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tel jou voor: jy dryf tydloos in die warm 

amniotiese vloeistof om jou, jou ma se 

hartklop in jou ore. In die skemering van 

wisselende skadu en lig hoor jy die ruising van 

haar bloed. Haar stem is vir jou bekend, dalk ook die stemme en 

geluide om haar. Hierdie vrou, haar liggaam en haar wese, is jou 

allesomvattende werklikheid.

Die beeld wat ons van ’n fetus in die baarmoeder het, is meestal 

dié van ’n vredige kokonbestaan. Ons dink die groeiende mensie 

tuimel in salig gedempte bewustheid, gekussing teen die nare 

werklikheid, maar navorsingsresultate skets ’n ander prentjie. 

Verskeie invloede kan ’n fetus se rus versteur, en onmiddellike 

sowel as lewenslange gevolge hê. 

Die baarmoeder is eerder ’n ruimte waar die fetus ervaar en 

eksperimenteer as ’n ondeurdringbare fort. Die tassintuig begin 

vroeg ontwikkel en die kleinding vat aan die baarmoederwand, 

naelstring en sy eie liggaamsdele – veral sy gesiggie. Reeds op 

nege weke reageer die fetus opmerklik wanneer sy lippe of die 

dele om sy mond aangeraak word. 

’n Fetus se eie bewegings, sowel as dié van haar ma, laat haar sin 

vir balans ontwikkel. Teen die laaste trimester kan sy, afhangend 

van haar ma se eetgewoontes, tussen bitter, soet, suur en selfs 

knoffelgeure onderskei en toon sy reeds sekere voorkeure. 

Teen 24 weke is die gehoor ten volle ontwikkel sodat die fetus 

stemme, musiek en ander geluide buite die baarmoeder kan hoor. 

Laer frekwensies soos ’n manstem word beter deur die amnio-

tiese vloeistof gelei. Sommige geluide bereik die binneoor deur 

vibrasies in ’n baba se skedel. ’n Ma se stem word grootliks deur 

haar liggaam na die fetus oorgedra. 

Sig ontwikkel laaste. Teen die vierde maand is die ogies volledig 

gevorm, maar die ooglede gaan eers in die sewende maand oop. ’n 

Skerp lig kan die baarmoeder penetreer en die fetus aktiewer 

maak. 

Met hierdie sintuiglike toerusting kan die fetus opwindende 

nuwighede beleef, maar die ervarings is nie altyd aangenaam nie. 

Navorsing wys dat ’n harde geluid hom van 25 weke af al merk-

baar laat skrik, sy hartklop verander, sy bewegings beïnvloed en 

selfs veroorsaak dat hy sy blaas leegmaak. 

Maar dis nie net haar ontwikkelende sintuie wat die fetus aan 

die buitewêreld verbind nie. Een van die sterkste invloede is haar 

regstreekse ervaring van haar ma se emosies. Tydens swanger-

skap speel ’n ma se algemene emosionele welsyn, sowel as haar 

gevoelens teenoor haar ongebore baba, ’n rol waarvan ons nie 

noodwendig ten volle bewus is nie.

sielkunde

’n Baarmoeder
 vol BROOS    

Hoe word ’n groeiende mensie
in die baarmoeder deur die ma se 

ervarings, woorde en gevoelens 
geraak? En watter rol speel dit in 

elkeen van ons se lewensgeluk?
Deur MARIETTE SNYMAN
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EK VOEL WAT MY MA VOEL

“Fetusse ervaar hul ma’s se emosies letterlik op 

’n fisieke vlak,” sê dr. Lorna Geer, voorligting-

sielkundige van Centurion wat in hipnoterapie 

spesialiseer. “Die ma se emosies spruit voort uit 

haar gedagtes en persepsies, wat haar outo-

nomiese senustelsel en hipotalamus aktiveer. Op 

hul beurt beïnvloed dié twee die spierspanning 

in haar liggaam en die uitsette van sekere kliere. 

As ’n gedagte of persepsie stresvol is, skei die ma 

se pituïtêre klier ’n hormoon af wat die vry-

stelling van kortisol, asook adrenalien-tipe stowwe prikkel. 

Hierdie stowwe dring deur die baarmoedergrens en beland in 

die ongebore baba se bloedstroom. Wanneer ’n ma emosionele 

spanning ervaar, neem fetale bewegings met ’n paar honderd 

persent toe. Selfs ná ’n kortstondige strestydperk hou hierdie 

bewegings etlike ure aan.

“Ongelukkig is die fetus se ontwikkelende brein net so sensitief 

vir hoë kortisolvlakke soos vir alkohol, rook en ander skadelike 

stowwe. Die verhoogde kortisol-konsentrasie kan die fetale 

breinreseptore ontvankliker maak vir hierdie streshormoon, 

wat die fetus se toekomstige vermoë benadeel om 

spanning doeltreffend te hanteer. Later voel die 

kind byvoorbeeld maklik oorweldig deur iets 

so alledaags soos twee skoolprojekte wat op 

dieselfde datum ingegee moet word.

“Een uitwerking van ’n oormaat 

kortisol is dat dit die liggaam van ’n 

groeistaat na ’n staat van verdediging laat 

oorskakel. Dink aan iemand wat oop en 

ontspanne in die son lê teenoor iemand 

wat sy bene optrek, sy arms om sy bene 

vou en sy kop intrek in ’n poging om hom 

teen ’n aanval te verweer. In so ’n verde-

digingsposisie is optimale groei onmoontlik. 

Daarom is dit kwalik ’n verrassing dat chronies 

oorspanne ma’s babas met ’n laer geboortegewig in 

die wêreld bring.

“’n Fetus se brein ontwikkel in direkte reaksie op die ma se 

ervaring van die werklikheid. As haar gedagtes en emosies oor- 

wegend negatief is, of as sy onophoudelik onder druk verkeer, kry 

die ongebore baba die boodskap dat die wêreld baie gevaarlik is 

- of dit in ’n objektiewe sin wel die geval is, of nie. 

“Volgens navorsers is chroniese stres geneig om ’n brein te 

vorm wat in gevaarlike omgewings kan oorleef: een met ’n kort 

aan-dagspan, vinnige reaksies, verminderde impulsbeheer en ’n 

beperkte vermoë om kalm en tevrede te voel. Dit kan ’n tempera-

mentele baba tot gevolg hê wat moeilik is om te kalmeer en ’n 

uitdaging vir die ouers is.

“Aan die ander kant veroorsaak positiewe persepsies by die ma 

voordelige fisieke veranderinge in die fetus wat ons die ontspan-

ningsrespons noem. So ’n baarmoederomgewing is optimaal vir 

die baba se groei én breinontwikkeling.”

Ons leef nie in ’n ideale wêreld nie en vroue raak soms swanger 

in omstandighede wat vir hulle baie moeilik is. Sommige 

swangerskappe is ongewens of onbeplan. Ander is bedoel om ’n 

wankelende huwelik te red. Soms is daar sterk 

voorkeure ten opsigte van die baba se geslag van 

die ma, pa, familie of samelewing se kant. Soms is 

daar gesinsgeweld, ’n dreigende miskraam, of 

beleef die ma groot ongemak of ernstige gesond-

heidsprobleme. Gebeure soos dood in die familie, 

’n oorlogsituasie of  ’n ander krisis kan die ma se 

gevoelens ook ingrypend raak.

Feit is: die fetus wéét wat aan die gang is. “Die 

klein blikskottel is ’n mind reader,” sê Lorna. “Hoe, 

weet ons nie. Ouderdomsregressie onder hipnose, 

waar die kliënt byvoorbeeld die tyd in die baar-

moeder herleef, bring feite na vore waarvan die persoon on-

moontlik bewus kon gewees het. Ek het al baie gesien hoe die ma 

of pa dit as die waarheid bevestig. So het een kliënt onder hipnose 

geweldige angs op sowat drie maande in die baarmoeder beleef. 

Toe hy agterna sy ma daaroor uitvra, het sy onthou dat sy op 

daardie tydstip ’n dreigende miskraam ervaar het. 

“Dis ongelooflik om te hoor hoe mense gesprekke tussen hul 

ma en pa, die dokter, of iemand anders woord vir woord kan 

herroep. Stel jou voor hoe anders sommige gesprekke sou verloop 

het as die ouers besef het die baba verstaan alles.”

VOORKOMING EN GENESING

As ’n ongewenste swangerskap veroorsaak dat ’n 

fetus nege maande lank verwerping in die 

baarmoeder beleef, het dit langdurige 

gevolge. “Sy ma se liggaam is sy ‘broeikas’. 

Sy voorsien in sy voedings- en ander be- 

hoeftes. Hy is algeheel van haar afhanklik, 

en haar liefde en aanvaarding bepaal sy 

fisieke en geestelike oorlewing. Verwerping 

verteenwoordig vir hom die dood.”

Omdat die fetus se onbewuste primêr 

ontvanklik is vir die ma se gedagtes, kan 

verwerping ’n chronies leë liefdestenk en ’n 

leeftyd van siektes tot gevolg hê. 

“Onthou dat ons onbewuste ons sienings rig en 

sowat 80% van ons optrede bepaal. Daarby is ons 

emosionele en fisieke welsyn so nou met mekaar verbind dat 

emosionele pyn dikwels tot siektetoestande lei.”

Boonop is geboorte vir geen baba maklik nie. “Ná die pynlike 

reis deur die geboortekanaal, kom die skok  van ’n wêreld van 

harde geluide, skerp lig, ferm aanraking, skielike beweging, hitte 

of koue, honger en dors – en om alles te kroon, word die baba 

meestal van haar ma weggeneem en in ’n wiegie geplaas. Selfs al 

’n Fetus se
brein ontwikkel

in direkte reaksie
op die ma se

ervaring van die 
werklikheid

FEIT IS: DIE FETUS WÉÉT 
WAT AAN DIE GANG IS. “DIE 
KLEIN BLIKSKOTTEL IS ’N 
MIND READER,” SÊ LORNA. 
“HOE, WEET ONS NIE. 
OUDERDOMSREGRESSIE 
ONDER HIPNOSE, WAAR DIE 
KLIËNT BYVOORBEELD DIE 
TYD IN DIE BAARMOEDER 
HERLEEF, BRING FEITE 
NA VORE WAARVAN DIE 
PERSOON ONMOONTLIK 
BEWUS KON GEWEES HET. 

   HEID 
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was die maande in die baarmoeder nie ideaal nie, is 

hierdie skielike verlies van haar bekende, 

beskermende omgewing uiters traumaties.”

Wat kan ma’s doen om dit vir hul baba 

makliker te maak?

Lorna stel voor dat jy reeds voor 

swangerskap jou angsvlak eerlik moet 

bekyk. As dit te hoog is, moet jy sielkundig 

daaraan werk. Maniere om jou 

spanningsvlak te verlaag, sluit terapie, 

oefening, joga, meditasie en selfhipnose-

oefeninge in. 

“Dieselfde geld jou basiese ingesteldheid 

teenoor die lewe – is dit oorwegend positief of 

negatief ? Doen moeite om keuses te maak wat jou 

goed laat voel; of dit nou jou dieet, slaappatroon, 

werkswyse, geselskap, ontspanningsopsies of ander faktore raak.

“Een reuse-invloed op ’n swanger vrou se welsyn is haar 

verhouding met die baba se pa. Volgens navorsingsresultate word 

swak huweliksaanpassing en afwesigheid van die pa met meer 

stres by die ma en met koliekbabas verbind.  Dis belangrik dat die 

pa met sy emosionele kwessies werk, sy spanningsvlak so laag 

moontlik hou, die ma emosioneel en prakties bystaan en haar 

perspektief gee as alles vir haar te veel raak.”

eboorte bring gulde geleenthede. “Selfs 

wanneer ’n baba onwelkom is, of ander 

kwelkwessies spanning in swangerskap 

skep, kan voortdurende, liefdevolle 

interaksie ná geboorte die skade om- 

keer. Wanneer ’n ma haar baba die eerste 

keer vashou, ervaar sy meestal 

onwillekeurig moederliefde. Wanneer 

hierdie liefde deur haar na die baba stroom, 

kan dit vorige vrese in die baba se onbewuste uitwis.

“Maar dis noodsaaklik om die ‘goue uur’ te benut. As die baba ’n 

ruk ná geboorte op die ma lê en die naelstring sommer daar 

geknip word, ervaar hy die bedreiging is verby. Albei van hulle se 

bloeddruk keer terug na normaal en die kleinding begin na die 

tepel soek. Hierdie koestering is van onskatbare waarde en kan 

voortgesit word deur die baba in ’n drasak teen jou lyf te dra. En 

natuurlik deur genoeg aandag en liefde in die baba- en kindertyd 

te gee.” 

Dalk is dit die belangrikste om die nuwe lewetjie reeds vanaf 

konsepsie as ’n mensie uit eie reg te sien. Dis iemand wat ten volle 

“daar” is, wat sintuiglik ervaar, voel, weet en verstaan – en wie se 

broosheid met respek hanteer moet word. rr

Dr. Lorna Geer: 012 667 2417 of www.lornageer.co.za. Mariette 

Snyman is ’n wenner van die Pfizer Mental Health Journalism Award 

2012/2013. Meer inligting oor geestesgesondheid, hulplyne en ander 

steunmiddels by die South African Depression and Anxiety Group 

(SADAG): 011 262 6396 of www.sadag.org

sielkunde

NOU VERSTAAN EK
Die nege maande in die baarmoeder kan ons lewensgeluk 

bepaal op maniere wat ons ons dalk nooit sou kon voorstel 

nie. Dr. Lorna Geer deel haar eie ervaring:

“Nadat my oudste sussie gebore is, het my ma 

’n miskraam gehad. Sy het haar volgende 

baba die volle termyn gedra, maar die 

dogtertjie is met spina bifida gebore en 

was boonop verlam. Spina bifida 

beteken dat die ruggie in die 

ontwikkelingstyd nie volledig 

toegegroei het nie. 

Hierdie baba is dadelik by my ma 

weggeneem en van die platteland na ’n 

hospitaal in die stad gestuur. Voor sy 

weggeneem is, het my ma haar een keer 

vasgehou, maar net haar gesiggie gesien. 

Die ruggie was met ’n kombersie toegemaak. 

Vier maande later is sy dood.

Die dokter het my ma aangeraai om nie weer swanger 

te raak nie. Toe ek drie jaar later op pad was, het my ma die 

swangerskap in kommer deurgemaak. Sy was bang dat ek 

ook spina bifida sou hê en van haar weggeneem sou word. 

Om haarself emosioneel te beskerm, het sy nie ’n band met 

my gevorm toe ek in die baarmoeder was nie. 

Ek het in regressie onder hipnose na die baarmoedertyd 

teruggegaan en gevoel dat my ma nie ’n band met my vorm 

nie. Ek het besluit dis omdat ek onwelkom was en sy my nie 

wou gehad het nie. Ek het dus reeds voor geboorte besluit ek 

het net bestaansreg wanneer ek ander mense tevrede stel. Ek 

het ’n pleaser geword wat ander se belange bo myne stel. 

Só het ek jare lank geleef totdat ek byna uitgebrand het. In 

hipnose het ek ontdek waarom ek te veel verantwoordelikheid 

vir ander neem, hul belange voorop stel en nooit nee kon sê 

nie. Vandag kom ek agter wanneer ek weer in hierdie patroon 

verval. Omdat ek weet waar dit vandaan kom, kan ek nou 

ander besluite neem en verstandiger na myself omsien. Kennis 

is mag: ek kan vandag ’n gesonde en gebalanseerde lewe lei.

Ek is dankbaar dat my probleem uiteindelik opgelos is, en ek 

hoop my ma is trots op my!” 

STEM JA OF NEE OP ONS VRAGIE IN “WAT DINK JY” EN JY KAN
’N GESKENKBEWYS VIR PLACECOL-SALONBEHANDELINGS TER 

WAARDE VAN R2 000 WEN. PLACECOL BIED UITMUNTENDE 
BEHANDELINGS EN TEGNOLOGIE TEEN BEKOSTIGBARE PRYSE, EN 
IS IN 2010 EN 2011 IN BEELD SE LESERSKEUSE-TOEKENNINGS AS 

DIE TOP-SKOONHEIDSALON IN SA AANGEWYS. 
VRAAG:  DINK JY ’N SWANGER MA SE POSITIEWE FOKUS KAN

’N BETER OMGEWING VIR HAAR ONTWIKKELENDE BABA SKEP? 
BESOEK VANDEESMAAND ONS WEBBLAD, 

WWW.ROOIROSE.CO.ZA EN KLIK OP DIE PLACECOL-SKAKEL 
ONDER “WEN” OM DEEL TE NEEM.

VIR MEER INLIGTING: 0861 11 22 22, WWW.PLACECOL.COM,
WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/PLACECOL-FRESH-BEAUTY,  

WWW.TWITTER.COM/#!/PLACECOLSA

Wat dink jy? Gee jou mening en wen
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