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OOSTERSE GEVEGSKUNSTE, JOGA EN HUL GODSDIENSTE 
GESIEN VANUIT ‘N CHRISTELIKE OOGPUNT 

 
CHRISTELIKE OOGPUNT  
 

Was jy al ooit in ‘n posisie as Christen waar jou standpunt gevra is 
oor dinge soos homeopatie, refleksologie, joga, bonsai, ens.?  Ek 
was!  En jy weet, elke keer wanneer so iets gebeur, het ek by myself 

gedink:  “O aarde!  Ek weet nie genoeg nie!  Ek kan hulle ni e 
bevredigend antwoord nie!”  – en dan moes ek hulle wegstuur met ‘n 

pamflet oor die onderwerp wat ek altyd byderhand hou.  Wel, ek dink dit is 
tyd dat ons, as Christene in hierdie wêreld soos dit vandag is, gereed moet 

wees vir vrae soos hierdie. 
 

Ons behoort “wandelende pamflette” in hierdie wêreld te wees 
 
1 Pet. 3:15 - 15”Maar heilig die Here God in julle harte en wees al tyd bereid om 
verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rek enskap eis omtrent die 
hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees;” 
 
Ons leef in ‘n wêreld wat besaai en deurtrek is met die “gemengde saad”  van 
verskillende kulture en godsdienste  rondom ons.  Ons as Christene moet 
versigtig trap oor hierdie areas en ons menings suiwer rondom dit, sodat ons reguit 
en seker kan stap, ons saad kan saai en die oes kan insamel sonder om links of 
regs te kyk.  Baie rondom ons ly op geestelike gebied  en in ander areas van hul 
lewens a.g.v. ‘n gebrek aan behoorlike perspektief en kennis in hier die verband. 
 
Dink maar net:   Jy was dalk al, of is huidiglik, of sal nog betrokke raak in Oosterse 
Gevegskunste in enige van sy verskeie vorme in die toekoms.  Of, jy ken dalk ‘n 
Christen wat daarin belangstel, of alreeds daarin betrokke is  op een of ander wyse.  
Miskien is jou kind besig om, onder groepsdruk,  aan jou te torring om ook hieraan 
te mag deelneem.  Selfs indien geeneen van bogenoemde op jou van toepassing is 
nie, sal jy wel een of ander tyd te doen kry met hierdie onderwerp onder jou familie 
of vriende, of selfs in die ontspannings “bedieninge”  van jou Kerk! 
 
Jy behoort gewapen te wees met ‘n Christelike Siening in hierdie verband! 
 
Eintlik is daar vandag baie mense, insluitende klein kindertjies en senior burgers, wie 
getroue deelnemers aan Oosterse Gevegskunste is, en hulself terselfdertyd as 
Christene kategoriseer.  ‘n Vrees vir persoonlike veiligheid in ons samelewing 
vandag, word as hoofrede aangevoer.    
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Talle selfverdedigings- en sportklasse  wat ook Oosterse Gevegskunste insluit, 
word geadverteer en feitlik oraloor aangebied, vanaf die Fisiese Opvoedkundige 
Departemente in Hoërskole en Kolleges / Universiteite, selfs Ontspannings 
Organisasies soos die YMCA (Young Men’s Christian Association), sowel as in die 
groot verskeidenheid individuele privaatskole  wat volop te vind is oor die hele 
wêreld, waarvan baie ‘n “geur” van geestelikheid om hulle het. 
 
Dink bietjie aan die geweld wat verheerlik word in die flieks deur veglustige, 
aksiehelde wat deur baie verafgod word.  ‘n Vinnige skop of diepe meditasie deur 
“geestelik verhoogde” grootmeesters word ge-“wow!” deur mense van alle 
ouderdomme en agtergronde  dwarsoor die wêreld. 
 
Die term “Gevegskunste”  verwys oor die algemeen na die kollektiewe liggaam 
van verskeie persoonlike of individuele gevegssiste me of metodes.   Dit is die 
kuns van veg  of die liggaam van “oorlogs”kunste. 
 
Die werklike betekenis van die term “Gevegskunste” is verkry uit die Romeinse 
mitologie – Mars, die Romeinse god van oorlog.  Een van die belangrikste 
Romeinse gode, Mars, is beskou as die vader van die Romeinse volk, omdat hy die 
vader was van Romulus, die legendariese stigter van Rome.  Alhoewel sy 
oorspronklike natuur en funksies duister van aard was, is Mars deur die Romeine 
geidentifiseer met die Griekse god van oorlog, Ares .  Ares, in die Griekse 
mitologie, was die god van oorlog en seun van Zeus, koning van die gode,  en sy 
vrou Hera.  Aggressief en bloeddorstig, het Ares die brutale aa rd van oorlog 
verpersoonlik. 
 
Gewoonlik dink ons aan sommige van die gewilde, filosofie-gebaseerde sisteme van 
selfverdediging uit die ooste soos karate, aikido, tai-chi en kung-fu.   Maar binne 
hierdie genoemde sportsoorte, bestaan ‘n hele reeks verskillende style.  Om nie te 
praat van baie ander wat bekend is in sekere lande en tydperke  wat oorgedra is 
van geslag tot geslag nie.  Voeg hierdie by ons hedendaagse veglustige “sport” soos 
boks, stoei, ens., en jy ontdek ‘n merkwaardige reeks style en metodes van 
fisiese aggressie wat ontwikkel het oor die jare met baie toegewydes wat dit 
beoefen. 
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Voordele: 
 

Die redes wat aangevoer word ter ondersteuning van betrokkenheid in die Oosterse 
Gevegskunste, sal altyd sonder uitsondering in een of meer van die onderstaande 
kategorieë val: 
 
Hier volg dan die top 14 redes waarom baie Christen e, net soos hul sekulêre 
teenspelers, betrokkenheid in die Gevegskunste verd edig: 
 

1. Eksterne Sekuriteits Redes 
 

A. Dit is noodsaaklik vir selfbehoud en verbeter die kanse op oorlewing 
indien jy aangeval word (selfverdediging). 

B. Dit is nodig om my gesin en ander geliefdes of my (onskuldige) naaste, 
te beskerm teen bose mense. 

 
2. Interne Sekuriteits Redes 
 

A. Dit bied jou ‘n sin van volvoering en selfvertroue wat op enige ander 
“lewens”-situasie toegepas kan word. 

B. Dit leer jou hoe om innerlike vryheid en vrede te verkry. 
 

3. Ontspannings- en Terapeutiese Redes 
 

A. Dit is pret. 
B. Dit is terapeuties soos bv. Tai-Chi of ‘n soortgelyke stadiger kuns.  

(Selfs Tai-Chi het Taoisme, ‘n vals godsdiens van yin & yang, soekend 
na eenwording met die Natuur, sonder Jesus natuurlik, as sy basis).  
Dit leer hoe om balans en behoorlike postuur te handhaaf. 

 
4. Fisiese Kondisionering Redes 
 

A. Dit bou spiere en is goed vir algehele kondisionering. 
B. Dit is ‘n fantastiese manier om die perke van die menslike liggaam te 

verbreed en om vaardighede en kwaliteite soos spoed, krag, lenigheid, 
gimnastiek van verskeie soorte, ens., te vertoon. 

 
5. Wetenskaplike en Estetiese Redes 
 

A. Dit is ‘n wonderlike, presisie wetenskap (die fisieke en bewegings 
energie daaragter is fassinerend). 

B. Dit is ‘n pragtige kunsvorm (vorms van verskeie sekwensie-bewegings, 
nie veel anders as dans-choreografie nie). 
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6. Godsdienstige / Bedienings Redes 
 

A. Indien ek dit bemeester, kan ek dit gebruik as ‘n instrument in 
bediening  en daardeur ander na Christus bring, veral beinvloedbare 
jeug wie nie andersins na Hom sou kom nie. 

B. Deur dit te praktiseer saam met die Christelike Filosofie van Liefde , 
kan ek fokus op “minimale besering aan my aanvallers” as die einddoel 
en daardeur kan ek vrede bereik met my medemens en sy respek 
verdien. 

 
7. Egotistiese Redes 
 

A. Kortom, dit laat my meer soos ‘n man voel as ek weet dat ek die kennis 
besit om enige fisiese situasie te kan hanteer en skielike, potensiële 
verleentheid of leed wat aan my gesin of myself gedoen kan word deur 
een of ander boelie of aanvaller, kan verhoed. 

B. Om eerlik te wees, ek hou daarvan dat ander my bewonder vir my 
kennis en vermoë in die Gevegskunste. 

 
Die “Gevegs” Christen (wát ‘n weerspreking!), hou ook vol dat hy dit kan leer en 
praktiseer terwyl hy die anti-Chris filosofie  wat agter  baie van hierdie kunste is, 
verwerp.  Hy glo dat solank as wat hy dit bloot as ‘n fisiese oefening kan hanteer en 
nie neerbuig voor enige ander gode of geestelike lering wat daarmee saamgaan nie, 
is dit alles reg met die Here. 
 
Nou, vir diegene wie dogmatiese aanhangers is van ‘ n “aanvaarbare” vorm van 
praktisering van die Gevegskunste:  Staal julself a sseblief!  Hierdie magtige, 
vleeslike vesting staan op die punt om neergewerp t e word deur geestelike 
wapens wat bevryding tot gevolg gaan hê! 
 
Want, in die Naam van Jesus Christus van Nasaret, s al een en elk van die 
sataniese (van die Bose wie nie belangstel in die dinge van God nie, maar in die 
dinge van die mens – Mat. 16:23)  redes hierbo genoem wat dikwels aangevoer 
word deur misleide ondersteuners van die bestuderin g, praktisering en lering 
van die Oosterse Gevegskunste, kategories en onteen seglik ontbloot word vir 
die leuen wat dit is, en wel deur die Lig van God s e Woord, en dit sal uitgewis 
word (bid ons) uit die denke en lewe van hierdie me nse deur die 
Teenwoordigheid van die Deurtastende Lig van die He ilige Gees van God. 
 
Ons moet alle menslike insig  neerlê en toegee  aan die “dwaasheid” van die Kruis 
van Jesus Christus , wat die wêreld en satan sien as opsommend van swakheid .  
Wanneer ons die betekenis van die Kruis verstaan en toelaat dat die Heilige Gees 
daardie Waarheid in ons daaglikse bestaan toepas, sal ons sien dat: 
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2 Kor. 12:9  “ 9En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg , want my krag 
word in swakheid volbring . Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die 
krag van Christus in my kan woon.” 
 

1 Kor. 1:25-29  “ 25Want wat dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak 
is by God, is sterker as die mense. 

26Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie 
baie magtiges, nie baie edeles nie; 

27maar maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitve rkies om die wyse te 
beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitv erkies om wat sterk is, te 
beskaam ; 

28en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is 
nie, om wat iets is, tot niet te maak, 

29sodat geen vlees voor Hom sou roem nie .” 
 
Laat ons dus na die genoemde redes kyk vanuit die standpunt van God se Woord.  
Indien iemand bereid is om homself te onderwerp aan die lering van Jesus Christus, 
sal dit geredelik duidelik word uit die volgende dat die praktyk van die 
Gevegskunste direk in konfrontasie staan met die Wa arheid soos dit gevind 
word in Christus. 
 
DIE PRAKTISERING VAN DIE GEVEGSKUNSTE IS INHERENT V ERKEERD!! 
 
Bloot die beginsel van leer om in werklikheid iemand te slaan of 
seer te maak deur houe, skoppe, grepe, gooi-tegnieke, ens., of 
die simulasie van diesulke dinge, is inherent verkeerd.  Jesus 
verkondig nie geweld of tegnieke om enigiemand fisies  te 
oorweldig nie.  Hy verwag van ons om sagmoedig en 
verdraagsaam  te wees, en om onsself toe te vertrou  aan Hom 
Wie regverdig oordeel en die boosdoener sal vergeld.  Hy wil vir 
seker nie hê dat Sy volgeling selfverdediging moet praktiseer nie!  
Hy is ons beskermer  en Hy sal nooit toelaat dat daar ‘n situasie 
ontwikkel vir iemand wie Sy kind en dienaar is (of vir daardie 
persoon se familie), waardeur  Hy verlossing  sal bring deur op 
watter manier Hy ookal wil gebruik op daardie oomblik of sal 
toelaat  dat daar pyn toegedien word vir die Evangelie se onthalwe.  Niks in die 
lewe van die kind van God gebeur uiteindelik ten sl egte nie, solank as wat hy 
staatmaak op die Here sy God en Hom gehoorsaam. 
 
God sal Sy kinders in enige situasie help, selfs ge welddadige situasies.  Een 
van drie dinge sal uiteindelik gebeur. 

1. Ons kan sterf en na God toe gaan, of ... 
2. ons kan beseer word, of ... 
3. ons kan bevryding ontvang deur God se skielike voorsiening deur iemand of 

iets anders (die Bybel bevat baie sulke voorbeelde:  Hiskia, Paulus, Elisa, 
ens.) 
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Dit is uiteindelik ‘n saak van gehoorsaamheid en geloof.   Indien ons glo dat Hy 
nooit sal toelaat dat enigiets sleg sal gebeur met diegene wie Sy gebooie onderhou 
nie, dan is daar geen vrees vir die toekoms of enige omstandigheid, selfs 
ongunstige en onverwagte omstandighede nie.   Hy is Soewerein!  Hy sal dinge 
doen tot Sy verheerliking en wat sal meewerk tot on s uiteindelike welsyn! 
 
Gevegskunste is duidelik nie ‘n vreedsame ding nie.  God staan die gewelddadige 
mens teë.  Die Gevegskunste, in teenstelling met baie van sy aanhangers se 
argumente, moedig definitief ‘n subtiele  ontwikkeling van hoogmoed  en ‘n 
vleeslike, kompeterende gees  aan in ‘n kuns wat ‘n “oorlewing van die sterkste” 
mentaliteit benadruk deur toegewyde bestudering van afbrekende leë-hand (en 
voet) wapens en dit wakker ‘n neiging aan om in die “ger eedheids posisie” te 
wees om betrokke te raak in ‘n gewelddadige situasie wanneer en waar ookal dit 
mag ontwikkel.  Die praktyk van die Gevegskunste is ‘n positiewe hi ndernis vir 
geestelike groei.   Terselfdertyd is basiese strek- of versterkings oefeninge nie 
verkeerd wanneer dit beoefen word as ‘n klein, gedissiplineerde deel van ‘n persoon 
se lewe nie. 
 

1 Tim. 4:7,8  “7Maar verwerp onheilige en oudwyfse fabels, en oefen jou in die 
godsaligheid. 

8Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir 
alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het.” 
 
Maar die fundamentele elemente in die “sagte”, sowel as die “harde” Gevegskunste 
is verkeerd en dit is soos om ‘n wilde perd te nooi om dag vir dag saam met jou te 
woon.  Terwyl jy probeer om hierdie nuwe dier van hoogmoed  onder bedwang te 
hou met allerhande soorte geassosieërde, vleeslike gedagtes  van 
selfverdediging, ego en kompetisie , probeer jy ‘n sagmoedige, heilige en 
vredevolle lewe leef. 
 

Ps. 33:16-22  “16’n Koning word nie verlos deur ’n groot leër, ’n held nie gered 
deur groot krag nie. 

17Die perd help niks vir die oorwinning en red nie de ur sy groot krag nie. 
18Kyk, die oog van die H ERE is op die wat Hom vrees , op die wat op sy 

goedertierenheid wag; 
19om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. 
20Ons siel wag op die HERE; Hy is ons hulp en ons skild; 
21want ons hart is bly in Hom, omdat ons op sy heilig e Naam vertrou . 
22Laat u goedertierenheid, HERE, oor ons wees net soos ons op U wag!” 

 
Indien ‘n persoon werklik wil vooruit beweeg in ‘n heilige lewe wat Jesus se 
voorbeeld navolg, waarom sal hy willens en wetens ‘ n hindernis daarvoor 
plaas?  Jesus is sagmoedig, Hy is nie-gewelddadig, Hy is die Prins van Vrede 
Wie nie ‘n geknakte riet afgebreek het, en ook nie ‘n rokende lamppit uitgedoof 
het nie. 
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Jes. 42:3 “3Die geknakte riet sal Hy nie verbreek en die dowwe lamppit nie uitblus 
nie; met getrouheid sal Hy die reg uitbring.” 
 
Ps. 11:5 “5Die HERE toets die regverdige; maar sy siel haat die goddelose en die 
wat geweld liefhet. ” 
 
Die Christelike Oosterse Gevegskunste Beoefenaar is  ‘n paradoks indien daar 
ooit een was!  Hy probeer bloot twee meesters tegel ykertyd dien en dit sal 
nooit uitwerk nie. 
 
Indien ons die godsdienstige en filosofiese en metafisiese aspekte van die 
Gevegskunste aanhang, moet ons steeds begryp dat dit inherent verkeerd is, 
maak nie saak hoe ons daarna kyk nie. 
 
Na alles, indien die mikpunt selfbehoud is, wat help dit dan om te bid indien ons 
opgelei is om seer te maak of dood te maak?  Dit is tog heel duidelik nie 
samehangend met die Gees van God nie? 
 
Opleiding vir selfverdediging is om by te voeg tot God se voorsiening vir bevryding 
van bose mense.  Kan God iemand kragtig gebruik?  Ja.  Tog sê Hy nie dat ons 
onsself moet oplei vir selfverdediging nie.  Inteendeel, ons sien in die Skrif dat Hy 
baie dikwels die swakke en die minderheid  gebruik het om groot oorwinnings te 
behaal, sodat Hy die eer ontvang het.  Ons moet nooit so selfgenoegsaam word of 
enigiets praktiseer wat dit bevorder nie.  Selfgenoegsaamheid is ‘n gruwel voor 
God en ‘n ‘kind’ van hoogmoed.    
 
Die persoon wat Gevegskunste beoefen en steeds trou  aan Jesus Christus 
verklaar, sal nooit ten volle ontwikkel in Hom soos  dit behoort te wees nie.  
Wanneer ‘n persoon se algehele vertroue in God is, benodig hy geen Gevegskunste 
of wapens nie, selfs nie eens ‘n aardse weermag nie.  Wat nodig is, is om God se 
wil te doen. 
 
Die Gevegskunste is nie binne God se wil nie, maar is in wese militant teen  Sy 
Woord.   Ons tyd en energie moet belê word daarin om die verlorenes te bereik vir 
Christus, die opbou van Sy Koninkryk en in die lief de en diens van ons broers 
en susters.  Nie om ‘n leeftyd daaraan te wy in ‘n poging om ons eie wellus en 
belangstellings  te “verchristen” nie, maar liewer om dit op te offer in God se diens.  
Die Here laat Hom nie bespot nie.  Ons sal voortdurend vredelose gedagtes oes as 
gevolg van ‘n Gevegskunste Beoefenaar en die enigste Kuns wat ons in die 
geestelike sin sal ontwikkel, is die Kuns om vir ewig dit te probeer regverdig wat God 
duidelik uitwys as ‘n leefstyl wat Hy nie vir Sy kinders ingestel het nie.  Die beginsel 
is om “die ander wang te draai”, wat ons minstens vertel om nie ons Godgegewe tyd, 
energie en ander bronne te gebruik om ons te laat “oplei” in selfverdediging nie.   
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Hy skryf ons nooit voor om beperkte of beheerde fisiese reaksies (gevegstegnieke) 
te gebruik om ‘n aanvaller te kalmeer deur hom te beseer en daardeur sy respek te 
wen nie.  NEE!!  Hy beveel ons nie aan om enigiemand seer te maak nie!  In plaas 
daarvan om te streef na gordels en grade, laat ons ons liewer daarop toelê om 
geklee te word met Sy wapenrusting, gevul met die G ees van God en die Vrug 
van die Heilige Gees  soos ons dit kan sien in: 
 

Gal. 5:22-26 -  22”Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, 
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouhei d, sagmoedigheid, 
selfbeheersing . 

23Teen sulke dinge is die wet nie. 
24Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en 

begeerlikhede gekruisig. 
25As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Ge es wandel. 
26Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny 

nie .” 
 
Indien ons daarop aandring om in die vlees te lewe met ‘n wêreldse mentaliteit  
deur te reageer op iets wat vals vrede belowe, of indien ons iets selfs gebruik vir 
fisiese kondisionering terwyl dit inherent verkeerd en in direkte teenstelling met 
Jesus Christus  is, of watter doel of sogenaamde voordeel ookal, sal ons in die 
woestyn gelaat word om vir ‘n verdere “veertig jaar” rond te dwaal totdat ons in 
nederigheid voor Hom wandel in algehele afhanklikheid van Hom en Hom alleen. 
 
Die grootste gebod om jou naaste lief te hê soos jo uself, word toegelig deur 
diegene wie verstaan dat liefde homself te alle tye  kwesbaar stel om die 
sondaar wat seer het, te red. 
 
Waarom spandeer ‘n Christen tyd in die ontwikkeling van vleeslike wapens terwyl die 
werklike oorlogvoering en aanvalle in werklikheid geestelik van aard is? 
 
God het aan ons geestelike wapens gegee wat letterl ik die bose geeste, wie in 
werklikheid die vyand is wat van binne die bose aan vallers optree,  sal 
neertrek. 
 
Hoe het ons nie die Waarheid verpand en onsself uitverkoop aan die geslepe Draak 
se leuens nie!  Hy is heeltemal tevrede solank as ons onsself besig hou in die 
natuurlike en fisiese realm en nooit genoeg ontwikk el tot die behoorlike 
gebruik van ons geestelike wapens nie:  die wapenrusting van God in Efesiërs 6!   
Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, magte en 
geestelike boosheid in hoë plekke.  Dus het die Here ons baie logies en genadig 
voorsien, nie slegs met insig in die aard  van ons worstelstryd hier op aarde nie, 
maar Hy gee ook aan ons die wapens  om onsself mee te verdedig en die groot 
Draak en sy helpers mee te verslaan. 
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Efes. 6:10-18 – “ 10EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die 
krag van sy sterkte. 

11Trek die volle wapenrusting  van God aan, sodat julle staande kan bly teen die 
liste van die duiwel. 

12Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed  nie, maar teen die 
owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie 
eeu, teen die bose geeste in die lug. 

13Daarom, neem die volle wapenrusting van God op , sodat julle weerstand kan 
bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. 

14Staan dan vas , julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van 
die geregtigheid aan, 

15en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die ev angelie van vrede. 
16Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige 

pyle van die Bose sal kan uitblus. 
17En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die 

woord van God — 
18terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en 

juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges...”  
 
Die Here Jesus het nie geveg nie, en Hy het ook nie Sy onmiddellike dissipels of sy 
toekomstige volgelinge geleer om fisies te veg in die 3½ jaar wat Hy met hulle 
saamgeleef het nie.  Indien dit so belangrik was om jouself fisies te verdedig, selfs 
op daardie rower-besmette paaie van Jerigo, sou ons liefdevolle Herder tog sekerlik 
Sy volgelinge ‘n paar basiese gewrigs-grepe, skoppe, ens. geleer het!  In plaas 
daarvan, het Hy self opoffering en seëning  geleer en om ons vyande lief te hê  en 
om die res van ons situasies en omstandighede en uitkomste  aan God te  
onderwerp – Hy wat altyd waghou oor Sy eie en hulle sekerlik sal verdedig.  
 
1 Joh. 2:6 – “ 6Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel  soos Hy 
gewandel het.” 
 
Luk. 6:40 – “ 40’n Leerling is nie bo sy meester nie ; maar 
elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees.” 
 
Mag God aan ons as Christene in hierdie wêreld van vandag, ‘n 
begrip en oortuiging gee deur Sy Heilige Gees om ons rug te 
draai op onvrugbare werke en ons tyd, energie en bronne aan 
te wend om onsself voor te berei vir Sy skielike verskyning 
wanneer Hy elkeen sal oordeel volgens sy dade. 
 

GEVOLGTREKKING DUS?  GEEN VOORDELE!! 
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DEEL A: 
 
DIE KERN  
 
Die Gevegskunste  is onteenseglik ineengeweef met Chinese godsdiens,  wat 
hoofsaaklik bestaan uit Zen Boeddhisme,  met ‘n groot deel 
daarvan in die Chinese medisyne en vegtery. 
 
Gevegskunste is nie sinoniem met alle vorme van stryd nie.  
Dit is ‘n onder-afdeling van gevegssisteme wat in die 
Ooste  ontwikkel is wat ‘n lewensfilosofie  insluit.  Indien 
mens die godsdiens en/of filosofie sou verwyder, sou dit nie 
meer langer werklik ‘n Gevegskuns wees nie, maar bloot ‘n 
vorm van veg.  Daar word na verwys as “Kunste” omdat dit 
nie bloot gevegs-tegnieke is nie, maar ook ‘n uitdrukking 
van ‘n Oosterse “geestelike” filosofie.   Oosterse Gevegskuns Beoefenaars stem 
oor die algemeen saam dat boks en stoei nie ware Gevegs “kunste” is nie, behalwe 
wanneer hulle saamgaan met so ‘n filosofie. 
 
Kontemporêre belangstelling in die gevegskunste fokus dikwels op hul geestelike 
aspekte vir die vermeerdering van selfvertroue, geldingsdrang, konsentrasie en 
persoonlike verdediging. 
 
Om opgelei te word in hierdie Gevegskunste, is geen kitskursus nie!  Dit moet vlak 
op vlak aangeleer word, een faset na die ander, dieselfde as wat ons as toegewyde 
Christene ken in die Woord van God as “lering op lering, lering op lering, en reël 
op reël, reël op reël”!   In werklikheid moet die persoon wie betrokke raak in, en wie 
wil vorder in die Gevegskunste, hierdie filosofieë aanhang as ‘n algehele 
lewensstyl!  Omdat dit vra vir ‘n nuwe lewensstyl, moet die ‘student’ ‘n algehele 
nuwe denkrigting  kies.  Nou sê die Woord van God  dat ons “die gedagtes van 
Christus” moet hê.   
 
My punt is dat dit prakties onmoontlik vir ‘n Christen is 
om deel te neem aan hierdie medium.  Om in staat te 
wees om te vorder in hierdie “kunsvorm”, benodig die 
student ‘n skerp belangstelling in, sowel as praktisering 
van Boeddhistiese meditasie  – en vir ‘n kind van God 
om ‘n mengsel daarvan te dra en om  “nie ’n gees van 
vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en 
selfbeheersing.” soos beskryf in die Woord van God, is 
bloot onmoontlik. 
 
Oosterse Gevegskunste word gekategoriseer in twee groepe, nl.:  sagte kunste en 
die harde kunste . 
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’N KORT BESKRYWING 
 
Die “sagte”  of “interne”  Gevegskunste fokus op innerlike geestelike 
ontwikkeling, balans, vorm en verstandelike bewusth eid.  Dit 
vermy die normale gevegsmetodes van grepe, slaan en skop.  Hulle 
is gebaseer op ‘n stelsel van onderwerping aan ‘n aanval  en besit 
die Taoistiese  beginsel om enige gerigte aanval van die 
teenstander te neutraliseer  met ‘n minimum fisiese poging aan die 
kant van die verdediger. 
 
Behalwe om die belangrikheid van die Taoistiese en 
Boeddhistiese filosofiese beginsels  te benadruk, word klem ook 
geplaas op die gebruik van die chi krag.   Deur asemhalingsbeheer 
tegnieke, poog interne skool beoefenaars om die chi krag te “kollekteer, kweek en 
stoor” in die area onderkant die naeltjie.   Die bewegings is gebaseer op en 
gelykstaande aan diere bewegings.  
 
Die Sagte Kunste bestaan uit: Tai chi chuan, Pa-kua, en Hsing-I. 
 
Die “harde”  of “eksterne” gevegskunste beklemtoon kragtige voet- en hand houe,  
saam met ‘n hele reeks intense hand- en liggaams-kondisionering.   Terwyl die 
eksterne stelsel wel die gebruik van asemhalingsbeheer voorstaan, lê die nadruk 
meer op die uitvoering van vinnige bewegings, die gebruikmaak van krag in reguit, 
liniêre bewegings en om met krag te reageer op krag. 
 
Terwyl die bewegings in die sagte kunste hoofsaaklik daarop gemik is om die 
opponent te verstrik/betrap deur sirkel- of liniêre bewegings sonder houe  totdat 
daar binne bereik van die ander persoon gekom word en dan slegs ‘n oop palm of 
vuis gebruik word, is die harde kunste aggressief  en word daar gebruik gemaak van 
reguit aanvalslyne , met konsentrasie op die kortste afstand na die teenstander.  Al 
hierdie bewegings is gebaseer op kragtige houe , soos pootjie, slaan, skop en die 
gooi van die teenstander. 
 
Die verskillende “harde” kunste, is:  Aikido, Hapkido, Ju-jitsu, Judo, Karate, 
Kendo, Kuatsu, Sumo stoei, Taekwon-do en Ninjutsu. 
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I.  SAGTE INTERNE  

 
Uit die meer as vierhonderd verskillende style van Chinese Kung Fu , word 
slegs drie tipes beskou per definisie as “Interne” of “Sagte” , en hulle is:  Tai 
Chi Chuan (Supreme Pole Boxing), Pa Kua Chang (Eight Trig rams Palm) & 
Hsing I Chuan  (Form of the Will Boxing).  Alle ander kung fu style word 

beskou as Ekstern  en is afkomstig vanuit Da Mo en die Shaolin  tradisie. 
 

‘n Student in enige van hierdie sagte style, sal 
die belangrikheid moet leer van ‘n aantal 
diere.   Elke kuns het sy eie besondere diere 
betrokke, en die verskeie bewegings  in die 
kunste sal slegs gebaseer word op die 
bewegings van die spesifieke dier, maar 
ook op die aard en gewoontes van daardie 
dier.   ‘n Student sal in hul studies ‘n dier kies  waarvan hulle hou, en 
dit dan praktiseer.   Sommige van hierdie diere is:  goue haan, perd, 
slang, aap, mossie, reier, tier en draak. 

 
1.  Hsing-i 

 
Hsing-I Chuan of XingYiQuan  is die eerste van die “drie susters” van Neijia, of 
Interne Gevegskunste (Kung Fuf) praktyk.  Daar is drie primêre style  van Hsing I 
Chuan wat vandag beoefen word.  Die ShanXi Styl, die HeBei Styl en die Hon an 
Styl. 
 
Elke styl van Hsing I Chuan is opmerklik verskillend in ‘geur’ en voorkoms van die 
ander metodes of families, soos hulle somtyds genoem word.  Daar is vyf basiese 
bewegings  in Hsing-I, soos daar ook vyf basiese elemente in Yin Yang is.   Dit is:  
splitsing, vergruising, stamp (pap slaan), dril, oorkruising, elk met baie variasies en 
dit dek elke hoek en rigting van verdediging en aanval. 
 
Die ShanXi Styl  is bekend vir sy lewenskragtige bewegings en oorvloedige loslating 
van fah jing energie.  Hierdie metode is beperk in raamwerk en onderhou ‘n goed 
beskermde bewegingsstruktuur wat vinnig en geweldig kragtig is.  Dit is by verre die 
mees komplekse in vorm en nuanse van die drie verskillende families.  Dit is veral 
duidelik in sy twaalf diere strukture. 
 
HeBei  styl, in teenstelling met die ShanXi styl, gebruik baie groter raamwerke en 
kom stadiger voor in die praktyk.  Die posisies is meer oop as die ShanXi styl en 
daar sal minder voorkoms wees van fah jing energie in die beoefening van die 
vorme.  Baie mense praktiseer die HeBei metode vandag en die kanse is goed dat 
wanneer mens ‘n beoefenaar van Hsing-I  ontmoet, hy/sy heel moontlik van die 
HeBei metode gebruik sal maak.   
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HeBei Hsing-I se uitdrukkings van die Vyf Elemente  is meer eenvoudig as dié van 
die ShanXi en die Twaalf Diere strukture is ook meer vereenvoudig. 
 
Die laaste styl, bekend as die Hon an styl,  is ‘n baie verenvoudigde styl van Hsing-I 
en word vir geslagte lank al eksklusief beoefen, deur die Moslem Chinese 
gemeenskap .  Dit het slegs Tien Diere Strukture  wat uiters vereenvoudig is met 
slegs een of twee bewegingsvorme.  Die Vyf Elemente  is slegs aanwesig as 
konsepte in hierdie metode.  
 
Dit is voldoende om te sê dat Hsing I bekend is as ‘n kragtige vorm van Chinese 
Kung Fu. 
 
2. Tai chi chuan  
 
Dit is die gewilde een van die drie sagte Gevegskunste , en is gewild onder alle 
ouderdomsgroepe.  Selfs ou mense is in staat om hierdie styl te beoefen met sy 
stadige, presisie bewegings en oefeninge.  Tai chi chuan  word aangebied en 
beoefen by inrigtings wat verhoogkunste leer, bv. drama skole, want daar word geglo 
dat dit groot rus en vrede in die verstand meebring en beheer bri ng oor 
liggaamlike bewegings.   Al 128 bewegings in die solo Tai chi oefeninge word in ‘n 
sirkel  uitgevoer, en is in werklikheid baie moeilik om reg te doen.  Dit vra ‘n baie 
soepel liggaam vir die uitvoering van al die bewegings, wat veral die draai van die 
bolyf behels, terwyl ‘n perfekte balans in die onderlyf behou moet word.  Hierdie 
spesifieke kuns word beskou as dié een wat die heel beste die filosofie en begrip 
van Yin en Yang  uitbeeld.  Wanneer dit uitgevoer word, fokus die bewegings van 
Tai chi op aanval rondom die sirkel en terug na die aggressor.  Elke aanval word 
nagesend, sodat die afweer van aanvalle en die teen-aanvalle baie belangrik is. 
 
3.  Pa-kua  
 
Pa-Kua Chang is die tweede van die “drie susters” van Neijia of Interne 
Gevegskunste (Kung Fu) praktyk.  Die Neijia Skool van denke bestaan uit Pa-Kua, 
Hsing-I en Tai-Chi  as primêre dissiplines.  Elke styl van Pa Kua Chang het ‘n ander 
‘geur’ maar die voorkoms van die vorm, ongeag die familie, sal sekere 
karaktertrekke  besit wat konstant bly.   Elke metode sal ook sekere unieke 
tegnieke bevat en opleidings metodes wat dit mag onderskei van die ander metodes 
of families soos dit somtyds genoem word. 
 
Byvoorbeeld:  Die Lung Hsin  (Dragon Heart) styl is ‘n kragtige integrasie van 
gladde, hoekige transisie, tesame met die karakteristieke spirale op- en afdraai 
van Pa-Kua,  uitbeeldend in voorkoms wat nie baie verskil van die samevoeging van 
‘n reeks van Hsing-I  se draai bewegings in terme van visuele effek.  In teenstelling, 
het die You Lung Hsing (Swimming Dragon Form), die voorkoms van ‘n lomerige, 
trae, voortdurend vergrotende en sametrekkende spir aal. 
 



 17 

Wanneer enige van die ander metodes met hierdie twee vergelyk word, sal daar 
weer ‘n kombinasie van dieselfde verkry word, en tog ook nie, wat miskien geskik is 
vir ‘n kuns wat sy beginsels verkry uit die I Ching / Book of Change. 
Pa-Kua  se taktiese beginsels van voortdurende beweging, uitlok en wegpluk, slaan 
en hardloop en ineenvloeiing met die ewig veranderende skilderdoek wat geveg is, 
bly dieselfde deur al die verskeie style.  So ook die meganiese metodes van die toe- 
en oopmaak van die liggaam met spiraalagtige krag. 
 
 
II.  HARDE EKSTERNE  

 
1.  Aikido  

 
Die Japanese woord Aikido bestaan uit drie karakters  wat vertaal kan 
word as “die weg van eenheid met die fundamentele krag van die 
heelal”. 

 
Aikido is ontwikkel deur Morihei Ueshiba, bekend aan duisende studente van Aikido 
dwarsdeur die wêreld as O Sensei (Great Teacher).  Selfs as jong man, was Morihei 
Ueshiba ‘n buitengewone gevegskunstenaar; ‘n meester met die swaard, die stok, 
die spies, sowel as die kuns van ju-jitsu.  Maar O Sensei het ook ‘n sterk spirituele 
dryfkrag gehad, en het gebroei oor die nuttelooshei d van ‘n weg gebaseer op 
die oorwinning oor andere.   Sy begeerte was om die kuns van Budo 
(gevegsmetodes)  te laat herleef deur goeie afrigting. 
 
Terwyl hy ‘n lewe beoefen het van strenge en nougesette oefening, het O Sensei 
met hierdie kwessie geworstel.  Hy het diep gedelf in die studie van godsdiens, veral 
Shinto  (Japan se inheemse godsdiens van natuur aanbidding).  Die kwessie is 
opgelos in ‘n oomblik van diepsinnige “ontwaking”.  Verander deur sy geestelike 
insigte, het Ueshiba sy tegniese bemeestering van tradisionele gevegskunste 
verander in ‘n nuwe gevegskuns. 
 
Die kuns van Aikido  was fundamenteel verskillend van dié wat 
voorafgegaan het.  “Die geheim van Aikido” , het hy geskryf, “is 
om te harmoniseer met die beweging van die heelal e n om 
onsself in ooreenstemming met die heelal self te br ing.”  O 
Sensei het volgehou dat Budo ‘n liefdeswerk is , ‘n weg om stryd 
in onsself te oorkom  en om vrede in die wêreld  te bring.  “Om 
die hart van die heelal jou eie hart te maak.” 
 
Dit is ‘n ongewapende gevegsmetode, waarin verdediging ‘n 
belangrike rol speel en groot sorg gedra word om nie enige 
ernstige besering aan die teenstander toe te dien nie.  Die kuns is 
om “saam” met die opponent te gaan.  Indien die opponent trek, 
laat hom trek, maar bly in eenheid met hom.  In Aikido  wag die 
vegter nie vir ‘n aanval soos in ander Gevegskunste nie.   
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Hy bly kalm en bedaard, selfs te midde van ‘n aanval, maar terselfdertyd besit hy die 
behendigheid en vermoë om die aanvaller te oorweldig indien nodig. 
Die dojo (oefensaal) moet vreedsaam en te alle tye in harmonie wees sodat die 
studente ‘n vreedsame beheer oor hulself en hul bewegings kan uitoefen.  Om 
hierdie vreedsame atmosfeer te behou, word die ki krag  ingebring deur die 
beoefening van meditasie en yogiese asemhalings teg nieke.  Die kuns van ki is 
van uiterste belang  in Aikido, en daarsonder sou hierdie kuns niks meer wees as ‘n 
reeks van vashou-metodes of grepe nie. 
 
2.  Hapkido  
 
‘n Gevegskuns van selfverdediging met ‘n Koreaanse 
oorsprong.  Die naam beteken letterlik “Die weg van 
koordinasie en interne krag”.  Hapkido is ‘n volledige 
gevegskuns  omdat dit bestaan uit:  dinamiese slaan en skop 
tegnieke, soortgelyk aan Taekwondo, beide harde en sagte 
styl afkeer tegnieke, gooi, neertrekke, grondvegtery en 
ekstensiewe gewrigssluit-tegnieke.  Die hoofdoel is om die 
teenstander se energie teen homself te draai. 
 
Dit is oorspronklik ontwikkel deur die Boeddhistiese monnike in 
Korea, met die Boeddhistiese oortuigingssisteem as die wortel 
daarvan en dit inkorporeer Boeddhistiese metodes van 
meditasie om die ki krag op te bou. 
 
3.  Ju-Jitsu  
 
Hierdie is die ‘sagmoedige kuns’  van selfverdediging.  Dit inkorporeer Judo  
(gooie, vaspen en matwerk), Aikido  (hefboomwerking, momentum, drukpunte & 
gewrigssluite) en Karate  (slaan en skop) tot ‘n uiters effektiewe selfverdedigings 
stelsel.  Dit beteken die kuns van die verkryging van oorwinning deur toegewing, 
of sagmoedige kuns. 
 
Die geskiedenis van die gevegskuns van Ju-Jitsu (Gentle art) kan reeds so ver terug 
as 2,500 jaar gelede opgespoor word.  Ju-Jitsu het ontwikkel uit baie individuele 
leringe wat óf in Japan begin het, óf hul weg na Japan gevind het uit ander 
Oosterse lande .  Wanneer daar ver teruggegaan word in die Japanese Mitologie , 
is dit moontlik om Ju-Jitsu te volg na die oeroue Japanese gode, Kajima en Kadori  
wat Ju-Jitsu moontlik kon gebruik het om die wettelose inwoners van ‘n oosterse 
provinsie van Japan te straf.  Gedurende die Tokugawa tydperk (ca. 1650 en 
verder), het Ju-Jitsu floreer as deel van die Samoerai soldaat  se opleiding. 
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4.  Judo  
 
Dit beteken baie dinge vir verskillende mense.  Dit is ‘n sport vir die pret, ‘n kuns, ‘n 
dissipline, ‘n ontspannings- of sosiale aktiwiteit, ‘n fiksheidsprogram, ‘n manier van 
selfverdeding of veg en ‘n leefwyse.   Judo is ‘n sportkuns en terselfdertyd ‘n 
geestelike dissipline.   Of hierdie saak van geestelike dissipline 
bekend gemaak word of nie, is dit steeds die ruggraat van 
hierdie Gevegskuns. 
Judo kom uit die gevegssisteem van feodale Japan .  Gestig in 
1882 deur Dr. Jigoro Kano, is Judo ‘n verfyning van die oeroue 
gevegskuns van Ju-jitsu. 
 
Judo is bekendgestel op die Olimpiese Spele in 1964  en word vandag deur 
miljoene mense dwarsoor die wêreld beoefen. 
 
Judo, wat vertaal word as die ‘sagmoedige weg’ , leer die beginsel van soepelheid 
in die toepassing van tegniek.  Dit behels die soepel of effektiewe gebruik van 
balans, hefboom en beweging in die uitvoering van Judo gooie en ander 
bekwaamhede.  Vaardigheid, tegniek en tydsberekening, i.p.v. die gebruik van brute 
krag, is die noodsaaklike bestanddele vir sukses in Judo. 
 
Die ongoddelike ingesteldhede van beide Ju-jitsu en  Judo, is ‘n bron van baie 
ongewenste resultate in Christene, soos verwarring van die verstand, 
hoofpyne en ander verskillende probleme. 

 

5.  Karate  
 
(Japanees, “leë hand”), en ‘n gevegskuns van ongewapende 
selfverdediging waarin gerigte of gefokusde houe van die hande en 
voete tesame met spesiale asemhaling en krete , uitgevoer word 
vanuit ewewigtige posisies.  Dis meer as ‘n gevegsmetode en dit 
benadruk selfdissipline, positiewe ingesteldheid en hoë more le 
doel. 
 
Karate is meer as 1000 jaar oud en het in Oos Asië ontstaan. 
 
Die Karate student maak hande en voete sterk  deur dit met geweld in houers vol 
sand, rys of gruis te dryf en teen sandsakke en spesiale slaanborde te slaan.  
Voortdurende oefeninge is belangrik vir die opbou en versterk van die spiere in die 
liggaam.  Diep asemhalings oefeninge  is ook nuttig, omdat uitaseming en vinnige 
krete saamgaan met die gerigte houe, veral die fina le of sogenaame 
doodshoue.   Sulke asemhaling en krete help die ritme van die karate aanval, om 
meer krag te fokus in elke hou of blok en bekragtig die persoon psigologies  terwyl 
die opponent ontsenu word. 
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Karate se leë hande metode word uitgebeeld in hierdie Zen Boeddhistiese spreuk 
deur Funa Kashi: 
 
“Soos ‘n spieël se gepoleerde oppervlak alles refle kteer wat voor dit staan en 
soos ‘n stil vallei selfs die fynste geluide dra, s o moet die student van Karate 
sy verstand stroop van selfsug en boosheid in ‘n po ging om toepaslik te kan 
optree teenoor enigiets wat hy mag teëkom.  Dit is die betekenis van ‘Kara’ of 
leë in Karate”. 
 
Daar word gesê dat Karate, wanneer dit korrek afgerig word, ‘n gebalanseerde 
stelsel van fisiese onderrig, geestelike dissipline , selfverdediging en 
kompeterende sport  is.  Wanneer ‘n student die stadium bereik het waar 
outomatiese refleks-aksie plaasvind, kan dit lei tot probleme in die alledaagse lewe 
daarbuite.  Die verstand, op hierdie stadium, is so gekondisioneer deur die opleiding, 
dat daar geen ruimte is vir enige ander tipe van studie  of gedagte aan enige 
ander onderwerp nie.  ‘n Student van Karate sal heeltemal geabsorbeer  word deur 
die algehele opleiding wat hierdie kuns behels, en daar sal geen plek of begeerte 
oorbly vir die dinge van God nie. 
 
Rom.2:5  
5”Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart  vergader jy vir jou 
toorn as ’n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige 
oordeel van God..” 
 
Die meeste Karate dojos (oefensale) het ‘n Shinto of Boeddhistiese tempel naby die 
Kamiza ‘opper troon’ en die studente sal voor die tempel buig  voor elke oefening of 
vertoning. 
 
Eksodus 20:5 – “ 5Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie die n nie...” 
 
6.  Kendo  
 
‘n Japanese skermkuns.  “Ken” of tsurugi kom van die karakter wat beteken swaard .  
Die karakter vir “Do” of michi sluit in die betekenis ‘weg’ of pad wat vertaal word as 
“Die weg van die Swaard”.  ‘n Lewensweg  wat gevolg word met die opleiding van 
Kendo.  Kendo, die Weg van die Swaard , is die kuns van Japanese Samoerai 
Swaardmanskap.  Dit is gewortel in die tradisies van Budo, die Gevegsweg. 
 
Moderne Kendo  het min ooreenkoms met Kenjutsu  en sy feodale oorspronge van 
swaardswaaiende Samoerai vegters soos hulle vandag uitgebeeld word in flieks en 
televisie.  Die verhaal van die opkoms van moderne Kendo begin met die Samoerai 
en strek oor die kulture van verskeie eeue heen. 
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Kendo het sy moderne voorkoms begin toon gedurende die laat 18e eeu met die 
bekendstelling van beskermende toerusting en die bamboesswaard, genoem die 
shinai.   Die gebruik van die shinai en beskermende wapenrusting het die volle 
lewering van houe moontlik gemaak sonder besering.  Gevolglik is die Butokukai in 
1895 gestig, ‘n organisasie toegewy aan die gevegskunste.  In 1911 is Kendo  
amptelik ingestel in die fisiese opvoedings leerplan van middelbare skole  en in 
1912 is die Nihon Kendo Kata, ‘n stel reëls vir Kendo gepubliseer.  In 1939 terwyl 
Japan besig was om gereed te maak vir oorlog, het Kendo ‘n vereiste kursus vir 
alle seuns  geword.  Vandag groei Kendo steeds onder die dekking van die All 
Japan Kendo Federasie , die Internasionale Kendo Federasie en federasies oral oor 
die wêreld. 
 
Kendo, net soos ander gevegskunste, vereis dissipli ne en ‘n toewyding aan 
oefening.  Feitlik alle gevegskunste besit ‘n stel kata.  Kendo is geen uitsondering. 
 
Kata is vooraf ingestelde reekse bewegings wat een of meer aspekte van die 
kuns baie diep illustreer. 
 
Herhalende praktisering  van kata internaliseer  die lesse van die kata. 
Kendo kata word beoefen met ‘n soliede houtswaard, genoem ‘n bokken.   Daar is 
tien kendo kata  wat deur die All Japan Kendo Federasie gespesifiseer word.  Elke 
kata bestudeer ‘n enkele stel van konsepte binne ‘n baie suiwer omgewing , wat die 
beoefenaar toelaat om diep te delf in hierdie begrippe. 
 
‘n Belangrike deel van opleiding is die gebruik van die kiai – ‘n ontploffende klank, ‘n 
soort van beheerde uitroep of kreet bedoel om moed en vasberadenheid in die 
uiteraar daarvan te inspireer, en vrees in die teen stander, en om die 
konsentrasie van die teenstander te onderbreek terw yl ‘n kap of hou toegedien 
word.   Kendo opleiding is moeilik asook die dissipline daarvan.  Die dissipline of 
etiket is ‘n belangrike deel van die kuns en word hoog geag.  Om ‘n goeie kendoka  
te wees, beteken baie meer as bloot ‘n goeie swaardvegter.  Dit is ‘n karakter-
opleidingskuns, ontwerp om ekwilibrium mee te bring  tussen verstand en 
liggaam;  ‘n harmonie van verstandelike en fisiese fiksheid. 
 
7.  Kuatsu  
 
Die kuns van opwekking met baie variasies.  Eens op ‘n tyd was dit so dat hoe 
langer mens bewusteloos was, hoe groter die kanse op sterfte, veral op ‘n slagveld.  
Kuatsu  tegnieke het gegroei saam met jujutsu as praktiese eerstehulp, en veral 
onderrigters van Jujitsu, moet Kuatsu bestudeer, omdat dit beskou is as ‘n 
belangrike deel van eerstehulp. 
 
Kuatsu is nie algemeen bekend nie en slegs gevorderde studente sal weet van die 
bestaan daarvan.  Die punt is dat die feit dat daar gespesialiseerde metodes van 
opwekking  nodig is, die feit beklemtoon dat dodelike beserings opgedoen kan word 
in die beoefening van Gevegskunste. 
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8.  Sumo  
 
Die tradisionele, nasionale sport van Japan.   Hierdie 
vorm van Japanese stoeiery is hoogs gespesialiseerd  en 
een van die oudste van die Japanese gevegskunste.  Die 
mees opmerklike kenmerk van die sumotori (deelnemers), is 
hul grootte.  Hulle is kolossale  mans wat selde minder weeg 
as 130 kg (285 lb).  Hulle is baie keer selfs swaarder en kan 
tot 200 kg (440 lb.) en meer weeg.  Hulle bereik hierdie 
gewigte, nie slegs deur geweldige hoeveelhede kos te eet 
terwyl hulle in ‘voedsel-stalle’ woon nie, maar ook deur die beoefening van die kuns 
van haragei, ‘n vorm van buik ontwikkeling , deur die Japanese genoem ‘siel in die 
maag’ .  Die groot gewig gee aan hulle ‘n lae swaartekrag middelpunt en dit maak 
hulle meer stabiel.  Die tradisionele klein bolla haarstyl  is oeroud en word genoem 
o-icho-mage of chon-mage, afhangende van die kategorie  van die sumotori. 
 
Hulle dra dik sy-gordels om die middel.  Die doelwit is om die teenstander buite die 
ring (dohyo) te dwing of om enige deel van sy liggaam (behalwe die voetsole) aan 
die vloeroppervlak te laat raak.  Die deelnemers mag nie hare trek, in die oë steek of 
met ‘n toe vuis slaan nie.  Stotery, pootjie, klappe en verskeie liggaams 
gooibewegings word algemeen gesien in Sumo.  Judo is verkry uit die oeroue Sumo 
gooi tegnieke.  
 

Die stoeiers behoort aan spanne en woon 
gemeenskaplik in ‘n leefstyl wat algeheel toegewyd is 
aan die sport.  Sumo is ‘n lewenswyse  sowel as ‘n 
sport, en almal wat betrokke is dra kenmerkende klere  
en word beskou as rolmodelle  die hele jaar lank.  ‘n 
Streng meritokrasie vereis die verkryging van rang en 
loon in Sumo slegs deur te wen; as jy verloor, sak jou 
rang.   

 
Die skeidsregter dra tradisioneel ‘n waaier as ‘n simbool van outoriteit , en ‘n dolk  
wat, soos vertel word, oorspronklik gegee is sodat ‘n skeidsregter homself kan 
ontwei (ingewande uithaal) indien hy ‘n fout sou ma ak.  Daar is ook ‘n paneel 
van vyf beoordelaars teenwoordig – dikwels yokozuna (vorige hoofkampioene). 
 
Sumo gaan saam met ‘n hoog geagte toewydings rituee l.  Om ‘n geleentheid te 
begin, gaan die yokozuna prosessie die arena binne vir die seremonie genoem 
dohyo-iri.  Voor elke yokozuna loop sy tsuyuharai (persoonlike assistent of 
aankondiger) en agter hom sy tachimochi (swaard draer).  Hulle voer ‘n 
tradisionele roetine  uit in die ring.  Agter hulle, uitgerus in geborduurde voorskote, 
kom die helfte van die top stoeiers wat betrokke is.  Hulle vorm ‘n sirkel, klap hul 
hande, lig hul voorskote  en onttrek.   
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Die res van die sumotori kom dan binne en voer dieselfde ritueel uit.  ‘n Shinto 
priester woon alle Sumo wedstryde  by en die belangrikste byeenkomste word in ‘n 
Shinto tempel gehou. 
 
Nadat hierdie formele manifestasies van krag en manmoedigheid afgehandel is, 
begin die werklikheid.  Twee kampioene gaan die ring binne en nadat spiere bietjie 
losgemaak en gerol is, word daar handevol sout opgetel en uitgestrooi, wat  
gevolg word deur ‘n gestamp van die voete om enige ongewenste geeste weg 
te jaag of te verskrik.  Dit is ‘n Shinto reiniging s ritueel.  Hulle sal dikwels hurk 
en die vloer met hul vuiste slaan en ‘n “oog-stryd”  voer.  Hierdie ritueel is bekend 
as shikiri-naoshi en word vir vier minute lank toegelaat. 
 
Die vroegste geskrewe melding wat gemaak word van sumo, 
word gevind in die Kojiki (Rekord van Oeroue Sake), ‘n boek 
uit die jaar 712, wat die oudste bestaande voorbeeld van 
Japanese skrywes is.  Volgens die boek het die gode 
*Takemikazuchi  en *Takeminakata  ongeveer 2,500 jaar gelede 
op die oewer van Izumo gestoei totdat laasgenoemde uiteindelik 
verloor het.  Dus het die beheer van die eilandgroep gegaan na 
die Japanese volk, gelei deur *Takemikazuchi , wie, volgens 
oorlewering, die koninklike familie gevestig het waaruit die 
huidige keiser sy voorgeslag benoem. 
 
*[Takemikazuchi of Take-Mika-Dzuchi-No-Kami, god va n donder, Shinto, Japan.  Een 
van die Raijin gode van donder, storms en reën, is hy ook een van die vegtersgode 
wat Prins Ninigi bewaak het op sy tog vanaf die hem el na die aarde.  ‘n Beskermgod 
van swaardvegters en judoka kunstenaars en geskakel  met die god Futsu-Nushi-No-
Kami]. 
 
In pre-historiese tye, blyk dit dat sumo hoofsaaklik uitgevoer  is as ‘n landbou 
ritueel om te ‘bid’ vir ‘n goeie oes.  
Gedurende die heerskappy van Keiser Shomu (r.724-49), is sumaibito (sumotori) 
gewerf van oral oor die land om in die Keiserlike Paleistuin op te tree tydens ‘n 
fees  genoem ‘sechie’, wat elke jaar gevier is op die 7e dag van die 7e maandjaar  
(vroeg Augustus volgens vandag se kalenders).  Terselfdertyd het mense van 
kultuur ook saamgekom by die paleis om hul vaardighede in die skryf van poësie ten 
toon te stel.  Sumo het uitgebrei  van ‘n landbou ritueel na ‘n grootskaalse rite 
om te bid vir die volk se vrede en vooruitgang in d ie Japanese gemeenskap. 
 
9.  Tae kwon do  
 
‘n Koreaanse gevegskuns , bekend vir sy dramatiese vlieënde en draaiende 
skoppe.   Die naam kom van die Koreaanse woorde tae (voet of skop), kwon (vuis of 
hou), en do (kuns of lewenswyse) en beteken letterlik “die kuns van hand- en 
voetgeveg”. 
 



 24 

Die oorspronge van Tae kwon do strek duisende jare terug.  Tae kwon do 
studente kan hulself fisiek en verstandelik verbeter deur opleiding.  Die finale 
mikpunt is om harmonie met die natuur en die self  te bereik.  Balans  word verkry 
deur beide bose en goeie magte (Yin vs. Yang)  te beheer.  ‘n Ware Tae kwon do 
student weet hoe om “in alle situasies op te tree”. 
 
Tae kwon do (en dit geld vir elke Gevegskuns), is nie slegs ‘n manier om 
vaardighede in selfverdediging te verbeter nie, maar dis ‘n lewenswyse.   As gevolg 
van die militêre agtergrond, is daar ‘n algemene kode.   Hierdie kodes word 
gereflekteer in die sogenaamde ‘Gebooie van moderne Tae kwon do’  en is sterk 
beinvloed deur Boeddhisme.   Hierdie gebooie word beinvloed deur die HwaRang 
Do erekode:  Dien jou heer met lojaliteit: 
 

1. Dien jou ouers met kinderlike vroomheid 
2. Vertrou jou vriende 
3. Moet nooit uit ‘n stryd onttrek 
4. Wanneer lewe geneem word, wees selektief 

 
Die gebooie van Tae kwon do word as ‘n gids gebruik vir die morele ontwikkeling  
van studente en kuns.  Geen student wat nie hierdie leerstellings ten volle verstaan 
nie, kan ooit hoop om die ware essensie van die kuns te bemeester nie. 
 
Gebooie van moderne Tae kwon do: 
 

1. Lojaliteit aan jou land 
2. Respekteer jou ouers 
3. Getrouheid aan jou eggenoot 
4. Respekteer jou broers en susters 
5. Lojaliteit aan jou vriende          
6. Respekteer jou meerderes 
7. Respek jou leermeester 
8. Moet nooit onregverdiglik lewe neem nie 
9. Ontembare gees 
10. Lojaliteit aan jou skool 
11. Maak klaar wat jy begin 

 
Een van die vier elemente van Tae kwon do (behalwe skermutseling, stylvorme en 
selfverdediging), is die breektoets.  Dit is ‘n verpligte deel van die swart gordel 
eksamen en is ‘n gewilde element van Tae kwon do demonstrasies.  Om ‘n voorwerp 
te breek is ‘n manier om konsentrasie, krag, fokus, spoed en presisie op nie -
lewende voorwerpe te oefen sonder om jouself of iemand anders te beseer. 
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10.  Ninjutsu  
 
Dit is ‘n gevegskuns,  maar ook ‘n Lewenswyse.   Dit vereis 
Minimum poging vir Maksimum effek. 
 
Sommige beginsels i.v.m. die weg van Ninja: 
 
“Eerste van alles, vermy konflik of ‘n gevegssituasie, selfs (en 
veral) indien jou eer op die spel is.  Moenie betrokke raak in ‘n 
geveg, behalwe wanneer jy jou gesin, vriend, natuur en jouself 
moet verdedig nie.  Wees oop en luister na jouself, ander en 
jou omgewing en leef in harmonie.  Toon genade vir jou 
vyand, probeer hom verstaan.” 
 
Ninjutsu is die gevegskuns van die Ninja vegters va n die Nin groep van Japan.   
Dit het sy oorsprong vanaf ongeveer 1000 jaar gelede in Japan toe feodale Japan 
regeer is deur die Samoerai vegters  en hul heersers, die Shoguns.  Die Samoerai 
het die reg besit om ‘n boere-arbeider dood te maak soos hulle verkies, omdat die 
boere-arbeiders nie toegelaat is om teen hulle op te staan nie.  Die Ninja het nie 
toegestem om die Samoerai te dien nie, en het ontsnap na die bergstreke van Iga en 
Koga, waar hulle hulself begin oplei het in die oorlogskuns.  Hulle het hul vegtery 
gebaseer op ‘n Chinese militêre teks  en oor die jare het die Ninja  opleiding begin 
in enige bekende gevegskuns en die vegtersklas van die boere-arbeiders  geword. 
 
Die Ninja se Opleiding begin reeds vanaf sy geboortedag  en duur voort tot sy 
sterfdag .  Vandat die Ninja sy eerste treetjies gee, begin hy spesiale speletjies speel 
wat ontwerp is om verskillende bekwaamhede te vestig, soos bv. ontduiking, 
wapenrusting, ongewapende vegtery en kamoeflering. 
 
Die Ninja spesialiseer in spioenasie en sluipmoord  deur enigiets moontlik te 
gebruik.  Hulle word ook opgelei om geestelike hoogtes  te bereik, deurdat die 
beperkinge van die liggaam en verstand ‘gedruk’ wor d.  Gedurende die eeue is 
die kennis van die kuns in die geheim  oorgedra binne die families.  Niemand anders 
het enigiets daarvan geweet totdat Japan tot die moderne era toegetree het nie. 
 
Die Ninja’s is ingetrek in die Japanse geheime diens en spesiale groepe.  Toe het 
hulle hul deure oopgemaak vir die Japanese publiek. 
 
11.  Samoerai  

 
“Diegene wat dien”.  Die vegtersklas van antieke Japan wie se geskiedenis 
onafskeidbaar saamhang met Jujitsu.   Die woord is vir die eerste maal gebruik in 
die agtste eeu om gewapende boere  te beskryf.  Oor die eeue heen het hul invloed 
en sosiale status veral groter gegroei gedurende die lang periodes van burger 
oorlog.  Die stamkapteins, genoem ‘daimyos’, het groepe gewapende volgelinge 
opgeroep, genoem “Die Samoerai” .   
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Hulle was deur lojaliteit verbind aan hul kaptein deur ‘n baie streng erekode, maar 
hulle was algeheel roekeloos  en het die boere-arbeiders op die mees onmenslike 
wyses behandel. 
 
Die Samoerai het ‘n bepaalde klas  gevorm deur twee swaarde  te dra as simbool 
van hul stand en het ‘n streng erekode gevolg, bekend as bushido.   Hulle was baie 
trots op hulself  en het vereis dat hulle die status van gode verkry onder d ie 
bevolking. 
 
Aan die einde van die 16e eeu AD, het een van die Samoerai groepe, genoem 
“Tokugawa” , hulself as hoof aangestel oor al die Samoerai groepe.  Hulle is 
genoem Shogun  en hul hoofman is genoem “Die Shogun”.   Hierdie hoofman se 
mikpunt was om die gewone mense onder sy algehele beheer  te hou.  Dit was as 
gevolg van hierdie beheer dat die Katolieke sendelinge wat in Japan aangekom het 
met die doel om mense oor te haal na die Christendom, algeheel geblokkeer is.  
Selfs vreemdelinge wat Japan binnegekom het gedurende daardie tye, is uitgemoor 
of onthoof.  Met die aanbreek van die Amerikaanse Ekspedisie in 1853, het die 
Samoerai ontbind. 
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DEEL B: 
 
GODSDIENSTE VAN DIE GEVEGSKUNSTE  
 
Inleiding  
 
Die verskeie filosofiese en godsdienstige agtergronde van die Gevegskunste is van 
so ‘n aard dat hulle ‘n invloed uitoefen op die algehele beoefening van en deelname 
aan hierdie kunste.  Elke deel van die Gevegskunste kom uit ‘n agtergrond van ‘n 
Oosterse godsdiens, en die invloed van hierdie godsdienste deurweek elke deel van 
hierdie kunste van die oomblik wanneer ‘n studens die ‘dolo’ binnetree.  Die 
voorgeskrewe gedrag, die bewegings, die buiging, al die verstandsbeheer, erkenning 
van die ‘sensei’ (instrukteurs) en tempel, die ingesteldhede, uniforms en die 
gevegsbyeenkomste kan teruggespoor word na hierdie godsdienste. 
 
Die volgende inligting sal aan Christene bevestig presies hoe teen-produktief hierdie 
praktyke is, en dat hulle gaan teen alle lering in die Bybel.  Om ten volle te verstaan 
wat die Gevegskunste verteenwoordig, is dit noodsaaklik om sommige details te gee 
van die Oosterse godsdienste wat so ‘n belangrike deel vorm van die Kunste. 
 
In sommige gevalle is die hele lering en beoefening van die godsdiens daarop gemik 
om enige reaksie op prikkeling van buite af te stomp en ‘n onttrekking na ‘n vals 

wêreld van onbetrokkenheid soos oorspronklik in Boeddhisme 
en Zen Boeddhisme, wat onttrek in jouself, en dit word 
spesifiek benadruk in die selfverbeterings-tegnieke.  Beide 
Boeddhisme en Zen Boeddhisme het wortels in Hindoeisme.  
Hierdie gesindhede word duideliker soos die student vorder 
deur die grade.  Betrokke hierby is ook vrees dat die gode nie 
tevrede gestel sal word nie, en hul gevolglike woede en 
wraak. 

 
In sommige van hierdie godsdienste is daar ‘n besondere beklemtoning van die 
heiligheid van alle lewe, omdat in hul oortuiging van reinkarnasie, bestaan daar die 
moontlikheid dat wanneer iemand hergebore is, hy kan terugkom as ‘n dier of insek.  
Volgens iemand se Karma, kan hierdie proses selfs omgekeer word vanaf ‘n dier of 
insek na ‘n mens.  Dit verduidelik waarom daar ‘n vegetariese dieët is, want die blote 
gedagte dat ‘n naasbestaande op jou bord kan lê, is onaanvaarbaar!! 
 
Waar ‘n vegetariese dieët aanbeveel of voorgeskryf word, sal dit feitlik sonder 
uitsondering behels dat ‘n patroon van vegetarianisme gevolg word tesame met ‘n 
spesifieke geloofssisteem.  So kan dan gesien word hoedat ‘n student al dieper en 
dieper betrokke raak met die navolging van ‘n Oosterse godsdienstige dissipline. 
 
Daar is ooreenstemming in die Gevegskunste met ander georganiseerde groepe 
waar die volle kennis van alles wat daardie groep verteenwoordig, slegs bekend raak 
soos die persoon vorder deur die vlakke en grade.   
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Dit is eers dan dat ‘n bewustheid van die volle besonderhede geleidelik duideliker 
word, en ‘n dieper begrip verkry word.  Teen daardie tyd is dit moeiliker om hom te 
onttrek van verdere betrokkenheid.  Hierdie kennis kom as die student getakseer 
word op sy gedrag, verstandsbeheer, vermoë en betroubaarheid.  Wanneer die 
sensei toestem dat die student gereed is, sal hy aangeskuif word na ‘n volgende 
graad. 
 
Nou kan mens sien waarom dit so jammer is dat ouers veral, hul kinders toelaat om 
hierdie klasse by te woon met die gedagte dat die oefeninge hulle goed sal doen, 
terwyl die waarheid is dat daar ‘n sterk moontlikheid bestaan dat die kinders 
verstandelik en geestelik  aangetas kan word deur so ‘n inleiding tot die 
Gevegskunste.  Ouers het hul kinders ontvang van God Almagtig, en hulle word aan 
ons sorg toevertrou om hulle te lei in regverdige leefstyle.  Ek vind dit hartseer dat so 
baie ouers vandag so min omgee of begrip toon oor die areas wat potensiële gevaar 
vir hul kinders inhou. 
 
 
GODSDIENSTIGE WORTELS .... GEVEGS-VRUGTE ... 
 
In die vroeë 6e eeu AD, het Bodhidharma,  ‘n Indiese priester 
en ridder, Zen Boeddhisme  na China gebring tesame met ‘n 
stelsel van 18 selfverdedigings oefeninge.  Die oefeninge het 
ontwikkel na ‘n vorm van boks wat saam met Zen, dwarsdeur 
China versprei, en in die 12e eeu Japan bereik het. 
 
Wêreldwyd is dit so dat kontemporêre belangstelling in die 
gevegskunste dikwels fokus op hul geestelike aspekte as wyse 
van toenemende selfvertroue, aanmatiging en konsent rasie.  
Persoonlike verdediging is ook ‘n toenemende belangrike saak, 
veral vir vroue en die ouer mense.  Een van die mees ernstige besorgdhede 
aangaande die Christen se moontlike betrokkenheid  in gevegskunste, spruit uit 
die feit dat ‘n meerderheid daarvan hul oorsprong het in Asiatiese kulture wat 
deurtrek is met ‘n verskeidenheid van Oosterse gods dienste. 
 
Taoisme, Boeddhisme, Confucianisme, Shjinto en vers keie volks-mites en 
tradisies het, op verskillende wyses, bygedra tot d ie ontwikkeling van baie 
Asiaties-gebaseerde stelsels van vegtery. 
 
Die vraag is, moet iemand noodwendig sy/haar verhouding met Christus 
kompromeer  en sy/haar geestelike lewe in gevaar stel ten einde deel te neem aan 
die gevegskunste?  Een van die grootste besorgdhede is dat Christene wat 
deelneem aan hierdie gevegskunste, veral Christen kinders – moontlik besoedel 
kan word tot een of ander mate  deur skadelike aspekte van Oosterse denkwyses.  
Dit moet natuurlik ten alle koste vermy word.  Daar mag geen kompromie 
plaasvind wanneer dit kom by ons verhouding met Chr istus nie. 
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I.  DIE GODSDIENSTIGE WORTEL  
 
Dit is waar dat die gevegskunste niks minder is as ‘n 
uitdrukking van Oosterse godsdienstige denke  en dat dit 
dus algeheel onversoenbaar is met Christenskap.  
Besorgdhede i.v.m. Oosterse invloede is gegrond en behoort 
in ‘n ernstige lig beskou te word. 
 
Terwyl die meeste “eksterne/harde” gevegskunste Oosterse 
godsdienstige elemente vermy of verminder, hou ‘n 
“eksterne/harde” kuns in sommige gevalle godsdienstige 
lokvalle in.  Die Indonesies-gebaseerde styl pentjak-silat, bv., 
is dikwels ingekleur met ‘n eklektiese mengsel van animisme, 
shamanisme, okkulte, Hindoeisme, Boeddhisme en Sofi sme. 
 

Meditasie.  Binne die konteks van die gevegskunste, het meditasie oor 
die algemeen verwys na daardie praktyke wat “die nie-analitiese fokus 

van aandag op ‘n gekonsentreerde of uitgebreide wyse waarvan die 
uiteinde kan lei tot ‘n verandering in bewustheid en toename in 

bewustheid en insig, óf ‘n kombinasie van diesulke 
psigologiese faktore”, behels. 

 
Dit word gesê dat toegewyde beoefening van meditasie  

“lei na ‘n non-dualistiese toestand waarin die onderskeiding 
tussen onderwerp en voorwerp verdwyn en die beoefenaar een 

word met ‘god’ of ‘die absolute’, en konvensies soos tyd en 
ruimte oortref word [totdat] die stadium waarna godsdienste verwys as redding, 
bevryding of algehele Verligting finaal bereik word.” 
 
Natuurlik moet die Christen nie deelneem aan sulke vorme van meditasie nie.  Daar 
is minstens drie redes :   
Eerstens is die doel daarvan om die beoefenaar van ‘n weg te voorsien (indien nie 
dié weg!) tot die hoogste waarheid en vryheid deur blote menslike  poging, wat 
dus ‘n vorm van self-redding verkondig bo en teen wat die Bybel duidelik vir ons 
leer  
 

Efes. 2:8-9 – “ 8Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit 
julleself nie: dit is die gawe van God;   

9nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.” 
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Deur dit te doen, word die mens se sondige natuur geignoreer (Rom. 3:10-12)  en 
ontken dit Christus se eksklusiewe aanspraak as Die Weg tot Redding (Joh. 14:6). 
 

Rom. 3:10-12 – “ 10...soos geskrywe is: Daar is niemand regverdig nie, selfs nie 
een nie. 

11Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. 
12Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen 

nie, daar is selfs nie een nie.” 
 
Joh. 14:6 – “ 6Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe;  
niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” 
 
Tweedens, die Oosterse meditasie se verklaarde mikpunt van tr ansformasie 
van ‘n persoon  se toestand van die verstand tot ‘n monistiese (“alles is een”), 
indien nie ‘n algehele panteistiese  (“alles is God”) siening, lê in direkte teenstelling 
met die Bybel.   Laasgenoemde erken ‘n ewige onderskeiding  tussen ‘n 
persoonlike Skepper God en Sy skepping. (Jes. 44:6-8;  Heb. 2:6-8). 
 
Derdens kan sulke veranderde toestande van bewustheid iemand oopstel vir 
geestelike teistering en misleiding deur die magte van duisternis.   Dit alleen 
behoort al te dien om elke Christen te oorreed om enige deelname aan Oosterse 
vorme van meditasie  te laat vaar. 
 
Die Skrif definieër meditasie in terme van die gelo wige as objektiewe 
bepeinsing en reflektering op God en Sy Woord (Jos.  1:8; Ps. 1:2). 
 
[Uit:  A Christian Assessment  deur Erwin de Castro, B.J. Oropeza & Ron Rhodes]. 
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II.  DIE TAKKE  
 

1.  Shintoisme  
 
Dit is gewortel in die oeroue geskiedenis en mitologie van Japan.  Omdat 
skrywes oor Shintoisme  relatief nie-bestaande was voor die aankoms van die 
Boeddhisme in die 6e eeu, bly die aard van sy oortuigings en aanbidding gedurende 
antieke tye, steeds onduidelik.  Hierdie nuwe godsdiens is in Japan 
verwelkom om die Shinto  geloof te komplementeer, sowel as te verryk, 
alhoewel die Boeddha aanvanklik beskou is as bloot nog ‘n manifestasie 
van kami  (geeste of gode wat natuurkragte en gestorwe voorouers 
beliggaam).  Agting vir die kami is die middelpunt van aanbidding. 
 

Shinto  is ‘n deurdringende, onomskryfbare manier wat universeel is.  Shinto  of 
Kaminomichi  of die weg van die Kami of die gode,  is die naam van die godsdiens 
wat van oertye af deur die Japanese onderhou word. 
 
Shinto beteken spontane navolging van die ‘weg van die gode’ 
 
Shinto word verdeel in twee groepe, nl. die Sektariese Shinto , wat weer 
onderverdeel word in 13 seksies;  en die Shinto van die nasionale geloof van die 
Japanese, of die Shinto Staatsgodsdiens. 
 
Die stelsel van Shinto is meer soos die stelsel van Hindoeisme  as dié van 
Confucianisme of Boeddhisme.   Dit is ‘n soort persoonlike godsdiens.   Dit skryf 
goddelike kenmerke toe aan elke wese.   Dit is ‘n vorm van panteisme. 
 
Absolute lojaliteit aan die Soewereine Keiser,  wie beskou word as ‘n direkte 
afstammeling en verteenwoordiger van die hoogste God, respek vir voorvaders, 
diepsinnige gevoel van vroomheid teenoor die ouers en liefde vir kinders, vorm die 
fundamentele struktuur van die Groot Universele Weg. 
 
Die spieël, die swaard en die juweel  bevat ‘n figuurlike betekenis in die loop van 
die ontwikkeling van Shinto.  Dit simboliseer wysheid, dapperheid en 
welwillendheid  of intelligensie, wil en liefde  in die Shinto teologie.  Hierdie drie is 
die heilige tekens van koninklikheid van die Soewereine Keiser.  Hulle is 
veronderstel om die dinamiese werking van die Groot Weg te simboliseer en dus 
word dit gevind in die voorgrond van elke Shinto tempel, oor die algemeen bekend 
as Mistu-tomo-e of die drie groot kommas. 
 
Daar is baie gode in Shinto, maar die voorvaderlike Songod, Anaterasu-omi Kami  
heers oor hulle almal. 
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Susano-o-no-Mikoto  is die voortvarende gode-broer van die Songod.  Hy is die god 
van reënstorm.  Tsukiyomi-no-Mikoto  is die Maangod.  Hierdie drie vorm ‘n gode 
drie-eenheid.  Hulle heers afsonderlik oor die vlakke van Hoogste Hemel, die wye 
oseaan en die Nagtelike realm. 
 
Daar is ‘n geweldige hoeveelheid hoogmoed en gevoel van verhewenheid onder die 
Japanese mense en alle dinge van Japanese oorsprong word beskou as van ‘n hoër 
kwaliteit as enigiets uit enige ander bron.  Hierdie gevoel van hoogmoed bied ‘n 
graad van selfvertroue aan sy bevolking en is geheel en al teen alles wat die 
Christelike geloof ons leer.  Om die waarheid te sê, leer die Bybel ons presies die 
teenoorgestelde van hoogmoed, omdat die lering van ons God daarop gemik is dat 
ons ander hoër ag as onsself en om te onthou dat God die mens gemaak het, dus 
het ons geen reg om onsself beter te ag as ander nie.  Die volgende gedeelte stel dit 
ook duidelik: 
 

Spr. 16:18-19 – “ 18Trotsheid kom voor die verbreking, en hoogmoed kom voor die 
val. 

19Dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges as om buit 
te verdeel met die trotsaards.” 
 

Fil. 2:3-4 – “ 3Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie , maar in 
nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. 

4Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie,  maar elkeen ook na die 
ander s’n.” 
 
Soos ons alreeds gesien het, is Shinto deel van alle Sumo stoeigevegte en die 
invloed van Shinto onderstreep al die Japanese Gevegskunste.  Die buiging aan die 
begin van ‘n oefening of kompetisie kom van die Japanese en Shintoisme.  Enige 
tempel of ander artikel van gewydheid in die ‘dojo’ is deel van Shintoisme.  Nippon 
dek ook elke Gevegskuns wat in Japan ontstaan het.  Die voortgaande geloof van 
Shinto, ongeag die nasionale afskaffing van hierdie geloof, het min verskil gemaak 
aan die meerderheid van Japanese, omdat hierdie geloof op vrees gebou is, en daar 
is ‘n onderstroming van vrees wat diegene wat steeds hierdie geloof navolg, vashou 
in ‘n gewoonte om die gode tevrede te stel. 
 
Die vegetariese dieët van baie van die Oosterse godsdienste, is gekoppel aan hul 
siening van Inkarnasie.  Die Christelike geloof glo dit glad nie, omdat daar vir ons ‘n 
plek belowe is in die hemel wanneer ons sterf.  (Joh. 3:15 en Joh. 6:47).  Beide 
hierdie verse sê hoedat diegene wie in Christus glo en Sy weë volg, die Ewige Lewe 
sal ontvang.  In Hand. 11:10  kan ons die verhaal lees van Petrus wat ‘n visioen van 
God ontvang het, waar ‘n laken gevul met viervoetige diere, kruipende en wilde 
diere, asook voëls van die hemel, afgesak het, ‘n stem uit die hemel hom beveel het 
om op te staan, ‘dood te maak en te eet’ , en Petrus geweier en gesê het dat niks 
onrein nog by sy mond ingegaan het nie.  Die stem het gesê, ‘wat God gereinig het, 
moet jy nie onrein noem nie’ en dit is drie maal herhaal. 
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Hierdie opdrag van God bewys dat die skepping van diere, vis, voëls en insekte, 
alles vir die sorg en gebruik van die mens bedoel is, soos alreeds na verwys is.  
Gen. 1:26:31  bevestig hierdie feit en soos die Woord in Handelinge sê, was dit God 
se plan dat die mens die skepsele van die grond moes onderwerp en tot sy voordeel 
moes benut. 
 
2.  Hindoeisme  

 
Hindoeisme is een van die oudste godsdienste ter wêreld en die Hindoe geskrifte is 
geskryf oor ‘n periode van 2 000 jaar, vanaf 1400 vC tpt 500 nC. 
 
‘n Godsdienstige tradisie van Indiese oorsprong , wat die oortuigings en praktyke 
van Hindoes saamvat.  Die woord Hindoe is verkry van die rivier Sindhu, of Indus.  
Die woord Hindoeisme is ‘n Engelse woord van meer onlangse oorsprong.  
Hindoeisme het die Engelse taal binnegekom in die vroeë 19e eeu om die 
oortuigings en praktyke te beskryf van daardie inwoners van Indië wie nie oorgegaan 
het na Islam of Christendom  nie, en nie Judaisme of Zoroasterisme  praktiseer 
het nie. 
 
Soos Hindoeisme gegroei het, het verskeie groepe ander elemente by die 
seremonies gevoeg, insluitende nuwe maniere om volmaaktheid te bereik.  Hierdie 
toestand van volmaaktheid is genoem Nirvana.  Nirvana kan ook in Boeddhisme 
gevind word, wat ‘n vertakking van Hindoeisme is.  Nirvana is die Hindoe konsep van 
algehele geluk en volmaakte vervulling.  Die opgeskrewe waarhede van Hindoeisme 
word in baie boeke saamgebind.  Die Vedas bevat die wysheid en dek verskeie 
boeke.  Die inhoud sluit in die mantras wat lofliedere aan die gode Brahmanas is, die 
lering van rituele regte en die Rid-veda liedere en lofsange aan die Hindoe gode, 
Indra, Soma, Varima en Mitra. 
 
Hindoes self verkies om die Sanskrit term  sanatana dharma te gebruik vir hul 
godsdienstige tradisie.  Sanatana dharma word dikwels na Engels vertaal as “ewige 
tradisie”  of “ewige godsdiens” , maar die vertaling van dharma as “tradisie” of 
“godsdiens” bied ‘n uiters beperkte, selfs foutiewe betekenis van die woord.  Dharma 
het baie betekenisse in Sanskrit, die heilige taal van Hindoe skrifte , insluitende 
“morele orde”, “plig”, en “regte aksie”. 
 
Die mees heilige boek in die Hindo geloof is die Bliagavad-Gita, wat ook die mees 
bekende is van al die Hindoe skrywes.  Die Bgavad-Gita beteken ‘Die lied van die 
heer’ en dit spreek van heer Krishna wie die inkarnasie van die Hindo god Vishnu is.  
In hierdie geskrifte word gesê dat selfs diegene wie ander gode aanbid met liefde en 
offerande, in werklikheid dieselfde gode aanbid as die Hindoes.  Hierdie oortuiging 
word ook gevind in die Nuwe Era Beweging, waar dit nie saakmaak wie of wat 
aanbid word nie – alles word aanvaar.  Feit is, hierdie ingesteldheid is besig om in te 
sypel by liberale Christenskap, wat nie slegs die leringe van Christus verswak nie, 
maar reg in die hand van die vyand speel. 
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Krishna  word beskou as die sentrale god van die Hindoes,  en word genoem 
Brahman,  die opperste gees, die uiterste realiteit.  Die drie hoof geeste van 
Brahman  is: 

- Brahma , skeppingsheer. 
- Vishnu,  die behouer, kom voor as Rama en Krishna. 
- Shiva, wie mag en vernietiging verteenwoordig. 

 
Daar is geen enkele Hindoe begrip van ‘n god nie.  Daar is baie oortuigings wat 
enige van die volgende begrippe mag insluit: 

- Shiva,  god van lied en genesing. 
- Durga,  goddelike godin van moederskap. 
- Vishnu,  god van ruimte en tyd. 

 
Die algemene oortuiging is dat Brahman die een god bo-oor Brahma die skepper, 
Vishnu die behouer en Shiva die vernietiger is;  hierdie drie is in een god. 
 
Reinkarnasie bekend as Karma,  sê dat ons almal aanspreeklik is vir ons eie dade, 
en dat slegte dade versoen moet word deur die Samsara, of reinkarnasie.  Hoe ‘n 
persoon sy lewe op aarde geleef het, bepaal die lewe wat deur reinkarnasie gaan 
kom;  dit maak nie saak of daardie lewe geleef sal word in die liggaam van ‘n dier, 
mens, insek, plant of onbeweeglike voorwerp nie.  Die Hindoes sien reinkarnasie op 
hierdie manier:  Soos ‘n mens sy verslete klere uittrek en nuwes  in die plek daarvan 
aantrek, so verwerp die beliggaamde siel sy afgeleefde liggaam en gaan ‘n nuwe 
een binne. 
 
Brahman, glo die Hindoes, bestaan in alles;  alle dele van die natuur en elke 
lewende ding, insluitende die mens.  Aan die kern van hierdie geloof is ‘n groot 
ontsag vir lewe.  Ons kan sien hoekom wanneer ons hul geloof in reinkarnasie 
begryp en hoekom hulle glo dat alle lewende dinge, mens of dier, gesien moet word 
as kosbaar en geliefd.  Dit lei tot ‘n vermyding van die doodmaak van enige lewende 
ding, en bied fondasie vir hul vegetarianisme. 
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Hulle glo dat soos Brahma in alle dinge is, dat diere ook siele het.   Die koei het ‘n 
spesiale plek omdat dit as heilig beskou word, en dat dit groot krag besit.  Hier is ‘n 
paar uittreksels uit ‘n lang gedig wat geskryf is in lofprysing aan die koei:  
 

 
Aanbidding aan u, kom tot lewe, 

En aanbidding aan u wanneer gebore, 
Aanbidding, o koei, vir u lang hare, 

En vir u hoewe en u bou. 
 

Hulle noem die koei onsterflike lewe, 
Vereer die koei as dood. 

Sy het hierdie heelal geword, 
Vaders en Rishis het die gode geword, 

En mense die geeste. 
 

Die koei is hemel, die koei is aarde, 
Die koei is Vishnu, heer van lewe. 

 
Beide gode en sterflike mense is afhanklik 

Vir hul lewe en bestaan van die koei. 
Sy het hierdie heelal geword; 

Alles wat die son aanskou, is sy. 
 

(Atharva Veda X:10) 
 
Die enigste manier waarop Hindoes kan vry wees van reinkarnasie, is deur Moksha.  
Dit is ‘n volmaakte vrede en geluk.  Om dit te bereik, moet die siel algeheel vry wees 
van enige gevoel van begeerte of verbintenis.  Om dit aan te help, word meditasie, 
kennis en ‘n gebrek aan selfsug of wrok teen enigie mand , gebruik.  Dit word 
beskou as god-gesentreerd. 
 
Die vier hoof stadiums in die lewe lei ‘n persoon na ‘n toestand van Moksha, en dit is 
as volg: 

1. Kinderlewe en skoling. 
2. Huwelik en gesin. 
3. Die tyd na die kinders die huis verlaat. 
4. Lewe van die kluisenaar of wêreld verloënaar. 

 
Stadium 1 
Van ‘n jong persoon word verwag om sy verstand en energie te fokus op die 
voltooiing van hierdie eerste stadium van skoling en studie voordat na die volgende 
stadium oorgegaan word. 
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Stadium 2 
Dit is die tyd wanneer ‘n jongmens trou en ‘n gesin grootmaak.  Gedurende hierdie 
tyd word sy lewe gebruik om die gesins-eenheid te bou en sy kinders groot te maak 
in die ware geloof van Hindoeisme. 
 
Stadium 3 
Dit is die tyd van herontdekking van sy eie plek in die wêreld en sy verhouding met 
sy vrou, en uiteindelik sy kleinkinders. 
 
Stadium 4 
Op hierdie stadium het ‘n persoon gewoonlik al afgetree en hy konsentreer op die 
bereiking van Moksha. 
 
Sommige Hindoes verlaat op hierdie stadium die huis en reis na ‘n heilige plek waar 
hulle kan mediteer in hul soeke na Moksha of Mukti, om hulle in staat te stel om 
verlossing te verkry van die siklus van geboorte en hergeboorte en dood, bekend as 
Samsara.   ‘n Pelgrimstog word as baie belangrik beskou in die verkryging van 
Moksha, en een van die heilige plekke wat besoek word, is die rivier Ganges.  Dit 
word beskou as ‘n baie groot seën indien hierdie rivier besoek kan word voor ‘n 
persoon sou sterf. Alle Hindoes streef daarna om minstens een maal by hierdie rivier 
te kom. 
  
Die klasse stelsel  is ‘n unieke deel van die Hindoe geloof, en selfs al is hierdie 
stelsel afgeskaf deur die Regering, bestaan dit nog steeds.  Hierdie klasse stelsel 
aanvaar die geloof dat daar verskeie klasse onder mense is: 
 

- Die Brahmins, wie die priesters en filosowe is en deur die staat gesubsidieër 
word. 

- Die Kshatriyas,  wie die bogemiddelde klasse is. 
- Die Vaisyas,  hulle is die handelaars en boere. 
- Die Sudras,  wie die laagste van die klasse stelsel is en wie se taak dit is om 

die hoër klasse te dien as arbeiders en bediendes.  Hulle word uitgesluit van 
enige godsdienstige diens en word nie toegelaat om die heilige skrifte van die 
Vedas te bestudeer nie. 

 
Daar is verskeie ander sub-klasse behalwe bogenoemde.  Die klasse stelsel 
affekteer elke deel van die lewe, en selfs die Christelike kerke word deur hierdie 
stelsel beinvloed, omdat die mense wat die kerke bywoon, hoofsaaklik van een 
besondere klas is.  Die bruidskat tradisie is nog steeds in gebruik, en wanneer ‘n 
jong meisie trou, sal haar vader ‘n bruidskat eis van die bruidegom, toepaslik tot die 
vader se status.  Dit kan ‘n saak van voortdurende onmin skep indien die meisie se 
man ‘n probleem ondervind om die vader te betaal.  Die klasse stelsel is ‘n lastige 
probleem, veral vir Christene wat leer dat God se Woord sê dat alle mense gelyk is.  
1 Kor. 1:17-31  bevat die beskrywing van hoe ons almal een is, maar aan elkeen is ‘n 
verskillende talent gegee tot voordeel van almal.   
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Nie dat een beter is as ‘n ander nie, maar omdat elkeen ‘n gawe ontvang wat vir die 
Here gebruik word, werk alle dinge saam.  Nog ‘n tradisie wat lewend gehou word 
binne die Hindoe geloof, is die tradisie om offerandes na die tempels  te neem vir 
die verskeie gode en godinne;  geskenke van blomme, kos, blare, water en ander 
liefdesgawes.  Wanneer daar nie standbeelde is nie, sal die geskenke geplaas word 
voor ‘n foto of prent van die gekose god of godin.  Behalwe dat die geskenke na die 
tempels geneem word, bestaan daar heel dikwels ‘n gesinstempel binne die 
huishouding.  Dit sal ‘n gunsteling god of godin wees, en sal beskou word as die 
beskermer van die huis en gesin. 
 
Elke oggend word ‘n seremonie uitgevoer.  Hierdie seremonie word genoem 
“Wakkermaak van die godheid”.  ‘n Lamp gevul met verhelderde botter, word voor 
die beeld of prent geplaas en dan word daar voedsel by neergesit.  Gebede word 
uitgespreek, en hierna word die beeld ‘gebad’ met ‘n mengsel van joghurt, heuning, 
melk en suiker, nog verhelderde botter word bygevoeg en saamgeroer.  Nou word 
die beeld getooi met blomme, sandelhout, pasta, borrie en rooi kurnkum poeier. 
 
Wierook word gebrand en ‘n klok roep en kondig die teenwoordigheid van die 
godheid aan.  Dan word die botterlamp aangesteek en in ‘n sirkel beweeg voor die 
aangesig van die god.  Hierdie offerande van lig, word genoem “Arti”.  Almal 
teenwoordig ontvang die lamp en trek hul hande deur die vlam en lig dan hul hande 
oor hul gesig en hare.  Die daaglikse gebed word gesê, genoem ‘Gayatn Mantra’.  
Tydens maaltye word ‘n deel van die kos geoffer by die tempel voordat die kos na 
die tafel gebring word.  Die kos is dan ‘Parhad’, wat beteken geseënd. 
 
Die aanbidding van ‘n onbeweeglike voorwerp is baie ver verwyder van die leringe 
van Christus.  Die Bybel leer duidelik dat daar slegs een God is en dit is die Here 
God Almagtig, Wie die hemele en die aarde geskape het.  Indien Christene dus 
betrokke raak in hierdie Indiese godsdiens, is hulle deelnemers aan ‘n multi-god 
geloof.  Alle bewegings is gebaseer op die Hindoe aanbidding van alle skepsele, en 
op die bewegings van die diere, voëls, ens.  Die gevolg van betrokkenheid in die 
Gevegskunste met ‘n Hindoe agtergrond, sal dikwels verwarring wees. 
 
Die Hindoe tradisie moedig Hindoes aan om geestelike en morele waarheid te 
soek  waar dit ookal te vinde is, terwyl hulle moet aanvaar dat geen geloofsoortuiging 
van watter aard ookal, sulke waarheid in sy volheid kan bevat nie, en dat elke 
individu moet besef dat hierdie waarheid verkry word deur sy/haar “eie 
sistematiese poging”. 
 
Ons ervaring, ons rede en ons dialoog met ander – veral met Verligte individue – 
voorsien verskeie maniere om ons begrip van geestelike en morele waarheid te 
toets.  Hindoe skrif, gebaseer op die insigte van Hindoe sa ges en sieners, dien 
hoofsaaklik as ‘n gids.  Maar uiteindelik kom waarheid na ons deur direkte 
bewustheid van die goddelike of die uiterste realit eit.  In ander godsdienste is 
hierdie uiterste realiteit bekend as God.  Hindoes verwys daarna met baie name, 
maar die mees algemene naam is Brahman. 
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Die Hindoe tradisie erken dat daar baie weë  is waardeur mense godsdienstige 
begrip en rigting  kan soek en ervaar.  Dit verklaar ook dat elke individu die 
potensiaal het om Verligting te bereik. 
 
Drie ander godsdienste wat in Indië ontstaan het, vertak uit Hindoeisme:  
Boeddhisme, Jainisme en Sikhisme.  In die Verenigde State het 19e eeuse 
skrywers soos Ralph Waldo Emerson en Henry David Thoreau onttrek aan 
Hindoeisme en sy skrifte  in die ontwikkeling van hul filosofie en 
transendentalisme.  Miljoene Westerlinge beoefen vandag meditasie of joga om 
verligting van spanning of fisieke fiksheid te bekom, wat ‘n aanduiding is van 
Westerse ontvanklikheid  vir Hindoe praktyke. 
 
In die Weste word ‘n godsdiens gesien as afdoende – dit is die een en enigste ware 
godsdiens.  Tweedens, ‘n godsdiens is algemeen uitsluitend – dit is, diegene wie dit 
nie volg nie, is uitgesluit van redding.  Laastens is ‘n godsdiens verdelend – dit is, 
om daaraan te behoort, moet iemand nie aan ‘n ander behoort nie.   Dharma 
egter, dui nie noodwendig op enige van hierdie nie. 
 
 
3.  Boeddhisme  
 
Die godsdiens van ongeveer 300 miljoen  mense oor die 
hele wêreld.  Die woord kom van ‘budhi’, ‘om wakker te 
maak’.  Dit het sy oorsprong ongeveer 2,500 jaar gelede toe 
Siddhartha Gotama, bekend as die Boeddha , homself 
wakkergemaak (Verlig) het op die ouderdom van 35.  Vir 
baie strek Boeddhisme verder as godsdiens en is dit meer 
‘n filosofie of ‘lewenswyse’.   Dit is ‘n filosofie omdat 
filosofie beteken ‘liefde vir wysheid’  en die Boeddhistiese 
weg kan opgesom word as: 
 

1) om ‘n morele lewe te lei; 
2) om gedagtig te wees aan en bewus te wees van 

gedagtes en aksies, en 
3) om wysheid en begrip te ontwikkel 

 
Boeddhisme verduidelik ‘n ‘doel van lewe’, dit verduidelik 
oënskynlike onregverdigheid en ongelykheid rondom die wêreld, en dit voorsien ‘n 
praktykskode of lewenswyse  wat lei na ‘ware geluk’. 
Siddhartha Gotama (die Boeddha), is gebore gedurende 563 BC, in ‘n koninklike 
familie in Lumbini, nou geleë in Nepal.  Op ouderdom 29 het hy besef dat rykdom en 
luuksheid nie geluk waarborg nie, dus het hy die verskillende leringe, godsdienste 
en filosofieë van die dag  nagevors om die sleutel tot menslike geluk te vind.  Na 
ses jaar van studie en meditasie, het hy uiteindelik ‘die middeweg’  gevind en is hy 
Verlig.    
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Na Verligting het die Boeddha die res van sy lewe spandeer aan die ondderrig in 
die beginsels van Boeddhisme – genoem die Dharma of Waarheid – tot en met sy 
dood op ouderdom 80. 
 
Daar is baie verskillende tipes van Boeddhisme, omdat die klem verander van land 
tot land volgens gebruike en kultuur.   Wat nie verander nie, is die essensie van 
die lering – die Dharma of ‘waarheid’. 
 
Die Boeddha leer baie dinge, maar die basiese konsepte in Boeddhisme kan 
opgesom word deur die Vier Edele Waarhede en die Edele Agtvoudige Weg: 
 

1. Lewe is vol leed, geboorte is pynlik, dood is pynlik, siekte en ouderdom is 
pynlik.  Om te kry wat ons begeer is pynlik en om nie te kry wat ons begeer 
nie, is pynlik. 

2. Dit behels die saak van lyding.  Dit is die knaende begeerte vir die plesiere 
van die sinne wat nou hier en dan daar bevrediging soek, die knaende 
begeerte vir geluk en voorspoed in hierdie lewe en toekomstige lewens. 

3. Om ‘n einde te bring aan lyding moet mens enige knaende begeerte of passie 
prysgee.  Totdat hierdie doel bereik is, sal lyding voortduur. 

4. Om ‘n einde te bring aan alle pyn, moet mens die Agtvoudige Weg volg: 
 

a) Volg die leringe op hierdie Agtvoudige Weg met “Regte Siening”.  Jy 
moet die Vier Edele Waarhede en die Agtvoudige Weg aanneem. 

b) ‘Regte Voorneme’ .  Jy moet die plesier van die sinne verloën;  jy moet 
geen kwade gevoelens huisves jeens enigiemand nie en geen lewende 
skepsel skade aandoen nie. 

c) ‘Regte Spraak’ .  Moenie lieg, laster of enigiemand mishandel nie.  
Moenie betrokke raak in ligsinnige praatjies nie. 

d) ‘Regte Optrede’ .  Moenie enige lewende skepsel vernietig nie;  neem 
slegs wat aan jou gegee word en moenie enige onwettige seksuele 
daad pleeg nie. 

e) ‘Regte Beroep’ .  Jy moet leer om jou lewe te maak op ‘n manier wat 
niemand skade sal aandoen nie. 

f) ‘Regte Poging’ .  Jy moet besluit en heldhaftig streef daarna om enige 
bose kwaliteite te voorkom in jou en om enige bose kwaliteite wat jy 
mag besit, te verlaat.  Jy moet groei, toeneem en volmaak word. 

g) ‘Regte Beskouing’ . Wees oplettend, energiek, waaksaam, 
nadenkend, vry van begeerte en hartseer. 

h) ‘Regte Meditasie’ . Wanneer jy alle sensuele plesiere, alle bose 
kwaliteite, vreugde en hartseer agtergelaat het, moet jy die vier grade 
van meditasie binnegaan, wat meegebring word deur konsentrasie. 
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Boeddhistiese beginsels 
 
Daar is vyf beginsels wat deur Boeddhisme geleer word en wat alle 
Boeddhiste behoort te volg: 

1. Maak geen lewende dinge dood nie, insluitende insekte. 
2. Moenie steel nie. 
3. Moenie egbreuk pleeg nie. 
4. Moenie leuens vertel nie. 
5. Moenie enige bedwelmende drank of dwelms neem nie.  

Daar is nog ander beginsels, maar dit geld slegs vir monnikke en nonne. 
 
  
4.  ZEN BOEDDHISME 
 
Zen is die besondere Chinese manier vir bereiking van die Boeddhistiese mikpunt 
om die wêreld te sien soos dit is, en dit is met ‘n verstand sonder enige 
hebsugtige gedagtes of gevoelens. 
 
“Konsentreer op opregtheid en op eenwording van jou gees.  Vergeet jouself, 
vergeet jou vyande, vergeet wen en verloor, en wanneer jy dit gedoen het, sal 
jy die geestelike verenigde toestand bereik wat genoem word mu, of ‘niks’ in 
Zen.  Wanneer jy geestelik die toestand van ongevoeligheid bereik het, het 
jy ‘n hoek van die Zen-wêreld van mu binnegegaan”. 

- Oyama – 
 

Hierdie ongevoelige, “geestelik verenigde” verstandstoestand is identies 
met wat verkry word in joga of ander meditasie-ontspannings 
tegnieke, hipnose of trans-mediumskap.   Die Woord van God 
verbied dat die verstand leeggemaak word (Deut. 18:11), en noem dit 
een van die “werke van die vlees.” (Gal. 5:20). 

 
Die verstandstoestand wat meegebring word deur hierdie meditasie, kondisioneer ‘n 
persoon geleidelik om ‘n ander wêreldsiening te aanvaar as wat ‘n Christen 
behoort te hê.  Die lediging van die verstand bring ‘n gevoel van eenheid met die 
heelal.   Die word “joga”  beteken “juk” of “eenheid”.   Na hierdie ervaring, kan die 
persoon begin glo dat hy een is met God, of dat hy God is, omdat God in alle s is. 
 
Die bereiking van hierdie panteistiese gevolgtrekki ng is die mikpunt van 
Oosterse godsdienste, wat sê dat die mens al sy pro bleme kan oplos as hy 
maar net wil besef dat hy goddelik is. 
 
 Dit is dus nie vreemd nie, dat mense in hierdie verstandstoestand hulself blootstel 
aan moontlike demoniese invloed.   Die leuen wat hulle begin glo, is feitlik identies 
met dié een wat satan aan Eva vertel het in die Tuin van Eden:  “Jy sal soos God 
wees”.  



 41 

 Christene is wys om nie die geestelike onderdrukking wat hierdie soort 
verstandstoestand kan inbring, te huisves nie.  Joga is nie vir Christene nie.  Die 
enigste “juk” wat ons ooit behoort op te neem, is dié van Christus. 
   

Mat. 11:29-30 – “ 29Neem my juk op julle en leer van My , want Ek is sagmoedig 
en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; 

30want my juk is sag en my las is lig .” 
 
Alhoewel die ontwikkeling van Zen plaasgevind het lank na die dood van Boeddha, 
het dit steeds die belangrike leringe oor meditasie behou.  Hierdie beginsel van 
meditasie was wat die Boeddha oorspronklik na Verligting begelei het.  ‘Selfpoging’ 
is die basis van Zen beoefening, met ‘n beklemtoning op konsentrasie wat lei tot 
Verligting.  Hierdie Verligting word genoem ‘Satori’. 
 
Die daaglikse beoefening van kruisbeen sit in óf die half lotus posisie, of vol lotus 
posisie waar die bene gekruis is met die voete na b o gedraai langs die knieë,  
word vir lang, intensiewe periodes beoefen, en word genoem ‘Zazen’.  Die 
dreunsang van ‘n Sutra kan ook saam met die meditasie gaan.  ‘n Sutra bestaan uit 
‘n uittreksel uit Sanskrit literatuur. 

 
‘n Koan sal aan die student gegee word vir oordenking.  Dit word geglo dat hierdie 
oplossing van ‘n Koan die student sal lei tot Verligting.  ‘n Voorbeeld van ‘n Koan is:  
Ons weet almal hoe dit klink wanneer twee hande teen mekaar geklap word, maar 
wat is die klank van een hand?  (Indien jy sou protesteer dat een hand nie kan klap 
nie, word jy onderaan die groep geplaas.  So ‘n opmerking wys bloot dat jy nog nie 
eens naastenby die punt begryp nie). 
 
Die bestudering en meditasie in Zen, lei uiteindelik die student na ‘n toestand van 
gebrek aan logiese denke, en die student sal al sy kritiese fakulteite verloor.  Hierdie 
ingesteldheid lei tot onttrekking van die lewe. 
 
Wanneer die student hierdie toestand bereik, word dit veral moeilik om met 
enige sukses te getuig teenoor ‘n Boeddhis, omdat sy verstand en 
gevoelens skynbaar sóver weg is, dat daar nie op normale vlak kontak 
gemaak kan word nie.  Die mikpunt van Zen is skynbaar die 
beoefening om jou eie sin van evaluering en logiese denke te verloor 
en terug te trek in ‘n leefwêreld sonder natuurlike gevoel. 
 
Die Christelike konsep van leef in hierdie wêreld is só verskillend van die siening van 
Zen Boeddhisme, omdat die fondasie van die Christelike geloof liefde is, en om te 
kan liefhê, moet mens in staat wees om te kan voel en verskillende emosies te kan 
onderskei.  Die Zen Boeddhistiese lering is om ‘n plek te bereik waar mens nie 
langer bewus is van gevoelens nie;  nie liefde, ook nie haat nie.  Jesus se woorde in 
Joh. 15:9-13 spreek alles van Sy liefde vir ons en dat Hy Sy lewe vir ons neergelê 
het.  Liefde is die sentrale lering in die Christelike geloof, maar tot dusver het ek nog 
geen teken of lering van liefde gevind in hierdie Oosterse godsdienste nie.  
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As Christene sal ons moet fokus op die feit dat daar geen midde-weg  is nie – dit is 
óf Lig, óf duisternis.  Laat ons dus die Wysheid van God  gebruik, wat in der 
waarheid geestelike intelligensie  is, om die Lewe in Oorvloed te kies!  
 
 
5. CONFUCIANISME 
 
Dit is nie soveel ‘n godsdiens, as wat dit ‘n filos ofie is nie.   Dit is ‘n manier van 
“verwantskap” of “integrering” met die wêreld en mens tot mens, sowel as advies oor 
wyses van verwantskap met die almagtige.  Confucianisme besit ‘n sterk tradisie in 
China, en dit beinvloed die mense se denke en ingesteldhede tot só ‘n mate, dat dit 
belangrik is dat iets oor hierdie onderwerp geskryf word. 
 
Confucianisme se oorsprong is in China  en het steeds ‘n sterk invloed op die 
manier waarop die Chinese mense se geloof in Taoisme en hul gedagtes,  
morele waardes en dade  beinvloed word. 
 
Confucius is ongeveer 550 vC gebore in Shantung, China.  Hy was bekend vir sy 
wysheid as ‘n onderwyser, veral op die gebiede van politieke en sosiale 
hervorminge.  Na ‘n huwelik waaruit daar ‘n seun en dogter gebore is, is hy geskei.   
Hy het sy laaste jare daaraan gewy om Confucianistiese klassieke skrywes te 
produseer.  Confucius se impak op Chinese denke was geweldig omvattend en in 
206 vC het Confucianisme die Staatsgodsdiens geword.  Ten spyte daarvan, het 
Keiser Shi Huand Ti in 212 vC beveel dat alle boeke oor Confucianisme verbrand 
moes word en Taoisme is in die plek daarvan gestel.  Dit het nie die gewensde 
uitwerking gehad nie, en die daaropvolgende Keisers het almal Confucianisme 
aanvaar en offerandes by sy graf gebring. 
 
Teen 574 tot 581 nC het Keiser Wu aangekondig dat hy dink Confucianisme behoort 
die mense se eerste keuse te wees, Taoisme tweede en Boeddhisme derde.  Na 
hierdie opdrag aangaande die godsdienste in China, het verskillende Keisers in 841-
847 nC verskeie opdragte uitgevaardig, insluitende die sluiting van die Kloosters. 
Ten spyte hiervan, bestaan die mense se lojaliteit aan hierdie gelowe vandag nog en 
word nog steeds aktief beoefen. 
 
In 1068 nC is Confucius bevorder tot die rang van Keiser en in 1906 is hy bevorder 
tot die rang van mede-assessor met die gode van Hemel en Aarde.  Die leringe van 
Confucius handel meestal oor morele waardes en lewenswyses.  Onder hierdie 
leringe is daar een genaamd ‘Filiale Vroomheid’ wat toewyding en gehoorsaamheid 
deur die jonger lede van ‘n gesin aan die oueres behels, veral in die geval van ‘n 
vader en seun. 
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Hierdie toewyding word gedemonstreer terwyl die ouers nog lewe en na hul dood 
aangedui met rou en verdriet.  Die uitwerking van hierdie lering, is dat Chinese 
gesinne na hul ouers omsien, indien nodig in hul eie tuistes, totdat hierdie ouers 
sterf. 
 
Hierdie lering het ook die feit onderstreep dat wanneer ‘n huis binnegegaan word, 
daar eers eerbied getoon moet word by die gesins-tempel, wat meestal sal bestaan 
uit fotos en ander herdenkings wat op ‘n tafel of kas net binne die voordeur geplaas 
sal wees.  Hierdie verering van die voorouers is ‘n moeilike saak vir Chinese 
Christene, omdat die voorvaders nie op enige manier vrygelaat word in ‘n nuwe lewe 
na die dood soos ons Christene glo nie. 
 
Onder die ‘Etiese Doktrines’ is baie deugsame verordeninge wat goed is, maar een 
van hierdie verordeninge toon die verskil in hierdie filosofie en die Christelike geloof: 
 
Ons weet so min van die lewe, hoe kan ons dan van d ie dood weet?  
 
Na die dood van Confucius, het twee groot skole van Confuciese denke na vore 
gekom.   Een was verteenwoordig deur Mencius , en die ander deur Xunzi  (Hsun-
tzu). 
 
Mencius het die etiese leringe van Confucius voortgesit deur die innerlike goedheid 
van die menslike natuur  te beklemtoon.  Hy het egter geglo dat oorspronklike 
menslike goedheid  ontneem kon word deur iemand se eie afbrekende poging of 
deur kontak met ‘n bose omgewing. 
 
Daarenteen het Xunzi  gesê dat ‘n persoon met ‘n bose natuur gebore word , 
maar dat dit weer herstel kon word deur morele opvoeding.   Hy het geglo dat 
begeertes begelei behoort te word, asook onderdruk behoort te word deru die reëls 
van korrektheid en dat karakter gevorm behoort te word deur ‘n ordelike 
onderhouding van rites en deur die beoefening van m usiek.   Hierdie kode dien 
as ‘n kragtige invloed op karakter  deur behoorlik gerigte emosies  en deurdat 
innerlike harmonie  voorsien word.  Xunzi was die hoof eksponent van ritualisme 
in Confucianisme.   
 
Alhoewel baie van hierdie leringe van Confucius op die oog af na goeie raad lyk, 
verskil dit op vele maniere van Christus se lering.   
 
Een hiervan, is dat al die lering handel oor self-p oging, terwyl die lering in die 
Christelike geloof daaroor gaan dat die mens nie di e vermoë besit om himself 
te red sonder die hulp van ‘n redder nie.  Die klem  van Confucius se lering is 
op die intellek en sê niks van die bonatuurlike nie .  Dit lyk na ‘n mensgemaakte 
verduideliking van metodes om in hierdie wêreld te bestaan saam met jou 
medemens. 
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6.  TAOISME 
 
Taoisme is ‘n oeroue Chinese filosofie  wat ‘n eenvoudige leefwyse en dit in 
harmonie met die natuur,  voorstaan – ‘n ‘gaan saam met die stroom’  siening.  
Antieke Taoiste het geglo dat deur die natuurlike wêreld te volg, ‘n streng dieët en 
meditasie te onderhou en nie weerstand te bied teen hul lot nie, hulle ‘n in nerlike 
kalmte, verbeterde gesondheid en groot gevegskrag w ou behaal. 
 
Die Taoistiese meesters, na wie dikwels in die antieke tekste verwys word as ‘sages’ 
of selfs ‘onsterflikes’, het tipies onderwerpe bestudeer soos meditasie, 
gevegskunste, kruiery, dieët en medisyne, en ook dikwels die kunste.  Alhoewel 
dit op die oog af nie lyk of hierdie dinge iets met mekaar te doen het nie, lei die 
bestudering van al hierdie onderwerpe tot self-verbetering op ‘n fisieke, 
verstandelike of geestelike vlak  en dit is een van die redes waarom dit aantreklik 
was vir die Taoiste van ouds. 
 
Een weg van innerlike transformasie, is deur reiniging en die korrekte asemhaling, 
gehoem ‘chi.’  Daar is baie soorte asem.  Een word genoem ‘embrioniese asem’ en 
word beskou as baie belangrik.  Oefeninge is ook ontwikkel om die liggaam in staan 
te stel om te ontspan en in balans te kom.  Tai Chi is een hiervan. 
 
Taoisme is vandag nog steeds baie aktief in gebruik, en ‘n Taoistiese gesin sal 
toesien dat heel eerste ding in die oggend, ‘n offer gebring word aan die Aardsgod 
van die huis of die woonstel. Daar sal moontlik wierook stokkies aangesteek word vir 
‘n gebeds-offer en tee of koekies sal voor die god neergesit word.  Hierdie god sal ‘n 
algehele Taoistiese god wees;  hy of sy sal die primêre krag of godheid 
verteenwoordig wat in die woonplek is, en word genoem “die huisgod”. 
 
Alle aktiwiteite moet beplan word met die goedkeuring van hierdie huisgod.  Soos die 
Taoistiese geloof ontwikkel het, het die aantal gode aangegroei, en die volgende is 
‘n gids tot sommige van die meer bekende gode. 
 
Hemelse Wysgeer – Jade Keiser – Jade opkoms van die goue poort, wie die 
elemente van die toekoms en die weg by hom het.  Die jade keiser besit magte om 
seker te maak dat sy wil gehoorsaam word. 
 
Erh-ling – sy neef.  Erhling is die mees magtige van al die Taoistiese gode.  Erhling 
voer die opdragte uit van die Jade Keiser wat heers oor bedieninge van:  donder, 
wind, rykdom, literatuur, oorlog, uitwerping en siekte. 
 
Wang – sy deurwag. 
 
Aardse Hiërargie – oor aarde en water, waterdraak konings en hul hordes, met vier 
drake konings. 
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Aarde se Groot Keiser van die Oosterpiek  (‘n heilige berg) – gode van die mure 
en slote rapporteer terug aan die groot Keiser of die mense hul kan van die balans 
van die Yin en Yang onderhou. 
 
Twee deurgode:  Rykdom – Tsa’ai Shen, god van literatuur;  Kuan Ti – god van 
oorlog en sy twee geselle. 
 
Keiserin van die hemel – godin van die seë. 
 
Tien konings van die hel – Koning Yama  die hoof.  Hy word uitgebeeld op al die 
banke van die hel se note wat elke dag verbrand word om die gode te bevredig en te 
voorsien aan die behoeftes van die gestorwenes. 
 
1e hel:  Koning Ch’in Kuang 
2e hel:  Chi-chiang 
3e hel:  Sung-ti 
4e hel:  Koning Wu-Kuan 
5e hel:  Koning Yama 
6e hel:  Koning Pien ch’eng 
7e hel:  Koning T’ai-shan Chun 
8e hel:  Koning Ping-teng 
9e hel:   Koning Tu-shih 
10e hel:  Koning Chuan-Iun in beheer van die wiel van hergeboorte. 
 
Drie gode van geluk: - word in alle plekke gevind, veral in die tempel van Kowloon, 
en sluit in:  langslewendheid, geluk en sukses. 
Die priester se hoofdoel is om die siklus van kosmiese hernuwings liturgieë en die 
balans van Yin en Yang voort te sit. 
 
Gee ruimte en oorkom 
Buig en word reguit 
Maak jouself leeg en word vol 
Gebruik dinge op en hulle word nuut. 
(Tas Te Ching Ch.22) 
 
Wat is belangriker? 
Jou roem of jou ware self? 
Jou ware self of jou rykdom? 
Wat is uiteindelik meer waardevol: 
(Tas Te Ching Ch.44) 
 
Die bogenoemde lyste van gode en godinne is aangedui om die vrees en 
kompleksiteit van Taoisme aan te toon.  Lewe is ‘n voortdurende proses van 
bevrediging van die gode en godinne uit vrees vir hul woede en moontlike 
vergelding.  Dit is ‘n baie intellektuele godsdiens, en plaas ‘n voortdurende klem op 
die verstandelike benadering.   
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Die koans, bv., is almal van die verstand en het geen regte antwoord sover as wat 
gesien kan word nie.  Dit alles is só ver verwyder van die eenvoud van die 
Christelike geloof en die lering en God se woorde van die volmaakte skepping van 
die wêreld.  Die oorspronge van die filosofie en godsdiens van Taoisme kom uit ‘n 
Shamanistiese geloof  wat beskou word as een van die oudste godsdienste ter 
wêreld.  
 
Die raad aan eenvoudige mense, was om te onttrek van enige ambisie, a.g.v. die 
harde en wrede heerskappy in die land in daardie tyd, en ook om te onttrek van 
enige emosionele betrokkenheid.  Hierdie lering, en die feit dat Taoisme as sulks 
geen skrywes het oor hoe om boosheid te oorleef anders as om verstandelik te 
ontsnap nie, is ver verwyder van die leringe van Jesus Christus.  Hy het gekom 
om aan ons Lewe te gee, en Lewe in oorvloed.  Hy het gekom om ons te leer hoe 
om die lewe te leef – nie hoe om dit te ignoreer nie.  Hy het gekom ons aan ons die 
weg te wys  om boosheid in hierdie wêreld te oorkom deur Hom aan te neem as ons 
enigste Bron van Lewe en Oorwinning.   In teenstelling met hierdie waarheid, 
staan Taoisme, ‘n self-gesentreerde godsdiens. 
 
Hul basiese geloof was dat daar twee wêrelde  was wat sy aan sy bestaan het;  
natuur en geestelike wesens  het oorvleuel, maar afsonderlik van die fisiese wêreld 
en die geesteswêreld.  Hierdie geesteswêreld sluit in alle dinge van natuur;  bome, 
strome, diere, aarde, plante, klippe en elkeen het ‘n gees;  dus moet ons sorg vir 
hierdie dinge, of ons kan op ‘n ongewenste manier daardeur beinvloed word. 
 

Gen. 1:31 – “ 31Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En 
dit was aand en dit was môre, die sesde dag.” 
 
Ps. 104:13, 19, 24 – “ 13Hy laat die berge drink uit sy boonste kamers; die aarde 
word versadig uit die vrug van u werke. 
19Hy het die maan gemaak vir die vaste tye ; die son ken sy tyd om onder te gaan. 
24Hoe talryk is u werke, o HERE! U het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is 
vol van u skepsele!” 
 
Hierdie is ‘n wonderlike lofpsalm tot God vir Sy wonderbare skepping! 
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7.  SHAMANISME 
 
“Shamanisme en soortgelyke areas van navorsing het toegeneem in 
belangrikheid, omdat hulle aanspraak maak op nuwe i dees i.v.m. die verstand 
en die gees.  Hulle praat van dinge soos oneindige uitbreiding van die realm 
van bewustheid ... die oortuiging, die kennis, en s elfs die ervaring dat ons 
fisieke wêreld van die sinne ‘n blote illusie is, ‘ n skadu-wêreld, en dat die 
driedimensionele werktuig wat ons liggaam noem, sle gs dien as ‘n houer of 
woonplek vir Iets oneindig groter en meer omvattend  as daardie liggaam en 
waaruit  die matriks van die werklike lewe bestaan. ” 
[Holger Kalweit, Dreamtime and Inner Space]. 
 
Shamanisme, die wêreld se oudste genesings tradisie, is te vinde in alle kulture op 
aarde.  Shamans werk met hul bondgenote – die diergeeste. 
(Sien Verloëningsgebede – Antieke wortels – verkrygbaar by Kanaan Bedieninge). 
 
 
8.  ANIMISME 
 
Die term animisme is verkry van die Latynse woord anima, wat beteken asem of  
siel.  Die geloof in animisme is moontlik een van die mens se oudste oortuigings , 
met die oorsprong daarvan heel moontlik daterend uit die Paleolitiese era.   Reeds 
heel van die begin af, was dit ‘n geloof dat ‘n siel of gees in elke voorwerp 
bestaan het,  selfs al was dit onbeweeglik.  In ‘n toekomstige staat sou hierdie siel of 
gees bestaan as deel van ‘n onstoflike siel.   Die gees is dus gesien as universeel. 
 
Dit is onbelangrik hoe manne en vroue tot die oortuiging gekom het dat ‘n gees of 
siel in alle voorwerpe woon.  Dit is histories duidelik dat hulle dit wel geglo het.  
Bome en plante is aanbid as heilige voorwerpe (tote ms)  of a.g.v. hul 
bruikbaarheid en skoonheid.  In baie kulture is sekere bome en plante gevrees.  In 
somme oeroue kulture is “bome oor die algemeen geskou as moederlike gode of 
boomgeeste,  wat gerespekteer moes word, selfs indien hul lewens vir menslike 
gebruik opgeoffer moes word (heidense houtkappers het nooit ‘n boom afgekap 
sonder om eers die boom om vergifnis te smeek nie).  Vroulike boomgeeste  
bestaan steeds in mites en volksverhale as dryads, die Griekse weergawe van die 
boom-aanbiddende Druidiese priesteresse .”  Plante en bome is beskou as heilig 
deur hulself, omdat, soos sommige gedink het, hulle die tuistes van sekere geeste  
was.  Oeste, onder die indruk dat dit geeste van onvrugbaarheid  huisves, is deur 
antieke stamvolkere en mense vereer dwarsdeur Europa.  Bogenoemde beskryf 
natuur aanbidders  onder wie baie okkulte werkers  getel word.  Hulle sien lewe as 
in alles, en as alles, selfs die mens is ondersteunend van die lewe.  Lewe is heilig – 
alle lewe. 
 
“Een van die bekendste karaktereienskappe van Neo-P aganisme (of okkulte), 
is die terugkeer na die oeroue idee dat daar geen o nderskeiding bestaan 
tussen die geestelike en materiële, heilige en seku lêre nie.” 
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Alles is steeds een soos dit vir die primitiewe mens was.  Animisme kan ook die 
onbewustelike voorstelling van ‘n geestelike manifestasie deur di e medium  
wees.  Dit is nie bedrog nie, aangesien die medium werklik glo dat hy ‘n gees 
kanaliseer.  Dit gebeur gewoonlik wanneer die medium onder druk geplaas word om 
aandag te gee aan ‘n versoek of in ‘n geestelike sirkel werk waar geestesverskynsel 
verwag word.  Die gees van die medium fabriseer dan ‘n manifestasie en dit is 
interessant om te let dat die medium se liggaam al die gewone veranderinge 
ondergaan wat plaasvind in ‘n werklike geestes-kommunikasie, soos veranderde 
asemhaling, sametrekkings en dergelike dinge. 
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III. YIN EN YANG 
 
Die yin/yang  simbool is een van die oudste en mees bekende simbole 
in die wêreld, maar baie min mense verstaan werklik wat dit beteken.  
Dit verteenwoordig die twee pole  van bestaan wat teenoorgesteld, tog 
komplimentêr is, en wat in alles bestaan. 
 

Yin  verteenwoordig alles wat vroulik, donker, onttrekkend, ontvanklik en passief  
is, en dinge wat af- en inbeweeg. 
 
Yang  verteenwoordig die manlike, helder, kragtige en uitbreidende, en beweg ing 
uit en op. 
 
Volgens die filosofie, bevat alles beide yin en yang – dit is hoekom ons ‘n wit kolletjie 
in die swart gedeelte van die yin/yang simbool sien, en omgekeerd. 
 
Dit geld ook vir die Taoistiese  siening van tevredenheid – hy het aanvaar dat dinge 
verander en gedurig ontvou – beweeg eers na hierdie kant en dan na die anderkant.  
Dus voel hy nie ontsteld of bekommerd wanneer struikelblokke of moeilike tye kom 
nie – hy weet dat dinge sal verbeter.  Hy word ook nie vasgevang met rykdomme of 
mag wanneer dit sy rigting kom nie.  Alhoewel hy dit sal geniet, weet hy dat dit nie 
permanent is nie, en neem gewilliglik afskeid daarvan wanneer die tyd aanbreek. 
 
In die interne kunste,  kan die kweking van die innerlike krag (chi)  gesien word as 
die yang,  terwyl die ontwikkeling van sagtheid die yin  verteenwoordig.  Bewegings 
in die T’ai Chi vorme, brei gedurig uit, trek dan weer saam, en beoefenaars word 
geleer om hulself nie in ekstreme posisies te plaas, sodat hulle nie van balans af 
betrap kan word nie.  Die tussenspel van hierdie magte vorm die basis van 
Taoistiese filosofie. 
Yin en Yang  bevat ‘n sterk invloed in Kung-Fu style.  Die godsdiens van Taoisme is 
sentraal in hierdie style van Gevegskunste en die Yin en Yang kan gesien word in 
die harde- en sagte style met hul aksie en nie-aksie. 
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8 trigramme  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yin – vroulik, donker     Yang – manlik, lig 
 
Negatief       Positief 
Boos         Goed 
Duisternis       Lig 
Dood        Lewe 
Winter        Somer 
Passief       Aktief 
 
Beide kante van die simbool is deel van die ander, en kan slegs tesame bestaan. 
Hulle is onafskeidbare magte, ineenvloeiend by mekaar. 
 
Soos dit vloei: 
Nag in dag 
Somer in winter 
Hard word sag 
Yin word Yang 
Yang word weer Yin 
 
Hierdie simbole van Yin en Yang word omring deur agt trigramme en almal is  deel 
van die skepping.  Elkeen besit sy eie belangrikheid en moet presies in die korrekte 
posisie wees.  Eerste kom Ch’ien, wat gesien word as hemel en skepping – drie 
reguit lyne.  Teenoorgesteld is drie gebroke lyne.  Dit verteenwoordig die aarde, 
K’un.  Dit is passief.  Die ander lyne verteenwoordig  
meer (water), vuur, donder, wind, water en berge. 
 
Nou kan mens die belangrikheid sien van die Taoistiese geloof op al die Chinese 
Gevegskunste style en die Yin en Yang wat dui op aksie en nie-aksie.  Suid Korea 
het hierdie teken op die Nasionale vlag (hul hoof geloof is Boeddhisme). 
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Alhoewel Yin en Yang hul oorsprong het in Taoisme en Confucianisme, skakel hulle 
met al die Gevegskunste deur die lering van Zen Boeddhisme en die meditasie 
tegnieke in Boeddhisme en die beoefening van Joga. 
 
Die Taoistiese lering oor Yin en Yang het geen grondslag in die lering van die Bybel 
nie.  In die Christelike geloof is dit nie nodig dat ‘n mensgemaakte oplossing gevind 
hoef te word vir innerlike vrede en harmonie nie.  Christus leer ons dat vrede volg 
op gehoorsaamheid in die navolging van die lering w at Hy ons gee, en in die 
aanvaarding van Sy liefde en sorg vir ons, en dat o ns deur Sy liefde, ook ander 
kan liefhê.   
In Yin en Yang is daar ‘n manlike oorheersing wat ongoddelik is en ‘n ingesteldheid 
wat geen plek het in die Christelike leringe nie.  In Gal. 3:26-28 staan: 
 

Gal. 3:26-28  – “26Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus 
Jesus; 

27want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. 
28Daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie mee r slaaf of vryman nie, 

daar is nie meer man en vrou nie; want julle is alm al een in Christus Jesus.” 
 
 
Trigramme 
 
Drie-lynige strukture van soliede  (yang) of gebroke  (yin) lyne, agt, waarvan (die 
Pa Kua) die basis vorm van die groot Chinese boek van waarsêery, die I-Ching.   
Hulle simboliseer die Taoistiese geloof dat die kosmos gebaseer is op ‘n konstante 
ineenvloeiing van komplementêre magte – die manlike en aktiewe, balanseer die 
vroulike en passiewe yin.  Groep rangskikkings van twee trigramme vorm die 64 
heksagramme van die I-Ching, die vertolking waarvan ‘n gids tot wyse optrede 
voorsien. 
 
Dit verteenwoordig ook die drie toestande van die mens as liggaam, siel en gees, die 
irrasionele emosies, die rasionele verstand en die supra-rasionele intellek. 
 
 
Pa Kua 
 
Die agte komplementêre pare teenoorgesteldes, gewoonlik in ‘n sirkel geplaas, 
waarvan die omvang tyd en ruimte simboliseer.  Elke trigram in die Pa Kua  
verteenwoordig ‘n mag in die natuur en daar is vier yin en vier yang magte wat 
balans en harmonie in die heelal gee.  Die gebroke lyne is yin en die ongebroke 
lyne is yang. 
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Die Vyf Elemente (Wu Hsing) 
 
Die 5 elemente teorie  het dieselfde onderliggende filosofie as die Yin/Yang teorie – 
dié van voortdurende verandering en evolusie.  Die elemente (of ‘winde’) – aarde, 
metaal, vuur, hout en water , word die beste begryp as fases van ‘n voortdurende 
bewegende siklus. 
Elkeen groei en vervang die volgende, baie op dieselfde manier as die omgang van 
die seisoene.  Elk van die elemente kan gesien word as die manifestasie van ‘n 
spesifieke aspek van Chi,  en hulle val ook o.a. saam met kleure, smake, 
seisoene, rigtings en dele van die liggaam. 
 
Baie verskillende siklusse kan binne die 5 elemente geidentifiseer word, maar die 2 
mees algemenes, is die Shen (Konstruktief)  en Ko (Beherend of Afbrekend): 
 
Konstruktief (‘Shen’) Siklus Beheer (‘Ko’) Siklus 
Uit METAAL kry ons WATER 
(Metaal word vloeistof wanneer dit 
gesmelt word 

METAAL word beheer deur VUUR 
(Wanneer dit gesmelt word) 

Uit WATER kry ons HOUT 
(Water laat plante groei) 

VUUR word deur WATER beheer 
(Natuurlik!) 

Uit HOUT kry ons VUUR 
(Hout brand om vuur te skep) 

WATER word beheer deur GROND 
(Grond keerwerk kan water hou, en 
grond absorbeer water) 

Uit VUUR kry ons GROND 
(Vuur skep as, wat weer deel word 
van die grond) 

GROND word beheer deur HOUT 
(Bome en plante bewaar 
grondstruktuur en neem 
voedingstowwe) 

Uit GROND kry ons METAAL 
(Alle metale word uit die grond 
verkry) 

HOUT word beheer deur METAAL 
(Alle hout kan gekap of gesaag 
word) 

  
Soos u sal kan begryp, vereis ‘n volle en gedetailleerde begrip van yin en yang en 
die vyf elemente soos vereis deur dissiplines soos Tradisionele Chinese 
Medisyne, geweldig ingewikkeld en vra dit baie bestudering.  Die belangrike punt is 
egter die onderliggende filosofie – dat alles verander, en nog verder, dit verander 
in ooreenstemming met ‘n universele wet, en dat die aanvaarding van die 
veranderinge en die samewerking daarmee en nie daarteen nie, ‘n ‘vredevolle en 
gelukkige lewe’ sal bied. 
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IV.  WU WEI EN DIE NIKS 
 
“Om kennis te verkry, voeg elke dag iets by, om wys heid te verkry, verwyder 
elke dag iets.” 
 
Hierdie oeroue Chinese gesegde illustreer die waarde wat die Chinese kultuur plaas 
op die niks. 
 
In Chinese kuns is die ruimte in ‘n prent net so be langrik as die geverfde area 
– en in meditasie en gevegskunste word ‘n leë verst and beskou as die uiterste 
verkryging. 
 
Dit is werklik slegs ‘n logiese toepassing van die teorie van 
yin en yang  – die yin kant (leegheid en niks) is net so 
belangrik as die yang kant (beweging en aksie).  Diegene wie 
die Taoistiese weg volg, word aangesê om hul versta nde 
leeg te maak totdat daar niks oorbly nie. 
 
Maar hoekom?  Wel, ‘n verstand sonder enige voorbehoude of 
rigiede planne, is baie meer buigsaam.   Die ‘leë houer’ van 
Taoistiese skrywes kan spontaan optree soos die situasie 
vereis, omdat hulle nie gebind is aan enige spesifieke 
voorgeskrewe aksies nie.  In gevegskunste kan ‘n vegter met ‘n perfekte helder 
verstand dus onmiddellik reageer op enige aanval en ‘n swakheid raaksien, en dit 
uitbuit sonder huiwering. 
 
Net soos leegheid, leer die Tao ook die voordeel van die niks.   Dit is wanneer ons 
niksdoen beoefen dat ons liggaam en verstand ontspan en ons vredevol voel, dus 
word niksheid in die alledaagse lewe ingebring in die siening van Wu Wei.  Wu Wei 
word vertaal as ‘nie doen nie’ of ‘doen sonder om te doen’,  en soos baie van die 
Taoistiese denke, gaan dit teen die manier waarop baie dinge in ons gemeenskap 
gedoen word. 
 
Die idee is om saam met die vloei te gaan rondom jou en om nie te worstel teen die 
gety nie.  Wanneer iemand naderkom, gee toe.  Wees buigsaam en geduldig, en 
wag tot jy in ‘n sterk posisie is voordat jy vorentoe beweeg.  Die beeld van die 90’s 
man of vrou, is een van ‘n hardwerkende, hardspelende besigheidspersoon wat 
dinge gedoen kry deur ywerig en aggressief te wees, beheer uit te oefen oor sosiale 
lewe, gesin en werk met dieselfde oorywerige aanslag. 
 
Hierdie yang ingesteldheid word beklemtoon deur bem arkings-departemente 
om aan ons die pynstillers, mobiele telefone en kla argaar maaltye te verkoop 
wat ons almal nodig het in ‘vandag se mal wêreld.’ 
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Wat ons werklik nodig het, is ‘n goeie vakansie, en ‘n paar oomblikke se rus elke 
dag, en ons moet vra – ‘is dit werklik wat ek wil hê?’  Die moderne Taois sê nee, en 
probeer om die yin terug te bring in die balans van sy lewe. 
 
Wu Wei is dikwels die Taoistiese begrip waarmee mense sukkel.  Dit is nie werklik 
so vreemd nie, omdat dit blykbaar wegdoen met die rigiede neiging van gemak 
waarop die Westerse wêreldsiening gegrond is.  Tipies, ten einde iets gedoen te kry, 
word dit beskou dat mens daarvoor moet werk.  Hoe meer werk en poging ingesit 
word, hoe gouer sal dit gebeur. 
Dit is egter nie die Wu Wei benadering nie.  Dit is nie ‘doen sonder om te doen’ nie, 
dit is bloot ‘doen’.  Om Wu Wei te gebruik, benodig ‘n soort van Taoistiese geduld – 
dit is om dinge toe te laat om op hul eie manier te ontvou, ook in hul eie tyd.  Dit dui 
nie op ‘n algehele gebrek aan energie gebruik nie – bloot ‘n erkenning van die vloei 
en siklusse van die wêreld rondom ons.  
 
 
V.  CHI – DIE ‘LEWENS ENERGIE’ 
 
Ki of Chi Krag 
 
Groeps-opleiding gaan dikwels saam met ‘n uitroep-
dreunsang wat deur die sensei aangevoor word.  Sy 
uitroep klink beurtelings met die uitroepende reaksie 
van die studente.  Hierdie geroep sal voortgaan met 
‘n stygende energie en krag.  Die word wat geroep 
word, is ‘kiai’, en elke uitroep sal gepaardgaan met 
‘n spesifieke fisieke posisie. 
 
Die voortgaande dreunsang veroorsaak ‘n semi-
hipnotiese  effek op die studente, en die sensei kan 
hierdie effek gebruik om die klas mee te lei en te 
beheer.  Om goed te kan dreunsang en tyd te kan 
hou, is baie belangrik en vereis verbeelding en 
sensitiwiteit. 
Die algehele effek is om ki krag te ontwikkel en te 
versterk.  Hierdie krag kan ontwikkel word tot ‘n 
ongelooflike graad en is ‘n basiese noodsaaklikheid 
in meeste van die Gevegskunste. 
 
In die sagte style is die krag beslis aanwesig, maar manifesteer nie in fisiese krag 
nie.  Dit is ‘n ontwikkeling van ‘n innerlike krag en konsentrasie wat net so kragtig is, 
maar sonder die sigbare manifestasie.  Die vermoë om hierdie krag op te roep, 
gebruik die liggaam se lewens-energie vloei en is ‘n integrale deel van die opleiding.  
 
Asemhalings tegnieke dra ook by tot die verhoging van hierdie krag, veral in 
sekere bewegings, en in die bepaling van die wen van ‘n kompetisie byeenkoms. 
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Dit is hierdie selfde krag wat gebruik word in akupunktuur en akudruk,  en verskeie 
ander alternatiewe genesings metodes.  Die wortel krag is net dieselfde.  Dit word 
geglo dat akupunktuur veral, skakel met die ‘Lewens Krag’ , wat skynbaar in elke 
menslike wese is.  Hierdie krag volg sekere kanale en wortels in die liggaam en vorm 
die basis van studie in Chinese medisyne.  Dit moet duidelik gestel word dat hierdie 
krag (soos die meeste kragte), gebruik kan word vir beide goed en kwaad.  Yin en 
Yang verteenwoordig dit wat goed en kwaad is;  beide lig en duisternis.  Die donker 
kan van ki krag is ‘n energie wat kan doodmaak;  di e ligte kant bring skynbaar 
genesing. 
 
Hoe meer gevorderd ‘n beoefenaar raak in die 
Gevegskunste en hoe meer tyd bestee word aan 
konsentrasie, beide in meditasie en beoefening van die 
asemhalings tegnieke, hoe sterker word die ki krag.  
Hierdie interne energie sypel die verstand, aksies en 
outomatiese stelsel binne tot op die oomblik wanneer die 
korrekte beweging die aanvals posisie of beweging van ‘n 
teenstander kan volg met die oproeping van innerlike krag 
gereed om te beskerm teen ‘n aanvaller. 
Hierdie aksie kan plaasvind sonder enige bewustelike 
vooraf gedagte.  Ki is ‘n super-krag wat bewustelik 
opgeroep en beoefen word;  daar word daarop ingeskakel en gebruik wanneer 
nodig.  Abnormale hoeveelhede energie en krag word in gebruik geneem met ki krag 
soos al gedemonstreer deur beoefenaars wat stukke hout, ens., met hul kaal hande 
gebreek het. 
 
Chi kung word beskou as die “wetenskap en beoefening” van chi.  Chi kung 
beteken letterlik energie kweking.   Fisiese en verstandelike gesondheid is na 
bewering bevorder deur te leer hom om chi te manipuleer deur beheerde 
asemhaling, beweging en dade van die wil.  Chi kung meesters maak daarop 
aanspraak dat hulle in staat is om op ‘n afstand te  genees deur chi te 
manipuleer.  Daar word selfs gesê dat die imuunstelsel versterk kan word deurdat ‘n 
persoon sy chi bemeester.  Die meester Westerlinge is vaag bekend met Kung Fu 
en Tai Chi , waarvan beide verwant is aan chi kung.  Die akupunkturis is oortuig 
dat hy/sy chi loslaat.  Die reiki terapeut en terapeutiese aanrakings verpleër dink dat 
hulle ki of prana kanaliseer. 
 
Een manier om ki-krag te definieër, is om dit te sien as ‘n VOLMAAKTE TEGNIEK  
met  VOLMAAKTE TYDSBEREKENING.  Die uiterste vorm van Gevegskunste is die 
gebruik van die innerlike mistieke krag van die siel, genoem Ki of Chi.  Die 
meeste meesters van die gevegskunste verkry tot ‘n mate gebruik van hierdie krag, 
maar slegs ‘n ware Ki Vegter  vind die essensie van die krag van die siel  en is in 
staat om dit na vore te roep in sy suiwerste, mees onweerstaanbare vorm. 
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Ki is ‘n krag wat geleë is op die grens tussen gewone magie, psigiese krag, en die 
krag van die gode  self.  Alle gebruike van Ki val in drie breë groepe: 
 

1. Persoonlike verhogings. 
2. Verstandelike vermoëns – (Verstandelike beskutting, die vermoë om ander 

verstande te kontak, mediterende “slaap”, en ander vermoëns, insluitende 
magiese toertjies soos levitasie, vlieg, ens.) 

3. Geprojekteerde Ki kragte.  (Gekombineer met die ander twee 
kategorieë, laat geprojekteerde Ki die verlenging van ‘n gegewe krag 
toe om ‘n ander wese of wesens in te sluit onder sekere 
omstandighede.) 

 
Verskeie gevegskunstenaars dring daarop aan dat die aanleer van die 
ontwikkeling en gebruik van chi  - ‘n vermeende mistieke mag wat 
die heelal deurloop –  die uiterste wyse is waarop die hoogste 
doeltreffendheid in die gevegskunste behaal kan word. 
Feitlik almal erken dat die tradisionele konsep van chi diep gewortel is 
in Oosterse godsdiens en filosofie.  “In die Ooste pas ons die woord ki 
(‘chi’) toe tot dit wat ook die werklike aard van die heelal is,”  skryf 
leidende aikido outoriteit Koichi Tohei .  “Ki het geen begin en geen einde 
nie;  dit absolute waarde daarvan neem nie toe nie, en dit verminder ook 
nie.  Ons is een met die heelal en ons lewens is deel van die lewe van 
die heelal.”  Tohei se begrip van chi, in lyn met tradisionele sieninge van 
ander gevegskunstenaars, bepleit grootliks ‘n monistiese en 
panteistiese wêreldsiening.   Soos hierbo verklaar, is dit onversoenbaar 
met historiese Christendom. 
 
Daar bly steeds die saak van verduideliking van bomenslike dade tipies 
toegeskryf aan chi, soos die verplettering van veelvuldige blokke ys met een 
enkele hou.  Sommige dring daarop aan dat die enigste verduideliking daarvoor die 
chi krag  is.  Diegene aan die ander kant van die spektrum, glo egter dat sulke 
vertonings bewerkstellig word deur meedoënlose kondisionering, eenvoudige 
fisieke en goeie tegniek , wat, by tye aangehelp word met ‘n goeie skoot kullery 
(soos in die geval waar die blokke ys met ‘n warm draad gesmelt word).  Sommige 
sê dat daar miskien sekere biochemiese reaksies plaasvind – soos ‘n adrenalien 
vloei. 
 
Ki krag is nie ‘n krag wat ligtelik opgeneem behoort te word nie en daar bestaan ‘n 
gevaar dat hierdie krag misbruik kan word.  Die sterkte van ki krag is algeheel 
demonies en laat die gevorderde student toe om houe en skoppe te ontvang wat 
normaalweg nie menslik moontlik is nie, en wat ernstige skade aan hul liggame kan 
bring.   
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Behalwe die moontlikheid van fisiese skade aan deelnemers, soms van ernstige 
aard, is daar die langtermyn effek op diegene wat Christe ne word met die 
gevolglike stryd tussen die lig van Christus en die  duisternis van die 
demoniese en sataniese infiltrasie in die beoefenin g van die Gevegskunste.   
Die krag van ki kan baie skielik en gewelddadig na vore kom in die alledaagse lewe 
wanneer ‘n student van die Gevegskunste onverwags aangeval word.  Hierdie 
onskuldige verbale aanval kan die ki krag tot so ‘n mate oproep, dat dit gewelddadig 
kan ontplof in krag en verkeerde fisiese krag, met moontlike ernstige gevolge.   
Tot en met die tyd wanneer daar met die Gevegskunstenaar gehandel kan word 
deur lering en bevryding, loop die draer daarvan die gevaar dat hy/sy by geleentheid 
gewelddadig kan optree. 
 
Ongeag enige alternatiewe verduidelikings vir hierdie kragte, glo ons dat Christene 
alle chi-verwante aktiwiteite wat veronderstel is o m jou vermoë om te skerm, 
sirkuleer en hierdie mistieke krag los te laat, beh oort te vermy.  Antieke 
esoteriese praktyke, veral dié wat ontwerp is om vermoedelike mistieke kragte te 
verbeter, besit geen plek in die Christen se lewe nie.   Verder bestaan daar ‘n 
moontlikheid dat in ten minste sommige gevalle, bonatuurlike vermoëns toegeskryf 
kan word aan demoniese krag. 
 
Ons is bewus daarvan dat daar pogings aangewend is deur sommige Christen 
gevegskunstenaars om chi te herdefinieër om dit te versoen met die Christelike 
wêreldsiening.  (Sommige, bv., voel dat chi die Hei lige Gees is!)   Op sy beste 
dien sulke pogings egter slegs om die saak nog meer te vertroebel.   Die gebruik 
van ‘n Oosterse godsdienstige term terwyl die historiese betekenis daarvan verander 
word, is nie anders nie as die beoefening van nie-Christelike godsdienste wanneer 
hulle Christelike terminologie gebruik en verskillende betekenisse aan die woorde 
heg.  (Nuwe Era aanhangers, bv., herdefinieër die Christelike term 
“wedergeboorte” as reinkarnasie).  Sulke semantiese manipulasie 
dien slegs om die werklike en teenwoordige gevaar van 
betrokkenheid met chi, te versluier. 
 
Om chi te definieër, is baie moeilik – dit is ‘n konsep wat 
heeltemal vreemd is vir die Westerse denke.  In antieke 
China is daarna verwys as ‘Drake asem’ , dit kan nie 
gesien of gemeet word nie, maar dit is teenwoordig in 
alle dinge.  Dit is beide materie of energie  (die 
Chinese maak nie eintlik onderskeid tussen die twee 
nie) en dit behels en definieër alle lewe en alle 
onbeweeglike voorwerpe in die heelal. 
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In die liggaam, word daar gesê, vloei dit deur kanale genoem ‘meridians’ , op 
dieselfde wyse as wat bloed deur are vloei.  Tradisionele Chinese medisyne beskou 
die blokkasie of verkeerde beweging van chi deur die liggaam as die oorsaak van 
verstandelike en fisiese siekte, en interne kunste soos meditasie  mik daarop om 
die hoeveelheid chi in die liggaam te vermeerder. 
 
Chi is ook aanwesig in die wêreld rondom ons, en dit word beskryf as die 
‘lewenskrag’ van die natuurlike wêreld.  Chi is ‘sterk’ waar daar helder strome, 
golwende heuwels en oorvloedige plantelewe is. 
 
In die bevryding van gevangenes van die demoniese krag van die Gevegskunste, is 
God se krag, wat groter is as alle ander magte, in staat om almal te bevry en 
algeheel te verlos – almal wie na God en Sy Seun Jesus Christus draai in algehele 
aanvaarding van die waarheid soos Joh. 8:31-32  sê: 
 

31”En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle 
waarlik my dissipels. 

32En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jul le vrymaak .” 
 
Die volgende twee gedeeltes praat duidelik van die krag van God wat bokant alle 
ander mag is.  Die opstanding van Jesus Christus uit die dood, dien as ‘n herinnering 
aan satan dat hy ‘n mindere is, ongeag hoe hy kies om mense te mislei om te dink 
dat hy die grootste is.  Sy einde word duidelik beskryf in die boek van Openbaring.  
Hy kan dit nie ontken nie, maak nie saak hoe hard hy probeer nie. 
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Efes. 1:15-23 – “ 15Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here 
Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges — 

16hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, 
17dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan 

julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee, 
18verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping 

en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is; 
19en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat  glo, na die 

werking van die krag van sy sterkte 
20wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die do de opgewek het en 

Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, 
21bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en el ke naam wat genoem 

word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in  die toekomstige. 
22En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Ho m as Hoof bo alle 

dinge aan die gemeente gegee, 
23wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.” 

 
Jes. 40:25-26 – “ 25By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan  wees? 

sê die Heilige. 
26Slaan julle oë op in die hoogte en kyk! Wie het hierdie dinge geskape? Hy laat 

hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die 
grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis 
nie.”  
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VI.  DIE BUIGING 
 
Die Japanese Gevegskunste se oefensessies begin met ‘n 
buiging en die etiket daar is baie formeel en streng.  Die 
instrukteur word altyd aangespreek as ‘Sensei’ (Japanees vir 
meester), i.p.v. op sy persoonlike naam.  Dis verrassend dat 
hierdie formaliteit en dissipline sonder uitsondering byval vind 
by alle studente. Die Buiging is ‘n teken van aanvaarding, eer, 
erkenning en onderdanigheid.  In die Gevegskunste 
verteenwoordig en erken dit die Sensei as  instrukteur en 
meester. 
 
‘n Tweede buiging beteken dikwels ‘n aanvaarding van die 
tempel en alles waarvoor dit staan.  Aan die hoofmuur sal 
moontlik die Vereniging se Simbool hang, of in Japan sal daar 
‘n klein Boeddhistiese of Shinto tempel wees.  Die tempel sal 
moontlik ‘n blom, skerp swaard, boekrol of vlag bevat. 
 
Wat ookal by die tempel uitgebeeld word, sal ‘n gewaardeerde item wees.  Die 
buiging is ‘n teken van respek, die ekwivalent van iemand wat die kruisteken maak 
wanneer ‘n Katolieke kerk binnegegaan word.  Onthou dat Nippon oraloor die 
Japanese Gevegskunste is.  
 
Net voor die les begin, sal die studente in ‘n ry staan, met gesigte na die Sensei, 
waarna hulle dan weer sal buig.  Hierdie buiging moet op ‘n sekere manier uitgevoer 
word;  die kop, liggaam, arms en bene moet in die korrekte posisie wees vanuit alle 
hoeke.  Die ‘dojo’ word beskou as ‘n heilige plek en alle gedrag moet hierby inpas.  
Vuil taal, harde gepraat, sosialisering en enige wangedrag is buite orde.  
 
Alle tyd moet wyslik gebruik word en daar word gekonsentreer op die ontwikkeling 
van die verstand en liggaam deur óf opleiding, óf meditasie. 
Opleiding in sommige van die style van die kunste sal dan vra dat die studente in die 
‘Za Zen’ posisie moet sit (sittende posisie), met toe oë en konsentrasie op die 
korrekte houding en asemhaling.  Dit sal vir ‘n tyd voortduur.  ‘n Soortgelyke 
prosedure mag ook aan die einde van die oefening plaasvind.  Daar sal 
moontlik ‘n eed of slagspreuk uitgespreek word, soos: 
 

1. Ons sal ons harte en liggame oefen tot ‘n ferm, 
onbeweeglike gees. 

2. Ons sal die ware betekenis van die gevegsweg navolg, 
sodat ons sintuie met tyd paraat sal wees. 

3. Met ware ywer sal ons daarna soek om ‘n gees van self-
ontsegging te kweek. 

4. Ons sal die reëls van hoflikheid, respek vir ons meerderes en 
weerhouding van geweld nakom. 
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5. Ons sal ons gode en Boeddha volg, en nooit die waarde van nederigheid 
vergeet nie. 

6. Ons sal boontoe kyk na wysheid en krag, en nie ander se begeertes soek nie. 
7. Ons hele lewe lank sal die dissipline van Karate gesoek word om die ware 

betekenis van ‘die weg’ te vervul. 
 
Sentimente soos hierdie, komende van ‘n Karate Klub, kom vir ‘n Westerling 
misplaas voor, selfs skynheilig, maar in werklikheid is studente in die meeste gevalle 
heeltemal ernstig en wy hul lewens daaraan toe om hierdie ideale te bereik.  
Ongelukkig is daar sommige wie se blote aard hulle daarvan uitsluit om hulle altyd te 
hou by die belofte om hulle te weerhou van geweld.  Die opleiding gemik op 
outomatiese reaksie is van so ‘n aard, dat in sekere omstandighede dit kan gebeur 
dat die gewelddadige reaksie eerste kom en later die gedagte. 
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VII.  JOGA 
 
Joga kom van die Sanskrit woord ‘Yug’, wat beteken ‘eenheid met die Goddelike’. 
 
Verskillende soorte joga. 
 
Daar is verskeie soort joga.  Voordat ons na die verskille kyk, moet ons onthou dat 
hulle almal dieselfde mikpunt het, en dit is eenwording met die Goddelike.   Die 
joga paaie kan breedweg gekategoriseer word in: 
 
Bhakti joga:  Pad van Toewyding > Dit is suiwer, selflose liefde uit die hart.  ‘n 
Bhakti jogi voel dat wanneer ookal hy aan God dink, God ook aan hom dink.  ‘n 
Verhouding tussen ‘n Bhakta en God kan nooit in woo rde beskryf word nie. 
 
Karma joga:   Pad van Selflose Aksie > Karma joga 
is die pad van selflose diens.  Vir ‘n karma jogi, is die 
aktiwiteite van menslike lewe ‘n godgegewe 
geleentheid om hom te dien.  Hy voel nie dat die 
wêreld ‘n illusie is nie, beleef nie die ego-gegewe 
‘hoogtes’ van sukses of die ‘laagtes’ van mislukking 
nie.  ‘n Karma jogi is dus los terwyl hy sy pligte op die 
aarde uitvoer. 
 
Jnana joga:  Pad van Transendentale Kennis >  ‘n Jnana jogi wil die transendentale 
waarheid verstaan.  Hy wil die misterie van geboorte oplos, asook van dood en die 
lewensdoel.  Hindoe geskrifte beskryf ‘n Jnani jogi as iemand wie Neti uiter.  Neti 
beteken ‘nie dit nie, nie dat nie’ om te onderskei tussen wat permanent en wat tydelik 
is.  Hy gebruik viveka (onderskeiding) om te beweeg vanaf avidya (onkunde) na 
vidya (kennis).  Hy onderskei dat die wêreld wat deur die sintuie beskou word, nie 
werklik is nie, maar ‘n illusie wat deur die verstand geskep word. 
 

Asthanga joga:  (agt stappe) > Daar word soms na Asthanga 
joga verwys as Raja joga.  Hoe dit ookal sy, Asthanga joga is 
meer ‘n filosofie  soos basiese navorsing, terwyl raja joga 
gewoonlik verwys na spesifieke tegnieke wat nie slegs 
gebaseer is op Asthanga joga nie, maar ook op verskeie 
kleiner Oepanisjads. 
 
 
Die bekendste van al die stadiums in die studie van Joga, is 
Hatha Joga.  Dit sluit in ‘n reeks oefeninge, genoem ‘Asanas’.  
Daar is 57 verskillende posisies,  gemik op verbetering van 
die verstand en gees, sodat die hele mens ‘n geskikte voertuig 
kan wees vir die gees.  Elke posisie verteenwoordig ‘n deel 
van die natuur , en die posisie sal die dier, boom of deel van 
die natuur  wat dit namaak, demonstreer. 
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Sommige van die posisies: 
 
- Vrksa: Die boom 
- Vrschika: Die skerpioen 
- Salabba: Die sprinkaan 

- Enige van die volgende:  vis, skilpad, padda, krokodil, 
haan, reier, pou, swaan, hond, perd, kameel, leeu, 
slang of die menslike embrio posisie. 

 
Behalwe die Asanas, sal asemhalings tegnieke bestudeer 
word, en dit staan bekend as: 
 
- Pránáyáma:  
  Asemhalings oefeninge.  Dit moenie verwar word met ander metodes van 

asemhalings oefeninge nie, omdat hierdie oefeninge gepaardgaan met sekere 
verstands prosedures. 

 
 - Pratyáhára:   
  Mees algemeen, omdat dit ‘n algehele metode van onttrekking uit die wêreld is deur 

die gedagtes en sintuie te beheer.  Die student ontvang ‘n onderwerp van die 
instrukteur, wat hom in staat stel om te konsentreer.  Dit kan ‘n prent wees wat hom 
leer hoe om sy verstand stil te maak. 

  
- Dhyana:  
  Dit is die volgende stadium in meditasie en ‘n mantra sal moontlik nou gegee word.  

Dit word oor en oor herhaal totdat ‘n toestand van onttrekking ervaar word.  
 
Daar is ander areas in die bestudering van Joga en instrukteurs (genoem 
guru’s), kan kies om een voor die ander te leer.  Hierdie ander stadiums sluit 
in:  gevorderde asanas, innerlike reinigingstegnieke en ander metodes van 
selfverbetering. 
 
‘n Student sal moontlik aangeraai word om ‘n vegetariese dieët  te volg om 
die liggaam te reinig van ongewenste stowwe en om die geestelike 
ontwikkeling aan te help. 
Hulle sal ook aangeraai word om alle voedsel te vermy wat: suur, butter, 
sterk, smaakloos of swaar is, of wat deur Hindoes beskou word as onrein. 
Volmaaktheid vir die jogi, is om nooit hitte of koue, pyn of plesier, eer of 
oneer, deug on ondeug, ramp of sukses te voel nie.  Daar word beweer 
dat wanneer ‘n persoon dit bereik, hy vrygemaak word van geboorte, 
sterfte, pyn of hartseer, en dat hy dan onsterflik is.  Die uiterste einde is 
om een in denke te word met die Goddelike Universele Gees, nl. 
Brahma.  Brahma is die eerste lig van die Hindoe drie-eenheid van 
Brahma, Shiva en Vishnu.  Brahma is die skeppergod. 
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Soos ‘n jogi (iemand wat die weg van Joga bestudeer en beoefen) aanbeweeg deur 
die verskeie stadiums, probeer hy ‘n toestand van eenheid bereik met hierdie 
Universele Gees.  Terwyl dit egter gebeur, trek hy geleidelik verder en verder terug 
vanuit die werklikheid na ‘n posisie gelykstaande aan ‘n bedwelmde toestand;  ‘n 
onttrekking van aardse dinge.  Die waarheid is dat soos ‘n persoon vorder na die 
finale ‘Samsara’ (die einde van reinkarnasie en die finale vrystelling van ‘n 
terugkering na hierdie siklus van hergeboorte), die vyand ook die persoon geleidelik 
binnekom deur hierdie selfde passiwiteit van die verstand.  Die jogi glo dat hy slaag 
in sy terugtree uit hierdie wêreld, maar sy terugtrede is reg in die web van die vyand 
van hierdie wêreld. 
 
Efes. 6:12  spreek duidelik van die vyand: 
 
12Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen 
die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose 
geeste in die lug.” 
 
In Joga is daar geen wapenrusting nie, en geen beskerming teen die vyand.  Deur 
die jogi se passiwiteit het die vyand ‘n oop deur en sal ten volle daarvan gebruik 
maak. 
 
Ongelukkig het joga in die Weste bekend begin raak met die betekenis van “hatha” 
joga, wat hoofsaaklik fisiese oefening en posisies  (asanas) is.  Asanas is eintlik 
slegs ‘n enkele stap in die agt-stap weg (Asthanga joga van patanjali).  Patanjali is 
vinnig om uit te wys dat asanas gebruik word as ‘n trapklip na hoër weë, aangesien 
slegs die werk aan die skoonheid en welvaars van ‘n tydelike voorwerp (die 
liggaam), ‘n mors van tyd en krag is. 
 
Patanjali.  Die agt stappe wat ‘n soekende sal lei vanuit onkunde na die 
waarheid, is: 
 
Yama  : Selfbeheersing 
Niyama   : Streng onderhouding van karakter 
Asanas   : Liggaamshoudings 
Pranayama  : Asemhalings oefeninge, en beheer van prana 
Pratyahara  : Onttrekking van sintuiglike begeertes 
Dharana  : Konsentrasie op ‘n voorwerp 
Dhyana   : Meditasie op die goddelike  
Samadhi  : Eenheid met die goddelike 
 
Joga is ‘n filosofie  wat voortdurend beoefen moet word, dwarsdeur die dag, week, 
jaar en lewe.  Die vermoë om kalm te bly te midde van aksie, die vermoë om ‘n stil 
verstand te hê te midde van chaos, is die teken van ‘n ware jogi. 
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‘n Lotus  (jogi) leef in die moeras  (materiële wêreld), maar 
word nie daardeur beinvloed nie.  Dit maak sy lieflike blare  
(verstand, hart en siel) oop vir die liefdevolle genade van die 
Son  (god.)  Die lotus het blare wat nie geaffekteer word deur 
water  (sintuiglike begeertes) en moeras  (boosheid) nie, met sy 
pragtige stingel  (goedheid) wat aandui dat beide bestaan in die 
materiële wêreld,  
maar sonder die Son (god), sal die lotus  (jogi) sterf. 
 
Dave Hunt, ‘n okkulte en nuwe era kenner, skryf in sy boek Peace, Prosperity and 
the Coming Holocaust, bl. 147: 
“Ongelukkig het selfs belydende Christene ingeval met hierdie leuen.  Elke Joga 
instrukteur is in effek, ‘n Hindoe of Boeddhistiese sendeling, selfs al dra hy of sy ‘n 
kruis, dring daarop aan dat Jesus ‘n groot Jogi was, en protesteer dat Joga nie ‘n 
godsdiens is nie, maar wetenskap.  Dit is die mees infame leuen.  Tog is dit so wyd 
verkondig en word dit geglo, dat in Amerika se openbare skole, reeds vanaf 
kindertuin en in feitlik elke ander area van die gemeenskap vandag, Joga en ander 
vorms van Hindoe-Boeddhistiese okkulte geleer word en aanvaar word as 
wetenskap.  In teenstelling daarmee, is Christenskap uit die skole gegooi en word dit 
verdring op elke ander gebied van die lewe in die ‘wyer siening’ beweging om 
godsdiens te vervang met die Nuwe Era ‘wetenskap!’ 
 
Die beoefening van Joga is heidens op sy beste en okkulties op sy slegste.  Die 
leringe kom direk vanuit die Oosterse godsdienste, waarvan almal leer dat die self  
God is,  en ons besef dit nie voordat ons die tegnieke beoefen nie.  ‘Die mikpunt van 
Joga is self-gewaarwording – om diep na binne te 
kyk in veronderstel is om die tempel van die een 
ware God te wees en om die vermeende ‘ware self’ 
of ‘hoër self’ aan te sien as God.  Niks kan meer 
godsdienstig wees as dit nie, tog sal al die Jogi’s 
sonder om ‘n oog te knip, daarop aandring dat die 
beoefening van Joga nie iemand se godsdienstige 
oortuiginge kan verander nie. 
 
As Christene wat in verhouding met die God wie die heelal geskape het staan, 
behoort ons nie onder diegene te tel wat die waarheid van God verruil het vir ‘n 
leuen, deur die geskape dinge te aanbid en te dien i.p.v. die Skepper daarvan. 
 
Rom. 1:25 – “ 25hulle wat die waarheid van God verruil  het vir die leuen  en die 
skepsel vereer en gedien het bo die Skepper  wat geprys moet word tot in 
ewigheid. Amen.” 
 
Terwyl baie Christene redeneer dat die oefeninge neutraal is, kan hulle maar slegs ‘n 
professionele Joga instrukteur vra waaroor dit werklik gaan – en hulle sal gou uitvind 
dat dit in wese godsdienstig  is.  As Christene behoort ons onsself af te vra, “sou 
Jesus of die apostels joga beoefen het?” 
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Volgens die Bybel, is Joga ‘n afgodspraktyk  wat mense weglei van die een ware 
God na die geestelike realm van valse gode en demoniese geeste , met slegte 
gevolge! 
 
“My volk gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis”.  In Hosea se tyd al het die 
mense ‘n gebrek aan kennis gehad aangaande hul God.  As gevolg daarvan, het 
hulle hul na ander gode gewend en hul afgodspraktyke het ‘n strik en misleiding 
vir hulle geword.   Hulle het ten prooi geval van valse gode, terwyl hulle onder die 
indruk was dat hul lewensstyl God se goedkeuring weggedra het!  Daar is ‘n 
Christelike weg om vrede met God en self te vind, en ‘n emosie van vreugde en 
vrede is ver verwyder van die jogi metode van die leegmaak van die verstand.  In 1 
Pet. 1:13  is die aanbeveling die teenoorgestelde van ‘n passiewe verstand;  dit is 
juis om die verstand aan te wakker: 
 
13”DAAROM, omgord die lendene van julle verstand , wees nugter  en hoop 
volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus.” 
 
 
1.  Asemhalings- en Nasale Probleme 
 
Baie mense wat Joga beoefen het, ondervind ‘n verskeidenheid van nasale en bors 
toestande.  Met jogi asemhaling word daar op ‘n ongoddelike manier asemgehaal – 
nie die asem van God nie, en die sinusse en keel kan aangetas word. 
Soms is daar asmatiese toestande .  Met al hierdie toestande, nadat gebede en 
belydenis voltooi is, word diep asemteue aanbeveel, reg vanuit die middelvlak, om 
die longe heeltemal te vul, en dan ‘n harde, vinnige uitblaas van die asem deur ‘n 
oop mond.  Dit sal help om enigiets los te laat van ‘n ongoddelike aard.  Asem die 
Asem van God in en blaas uit alles wat nie van God is nie.  ‘n Paar van hierdie diep 
asemteue behoort van die ongoddelike ontslae te raak, moontlik gepaardgaande met 
‘n hoesbui.  Dit word nie aanbeveel dat meer as drie diep asemteue op een slag 
gemaak word nie, anders sal die persoon te veel suurstof inneem en lighoofdig voel.  
‘n Klein pouse tussen die asemteue word aanbeveel. 
 
Hierdie is ‘n paar van die toestande wat veroorsaak word deur die beoefening van 
Joga en die Gevegskunste.  Daar is ook ander toestande, maar elke persoon is ‘n 
individu en sal dus verskillend geaffekteer word, en op ‘n besondere wyse. 
 
Skrifverwysings na vreugde en vrede:  Ps. 58:10, 68:3; 107:42; en 118:24. 
 

Ps. 33:1-5 – “ O REGVERDIGES, jubel in die H ERE! ’n Loflied betaam die 
opregtes.  2Loof die H ERE met die siter; psalmsing tot sy eer met die tiensn arige 
harp.  3Sing tot sy eer ’n nuwe lied; speel goed met trompetgeklank. 

4Want die woord van die HERE is reg, en al sy werk is met trou. 
5Hy het geregtigheid en reg lief; die aarde is vol van die goedertierenheid van die 

HERE.” 
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2.  KUNDALINI JOGA 
 
Volgens die fisiologie van raja joga, is daar ‘n groot hoeveelheid geestelike 
energie geleë  aan die basis van die ruggraat.  Hierdie energie reserwe staan 
bekend as die Kundalini. 
Wanneer die Kundalini wakkergemaak word, 
kronkel dit skynbaar teen die ruggraat op, deur 6 
sentrums van bewustheid , tot die sewende bereik 
word, die sentrum van die brein.  As dit die hoër 
sentrums bereik, produseer dit verskeie ‘grade van 
Verligting’.  Wanneer die Kundalini opkom tot by 
hierdie punt, word daar gesê ‘Joga het plaasgevind’.  
Joga is onmoontlik sonder Kundalini Ontwaking. 
 
Die konsep wat aangebied word, is dat die liggaam ‘n netwerk kanale bevat vir 
goddelike en kosmiese energie.  Waar hierdie kanale kruis, skep hulle polspunte 
van psigiese en geestelike energie in die liggaam, bekend as chakras.   Daar word 
beweer dat daar soveel as 88,000 chakras in die menslike liggaam is, maar ... 
hiervan word slegs sewe  gereken as van opperste belang. 
Elkeen het sy eie ooreenstemmende kleur, musikale klank, psigilogiese funksie, klip 
en edelsteen, simbole, endokriene klier, interne orgaan, siektes en kwale. 
 
Tantra,  soms genoem Kundalini Joga, is die aanbidding van God as die 
goddelike moeder;  (vir diegene wat vroulik geneig is), dit benadruk die eenheid 
van die manlike en vroulike aspekte van die individu, om die slang wakker te 
maak. 
 

Tantra se belangrikste en unieke karaktertrek, is sy gebruik van 
seksuele verbeelding om Verligting uit te beeld, di e terugkeer 

na ‘eenheid’ bokant die tweeledigheid van die lewe.  
Wanneer Kundalini wakkergemaak is as gevolg van 
geheime jogi tegnieke,  kronkel sy op deur die chakras van 

die ruggraat, seilend soos ‘n slang opwaarts tot reunie met 
Shiva by die kroon van die kop. 

 
Wanneer god en godin herenig in seksuele omhelsing, vind Verligting  plaas, illusie 
verdwyn en daar is slegs ‘een’.  Hierdie stygende vloei van die Kundalini veroorsaak 
ook dat die persoon in ‘n veranderde toestand van bewustheid  gaan soos die hart 
chakra oopgaan.  Hierdie kan een van die gevaarlikste praktyke in joga  wees en 
moenie onderskat word in sy vermoë om skade aan te rig nie.  Gekoppel aan die 
Kundalini praktyk is ‘n uitgebreide okkulte stelsel  wat die menslike liggaam sien as 
geintegreer om ‘binne’ en ‘daarsonder’ te wees. 
 
Jogi’s besit die vermoë om hul asemhaling te vertraag en te oorleef op feitlik geen 
suurstof nie en om bewegingloos te bly vir ure, waardeur hulle hulself ‘bevry van die 
illusie van hierdie lewe.’ 
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Vandag is dit gewild om die kinders na Joga klasse te bring om hulle te kalmeer van 
hul hiperaktiwiteit en hulle onder beheer te bring. 
 
Daar is geen Hindoeisme sonder sy beoefening nie, dit is noodsaaklik en 
geestelik.  Daar is geen joga wat streng gemik is op die fisiese liggaam nie, dit is 
essensieël geestelik  a.g.v. die doel daarvan.  Asanas (liggaamshoudings) is een 
van die eerste metodes om die Kundalini wakker te maak.  Joga word gebruik om te 
ontsnap uit hierdie onwerklike wêreld van tyd en sinne, wat genoem word maya, ‘n 
illusie.  Die doel is om moksha  te bereik, ‘n Hindoe Nirvana. 
 
Joga is ontwikkel as ‘n ontsnapping uit eindelose reinkarnasies.   Die fokus op ‘n 
reeks strek-oefeninge, asemhalings-oefeninge en meditasie om ‘n toestand van 
vrede en harmonie te bereik, is hierdie fisiese dissipline bloot ‘n weg tot ‘n groter 
doel.  Dit is ‘n geestelike oefening en die geestelike opwekking is werklik die mag 
van die slang  (Kundalini), ‘n energie wat, wanneer dit vrygelaat word, in die 
ruggraat opstroom en waar sidderings, spasmas en soms geweldige skud en 
kronkeling ervaar word. 
 
Wanneer die Kundalini opstyg deur die Agnya Chakra, koel dit die stelsel af, veral 
die serebro-spinale vog.  Dit veroorsaak dat die balonne van die linker en regter 
Agnya progressiewelik papper word.  Wanneer dit plaasvind, is die Kundalini in staat 
om die toppunt van die Sushumna te bereik;  die Sahasrara Chakra.  Op hierdie 
stadium word gesê dat Joga plaasgevind het. 
 
Die persoon voel die koelte , soos ‘n bries koue vibrasies wat in die vingers en palms 
van beide hande vloei.  Die nadis en die Chakras self begin manifesteer in die 
bewussyn en wat tot dusver ‘n hipotesis was, word deel van iemand se alledaagse 
sensoriese ervaring.  Die vingerpunte, die basis en sentrum van die handpalm, word 
uiters sensitief soos die simpatiese senu-eindpunte wat die verskillende Chakras 
verteenwoordig, ‘Verlig’ word. 
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DIE SUBTIELE SISTEEM 
 

Die subtiele sisteem  bestaan uit drie nadis en sewe chakras.  Elk van die sewe 
chakras het verskeie geestelike kwaliteite.  Hierdie kwaliteite is onaangeraak 
binne, en selfs al manifesteer hulle nie altyd nie, kan dit nooit vernietig word nie.  
Wanneer die Kundalini wakkergemaak word, begin hierdie kwaliteite spontaan 
manifesteer en hulself uitdruk in ‘n persoon se lew e.  Dus, deur gereelde 
meditasie,  word hy “outomaties baie dinamies, kreatief, vol selfvertro ue en 
terselfdertyd baie nederig, liefdevol en medelydend .”  Dit is ‘n proses wat vanself 
begin ontwikkel wanneer die Kundalini opstyg en die chakras begin voed. 
 
Hierdie subtiele liggaam is uiters kompleks, maar kan bonatuurlik beskryf word as 
bestaande uit 72,000 onsigbare psigiese kanale  genoem nadis, wat ‘n ander-
dimensionele liggaam bevat wat direk korrespondeer met die fisiese of groter 
liggaam.  Die subtiele liggaam is gekoppel aan die groter liggaam by verskeie 
punte, wat die sewe chakra punte is.  Amper almal wat Nuwe Era ter apieë 
beoefen, sal bewus wees van energie-punte, genoem c hakras. 
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VIII.  INLIGTING VIR BERADERS 
 

1. CHAKRAS 
 
Chakras word genoem na die Sanskrit vir wiel.  Hull e word dikwels uitgebeeld 
as draaiende lotusblare met verskeie kleure.  Chakr as is psigiese energie-
sentrums geplaas by die kardinale punte van die lig gaam. 
Volgens die tradisionele siening van joga, het ons sewe chakras of energie-
sentrums wat dwarsdeur die liggaam geplaas is. 
 
Verskeie stelsels in joga sal effens verskillende simbole, kleure of selfs name vir die 
chakras gee.  Die universele lewenskrag kom skynbaar deur die kroon chakra en 
word afgefilter deur die ander chakras, wat dan elkeen die energie verander in die 
toepaslike vorm vir die funksie wat dit moet uitvoer. 
        
Kundalini energie vloei in die teenoorgestelde rigting 
vanaf die wortel chakra opwaarts.  Kundalini 
beteken slang of slangkrag in Sanskrit.  Kundalini is 
die basiese energie wat die chakras van binne af 
dryf en dit word uitgebeeld as ‘n opgedraaide slang 
wat by die basis van die ruggraat slaap.  Dit beweeg 
op in die liggaam op ‘n spiralevormige, psigiese 
pad, terwyl die verskeie energie-sentrums 
geaktiveer word en van kleur verander; dit word 
geleidelik helderder en bleker totdat dit tevoorskyn 
kom deur die kroon chakra as suiwer wit lig om te 
meng met die energieë van die kosmos. 
 
Om dit oop te maak deur visualisasie is ‘n effektiewe metode ter voorbereiding vir 
psigiese werk en kan ook gebruik word om psigiese kanale toe te maak.  Hierdie 
chakras moet ten volle “oopmaak” wanneer ‘n persoon astrale projeksie wil beoefen. 
                                                                                    
BASIES, SAAD OF WORTEL CHAKRA (MAMADHARA) 
Die chakra van die aarde.  Die rooi chakra.  Geleë aan die basis van die ruggraat.  
Beheer ons instinkte en genetiese kodering.  Fokus op fisieke bestaan en oorlewing.  
Die chakra van moed en fisiese krag.  Sy simbool is ‘n geel vierkant. 
 
SAKRALE OF PELVIESE CHAKRA (SWADHISTHANA) 
Die chakra van die maan.  Die oranje chakra.  Geleë naby die geslagsdele en 
voortplantingssisteem.  Beheer ons seksdrang en energie.  Fokus op alle aspekte 
van fisieke bevrediging, tuiste van die vyf sintuie.  Die chakra van alle vorme van 
vrugbaarheidsbehoeftes en begeerte.  Sy simbool is ‘n wit halfmaan. 
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SOLAR PLEKSUS CHAKRA (MANIPURAKA) 
Die chakra van die son.  Die geel chakra.  Geleë by die naeltjie.  Beheer ons sin van 
persoonlike mag.  Fokus op assimilasie ervaringe.  Chakra of mag, vasberadenheid 
en gefokusde wil.  Sy simbool is ‘n rooi driehoek. 
 
HART CHAKRA (ANAHATA) 
Chakra van die vier winde.  Die groen chakra.  Geleë oor die hart.  Beheer ons 
emosies.  Fokus op emosies en simpatie.  Chakra van liefde en verwantskap met 
ander.  Sy simbool is ‘n blou heksagon. 
 
KEEL CHAKRA (VISHUDDHA) 
Chakra van tyd en ruimte.  Die blou chakra.  Geleë naby die stembande in die 
middel van die nek.  Beheer ons vermoë om te kommunikeer.  Fokus op ideale, 
idees en ware kommunikasie.  Chakra van waarheid en altruisme.  Sy simbool is ‘n 
wit sirkel. 
 
DERDE OOG OF VOORHOOF CHAKRA (SAVIKALPA SAMADHI of AJNA) 
Chakra van vryheid.  Die pers chakra.  Geleë tussen die wenkbroue.  Beheer ons 
intellek.  Fokus op inspirasie en psigiese bewustheid.  Chakra van koppeling met 
ander dimensies.  Sy simbool is die wit driehoek. 
 
KROON CHAKRA (NIRVAKELPA SAMADHI of SAHASRARA) 
Chakra van ewigheid.  Die wit chakra.  Geleë bo-op die kop.  
Beheer ons geestelikheid.  Fokus op geestelike bewustheid en eenheid met jou hoër 
self.  Chakra van wysheid en begrip.  Sy simbool is ‘n wit Lotusblom.  Dit is ‘n twee-
rigting chakra, omdat dit lig ontvang uit die kosmos. 
 
 
CHAKRAS IN ASTRALE PROJEKSIE 
 
“Suksesvolle projeksies kom voor onder ideale toestande.  Jy sal moet soek vir ‘n 
gepaste, stil vertrek, en enige indringende geraas soos telefone, fisiese gemak en 
kleredrag, die lig en die atmosfeer in die tyd, die tyd van die dag en irritasies in die 
liggaam veroorsaak deur jou ego status, moet uitskakel. 
 
Na die skep van die ideale toestande, gaan lê op jou rug met jou arms langs jou sye 
in die joga ‘lyksposisie’.  Doen nou jou ontspannings oefeninge, en begin by jou 
voete en eindig bo-op jou kop.  As jy ontspanne is, begin jou visualisasie oefeninge.  
Met toe oë, visualiseer die shamanistiese simbool  vir die universele bewustheid, 
die sirkel met die kruis daarbinne, en verdeel die sirkel in vier dele.  ‘Verbeel’ jou nou 
dat jy by elke chakra ‘n klein sakkie het wat toegetrek is met ‘n toutjie.   
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Beginnend by die Basis / wortel chakra, verbeel jou dat die sakkie oopgemaak word.  
Visualiseer hoedat die toutjie losgemaak en die sakkie oopgetrek word, wat die 
chakra se simbool toelaat om uit die sakkie te kom en daar te bly.  Gaan voort om al 
die chakras oop te maak – vanaf die basis / wortel chakra tot by die kroon chakra, en 
stel die stroom energie vry wat jou bewustheid saam met dit sal dra soos dit bo by 
die kroon chakra uitgaan.” 
 
[Hierdie is slegs ‘n woordelikse beskrywing van die  proses deur ‘n werklike beoefenaar van 
hierdie kuns en moenie ligtelik beskou word nie.  B eraders word dus gevra om hierdie inligting 
as sensitief te beskou en sorg te dra dat dit nie i n verkeerde hande beland nie.]  
 
 

2.  INLIGTING OOR SEKSMAGIE EN TANTRA 
 
Sommer van die begin af is dit belangrik om te onthou dat die okkulte altyd die 
teenoorgestelde van God se waarheid sal doen of dit sal verdraai. 
 
Seks is deur God geskep om te dien as 

• ‘n geestelike eenheid tussen ‘n man en ‘n vrou 
• ‘n heilige daad tussen twee mense van die teenoorgestelde geslag, verenig in 

die huwelik 
• ‘n manier om uitdrukking te gee aan liefde 
• ‘n manier van voortplanting 

 
Seksmagie behels 

• om uitdrukking te gee aan, en bevryding van bewustheid 
• om ander toestande van bewussyn te bereik 
• seksualiteit te vergeestelik 
• om “eenheid” te bereik met universele lewens-energieë, 

kosmiese magte en die “goddelike” wat koppel aan ander 
dimensies 

• die gebruik van die verstand om “psigiese” mag te bereik 
deur die mag van orgasme 

• stel seksuele energie vry en benut Kundalini 
• skakel in by primitiewe en kreatiewe energie 

 
Seks is die daad wat God geskep het en seks deur tantra 
(seksmagie) is baie ver daarvan verwyder.  Seksmagie se 
basis of wortel is in Tantra, baie dieselfde as wat numerologie 
in Kaballa gebaseer is. 
 
Wanneer na alles gekyk is, onthou dat alle magie, seksueel of 
andersins, heksery is en heksery is ‘n gruwel.  Hierdie mag 
het te doen met Oosterse godsdienste – meditasie, joga, 
karate, ens.  Dit is ‘n sogenaamde “wit slang”  wat opgedraai 
lê in die basis van die ruggraat  in die basis chakra, en 
word opgewek wanneer bogenoemde kunste beoefen word.  
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Wanneer Christene nie hul betrokkenheid verloën het nie, het hulle gewoonlik las 
van onder andere laerug probleme.      
 
In die Oosterse godsdienste, staan die bewuste skepping en stimulasie van seksuele 
energie bekend as Tantra.  Die idee van Tantriese seks  is om die seksuele 
energie  te stimuleer wat in die basis van die ruggraat  gehou word, bekend as die 
Kundalini energie.  Dit is gesimboliseer as opkronkelende slange  en in Tantra 
beheer en vertraag die deelnemers orgasme  om die kundalini te hervorm vanuit sy 
oorspronklike posisie (ching) na hoër energie (ch’i) en laastens sy hoogste 
uitdrukking (shen).  Die stimulering van die Kundalini word beskryf as “aansteek 
van die innerlike vuur” .  Tantra is ontwerp om hierdie proses af te handel op ‘n 
meer beheerde manier.  Wanneer die Kundalini eers wakker gemaak is, het jy ‘n 
voortdurende toevoer van geweldige kragtige energie waarmee enigiets wat jy wil, 
geskep kan word.  Die sataniste  gebruik seks  as ‘n fundamentele deel van hul 
ritueel, sodat hulle hierdie seksuele Kundalini krag kan tap vir hul afskuwelike 
prosesse. 
 
Seksmagie kom voor in baie vorme en gedaantes, verskuil onder Hindoe  en Nuwe 
Era rommel-tjommel, en om seksmagie te verstaan, sal jy sy wortels in Tantra moet 
verstaan. 
 
In werklikheid is daar ‘n veel donkerder waarheid agter wat die Tantriese Meesters  
leer.  Joga, meditasie, konsentrasie op “leegheid, mantras en die lediging van die 
verstand van gedagtes, lei alles tot verhoogde toestande van bewustheid. 
 
‘n Verhoogde toestand van bewustheid is soortgelyk aan selfhipnose  of die 
oopmaak van die gees vir kosmiese magte.  Dit skep ‘n poort na die siel.  Dit plaas 
die beoefenaar in die posisie van sielsbeheer en demoniese besetting. 
 
Jy bereik nie Nirvana  of paradys nie. 
Jy bereik nie eenheid met “god” nie. 
Jy “ontwikkel” nie tot ‘n hoër karma nie, ook verbeter jy nie jou reinkarnasie nie. 
Jy bereik nie ‘n hoër vlak van bewustheid of ontwikkeling nie. 
 
Jy word beset!!!!! 
Jy word verstrik. 
Jy word in ‘n okkulte web vasgetrek. 
Jy dink jy het ingeskakel by kosmiese magte. 
Jy dink jy het jou gees verlig. 
Jy dink jy het eenheid bereik met die “goddelike”. 
 
Jy is jammerlik verkeerd en op die punt om aaklig ontnugter te word. 
Jy is nie ‘n seks towenaar nie, jy beoefen heksery, ‘n gruwel voor God. 
Jy het geen seksuele mag nie, jy word deur magte beheer. 
Jy word beheer en gebruik deur satan om sy planne uit te voer. 
 



 74 

Tantra wil hê ons moet glo dat seksmagie rein en heilig is. 
Daar is verskeie maniere om seksmagie te gebruik en dit alles is boos. 
 
Seksmagie word deur satan gebruik om die volgende t e skep 

• Sielsbeheer 
• Sielsbande 
• Oordraging van geeste 

 
Seksmagie handel oor 

• die gebruik van seks as ‘n wapen 
• inskakeling by kosmiese magte om jou eie einde te bewerk 
• beheksing van jou maat 
• tap krag van jou maat 
• dwing dominansie af oor jou maat se gees 
• onderdrukking en beheer van jou maat om range te verkry 
• gebruik ‘heilige orgasme’ om krag vir magie op te wek 
• betree iemand anders se siel 

 
Voorbeelde voorheen genoem: 

• slaap met ‘n medium om toegang te verkry tot die demone wat sy gebruik om 
dinge te “sien” 

• gebruik visualisasie en fantasie om iemand onder ‘n towerspel te plaas 
• beheer en manipuleer jou teiken se huwelik 
• oorweldig ‘n okkulte mededinger in die stryd om ‘n rang 
• vind ‘n poort in jou teiken se onderbewussyn 
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LOTUS POSISIE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SAHASRARA CHAKRA  
WIT. 
MAAN ELEMENT. 
HERNU LEWENSKRAG EN GEE 
ONBEPERKTE JEUG. 

AJNA CHAKRA  
VIOLET. 
DERDE OOG HET 
GEWELDIGE PSIGIESE 
KRAG. 
VERNIETIG KARMA VAN 
VORIGE LEWENS. 

VISUDHA CHAKRA  
BLOU. 
TYD EN RUIMTE. 
VLOEIENDE SPREKER. 

ANAHATA CHAKRA  
GROEN. 
EMOSIES. 
VIER WINDE. 
TROON VAN PRANA 
RUS TOE MET PSIGIESE 
KRAGTE. 

SWADHISHATANA CHAKRA  
ROOI. 
SAAD / WORTEL. 
AARDSENTRUM. 
WONING VAN KUNDALINI. 

MOOLADHARA CHAKRA  
ORANJE. 
MAAN. 
SAKRALE / PELVIESE 
WATER ELEMENT OOR 
SEKSUELE DELE. 

MANIPURA CHAKRA  
GEEL. 
SON. 
SOLêRE PLEKSUS. 
VUUR ELEMENT. 
VERMOë:  OORKOM 
HARTSEER EN SKAKEL  
SIEKTE UIT 
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IX.  KOM ONS VAT BYMEKAAR  
 
In die vorige bladsye het ons ons weg gebaan deur ‘n 
moeisame ‘moeras’ van ingewikkelde ideologieë, 
filosofieë, verbeeldingsvlugte en ‘n klomp mistige en 
newelagtige oortuigings,  by verre verwyder van die 
oop, duidelike sekuriteit waarmee ons bekend is in ons 
eie spesiale Geheime Plek , Veilige Vesting en  Hoë 
Toring , Jesus Christus. 
 
Omdat elke gelowige deel is van ‘n kultuurgroep, word 
baie van die norme van daardie groep die sondige wêreld 
van die gelowige.  Die selfgesentreerde lewensstyl van die groep ploeg 
meedoënloos in tussen gelowiges in ‘n poging om hul le te omvorm na ‘n ander 
beeld.   As inwoners van die Koninkryk van God, moet gelowiges die intrinsieke 
boosheid herken binne die baie dimensies van hul ei e kultuur en die subtiele 
vangstrikke wat daarin is, weerstaan.  
 
Wanneer algemeen gepraat word vanuit ‘n Bybelse perspektief, bestaan daar drie 
verskillende breë tipes van kulturele komponente:  dié wat versoenbaar is met die 
Christelike geloof, dié wat onversoenbaar is, en dié wat neutraal is. 
 
‘n Mensegroep se kleredrag, behuising, voedsel en ander kulturele komponente is 
neutraal.  Die evangelie het niks of baie min te sê daaroor.  Mense kan Christene 
word en voortgaan met sulke kulturele komponente.  Baie kulturele komponente is 
versoenbaar met die evangelie.  Feit is dat sommige komponente van nie-Westerse 
kulture, meer “Christelik” is as parallelle komponente in die Westerse kultuur.  Liefde 
vir die gesin, bv., vroulike huweliksvroomheid, liefde vir en beskerming van kinders, 
respek vir, liefde vir en sorg vir die bejaarde en gestremde en aanvaarding van ‘n 
eenvoudige lewensstyl, is alles hier ter sprake. 
 
Die evangelie beklemtoon hierdie goeie kulturele ko mponente binne die 
gasheer kulture. 
 
Daarin word ‘n verdere bewys van God se algemene openbaring herken wat 
uitgebreid is vir die hele mensdom. 
 
Ander kulturele komponente egter, is nie versoenbaar met die evangelie nie.  Op 
hierdie punt daag die Christelike boodskap die gasheer-kultuur  en kan die 
kulturele balans ontstig.  Dit is veral waar wanneer die kultuur gestruktureer is deur 
‘n wêreldsiening wat bots met ‘n algemene Bybelse w êreldsiening.  Hierdie 
botsing sal plaasvind selfs indien die wêreldsiening van daardie kultuur ‘n 
spiritualistiese of godsdienstige wêreldsiening is.   Godsdiens, of sy funksionele 
plaasvervanger, voorsien inhoud aan iemand se wêreldsiening.  So lê dit in die hart 
en siel van ‘n kultuur. 
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Christenskap is onversoenbaar met enige godsdiens anders as ditself, maar nie-
Christelike godsdienste voorsien dikwels die brug waarmee die evangelie ‘n kultuur 
kan binnegaan.  Net so dikwels egter, word godsdiens die grootste hindernis tot die 
aanvaarding van die evangelie deur ‘n kultuur.  Hoe dit ookal sy, wanneer ‘n kultuur 
of sub-kultuur op die evangelie reageer, vind daar dikwels dramatiese kultuur-
verandering plaas.  Die evangelie sal mettertyd die “wêreld” van daardie kultuur of 
sub-kultuur uitdaag. 
Christenskap is eksklusief.   Dit alleen voorsien die een pad na ewige lewe.  Jesus 
Self het gesê: 
 

Mat. 7:13-19 – “ 13Gaan in deur die nou poort , want breed is die poort en wyd is 
die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. 

14Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat 
dit vind. 

15Maar pas op vir die valse profete  wat in skaapsklere na julle kom en van binne 
roofsugtige wolwe is. 

16Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ’n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of 
vye van distels nie! 

17So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ’n slegte  boom dra slegte 
vrugte. 

18’n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ’n  slegte boom ook geen 
goeie vrugte nie. 

19Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.” 
 
Die Evangelie is gesaghebbend en dogmaties.  Dit sa l nie kompromieë sluit 
met boosheid of morele, sosiale of godsdienstige dw aling nie.  Dit bepaal ‘n 
standaard vir beide geloof en optrede. 
 
Waar dit in konflik kom met kulturele komponente van die teiken kultuur, moet 
daardie komponente uiteindelik verander of die kultuur sal nie Bybelse Christene 
word nie.  Die Evangelie daag die “wêreld” uit binne die kultu ur en die kulturele 
“wêreld” weerstaan die Evangelie in voortdurende ko nflik.  So moet elke nuwe 
geslag gebring word tot persoonlike geloof in Chris tus. 
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WAT SAL ONS DAN NOU VAN HIERDIE DINGE Sê?? 
 

   
    
 
 
Ons as die lewende Kerk 

het die Woord binne ons.  Ons moet beweeg en leef en ons bestaan voer  in 
hierdie wêreld vandag, te midde van sy talle kulture, godsdienste en uitdagings.   
Ons moet die Teenwoordigheid van God dra te midde van ‘n “krom en verdraaide 
geslag” en Sy Krag en Genade en Vryheid aan hulle vertoon. 
 
Liewe leser, ek vra u nederig om ‘n goeie oorsig van uself te neem as kind van die 
Vader – kyk in die spieël van God – Sy Woord.   Laat dan toe dat Sy lewende 
water  u oor en oor was en vernuwe deur die Krag daarvan!  Ek vra u om seker te 
maak in die lig van al hierdie vals persepsies waardeur ons gelees het in die 
voorafgaande bladsye, dat u nie ‘n draadsitter is nie, maar ‘n “water-stapper!”   
Moenie in die boot bly waar dit gerieflik, kompromerend en sonder uitdaging is nie!  
Staan op, klim uit en stap in geloof  – Hy sal u meer as halfpad ontmoet! 
 
Ons as Christene is die erfgename  van so ‘n ongelooflike Erflating!  Kyk diep in 
hierdie Testament van ons Vader  en sien die ontelbare rykdomme  wat ons geërf 
het!  Kyk goed na die Sleutels van die Koninkryk  wat u in u hande hou en gebruik 
dit om daardie rykdomme te ontsluit, sowel as diegene wie gevangenes is van 
ongoddelike tradisies en kulture. 
 

Rom. 11:33-36 – 33O, DIEPTE van die rykdom en wysheid en kennis van God! 
Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! 

34Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? 
35Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 
36Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in 

ewigheid. Amen.” 
 
Laat jouself toe om deurdrenk te word met die rykdomme van die Woord en  
Waarheid van ons Here Jesus Christus  en gaan uit en samel die oes in  sodat 
ons gereed kan wees wanneer Hy terugkeer. 
Laat ons nie slap wees of talle verskonings en verduidelikings opper nie.   Die 
Woord van God is waar en baie duidelik: 
 

Heb. 4:11,12 – “ 11Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat 
niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. 

12Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende 
swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en 
is ’n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.” 
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Ons as weergebore, Geesvervulde  kinders van God het die Bron  van alle 
Verligting wat daar ooit op hierdie heelal sal bestaan, ontvang.  Ons hoef nie die 
paaie van vreemde godsdienste of kulture te volg, of fisiese oefeninge te doen of 
verstandskragte te gebruik om dit te verkry nie.  Ons benodig nie Kundalini magte of 
chakras om ons te neem na die vlakke van verfrissing en ‘Verligting’ nie – ons het 
die Gees van God en die Verstand van Christus binne ons om aan ons ewigdurende 
vreugde, vrede en wysheid te gee! 
 
Laat ons by die punt kom om te sê:  “Eerlikwaar Jesus, U kan my stroop tot by 
die kern!”  Laat ons die plek in die Gees bereik waar ons die Gees van God binne 
ons sal toelaat om ons te neem ver bo wat ons ooit gedink het moontlik mag wees.  
Laat ons sterf aan onsself, en vir Hom leef! 
 
Open. 2 & 3 – “ SKRYF aan die engel van die gemeente in Éfese: Dít sê Hy wat die 
sewe sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die sewe goue kandelaars: 

2Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie 
kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit 
nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; 

3en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en 
nie moeg geword het nie. 

4Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. 
5Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. 

Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou 
nie bekeer nie. 

6Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïete haat, wat Ek ook haat. 
7Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat 

oorwin,  sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys 
van God is. 

 
Tweede brief: aan die gemeente van Smirna. 

8EN skryf aan die engel van die gemeente in Smirna: Dít sê die eerste en die 
laaste, wat dood was en lewend geword het: 

9Ek ken jou werke en verdrukking en armoede—maar jy is ryk—en die lastering 
van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar ’n sinagoge van die Satan. 

10Vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die 
gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word; en julle sal tien dae lank 
verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en Ek sal jou die kroon van die lewe 
gee. 

11Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat 
oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.  

 
Derde brief: aan die gemeente van Pérgamus. 

12EN skryf aan die engel van die gemeente in Pérgamus: Dít sê Hy wat die skerp 
tweesnydende swaard het: 



 80 

13Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy 
hou vas aan my Naam en het die geloof in My nie verloën nie, selfs in die dae waarin 
Ántipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. 

14Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die 
leer van Bíleam wat Balak geleer het om ’n struikelblok voor die kinders van Israel te 
werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. 

15So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaïete, wat Ek haat. 
16Bekeer jou; anders kom Ek gou na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die 

swaard van my mond. 
17Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat 

oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna , en Ek sal hom gee ’n wit 
keursteen, en op dié steen ’n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe 
hy wat dit ontvang. 

 
Vierde brief: aan die gemeente van Thiatíre. 

18EN skryf aan die engel van die gemeente in Thiatíre: Dít sê die Seun van God 
wat oë het soos ’n vuurvlam, en sy voete is soos blink koper: 

19Ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, 
en dat die laaste meer is as die eerste. 

20Maar Ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isébel, wat haarself ’n profetes 
noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers 
te eet. 

21En Ek het haar tyd gegee om haar van haar hoerery te bekeer, en sy het haar nie 
bekeer nie. 

22Kyk, Ek werp haar neer op ’n siekbed, en die wat met haar owerspel bedryf, in ’n 
groot verdrukking, as hulle hul nie van hul werke bekeer nie. 

23En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit 
Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy 
werke. 

24En Ek sê vir julle en die ander wat in Thiatíre is, almal wat hierdie leer nie het nie, 
en die wat die dieptes van die Satan, soos hulle dit noem, nie leer ken het nie: Ek sal 
op julle geen ander las lê nie. 

25Hou maar net vas wat julle het, totdat Ek kom. 
26En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe  bewaar, sal Ek mag 

oor die nasies gee, 
27en hy sal hulle regeer met ’n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net 

soos Ek ook van my Vader ontvang het. 
28En Ek sal hom die môrester gee. 
29Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

                       
                    Vyfde brief: aan die gemeente van Sardis. 

3 EN skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dít sê Hy wat die sewe 
Geeste van God en die sewe sterre het: Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy 

leef, en jy is dood. 
2Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want 

Ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. 
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3Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy 
dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos ’n dief, en jy sal nie weet in 
watter uur Ek op jou afkom nie. 

4Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en 
hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. 

5Wie oorwin, sal beklee word met wit klere , en Ek sal sy naam nooit uitwis uit 
die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 

6Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 
Sesde brief: aan die gemeente van Filadelfía. 

7EN skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die 
Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy 
sluit en niemand maak oop nie: 

8Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ’n geopende deur gegee, en niemand kan 
dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën 
nie. 

9Kyk, Ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en 
dit nie is nie, maar lieg—Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en 
erken dat Ek jou liefgehad het. 

10Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal Ek jou ook bewaar in 
die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde 
op die proef te stel. 

11Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. 
12Wie oorwin, Ek sal hom ’n pilaar in die tempel van my God maak , en hy sal 

daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die 
naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my 
God neerdaal, en my nuwe Naam. 

13Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 
Sewende brief: aan die gemeente van Laodicéa. 

14EN skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, 
die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God: 

15Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud 
of warm! 

16Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond 
spuug.17Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy 
weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. 

18Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan 
ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie 
openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. 

19Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.20Kyk, 
Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal 
Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.21Aan hom wat 
oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troo n, soos Ek ook oorwin het 
en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 

22Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê.”  
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X.  VIND VRYHEID 
 

Mat. 16:18,19 – “ 18En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my 
gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit  nie oorweldig nie . 

19En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee;  en wat jy 
ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde  wees, en wat jy ook op 
die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde we es.” 
 
Open. 1:18 – “ 18....en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle 
ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die  dood.”  
 
Wanneer ‘n persoon vir bevryding vra van die demoniese houvas van Joga en die 
Gevegskunste, is daar sekere voorskrifte wat in ag geneem behoort te word.  Dit is 
nie ‘n maklike saak nie en die beraders moet ervare en goed voorbereid  wees vir 
hierdie taak. 
Die eerste riglyn  is om nie so iemand op jou eie te beraad nie, maar altyd saam met 
‘n mede-berader, en indien moontlik, iemand van die teenoorgestelde geslag. 
Tweedens,  as jy eers die kleiner punte van bevryding “bymekaar kan vat”, kan dit 
die manifestasie van die kliënt verminder en ‘n gladder bevryding meebring. 

Derdens,  onthou dat die verstand van die kliënt ‘geprogrammeer’ is deur die 
spesifieke medium wat hy nagevolg het en dat hy bevryding sal benodig van alles 
wat ingekom het vanaf die basiese bron van oortuiging en aanvaarding van enigiets 
aangaande daardie geloof. 

‘n Volgende stap  sal wees om die persoon te beraad oor sy verlede en om te 
handel met alle sonde in sy lewe, terwyl hy aangemoedig en verseker word van God 
se genade en vergifnis na belydenis van sonde. 

‘n Verdere noodsaaklikheid is om seker te maak dat die kliënt verstaan hoe om die 
wapenrusting van God te behou soos geskrywe is in: 

Efes. 6:10-18 – “ 10EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die 
krag van sy sterkte. 

11Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die 
liste van die duiwel. 

12Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, 
teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die 
bose geeste in die lug. 

13Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan 
bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. 

14Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van 
die geregtigheid aan, 

15en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. 
16Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige 

pyle van die Bose sal kan uitblus. 
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17En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die 
woord van God — 

18terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en 
juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges...” 
 
Elke beradings-sessie behoort te begin met ‘n belydenis van geloof in God  
Almagtig en Sy Seun Jesus Christus .  Dit is ‘n verklaring aan die geesteswêreld.  
Die volgende is ‘n lys van voorstelle van die spesifieke areas wat aangespreek 
behoort te word in die berading van iemand wat betrokke was in die Gevegskunste 
en Joga.   
 
Die vlak van opleiding in hierdie Kunste wat die kliënt ondergaan het, sal die diepte 
van die bediening bepaal: 

1. Die kliënt moet ‘n opregte begeerte hê vir bevryding. 
2. Alle sonde moet bely word. 
3. Enigiemand wat vergewe moet word? 
4. Kliënt moet ‘n opregte verklaring en getuienis hê van sy geloof in Jesus 

Christus van Nasaret. 
5. Nooi die Heilige Gees om teenwoordig te wees. 
6. Sny los van Mars, die Romeinse god van oorlog, die Owerheid oor alle 

Oosterse Gevegskunste. 
7. Kliënt moet die spesifieke naam van die Oosterse Gevegskuns en die tipe 

Joga wat beoefen is, verloën en vrygestel word daarvan. 
8. Bevry van elke beweging en elke posisie gepraktiseer in óf die Oosterse 

Kunste óf Joga, en dit moet losgesny word. 
9. ‘n Afsny en vrymaking van enige mantra of voorwerp gebruik om meditasie 

te bewerkstellig. 
10. Sny los van alle instrukteurs by die naam. 
11. Sny los van die naam van die oefensaal. 
12. Bevry en sny los van alle tekens van respek deur die buiging voor die 

aanvang van ‘n Gevegskuns rondte of na so ‘n rondte. 
13. Sny los en bevry van enige simbool sigbaar of onsigbaar in die 

ontmoetings-saal;  bv. ‘n vlag, boekrol, prent, ens. 
14. Bely dat hy deel was van ‘n oefening van ‘n fisiese aard wat spruit uit ‘n 

Oosterse godsdiens en bevry hom daarvan. 
15. ‘n Bevryding van die Yin en Yang simbole en alles waarvoor dit staan. 
16. Bely enige besering wat aan ander toegedien is gedurende enige 

beoefening van enige Oosterse Gevegskuns, en ‘n gebed vir genesing van 
die beseerde party. 

17. Bely en sny af enige beloftes wat verbaal of op skrif gemaak is aangaande 
Oosterse Gevegskuns of Joga. 

18. Sny los van alle asemhalings oefeninge en enige gevolglike effek op die 
longe, ens. 

19. Sny los van alle ki of chi krag. 
20. Sny los van name en kenmerke van alle diere verteenwoordig in 

Gevegskunste of Joga. 
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21. Verbreek die mag van elke gordel toekenning, en spreek God se 
vrymaking uit oor die deelnemer en verklaar vryheid van slawerny van 
enige aspek van die Oosterse Gevegskunste. 

22. Vra vir God se genesing en bevryding van die verstand en gees van die 
kliënt en bid vir ‘n bekering van die verstand en gees tot die gedagtes van 
God. 

23. Ju-jitsu:  Sny los van die gees van verwurging. 
24. Bid vir genesing van enige beserings waarmee die kliënt probleme het. 

 
Bykomend tot die lys vir bevryding, is een of twee ander areas wat aangespreek moet 
word, maar omdat dit demoniese toegang van ander ti pes van betrokkenheid behels, 
noem ek dit apart.   
 
Met enige erkenning van ander geloofssisteme en beoefening van meditasie, 
gebede en ander aksies toepaslik by daardie medium of geloof, sal daar ‘n fisiese 
beheer oor die bevryding wees – die outo senu-stelsel; die sentrale senu-stelsel; die 
kliere veral.  Die adrenale; elke spier, die bewussyn, semi-bewussyn en onbewuste 
verstand;  die wil en veral daardie deel van die verstand wat besluite neem. 
Dit is goed om die kliënt aan te moedig om die asem van God diep in sy longe in te 
trek en dan enige onrein ding te beveel om uit te kom saam met hul eie asem. 
 
[Verloëningsgebede:  Oosters, verkrygbaar by Kanaan  Bedieninge] 
 

Eseg. 37:5  “ Kyk, Ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word.” 
 
1 Joh. 4:4  “ 4Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat Hy wat in julle 
is, groter is as hy wat in die wêreld is.” 
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APPENDIKS 
 
WOORDEBOEK VAN BASIESE TERME 
 
Banzuke:  ‘n Voorgeskrewe lys van mans wat hul weg oopveg deur die range van 
professionele Sumo;  ‘n ranglys.  
 
Basho:  ‘n Sumo toernooi.  In ‘n goedgekeurde kompetisie, 
bestaande uit sewe of vyftien rondtes wat strek oor ‘n 
periode van twee weke. 
 
Dohyo:  Die ring binne die vierkant waarin Sumo plaasvind. 
 
Heya:  ‘n Gebou gebruik om rikishi  te huisves en op te lei.  
Dit sluit in slaapgeriewe, kookfasiliteite en opleidings dohyo. 
 
Hon-basho:  Enige van ses offisiële basho  wat gehou word in elke onewe getal 
maand deur die Sumo Kyokai.  Slegs hierdie stryde tel in die offisiële tellings wat 
gebruik word om die rikishi se range te plaas. 
 
Jungyo:  Die uitstallings bashos wat regoor die nasie gehou word te midde van die 
gewone basho skedule.  Hierdie help in die werwing van nuwe rikishi tot die sport en 
gee ook ander mense ‘n kans om die rikishi van naby te sien.  Die mees uitgebreide 
Jungyo  is in Julie-Augustus, wat die Tohoku en Hokkaido streke dek. 
 
Juryo:  Die eerste van die twee professionele afdelings van Sumo.  Dertig manne 
ding mee vir toegang tot die hoogste afdeling, Makunouchi.  
 
Kachi-koshi:  In ‘n toernooi, verkryging van die aantal oorwinnings wat ‘n beter as 
gewone persentasie verseker.  Uit 15 rondtes, bv., word ‘n rikishi beskou as kachi-
koshi  op die punt wanneer hy 8 wenbeurte het. 
 
Kimarite:  Die name wat gegee word aan elke van die sewentig wen-tegnieke en 
twee onopsetlike metodes wat die resultaat van ‘n Sumo rondte beskryf. 
 
Kin-boshi:  Letterlik “goue ster”.  Dit is ‘n salaris aansporing vir Maegashira  met 
rang sekitori  om Yokozuna  te verslaan. 
 
Kokugikan:  Die Arena van die Nasionale Sport, in die Ryogoku omgewing in 
suidoostelike Tokio.  Dit is die besondere fasiliteit waar Hon-basho , uittredings 
seremonies, Wêreld Amateur Kampioenskappe en ander geleenthede gehou word. 
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Komusubi:  Die rang onder Sekiwake, maar bokant die Maegashira.  Daar is 
gewoonlik twee of drie rikishi wat hierdie rang het.  Meeste rikishi doen maar swak 
wanneer hulle vir die eerste keer bevorder word tot komusubi  en word dan 
gedegradeer. 
 
Kyokai:  ‘n Amptelike vereniging of administrasie.  Vir Sumo, beoefen die Nihon 
Sumo Kyokai die sport onder die Departement van Opvoeding. 
 
Maegashira:  Die laer rangordes van die Makunouchi afdeling, genommer van een 
(hoogste) tot 15 of 16.   Daar is ‘n oostelike en ‘n westelike posisie op elke 
genommerde vlak.  Die nommer van Maegashira rangordes word aangepas sodat 
daar ‘n totaal van veertig Makunouchi rikishi is. 
 
Make-koshi:  Die teenoorgestelde van kachi-koshi.  In ‘n 7 rondte toernooi waar 
daar 4 verloorslae was, waarborg dit make-koshi. 
 
Makunouchi:  Ook genoem Makuuchi, hierdie is die top afdeling van Ozumo.  Dit is 
saamgestel van die range van Yokozuna, Ozeki , Sekiwake, Komusubi en 
Maegashira. 
 
Mawashi:  Die dik gordel wat rondom ‘n rikishi gedraai word vir Sumo.  Dit is op so 
‘n manier gedraai dat dit die geslagsdele beskerm, sowel as dat dit ‘n manier bied 
aan die vegters om te worstel. 
 
Oyakata:  Stalmeester of afrigter.  Die man wat alle stoeiers oplei en versorg in sy 
stal. 
 
Ozeki:  Die kampioen rang van Sumo.  Terwyl laer range verkry kan word deur 
volgehoue oorwinning, moet hierdie rang toegeken word deur die Sumo Kyokai. 
 
Rikishi:  Letterlik, “sterkman”.  Dit is ‘n veeldoelige term vir manne wat in Sumo 
betrokke is. 
 
Sansho:  Enige van drie spesiale pryse toegeken aan Makunouchi sekitori onder die 
rang van Ozeki.  Hierdie is vir verhewe tegniek, verhewe prestasie en ‘n veggees. 
 
Sekitori:  ‘n Rikishi wie se rang in een van die twee hoogste afdelings van Sumo is, 
en wat ‘n salaris ontvang. 
 
Sekiwake:  Die junior kampioen rang van Sumo.  Gewoonlik besit twee tot vier 
rikishi hierdie rang. 
 
Sumobeya:  Sien Heya.  Wanneer verwys word na ‘n spesifieke heya, kan die 
agtervoegsel –beya gebruik word;  i.p.v. om te sê dat Tosanoumi se heya Isenoumi 
is, klink dit beter om te praat van Tosanoumi, of Isenoumi-beya.  Dit is makliker om 
te sê, “Kyk, daar is Izutsu-beya” as “Daardie heya is Izutsu”. 
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Torikumi:  Die term vir ‘n individuele sumo rondte, of word ook gebruik om te verwys 
na die lys van rondtes vir ‘n hele dag. 
 
Toshiyori-kabu:  ‘n Finansiële term, dit is ‘n lisensie wat gekoop moet word van die 
Sumo Kyokai, ten einde ‘n posisie as Oyakata  of afrigter te kan bekom.  Daar is 
slegs ‘n beperkte aantal van hierdie posisies, waarvan elkeen ‘n naam besit.  
Huidiglik kos dit tussen twee- en vierhonderd miljoen yen. 
 
Yokozuna:  Die hoogtepunt van aktiewe Sumo, is dit die rang van hoofkampioen.  
Slegs 65 manne het al hierdie rang behaal. 
 
Yusho:  Die toernooi titel.  ‘n Rikishi wen ‘n yusho  deur meer wedstryde te wen as 
enige ander in sy afdeling, of indien twee manne gelykop is, te triomfeer in ‘n 
uitspeel wedstryd. 
 
Woordelys : 
 
Akupunktuur – Chinese sisteem van genesing deur gebruik te maak van naalde op 
sleutelpunte van die liggaam. 
Atemi – Japanees vir die belangrike liggaamsdele, wat, wanneer aangeval word, 
pyn, besering of selfs dood tot gevolg kan hê. 
Swart Gordel  -  Die vlak van bekwaamheid in Oosterse Gevegskunste waardeur ‘n 
student kan gradueer tot instrukteur. 
Bokken of Bokuto -   ‘n Houtswaard gebruik vir opleiding in Japanese Oosterse 
Gevegskunste. 
Kat posisie – Gebruik in Kung Fu en Karate.  Die gewig word op die agterbeen 
geplaas. 
Middellyn – Die denkbeeldige lyn van Wing Cgun Kung Fu wat in die middel van die 
liggaam loop, die fokus van aanval en verdediging. 
Ch’an – Chinees vir Zen, of meditasie. 
Chi – Innerlike krag of energie wat aangewend word, veral deur beoefenaars van Tai 
Chi Chuan en Hsing-i. 
Chudan -  Die bors area van Japanese Oosterse Gevegskuns. 
Dan – Japanees vir graad, toon rang van swart gordel aan. 
Dim mak – Doods aanraking of hou op ‘n belangrike punt, veroorsaak verlengde 
besering of dood. 
Do – Japanees vir pad of weg, ook gebruik as ‘n agtervoegsel, d.i. Kendo. 
Dobok – Koreaans vir opleidings saal. 
Dojo – Japanees vir opleidings saal. 
Escrima – Spaans vir “skirmish”.  Fillippynse stelsel wat stokke, swaarde en dolke 
behels. 
Vyf diere – Bewegings van die kraanvoël, draak, luiperd, tier en slang, ingewerk in 
die Shaolin gevegsstelsels. 
Gi – Opleidings uniform vir Japanese Oosterse Gevegskuns.  In Koreaans beteken 
dit ‘gees’. 
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Gup – In Taekwondo is dit een van die tien grade onderkant swart gordel. 
Hakama – Lang, verdeelde romp wat in sommige Japanese Oosterse Gevegskuns 
gebruik word, meestal Aikido en Kendo. 
Hara-kiri – Japanese ritueel selfmoord deur uithaal van ingewande, die uiterste 
daad van versoening. 
Perd posisie – Sterk basiese posisie van beide Chinese en Japanese style. 
I-Ching – Antieke Chinese boek van waarsêery, wie se filosofiese beginsels die 
basis van Tai chi, Pa kua en Hsing-i vorm. 
Ippon – Gebruik in Japanese geskille om ‘n volle punt aan te wys. 
Judoka – Iemand wat Judo beoefen. 
Jutsu of Jitsu – Japanees vir kundigheid of kuns, ook gebruik as ‘n agtervoegsel, 
bv., Kenjutsu. 
Karate-ka – Iemand wat Karate beoefen. 
Kata – ‘n Patroon of vorm van bewegings waarin die Japanese oosterse 
gevegskunstenaar denkbeeldige opponente beveg. 
Katana – ‘n Japanese swaard. 
Ki – Japanees vir chi, innerlike energie belangrik vir die beoefening van Aikido en 
Hapkido. 
Kiai – Kragtige kreet van Japanese Gevegskunste wat ‘n teenstander kan laat 
verstar of om ekstra dryfkrag aan ‘n tegniek te gee. 
Kote – Kendo kaphou. 
Kup so – Belangrike punt in Taekwondo. 
Kwoon – Chinees vir opleidings saal. 
Kyu – Japanees vir enige graad onder shodan (eerste graad swart gordel). 
Oosterse Gevegskunste – Die gevegskunste van oorlog, van Mars, god van oorlog. 
Men – Kendo helm. 
Oos – ‘n Vorm van groet soos gebruik in die dojo. 
Randori – Vrye skermutseling in Judo. 
Ryu – Japanees vir skool of styl. 
Samurai – ‘Iemand wat dien’ – die ridderlike vegter van feodale Japan. 
Sensei – Japanees vir meester. 
Shiatsu – Japanese vingerdruk terapie. 
Shinai – Bamboesswaard gemaak van vier stroke wat saamgebind is.  Vervang die 
werklike lem in Kendo. 
Sumotori – Sumo vegters. 
Tanden – Japanees vir naeltjie, gesien as die bron van krag. 
Tare – Voorskoot, deel van Kendo wapenrusting om die belangrike liggaamsdele 
onderkant die middellyf te beskerm. 
Te – Okinawan vir hand, soos in Karate, leë hand. 
Tenugui – Kopband gebruik in Kendo om sweet te absorbeer. 
Wit gordel – Dit dui op ‘n beginner in verskeie Japanese stelsels. 
Waza-ari – ‘n Halfpunt in Japanese kompetisie. 
Yang – Die positiewe manlike beginsel van Chinees. 
Yin – Die passiewe vroulike beginsel van Chinees. 
Yoi – Posisie van gereedheid in Japanese Gevegskuns. 
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Zanshin – ‘n Toestand van kalme waaksaamheid, gekweek in Japanese 
Gevegskunste. 
Zen – Godsdienstige filosofie wat aanspraak maak op die bereiking van satori 
(verligting deur meditasie). 
 
AANVULLENDE INLIGTING OOR OOSTERSE GEVEGSKUNSTE 
 
Kung Fu Style 
 
Tai Chi Chuan 
Pa-Kua 
Hsing-I 
Die “Praying Mantis” (Hottentotsgod) – Hierdie styl is verkry van Sil Lum – ‘n 
Shaolin styl van Kung Fu wat grypery, trekkery, slaan en kort, vinnige voetbewegings 
met skoppe na die geslagsarea en knieskywe behels. 
Wing Chun (ook genoem Straatvegtery) – Hierdie styl gebruik ‘n wapen genoem ‘n 
Luk-dim-boun-kwan – ‘n paal ongeveer 3 meter lank. 
 
Karate style 
 
Shokotan 
Kyokushinkai 
Wado-ryu 
Shito-ryu   
Shukokai 
Sankukai 
Shotokai 
Goyuryu 
Goju-kai 
Uechi-ryu 
 
Japanese Oosterse Gevegskunste wat Wapens gebruik 
 
Kendo  – Shinai, ‘n bamboesswaard, gemaak van vier stroke wat saamgebind is, en 
gebruik word in die plek van ‘n lewende lem. 
Iai-do – Gebaseer op swaardmanskap. 
Kyudo – ‘Die weg van die boog’.  Die bood is ongeveer 2 meter lank. 
Yabusame – Boogskiet vanaf ‘n perd se rug. 
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Ongewapende style 
 
Aikido 

� Yoshinkan Aikido:  ‘n Minder bekende styl. 
� Tomiki Aikido 
� ‘n Jitsu 
� Kuatsu 
� Judo 
� Shorinji Kempo:  ‘n Mengsel van Karate en Aikido. 

 
Sumo stoei 
 
Die Koreaanse Gevegskunste 
 
Taekwondo 
Hapkido 
Tang Soo Do 
 
Gevegskunste van Verskeie Lande 
 
Thai Boks – ‘n Baie dodelike boksvorm met skoppe vanaf die elmboog, voet of knie, 
en gemik op die maag area.  Vlieënde skoppe word ook gebruik. 
Burma Bando – Gebaseer op die bewegings van twaalf diere, hierdie vorm gebruik 
soms wapens. 
Maleisiese Bersilat – ‘n Metode van selfverdediging, meestal genoem op ‘n korter 
weergawe, ‘silat’. 
Brasiliaanse Capoira – Die wortels van hierdie styl kom uit slawerny en is 
hoofsaaklik verdedigings bewegings.  Dit is ‘n akrobatiese styl, maar het ‘n moordstyl 
geword met 72 bewegings. 
Fillippynse Kali (beteken lem of mes)  - Die mes word genoem ‘n ‘bolo’ en is 
soortgelyk aan ‘n kapmes. 
Escrima – Hierdie vorm het ontwikkel uit Kali en word nou in Europa gepraktiseer. 
Russiese Sambo Stoei – Die hoofdoel van hierdie vorm is om die bene van die 
opponent te gryp en hom op die grond te gooi.  Dit het skynbaar in China ontstaan. 
Indiese Kalaripayit – ‘n Opleidings metode vir vegtery. 
Frans, La Savate – ‘n Skopstyl, wat insluit om te slaan met ‘n oop palm. 
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Bronne:    
 
Reasoning from the Scriptures Ministries, Rancho Santa Margarita, CA 92688. 
“Animism ” - Alan G. Hefner and Virgilio Guimaraes.    
“The Handbook for Spiritual Warfare ” – Dr. Ed Murphy. 
Microsoft Encarta 98 Encyclopedia. 
Internet Websites of FAQ Sources. 
“A Christian Assessment ” by Erwin de Castro, B.J.Oropeza & Ron Rhodes]. 
“Martial Arts and Yoga – A Christian Viewpoint ” by Brenda Skyrme 
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