 

‘n fasiliteerder wat die persoon begelei waarna toe dit nodig is. 

HOE WERK VERHOOG HIPNOSE? 

Dit is baie prettig. Dit werk dat die hipnotiseerder gebruik maak van sy talente. Die 

persoon wat na die veroog toe stap is alreeds in ‘n staat van meelewing. Die 

fasiliteerder sien watter mense maklik gehipnotiseer kan word en gebruik hulle. Hulle is 

in werklikheid alreeds halfpad gehipnotiseer deur na die verhoog te stap en 

toestemming te gee. Die gevaar lê daarin dat as die verhoog terapeut 

onverantwoordelike dinge sê soos jy gaan nie rooi sien nie en dit nie weer verander 

nie, die persoon gaan dan nie rooi sien nie en maklik deur ‘n rooi robot ry.  

 



Ek kry maandeliks mense wat deur onkundige mense gehipnotiseer is en 

gehertraumatiseer is. 

ANDER INSETTE 

Die antwoord is eenvoudig. Sorg dat jou hipnoterapeut wetenskaplik onderlê is sodat 

indien jy ‘n emosionele herbelewing het van ‘n trauma die persoon dit kan hanteer. ‘n 

Traumatiese herlewing kan iets soos ‘n naby doods ervaring wees. Die kunstige 

wetenskaplike terapeut sal weet wat om te doen. Dit kan werklik vergelyk word met 

kunstige dansstappies. Dit is wetenskaplike magic! 

  
 


