
Ek is Bertie Hanekom. 

As jy ‘n passie het om mense te help, maar jy is gefrusreerd omdat jou 

kliënte nie werklik betrokke en gemotiveerd is nie, net ‘n quick fix soek en 

hulle nie uit hulle groef kan kom nie, dan gaan ek in die volgende paar 

minute vir jou verduidelik hoe jy jou rol na ‘n suksesvolle MLNP™ 

Fasiliteerder kan verander. 



Ek is al vir meer as 25 jaar by hulpverlening begrokke en hierdie proses help 

reeds vir honderde ander hulpverleners om werklik ‘n impak op ander se lewens 

te maak. 



Ons het letterlik die afgelope 25+ jaar honderde duisende rande spandeer op soek 

na ‘n werklik suksesvolle “antwoord” op hulpverleners se frustrasies: 

• Kry jou kliënte betrokke en gemotiveerd – jy hoef nie eers huiswerk te gee nie. 

Gewoonlik word huiswerk gegee om kliënte te help om hulle gedrag te 

verander.  Nou vertel jou kliënt wat alles die afgelope week in sy lewe verander 

het. So jy hoef nie meer na verskonings te luister nie. 

• MLNP™ is regtig ‘n “quick fix”!  Jy het in 90% gevalle net 1 sessie nodig om ‘n 

spesifieke issue van ‘n kliënt uit die pad te kry (te “fix”). 

• MLNP™ het diepgaande genesing en radikale gedragsverandering by kliënte 

tot gevolg.  Hulle kom dus totaal en al uit hulle groef uit!  En al wat jy moet 

doen, is om ‘n genesingsproses by jou kliënt te fasiliteer. 



PROBLEEM EEN 

Daar is 3 hoofredes waarom hulpverleners sukkel om werklik ‘n verskil in ander se 

lewens te maak en dit is: 

 

Kliënte is nie betrokke en gemotiveerd nie – hulle doen nie eers hulle huiswerk 

nie! 



PROBLEEM TWEE 

Kliënte soek net ‘n “quick fix”.  Hulle is dus nie bereid om deel van ‘n lang 

hulpverleningsprogram te wees nie. 



PROBLEEM DRIE 

Omdat kliënte nie gemotiveerd is en nie hulle huiswerk doen nie, kom hulle nie uit 

hulle groef nie.  Diepgaande genesing en radikale gedragsverandering vind nie 

plaas nie. 



OORSIG 

Die goeie nuus is dat, as jy ook hiermee sukkel, ek jou stap-vir-stap gaan help om 

onmiddellik hierdie 3 probleme aan te spreek.  Jou kliënte gaan betrokke en gemotiveerd 

raak, jy gaan vir hulle ‘n “quick fix” gee, en hulle gaan uit hulle groef kom en hulle gedrag 

gaan radikaal en spontaan verander. 

Wat min hulpverleners besef, is dat jy op 3 vlakke dink: 

1. Jy dink op storievlak (voorbrein). Wat is die prentjies in jou kop? 

2. Jy dink op emosionele vlak (emosionele brein).  Wat is die onderliggende emosies?  

3. Jy dink op sensoriese vlak.  Met sensories bedoel ek: Wat ervaar jy in jou lyf? 

As die drie vlakke in harmonie is, dan is daar diep genesing en spontane 

gedragsverandering - die 3 dele werk in harmonie saam. En as jy dit kan regkry om iemand 

te help om op al drie vlakke – die storie-, die emosionele en die sensoriese vlak – in 

harmonie te kry, dan vind genesing en gedragsverandering spontaan plaas. 



Hier is die 3 stappe wat jy moet neem om ‘n 

MLNP™ Fasiliteerder te word: 

 

• Stap 1: Opvoedkundige fase 

• Stap 2: Praktiese fase 

• Stap 3: Ervaringsfase 

OORSIG 



STAP 1: OORSIG 

Die opvoedkundige stap bestaan uit 3 afdelings: 

 

• Afdeling A: Menslike funksionering 

• Afdeling B: Neuro-wetenskap 

• Afdeling C: Die fasiliteringsproses 

 

Dit is ‘n teoretiese stap wat voor die werkswinkel op ons aanlyn klaskamer 

deurgewerk word.  Ons doen dit om tyd te spaar tydens die werkswinkel sodat ons 

op die praktiese toepassing van die teorie kan fokus. 

 

Aan die einde van hierdie stap sal jy werklik ingelig wees wat die teorie betref. 



AFDELING A 

Menslike Funksionering: 
Onderliggend aan elke tegniek of proses is ‘n bepaalde mensbeskouing. 

Jy was dalk nie hiervan bewus nie. 

Tydens hierdie afdeling maak jy dus kennis met ons mensbeskouing. 

Aan die einde van hierdie stap, sal jy weet dat 

MLNP™ gegrond is op ‘n deeglik nagevorste mensbeskouing wat dus nie sommer net uit 

die lug val nie. 

Jy het ‘n deeglike fondament nodig.  Dis wat jy hier kry.  Jy moet die teorie ken en jy moet 

weet hoe om dit eenvoudig aan jou kliënte oor te dra.  Die belangrikste teorie wat aan 

kliënte oorgedra moet word (psycho-education) is: 

• Impuls diagram 

• Stress Barrel 

• Window of Tolerance 

Die rede hiervoor is om stres- en traumafunksionering vir die kliënte te normaliseer.  

Kliënte dink gewoonlik daar is iets fout met hulle (hulle is mal of iets) en dit is ‘n verligting 

om te hoor dat dit eintlik normaal is om so te funksioneer.  Dit gebeur by almal. 



AFDELING B 

Tydens hierdie afdeling maak jy kennis met meer as 10 neurowetenskaplike 

teorieë waarop MLNP™ gegrond is. 

Die belangrikste hiervan is: 

• The Triune Brain (Drie breine teorie) 

• The Meeting of the Minds (die interaksie tussen jou subjektiewe en 

objektiewe verstand) 

• Die rol van Spieelneurone 

 

Aan die einde van hierdie stap, sal jy insig hê in die belangrikste neuro-

wetenskaplike teorieë en hoe hulle almal in een proses saam gebruik word. 



AFDELING C 

Tydens AFDELING C maak jy kennis met die fasiliteringsproses self: 

Die meeste hulpverleners is gewoond aan ‘n proses waar die kliënt se storie die 

fokus is. 

Tydens MLNP™ is die kliënt se liggaam egter die fokus. 

Aan die einde van hierdie stap, sal jy ingelig wees oor die volgende 3 dinge: 

 

1. Hoe skep jy ‘n veilige omgewing van vertroue, deur teenwoordigheid, 

empatiese ingesteldheid en resonansie, waar die kliënt se liggaam die fokus 

van die proses is? 

2. Wat is dual awareness? 

3. Wat is die verskil tussen laag-, middel- en hoëvlak kliënte? 

4. Die verskil tussen top-down en bottom-up processing 



STAP 2: OORSIG 

Hierdie stap bestaan ook uit 3 afdelings waartydens jy vertroue in die proses sal kry 

deur tydens die werkswinkel die volgende in te oefen: 

 

• Afdeling D: Bewuswording van hoe om ‘n kliënt te anker/te grond. 

• Afdeling E: Om gemaklik daarmee te raak om ‘n kliënt te aktiveer.  

• Afdeling F: Vertroue in hoe die MLNP™ prosessering self werk 

 

Dit vind plaas deurdat kursusgangers die kans kry om beide kliënt en fasiliteerder 

tydens praktiese sessies te wees. 



Afdeling D: 

Tydens afdeling D word jy bewus gemaak van verskeie maniere om ‘n kliënt te 

anker (grond). 

 

MLNP™ is ‘n anker-georienteerde proses. 

Dit is nie-regressief, sowel as 

Nie-katarties. 

 

Dit is belangrik dat ‘n kliënt nie gedurende hierdie proses gehertraumatiseer word 

nie. 



Afdeling E 

Met aktivering bedoel ons dat jou kliënt ‘n emosie en/of sensasie in sy 

liggaam beleef.  Gewoonlik voel hulpverleners ongemaklik wanneer ‘n kliënt 

geaktiveer raak.  Hulle probeer dan om die kliënt te kalmeer en rustig te kry 

sodat met die storie aangegaan kan word.  Tydens MLNP™ gaan jy leer hoe 

om ‘n kliënt doelbewus te aktiveer, gemaklik daarmee te raak en leer hoe om 

dit dan te reguleer.  Die storie is nie belangrik nie, maar dit wat in die kliënt se 

liggaam gebeur. 

Wat is die verskillende maniere om ‘n kliënt te aktiveer? 

Watter rol speel gesigskaarte en spieëlneurone? 

Aan die einde van afdeling E behoort jy gemaklik te wees met die aktivering 

van kliënte sodat jy effektiewe prosessering kan reguleer. 



Afdeling F 

Tydens afdeling F raak jy vertroud met die reguleringsproses self.  Jy leer o.a. 

hoe om die SUDS (Subjective Units of Distress Scale) te gebruik en hoe om 

refleksiewe seine vanuit die agterbrein te lees en te hanteer. 

Vertroue is hier die towerwoord:  Dit is uiters belangrik dat jy as fasiliteerder die 

proses vertrou. 

Hoe dieper die vertroue, hoe dieper die genesing en prosessering wat by die 

kliënt plaasvind. 



STAP 3: OORSIG 

Soos die vorige 2 stappe, bestaan stap 3 ook uit 3 afdelings, naamlik: 

 

• Afdeling G: Die gebruik van Oogbewegings tydens prosessering 

• Afdeling H: Die gebruik van Gesigskaarte tydens prosessering 

• Afdeling I:   Hoe om ekosisteme (verhoudings) te prosesseer 

 

As fasiliteerder, moet jy in staat wees om al drie prosesse te kan fasiliteer. 

 

En deur self genesing op hierdie 3 vlakke tydens die werkswinkel te beleef, 

kry jy vertroue in MLNP™ en besef jy dat MLNP™ werklik ‘n “quick fix” is.  

Mense se lewens verander werklik en permanent. 



Afdeling G 

Hier leer jy hoe om oogbewegings tydens prosessering te benut, bv. 

Gaze Spotting 

Dit help ook om veiligheid te skep, omdat die kliënt nie vir jou in die oë hoef te 

kyk nie.  Terselfdertyd help dit ook dat die kliënt se oë op een plek bly, wat 

prosessering bevorder 



Afdeling H 

Hier kry jy kans om die gebruik van gesigskaarte tydens prosessering in te 

oefen.  Dit help ook om veiligheid te skep, omdat die kliënt nie vir jou in die oë 

hoef te kyk nie, maar na ‘n gesigskaart kyk.  Terselfdertyd help dit ook dat die 

kliënt se oë op een plek bly, wat prosessering bevorder. 



Afdeling I 

Hier kry jy kans om die prosessering van ekosisteme (verhoudings) in te oefen. 

Een van die grootste redes hoekom kliënte hulpverleners kom sien, hou verband 

met gebroke verhoudings en MLNP™ stel jou in staat om verhoudings op 

intieme vlak te herstel. 

MLNP™ is moontlik die enigste proses waar jy ‘n hele ekosisteem (‘n groep 

verhoudings, soos ‘n gesin bv) tydens een sessie kan prosesseer. 



KONTEKS 

Hier het jy dan nou die presiese 3 stappe en 9 afdelings wat jy kan volg om ‘n 

MLNP™ fasiliteerder te word.  Hierdie stappe is nie net op jou van toepassing 

tydens jou opleiding nie.  Jy gaan dieselfde 3 stappe volg wanneer jy met jou 

kliënte werk. 

• Opsie 1: Stap 1, 2 & 3: R 4 500.00 (Teorie & 

Werkswinkel) 
•  Jy skryf vir al drie stappe tegelyk in.   

• Opsie 2: Stap 1: R 1 500.00 

(Opvoedkundige fase – slegs teorie) 
•  Skryf net vir fase 1 in en inkorporeer hierdie teorie by jou bestaande 

 manier van werk. 

• Opsie 3: Stap 2 & 3: R 3000.00 

(Werkswinkel) 
•  Jy kan dan later vir die werkswinkel inskryf wanneer dit vir jou geleë 

 is. 



DIE KEUSE 

Al wat nou oorbly, is om te besluit of jy op die moeilike manier wil volhard en of 

jy die maklike opsie gaan kies? 

Hoe lank sukkel jy al om werklik ‘n impak te maak? 

Hoeveel metodes het jy al gebruik en telkens misluk? 



AKSIE 

Noudat jy ‘n duidelike padkaart het oor wat om te doen, neem nou aksie en 

maak ‘n telefoniese afspraak indien jy nog inligting verlang. 

Beter nog:  skryf sommer nou in. 

Sien jou op die volgende werkswinkel. 

Seënwense! 

 


