
KLIENTE SE ERV ARIN GS VAN NARRA TIEWE 

TERAPIE MET REFLEKTERENDE GROEPE 

deur 

ABRAHAM JOHANNES CHRISTIAAN STEYN 

voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir 

die graad 

MAGISTER TEOLOGIAE 

in die vak 

PRAKTIESE TEOLOGIE . 

met spesialisering in 

PASTORALE TERAPIE 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER: PROF. DJ KOTZE 

MEDE-STUDIELEIER: PROF. HJC PIETERSE 

AUGUSTUS 2000 



Master's Abstracts by 

University Microfilms International 

Mr A.J.C. Steyn 

The clients experiences of narrative therapy involving reflecting teamwork 

MTh Practical Theology 
Supervisor: Prof. D. J. Kotze 

Joint Supervisor: Prof. H.J.C. Pieterse 

Some of the limited research available on narrative reflecting team therapy 
was used in this study to develop a reflecting team therapy story. 

The reflecting team therapy story was developed using qualitative 
methodology in the form of an experimental text, which was strongly 
influenced by narrative discourse. The adopted methodology contributed to 
allowing the reflecting team therapy story as experienced by the client to 
speak very clearly to us. 

The following issues, inter alia, emerged: therapy is faster, clients are 
empowered, gender is important in therapy, the process is promoted by the 
multiplicity of interactions and clients experience a scense of enpathy. 

The reflecting team therapy story can therefore serve as a working document 
which the reader can co-author. In the true spirit of narrative methology, I 
believe that every story contains an alternative story. There is no one true and 
final story. 

Key terms 

Reflecting teamwork; Narrative therapy; Pastoral therapy; Post-modem 

discourse; Narrative epistemology; Co-construction; Alternative stories; 

Externalising a problem; Unique outcomes; Landscape-of-action and 

Landscape-of-consciousness; Deconstruction; Not-knowing approach; 

Experimental text'. 



Master's Abstracts by 

University Microfilms International 

Mnr. A.J.C. Steyn 

Kliente se ervarings van narratiewe terapie met reflekterende groepe 

MTh Praktiese Teologie 
Studieleier: Prof. D. J. Kotze 

Mede-studieleier: Prof. H.J.C. Pieterse 

Van die beperkte beskikbare navorsing oor reflekterende spanwerk is in 
hierdie studie gebruik om 'n reflekteringspanterapieverhaal daar te stel. 

Die reflekteringspanterapieverhaal is ontwikkel deur gebruik te maak van 
kwalitatiewe metodologie, in die vorm van 'n 'experimentele teks', wat sterk 
deur narratiewe diskoerse belnvloed is. Die veranderde metodologie het 
daartoe bygedra dat die verhaal van die reflekteringspanterapie soos ervaar 
deur die klient baie duidelik tot ons spreek. 

Die volgende sake het onder andere na vore getree: terapie is vinniger, kliente 
word bemagtig, geslag is van belang by terapie, die proses word bevorder as 
gevolg van die meervoudigheid van interaksie en kliente beleef 'n gevoel van 
empatie. 

Die reflekteringspanterapieverhaal kan dus dien as 'n werksdokument waaraan 
die leser as ko-redakteur deelneem. In die ware gees van narratiewe 
metodologie glo ek dat daar in elke verhaal 'n alternatiewe verhaal skuil. Daar 
is dus geen ware en finale verhaal nie. 
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HOOFSTUKl 

PLASING TEN OPSIGTE VAN ALGEMENE TEORIEE EN 

NA VORSINGSONTWERP 

1.1 NA VORSINGSONTWERP 

1.1.1 Algemene agtergrond 

Andersen het in Maart 1985 reflekterende spanwerk gelnisieer toe hy vir die 

eerste keer 'n span terapeute voor 'n klient1 laat optree het (Andersen 

1995:11,16). Die gebruik tot op daardie tydstip was dat 'n span agter 'n 

eenrigtingspieel slegs met die terapeut oor die geval gepraat het en glad nie hulle 

siening aan die klient gegee het nie (Grandesso 1996:305). Nadat Andersen in 

1987 hierdie nuwe metode, waar die span terapeute onderling hulle siening oor 

die probleem voor die klient bespreek, geboekstaaf het, is die metode gou deur 

gesinsterapeute as 'n bruikbare werkswyse aanvaar. 

Die aanvaarding van hierdie werkswyse word ook weerspieel in 'n hele aantal 

geskrifte wat die afgelope 15 jaar die lig gesien het, byvoorbeeld Aderman en 

Russell (1990); Kassis en Matthews (1987); Lax (1989); Miller en Lax (1988); 

Mittelmeier en Friedman (1991) en Roberts et al (1989). Andersen (1987, 1991, 

1993, 1995) het self ook tot die teoretisering en reflektering oor reflekterende 

1 Die woord 'klient' of die meervoud 'kliente' word in hierdie studie gebruik om te verwys na die persoon 
wat kom hulp soek. Dit word gebruik omdat daar nog nie 'n beter term bestaan om sulke persone te beskryf 
me. 
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spanwerk bygedra. Alhoewel hierdie werke van groot waarde is, is daar nog 

steeds 'n behoefte aan navorsing, sodat die aannarnes wat deur bogenoemde 

skrywers gemaak word, getoets kan word aan dit wat in die praktyk ondervind 

word. Reflekterende spanwerk staan nog in sy kinderskoene (Smith, Yoshioka & 

Winton 1993:42). In Januarie 1999 was daar volgens die RGN nog geen studie in 

Suid-Afrika met reflekterende spanwerk as tema by hulle geregistreer nie. 

Intemasionaal is daar ook nog nie veel toegepaste navorsing oor hierdie tema 

gedoen nie, en die navorsingstukke wat wel beskikbaar is, bespreek die 

onderwerp nie in diepte nie. Slegs enkele navorsingstukke wat indirek verband 

hou met die tema van die huidige navorsing kon opgespoor word: Jenkins (1996); 

Johnson et al (1997); Moran et al (1995); Sells et al (1994); Smith et al (1993); 

Smith, Sells en Clevenger (1994); Smith, Jenkins en Sells (1995a) en Smith et al 

(1995b). Die meeste van hierdie skrywers beskou hulle werk as voorlopige studies 

wat slegs deur opvolgstudies tot hulle reg sal kom (Moran et al 1995:46; Smith et 

al 1993:41-42). Hierdie skrywers se navorsing word in die loop van hierdie studie 

in meer detail bespreek. 

Gegewe die beperkte hoeveelheid literatuur oor reflekterende spanwerk is dit dan 

ook geen wonder dat daar nie direk na die pastorate aspekte van reflekterende 

spanwerk verwys word nie. Ek wil sover gaan om te se dat daar ook nog geen 

navorsingswerk gedoen is wat reflekterende spanwerk en die pastoraat met 

mekaar in verband bring nie; hierdie studie het dit ook nie ten doel nie. Tog kan 

die bevindings van hierdie studie dien as 'n katalisator om die gebruik van 
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reflekteringspanterapie2 ook op die gebied van pastorale terapie te inisieer. Dat 

daar raakpunte tussen pastorale terapie en reflekteringspanterapie is, is 

ongetwyfeld waar. So is daar dan ook reeds verbande gele tussen breer narratiewe 

terapie en pastorale terapie (Botha 1998:339; Boyd 1996:215-224; Dill 1996:1-

266; Muller 1997:1 en Roux 1996:6-18). 

N arratiewe diskoers streef altyd daarna om 'n saak ryker te beskryf. Sodoende 

word enige saak 'n dinamiese (id)entiteit wat voortdurend verander (Sells et al 

1994:248; Boyd 1996:220). Tog is daar 'n stabiliserende faktor. In elke sisteem is 

daar sekere dominante (id)entiteite, en hierdie dominante (id)entiteite word nie 

maklik verander nie (Grandesso 1996:304). Elke navorsingstuk kan daarom 

gesien word as 'n klein treetjie in die algehele strewe tot beter begrip van en 

betekenisgewing aan 'n proses wat steeds aan die gang is. 

In die navorsing wat tot dusver beskikbaar is, is dit opsigtelik dat daar wel gepraat 

word van kulturele aspekte wat deel uitmaak van die narratiewe verhaal, maar dat 

daar geen direkte verwysing na geestelike en kulturele verskeidenheid is nie. As 

die verhale wat mense oor hulself vertel wel hulle lewens konstitueer (White 

1995:13-15; Anderson & Goolishian 1992:4), behoort hierdie twee aspekte egter 

te figureer (White 1998:2). 

In hierdie studie gaan dit om drie hoofstrominge, oftewel teoretiese benaderings, 

naamlik: narratiewe diskoers, pastorale diskoers en reflekterende spanwerk. 

2 Reflekteringspanterapie is 'n begrip wat gedurende die studie uitgebou is en wat in die teks in meer detail 
bespreek word. Die begrip word gebruik om die nuwe idees en werkswyse wat hier uitgebou is, te 
onderskei van die begrippe wat elders en deur ander skrywers gebruik is. 



4 

Reflekteringspanterapie word in hierdie studie vanuit die hoek van narratiewe 

diskoers benader. Dit bring mee dat sekere terapeutiese aannames, soos 

tradisioneel gebruik, nie vir die studie sal geld nie. So word daar met die gebruik 

van narratiewe diskoers in terapie nie aan die hand van vasgestelde kriteria nie en 

ook nie diagnosties gewerk nie. Ook soek die terapeut nie namens die klient 

oplossings wat dan as behandeling aangewend word nie (White 1995:179; 

Anderson & Goolishian 1992:3-4). Met ander woorde, die terapeut word nie 

gesien as kundige met besondere kennis oor oplossings van die klient se probleem 

nie. Die klient is ook nie die passiewe ontvanger van 'n oplossing nie (Efran & 

Lukens 1985:72). Daar is ook nie eensydige kommunikasie vanaf die terapeut na 

die klient nie (White 1997: 130). 

Volgens White (1997:120-126) is kennis ook 'n vorm van mag. Onbewus hiervan, 

het vroeere benaderings die klient in 'n minderwaardige posisie geplaas (White 

1995:180; White 1997:128-129; Freedman & Combs 1996:38). White en Epston 

(1990) haal Foucault aan in 'n breedvoerige beskrywing, waarin hulle die verband 

wat daar tussen kennis en magstrukture is, bespreek. Hulle verwys spesifiek na 

die negatiewe uitwerking wat mag op terapie het (White & Epston 1990: 18-27; 

White 1991:136-144). Terapeute moet altyd bewus bly van huile posisie soos 

gesien vanuit die klient se oogpunt. Omdat kliente die terapeut as 'n geleerde 

persoon beskou, sien hulle die terapeut as hul meerdere. Narratiewe diskoers is 

daarop gemik om 'n meer deursigtige terapeutiese werkswyse daar te stel. Die 

terapieproses moet ook vir die klient 'n verbruikersvriendelike proses wees. Die 
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gebruik van 'n reflekteringspan is juis 'n poging om hierdie twee oogmerke te 

bereik. Hierdie oogmerke kan met vrug in die pastoraat toegepas word. 

In die opleidingsituasie by die Instituut vir Terapeutiese ontwikkeling (ITO), 

waar nagraadse studente pastorale terapeutiese opleiding ontvang, word daar van 

'n metodologie gebruik gemaak wat by die teoriee van narratiewe en 

reflekterende spanwerk aansluit. Dit is nie net die teoriee wat meewerk om 

terapeutiese sessies vir 'n klient uniek te maak nie, maar ook die besondere 

atmosfeer en omgewing waarin terapie plaasvind. In die terapeutiese sessies is die 

kliente, die terapeut en die span in dieselfde lokaal. Dus kan kliente die spanlede 

aan die werk sien terwyl die span na die terapeutiese onderhoud luister. Die 

kliente sien ook die interaksie van spanlede gedurende terugvoersessies. Alhoewel 

daar nie gedurende die terapeutiese sessies 'n direkte gesprek tussen die 

reflekteringspan en kliente is nie, word daar tog aan die begin en einde van elke 

sessie 'n tydjie ingeruim vir informele kontak. Hierdie informele kontak verseker 

dat die kliente en die spanlede mekaar leer ken en dus is die span nie 'n klomp 

vreemdelinge vir die kliente nie. 

1.1.2 Navorsingsprobleem 

Die tekort of selfs afwesigheid van navorsing op die gebied van reflekterende 

spanwerk is werklik 'n bron van kommer (Jenkins 1996:219), veral as daar gekyk 

word na die toename in die gebruik van reflekteringspanne in gesinsterapie (Sells 

at al 1994:248). Hierdie toename dui waarskynlik daarop dat die proses suksesvol 

is. 
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Die afwesigheid van kliente se stemme in 'n saak wat hulle ten nouste raak is ook 

iets wat nie oor die hoof gesien kan word nie - veral nie as die proses vir die 

klient tot voordeel kan strek nie. White (1995:67) stel dit so: ' ... we are very 

much dependent on the feedback of these persons to know which practices are 

helpful and which are not.' Ek deel hierdie bekommemis met White (2000:71) 

wat se: 'There is also no consensus in terms of an understanding of the 

mechanisms at work in reflecting-team work in relation to its frequently 

transformative effects.' 

Gegewe bogenoemde tekort aan relevante navorsing oor reflekterende spanwerk 

word dit nou noodsaaklik dat daar 'n begin gemaak word aan sulke navorsing. 

lndien die saak aangespreek wil word, moet die volgende vrae beantwoord word: 

> Wat is kliente se ervaring van reflekteringspanterapie soos dit neerslag vind 

in die oplossing en bantering van die probleem waarmee hulle terapie begin 

bet? 

> Tot watter mate kan hierdie terugvoer van kliente hydra tot die ko-konstruksie 

van kennis rondom die praktyke van reflekteringspanterapie (soos dit gedoen 

word in die opleiding situasie by die ITO, waar pastorale terapeute opgelei 

word)? 

Die terapeutiese prosedure wat by die ITO ontwikkel word, blyk positiewe 

resultate te lewer vir beide kliente en terapeute. Daarom ontstaan daar 'n behoefte 

om hierdie terapeutiese prosedure in meer diepte te bespreek. Die bespreking 
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staan in die lig van korrelatiewe en kontekstuele teologiese benaderings (sien 2.2 

waar die relevansie van die terapeutiese praxis aan die teologiese tradisie of 

kultuur getoets word). 

1.1.3 Navorsingsdoelwit 

Die doel van hierdie studie is om na die stem van die kliente te luister, en 

sodoende van die kliente te vemeem hoe reflekteringspanterapie hulle 

herstelprosesse bemvloed het. Watter f aktore dra by tot die reflekteringspan se 

sukses? En watter faktore is teenproduktief vir die herstel van 'n klient? Vanuit 

die narratiewe post-modemistiese perspektief word daar saam met die kliente as 

ko-konstrueerders van die diskoerse wat in die terapeutiese proses na vore tree, 

gewerk. Hierdie ko-gekonstrueerde diskoerse kan dan as riglyne dien in die ont

wikkeling van reflekteringspanterapie (Efran & Lukens 1985:28). Hierdie 

bevindings word uiteraard nie rigied toegepas nie, maar kan gebruik word as 

alternatiewe metode om resultate te verkry in die terapieproses. Die studie is nie 

'n ondersoek na die effektiwiteit van reflekteringspanterapie nie. Ook word daar 

nie gepoog om 'n volledige korrelatiewe teologiese verklaring daar te stel nie. Die 

studie poog slegs om kliente aan die woord te stel in die beskrywing van 

reflekteringspanterapie om sodoende 'n bydrae te lewer tot die uitbouing van die 

teorie en praktyk van reflekteringspanterapie. 



8 

1.2 NA VORSINGSEPISTEMOLOGIE 

1.2.1 Algemene epistemologiese vemuwing 

Volgens O' Hanlon (1994:22) begin die epistemologiese verhaal in gesinsterapie 

by die kubernetika. Eerste orde kubernetika se uitgangspunt is dat die kennis van 

enige onderwerp deur objektiewe waarneming bekom word. Freedman en Combs 

(1996:3) se verder dat eerste orde kubernetika ontstaan het aan die hand van die 

meganistiese model, waar elke sisteem daarop ingestel is om 'n ewewig te 

handhaaf. Die sisteem is soos 'n geleide missiel; dit pas gedurig aan om op koers 

te bly. Sluzki (1985:26) noem bogenoemde beskrywing die eerste golf van die 

eerste orde kubernetika Hy se daar is hoofsaaklik op negatiewe terugvoer gesteun 

om die herstel van kliente te bewerkstellig. Hy onderskei ook 'n tweede golf van 

eerste orde kubernetika, en hier val die klem op positiewe terugvoer en hoe 

sisteme aanpas. 'n Familie wat hulp soek is dus vasgevang in 'n sirkelgang van 

herstel sonder om die verlangde resultate te bekom. Die terapeut is 'n objektiewe 

buitestaander wat probeer om die familie te help om weer op koers te kom. Die 

teoretiese raamwerk van kubernetika het die volgende kenmerke vertoon: kennis 

was verifieerbare, geldige, objektiewe, onveranderlike, absolute waarhede (feite) 

wat deur objektiewe empiriese waarneming ontdek is. Hierdie feite is gewoonlik 

as kwantifiseerbaar en meetbaar gesien. Verder moes die feite induktief en/of 

deduktief beredeneerbaar wees (Cilliers 1965:25; Dreyer 1992:406-420). 

Hoffman (1988:112) lewer kommentaar op haar eie werk, Foundations of Family 

Therapy van (1981) en wys daarop dat sy eers gewerk het aan die hand van 'n 
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model wat die 'family system as machine' en die 'therapist as repair person' 

beskryf het. Later het sy die model aangepas tot 'n nuwe model 'that did not place 

the therapist outside of, or above, the family'. Dit was vir haar die oorgang tussen 

eerste en tweede orde kubemetika. Daar was verskeie teoretici wat hierdie skuif 

gemaa.k het. Maturana, SOOS aangehaal in Efran en Lukens (1985:25), se dat 

sisteme verander omdat individue in die sisteem verander, hy se voorts dat 'n 

probleem in taal bestaan, want dit is net in taal dat ons iets kan ken. Kennis 

ontstaan deur eie taalkonstruksie. Kelly, soos aangehaal deur Rychlak (1981 :715), 

konstateer dat verskillende mense verskillende taalkonstruksies van dieself de 

gebeure skep. Hoffman (1990:4-5) huldig 'n soortgelyke mening. Daar ontstaan 

dus 'n meervoudigheid van betekenisse (Kotze 1994:23). Morgan (2000:8) 

onderstreep die beginsel deur te se: 'Our lives are multistoried.' Die subjektiewe 

betrokkenheid van elke mens in elke verhaal word deur Morgan (2000:6) uitgelig 

as sy se 'n persoon selekteer 'certain events as important that fit with this 

particular plot'. Sluzki (1985:26) spreek 'n soortgelyke mening uit. 

lndien daar gekyk word na verskillende teoretici, dan wil dit voorkom asof elkeen 

'n eie pad geloop het met voortdurende ontwikkeling in die teorie. Freedman se 

(in Freedman & Combs 1996:14) dat daar vir horn 'n totale breuk tussen die 

modemistiese en post-modemistiese teoriee was. Maar 'n mens merk dat hy van 

die kubemetika direk na die sosiale konstruksieteorie beweeg (Freedman & 

Combs 1996: 14 ). Die konstruktivisme is ook aanvanklik nie deur Hoffman 

onderskei van sosiale konstruksieteorie nie, maar sy se later dat die onderskeid 

wel belangrik is (Hoffman 1990:2). Volgens Maturana (Efran & Lukens 1985:24) 
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kyk konstruktivisme meer na die inteme ontwikkeling van kennis en gaan dit dus 

oor 'n individualistiese kenwyse. Sosiale konstruksieteorie fokus eerder op die 

eksteme ontwikkeling van kennis, oftewel die sosiale kenwyse (Hoffman 1992:8). 

Die sosiale konstruksie- en konstruktivistiese teoriee is ook albei taalgefundeerde 

teoriee (Kotze 1994:31; Anderson & Goolishian 1992:3). 

Kennis is nie 'n weerspieeling van 'n objektiewe werklikheid of realiteit nie, maar 

'n sosiale konstruksie deur die mens (White 1995:14). Daar kan dus 'n 

verskeidenheid van konstruksies wees vir dieself de verskynsel. Nie een kan as die 

ware, absolute weergawe van objektiewe realiteit dien nie, hulle is elkeen net nog 

'n inter-subjektiewe konstruksie van 'n realiteit (Efran, Lukens & Lukens 

1988:30; Grandesso 1996:303). Kelly (in Rychlak 1981:711) se verder dat kennis 

nie sonder die mens se interpretasie van die realiteit daargestel kan word nie. Hy 

is verder van mening dat kennis 'n voortdurende veranderende identiteit is. Efran 

et al (1988:28) ondersteun ook hierdie siening van Kelly. 

Konstruktivisme is 'n individualistiese, biologiese model in die sin dat die brein 

die denke van 'n mens bepaal. Kant, volgens Rychlak (1981:13), verwys na die 

mens se 'pro Jonna capacity to lend order to their experience according to what 

he called the categories of the understanding.' (Rychlak se skuinsdruk). Die mens 

gebruik hierdie kategoriee van begrip om sy realiteit te interpreteer. Kant is ook 

van mening dat geen kennis sou bestaan sonder die mens se interpretasie van die 

realiteit nie (Rychlak 1981:13). Efran et al (1988:28) beskou Kant se teorie as die 

grondslag vir konstruktivisme, wat ook sterk herinner aan die hermeneutiese 

werkswyse soos deur Gerkin (1984) voorgehou. Pastorale terapie is vol gens 
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Gerkin (1984:20) 'n interpretasie en herinterpretasie van menslike ervarings. 

Hierdie interpretasies geskied in taal. Maturana in (Efran en Lukens 1985:25) se 

dat daar deur 'n biologiese, sosiale en tydskonteks betekenisvolle konstrukte van 

die realiteit geskep word. Taal word dus nie net gebruik om die realiteit te beskryf 

nie, maar die realiteit word daardeur gekonstrueer (Efran & Lukens 1985:25; 

Efran et al 1988:28-29). 

As hierdie konstruksies deur kognisie in die mens geskep word en elke mens 

sy/haar konstruksie maak soos Kelly (in Rychlak 1981:713-717) dit weergee, wil 

dit voorkom of die realiteit uit een groot warboel van konstruksies bestaan. So 'n 

aanname kan egter ook nie geldig wees nie, aangesien mense wel in taal met 

mekaar omgaan. Op sy beurt bring hierdie omgang mee dat een mens se 

konstruksies ook ander mense raak. Daar is dus ook 'n etiese aspek (Von 

Glasersfeld 1991:26). Die skepper van 'n konstruksie bet 'n verantwoordelikheid 

teenoor die sosiale en fisiese omgewing waarin daardie persoon leef. Myns 

insiens kan die sosiale konstruksiediskoers antwoorde in hierdie verband gee. 

Volgens die sosiale konstruksiediskoers is taal die medium waardeur mense 

primer met mekaar kommunikeer. Taal is dan ook die medium waardeur 'n mens 

betekenis gee aan die lewe. Deur hierdie interaksie word nuwe konstruksies van 

die realiteit geskep (Anderson & Goolishian 1992:3). Almal wat betrokke is se 

interpretasie van die realiteit word deur die interaksie nuut gekonstrueer (Efran et 

al 1988:28-29; White 1997:11-12; Rossouw 1993:900; Andersen 1995:12). 
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Daar is dus sprake van ko-konstruksies. Hierdie' sosiale ko-konstruksies is nie 'n 

fotoweergawe van die realiteit nie. Kennis van die realiteit bestaan slegs in die 

sosiale konstruksies wat daarvan gemaak word. Dat daar 'n realiteit bestaan word 

nie ontken nie, maar wel dat objektiewe kennis daarvan bestaan (Efran & Lukens 

1985:25; Efran et al 1988:28; Gerkin 1984:19 Freedman & Combs, 1996:22). 

Daar ontstaan dus 'n bepaalde gesistematiseerde werks- en doenwyse, wat uit 

hierdie sosiale ko-konstruksie van die realiteit spruit. Lowe (1991 :45) noem 

hierdie ko-konstruksies 'discourses'. Volgens Lowe verwys diskoerse na 

'systematic and institutionalized ways of speaking/writing or otherwise making 

sense though the use of language'. Daar kan dus gese word dat ons lewe deur 

diskoerse gestruktureer word. Binne die diskoerse gee elke mens betekenis aan sy 

/haar eie lewe (Anderson & Goolishian 1992:2). Dit is duidelik dat die 

narratiewe diskoers altematiewe werkswyses vir die terapeutiese veld en 

navorsingsmetodologie inhou. 

1.2.1.1 Narratiewe diskoers 

Die narratiewe diskoers as benaderingswyse ontleen sy teoretiese uitgangspunte 

aan ontwikkelings in veral die konstruktivisme en sosiale konstruksiediskoers, 

maar ook in 'n mate aan die hermeneutiese diskoers. Dit is nie moeilik om 

ooreenkomste te identifiseer nie. Mense leef die verhaal wat hulle oor hulself 

vertel (White 1995:14; Parry 1997:120). Die verhaal word deur hulle interaksie 

met hul leefwereld geskep. Die verhaal is nie 'n objektiewe weerspieeling van 'n 

gebeure of die realiteit nie. Dit is eerder 'n skepping wat tussen mense plaasvind 

wanneer hulle in gesprek tree. Die skepping bestaan uit die betekenis wat 
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gesamentlik tussen die deelnemers in taal ko-gekonstrueer word. Die verhaal bet 

meervoudige vertellings (White 1995:15,27) omdat dit nie net deur eksteme 

gesprek gevorm word nie, maar ook deur inteme gesprek (Parry 1997:120; Doan 

1997:132). 

Sommige vertellings is geneig om ander vertellings te verplaas. Hulle neem dus 

'n dominante plek in teenoor die ander verhale wat ook teenwoordig is (White 

1995:31). Die ander verhale is egter nie noodwendig ondergeskik aan die 

dominante verhale nie. Hulle het die reg om ook gehoor te word (Anderson & 

Goolishian 1992:5). White (1995:29) definieer die verhaal as 'an account of 

events unfolding in a specific sequence across time and according ... to a dominant 

plot'. As hierdie definisie toegepas word in die terapeutiese spanwerk- situasie, 

ontwikkel die spanwerk tot reflekteringspanterapie. 

1.2.2 Die reflekteringspan 

1.2.2.1 Ontwikkeling van reflekteringspanne in gesinsterapie 

Die gebruik van reflekteringspanne in gesinsterapie het soos die ander 

benaderings oor die verloop van tyd ontwikkel en is deurgaans deur die breere 

teoretiese diskoerse be"invloed (Andersen 1987:415). Reflekteringspanne is 

oorspronklik net gebruik in opleidingsituasies. Die studente het agter 'n 

eenrigtingspieel gesit en die terapeutiese proses waargeneem. Die doel was om 

die reflekteringspan te laat sien hoe 'n gekwalifiseerde terapeut die tegnieke van 

'n gestruktureerde onderhoud toepas om spesifieke patologiee bloot te le, aan die 
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hand van voorafneergelegde diagnostiese kriteria, byvoorbeeld die DSM IV. 

Hierdie reflekteringspanobservasietegniek is ook gebruik om die 

behandelingsproses te demonstreer. Weereens was die metode van behandeling 

gekoppel aan vooraf aangeleerde tegnieke wat terapeute in staat gestel het om die 

klient se gedrag te verander. Die reflekteringspan was vir die klient 'n onbekende 

faktor. Maturana, soos aangehaal deur Efran & Lukens (1985:24), verwerp die 

metode omdat hy glo dat die terapeut nie die klient se gedrag kan verander nie -

die klient bly altyd in beheer van sy/haar eie verandering. 

Freedman en Combs (1996: 170) was van die eerstes wat samewerking tussen die 

reflekteringspan en terapeut begin bet. Aanvanklik bet die reflekteringspan net 

terugvoer aan die terapeut gegee, maar algaande bet Freedman en Combs die 

reflekteringspan meer begin gebruik deur die reflekteringspan voor die klient te 

laat optree. Andersen (1987:415) bet die voortou geneem deur die beligting en 

klank by die gebruik van eenrigtingglas so te verander dat die klient die 

reflekteringspan kan boor en sien. Hy bet toe die klient en die reflekteringspan 

plekke laat ruil. Dit bet meegebring dat daar 'n kortstondige informele kontak was 

tussen die klient en die reflekteringspan. Nog later het Andersen die 

reflekteringspan in dieselfde vertrek as die klient geplaas. Soos die 

reflekteringspan se betrokkenheid toegeneem bet, bet dit ook al hoe meer die 

gebruik geword om die reflekteringspanlede aan die klient voor te stel. Hierdie 

bekendstelling gaan soms veel dieper as blote naamuitruiling. Shilts, Rudes en 

Madigan (1993:3) bet gebruik gemaak van 'n voor-terapeutiese sessie om meer 

inligting oor die reflekteringspanlede aan die klient te gee. In die terapeutiese 
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bespreking bet die reflekteringspan egter nog steeds die diagnostiese 

bebandelingsmodel gebruik (Freedman & Combs 1996: 172). 

1.2.2.2 Rejlekteringspanne binne narratiewe terapie 

Merkwaardige veranderings in die aanwending van die reflekteringspan in die 

terapiesituasie word nou deur die narratiewe model gei"nisieer. Nie net die 

teoretiese begrippe nie, maar ook die terapiee wat uit die teoriee ontstaan bet, 

word nou ko-gekonstrueer deur die kliente en die terapeutiese reflekteringspan. 

Dit bet natuurlik die bele aanslag waarmee reflekteringspanne te werk gegaan bet, 

verander, soos Andersen (1995:18-19) gese bet. Vir die eerste keer is daar nou 

werklik sprake van reflekteringspanterapie. Die reflekteringspan is nie meer 'n 

onbekende f aktor agter 'n spieel nie. Die klient sien en boor die reflekteringspan 

terwyl die terapeutiese gesprek tussen die reflekteringspanlede aan die gang is. 

Die reflekteringspanlede is nie 'n klomp vreemdelinge vir die klient nie, 

aangesien bulle aan die klient voorgestel word voor die sessie begin. Alboewel 

daar in die meeste gevalle 'n onderskeid bebou word tussen die klient en terapeut 

as een groep, en die reflekteringspan as 'n ander groep, met geen onderlinge 

kontak nie, is daar wel groepe waar kontak tussen reflekteringspan en klient tot 'n 

beperkte mate toegelaat word. 

Die belangrikste verandering is seker die verskuiwing van 'n sistemiese na 'n 

sosiale konstruksiediskoers soos dit in die narratiewe diskoers na vore kom. 

Dit kom daarop neer dat die klient in bebeer van sy/haar eie verhaal geplaas word. 

Die terapeut is net 'n ko-konstrueerder van die klient se verhaal. Verder impliseer 
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dit ook dat die reflekteringspan al hoe meer 'n plek vind in hierdie ko-konstruksie 

van die klient se verhaal. 

Dit blyk dus dat reflekteringspanwerk gegroei het van die gebruik van 'n 

onbelangrike waamemingsgroep wat nie gehoor of gesien is nie, tot 'n belangrike 

onderdeel van die terapeutiese proses (Jenkins 1996:221). 'n Meer breedvoerige 

bespreking van reflekteringspanterapie volg in Hoofstuk Drie. 

1.3 METODOLOGIE 

Die vrae wat beantwoord moet word, is die volgende: 

};:>- Hoe verkry mens navorsingsdata op so 'n manier dat kliente se stemme 

duidelik gehoor word? 

};:>- Hoe kry mens betekenisvolle data om reflekteringspanterapie te beskryf? 

};:>- Hoe kan die inligting wat verkry word 'n bydrae lewer tot die huidige 

teoretiese basis en praxis? 

Ek besef dat die finale beskrywing van hierdie navorsingsresultate steeds net nog 

'n beskrywing van vele metodologiee bly, waarvan sommige reeds beskryf is en 

ander beskrywings nog in die toekoms le. Om hierdie vrae te beantwoord 

ondersoek ek nou twee moontlikhede, naamlik 'n kwalitatiewe en 'n 

kwantitatiewe metodologie. 
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1.3.1 K wantitatiewe navorsing 

In die aanwending van 'n kwantitatiewe navorsingsmodel word daar gepoog om 

deur die eksperimentele werkswyse objektiewe, onveranderlike, bestaande, ware 

feite van die wereld te ontdek (Cilliers 1965:24). Daarom maak 'n kwantitatiewe 

navorsingsmodel gebruik van uitsluitende kategoriee wat empiries verifieerbaar is 

(Cilliers 1965:19,114). Die kategoriee moet dan kwantifiseerbaar wees sodat data 

statisties verwerk kan word (Cilliers 1965:121). In die statistiese verwerking word 

dan bepaal of die deelnemers voldoen aan die vereistes om veralgemeenbare, 

betroubare en geldige afleidings te maak van die feite wat getoets word (Cilliers 

1965:20,25). Dat daar meriete is in die aanwending van die kwantitatiewe 

navorsingsmetode word nie betwyfel nie. Die kwantitatiewe navorsingsmetode 

word egter nie in hierdie studie gebruik nie, omdat dit nie toelaat dat die kliente 

duidelik genoeg aan die woord gestel word nie. 

1.3.2 K walitatiewe navorsing 

K walitatiewe navorsing is 'n altematief tot kwantitatiewe navorsing wat hi er 

oorweeg kan word. K walitatiewe navorsing word gebruik om die kategoriee in die 

navorsing self te ontwikkel. Hierdie metode leen horn goed tot 'n indiepte studie 

van die onderwerp wat nagevors word. Daar is natuurlik 'n groot verskeidenheid 

van studievelde wat elk 'n spesifieke kwalitatiewe navorsingsmetodologie vereis 

(Denzin & Lincoln 1994: 1). Elk van die navorsingsmetodes vertoon besondere 

kenmerke wat vir daardie spesifieke navorsingsomgewing van waarde kan wees 

(Denzin & Lincoln 1994:3). Nelson, Triechler & Grossberg (1992:2) se die keuse 
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van 'research practices depends upon the questions that are asked, and the 

questions depend on their context'. Daar word dus in hierdie studie net 

gekonsentreer op die metodiek van reflekteringspanwerk. 

Dreyer (1991:246-247) beskryf kwalitatiewe navorsing as 'n prosesgerigte model 

waar daar klem gele word op die betekenis van die data. Bogdan en Biklen 

(1982:29) se: 'You are not putting together a puzzle, whose pictUre you already 

know. You are constructing [my beklemtoning] a picture which takes shape as 

you collect and examine the parts'. Bogdan en Biklen (1982:32) se dat 

kwalitatiewe navorsing poog 'to understand the subjects from their own point of 

view'. 

Vir die doeleindes van die studie is daar 'n sikliese benadering gekies waar die 

veld eers ondersoek word deur onderhoude. Daama word die onderhoude 

gei'nterpreteer (Denzin & Lincoln 1994:2). Hiema word die gegewens wat uit die 

ondersoek na vore tree weer na die deelnemers teruggeneem sodat die deelnemers 

kan verifieer of die begrippe wat hulle voorgehou het, korrek in die voorlopige 

verslag weergegee is. Dit gaan dus om deelnemende waameming (Dreyer 

1991:247). Die deelnemer het die volle reg om veranderings aan te bring. Die 

werkswyse help om die studie meer eties verantwoordbaar te maak. Die navorser 

is ook nie vasgevang in 'n onveranderlike struktuur nie, want hy/sy kan 

veranderings aanbring soos die navorsing vorder. 
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1.3.3 Die retlekterende navorsingsbenadering 

Die reflekterende navorsingsbenadering is 'n vorm van kwalitatiewe navorsing 

wat in hierdie studie tot sy reg kom. Richardson (1994:521) meen dat 'one form 

of evocative writing is the narrative of the self wat in die navorsing deur die 

kliente gedoen word ten opsigte van hulle ervaring met reflekteringspanterapie. 

Marcus (1994:573) is van mening dat 'messy texts are the testing ground- always 

a mix of strong engagement by authors with "what goes on" among particular 

subjects of study and of an equally strong reflexive engagement with their own 

selfmaking as scholars - in which qualitative social science is being remade in 

absence of authoritative models, paradigms or methods' [my beklemtoning]. 

Die werkswyse wat ek gebruik, word deur Lincoln en Denzin (1994:577) 'n 

'experimental text' genoem, en deur Marcus (1994:567) 'n 'messy text'genoem. 

In my verwerkte 'experimental text' model word die deelnemende kliente se 

woorde so ver moontlik, net soos hulle dit gese bet, weergegee. Die data

insameling word 'a collection of stories' (Polkinghome 1988:177). Die enigste 

redigering is slegs om die teks as 'n geheel meer leesbaar te maak deur die 

byvoeging van voegwoorde en voltooiing van die sinstruktuur, asook deur sinne 

met dieselfde onderwerp en dieselfde betekenis bymekaar te plaas. Dit is in die 

redigering waar die navorser as ko-konstrueerder van die terapeutiese verhaal 

sy/haar plek inneem. Tog gee hierdie rol nie aan die navorser 'n vrye hand nie, 

want in die reflekterende navorsingsbenadering word die klient beskou as die 

'ekspert' in die veld, aangesien die klient eintlik die kenner van sy/haar eie 

ervaring in die terapie is. 
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Die inligting wat verkry word, word nie as die enigste ware en onveranderbare 

feite beskou nie. Soos Polkinghorne (1988:175) dit uitdruk: 'The argument does 

not produce certainty.' Daar is veelvoudige verhale, wat deur een mens oor 

dieself de gebeure vertel word, asook meervoudigheid in die verhale wat deur 

verskillende mense oor dieselfde gebeure of onderwerp vertel word (Bogdan & 

Biklin 1982:38). Hierdie meervoudigheid beklemtoon weereens die dinamika en 

diversiteit wat in enige gebeure teenwoordig is (Andersen 1995:30). 

Soos reeds genoem, is die stabiliteit van 'n kennisstruktuur daarin gelee dat sekere 

verhale dominant na vore tree. Dit is hierdie dominante verhale wat waardevol is 

vir die konsekwente beskrywing van enige gebeure. Dit bly egter net 'n 

beskrywing. Daar word nie gepoog om waarhede te ontdek en dan vas te le nie. 

Hierdie proses sal egter wel antwoorde verskaf oor die bydrae van reflektering

spanwerk as 'n betekenisvolle diskoers in die tyd waarin ons nou lewe. 

Die reflekterende navorsingsmetode is ook die werkswyse waar die kliente se 

stemme die duidelikste gehoor word, want die deelnemers staan sentraal in die 

generering van inligting. Lincoln en Denzin (1994:577) noem die soort data 

'experimental ... text, where multiple voices speak'. Soos hierbo verduidelik, word 

al die deelnemers se verhale deur die navorser saamgevoeg tot een groot geheel. 

Om seker te maak dat die redigering van die saamgestelde verhaal deur die 

navorser nie die stem van die kliente wegneem of verdof nie, word die kliente as 

verifieerders van die saamgestelde verhaal aangestel, deur hulle te laat terugvoer 

gee oor die ryker beskrywings wat in die saamgestelde verhaal voorkom. Die 

inligting wat sodoende deur die kliente in die tweede reflektering gegee word, 
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word weereens by die eerste verhaal bygevoeg om die verhaal nogmaal anders te 

beskryf. Hierdie reflekteringspanbenadering word in hierdie studie as werkswyse 

gebruik. 

1.4 METODIEK 

1.4.1 Deelnemers 

Die navorsing bet nie ten doel om veralgemenings te maak wat algemeen 

betroubaar en geldig moet wees nie. Die deelnemers was dus 'n eenvoudige 

beskikbaarheidsteekproef. Die deelnemers is kliente wat by die ITO te Pretoria 

deur 'n pastorale terapieproses gegaan bet waarin daar reflekteringspanterapie 

gebruik is. Die terapeutiese reflekteringspan bet bestaan uit Magister en/of 

Doktorale studente wat by die ITO ingeskryf was. Die reflekteringspanne word 

altyd deur 'n supervisor bygestaan. Die terapie word aan die hand van die 

narratiewe terapeutiese benadering gedoen. 

Die samestelling van die deelnemersteikengroep bet as volg verloop: Die 

direkteur bet 'n naamlys verskaf van kliente wat deur die personeel genader is en 

bereid was om deel te neem aan die projek. Die agt kliente se terapie was reeds 

af gesluit. Ek bet die kliente telefonies genader en gevra of dit 'n gelee tyd was om 

oor hulle terapie by die ITO te gesels. As hulle ingestem bet, bet ek kortliks aan 

hulle verduidelik dat navorsing gedoen word oor die metode van terapie wat hulle 

by die ITO ontvang bet, spesifiek ten opsigte van die reflekteringspan. Daar is 

ook kortliks aan hulle verduidelik wat hulle betrokkenheid in die navorsings-
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proses sou wees, naamlik dat ek belanggestel bet in die terapeutiese proses en nie 

in hulle probleem self nie, dat ek wou boor hoe hulle die terapie beleef bet, dat ek 

gebruik sou maak van 'n onderhoud van ongeveer 60 minute wat op band vasgele 

sou word en dat ek later weer Of 'n onderhoud Of skriflike terugvoer sal verlang 

nadat die eerste onderhoud verwerk is. Hiema is daar vasgestel of die kliente sou 

belangstel om aan die navorsingsproses deel te neem. Die moontlike deelnemers 

is ook gerusgestel dat hulle deelname en terugvoer streng vertroulik sal wees. Uit 

die agt persone wat genader was, was daar net een wat geweier bet. Hiema is 'n 

afspraak gemaak om by die ITO te ontmoet vir die onderhoud. A1mal wat beloof 

het om te kom, bet opgedaag. 

Daar is later vier kliente by die groep gevoeg, om te sien hoe die vier se terugvoer 

sou verskil van die eerste sewe, want die vier bet nie aan die onderhoude 

deelgeneem nie. Hulle bet net aan die kritiek in die tweede helfte van die 

navorsing deelgeneem. Die ko-optering van die vier bet op dies elf de wyse as die 

vooraf gaande geskied. 

1.4.2 Data-insameling en -verwerking 

Die inligting is bekom eerstens deur onderhoude te voer. Die vrae vir die 

onderhoude is verkry uit die werke van Jenkins (1996); Johnson et al (1997); 

Moran et al (1995); Sells et al (1994); Smith et al (1993); Smith et al (1994) en 

Smith et al (1995b). Vrae wat hierdie navorsers as belangrik aangetoon bet, is 

gebruik as 'n basis (sien Bylaag A). Die vrae is eers deur die supervisors van die 

onderskeie terapiesessies deurgewerk. Op hulle aanbeveling is sommige vrae 
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gewysig en ander vrae is bygevoeg. Die vrae wat gebruik is, is volledig in Bylaag 

B van hierdie studie weergegee. Hierdie vrae is slegs gebruik om die gesprek 

gedeeltelik te struktureer en het nie as aanduiders van vooraf gestruktureerde 

kategoriee gedien nie. Daar is dus ook nie gepoog om die inligting wat deur die 

onderhoude verkry is op enige statistiese manier te verwerk nie. 

Die onderhoude met die deelnemende kliente is almal op band vasgele. Daarna is 

een onderhoud ewekansig geselekteer en verbatim getranskribeer. Dit is gedoen 

om 'n algemene basis daar te stel waarop die ander onderhoude gelnterpoleer kon 

word. Die inligting is vervolgens nagegaan om eerstens die persoonlike 

verwysings na die klient se eie probleem weg te laat, aangesien daar net in die 

terapeutiese prosedure belanggestel word. Dit het die klient se anonimiteit 

verhoog. Tweedens is bepaal watter faktore deur die klient uitgelig is as bydraend 

tot sy/haar herstel en watter faktore teenproduktief was. Die getranskribeerde 

terugvoer is gebruik as die basis vir die eerste ko-konstruksie van die 

reflekteringspanpraktyk. 

Hierna is daar na al die ander bande geluister, en elk van hierdie terugvoere het 

weer 'n bydrae gelewer om die terapeutiese reflekteringspanpraktyk ryker te 

beskryf. Die bandopnames is aan die hand van die getranskribeerde onderhoud 

bestudeer om vas te stel of hulle die terapeutiese proses op enige manier anders 

beskryf, wat sou kon lei tot 'n nuwe begrip van die terapeutiese proses. Die 

woorde van die deelnemers is so ver moontlik net so by die getranskribeerde 

onderhoud bygevoeg. My bydrae was slegs om te poog om die verhaal tot 'n 

geheel saam te stel sodat ek die stem van die verskeie deelnemers daarin kon 
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vemeem, en daardeur te sien hoe die terapeutiese gebeure in die proses na vore 

tree. 

Hierdie ryker beskrywing is aan die kliente teruggegee sodat hulle skriftelik 

daarop kon reflekteer. Elk van die skriftelike refleksies is weer aangewend om die 

terapeutiese praktyk ryker te beskryf. 'n Verdere toevoeging tot die ryker 

beskrywing van die terapeutiese proses was die bydrae van vier deelnemers wat 

nie aan die oorspronklike onderhoude deelgeneetn het nie. Hulle kon help om die 

terapeutiese proses nog ryker te beskryf. 

Die totale verhaal van die reflekteringspanterapie soos deur die kliente weergegee 

deur die loop van die hele ondersoekproses, word in Hoofstuk Vier gerapporteer. 

My refleksie op hierdie ryker beskrywing word in Hoofstuk Vyf en Ses bespreek. 

Die beskrywing in Hoofstuk Vier en Vyf kan dien as deel van die ryker 

beskrywing van reflekteringspanterapie en sal hopelik ander navorsing stimuleer. 

1.4.3 Aanbieding van die resultate 

Die resultate word aan die hand van die narratiewe model aangebied. In Hoofstuk 

Vier word daar nie gepoog om die kliente se verhaal op te breek in verskillende 

kategoriee nie. Hierdie werkswyse is ook in lyn met die narratiewe werkswyse, 

wat bepaal dat daar nie gewerk word aan die hand van vooropgestelde kategoriee 

nie, maar dat daar geluister word na dit wat die respondent se en dat die 

terugrapportering van die respondent 'n sekere betekenis dra wat dan deur die 

navorser verder toegelig kan word. Die inligting word ook so weergegee dat die 
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onderskeie bydraes van die kliente nie identifiseerbaar is nie. Sodoende word die 

etiese aspekte van die navorsingsverslag so gehanteer dat die etiese kwessies nie 

'n probleem in die verslaggewing is nie. 

Ten spyte van die metode van aanbieding van die inligting het ek my nog steeds 

bekommer oor die verwerking van die woorde van die respondente in die groter 

geheel. Die woorde van 'n respondent word tog in 'n ietwat antler konteks geplaas 

as dit saam met die woorde van antler respondente in een verhaal verwerk word. 

Dus kan dit gebeur dat die navorser die respondent se woorde bewustelik of 

onbewustelik vir eie gewin aanwend. Daarom is die verwerkte verhaal van die 

respondente weer aan bulle terug gegee sodat bulle kommentaar kon lewer op die 

verwerkte verbaal. Die respondente was dus in staat om die verwerkte verbaal te 

aanvaar of te verwerp. Die respondente is daardeur bemagtig en bulle bet ook 

mede-aanspreeklikheid aanvaar vir die finale verbaal soos dit in Hoofstuk Vier 

weergegee is. 

Die groep respondente wat net aan die laaste skriftelike terugvoer deelgeneem bet, 

is gebruik om vas te stel of die verhaal wat in Hoofstuk Vier weergegee is, kan 

dien as 'n basisverbaal vir reflekteringspanterapie. Hulle het net die verhaal in 

Hoofstuk Vier gehad, waarop hulle dan skriftelik moes reflekteer. Hulle bydrae is 

dan ook vergelyk met die van die oorspronklike respondente. Die twee groepe 

respondente se bydrae is daarna tot 'n eenheid verwerk. Hierdie eenheid is dan tot 

die verhaal in Hoofstuk Vier bygevoeg op so 'n wyse dat dit die prominente 

bydraes van die respondente in die verhaal uitlig. 
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Die bespreking van die reflekterende navorsmg word vooraf gegaan deur die 

teoriee waarop die reflekteringspanterapie gebaseer is, sodat daar later in 

Hoofstukke Vier en Vyf betekenisvolle vergelykings gemaak kan word tussen die 

terugvoer wat die kliente gegee het en die teoretiese beginsels waarop die hele 

reflekteringspanterapie berus het. Met die oog op die skakeling tussen 

reflekteringspanterapie en die teologie word daar nou in Hoofstuk Twee aan die 

relevante teologiese aspekte aandag gegee. 
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HOOFSTUK2 

PRAKTIESE TEOLOGIESE POSISIONERING 

2.1 INLEIDING 

In die bespreking is die doel geensins om volledig oor die teologiese studieveld te 

rapporteer nie. Daar word bloot gepoog om aan te dui wat die stand van sake ten 

opsigte van die pastoraat is. Praktiese teologie het vyf afdelings, waarvan sorg een 

is. Sorg word weer onderverdeel in (Heyns & Pieterse 1994:15-19): 

~ onderlinge sorg, 

~ pastorale sorg, en 

~ pastorale berading of dan pastorale terapie. 

Die navorser fokus op pastorale terapie. Barth (soos aangehaal in Heyns & 

Pieterse 1994:6) het gese teologie is die bestudering van die mens se geloof in 

God, en die uitsprake van die mens se geloof oor God. Teen hierdie agtergrond 

word daar vervolgens gekyk na die drie hoofuitgangspunte wat 'n rol in pastorale 

terapie in modemistiese teologie gespeel het. 
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2.2 BENADERINGS IN DIE TEOLOGIESE STUDIEVELD 

In die praktiese teologie is daar hoofsaaklik drie benaderings wat deur Burger 

( 1991 b) beskryf word, naamlik: 

> die konfessionele, 

> die korrelatiewe, en 

> die kontekstuele benaderings. 

Dit is egter nie die enigste of allesomvattende benaderings nie. Daar was in die 

laaste dekade juis vemuwing wat as gevolg van die inherente dinamika van 

sosiale aktiwiteit ontstaan het. Hieronder word eerstens die drie ouer benaderings 

bespreek, gevolg deur 'n kort oorsig van die post-modeme benaderings (in 2.3). 

Die konfessionele benadering beskou die Bybel as die enigste kenbron 

waarvandaan die praxis deduktief afgelei word. Die ampte4 is in diens van die 

kerk, vir die kerk (Wolfaart 1992:6). Heyns (1998), in 'n lesing by die ITO, het 

die konfessionele benadering soos volg beskryf: Die Bybel is die norm waarvan 

die beginsels van lewe afgelei word. Hy meen egter dat hierdie beskrywing nie 'n 

houbare definisie is nie. Hierdie mening kom reeds voorheen in Heyns en Pieterse 

(1994:5-6) voor. Hy se verder dat die verskillende indelings van die teologie net 

verskillende perspektiewe is op dieself de onderwerp. As dit dus hi er gaan om 

4 Die begrip ampte, verwys na mense wat in die kerk hulle dagtaak verrig, as leraar, pastoor, biskop ens. 
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teologie, gaan dit ook om die praktiese teologie soos dit vorm aanneem in die 

pastorale terapie (Heyns & Pieterse 1994:6). Dit bring mee dat terapeutiese 

beginsels direk van die Bybel afgelei moet word. 

Heyns (Heyns en Pieterse 1994:38-40) sien die teologiese benadering egter vanuit 

'n ander perspektief. Hy bespreek die korrelatiewe benadering aan die hand van 

Zerfass. Hierdie benadering gebruik nog steeds die Bybel, maar nie in 'n 

dominante normatiewe rol nie. Dit staan in kontras met die konfessionele 

benadering waar die Bybel die norm was. Die praxis kry ook 'n plek, dus word 

die handeling van die mens nou 'n belangrike deel van die teorie, inderdaad tot 

die mate dat Heyns praxis teenoor teorie in 'n bipolere model voorstel (Heyns & 

Pieterse 1994:36). Zerfass se model stel 'n dinamiese praxis voor, waar die 

praktyk ondersoek word en gekorreleer word met teologiese oorlewerings. 

Hierdie proses lei tot nuwe teoriee wat dan in die praktyk toegepas kan word. Die 

neerslag van 'n meganistiese teoretiese benadering word duidelik in die bostaande 

weerspieel, naamlik dat kennis van die teologie eerder kennis is wat die handeling 

van mense in hulle bemoeienis met die Boodskap verteenwoordig. Hiervolgens 

word die objek van navorsing binne die objektiewe, waameembare gedrags

wetenskap geplaas (Burger 1991b:60). Heyns en Pieterse (1994:38-39) stem saam 

met Zerfass dat alles nie meer gaan oor die kerk nie maar eerder oor die mens van 

die kerk. 

Wolfaardt (1992) voeg verder by dat die aanbieding van praktiese toelogie nie 

meer soseer gerig is op die opleiding van ampswerkers nie, maar op die 

ontwikkeling van praktiese teorie in 'n meer diverse akademiese atmosfeer. 
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Sodoende ontstaan daar 'n oopheid wat 'n ekumeniese werkswyse akkommodeer 

(Wolfaardt 1992:10; Deist 1984:52,60). Die kommunikatiewe handeling van die 

mens met ander mense in die teenwoordigheid van God is nou die tema van 

ondersoek (Heyns & Pieterse 1994:49-60). Rossouw (1993:899) stel dit soos 

volg: Die mens moet sy lewe so inrig dat dit in pas kom met die groter verhaal 

van God. Die teoretiese belangstelling fokus op die aktiwiteit van die mens. 

Burger (1991b:61) het in sy ondersoek nog 'n derde benadering genoem, naamlik 

die kontekstuele benadering. Hy is van mening dat De Gruchy 

verteenwoordigend van die benadering is. Die kontekstuele benadering word 

verder beskryf as 'n dieptekennis van 'n situasie waarbinne die praktiese teologie 

verwesenlik word en nie soseer in die vertolking van die Bybel nie. Die 

benadering beywer horn om situasies so te beskryf dat dit tot verandering in die 

situasie sal lei (Burger 1991b:61). Die kollektiewe handeling van die mens in die 

kerk en gemeenskap tree in hierdie benadering sterk na vore. Die fokus verskuif 

van opleiding na gemeenskapshandeling (Wolfaardt 1992: 13; Deist 1984:56). 

2.3. POST-MODERNISTIESE TEOLOGIESE BENADERINGS 

2.3.1 Inleiding 

Soos in enige veld is daar ook in die teologie 'n dinamika wat verandering 

meebring. Dat post-modemistiese denke ook neerslag vind in die teologie is dus 

nie verbasend nie. Tog het die teologie eiesoortige probleme met sommige van 

die begrippe wat deel uitmaak van die nuwe denkrigting. Reeds in 1993 het 
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Pieterse (1993:5) hierdie postmodeme epistemologiese wending as volg beskryf: 

'Ons is nou in 'n oorgangstydperk wat ons beslis sal lei na 'n nuwe era, 'n nuwe 

geestestroming in wereldgeskiedenis. Ons kan dit nie oorsien nie, ons het nie 'n 

behoorlike naam daarvoor nie (daarom word dit nog net as postmodern aangedui), 

en die kenmerke daarvan is vaag. Maar die dagbreek van hierdie nuwe tydvak het 

opgedaag'. Voorbeelde van die nuwe benadering sien ons in die werk van Dill en 

Botha wat hieronder bespreek word. 

2.3.2 Sosiale konstruksie benadering soos beskryf deur Dill 

Dill gebruik die voorgaande benaderings as vertrekpunt, maar sluit nouer aan by 

die korrelatiewe benadering, veral soos dit deur Heyns en Pieterse beskryf word. 

Hiervolgens word praktiese teologie 'n studie van die mens se kommunikatiewe 

handeling in die teenwoordigheid van God en met God in gebed. Daar word 

teruggewerk na die sisteemteorie om sodoende 'n fundering te vind wat aandui 

dat teologie 'n wetenskap in eie reg is (Heyns & Pieterse 1994:51-54). So 'n 

siening kan as modemisties beskou word. Dill gaan egter oor tot die plasing van 

die praktiese teologie/pastoraat in die post-modemistiese tyd (Dill 1996:245-251). 

Hy aanvaar die 'not-knowing'5 posisie as sy vertrekpunt. Die hoofkenmerk van sy 

benadering is dat betekenis deur interaksie met die bree samelewing ko-

gekonstrueer word. Hierdie sosiale konstruksies van betekenis staan bekend as 

diskoerse. Verder word aanvaar dat mense deur en in diskoerse ontmoet. Een 

belangrike diskoers is die Christelike teologie. 'n Onderafdeling van Christelike 

5 'Not-knowing' verwys na 'n narratiewe tegniek wat Dill nie vertaal het nie (sien onder 3.5.3 die 
uiteensetting daarvan). 
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teologie is pastorale terapie. Die begrip God is ook so 'n ko-gekonstrueerde 

diskoers. Die diskoers word ko-gekonstrueer in die ontmoeting van buitegetuies, 

byvoorbeeld, die ontmoeting tussen die mens, die Bybel en ander mense in relasie 

tot God se skepping (Dill 1996:251-153). In aansluiting by Dill se verklaring oor 

die plek van die Bybel in 'n mens se lewe, is belangrik want White se (1997:23), 

dat om deel te wees van 'n verhaal, mens erkenning moet gee aan die plek van 

ander mense in jou lewe, kontak moet maak met die geskiedenis en jou 

lewensverhaal in kontak bring met ander mense se verhale, sodat jou (Christelike) 

lewe ryklik beskryf kan word. Verder definieer White (1995:29) die verhaal as 

'an account of events unfolding in a specific sequence across time and 

according ... to a dominant plot'. Die dominante tema in die geval is God. Die 

buitegetuies is die Bybel en belydenisskrifte. Laasgenoemde twee le in 'n 

historiese tydsekwensie6 maar spreek die huidige tydsekwensie aan. White 

(1998: 1) se: ' ... linearity is invariably evoked as people's experiences of events 

are situated in progressions of events that unfold through time'. Hy se verder: 

' ... people traffic in meaning that are relevant to and shared by communities of 

people'. Die Christelike gemeenskap is bier ter sprake. Die gebeure is ons 

betrokkenheid by hierdie dominante tema God in die huidige tydsekwensie. 

Hierdie konteks werk ook integraal saam met 'n mens se eie konstruksie van 

sy/haar verhouding met God. Soos Myerhoff (1982: 111) se: 'Without "Re-

membering" we lose our histories and our selves.' Dit beteken dat, as ons onsself 

6 'Tydsekwensie' verwys na gebeure wat 'n verloop in tyd het, die gebeure kan selfs in sy geheel in die 
verlede, hede of toekomende tyd sy plek inneem. So is byvoorbeeld die Bybel in sy geheel 'n geskrif wat 
historiese insidente verhaal, wat elk 'n verloop in tyd het, maar die hele reeks gebeure Je as geheel in die 
verlede. 
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nie as deel van die Christenverhaal reken nie, ons daardie identiteit verloor. Die 

gesprek oor God is 'n voortdurende gebeure. Daarom is my weergawe van Dill se 

werk ook net nog 'n interpretasie wat deel van die gesprek oor God uitmaak. 'n 

Ander deel van die gesprek vind ons by Botha (1998). 

2.3.3 Sosiale konstruksie benadering soos beskryf deur Botha 

Botha (1998) werk vanuit 'n post-modemistiese model soos dit tot uiting kom in 

die narratiewe teorie. Die verhale van 'n mens se lewe word ko-gekonstrueer en 

speel sodoende 'n belangrike rol in 'n mens se lewe. Dit is natuurlik dat die 

Bybel, as 'n historiese verhaal, ook 'n ko-konstruksie van die mense van daardie 

tyd is. Die Bybel as 'n betekenisvolle verhaal in die lewe van 'n Christen word 

dan 'n teks wat meedoen aan die konstruksie van die verhaal van die 

Christenmens. Hierdie ko-gekonstrueerde verhaal van die Christenmens word 

deur die Christenmens geleef. Die Bybel kan dus gesien word as 'n ko

konstrueerder van die mens se lewe, al spreek die Bybel ons aan vanuit sy 

bepaalde historiese konteks. Enige teks, lewend of skriftelik, word deur 

interpretasie nuut gekonstrueer wanneer dit in kontak met die mens kom. Hierdie 

interpretasie neem baie vorms aan, soos meditasie, gesprek of terapie. 

Wanneer ons praat van die Bybel as verhaal is daardie aanname natuurlik 

belangrik vir die betekenis wat ons toeken aan die inhoud van die Bybel. Is God 

dan net deel van 'n geskiedkundige verhaal of is daar iets meer? Is God kenbaar? 

Die vraag is reeds dikwels bespreek en daar is redelik algemene konsensus dat 
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God alle kennis transendeer7• Wat ons van Hom weet is die konstruksies wat ons 

maak in ons gesprekke met ander mense, wat soos ons, hulle besig hou met die 

Bybel en die kultuur wat daaruit voortspruit. Hierdie gesprekke is ook die basis 

vir die ontstaan van ons eie verhale, wat op hulle beurt weer tot vernuwing in 

teologiese teoriee lei. Dit vind ook neerslag in die pastorale terapie (Botha 

1998:160-161). 

2.3.4 Eie vertrekpunt 

Komende vanuit 'n modernistiese tydsvlak, bet ek die afgelope drie jaar met 'n 

post-modernistiese paradigma kennis gemaak. Die funksionering daarvan m 

narratiewe terapie bet my tot die oortuiging gelei dat hierdie paradigma 'n 

bruikbare praxis daarstel. Verder is die deursigtigheid van narratiewe terapie soos 

dit in die reflekteringspanterapie 'n neerslag vind ideaal om die etiese probleme 

rondom konfidensialiteit, behandeling, norms en waardes effektief te hanteer. 

Daar word verder van die veronderstelling uitgegaan dat kennis 'n verhaal is wat 

voortdurend verander en wat geskep word deur die interaksie wat tussen mense 

plaasvind (White 1997:23). Herholdt (1998:219) stel dit as volg: ' ... post-

modernism deems the participation of the subject as essential to our 

understanding of the external world.' Verder is kennis 'n taalkonstruk wat in 'n 

sekere groep mense deur middel van gespreksvoering tot stand kom (Anderson & 

7 Transendeer beteken dat God nie in ons kennisstrukture bestaan nie, want Hy is nie gebonde aan menslike 
beperkings nie. God leef buite ons begrip van tyd en ruimte. 
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Goolishian 1992:3; Efran & Lukens 1985:75). Kennis wat deur 'n groep mense 

gedeel word, vorm diskoerse. Diskoerse bei'nvloed die mens se lewe omdat dit 

betekenisse dra wat onder andere deur eie interpretasies daargestel is (Maturana in 

Efran & Lukens 1985:25). Hierdie betekenisse kom tot stand terwyl 'n mens in 

gesprek is met ander mense oor die tekste van 'n onderwerp. Die gesprek het nie 

'n einde nie, die teoretiese verhaal word voortdurend nuut oorvertel, anders het dit 

geen voortbestaan nie. Geertz (1983:176-177) stel dit as volg: 'Texts require 

multiple contextualisation in order to be well read.' Dit is in die hervertellings van 

die teoretiese verhaal dat hierdie studie sy beslag vind. 

Dus sluit my benadering nou aan by die benaderings van Dill en Botha wat ook 

die sosiale konstruksie en narratiewe teoriee aanhang. Ek aanvaar teologies dat 

die verhaal van die mens wat betrokke raak by God deur die getuienis van die 

Bybel en ander teologiese geskrifte bei'nvloed word. Die interaksie tussen mense 

wie se verhale deur God bei'nvloed word, vorm deel van die konstruksie van die 

diskoers wat rondom die tema van God ontwikkel. 

In pastorale terapie word die verhale van mense oorvertel. Hierdie verhale sal dus 

ook gedeeltelik die verhaal van God reflekteer soos die verhaal van God sy plek 

inneem in daardie persone se verhale. Die terapeut se eie verhaal staan, uit die 

aard van die feit dat die terapeut as pastorale terapeut optree, ook te midde van die 

verhaal van God. Dus sal hierdie terapeutiese benadering met gemak in die 

pastorale opset gebruik kan word. 
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2.4 TEOLOGIESE BEGRONDING 

Wanneer daar met mense gewerk word, is daar altyd vrae oor hulle totale wese en 

die lewenskontekste waarbinne hulle lewe. Hierdie stelling bring 'n hele aantal 

onderwerpe op die tafel soos politieke, sielkundige, sosiologiese, rasse- geslags

ouderdoms- en antler kontekste wat ook die godsdienstige en praktiese teologiese 

aspekte insluit. Die volledige spektrum kan onmoontlik in hierdie studie bespreek 

word. Ek baken die studie dus af om te fokus op pastorale terapie. 

Binne die Christelike pastorale terapie (of pastorale terapie in 'n antler geloof) 

werk kliente en terapeute wat reeds 'n keuse vir Christus (of 'n antler spesifieke 

geloof) in hulle lewe gemaak het. Hierdie keuse plaas die betrokke mense in 'n 

konteks waar sekere norme en waardes hulle handelinge sal belnvloed. Maar 

selfs dit beteken nie dat daar met 'n homogene groep gewerk gaan word nie, want 

die kliente kom deesdae feitlik altyd van uiteenlopende kulturele en sosiale 

agtergrond (en dus ook uit antler godsdienste). Browning (1983:13) se: ' ... gone is 

the day where pluralism meant nothing more than facing some of the doctrinal 

differences between Baptists, Methodists, and Presbyterians.' Browning 

(1983: 13) is verder van mening dat kerkleiers verantwoordelik is daarvoor om 'n 

'religio-ethical universe of meaning' te skep waarbinne die praxis plaasvind. 

Hierdie uitspraak stel 'n werkswyse voor waar die pastor die teorie moet 

omtwikkel en dan moet toepas, wat op 'n baie konfessionalistiese benadering dui. 
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In hierdie studie pas die konfessionele benadering nie in nie. Die studie sluit 

makliker aan by Heitink (1999:8-9) se model van twee praxisse wat onafskeidbaar 

deel van mekaar is en ook deel van die Christelike samelewing.Volgens horn is 

die eerste van hierdie twee praxisse 'God's action mediated through human 

action [my beklemtoning] as the theological center of gravity of practical 

theology' (Heitink 1999:8). Die tweede praxis verwys na 'a domain of action, 

where individuals and groups, motivated by their personal ideals and driven by 

varying interests, make specific choices and pursue specific goals' (Heitink 

1999:9). 

Op grond van die meervoudighede in die mense se lewensituasie vra Fromm 

(1979:4) homself af of daar so iets is soos 'n normale samelewing, in die lig 

daarvan dat selfs godvresende mense in die verlede bitter oorloe teen mekaar 

geveg bet. 'n Ander voorbeeld wat Fromm (1979:141) voorhou, is·dat deelnemers 

aan 'n navorsingsprojek in die VSA te kenne gegee bet dat hulle aan God glo, 

maar dat weinig van hulle bekommerd was of hulle gered was of nie. Hoe 

ontstaan die norm- en waardesisteme wat sulke teenstrydighede moontlik maak? 

Moore (1974:69) se dat die verskille ontstaan omdat mense nie net Christen is nie, 

maar ook aan ander samelewingsisteme behoort wat die konteks van hulle lewe 

beYnvloed. Gerkin (1991: 13) stem saam as hy se: 'Christian presence and vocation 

in the larger society is increasingly influenced by a pluralism of values, norms, 

and visions of the good life, not all of which are compatible with a Christian 

perspective.' Moore (1974:69) reken dat daar as gevolg van die meervoudige 



38 

deelname aan verskillende groepe nooit sprak:e kan wees van 'n onveranderlike 

norm- en waardesisteem nie. 

Wanneer mens hierdie veelvuldige samelewing- samehorigheid in narratiewe taal 

vertaal, kan 'n mens se dat die dominante 'normatiewe' verhaal altyd 'n 

altematiewe 'normatiewe' verhaal as onderdeel het (White 1995:19). Tog is 

Gerkin en Moore se standpunte nie totaal dieself de nie. Moore pro beer om die 

verandering in norm- en waardesisteme vanuit samelewingsisteme as konteks toe 

te lig. Net so gebruik Browning (1983:50-51) 'n korrelatiewe metode om tussen 

die 'Christelike' en 'normale' lewensisteme 'n normatiewe handelingswyse daar 

te stel. Daarenteen se White die verandering van norme en waardes geskied aan 

die hand van individue se deelname aan die ko-konstruksie van nuwe 

'normatiewe' verhale. White se uitspraak: is ook in lyn met Efran en Lukens 

(1985:28) se stelling dat verandering in 'n sisteem kom deur individuele 

verandering. Ek stem saam met Heitink (1999:168) in die verband, veral soos hy 

dit in sy tweede praxis uiteensit as hy se mense is ' ... the actors who bear 

responsibility for their own life'. 

Dit is duidelik uit dit wat hierbo gese is dat daar 'n veranderende praxis is binne 

die geskiedenis van die kerk. Dit onderstreep die dinamika van die menslike 

Christelike samelewing. Hierdie dinamika word dan ook weerspieel in pastorale 

terapie. In die eerste plek is daar verskillende terapeutiese kulture, elk met sy eie 

vorrningskonteks en -geskiedenis. Daar is ook verskillende teoretiese en teo

logiese benaderings wat as onderbou vir die terapiee dien. Mens kan dus aanvaar 

dat die beskrywing hieronder slegs een van 'n aantal moontlike benaderings is. 
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Verder werk die terapeut met mense wat elk hulle onderskeie vorming ondergaan 

het deur hulle eie geskiedenis en die konteks waarin hulle hulself bevind het, wat 

elkeen van hulle 'n unieke persoon maak. 

Heitink (1999:7) verwys na 'n 'practical theology, which chooses its point of 

departure in the experience of human beings and in the current state of church and 

society'. Dit klink asof hy verwys na die kontekstuele sfeer, dan voeg hy egter by 

dat hierdie praktiese teologie inderdaad gekenmerk word deur 'n 'methodology 

that takes empirical data with utter seriousness, take these as its starting point and 

keeps them in mind as it develops its theory'. Die laaste gedeelte van sy stelling 

neig sterk na die korrelatiewe benadering. Dus is Heitink se benadering dualisties 

van aard, waarby hierdie studie sterk aansluiting vind, met die verskil dat hierdie 

studie die klem plaas op die persone in aksie en die verhale wat hulle van hulself 

vertel. Hierdie verhale dien in die studie as die basis vir teorie- en 

praktykvorming. Die verwysingsraamwerk vir praktiese teologiese teoriee is dus 

gesetel in die ko-konstruksie van die praxis deur al die deelnemers aan die praxis. 

Die teoriee kristalliseer uit 'n verskeidenheid van praxisse. 

Die kulturele aspekte mag nooit uit die oog verloor word nie, want, soos Heitink 

( 1999:9) se: 'The word praxis is ... broader than practice. It also refers to theory 

because of the values, norms, and interests involved.' 

As daar na norme en waardes gekyk word, is daar altyd die vraag na wat reg is en 

verkeerd is in mense se optrede. Dus beweeg mens na die vlak van die etiese 

kwessies wat in pastorale terapie van belang is, met die wete dat die etiek nie 'n 
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normatief-voorskriftelike werkswyse is nie, maar eerder 'n prosedure van 

ontleding en evaluering waarin optrede normatief beoordeel word in 'n gegewe 

konteks en binne 'n groepsamestelling aan die hand van sekere uitkomste 

(Kretzschmar 1993:11-12). Ek deel egter nie Kretzschmar se siening van 'n norm 

nie. Sy definieer 'n norm as 'iets wat as inherent reg beskou word' en wat 'geen 

verdere regverdiging' vereis nie (Kretzschmar 1993: 11). Hierdie definisie is baie 

konfessionalisties en pas dus nie in die raamwerk van die huidige studie in nie. Ek 

sou 'n norm eerder definieer as 'n begrip wat ko-gekonstrueer is binne 'n groep 

mense wat legitimiteit aan die begrip verleen. 

Dobriner (1969:74) definieer 'n norm as volg: 'Norms are rules, standards, 

expectations, or guides which define social situations. They are abstract patterns 

for specific conduct held in the mind of the actor.' As dit waar is, dan kan ek nie 

saamstem met Browning (1983:12-13), wat die skepping van norme en waardes 

van pastorale terapie as 'n taak van die teoloog beskou nie. In hierdie studie moet 

die vorming van norme en waardes in pastorale terapie eerder beskou word as ko

konstruksies wat tussen die betrokke persone in elke terapeutiese situasie nuut 

gekonstrueer moet word, binne die konteks van die geloofsgemeenskap en hul 

etiese verhale, dus as 'n tipe interpersoonlike korrelasie. Die feit dat mense 

hierdie normatiewe konstruksies intemaliseer deur interpretasie, voorkom dat daar 

'n situasie ontstaan van 'anything goes'. Kotze (1994:29) se: 'Attending to these 

issues involves responsible action and not mere relativism'. Heitink (1999:168) 

spreek ook hierdie verantwoordelikheid aan wanneer hy aandui dat mense die 

'akteurs' is 'who bear responsibility for their own life, for that of others, and for 
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society as a whole'. Hy se verder: ' ... they all do this on the basis of their own 

norms and values ... ' 

Dobriner (1969:74) se verder: 'Norms are essentially imaginary constructs, in the 

sense that the only objective indication that they exist is seen in the patterned 

behavior of persons in recurrent situations'. Die vraag ontstaan dan wie die 

kenner is van hierdie patrone van handeling in die pastorale terapie. Dobriner 

(1969:74) se dat gelntemaliseerde patrone 'n persoon se lewe rig, dus is die 

kenner van die norms en waardes wat 'n persoon se lewe rig die persoon self. In 

die lig hiervan wil ek 'n stelling wat Browning (1983:64) maak, teenstaan, 

naamlik: ' .. .it is unfair to make claims on someone else that we are unwilling for 

that person to make on us.' Ek sou eerder se dat ons nie verwagtings van antler 

mag koester nie, behalwe as ons vasgestel bet wat die norme en waardes van 

die persoon self is nie, veral as ons in die pastorale terapie werksaam is. 

Browning (1983:49) self gee toe dat 'a hermeneutical process is necessary for 

understanding the perspectives and meaning of the other people we confront in a 

pluralistic society'. Die terapeut mag nie sy/haar eie norme- en waardesisteme as 

maatstaf vir ander gebruik nie, want dit is onredelik. As die terapeut en die klient 

dus verskillende norme- en waardesisteme het wat elkeen se lewe rig, vra 

Browning (1983:69) met reg waar die terapeut dan inligting kry wat hierdie 

situasie kan ontrafel. 
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Hy stel drie bronne van inligting voor: 

~ eie ervaring van terapeut 

~ godsdienstige tradisie/kultuur; en 

~ die wetenskappe, soos sielkunde, sosiologie en maatskaplike werk. 

Hierdie drie uitgangspunte maak Browning se sterk korrelatiewe benadering 

duidelik. Ek aanvaar dat hierdie drie bronne van kennis wel belangrike kennis kan 

verskaf, maar ek wil 'n vierde bron byvoeg wat uiters belangrik is, naamlik die 

klient self. Hierdie byvoeging gee nou ook 'n kontekstuele kleur aan Browning se 

paradigma. Die eerste drie beoordeel die situasie as 'eksperts' van buite af, en 

bemagtig nie die klient nie. Browning (1983:66) noem egter Christus as 'n 

voorbeeld wat terapeute wys hoe om morele aspekte te hanteer: Christus vergewe 

die sondaar en bemagtig dan die sondaar. Dit is hierdie bemagtiging wat 

meewerk om mense se lewens te verander. Browning (1983:67) le ook klem 

daarop dat ongelykhede in die samelewing aangespreek moet word. As dit in die 

samelewing geld, is dit sekerlik ook van belang in terapie. Daarom moet die 

magswanbalans tussen die klient en die terapeut ook aangespreek word, 'n 

benadering wat ek ook in hierdie studie voorstaan. 

2.5 SAMEV ATTING 

Die benadering wat ek in hierdie studie volg, neig sterk na die interafuanklike 

benadering van Heitink, ( 1999) wat swaar leun op die korrelatiewe en 
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kontekstuele benaderings, met die verskil dat Heitink meer sisteemgeorienteerd is, 

terwyl ek die individu as sosiale wese in die middelpunt plaas. Dus kan die 

terapeut alleen sin maak in die klient se lewe deur die klient se interaksie met 

ander mense in ag te neem. Die korrelasie vind dus plaas tussen individuele 

mense en nie noodwendig tussen groter kennissisteme wat deur een groep mense 

vir ander mense ontwikkel word nie. Sodoende is hierdie korrelasie tussen 

individuele mense die sement waarmee die sosiale groeperinge waarbinne mense 

lewens, saamgebind word. 

Daar is 'n groot verskeidenheid groeperinge, onder andere politieke, sosiale, 

ekonomiese en godsdienstige groeperinge, waaronder die Christelike godsdiens 

met sy onderafdelings soos pastorale terapie tel. Dus kan mens se dat die praxis in 

die pastorale terapie geskep word en saamgebind word deur die betekenis

skepping wat tussen mense ontstaan wat daarby betrokke is. Elke mens se 

verwysingsraarnwerk ontstaan deur hierdie proses van betekenisskepping en begin 

met die eerste kontak met ander mense, naarnlik die kind se eerste kontak met sy 

moeder en vader en daarna met mense buite die familiegroepering. Uit hierdie 

interaksie met ander mense word kennis eie aan 'n groep, soos Christelike norme 

en waardes, van een mens na 'n ander oorgedra. Dit is in die interaksie tussen 

mense dat kulturele aspekte bevestig en verander word en nie deur 'eksperte' van 

buite nie. 

Dus neem die individu in sy/haar sosiale en natuurlike konteks 'n baie belangrike 

plek in binne hierdie studie, wat 'n sterk kontekstuele karakter het. Sonder 

interpersoonlike korrelasie is daar niks wat 'n groepering aanmekaar sal hou nie. 
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Dus is die korrelatiewe en kontekstuele benaderings ook in my benaderingswyse 

belangrik, maar in 'n ietwat gewysigde vorm. 

Ek gaan dus nie in hierdie studie vanuit 'n konfessionalistiese benadering probeer 

om Bybelgegronde norme en waardes vir reflekteringspanterapie neer te le nie. 

Tog is daar nie 'n totale breuk tussen die Bybel en reflekteringspanterapie nie, 

want die terapeut en die kliente het in hulle onderskeie sosialiseringsprosesse 

sekere norme en waardes hul eie gemaak. As daar sterk bande met God in die 

sosialiseringsprosesse gesmee was, sal dit ook in die reflekteringspanterapie, 

sowel as in die norme en waardes wat daar sal geld, figureer. Dat die terapeutiese 

ontmoeting verandering in die lewe van die kliente bewerkstellig, is waar. Dat die 

verandering ook die norme en waardes van die kliente insluit is natuurlik net so 

waar. Volgens Herholdt (1998:220) is waarheid 'relative to the particular social 

context and personal presuppositions of the theologian' asook die van die kliente. 

'Truth' is nie meer 'n onveranderlike onverganklike outoritere objektiewe 

absolute identiteit nie (Herholdt 1998:220). 

Die deursigtigheid waarbinne reflekteringspanterapie gedoen word, bring ook 'n 

verantwoordelikheidsbesef tot die werkswyse, waarin 'truth' altyd weer anders 

gekonstrueer word. Ek dink dat ten spyte van die vemuwing wat daar te bespeur 

is, die sterk kontekstuele en korrelatiewe neiging van die benadering tot hierdie 

studie selfverklarend is. Die narratiewe leerskool het dus 'a higher regard for 

moral and ethical responsibilities, rather than for techniques or packages' (White 

1995:73). 
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HOOFSTUK3 

TERAPEUTIESE DISKOERSE IN REFLEKTERINGSPANNE 

3.1 TERAPEUTIESE OMGEWING 

Die Instituut vir Terapeutiese Ontwikkeling (ITO) is gelee in 'n voorstad van 

Pretoria. Dit is as 'n private buite-instansie verbonde aan die Universiteit van Suid

Afrika. Die ITO is 'n sentrum waar pastorate terapie op 'n gereelde basis gedoen 

word. Dit is ook 'n opleidingsentrum waar magister en doktorale studente in pastorate 

terapie opgelei word aan die hand van 'n narratiewe terapeutiese model. In die 

opleiding word daar gereeld gebruik gemaak van reflekteringspanne. Die 

reflekteringspan bestaan uit magister en/of doktorale studente. Een van die 

reflekteringspanlede tree as terapeut op, onder leiding van 'n supervisor. Die lokaal 

waar die terapie plaasvind is 'n ruim vertrek. Daar is muurversierings, groot 

gemakstoele en 'n klein tafeltjie in die middel van die vertrek. Die atmosfeer is 

die van 'n rustige familiekamer. Die terapeut maak gebruik van 'n blaaibord 

waarop daar gedurende die terapeutiese gesprek geskryf kan word. 

3.2 SOSIALE KONSTRUKSIEDISKOERS 

Die narratiewe benadering vind sy onderbou in 'n sosiale konstruksiediskoers en 

die aannames uit die literatuur is bier van toepassing en word dus kortliks 

bespreek. Kennis is 'n taalkonstruksie en bestaan in taal (Freedman & Combs 

1996:22). Tog word ,kennis ook deur eksteme gesprek in interaksie met antler 

mense in die bestaande konteks gekonstrueer. Andersen (1995: 18-19) is ook van 
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mening dat kennis 'n sosiale konstruk is. Omdat kennis ko-gekonstrueer word 

deur die leerder self, is kennis nie 'n weergawe van 'n objektiewe realiteit nie, 

maar 'n konstruk wat deur 'n groep mense daargestel word (Jenkins1996:224-

225). Volgens Freedman en Combs (1996:22) gee kennis nie die volstrekte alleen 

ware realiteit weer nie, want kennis is nie onathanklik van die kenner nie, 

aangesien die kenner ook kennis vind deur inteme gesprek (Von Glasersfeld 

1991:20). Dus word kennis deur diskoerse bei'nvloed wat deur die kenner 

gei'ntemaliseer is (Freedman en Combs 1996:15; Epston 1998:39,61). 

Diskoerse is 'n bepaalde wyse van praat en doen soos ko-gekonstrueer deur 'n 

groep mense (Lowe 1991:45). Diskoerse is dus begripstrukture wat betekenis gee 

aan die lewe (Anderson & Goolishian 1992:2). Hierdie betekenis kom tot stand 

deur die interpretasie van nuwe inligting aan die hand van bestaande diskoerse en 

deur die wyse waarop die konstrueerder sy/haar eie konstruksie daaruit maak 

(White 1998:3). So word diskoerse ook sosiaal gekonstrueer en nuwe konstrukte 

word deur interaksie met ander mense tot stand gebring en daarom is betekenis 

sosiaal gekonstrueer (White 1998:3). Hierdie diskoerse is ook die draers van 

etiese kodes wat uit die aard van die konstruksie daarvan deur die sosiale 

gemeenskap gekondoneer word. Hierdie diskoerse is verteenwoordigend van die 

konstrueerders se lewensverhale. W anneer die konstrueerders hulle lewensverhale 

oorvertel, verhaal hulle die dominante gedeelte van die diskoerse. Dit 

verteenwoordig egter nie al die moontlike lewensverhale van die konstrueerders 

nie (White 1995:27), want daar is altyd altematiewe verhale wat benewens die 
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dominante verhaal teenwoordig is. Die verhaal wat mense vertel is die verhaal 

wat hulle lewe (White 1998: 1 ). 

3.3 NARRATIEWE TERAPEUTIESE DISKOERS 

Die operasionalisering van bogenoemde diskoers tree dus in die narratiewe terapie 

na vore daardeur dat kliente die 'eksperts' van hulle eie lewens is. Die terapeut 

word ko-konstrueerder van 'n altematiewe verhaal wat tussen die terapeut en die 

klient ontstaan. Die terapeut is dan in 'n mindere mate verantwoordelik vir 

kliente se herstel. Omdat kliente toegelaat word om die reflekteringspan in aksie 

te sien, is daar 'n deursigtigheid wat help om die kennis/magstruktuur wat altyd in 

'n terapeutiese situasie is, tot 'n mate van sy negatiewe effek te bevry. Die 

terapeut moet slegs die geleentheid skep waarbinne 'n klient sy/haar verhaal kan 

vertel (Anderson & Goolishian 1992:5-6). Tog moet die terapeut bewus bly van 

die meervoudigheid van kliente se verhale. Ook moet die terapeut die dinamika 

van die verhaal verstaan, naamlik dat dit 'n gebeure in 'n tydsekwensie met 'n 

dominante intrige is. Die terapeut moet die verhaal in al hierdie dimensies 

naspeur. 

Daar word nie gepoog om die verhaal 'volledig' of 'beter' te verstaan nie, slegs 

'anders' (Anderson & Goolishian 1992:9). In die soeke na die andersheid van die 

verhaal moet terapeute nie vreemde inligting inbring nie, hulle moet hou by dit 

wat kliente self vertel, want dit is wat vir die kliente van belang is (Andersen 

1995:15). Terapeute moet ook bewus bly van die teenwoordigheid van spore van 

altematiewe verhale in die dominante verhaal, sodat terapeute die geleentheid kan 
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dominante verhaal teenwoordig is. Die verhaal wat mense vertel is die verhaal 

wat hulle le we (White 1998: 1). 

3.3 NARRATIEWE TERAPEUTIESE DISKOERS 

Die operasionalisering van bogenoemde diskoers tree dus in die narratiewe terapie 

na vore daardeur dat kliente die 'eksperts' van hulle eie lewens is. Die terapeut 

word ko-konstrueerder van 'n altematiewe verhaal wat tussen die terapeut en die 

klient ontstaan. Die terapeut is dan in 'n mindere mate verantwoordelik vir 

kliente se herstel. Omdat kliente toegelaat word om die reflekteringspan in aksie 

te sien, is daar 'n deursigtigheid wat help om die kennis/magstruktuur wat altyd in 

'n terapeutiese situasie is, tot 'n mate van sy negatiewe effek te bevry. Die 

terapeut moet slegs die geleentheid skep waarbinne 'n klient sy/haar verhaal kan 

vertel (Anderson & Goolishian 1992:5-6). Tog moet die terapeut bewus bly van 

die meervoudigheid van kliente se verhale. Ook moet die terapeut die dinamika 

van die verhaal verstaan, naamlik dat dit 'n gebeure in 'n tydsekwensie met 'n 

dominante intrige is. Die terapeut moet die verhaal in al hierdie dimensies 

naspeur. 

Daar word nie gepoog om die verhaal 'volledig' of 'beter' te verstaan nie, slegs 

'anders' (Anderson & Goolishian 1992:9). In die soeke na die andersheid van die 

verhaal moet terapeute nie vreemde inligting inbring nie, hulle moet hou by dit 

wat kliente self vertel, want dit is wat vir die kliente van belang is (Andersen 

1995:15). Terapeute moet ook bewus bly van die teenwoordigheid van spore van 

altematiewe verhale in die dominante verhaal, sodat terapeute die geleentheid kan 
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skep om die spore van die altematiewe verhaal uit te brei na 'n substansiele deel 

van die nuwe verhaal. Die nuwe verhaal, wat 'n ko-konstruksie van terapeut en 

klient is, moet verder uitgedra word sodat die klient daardeur erkenning kan kry vir 

sy/haar nuwe verhaal (White 1995:34). Ook moet die nuwe verhaal deur ander 

gehoor word sodat hulle die nuwe gedrag wat daaruit voortvloei kan ondersteun 

(White 1995:33). 

In die bespreking wat hiema volg, word daar gepoog om die probleem wat 

Mouton (1989:33) geopper het, te oorbrug. Hy se naamlik dat navorsingswerk 

gedoen word sonder om die teoretiese basis waaruit gewerk word, behoorlik te 

integreer. Hy verwys nie na die teorie wat die navorsingsmetodologie se onderbou 

is nie, maar na die teorie van die saak wat ondersoek word, in die geval die 

narratiewe teorie soos dit in reflekterende spanwerk opgeneem word en in 

pastorale terapie toegepas word. Die narratiewe diskoers word vervolgens 

bespreek aan die hand van drie dimensies wat in reflekterende spanwerk 

verteenwoordig word. Die wyse waarop reflekterende spanwerk in elk van die 

dimensies by narratiewe terapie inskakel, word ook bespreek. 

Narratiewe diskoers, soos dit tans verstaan word, <lien as vertrekpunt vir hierdie 

bespreking. Vervolgens word daar gepoog om narratiewe diskoerse so te beskryf 

dat die perspektiewe wat hulle aan reflekteringspanterapie gee, sigbaar word. Die 

hervertelling wat nou volg, maak deel uit van die dominante diskoerse in 

narratiewe terapie. Dit maak ook deel uit van die bestaande dominante diskoerse 

in reflekterende spanwerk. Hierdie bespreking vorm aan die een kant 'n deel van 

die ko-konstruksie van my teoretiese verhaal, wat deur die onderskeie diskoerse 
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bei"nvloed word. Aan die antler kant dien dit ook as 'n herbeskrywing van die 

diskoerse soos dit deur my eie perspektiewe bei"nvloed word. So gesien, is die 

hele gebeure 'n ko-konstruksie van reflekteringspanterapie soos dit deur 

narratiewe terapie bei"nvloed word (White 1997:13-14). 

Suiwer reflektering van narratiewe diskoerse is nooit moontlik nie, want die 

kenner dra altyd sy/haar interpretasie van dit wat geken word by tot die kennis. 

Interpretasie is een van die onderdele van kennisvorming wat hydra tot die ryker 

beskrywing van narratiewe diskoerse. Wat hier volg is nie 'n poging om die 

feitelike waarheid te ontdek nie, maar om 'n 'antler' ryker beskrywing van 

narratiewe diskoerse weer te gee. Die beskrywing gee nuwe betekenis aan 

narratiewe diskoerse, wat weer op hulle beurt deur die lesers hiervan her

interpreteer gaan word. Sodoende is die bespreekte diskoerse in die navorsings

verslag na afloop van die skryfproses in die hande van die leser, wat yl 

gevolgtrekkings kan maak of voortbou om die narratiewe diskoerse ryker te 

beskryf. Dit is hierdie proses van voortdurende interpretasie wat hydra tot die 

vorming van betekenisvolle diskoerse wat narratiewe reflekterende spanwerk 

beskryf en daaraan vorm gee (Geertz 1973:5, White 1997:136). In die proses is 

daar verskeie mense wat hierdie narratiewe diskoers en reflekterende spanwerk

diskoers met mekaar deel, en dit is in die beskrywing en herbeskrywing wat 

tussen hulle plaasvind dat narratiewe reflekterende spanwerkteorie betekenis kry 

en behoue bly (White 1997:16). Soos Geertz (1973:29) dit stel: 'Monologues are 

of little value here, because there are no conclusions to be reported; there is 

merely a discussion to be sustained.' 
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3.4 DIMENSIES VAN REFLEKTERINGSPANTERAPIE 

Hoffman (in Jenkins 1996:221) het begin om 'n onderskeid te maak tussen 'n 

refleksiewe en 'n reflekterende benadering wanneer daar met kliente gewerk 

word. Hierdie onderskeid word nie gemaak om kategoriee as weergawe van die 

objektiewe realiteit daar te stel nie. Dit beskryf slegs narratiewe diskoerse om die 

terapeut te help om betekenis te gee aan die interaksie wat tussen die klient en die 

terapeut plaasvind. Die bespreking wat volg het ook uitsluitlik ten doel om die 

gesprek waarin die altematiewe verhaal van 'n klient tot sy reg kom te bevorder 

deur dit 'anders' te beskryf. 

Die volgende drie dimensies, naamlik narratiewe reflektiewe spanwerk, 

narratiewe reflekterende spanwerk en narratiewe refleksiewe spanwerk, beskryf 

verskillende momente of aktiwiteite wat in reflekteringspanterapie voorkom. Daar 

word dus nie 'n keuse gemaak tussen die gebruik van die verskillende dimensies 

nie, want hulle vorm elk deel van 'n groter geheel van die terapieproses. In die 

onderstaande integrasie van die dimensies in die breere terapeutiese teorie word 

slegs die hoofmomente uitgelig. Die dimensies is nie gekompartementeerde 

onderling uitsluitende handelswyses nie. Hulle word net in sekere dele van die 

terapeutiese konteks die hoofkarakters. 

3.4.1 Narratiewe reflektiewe spanwerk (interne gesprek) 

Volgens die HAT (Odendal et al 1985:885) en Roux (1996:22) beteken 

reflektiewe handeling om nadenkend met 'n saak om te gaan. Dit kan ook as 'n 
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inteme gesprek beskou word (Andersen 1995:18; Parry 1997:126). Reflektiewe 

handeling verwys dus na 'n uitsluitlike inteme proses wat wel deur eksteme 

waameming bei"nvloed word. Dit hoef egter nie noodwendig deur eksteme 

waameming gestimuleer te word nie. Die reflektiewe handeling in narratiewe 

reflekteringspanterapie is meer prominent by deelnemers wat deur die prosedure 

buite die terapeutiese gesprek staan. 

In die eerste deel van die terapiesessie is dit hoof saaklik die reflekteringspanlede 

wat reflektief handel. Die reflekteringspanlede hoor wat die klient se en 

interpreteer wat hulle hoor deur inteme gesprek. Sodoende ontstaan daar 'n nuwe 

konstruksie van die klient se verhaal by elkeen van die deelnemende 

reflekteringspanlede. Dit is hierdie veelvoudige ander verhale wat later deur die 

reflekteringspanlede se onderlinge gesprek aan die klient oorgedra word. 

Wanneer kliente na die reflekteringspan luister, is hulle weer hoofsaaklik reflek

tief besig. Die kliente hoor wat die reflekteringspanlede se, en in die lig daarvan 

dink hulle na oor die probleem. Die nuwe verhaal wat die klient nou konstrueer in 

die lig van die verskillende vertellings van die reflekteringspanlede vorm deel van 

die probleemoplossing. 

Hierdie terugvoer van die reflekteringspanlede word weer deur die kliente en die 

terapeut gebruik vir verdere reflektering. Dit skep nog 'n verhaal wat varieer van 

die verhale wat tot dusver voorgekom het. Dus gaan kliente huis toe met nog 'n 

verdere moontlikheid vir reflektiewe handeling. 
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3.4.2 Narratiewe reflekterende spanwerk (eksterne gesprek) 

Reflekterende handeling is om soos 'n spieel terug te kaats (Moran et al 1995: 

44). Dit beteken om iets wat gese is net soos dit gese is te herhaal (Odendal et al 

1985:885). Dit vorm 'n onderdeel van die eksterne gesprek. Die terapeutiese 

gesprek wat in dialoog plaasvind is ook 'n vorm van eksterne gesprek (Andersen 

1995: 18). Weereens gaan dit hier om 'n belangrike gedeelte van die reflekterende

spanwerkterapie (Roux 1996:22). 

W anneer kliente in gesprek tree met die terapeut, is kliente besig om die verhaal 

wat hulle leef aan die terapeut en die reflekteringspan te vertel. In die vertelling is 

die kliente self besig om oor hulle lewe te reflekteer. Vir kliente is die verhaal in 

die vertelling outentiek die enigste wat in daardie konteks deur hulle vertel kan 

word. Daarom word dit die dominante verhaal genoem. 

Hierdie dominante verhaal dra en perpetueer die probleem. Dit is 'n weerspieeling 

van die klient se realiteit maar is nie die alleen ware en enigste verhaal van die 

klient nie. Hierdie dominante verhaal is ook die draer van die alternatiewe 

verhaal. Geen verhaal is enkelvoudig van aard nie. Kotze en Kotze (1993:364) se 

dat mense se 'lewens ... veel ryker [is] as die storie wat hulle daaroor konstrueer'. 

Die terapeut of een van die reflekteringspanlede kan ook reflekterend optree. Dit 

gebeur as hulle 'n klient se verhaal, in sy/haar eie woorde, aan hom/haar voorhou. 

Die doel van so 'n hervertelling is om kliente te help om reflektief met hulle 

verhaal om te gaan sodat die alternatiewe verhaal 'n invloed op die oorspronklike 

verhaal kan he. Hierdie proses van hervertelling word ook deur White (1997:93) 
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as volg beskryf: ' ... these forums are contexts for tellings and re-tellings, they are 

also contexts that potentially contribute to the generation of thick descriptions of 

persons' lives.' Hierdie ryker beskrywings van 'n persoon se lewe onderstreep die 

kennis en vaardighede van die persoon. Deur hierdie beskrywing weer in die 

verhaal op te neem, se White (1997:94), verander die kliente se verhaal en so ook 

hulle optrede. Morgan (2000:6) stel dit so: 'As more and more events are selected 

and gathered into the dominant plot, the story gains richness and thickness.' 

3.4.3 Narratiewe refleksiewe spanwerk ( eie terugvoer) 

Odendal et al (1985:885) se: '. .. refleksiewe handeling beteken terugwerkend of 

wederkerend.' Volgens Botha en Van Aarde (1981:170) is refleksiewe handeling 

'wanneer die onderwerp en voorwerp een en dieselfde persoon is'. Roux 

(1996:22) se refleksiewe handeling 'dui daarop dat die konstruksies wat die 

spreker in 'n gesprek kommunikeer na hom/haar terugkeer'. 'n Verdere metafoor 

vir die refleksiewe handeling is die knie van brood waar die deeg telkens op die 

deeg self teruggevou word. Die kliente beleef dat hulle iets aan hulself en/of vir 

hulself doen (Hoffman 1992: 17). 

In reflekteringspanterapie is kliente eerste aan die woord deur die verwoording 

van hulle verhale. Hierdie vertelling is 'n refleksiewe handeling, dit werk terug op 

die kliente in die opsig dat die verhale die kliente se lewens bepaal (White, 

1995: 14). Maar die vertelling van die verhaal op sigself is ook refleksief want 

elke klient sal oor die vertelling soos volg rapporteer: 'ek vertel my verhaal.' Die 

refleksiewe handeling verteenwoordig die bewustheid van 'n eie teenwoordigheid 
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in die gebeure van die verhaal (Parry 1997:120). Die verandering wat in die 

dominante verhaal gaan plaasvind (White 1991:123-124;1995:178), le in die 

bewuswording van deelname in die dominante verhaal, maar veral ook in die 

altematiewe verkose verhaal. Omdat verhale 'n mens se lewe vorm en ook 

struktuur gee aan die lewe wat mens leef, is 'n verandering in 'n verhaal ook 'n 

verandering van die le we wat mens leef (White 1991: 123). In hierdie verduidelik

ing kan spore van dekonstruksie gesien word, veral soos dit in die landskap-van

aksie en landskap-van-identiteit-proses na vore tree. Die proses word in 3.5.5 in 

meer detail bespreek. 

W anneer daar in die terugvoergesprek na die reflekteringspan se aandeel gekyk 

word, geld dit wat hierbo gese is ook vir die reflekteringspan. W anneer die 

reflekteringspan aan die woord kom, gaan dit nie oor die verhaal van die 

reflekteringspanlid nie maar oor die verhaal van die klient. Dus moet die 

reflekteringspanlid se vertelling in harmonie resoneer met die klient se verhaal. 

Die klient moet kan se 'ek hoor my verhaal' wanneer die reflekteringspan praat, 

selfs al rapporteer die klient dat die reflekteringspan sy/haar verhaal anders vertel 

as wat die klient dit vertel het. Die hervertellings is die oorsprong van die 

vemuwing wat waardevol vir reflekteringspanterapie is. 

Opsommend kan gese word dat die bostaande drie dimensies, naamlik narratiewe 

reflektiewe spanwerk (inteme gesprek), narratiewe reflekterende spanwerk 

(eksteme gesprek) en narratiewe refleksiewe spanwerk (eie terugvoer) deel vorm 

van die gesprek tussen die klient en die terapeutiese reflekteringspan. Die 

dimensies wat hierbo bespreek is, is noodwendig teenwoordig in die metodes van 
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reflekteringspanterapie. Die drie dimensies help om 'n begrip te kry van wat 

plaasvind in elke onderdeel van die terapeutiese metodiek wat in 3.5 hieronder 

bespreek word. 

3.4.4 Bespreking van die dimensies 

In reflekteringspanterapie word al drie dimensies, narratiewe reflektiewe 

spanwerk of inteme gesprek, narratiewe reflekterende spanwerk of eksteme 

gesprek en narratiewe refleksiewe spanwerk of eie terugvoer, as 'n integrale 

onderdeel van die terapeutiese prosesse gesien. Hulle is nie onderling uitsluitende 

kategorie nie, maar eerder 'n ryker beskrywing van dit wat in die terapieproses 

gebeur. Sonder reflektiewe handelinge kan die verhaal van kliente nie verander 

nie, want dit is slegs deur hierdie inteme gesprek dat kliente tot nuwe insigte oor 

hulle probleme kom. Kliente kan egter nooit reflekterend handel met hulle eie 

verhaal nie, behalwe as hulle besig is om die verhaal aan iemand anders te vertel. 

In die reflekterende handeling moet daar noodwendig 'n tweede persoon wees wat 

die ontvanger van die reflektering is. Dus is reflektering 'n vorm van eksteme 

gesprek. Refleksiewe handeling is dus 'n aktiwiteit wat 'n klient aan hulself doen, 

of wat kliente beleef as 'n aktiwiteit wat hulle aan hulself doen. Soos hierbo 

verduidelik, het elkeen van die dimensies 'n plek in reflekteringspanterapie en die 

drie dimensies kan nie as begrippe met dieselfde betekenis beskou word nie. 
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3.5 NARRATIEWE TERAPEUTIESE METODOLOGIE AS 

REFLEKTERINGSPANMETODOLOGIE 

3.5.1 Algemene opmerking 

Vir die doeleindes van hierdie studie word 'n betekenisonderskeid getref tussen 

'reftekterende spanwerk' en 'reftekteringspanterapie'. Laasgenoemde word as 

'n integrale onderdeel van die terapie gesien. Dit kan nie uit die gebeure 

weggelaat word nie. Die begrip 'reftekteringspanterapie' is nie net 'n sinoniem 

vir die begrip wat Kotze in 1995 ontwikkel het nie, naamlik 'veelvuldige 

terugvoeringsgesprek of veelvoudige refleksiewe gesprekke', dit sluit meer in. 

Soos Roux (1996) verduidelik het, is die gebeure veel meer as net 'n veelvuldige 

terugvoeringsgesprek of 'n veelvuldige refleksiewe gesprek soos Kotze (1995) 

voorgestel het. Roux wys daarop dat in die terapie onder bespreking, daar nie net 

refleksiewe aksie is nie, maar ook reflektiewe aksie wat die betekenisgrense 

verder verskuif. Selfs Roux se siening kom eng voor, want veelvuldige 

reflekterende gesprekke soos hy voorstel bring nie die hele begrip van wat daar 

plaasvind in berekening nie. Met 'reftekteringspanterapie' word daar dus 

verwys na narratiewe terapie soos dit opgeneem is in reflektererende spanwerk, 

waar daar gebruik gemaak word van al drie die dimensies van reflektering soos 

dit hierbo in 3.4 beskryf is. 

Hierdie studie verbreed dus enersyds die horison van die terapie onder 

bespreking, maar le terselfdertyd spesifieke grense neer waarbinne daar gewerk 

behoort te word. 'Reftekterende spanwerk' verwys in hierdie studie na 'n 
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werkswyse wat toegepas word om 'n ander selfstandige terapeutiese prosedure te 

fasiliteer. 'Reflekterende spanwerk' soos beskryf in die onderskeie navorsings

stukke beskou nog die klient as die ontvanger van behandeling en die terapeut as 

die veranderingsagent. 

Vervolgens sal daar net kortliks gekyk word hoe 'reflekteringspanterapie' 

verskil van 'reflekterende spanwerk' en hoe dit tot sy reg kom in die narratiewe 

terapie. Alhoewel daar hier 'n analise gemaak word van reflekteringspanterapie 

en verskillende onderdele van die terapieproses uitgelig word, is die onderdele nie 

in die terapieproses skeibaar nie maar deel van die groter geheel. Al die prosesse 

kan gelyktydig in een terapiesessie aan die gang wees. White (1995:32) maak in 

hierdie verband ook die opmerking dat daar op 'n sig-sag wyse tussen die 

landskap-van-aksie en die landskap-van-identiteit beweeg kan word. Hierdie 

werkswyses staan onafhanklik van mekaar en kan mekaar afwissel en opvolg 

sonder enige spesifieke volgorde. 'n Bewussyn van dit wat gebeur is essensieel 

vir 'n verantwoordelike deelname aan die ko-konstruksie van die klient se 

verhaal. Vervolgens word daar aandag gegee aan die terapieproses. 

3.5.2 Terapeutiese metodiek 

Die terapie verloop soos volg: die reflekteringspan en terapeut ontmoet voor die 

sessie en drink saam tee en gesels onderling. Die klient daag by ontvangs op en 

word daar deur die terapeut of die supervisor in beheer van die sessie ontvang. 

Die klient word dan na die terapiekamer vergesel deur die terapeut of supervisor. 

In die terapiekamer heers daar 'n vriendelike atmosfeer. Die klient word tee 
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aangebied en aan die reflekteringspanlede voorgestel. Die terapeut van die sessie 

verduidelik die werksprosedure aan die klient, naamlik dat hulle twee eers vir 

ongeveer vyf-en-veertig minute met mekaar gaan gesels. Die onderhoud verloop 

aan die hand van die narratiewe model. Die reflekteringspan luister. Daarna 

bespreek die reflekteringspanlede dit wat tussen die klient en terapeut gese is. Die 

bespreking duur ongeveer vyftien minute, en dan gesels die klient en terapeut 

weer oor wat die reflekteringspanlede te se gehad het oor die aanvanklike 

gesprek. 

In die proses is die terapeut en die reflekteringspan natuurlik deel van die ko

konstruksie van die klient se verhaal, al is die reflekteringspan op 'n indirekte 

wyse betrokke, aangesien hulle nie direk met die klient praat nie. Die sessie 

verloop gewoonlik aan die hand van die patroon. Die atmosfeer bly informeel tog 

professioneel, want die narratiewe model le tog sekere norms neer wat hieronder 

bespreek word. Aan die einde van die terapiesessie is daar 'n sessie waar die 

supervisor die terapieproses in oenskou neem deur gebruik te maak van 

reflekteringstegnieke. In die terapieproses word spesifieke aandag gegee aan 

narratiewe diskoerse wat hieronder bespreek word. 

3.5.3 Die 'nie weet nie' benadering 

Die 'nie weet nie' metode van Anderson en Goolishian (1992) word breedvoerig 

in hulle werk weergegee. Die metode word toegepas in reflekterende spanwerk. 

Eerstens is die terapeut altyd bewus daarvan dat die klient die 'ekspert' van 

sy/haar eie verhaal is. Die terapeut is die een wat deur die klient ingelig word oor 
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die klient se probleemverhaal. Die klient en die terapeut praat oor die probleem en 

die terapeut skep slegs die gespreksruimte waarbinne die klient sy/haar verhaal 

kan vertel en hervertel. Met elke vertelling kom daar nuwe interpretasies na vore; 

nie een vertelling is dieselfde as die vorige nie (Anderson & Goolishian 1992:5). 

Die verhaal het 'n meervoudigheid wat die terapeut moet eksploreer. 

Dit is bier waar die reflekteringspan van hulp is. Die reflekteringspan met sy 

diverse lede wat elk 'n eie konstruksie maak van die verhaal van die klient en dit 

aan die klient in die terugvoergesprek weergee, laat die klient bewus word van die 

meervoudigheid in sy/haar eie verhaal. Dit lei daartoe dat die klient weer sy/haar 

verhaal anders vertel en anders lewe. Die somtotaal van die proses is 'n ko

konstruksie van die klient se altematiewe verhaal deur nuwe betekenisgewing en 

gesamentlike begrip vir die andersheid van die verhaal wat nou vertel word 

(Anderson & Goolishian 1992:8-9). 

3.5.4 Dekonstruksie as werkswyse 

White ( 1991) bespreek dekonstruksie, maar is van mening dat sy weergawe van 

dekonstruksie nie heeltemal in lyn met Derrida se werk is nie. White (1991: 121) 

gaan voort deur dekonstruksie soos volg te definieer: ' ... deconstruction has to do 

with procedures that subvert taken-for-granted realities and practices; those 

socalled "truths"' (White 1991:121). Daar is altyd 'n meervoudigheid in elke 

verhaal (White 1995:27). Wanneer die verhaal stagneer rondom 'n dominante 

sosiale diskoers, verdring die dominante sosiale diskoers die antler moontlikhede 

en neem besit van die verhaal. Hierdie sosiale diskoerse hou verband met mag en 
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kennis, strukture wat in kulturele oorlewerings gevind word. Hierdie diskoerse 

dien egter nie meer die lewe van die klient nie. Die altematiewe verhaal is nog 

steeds deel van die verhaal, maar word nie deur die vertelling 'gestorie' nie. 

Die terapeut neem die houding in van 'n nuuskierige wat meer van die verhaal wil 

weet. Die verhaal word nou ryker beskryf. In die ryker beskrywing kom daar 'n 

altematiewe verhaal voor. Hierdie altematiewe verhaal word deur helder 

momente of sterpunte in die vertelling ingedra. Dit kom volgens White (1997:25) 

voor soos 'blips floating across the screen of consciousness before disappearing 

off the edge into a vacuum'. Daarom is dit belangrik vir die terapeut en 

reflekteringspan, soos Geertz (1973:20) dit stel, om gereed te wees 'to rescue the 

"said" of such discourse from its perishing occasions and fix it in perusable 

terms', sodat die klient se verhaal ryker beskryf kan word. Die terapeut moet altyd 

seker maak dat hierdie helder momente of sterpunte vir die klient betekenisvol 

genoeg is om verder te eksploreer. Hierdie helder momente of sterpunte moet dan 

vasgevang word in 'n ryker beskrywing van die altematiewe verhaal sodat hulle 

nie weer deur die dominante verhaal verdring word nie (White 1997:225). 

'n Helder moment word beskou as die kontakpunt tussen die 'gestoriede' verhaal 

en die 'ongestoriede' altematiewe verhaal waardeur die terapeut toegang kry tot 

die klient se altematiewe verhaal (White 1995:94). Hierdie altematiewe verhaal 

moet dan goed gekontekstualiseer word deur dit na te speur soos dit die klient se 

lewe be"invloed in die huidige tydsverloop aan die hand van die nuut gevonde plot 

(helder moment). Dis hier dat landskap-van-aksie vrae belangrik word. 
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Hierdie landskap-van-ak:sie vrae word enersyds deur die terapeut of andersyds 

deur die reflekteringspan gevra. Die reflekteringspan sal die landskap-van-ak:sie 

vrae as volg hanteer. Die reflekteringspan moet bedag wees daarop om die 

sterpunt waar te neem en dan deur reflektering die klient se gesproke woord weer 

in die vertelling van die klient in te dra. Die reflekteringspanlede kan meewerk 

om die sterpunt ryker te beskryf deur refleksiewe en reflektiewe vrae aan die 

betrokke reflekteringspanlid te vra wat die sterpunt in die gesprek ingedra het. Die 

meervoudigheid van die reflekteringspan se terugvoer help die klient om sy/haar 

konstruksie van sy/haar verhaal op 'n ander manier te skep. Nog 'n bydrae van die 

reflekteringspan is dat hulle vertellings van die sterpunt gekleur is deur hulle eie 

verwysingsraamwerk: dus is daar ook 'n meervoudige weergawe van die sterpunt. 

Elk van die weergawes skep by die klient 'n alternatiewe verhaal waaruit die 

klient die verhaal anders kan vertel. 

Hierdie vertelling is 'n lewensveranderende proses, en die terapeut word dus 

voortdurend voor etiese vraagstukke gestel. Tog is dit nie 'n moeilike probleem 

nie, want die klient word nie 'behandel' nie. Die klient is so deel van die hele 

proses dat die etiese kwessies in ko-konstruksie met die klient aangespreek word. 

Dus ontstaan die etiese kodes wat gevolg word in die proses en word hulle nie as 

'n eksterne verpligting op die proses afgedwing nie. Omdat daar in 'n samelewing 

reeds sekere norme en waardes geld, is die ko-konstruksie van die norme en 

waardes wat in die terapie ontwikkel word, nie totaal perkeloos nie. In die 

deursigtige werkswyse van die reflekteringspanterapie bly elkeen bewus van die 

norme en waardes wat in die terapiesituasie geld. 
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3.5.5 Eksternaliseringsproses 

Ekstemalisering is een van die belangrike werkswyses in die narratiewe terapie. 

White en Epston ( 1990) bespreek die onderwerp breedvoerig. Hulle gaan van die 

standpunt uit dat die probleem die probleem is en nie die klient, of die klient se 

verhoudingslewe nie (White & Epston 1990:40). O'Hanlon (1994:24) maak die

selfde punt. Die probleem is in die taal van die verhaal vasgevang (Efran & 

Lukens 1985:28; Anderson & Goolishian 1992:3). White (1991: 123-124) se, met 

verwysing na Bruner, dat in die verhaal wat die klient vertel, die gebeure in 

konteks aan die hand van 'n spesifieke tema vertel word soos dit ontvou oor 'n 

spesifieke tydsverloop. 

Volgens White en Epston (1990: 15) is die verhaal wat kliente van hulself vertel 

maar 'n klein onderdeel van 'n veel ryker lewe. Dus is daar 'n ryk bron van 

altematiewe verhale in elke lewensverhaal vasgevang. Die kliente skep betekenis 

vir hulle lewe deur die verhale wat hulle vertel (White 1991:123). Wanneer die 

verhaal wat hulle vertel nie meer in lyn met hulle ervaring is nie, beleef die klient 

'n probleem. Die terapeut sal altyd probeer om die klient in staat te stel om die 

verhaal rondom die probleem goed te artikuleer. Dit beteken dat die klient die 

dominante verhaal so ryk as moontlik moet beskryf soos die verhaal 

verteenwoordig word in 'n gegewe konteks en aan die hand van 'n bepaalde 

tydsverloop. Die effek van die verhaal op die klient asook die effek van die 

verhaal op ander mense met wie die klient saamleef, moet ook ryklik beskryf 

word. 
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As die probleem ryklik beskryf is, sal die terapeut eerstens saam met die klient na 

definisies van die dominante sowel as van die altematiewe verhaal soek en daama 

na metafore wat enersyds die dominante verhaal maar andersyds ook die 

altematiewe verhaal sal vasvang (Freedman & Combs 1996:203). Kliente wat 

deur refleksiewe handeling die probleem as onderdeel van hulself ervaar het, 

beskou nou die probleem as 'n metaforiese identiteit wat buite hulself bestaan. 

Kliente kan die metaforiese identiteit aanspreek en distansieer hulself van die 

dominante probleemverhaal. Die dominante probleemverhaal wat oorheers het, 

maak nou plek vir die altenatiewe verhaal wat die klient as aanvaarbare verhaal 

van sy/haar lewe beskou. Helder momente wat kliente in hulle vertellings 

weergee, word beskou as een van die deure waardeur daar toegang verkry word 

tot die kliente se altematiewe verhale. So kan ook ryker beskrywing van die 

verhaal van kliente se lewens as 'n deur tot sulke altematiewe verhale dien. 

Ekstemalisering vind in die reflekterende spanwerk op verskillende maniere 

plaas, wanneer kliente hoor hoe die reflekteringspanlede hulle probleem in hulle 

teenwoordigheid bespreek. Dit is egter belangrik dat kliente nie deelneem aan die 

spangesprek nie, want anders kan die kliente nie reflektief met die 

reflekteringspan se terugvoer omgaan nie (Freedman & Combs 1996:187-188). 

W anneer reflekteringspanlede oor hulle eie lewens in harmonie resonerend met 

die klient se verhaal hulle eie verhale vertel, beleef die klient ook dat die 

probleem nie inherent deel is van die klient self nie, maar wel as 'n probleem wat 

ander mense ook al geraak het. Hierdie ekstemalisering vind nie plaas slegs as 

gevolg van die prosedure wat die reflekterende spanwerkers volg nie, maar ook 
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omdat hulle optree as fasiliteerders van die ryker beskrywing van die klient se 

verhaal, deurdat hulle die dominante sowel as die altematiewe verhaal vanuit 

hulle eie verwysingsraamwerk aanspreek. White (1995:187-188 en 1997:99-104) 

maan egter dat die reflekteringspan altyd moet sorg dat die terugrapportering 

klient-gesentreerd bly. Sodoende werk die reflekteringspan mee in die hele proses 

van ekstemalisering. 

Wanneer daar verandering ingetree het deur die invloed van bogenoemde 

prosesse, sal kliente die altematiewe verhaal voorkeur gee in hulle vertellings. 

Om die altenatiewe verhaal substansie te gee, stel White (1995:33-34) voor dat 

buitegetuies gebruik word. Die buitegetuies gebruik reflektering om die 

altematiewe verhaal van kliente te versterk. 

3.5.6 Landskap-van-aksie en landskap-van-identiteitsproses 

Alhoewel White (1995:30) die terme landskap-van-ak:sie en landskap-van

identiteitsproses van Bruner geleen het, het White dit uitgebou tot 'n terapeutiese 

werkswyse wat 'n belangrike plek in narratiewe terapie inneem. Dit kom kortliks 

daarop neer dat die verhaal wat die klient vertel twee komponente het, naamlik 

die 'landskap-van-ak:sie' en die 'landskap-van-identiteit'. Die landskap-van-ak:sie 

beskryf die rol wat die klient in sy/haar eie verhaal speel. Die landskap-van

identiteit beskryf die betekenis wat die klient toeken aan die rol wat hy/sy in 

sy/haar eie verhaal speel (White 1995:30-31). Die terapeut moet daarop let dat die 

volgende aspekte van die klient se verhaal goed gekontektualiseer word, naamlik 

die konteks op die sosiale, fisiologiese en geestelike gebiede soos dit in die 
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verlede, hede en toekoms in 'n bepaalde volgorde in die verhaal gevind word 

(White 1991: 121-123). 

In die verhaal wat die klient vertel, is die landskap-van-aksie dominant, maar dit 

is ook die draer van die landskap-van-identiteit (White 1995:31). Deur vrae te stel 

oor die landskap-van-aksie terwyl die klient praat oor die landskap-van-identiteit 

of omgekeerd, word daar verbande gele tussen die twee landskappe wat meewerk 

om die altematiewe verhaal te vertel. White (1995:32) noem dit die 'zig-zagging 

process'. Deur refleksiewe vrae te stel, word die landskap-van-identiteit ryker 

beskryf. Die klient gee in die beskrywing die betekenis weer van gebeure in die 

landskap-van-aksie, soos dit as voorkeure en aanvaarbare kwaliteite in die klient 

se lewe voorgekom het. 

Die verhaal van die landskap-van-identiteit is ook multi-dimensioneel en die 

klient kan oor die volgende aspekte rapporteer: motiewe, doel, norme, waardes, 

geloof, behoeftes, karaktertrekke, doelstellings en begeertes. Dit is ook op hierdie 

vlakke wat terapeute kliente moet invra in die proses om 'n ryker beskrywing van 

die kliente se verhaal te verkry. Die genoemde vlakke waarop daar gewerk kan 

word, is nie karaktereienskappe nie, maar deel van die kliente se verhale. 

Gevolglik is die verhaal van die probleem ook meervoudig en gekompliseerd van 

aard (White 1995:31). Daar word voortdurend beweeg tussen die landskap-van

aksie en die landskap-van-identiteit totdat die probleem- verhaal deur die 

altematiewe verhaal verplaas word (White 1995:32). 
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'n Verdere gebruik van die reflekteringspan is dat hulle gebruik word as 

buitegetuies. White (1995:33) noem die reflekteringspan 'n 'audience to the 

preferred developments'. Die reflekteringspanlede vertel en hervertel dus die 

altematiewe verhaal van die landskap-van-identiteit; met elke vertelling verander 

die verhaal weer. In die hervertel le die behoud van die voorkeur altematiewe 

verhaal wat deur die landskap-van-identiteit daargestel is (White 1997: 16-17 ,95-

96). Die behoud van die altematiewe verhaal is daarin gelee dat die verhaal nooit 

in sy totaliteit verander nie, maar slegs gedeeltelik; daar is altyd 'n konstante kem. 

Die reflekteringspan kom nie outomaties by die hervertelling van die klient se 

verhaal uit nie. Hulle hoor wat die klient se en as iets 'n reflekteringspanlid opval, 

moet die reflekteringspanlede deur reflektiewe betrokkenheid die saak vir hulself 

uitmaak, deur na hulle eie landskap-van-aksie te kyk en vas te stel hoe die klient 

se landskap-van-aksie met hulle eie resoneer. Elke reflekteringspanlid moet 

verder ook kyk na wat sy/haar landskap-van-identiteit in die landskap-van

identiteit van die klient indra. Deur dit te doen, sal die refleksie klient

gesentreerd wees en nie die herleef van 'n reflekteringspanlid se eie situasie nie 

(White 1997: 102-104). 

Daar is 'n verskil tussen die reflektering van 'n verhaal wat veronderstel is om vir 

die klient van waarde te wees, wat eties nie houdbaar is nie, en die reflektering 

wat met 'n verhaal resoneer maar nog steeds 'n reflektering van die klient se 

verhaal bly (White 1997: 100-103). lndien die reflekteringspanlid nie die 

reflektiewe aksie vooraf gedoen het nie, is dit die antler reflekteringspanlede se 

taak om die lid deur vrae tot reflektiewe aksie te lei terwyl die betrokke 
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reflekteringspanlid aan die woord is. Sodoende word die refleksie klient

gesentreerd gehou en terapeutiese diskoerse gedekonstrueer. 

W anneer die reflekteringspan tot aksie oorgaan, is een van die oogmerke om so 

deursigtig as moontlik te wees. In reflekteringspanterapie word daar altyd gepoog 

om die klient as die sentrale persoon te hou (White 1997:99-101), deur vrae in die 

reflekteringspan se gesprek so te vra dat dit die diskoerse by enige spanlid sal 

dekonstrueer (White 1995:187-188). Hierdie gesprek vind voor die klient plaas, 

dus is die klient self 'n getuie en deelnemer aan die terapeutiese diskoers wat 

besig is om rondom sy/haar verhaal te ontwikkel. Kliente kan dus enige deel van 

terapeut of reflekteringspanlid se diskoers aanspreek wat nie met hulle eie verhaal 

resoneer nie, en hulle kan dit plaas waar hulle dit wil plaas (White 1995:194). 

Hierdie deursigtigheid plaas die klient in beheer van sy/haar eie verhaal en gee die 

klient se stem oor sy/haar verhaal terug (Smith et al 1995a:62). Dus is die kliente 

ko- konstrueerders van die altematiewe verhaal wat hulle lewens in die toekoms 

gaan konstrueer. 

3.5. 7 Dekonstruksie van mag en kennis 

Vir White (1991,1995,1997) is die konsep van mag en kennis so belangrik dat hy 

dit in feitlik elke bespreking van narratiewe terapie opper. Volgens White en 

Foucault is kennis verteenwoordigend van mag en mag is verteenwoordigend van 

kennis (White 1991:122; White 1997:20). Kennis plaas altyd die houer daarvan in 

'n bevoorregte posisie. Terapeute en veral pastorale terapeute beklee vanwee 

hulle geskooldheid so 'n bevoorregte posisie. Kliente verwag dat terapeute een of 
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ander intervensie moet maak wat hulle probleem sal oplos. Dit plaas terapeute in 

'n magsposisie en kliente in 'n onderdanige posisie. Daar word aanvaar dat 

narratiewe terapeute 'n sekere bruikbare kennis het, maar dit hou verband met die 

metode van onderhoudvoering en is nie diagnostiese ken-sisteme wat tot die 

toepassing van behandeling lei nie (White 1995:73, Anderson & Goolishian 

1992:3,8). Verder is daar ook kennis van die verloop van gesprekke wat vir ander 

kliente van hulp was. Tog bly die kliente in narratiewe terapie die eksperte van 

hulle eie verhale (Anderson & Goolishian 1992:8). Dat die kennis van die 

terapeut wel 'n invloed op die ko-konstruksie van die klient se verhaal het, is 

natuurlik waar, want die kennis maak deel uit van terapeute se terapeutiese 

diskoers. 

Verskillende kenniskonstrukte kan onderskei word, naamlik akademiese, 

kulturele, godsdienstige en lokale kennis. Omdat kennis 'n bepaalde wyse van 

praat en doen insluit, wat deur 'n bepaalde groep mense gekonstrueer en 

gekondoneer word, kan dit beskou word as 'n dominante diskoers vir 'n gegewe 

groep. So kan dit maklik gebeur dat 'n terapeutiese groep in die slaggat trap om 

hulle 'ekspertkennis' aan te wend om 'n klient te help. 

White (1995:72) spreek horn sterk uit teen die aanwending van normatiewe 

waarhede wat vanuit 'n spesifieke leerstelling na vore tree. Hy stel voor dat daar 

in terapie weer aan kliente outeurskap toegeken word, sodat hulle stem weer 

hoorbaar word in die terapeutiese proses, en hy eis dat mag gedekonstrueer word 

(White 1995:69). In die terapeutiese proses word die probleem van die 

ongelykheid tussen terapeute en kliente deur White (1995:68) aangespreek ashy 
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voorstel dat kliente onder andere uitgenooi word om vrae te vra oor die 

terapeutiese gesprek. Sodoende word terapeute sowel as die terapeutiese proses 

meer deursigtig vir kliente en dit help om die hele proses meer eties 

verantwoordelik te maak (White 1995:70). Hierdeur word ruimte geskep vir 

kliente om hulle verhale 'anders' te vertel (Anderson & Goolishian 1992:5). 

Die aanvanklike vertelling word oorheers deur die dominante verhaal. Die nuwe 

deel van die verhaal moet baie goed gekontekstualiseer word, sodat daar 'n ryker 

beskrywing van kliente se belewing van die terapeutiese proses (magstruktuur) 

bekom word. Die invloed van magstrukture op kliente se sosialisering is veral van 

belang, omdat die begrip van mag 'n ko-konstruksie van kliente se verhale is. 

Hierdie ko-konstruksie sal dus bepaal hoe die diskoerse wat deel van kliente se 

verhale uitmaak kliente be"invloed (White 1991:137,140). Hierdie gelntemaliseer

de diskoerse sal bepaal hoe kliente die terapeutiese verhouding (magstruktuur) 

beleef en hanteer. 

Dus kan die verhouding tussen klient en terapeut ook nie aan die invloed van mag 

ontkom nie. Om hierdie magsverhouding te dekonstrueer, word refleksiewe vrae 

gevra. Hierdie refleksiewe vrae vorm die basis van die landskap-van-aksie vrae. 

White (1991:128) se dat die landskap-van-aksie vrae die deur na die altematiewe 

verhaal is. Voorbeelde van sulke vrae is: Hoe bet jy jouself gereed gemaak om ... ? 

Hoe het jy jouself gekeer om ... ? Hierdie vraagwyse vorm die basis van die 

ekstemaliseringsgesprek wat volg, en maak dit moontlik om 'n aanvaarbare 

verhaal weer te storie. Die aanvaarbare verhaal wat deur kliente goedgekeur word, 
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is deel van hulle nuwe verhaal, wat tussen kliente en terapeute ko-gekonstrueer 

word. 

In die hervertel van die veranderende verhaal hoor die kliente hulself praat oor 

hulself in verhouding met ander mense (die terapeut). Deur hierdie gesprek 

verbreek hulle die dominansie van die magsverhaal (Parry 1997: 124 ). Gevolglik 

ondervind hulle dat hulle wel lid van 'n groep is (White 1997:23-24). Die interne 

gesprek sowel as die gebruik van 'n buitegehoor wat die verhaal weer oorvertel, 

lei tot verandering van kliente se verhale. 

Die reflekteringspan as 'n voorbeeld van 'n buitegehoor is 'n ideale groep om 

kliente se nuutgevonde verhale weer oor te vertel. Deur reflektering kan kliente se 

nuwe verhale aan hulle voorgehou word deur die reflekteringspan. Hierdie 

hervertelling maak deel uit van 'n ryker beskrywing wat hydra tot die vernuwing 

van kliente se verhale (Freedman & Combe 1996: 174). Kliente boor nie net hulle 

eie verhaal nie, hulle boor ook hoe ander die nuutgevonde verhaal weer anders 

storie. Dit skep weer 'n geleentheid vir verdere herkonstruksie van die verhaal. 

Reflekteringspanwerk is dus ideaal om die terapeutiese diskoers te dekonstrueer. 

Dit geld ook vir elke lid in die reflekteringspan. 

In 'n een-tot-een-situasie kan dit gebeur dat terapeutiese diskoerse 'n dominante 

plek inneem wat tot nadeel van die terapie kan strek (Anderson & Goolishian 

1992:8), deurdat kliente hulle stem in hulle eie verhaal verloor. Dit gaan dus bier 

oor waar die mag gesetel is. Is dit gesetel in die persoon van die terapeut, die 

klient, of iemand anders, of nie in 'n mens nie? Mag is 'n konstruksie van 'n 
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groep mense in 'n gegewe konteks, soos byvoorbeeld in die geval, die 

terapeutiese kennis in 'n sekere tyd rondom 'n spesifieke situasie. 

Die Panopticon hantering van mag stel voor dat mag meer gesentreer moet wees 

in die punt van aksie as wat dit gesentreer is in die punt van oorsprong, naamlik 

die terapeut (White & Epston 1990:73). Waar 'n persoon bekend is as 'n 

magsdraer wat ook mag moet toepas, het Foucault (in White & Epston 1990:73) 

se stelling betrekking: 'Sovereign power proved to be a very expensive and 

relatively ineffective form of social control.' In reflekteringspanterapie word die 

idee van mag wat in 'n mens gesetel is gedekonstrueer deur kliente aan die woord 

te stel op so 'n manier dat hulle die vrymoedigheid het om die idees van enige 

reflekteringspanlid te aanvaar of te verwerp. Kliente bly in beheer van hulle eie 

verhaal en word sodoende bemagtig. Die vorm van terapie is soos by die 

Panopticon daar opgerig om die ontvangers van mag, naamlik kliente, in die 

kollig te plaas (White & Epston 1990:73). 

3.5.8 Die terugvoergesprek 

Die ko-konstruksie wat in reflekteringspanterapie gebruik word, laat die terapeut 

en die reflekteringspanlede nie ongeskonde nie. Soms sal die eie vemuwing vir 'n 

terapeut van soveel betekenis wees dat hy/sy dit met die klient wil deel. Hierdie 

terugvoer is op sy beurt weer deel van die ko-konstruksie van die klient se 

verhaal. Dit <lien soms as 'n buitegetuie vir kliente van die verandering in hulle 

verhaal wat reeds plaasgevind het, of dit is bloot net nog 'n element in die gesprek 

van ko-konstruksie van hulle verhaal. Hierdie terugvoering is nog een van die 
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metodes om die hele terapeutiese proses vir kliente so deursigtig as moontlik te 

maak. 

Kliente kom met sekere verwagtings na 'n terapiesessie toe. Baie van hulle 

verwag 'behandeling', maar reflekteringspanterapie se aanslag is anders. Hulle 

bied 'n ko-konstruksie van 'n altematiewe verhaal van die klient se lewe. Daarom 

moet die terapeut gereeld terugvoer gee aan die klient. Dit is egter 'n outomatiese 

onderdeel van die gesprek waar die reflekteringspanlede in reflekteringspan

terapie met mekaar voor die klient in gesprek is. Hierdie terugvoer is baie 

belangrik. Dit is egter ewe belangrik dat die terapeut terugvoer van die klient kry 

oor die gebeure van die terapie, want soos die terapie die klient se verhaal 

verander, so verander die klient se verhaal die terapeutiese verhaal (White 

1997: 138). 'n Ander metode van terugvoer is natuurlik navorsing. 'n Voorbeeld 

van so 'n terugvoer van kliente, waar die kliente in ko-konstruksie met die 

navorser die terapieproses beskryf het, word vervolgens in ( 4.3) gegee. 

3.5.9 Buitegetuies 

Die konsep van buitegetuies word deur White (1997) redelik wyd aangewend 

aangesien hy nie net kyk na wat mense se nie, maar ook na wat hulle doen. Hy 

maak selfs van konkrete dinge gebruik om as getuies te dien (White 1995:33). Hy 

gaan so ver om 'monumente' daar te stel wat kliente sal herinner aan die 

altematiewe verhaal wat in hulle lewe pos gevat het. So byvoorbeeld. maak 

Freedman en Combs (1996:226-227) van die 'magic wand' as konkrete metafoor 

gebruik om kliente aan hulle nuutgevonde eiewaarde te herinner. 
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White (1995:26-27) stel bo en behalwe die konkrete bewyse van verandering, 

verskeie ander gespreksgenote voor wat as buitegetuies kan optree; soos die ander 

lede van 'n familie wat in terapie is, ander belangrike persone in die lewe van 

kliente, lede van die reflekteringspan en, laastens, as daar niemand anders is nie, 

die terapeut self (Freedman & Combs 1996:182). Buitegetuies word aangewend 

om die veranderende verhaal van 'n klient deur reflekterende handeling aan die 

klient voor te hou en sodoende, deur die hervertel van die verhaal, die 

altematiewe verhaal 'n meer prominente plek te laat inneem in die klient se lewe. 

In die gesprek waar daar van buitegetuies gebruik gemaak word, word daar 

gepoog om in alle terugvoer die klient as die sentrale persoon te hou.'n 

Reflekteringspanlid se verhaal word altyd so gedekonstrueer deur die ander 

reflekteringspanlede dat die klient se verhaal daarin verteenwoordig word (White 

1997:99). Die terugvoer is daarop gemik om kliente daarvan bewus te maak dat 

hulle verhaal ook ander aspekte bet wat nie met die dominante deel van kliente se 

verhale strook nie. Dit mag egter nie die vorm aanneem van 'n ophemeling van 

die klient se goeie dade nie (White 1997:97). Daar kan egter tentatiewe erkenning 

van die goeie aspekte van die klient se lewe gegee word. Wanneer die klient begin 

om anders te lewe as gevolg van die altematiewe verhaal wat deur ko-konstruksie 

ontstaan het, kan die buitegetuies aangewend word om die altematiewe verhaal 

ryker te beskryf. Myerhoff (in White 1997:16) se dat hierdie hervertellings die 

vaslegging van die altematiewe verhaal is wat nou die klient se lewe beskryf. 
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3.6 OORSIG VAN DIE JONGSTE NA VORSING OOR REFLEKTERENDE 

SPANWERK 

Die literatuur vind aansluiting by reflekteringspanterapie deur die werk wat op 

reflekterende spanwerk gedoen was. In sommige studies word die opinie 

uitgespreek dat 'n teoretiese basis ontbreek. Daar word egter nagelaat om die 

teoretiese model waarin die terapie plaasvind, te beskryf (Jenkins 1996:221 ). Die 

onderskeid wat daar tussen die reflekterende spanwerk en reflekteringspanterapie 

in hierdie studie gemaak word, kan gevolglik nie op daardie studies van 

toepassing gemaak word nie. 

Andersen wys op die verskillende aanwendings van spanne (Andersen 1995: 18-

19; Jenkins 1996:221). Die blote aanwending van 'n span, of 'n bepaalde tegniek, 

maak dit nie reflekteringspanterapie nie. Die afleiding wat gemaak word aan die 

hand van die inhoude van die vermelde studies is dat dit daar gaan om 

reflekterende spanwerk. Dus word daar gebruik gemaak van die tegnieke en van 

'n span, maar in 'n ander terapeutiese konteks. Soos Varela (in Efran, Lukens & 

Lukens 1988:28) tereg se, verander die konteks en die betekenis van die 

konstruksies wat daaruit gemaak word verander. In die lig hiervan word daar 

vervolgens kortliks na enkele van die studies gekyk. 

Jenkins (1996:220) en Moran et al (1995) is die enigste twee navorsingsgroepe 

wat wel die konteks waarin die span aangewend was, aantoon. Selfs hulle werk 

getuig nog van Andersen se vroeere werk. Hulle is van mening dat die span 

aangewend word om inligting op 'n meer diverse wyse in die terapie te gebruik. 
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Hoe meer mense, hoe meer interpretasies, hoe groter die verskeidenheid van 

voorstellings van die realiteit. Dit alles lei daartoe dat die klient besef dat daar nie 

net een uitkoms is nie. Jenkins (1996) en Moran et al (1995) maak nog nie die 

onderskeid wat deur White (1995: 179) voorgehou word nie, naamlik dat die 

terapeut en span slegs fasiliteerders in die terapieproses is en dus nie vry is om 

enige intervensies te maak of te beplan, of voorligting aan die klient deur te gee 

nie. Daar is nogtans bevindings gegenereer wat in die reflekteringspanterapie van 

nut is. 

Smith (Sells et al 1994; Smith et al 1992; Smith et al 1993; Smith et al 1994). was 

vanaf 1992 baie aktief betrokke by navorsing oor reflekterende spanwerk, soos uit 

hierdie verwysings blyk. Uit 'n ontleding van terugvoer van kliente stel hy, in 

samewerking met 'n paar ander navorsers, 'n aantal vrae saam. Hierdie vrae dien 

as basis vir sy etnografiese navorsing waar hy eerstens 'n aantal kategoriee 

onderskei en later die kategoriee kwantitatief ondersoek. Smith (1995b:74-75) 

gebruik die resultate uit die vorige studies en pas die 'Interpersonal Process 

Recall' metodologie toe om dit verder te ontleed. Hy se self dat die inligting wat 

verkry is net 'n verdere beskrywing van die onderwerp is en dat die inligting nie 

veralgemeenbaar is nie (Smith et al 1995a:67 ). 

Moran et al (1995) gebruik 'n soortgelyke metode as wat Smith et al (1993) vir 

hulle eerste studies gebruik het om navorsing te doen oor reflekterende spanwerk. 

Hulle sluit egter die response van die klient, die span, die terapeut en 'n 

studentegroep in. Hulle het ook 'n videobandmasjien gebruik om die response vas 

te le. 
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Jenkins (1996) maak gebruik van die Delphi tegniek om kennis oor die 

reflekterende spanne te kry. Die tegniek bestaan daaruit dat 'n span kundiges 

gebruik word om hulle bevindings van die reflekterende spanwerk weer te gee. 

Die bevindings word daama statisties deur die navorser verwerk. Johnson et al 

( 1997) wys op die problematiek van bogenoemde navorsing deur daama te 

verwys as 'Solution-Focused Brief Therapy'. In reflekterende spanwerk word 

daar eerder van die 'problem-organizing problem-dis-solving system' gepraat 

(Anderson & Goolishian 1992:3). 

Die relevante konseptualiserings van bogenoemde navorsing word vervolgens in 

gekonsentreerde vorm weergegee. Die vergelykings tussen die klient en antler 

deelnemers se menings word nie hier weergegee nie, aangesien slegs die klient se 

weergawe die fokuspunt is. Smith et al (1993:39) het bevind dat die span 'n 

meervoudige uitkoms aan die klient hied en dat dit die terapieproses bespoedig. 

Die span help om dit wat nie gese is nie, te verwoord. Die span gee ondersteuning 

aan die klient, ongeag wanneer hulle betrokke is. 

Dit is egter vir die klient belangrik om die span aan die werk te sien en boor. Die 

klient voel soos 'n buitestaander as die span nie direk met homlhaar praat nie en 

die klient se hulle hoor sy/haar probleem anders. Die gesprek van die span kan die 

klient verwyder van die probleem sodat hy/sy daaroor kan dink. Dit is belangrik 

om die klient voor te berei op die bydrae wat die span voor en tydens die 

terapiesessie gaan lewer (Smith 1995b:85). Die meeste kliente verkies dat die 

span van albei geslagte moet wees ten einde gebalanseerde terugvoer te verseker. 

Die span help om konfliksituasies op te los waar twee persone saam in terapie is, 
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want die span is onathanklik van die normatiewe aspekte van die situasie. Baie 

kliente se dat die teenwoordigheid van die span aan die begin van die 

terapiesessies meer stresvol is en dat die span eers later aangewend moet word. 

Dit is voordelig as die terapeut en die klient as 'n groep en die reflekterende span 

as 'n groep werk. Moran el al (1995) en Smith et al (1995a:62) se kliente voel 

bemagtig deurdat hulle die span se aanbevelings kan aanneem of verwerp sonder 

enige nadelige gevolge. 

3.7 SAMEVATTING 

In die bespreking sover is die narratiewe terapie in hooftrekke bespreek. Daar is 

deurgaans ook verwys na die nut van die reflekteringspan. Dit was nie die doel 

van die studie om by elke af de ling al die moontlike gebruike van die 

reflekteringspan aan te toon nie, maar om aan te toon dat narratiewe terapie ook 

'n reflekteringspan kan gebruik. In aansluiting by die algemene teorie is die 

waarde van die reflekteringspan in die terapieproses ook uitgelig. Uit die 

bespreking blyk dit dat reflekterende spanwerk sy plek in die post-modemistiese 

terapie verseker het. Uit die literatuur wil dit voorkom of reflekterende spanwerk 

op twee gebiede ingegrawe is, naamlik terapie en opleiding (White 1997). In die 

terapie is die kliente die belangrikste rolspelers en daarom word hulle aan die 

woord gestel om te reflekteer oor hulle belewenis van reflekterende spanwerk 

(White 1997: 138). Die kliente se gesprek in die studie is deel van die skepping 

van narratiewe reflekteringspanterapie. In hierdie verband word daar aangesluit 

by Hoffman (in Jenkins 1996:221), wat van mening is dat die metodologie as 

reflekteringspanterapie bekend moet staan. 
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Met die teoretiese agtergrond van Hoofstukke Ben, Twee en Drie as basis, kan 

Hoofstuk Vier die saamgestelde terapeutiese verhaal weergee. Hierdie verhaal 

vorm die kem van hierdie navorsingsprojek. Deur te luister na wat die kliente te 

se gehad het, soos dit in die vierde hoofstuk weergegee is, kan ek later m 

Hoofstuk Vyf en Ses kyk hoe hulle verhaal die terapeutiese verhaal aanspreek. 
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HOOFSTUK4 

SAAMGESTELDE VERHAAL OF 'EXPERIMENTELE TEKS' 

4.1 INLEIDING 

Hierdie hoofstuk fokus op die ryker beskrywing van die reflekteringspanterapie 

soos verkry uit die aanwending van die 'eksperimentele teks' navorsings

metodologie (Lincoln & Denzin 1994:577). Ek is bewus van my intersubjek

tiwiteit, nie net in die samestelling van die vraelys nie maar ook in die proses van 

onderhoudvoering, asook die verwerking van die verskillende onderhoude in die 

groter geheel (Efran & Lukens 1985:25; Efran et al 1988:28; Freedman & Combs 

1996:22; Gerkin 1984:19). Die onderstaande terapeutiese verhaal is dus reeds 

'n ko-konstruksie van die kliente se retleksies op hulle ervarings van die 

retlekteringspanterapie en nie my eie terapeutiese verhaal nie (Andersen 

1995:12; Efran et al 1988:28-29; Rossouw 1993:900). Hierdie betrokkenheid is 

nie teenstrydig met die beginsels wat in die 'eksperimentele teks' model toegepas 

word nie. Die metodologie van die 'eksperimentele teks' model en die 

aanwending daarvan in hierdie studie word kortliks bespreek. 

Soos daar in 1.4.1 aangedui is, was altesaam sewe onderhoude gevoer en die 

terugvoer oor die kliente se ervarings met reflekteringspanterapie was baie 

positief. Slegs een klient het aangedui dat hy in die toekoms eerder 'n een-tot-een

situasie sou verkies. In die skriftelike reflektering kon net ses van die 

oorspronklike respondente hulle terugvoer gee, aangesien die sewende een sedert 
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die eerste onderhoud na die buiteland verhuis het. 'n Verdere vier respondente het 

slegs aan die laaste (skriftelike) reflektering deelgeneem. Die vier het nie 

dieselfde vrae beantwoord as wat die eerste groep aan die begin beantwoord het 

nie. Bo en behalwe die feit dat hierdie vier aan die begin nie beskikbaar was vir 

onderhoude nie, het hulle hulle tog bereid verklaar om aan die ondersoek deel te 

neem. By my het die vraag ontstaan hoe die vier kliente wat nie aan die 

onderhoude deelgeneem het nie se skriftelike terugvoer sou verskil van die van 

die ander ses wat wel aan die onderhoude deelgeneem het. 'n Tweede vraag wat 

hiermee saamhang is hoe geskik die gesamentlike verhaal as stimulusdokument 

vir verdere navorsing is. 

Ek het bevind dat die herhaalde toevoeging van reflekterings van die kliente op 

die getranskribeerde reflektering stelselmatig tot al hoe minder veranderings aan 

die oorspronklike getranskribeerde weergawe gelei het. In die oorspronklike 

transkripsie is die vrae wat gevra is, weggelaat om te verhoed dat die vrae die 

stemme van die kliente sou be"invloed. Persoonlike verwysings wat betrekking het 

op kliente se probleme is ook nie in die transkripsies opgeneem nie. Dit het 

primer gegaan om die prosedure en hoe dit die terapeutiese proses be"invloed. In 

die oorspronklike transkripsie, maar ook in die toevoeging van die reflektering 

van die antler kliente, was daar uiteraard sprake van ko-konstruksie. Ek was 

voortdurend bewus van my eie bydrae tot die konstruksie van die gesamentlike 

verhaal van reflekteringspanterapie. 
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4.2 'N BESKRYWING VAN DIE VRAE, ONDERHOUDE EN SKRIFTELIKE 

REFLEKTERING 

Ook die vraelys is 'n ko-gekonstrueerde identiteit wat ontstaan het op grond van 

die proses wat hieronder bespreek word. Smith (1993, 1995b) en sy medewerkers 

soos vroeer reeds bespreek het deur 'n reeks navorsingsprojekte 'n stel vrae 

saamgestel wat vir hulle van belang was. 

);;> Die vrae is toe deur my in een lys saamgevat. 

);;> Hiema was dit vir die onderskeie supervisors van die kliente wat aan die 

navorsing sou deelneem, gegee. Die supervisors het vrae bygevoeg en 

kommentaar op die vrae wat reeds op die lys was, gelewer. 

);;> Die vraelys is weer deur my nagegaan en tot een sinvolle geheel saamgevoeg. 

Sommige vrae het slegs verskil in terme van klein nuanses, maar is nog steeds 

in die lys behou. 

);;> Verder is daar na elke onderhoudsessie vir die kliente gevra of daar enige 

vrae was wat hulle in die vraelys wou invoeg. Die vrae is dan ook bygewerk. 

Daarom is daar twee vraelyste aangeheg (Bylaag A en Bylaag B) sodat die 

veranderings wat in die proses bygekom het, nagegaan kan word. Reeds deur die 

verandering van die vrae in die vraelys te bestudeer sou dit moontlik wees om die 

altematiewe verhale van die terapieproses van die kliente teenoor die van die 

supervisors te kontrasteer, maar dit is navorsing wat op 'n antler geleentheid 
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gedoen kan word. Baie van die vrae is nie in al die onderhoude gevra nie, want 

die eerste vraag was 'n oop vraag wat die kliente in staat gestel het om alles te se 

wat hulle wou se, sonder om enige spesifieke vrae te beantwoord. Die vrae was 

vir my net 'n middel tot gesprekvoering. Daar was nie 'n vooropgestelde agenda 

wat vereis het dat elke vraag in 'n sekere volgorde met spesifieke bewoording aan 

elke klient gevra moes word nie. Tog was al die vrae deur elke klient in hulle 

terugvoer beantwoord. Ook was daar geen vooropgestelde hipotese wat deur die 

data bewys moes word nie. Die onderhoud was meer 'n oop gesprek, waarin die 

navorser die houding van 'n 'nuuskierige' belangstellende medewerker ingeneem 

het. Hierdie openheid word deur Marcus (1994:567) as volg beskryf: ' ... messy 

texts are messy because they insist on an open-endedness, an incompleteness.' 

Om die klient nog meer aan die woord te stel, is die saamgestelde verhaal soos uit 

die onderhoude verkry, weer aan die klient gegee vir verdere kommentaar en 

kritiek. Hierdie reflektering was deur die klient skriftelik gedoen. 'n Jaar na die 

onderhoude het die respondente 'n afskrif van die gesamentlike verhaal ontvang, 

waarop hulle weer skriftelik moes reflekteer. Die skriftelike reflektering wat 

ontvang is van die vier kliente wat nie aan die onderhoudsessies deelgeneem het 

nie, het nie betekenisvol verskil van die reflekterings wat van die onderhoudgroep 

ontvang is nie. Dit het beaam dat die gesamentlike verhaal heel geskik is om as 'n 

stimulusdokument vir verdere navorsing te dien. Die somtotaal van die tweede 

stel reflekterings het nie die terapeutiese verhaal wat hieronder in 4.3 weergegee 

is, drasties verander nie. 
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Omdat die skriftelike reflekterings van die oorspronklike respondente asook die 

van die vier respondente wat net aan die skriftelike reflektering deelgeneem het, 

nie 'n wesenlike verandering in die reeds verkrygde terapeutiese verhaal gebring 

het nie, is die terugvoer weergegee soos hieronder beskryf. W aar die nu we 

reflektering die reeds verkrygde verhaal ondersteun het, is die gedeelte in die 

verhaal onderstreep. W aar die nu we reflektering nie met die reeds verkrygde 

verhaal ooreenstem nie, is dit in kursief as deel van die verhaal behou. In enkele 

gevalle, waar die nuwe reflektering die oorspronklike verhaal aanvul, is die 

aanvulling tussen hakies aangebring. 

4.3 SAAMGESTELDE VERHAAL VAN DIE KLIENTE 

Die hele groep set-up was vir my baie oulik. Die span het werklik geluister na wat 

ek gese het. Dit kon mens sien wanneer hulle terugvoer gee, dit was rerig van 

toepassing op 'n mens. Hulle is nie aanvanklik deel van die gesprek nie. Tog 

neem hulle in so 'n mate deel dat hulle soms lag of 'n geluid maak wat vir my laat 

weet dat hulle intens luister. Hulle pla rerig nie - jy is so besig met die terapeut jy 

sien hulle nie eers nie. Dit voel of ek net met die oom gepraat het. W anneer hulle 

met mekaar praat en nie met my nie, laat dit my veilig voel. Dit is lekker want dit 

is 'n baie beskermende omgewing. Dit is of ek daar buite staan en hoor wat hulle 

se van my probleem. (Jy word die terapeut. Jy word 'gedwing' om na ander te 

luister asof hulle jou probleem het en jy soos 'n terapeut moet luister. Dit skep die 

'afstand' om objektief te wees.) 
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la ek was goed ingelig voor die tyd, hulle het vir my gese hoe die span te werk 

gaan. Dit was 'n volledige verduideliking. hulle het selfs vir my die name genoem 

van die mense wat deel was van die span. (Dit is belangrik dat 'n persoon goed 

ingelig moet wees oor die werking van die spanproses .... anders kan ... jy dit as 

baie intimiderend ervaar.) Ek was nogtans bevooroordeeld, ek hou nie van terapie 

nie. Ek het gedink omdat dit 'n groep is gaan dit 'n klomp sielkundiges wees wat 

jou uitmekaar gaan trek. Toe ek hier kom en die span aan my voorgestel word, het 

ek besef dat dit nie so gaan wees nie. Die atmosfeer was vriendelik en rustig, 'n 

mens voel tuis. Tog was dit daar aan die begin moeilik. maar later was dit vir my 

lekker. So na die tweede keer was ek gemaklik. Die andersheid van die situasie 

het gemaak dat ek weer hiema wil kom. Ook die verskeidenheid laat 'n mens 

terugkom. Hierdie groep was vir my soos gewone mense en dit het my op my 

gemak gemaak. Die groep was beeltemal spontaan, so gemaklik. Jy weet 

sielkundiges kyk te analities na 'n mens. Hulle soek altyd vir betekenis wat agter 

dit wat jy gese bet skuil. Dit is glad nie wat jy gese bet nie, dit is wat hulle dink. 

Hulle soek vir fout in jou mondering, bulle gebruik selfs psigometriese toetse 

daarvoor. Daarteenoor was die span baie ondersteunend, net die glimlag van die 

een tannie bet my gehelp om weer aan te gaan. Groter span. groter ondersteuning 

en groter empatie. 

Hulle praat altyd oor dit wat jy gese bet, dit wat vir jou belangrik was. Hulle 

luister na dit wat jy se en tel die positiewe aspekte op in dit wat jy vertel bet. 

Hulle berinner jou daaraan soos die gesprek vorder. 'n Ou loop positief daar uit, 

dit motiveer jou. Die goed wat bulle noem is nie vreemd nie, maar is goed wat jy 
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van jouself vergeet bet, waaraan jy nie eens dink nie. Jy luister wat bulle seen dit 

laat jou <link aan antler moontlikhede om die probleem aan te spreek. Daar is geen 

enkele regte of verkeerde antwoord op die probleem nie. Dit is nie net 'n 

eenrigtingstorie nie. Die verhouding tussen die lede van die span en bulle 

terugvoer vanuit bulle verwysingsraamwerk, die rykheid van bulle ervarings bring 

verskillende persepsies in die saak in. Sonder dit sou die situasie armer gewees 

bet. Dit is soos brandstof wat 'n ou nogal nodig bet. Hulle vertel jou nie wat jy 

moet doen nie, maar lig uit wat jy al reeds gedoen bet. Hulle laat jou jouself sien. 

Daarom kan jy verander. 

In bulle terugvoer sien jy verskille wat daar tussen hulle is oor wat daar nou net 

gese was. Dit is duidelik dat elkeen goed en met ems geluister het, dit was egter 

verrassend om te sien boeveel verskillende menings daar was. Vir my is dit beter 

dat daar 'n klomp opinies is, elkeen spreek iets raak aan wat ek glo die Here vir 

hulle gee. Die verskeidenheid van die terugvoer was vir my belangrik. In bierdie 

verskeidenheid was goed wat 'n bietjie vreemd voorgekom het. maar dit laat 'n 

mens <link. Dit is die goed wat mens huis toe neem en waaroor jy sit en <link. Dit 

gee soveel ruimte om jou probleem anders te sien en jou eie keuses te maak. Jy 

kan <link as jy by die buis is, gevoelens evalueer en kombineer, dit laat jou beter 

voel. Dit laat jou denke verander en daarmee saam jou handelinge. 

As mens een op een is laat dit dinge verby gaan, maar waar jy in 'n groep is, is 

daar altyd een of twee wat dit anders verstaan en goed raaksien. Dit ontglip nie so 

maklik nie. Dit wys nogmaals hoe goed die span luister voor hulle praat. Hulle 

luister, neem notas en 'n mens kan nie notas skryf as jy nie rerig luister nie; hulle 
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stel regtig belang. Hulle neem werklik deel, in dit wat jy se, selfs meegevoel word 

deur die span weerspieel, as iy praat oor goed wat seermaak, daarin vind ek 

ondersteuning. Dit is vir my of mens partykeer iets se wat jy self nie besef nie. 

Die probleem word vir my soos iemand anders se probleem, ek kyk na dit of deur 

'n venster daar van buite. Mens verstaan jou probleem beter as jy jou kan 

distansieer daarvan en hoor hoe ander mense daarvan praat. Die span laat dinge 

net vinniger gebeur. 

As die spanlede van mekaar verskil het, het dit gewys dat daar geen 'open and 

close' situasie is nie. Verder sien jy dat jy nie abnormaal is as jy met 

konflikterende gedagtes sukkel nie, want and er mense verskil ook oor dieself de 

dinge. Ek het dan ook met sekere spanlede beter ge"identifiseer. Dit het vir my die 

geleentheid gelaat om te se ek stem nie saam met jou nie, en ja dit is hoe ek dinge 

doen. J a, dit laat spasie om te redeneer. Niemand hoef die ander een te oortuig nie. 

Dit is belangrik om hulle insette te hoor. Al was daar verskille, was die atmosfeer 

ontspanne, daar is 'n besondere verhouding tussen hulle. Hulle beredeneer dinge 

op 'n ordentlike manier, hulle manier van werk leer jou om op 'n antler manier op 

te tree in jou eie situasie. Dit was ook vir my lekker. Hulle het my nooit laat voel 

hulle druk my nou in 'n hoek vas nie, die keuse le by my. Hulle het altyd bedoel 

wat hulle gese het sonder om jou te evalueer. Hulle het nie probeer se wat hulle 

dink jy wil hoor nie, maar was eerlik in hulle terugrapport. Ook was hulle nooit 

veroordelend nie. Hulle soek nooit fout nie. Hulle bly by wat jy gese het. Dit gaan 

nooit oor 'n ander persoon nie, net oor jouself. Hulle skryf ook nie aan jou voor 

wat om te doen nie. Dit kom voor of hierdie mense rerig wil help want hulle 
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verstaan jou. Die hele terapieproses is meer menslik. Die spanlede met wie ek aan 

die begin nie so goed geldentifiseer het nie, selfs hulle het met verloop van tyd 

verander. Dit was vir my of van die spanlede mettertyd my ook anders begin sien 

het, hulle het my gesien vir wie ek werklik is. (Dit voel meer of ons op gelyke 

vlak is.) Die span voel soos 'n nuwe familie wat jy bykry. Ek het soms gevoel 

hulle moet meer kere praat, veral as die terapie eers gevorder het. Mens soek na 

meer idees van hulle af. 

Die een op een situasie is soms verkieslik maar dit is baie formeel. Ook voel dit 

soms of dit vassteek dat daar nie klaarheid kom nie. Die proses beweeg nie aan 

nie. In die groep is dit in 'n sekere mate meer ontspanne. Die spanterapie is vir my 

die ideale situasie. want dit laat alles vinniger gebeur. In die een op een situasie 

leer jy die terapeut so goed ken dat jy weet waar jy jou kanse kan vat. Ja, ek het 

gemanipuleer, net voor my egskeiding was ek en my man by 'n berader, maar ek 

ken die prosedure en het dit gebruik om uit die situasie te kom. Met die psigiater 

kon ek manipuleer maar nie die sielkundiges nie. Die psigiater vra dieself de vrae 

oor en oor, dis nie of hulle rerig belangstel in die terapie wat hulle gee nie. Jy 

speel maar saam want jy weet dat die geld wat hulle kry vir hulle belangriker is as 

die terapie wat hulle gee. Dit is een ding wat jy nie in die groep kan doen nie. Jy 

moet maar jouself bly. 

Ek was gevoelig vir die aantal lede in die span. Ek kan onthou dit het my gepla 

toe daar van die spanlede afwesig was by 'n sessie. Dat daar van albei geslagte in 

die span was, maak nie eintlik saak nie. Dit gaan nie oor die span nie, maar dat 

hulle die probleem wegvat van jou en hier eenkant sit. Tog dink ek nou dat dit 
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nodig is om albei geslagte daar te he, die gesamentlike ondervinding. J a, mans en 

vrouens sien dinge tog anders, vir my is mans van Mars en vroue van Venus. Die 

verskille moet daar wees. Dit is goed dat daar ma's en pa's was om die saak van 

twee kante te sien. Daar moet balans wees. Vroue was vir my belangrik: hulle 

weet van vroue se dinge. Ek bet so soort van gewag vir wat hulle gaan se. Tog 

was daar van die mans by wie ek sterk aansluiting gevind bet, al is ek 'n vrou. Die 

verskillende geslagte in die groep het sy voordele, veral omdat daar mense was 

met 'n familiesamestelling soortgelyk aan mvne. Dit het gemaak dat hulle my 

beter verstaan, want soortgelyke probleme word soms ook deur hulle beleef. Die 

een spanlid het selfs vir my kom se dat hy baie uit die terapiesessie geleer bet oor 

sy eie lewe. 

By die terapeut is die geslag nie so belangrik nie. 'n Oom of 'n tannie, dit sal maar 

dieself de gewees bet. Daarteenoor mag dieselfde geslag terapeut vir ander 

belangrik gewees het as gevolg van besondere situasies. 'n Man kan tog nie so 

goed met 'n vrou praat nie. Ek dink dit sou langer gevat bet as dit 'n vroueterapeut 

was. Ons vrouens sou langer oor ander klein dingetjies gesels bet. Mans is meer 

ongeduldig - hulle wil gou by die eindpunt uitkom. Tog dink ek die terapeut is nie 

so belangrik nie, die span kan maar om die beurt as terapeut optree. Dit gaan oor 

hulle vaardighede en nie die geslag van die terapeut nie. Ek wil vertroue in die 

terapeut he. Dit bet by my gebeur dat die terapeut geruil bet. Die tweede terapeut 

bet weer op 'n ander manier sy vrae gevra, wat my weer op 'n ander manier na my 

probleem laat kyk bet. Hy bet gekrap waar daar normaalweg nie gekrap word nie. 

Dit bet 'n hele klomp nuwe dinge op die tafel geplaas. Aan die anderkant ontstaan 
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daar tog 'n verhouding met die terapeut en daar is die wat eerder by een terapeut 

wil bly. 

Die blaaibord was vir my snaak:s aan die begin maar dit was goed om te sien daar 

staan dit waaroor ons gepraat het. Dit het ook gehelp om die gesprek op die 

onderwerp te hou. Die blaaibord was vir my 'n integrale deel van die terapie. Ek 

kon terugkyk en daarna verwys as ek oor 'n spesifieke deel van die onderhoud 

meer wou se. (Om dit self te lees is minder 'dreigend' as wanneer iemand dit se.) 

Daar word soveel inligting gegenereer, daar moet net rekord gehou word. Die 

blaaibord is nie net vir notas nie, ons het ook na prentjies gekyk van hoe die 

f amilie werk. 

Ek beleef dit as 'n baie volledige soort terapie en sal altyd weer aan die 

groepterapie wil deelneem. Dit was vir my lekker. Die spanterapie is vir my die 

ideale soort terapie. Ek sal nooit weer in 'n een tot een terapieproses wil gaan nie. 

Definitief groepsterapie as ek dit weer mag benodig, want ek is baie tevrede met 

die terapie. 

Daar was egter vir my aan die begin 'n vraag oor die opleiding van die span, het 

hulle werklik die kennis om my probleem te hanteer? Hulle is nie sielkundiges nie. 

Sal hulle opgewasse wees om my probleem te behandel? Toe ek nou eers met 

hulle 'n pad geloop het, was dit egter nie 'n probleem nie. 



90 

Ek het nie baie van die blaaibord gehou nie. Dit was vir my of die terapeut dit 

gebruik as hy my verloor het. Dit werk nie rerig vir my nie, dit kan dalk vir ander 

werk. 

W anneer hulle verwysings na 'n persoonlike voorval maak. Dit was vir my of die 

gesprek na hulle verskuif. Dit is nie sleg nie, want hulle probeer seker 'n punt 

staaf. Die persoonlike opmerkings neem tyd en vat die fokus weg. 

Miskien moet daar gekyk word na die tyd, as die sessie na sy einde kom was dit 

soms vir my te kortaf . (Dan is die tyd op.) Berei die persoon voor vir die einde en 

maak seker of daar nie nog iets is wat hulle wil se nie. 'Time management' in die 

sessie. 

Ek was op kart kennisgewing gese van die span. Ek bet nie die span verwag nie, 

ook bet ek nie geweet hoe die terapie werk nie. Daar by die deur het ek 

vasgesteek, maar ek het geweet ek kan nie nou daar uit nie. Tog het hulle vir my 

gese ek hoef nie in die spanterapie deel te neem nie, so ek was nie gedwing nie. 

Ons het soms sommer so onder mekaar gesels, ek met hulle en dan weer met die 

terapeut. Ek dink hulle evalueer wel, maar dit was nie in enige vorm aan my 

teruggegee nie. Ek bet verwag dat hulle vir my antwoorde moet gee. Hulle is mos 

baie met kundigheid, daarom kan dit gou gaan. Dit het nie so gebeur nie. Hulle 

bet nie vir my daardie antwoorde gegee nie. Ek is weer terug waar ek was, nadat 

dit aanvanklik beter gegaan bet. Maar ons is nog steeds besig om daaraan te werk. 
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4.4 SAMEV A TTING 

Daar is twee redes waarom die saamgestelde verhaal nie onderbreek word deur 

my kommentaar nie. 

In die eerste plek sou my kommentaar die kliente se stemme in hulle eie 

terapeutiese verhaal kon verduister deur kategorisering en die kommentaar van 

ander sogenaamde 'eksperts'. 'n Navorser se kommentaar werk ook aan hierdie 

verduistering mee. Wei bewus van my eie aandeel in die ko-konstruksie van die 

gesamentlike verhaal, kan ek tog in 'n mate daaraan ontkom. Lincoln en Denzin 

(1994:577) waarsku: 'In addition, there is the crucial fact that the product is too 

often that of the researcher, no matter how much it has been modified or 

influenced by the subject.' 

Die tweede rede is egter vir my van nog meer belang, naamlik dat die 

saamgestelde teks ongeskonde beskikbaar kan bly om verdere navorsing te 

vergemaklik. Die saamgestelde teks kan gebruik word as stimulering vir die 

reflektering van kliente wat in die toekoms oor hulle ervaring met 

reflekteringspanterapie reflekteer. Dus hoef daar nie gebruik gemaak te word van 

'n verdere stel vrae nie. Die vrae was in die navorsing slegs gebruik omdat daar 

geen saamgestelde verhaal was om mee te begin nie. In die herhaalde 

reflekterings van kliente oor hulle ervaring met die reflekteringspanterapie aan 

die hand van die telkens nuutgeskrewe saamgestelde verhaal, sal daar na verloop 

van tyd 'n dominante saamgestelde verhaal na vore tree. Die huidige saamgestelde 

verhaal soos in hierdie hoofstuk weergegee, is maar net die begin. Die verhaal sal 



92 

verander soos opnamemetodes verander en ontwikkel. Die metodologie is egter 

van so 'n aard dat dit ontwikkelings in terapeutiese werkswyses sal kan 

akkommodeer en sodoende die verhaal telkens weer nuut sal kan vertel. 

Die saamgestelde verhaal op sigself hang nie in die lug nie. In Hoofstuk Vyf gaan 

daar nou gekyk word na hoe die saamgestelde verhaal aansluit by die bestaande 

teoriee. In die vyf de hoofstuk kyk ek ook in watter mate die saamgestelde verhaal 

'n altematiewe terapeutiese verhaal vertel. 
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HOOFSTUKS 

DIE NA VORSER SE REFLEKSIE OP DIE SAAMGESTELDE 

VERHAAL VAN KLIENTE 

5.1 INLEIDING 

Die sewe onderboude is saamgestel deur my in een verbaal, wat weer gewysig is 

deur die skriftelike terugvoer van ses van die oorspronklike onderboudsgroep en 

vier wat net aan die skriftelike terugvoer deelgeneem bet. Uit die gewysigde 

weergawe kan daar af gelei word dat die navorsingsmetode daarin slaag om 

betekenisvolle bevindings daar te stel. Hierdie bevindings sluit nie net by 

bestaande teoriee aan nie, maar word ook deur antler navorsing ondersteun. Die 

navorsingsmetode bet ook daarin geslaag om rigting aan te dui vir vemuwing. Die 

bevindings word in hierdie hoofstuk in meer diepte bespreek. 

5.2 KOMMENTAAR OP DIE SKRIFTELIKE REFLEKSIE VAN DIE 

RESPONDENT WIESE ONDERHOUD GETRANSKRIBEER IS 

Die skriftelike terugvoer van die respondent wie se oorspronklike onderboud 

getranskribeer is, was besonder insiggewend. Die respondent was die enigste een 

wat oorkoepelende terugvoer gegee het en nie klein kantopmerkings gemaak bet 

nie. Daar was aanduidings in die teks wat daarop gedui het dat die respondent dit 

deeglik deurgewerk het. Die weergawe van die terapeutiese verbaal soos in 

Hoofstuk Vier was vir die respondent in geheel binne konteks aanvaarbaar. Die 
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laaste twee paragrawe van die terapeutiese verhaal soos in Hoofstuk Vier 

weergegee, wat hoofsaaklik van ander respondente afkomstig was, was eenvoudig 

doodgetrek. In die lig daarvan dat die klient van die getranskribeerde onderhoud 

gese het dat dit 'n voorreg was om deel te wees van hierdie tipe terapie is die 

verwerping van die laaste twee paragrawe nie ongewoon nie. Dit wil dus voorkom 

of die verwerkte verhaal van die respondent wie se terapeutiese verhaal verbatim 

getranskribeer was, ten spyte van die andersheid as gevolg van die ko-konstruksie 

van die navorser en ander respondente, met uitsondering van die laaste stellings 

nog steeds vir die respondent aanvaarbaar was. 

Aan die hand van die inligting wat in die gesamentH.ke verhaal beskryf is en die 

terapeutiese teoretiese agtergrond word 'n paar hoofmomente hieronder verder 

bespreek. 

5.3 BELANGRIKE ASPEKTE WAT HULLE VOORDOEN IN DIE 

TERAPEUTIESEVERHAAL 

5.3.1 Spanning in die terapiesituasie 

Al die respondente het gerapporteer dat die reflekteringspanterapie vir hulle aan 

die begin moeilik was. White (1997: 132) bestempel die toetrede van die kliente 

tot terapie as 'a significant step in itself, one that is often quite daunting'. Hy 

noem ook verliese van 'n terapeut wat nie rekening hou met die kliente se 

situasies nie (White 1997:133). Die kliente se egter dat dit na afloop van 'n paar 

terapiesessies vir hulle makliker geword het. Smith et al (1994:284) het ook 
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hierdie situasie beskryf in hulle navorsing. Die bevinding kom ook ooreen met 

ander navorsing wat spanterapie in die algemeen bestudeer bet (Smith et al 

1993:40, Young et al 1997:33). Hierdie probleem kan natuurlik tot nadeel van 

reflekteringspanterapie strek. Die kliente bet egter ook 'n oplossing aan die hand 

gedoen. Vir hulle is dit baie belangrik dat die kliente voor die tyd goed ingelig 

moet word oor die metodologie wat gevolg gaan word in die terapieproses. Omdat 

al die respondente hieroor gerapporteer bet, blyk dit 'n kemsaak te wees en moet 

daar gehoor gegee word aan die vermaning van Smith et al (1995b:84,85) dat die 

kliente voor die tyd goed voorberei moet word, anders beleef hulle onnodige 

spanning wat voorkom kan word. 

Die enigste respondent wat die reflekteringspanterapie negatief beleef bet, is juis 

iemand wat nie vooraf goed ingelig was oor die prosesse van 

reflekteringspanterapie nie. Smith et al (1995:85-86b) gaan verder en se dat die 

voorbereiding van kliente nie net belangrik is by die aanvang van terapie nie, 

maar ook in elke sessie net voor die span aan die woord gestel word. Dit kom 

daarop neer dat die kliente ingelig moet word oor die prosedure wat gevolg gaan 

word, nie net aan die begin nie, maar elke keer as die situasie in die sessie 

verander. Dit stem ooreen met White (1995:68-69) se werkswyse. Hy stel voor 

dat kliente gevra moet word voordat daar prosedureveranderinge plaasvind. Hy 

neem hierdie benadering nog 'n stap verder deur kliente te vra of hulle gemaklik 

is met die soort vrae wat by besig is om aan hulle te vra. 

By die ITO is dit algemene praktyk om kliente voor die tyd goed in te lig oor die 

werkswyse, en soos kliente self rapporteer, word selfs reflekteringspanlede se 
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name aan hulle verstrek voor die sessies. Ook gedurende die sessies word daar 

gepoog om kliente so gemaklik as moontlik te laat voel. Daar word selfs vir 

kliente skryf goed aangebied sodat hulle aantekeninge kan maak terwyl hulle na 

die reflekteringspangesprek luister. White (1995:71) maak gebruik van 'n stelsel 

waar die spanlede hulself voorstel net voor hulle reflekteer oor 'n saak. Die 

respondente het egter nie hieroor gerespondeer nie, moontlik omdat die situasie 

vir hulle as gevolg van bogenoemde werkwyse so gemaklik was dat dit nie vir 

hulle 'n belangrike kwessie was nie. Hulle het wel gepraat oor die blaaibord 

waarop die terapeut aantekeninge maak van alles wat gebeur tydens die 

terapiesessie. Amper al die respondente was dit eens dat die blaaibord 'n 

belangrike deel van die terapie vorm. Net een het gese dat dit vir haar soms lastig 

was as die terapeut skryf terwyl sy praat. Maar sy het voortgegaan en gese dat die 

skryfbord tog sy doel het en dat dit moontlik vir ander mense glad nie sal pla nie. 

Die kliente het rapporteer dat die ontspanne atmosfeer gehelp het om hulle gou te 

laat ontspan. Die atmosfeer is bewerkstellig deur gesamentlik tee te drink en 'n 

informele aanvang van die terapie in die terapielokaal, asook die huislike 

omgewing geskep deur die meublement met sy voorhuiseffek. Dit wil voorkom of 

die terapeutiese omgewing wat by die ITO geskep word uniek is en dat die 

terapeutiese omgewing'n faktor is wat verdere navorsing regverdig, omdat dit nog 

nie voorheen aandag gekry het nie. Ek as navorser, wat self deel was van sulke 

reflekteringspanterapiesessies by die ITO, is dit eens met die kliente, want selfs 

die terapeute en reflekteringspanlede beleef die kalmerende eff ek van hierdie 

omgewing. 
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Uit die reflektering van die respondente blyk dit dat daar selfs 'n mate van 

opgewondenheid vir die gebruik van reflekteringspanterapie is. 'Dit is 'n ideale, 

volledige, lekker ervaring' soos die kliente dit beskryf. Wat behels die ervaring? 

5.3.2 Die meervoudigheid van die kliente se verhaal en die meervoudigheid van die 

terapeutiese prosedure 

Die kliente het rapporteer dat die verskeidenheid wat deur die 

reflekteringspanlede in die situasie ingebring is, verrassend en verrykend was. 

Hierdie bevinding word deur byna al die ander navorsing ondersteun (Jenkins 

1996:234; Smith et al 1995a:50). Die terapeutiese waarde wat hierdie verskeiden

heid verteenwoordig kan kortliks verklaar word. In narratiewe terapie word 

aanvaar dat elke verhaal 'n meervoudigheid van vertelling het (White 

1995:15,27). Daar is altyd altematiewe verhale wat deur die klient ontdek kan 

word. Die reflekteringspanlede gee gevolglik hulle onderskeie terugvoer - almal 

vertel die verhaal anders, wat kliente laat besef dat daar ander maniere is om hulle 

verhale te 'storie'. 

Die kliente druk die effek as volg uit: 'Dit is duidelik dat elkeen goed en met ems 

geluister het, dit was egter verrassend om te sien hoeveel verskillende menings 

daar was. ' ... In hierdie verskeidenheid was goed wat 'n bietjie vreemd 

voorgekom het, maar dit laat 'n mens dink.' Die terapeutiese proses waar 

reflekteringspanlede ander reflekteringspanlede vrae vra oor hulle onderskeie 

reflekterings wat sodoende resoneer met die kliente se verhaal dra by tot die 
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verskeidenheid van vertellings (White 1995:71). White (1997:99) noem die proses 

'decentred sharing'. 

Sodoende skep reflekteringspanterapie vir kliente 'n geleentheid om op 

altematiewe vertellings van hulle eie verhaal te reageer. 'n Gespreksforum word 

geskep waar kliente hulle verhale ryker kan beskryf. In die ryker beskrywing 

beleef kliente helder momente of sterpunte wat hydra tot 'n dekonstruksie van die 

dominante verhaal en plek maak vir altematiewe verhale (White 1995:94). 

5.3.3 Waarde van die luistergeleentheid vir die kliente, onderbreking van dialoog 

tussen kliente en reftekteringspan 

Ekstemalisering is 'n belangrike aspek in narratiewe terapie, want dit is 'n 

veranderingsfaktor in die klient se verhaal (White en Epston 1990:38). Kliente 

rapporteer dat die reflekteringspan, in die reflekteringspanterapie, hulle na hulle 

eie probleem laat kyk as buitestaanders. So gebruik navorsers die 'fly on the wall' 

metaf oor om die belewenis van die klient te beskryf. Hierdie belewenis word 

hoofsaaklik bewerkstellig deur die toepassing van die metodologie waarvolgens 

die klient nie aan die reflekteringspan se terugvoer mag deelneem nie (Morgan 

2000:122; Smith et al 1995b:73; White 2000:64). 

Volgens die kliente skep dit vir hulle 'n veilige ruimte waar hulle na die probleem 

kan kyk terwyl hulle daarvan gedistansieer is. Die kliente rapporteer verder dat 

hulle baie geborge voel terwyl die groepsbespreking aan die gang is. Die 

bespreking tussen die reflekteringspanslede, wat aan die begin vir baie kliente die 
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mees bedreigende scenario was, het daarenteen later vir kliente die meeste 

gemoedsrus gegee. Hierdie bevinding word ook deur Young et al (1997:33) 

onderstreep: 'They stated that they had experienced the process as being much 

more positive and relaxed than they had expected'. Soos die kliente self se, Hulle 

'het soms gevoel hulle [die spanlede] moet meer kere praat, veral as die terapie 

eers gevorder het.' 

Kliente se egter ook dat dit belangrik is dat hulle in die deel van die terapie nie 

aan die gesprek moet/mag deelneem nie, aangesien die geleentheid om te luister 

reflektiewe aksie stimuleer wat help om die probleem anders te beskou (Smith et 

al 1995b:73). Soos die kliente dit stel: 'Jy word die terapeut. Jy word "gedwing" 

om na ander te luister asof hulle jou probleem het en jy soos 'n terapeut moet 

luister. Dit skep die "afstand" om objektief te wees.' 

Moran et al (1995:45) kry die volgende respons by een van hulle kliente: ' .. .it 

helps a lot ... [it] didn't seem like you were talking about me ... like they were 

reading my mind.' Hulle gaan voort en se dat die reflekterende span daarin slaag 

om dinge op 'n ander manier voor te hou, wat na my mening in lyn is met 

teoretiese praktyk. Moran et al (1995:45) se verder dat die span help met die 

ekstemalisering van 'n klient se probleem. Ek stem saam en wil byvoeg dat die 

luistergeleentheid 'n katalisator van ekstemalisering is. In die voorwoord tot 

Andersen (1991:xi) beklemtoon Hoffman die belangrikheid van die span se 

onderlinge gesprek waar 'n klient nie direk aangespreek word nie. Sy meen dit 

help kliente om beter te hoor. Dit is ook gedurende hierdie fase waar kliente hulle 

probleme buite hulle self beleef, soos Smith (in Smith, et al 1994:283) beaam. Die 
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luistersessie dra dus by tot die ekstemalisering van die probleem, asook tot beter 

begrip van die probleem. 

Die een respondent wat negatief reageer bet op die reflekteringspanterapie het nie 

in die reflekteringspanterugvoer buite die reflekteringspangesprek gebly nie. Daar 

was dus geen onderbreking van die dialoog tussen die reflekteringspan en klient 

soos White (2000:64) voorstel nie. Die klient se: 'Ons bet soms sommer so onder 

mekaar gesels, ek met hulle en dan weer met die terapeut.' Omdat hy deelgeneem 

bet aan die gesprek kon hy horn nie distansieer van sy probleem nie, en gevolglik 

het ekstemalisering nie plaasgevind nie. Daarom bet die terapie in die geval nie 

die verwagte resultate bereik nie. Hierdie bevinding het nog nie in ander studies 

op die voorgrond getree nie. Aangesien daar slegs een van die voorvalle was in 

die huidige studie kan dit 'n unieke geval wees wat homself nie weer sal voordoen 

nie. Tog kan latere studies hierdie bevinding bevestig en dit dan 'n meer 

dominante plek in die terapeutiese verhaal inneem. 

5.3.4 Die belangrikheid van 'n gevoel van ondersteuning 

Die kliente rapporteer ook dat die reflekteringspan hulle in meer as een opsig 

ondersteun bet. As die reflekteringspan besig was om te luister en aantekeninge te 

maak van dit wat gese word, beleef kliente dit as ware betrokkenheid. Die kliente 

se 'mens kan nie notas skryf as jy nie rerig luister nie'. Verder rapporteer kliente 

dat die terugvoergesprek waar kliente net sit en luister, hulle geborge laat voel 

bet, maar ook laat voel bet dat die reflekteringspan 'daar is om hulle te help'. Die 

) 

grootte van die reflekteringspan bevorder ook hierdie gevoel. Soos die kliente se: 
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'Groter span, groter ondersteuning en groter empatie.' Hierdie bevindings stem 

ooreen met Smith et al (1994:282) se kommentaar dat kliente se hulle hoor hulle 

probleem anders deur die ondersteuning en insette van die onderskeie 

reflekteringspanlede. 

'n Ander tipe ondersteuningsmeganisme wat deur kliente uitgelig word, is die 

meelewing van die reflekteringspan wanneer hulle na die onderhoud tussen 

kliente en die terapeut luister. Die reflekteringspan se meelewing manifesteer in 

'n lag of 'n geluid wat vir die klient 'n teken van aktiewe betrokkenheid is. 

Hierdie minimale tekens van betrokkenheid wat deur die kliente uitgelig word 

toon hoe belangrik die reflekteringspanaktiwiteit vir kliente is. Dit wys ook 

daarop dat kliente tydens die onderhoud ook waarnemings maak van die 

reflekteringspan en dat hulle op grond van hierdie waarnemings hulle e1e 

gevolgtrekkings maak van die terapiesituasie. Reflekteringspanlede word deur 

hierdie bevinding gemaan om ten alle tye 'n luisterspan te wees in die ware sin 

van die woord. 'n Reflekteringspanlid kan so maklik dink daar is antler lede wat 

die werk kan doen. 

5.3.5 Die belangrikheid van 'n konstante getal reflekteringspanlede vir kliente 

• 
Kliente beklemtoon dat dit vir hulle steurend was as daar van die 

reflekteringspanlede afwesig was. Hulle stel egter nie 'n vaste aantal lede voor 

wat in alle reflekteringspanne moet wees nie, maar voel wel dat die aantal lede in 

die reflekteringspan konstant moet bly vir 'n spesifieke stel terapiesessies. Die 

belangrikheid van 'n konstante aantal reflekteringspanlede is nog nie voorheen 
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deur enige navorsing gerapporteer nie. In die lig van die feit dat verskeie kliente 

laat blyk het dat dieselfde terapeut nie noodwendig by al die sessies die terapeut 

hoef te wees nie, wil dit voorkom asof daar 'n sterker band tussen die klient en die 

reflekteringspan gevorm word as tussen die klient en die terapeut. Daar word 

minder van 'n verlies aan ondersteuning as terapeute uitruil ondervind as wat daar 

ondervind word as een lid van die reflekteringspan nie opdaag nie. In die geval 

waar 'n spesifieke lid nie aan 'n sekere sessie kan deelneem nie, moet kliente 

breedvoerig daaroor ingelig word. Dit gaan nie bloot oor die getal lede in 'n 

reflekteringspan nie, maar oor die verhouding wat daar tussen die reflekteringspan 

en die klient ontstaan. Die kliente druk dit so uit: 'Die span voel soos 'n nuwe 

familie watjy bykry.' 

5.3.6 Die binding van die reflekteringspan met kliente 

Kliente se dat hulle met verloop van tyd in die terapiesessie al hoe meer met 

reflekteringspanlede identifiseer het, ook die waarmee hulle aan die begin nie kon 

identifiseer nie. Daar word oor die algemeen op so 'n lukraak manier van 

spanterapie gebruik gemaak dat hierdie gerapporteerde verhouding nie in antler 

terapiesituasies nagespeur kon word nie. Daarom is daar ook geen melding van 

die bevinding in antler navorsing nie. Sover ek kon vasstel, word spanterapie 

I 

gewoonlik net as 'n hulpmiddel en nie as 'n terapeutiese metode gebruik nie. By 

die ITO word reflekteringspanterapie toegepas, wat beteken dat die kliente by 

elke sessie saam met die reflekteringspan in terapie is. Dus kan daar 'n 

verhouding tussen die reflekteringspan en die kliente ontstaan wat meewerk om 

kliente se eie bewuswording te stimuleer, en sodoende kan kliente hulle verhaal 
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'anders' oorvertel (White 1995:178-179). Soos die kliente se verhaal verander, 

sien hulle dat die reflekteringspan se gesindheid ook verander, die kliente se dat 

die spanlede (my beklemtoning) 'my gesien [het] vir wie ek werklik is'. 

5.3. 7 Die invloed van die geslag van die reflekteringspanlede en die terapeut 

Die kliente het rapporteer dat die geslag van die terapeut nie werklik belangrik is 

nie. Selfs in retrospeksie het die kliente gese dat die terapeut eintlik net 'n 

gespreksleier is. Die reflekteringspan was vir die kliente van groter belang. Hulle 

het sover gegaan om te se dat 'die span kan maar om die beurt as terapeut optree. 

Dit gaan oor hulle vaardighede en nie die geslag van die terapeut nie.' Al wat van 

belang was vir kliente in hulle verwagting van die terapeut is dat die terapeut 

vaardig moet wees om die gesprek te lei. Hierdie bevinding is ook nie voorheen 

deur ander navorsing uitgelig nie. 

Daarenteen het die reflektering oor die geslagsamestelling van die 

reflekteringspan nie eenvormige reaksie ontlok nie. Die meeste kliente het 

aanvanklik gese dat geslagssamestelling nie eintlik saak maak nie en hierdie 

bevinding stem ook ooreen met Smith et al (l 995a:60) se siening. In retrospeksie 

het sommige kliente van mening verander. Hulle het toe rapporteer dat die 

reflekteringspan tog uit beide geslagte moet bestaan, omdat dit vir kliente beter 

begrip bring van hulle probleem as hulle die reaksie van albei geslagte daarop kan 

waarneem. Smith het ook rapporteer dat kliente gevoel het dat die terugvoer meer 

gebalanseerd is wanneer albei geslagte teenwoordig is (Smith et al 1994:282). 
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5.3.8 Kennis/magswanbalans 

Die magswanbalans wat daar tussen die kliente en die terapeut en/of die 

reflekteringspan bestaan was nog altyd 'n probleem. 'n Belangrike wending met 

reflekteringspanterapie is dat die klient nie die reflekteringspan beleef as 'n groep 

'eksperts' nie, maar 'as gewone mense' wat deel in hulle probleem. Die klient 

word deur die werkswyse bemagtig. Smith is dit hieroor eens in sy bevindings 

·(Smith et al l 995a:62). Die opheffing van die magswanbalans word bewerkstellig 

deur geen raad of evaluasies van die situasie in die terugvoer te gee nie. Daar 

word slegs 'n gespreksruimte geskep waarbinne kliente hulle verhale vertel en 

hervertel. In die hervertellings tree die verandering in wat tot herstel van die klient 

bydra (Anderson & Goolishian 1992:5). 

Daar was tog een geval waar die klient nie na behore ingelig is voor 

reflekteringspanterapie nie. Alhoewel hierdie respondent gese het dat hy nie 

gedwing gevoel het om aan reflekteringspanterapie deel te neem nie, wil dit tog 

voorkom of die magswanbalans wat ontstaan tussen die wat kennis gehad het (die 

terapeute) en die sonder kennis (die klient) tog bier 'n rol gespeel bet (White 

1995:99,70-71; White 1997:120-122), veral in die lig daarvan dat die klient 

aangedui het dat hy in die toekoms eerder aan een tot een terapie wil deelneem. 

5.3.9 Etiese kwessies 

Een van die aspekte wat ook belangrik was vir die pastorale terapie is die manier 

waarop norme en waardes in die terapeutiese situasie gehanteer word. In 
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reflekteringspanterapie is daar 'n deursigtige werkswyse waar kliente altyd 

teenwoordig is as die terapeutiese span (reflekteringspan en terapeut) kliente se 

sake bespreek. Omdat die terapeutiese span altyd strewe na ko-konstruksie van 

die altematiewe verhale van kliente, spreek hulle die etiese kwessies in die 

teenwoordigheid en met samewerking van kliente aan (Andersen 1995:12; Efran et 

al 1988:28-29; Rossouw 1993:900; White 1997:11-12, 99). 

Aspekte wat verband hou met die norme en waardes wat in die terapie geld, is nie 

direk deur kliente aangeraak nie. Tog het kliente gemeen dat die reflekteringspan 

en die terapeut by die klient se verhaal bly ten spyte van die verskeidenheid 

interpretasies wat hulle voorhou. Daarbenewens het kliente ook gese dat hulle 

nooit gedwing gevoel het om die een of antler saak as waar en finaal te aanvaar 

nie, maar altyd toegelaat is om hulle eie keuses te maak. So bly die klient altyd in 

beheer van sy/haar eie verhaal en bepaal die klient self watter norme en waardes 

in sy/haar lewe die belangrikste is. 

Die reflekteringspan dien egter as 'n mikrokosmos van die sosiale struktuur en in 

hulle terugvoer word hulle norme en waardes wel gereflekteer. Die ko

konstruksie van die klient se nuwe verhaal word tog daardeur geraak (Smith et al 

1995a:63). In die ko-konstruksie van norme en waardes le 'n stabiliseringsfaktor, 

want elkeen wat deelneem kan 'n inset lewer en norme en waardes word dus nie 

deur eensydige besluitneming gevorm en af gedwing nie. 
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5.3.10 Die waarde van reflekteringspanterapie vir die terapeut en 

reflekteringspanlede 

Die kliente het laat blyk dat reflekteringspanlede ook waarde kan put uit die 

terapiesessies. White (2000:76) maak 'n soortgelyke stelling en is verder van 

mening dat dit weer op sy beurt 'n positiewe uitwerking gehad het op die kliente 

se probleemoplossing. White ( 1997: 142-146) stel voor dat positiewe belewenisse 

van die reflekteringspanlede en die terapeut in die terapiesessies aan die kliente 

teruggevoer moet word, want dit kan tot 'n ander vertelling van die klient se 

verhaal lei. Kliente ervaar hierdie terugvoer ook in die desentralisering van die 

persoonlike ondervindings van reflekteringspanlede (White 1997: 101). Kliente 

ervaar terugvoer positief wanneer hulle eie verhale met die verhale van 

reflekteringspanlede in verband gebring word. Die betekenis van die betrokke 

reflekteringspanlid se verhaal moet so nagespeur word dat dit van toepassing 

gemaak kan word op die klient se verhaal (White 1997:99). Die soort terugvoer is 

'n normale onderdeel van reflekteringspanterapie, en dit sluit aan by die 

terugneem van betekenisvolle ervarings na die klient soos dit in die narratiewe 

terapie gedoen word (White 1997:132). 

5.3.11 Ekonomiese tydsverbruik 

Kliente het rapporteer dat hulle voel dat die reflekteringspan meewerk om die 

terapietyd meer ekonomies aan te wend. Hulle se dat die reflekteringspan sien 

meer dinge raak as 'n enkeling kan en dus kom verskillende aspekte gouer op die 

tafel: 'Die spanterapie is vir my die ideale situasie want dit laat alles vinniger 
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gebeur.' Verder was kliente die mening toegedaan dat die verskeidenheid van 

aanslagte · uit elkeen se eie verwysingsraamwerk soveel moontlikhede vir 

verandering daarstel dat hulle gouer by keuses kom wat tot hulle voordeel strek. 

Die kliente druk dit as volg uit: ' ... elkeen spreek iets raak aan wat ek glo die Here 

vir hulle gee. Die verskeidenheid van die terugvoer was vir my belangrik. . .. 

hierdie verskeidenheid . .laat 'n mens dink. Dit is die goed wat mens huis toe neem 

en waaroor jy sit en dink. Dit gee soveel ruimte om jou probleem anders te sien en 

jou eie keuses te maak. . . . Dit laat jou denke verander en daarmee saam jou 

handelinge.' Hierdie afleidings is ook nog nie voorheen gedokumenteer nie en is 

dus 'n ideale bron vir verdere navorsing. 

5.3.12 Die nut van ko-konstruksie vir verandering in reflekteringspanterapie 

'n Ander tipe terugvoer was die kliente se reaksie op die terapie tydens die 

terapeutiese onderhoudsessies, maar ook soos dit na vore gekom het in die 

navorsing (White 1995:67). Waar eersgenoemde deel het aan die ko-konstruksie 

van die verandering in die lewe van die klient, is die tweede weer 'n ko

konstruksie van die verandering in die terapieproses. Soos White (1995:76) dit 

uitdruk: 'Just as I am interested in structuring therapy as a context for the re

authoring of lives, I am interested in training as a re-authoring context.' As die 

verhale in bogenoemde gevalle bloot net 'n herhaling van die reeds bekende 

verhaal is, dien dit op sy beurt as versterking, organisering en behoud van die 

bekende verhaal (Grandesso 1996:304). In hierdie studie word voorbeelde van 

versterking van die reeds bekende dominante terapeutiese verhaal soos dit in 

reflekteringspanterapie uitgelig word, verkry, al kom die ondersteunende inligting 
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van aanverwante reflekterende spanwerk wat nie die narratiewe aspekte vertoon 

nie. Daar is ook tekens van vemuwing omdat die terapeutiese verhaal tekens toon 

van verandering. 

Die vemuwing is daarin gelee dat die verhaal van die reflekteringspanterapie nie 

as die finale ware verhaal vertel word nie. Dit word vertel as dee! van die 

voortdurend veranderende verhaal. Die verhaal wat in die studie tot stand gekom 

het, kan dien as 'n aansporing tot verdere nadenke en die hervertel van die 

terapeutiese verhaal tydens die reflekteringspanterapie wat op sy beurt tot 

vemuwing van die reflekteringspanterapie se terapeutiese verhaal sal lei. 

U, as leser van hierdie studie, het alreeds dee! geword van die hervertelling, want 

u lees vanuit u eie verwysingsraamwerk en u begrip is reeds 'n ko-konstruksie 

wat hierdie geskrewe terapeutiese verhaal verander. Soos Denzin en Lincoln 

(1994:577) dit stel: ' ... the reader is left to sort out which experiences speak to his 

or her personal life.' Hulle is verder van mening dat navorsers net dien as 'n 

skakel tussen die navorsingsveld, die navorsingsliteratuur en die terapeutiese 

publiek vir wie die teks betekenis sal he (Denzin & Lincoln 1994:577). 

5.4 SAMEV ATTING 

In Hoofstuk Vyf is dit duidelik dat reflekteringspanterapie 'n integrale onderbou 

van narratiewe terapie het. Verder wil dit voorkom of die natuurlike samestelling 

van die reflekteringspan horn goed leen tot die narratiewe terapeutiese prosedure. 

Die kliente het in hulle terugvoer op verskeie onderlinge ooreenkomste gewys. 
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Hierdie ooreenkomste word verder deur die literatuur ondersteun, soos daar in die 

bespreking aangedui was. Ook is daar ondersteuning van verwante navorsing wat 
\ 

hoofsaaklik op reflekterende spanwerk as terapeutiese tegniek gewerk het. In die 

lig hiervan blyk dit dat die navorsingsprosedure suksesvol was om die 

betekenisvolheid van reflekteringspanterapie te ondersoek. Ook het dit daarin 

geslaag om die verhaal van reflekteringspanterapie so te beskryf dat daar nuwe 

aspekte van die terapeutiese prosedure na vore getree het. 

In die lig hiervan word daar in Hoofstuk Ses gesoek na toepassingsvelde vir die 

navorsingsprosedure sowel as vir die terapeutiese prosedure. 
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HOOFSTUK6 

REFLEKTERING OOR DIE ALTERNATIEWE VERHALE WAT 

MET DIE STUDIE NA VORE GETREE HET 

6.1 INLEIDING TOT EN REFLEKTERING OP DIE NA VORSINGS

METODOLOGIE 

In hierdie hoofstuk word die bevindings van die navorsing wat deur die 

navorsingsprobleem gelnisieer was, beskryf. Die doelwitte wat uit die navorsings

probleem gespruit het, was om die stemme van kliente te belig en om by hulle te 

vemeem hoe reflekterende spanwerk hulle herstelprosesse belnvloed het. Verder 

is daar gevra wat hydra tot die reflekterende span se sukses en hoe reflekterende 

spanwerk teenproduktief kan wees in die herstel van 'n klient. 

Vanuit 'n narratiewe post-modemistiese perspektief is daar toe met die kliente as 

ko-konstrueerders van die diskoerse wat in die terapeutiese proses na vore getree 

het, saamgewerk. Hierdie ko-gekonstrueerde diskoerse kan as riglyne dien in die 

ontwikkeling van reflekteringspanterapie (Efran & Lukens 1985:28). Dit sal 

uiteraard nie rigied toegepas word nie, maar kan gebruik word as altematief om 

resultate te verkry in die terapieproses. Die studie is nie 'n ondersoek na die 

effektiwiteit van reflekteringspanterapie nie, maar is daarop gemik om 

reflekteringspanterapie anders te beskryf en sodoende 'n bydrae te lewer tot die 

uitbouing van hierdie werkswyse, asook tot die uitbouing van aspekte wat 

terapeuties effektief vir die kliente is. 
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In hierdie studie het daar 'n aantal aspekte navore getree wat die skryf van 'n 

alternatiewe terapeutiese verhaal moontlik gemaak het. Daar word uiteraard 

aanvaar dat die alternatiewe verhaal verdere navorsing nodig het, omdat die 

narratiewe metode vereis dat enige verhaal ryklik beskryf moet word om yl 

gevolgtrekkings te voorkom (White 1997:15-18). Die verhaal wat in die 

navorsing verkry is, het alreeds begin om aan die ryker beskrywing te voldoen 

omdat dit nie in die lug hang nie, maar wel by die diskoerse van narratiewe 

terapie asook die diskoerse van die reflekterende span aansluit. Die twee 

genoemde diskoerse vorm die dominante verhale waarvandaan daar gewerk is om 

die alternatiewe verhaal te skryf soos dit vorm aangeneem het in hierdie navorsing 

en wat hier reflekteringspanterapie genoem word. 

Die bevindings in die navorsing is natuurlik alleen moontlik gemaak omdat ek in 

die terapeutiese prosedure by die ITO, soos hierbo reeds beskryf is, 'n besondere 

terapeutiese metodologie met besondere resultate waargeneem het. As ek hierdie 

proses doodgewoon sou beskryf, sou dit seker ook nuwe inligting verskaf, maar 

dit sou nie voldoen aan die narratiewe prosedure nie, naamlik die beginsel dat die 

klient bemagtig moet word om self sy/haar terapeutiese verhaal te vertel. Dit gaan 

dus hier oor die terapeutiese metodologie soos dit by die ITO toegepas word en 

soos dit deur kliente self beskryf word. Dit op sigself eis 'n alternatiewe 

navorsingsmetodologie. 

Omdat die navorsing juis daarop gemik was om die diskoerse van die narratiewe 

en reflekteringspan by die ITO te akkommodeer, is daar ook sekere vereistes aan 

die navorsing gestel wat aanleiding daartoe gegee het dat daar 'n besondere nuwe 
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altematiewe navorsingsmetodologie gebruik is. Hierdie altematiewe 

navorsingsmetodologie het ook sy ankers in die dominante aspekte van 

kwalitatiewe metodologie gevind. Die genoemde aspekte word vervolgens in 

meer detail bespreek. 

6.1.1 Algemene opmerkings 

Die kwalitatiewe metodologie wat in die studie gebruik is, het horn goed geleen 

daartoe om 'n verhaal van die reflekteringspanterapie daar te stel. Die narratiewe 

teoretiese model het gedien as basisteorie wat ko-konstruksie tussen verskeie 

mense gebruik om 'n verhaal te konstrueer, in die geval die verhaal van die 

reflekteringspanterapie. Daarom het die kwalitatiewe eksperimentele teks model 

soos 'n handskoen gepas. Daar word van 'n veelheid van stemme gebruik gemaak 

om die verhaal van die reflekteringspanterapie te beskryf. Die kwalitatiewe 

metodologie soos dit in die navorsing aangewend word, is op sigself 'n 

altematiewe verhaal van kwalitatiewe metodologie. 

6.1.2 Alternatiewe navorsingsmetodologie 

Die probleem waarmee ek geworstel het, was hoe om gehoor te gee aan etiese 

vereistes in die navorsing. In die lig daarvan dat die navorsing gedoen moet word 

aan die hand van narratiewe diskoerse, wat vereis dat kliente bemagtig moet 

word, nie net in die vertelling van hulle eie herstelverhaal nie, maar ook in die 

vertelling van die navorsingsverhaal, hoe stel mens kliente aan die woord sonder 
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om konfidensialiteit te skaad? Hoe neem mens die outoriteit uit die hand van die 

terapeut en navorser en plaas dit sover moontlik in die hand van die kliente? 

Die navorsingsontwerp het met 'n vraelys begin wat kliente nie totaal hulle eie 

woorde in die terapeutiese verhaal gee nie; maar omdat daar geen ander stimulus 

was om die gesprek mee te begin nie, was dit die enigste metode wat as 

wegspringplek gebruik kon word. Die vrae wat in die eerste onderhoud gebruik is, 

word met opset gemarginaliseer en daarom word dit slegs as bylaag tot die 

navorsingsverslag verskaf. Ek stem saam met Gerkin (1984:38) wat se dat 

navorsing 'calls for understanding and interpretation, not categorization and 

stereotyping'. Die vrae is nie in kategorie ingedeel nie en kliente se antwoorde op 

die vrae is ook nie geklassifiseer nie, juis om kliente se stemme duideliker te laat 

boor (en minder van die van die navorser en terapeute ). Die ongestruktureerde 

vrae en antwoorde maak deel uit van die narratiewe standpunt dat kliente die 

'eksperte' van hulle eie verhale is, en dat hulle aan die woord moet kom. White 

(1997:229) begrond hierdie benadering as 'n manier 'for us to be accountable to 

the persons who consult us, rather than to the "truths" of human nature'. So was 

die kliente ook in die onderhoude op geen manier beperk oor hulle terugvoer nie. 

Dit wat op die bande vasgele is, is baie min deur die navorser gestruktureer. As 

kliente vrae spontaan beantwoord het, is dit toegelaat. 

Die doel van die vrae was net om die gesprekspasie te skep waarbinne kliente 

hulle terapeutiese verhale kon vertel. Die terugvoer in Hoofstuk Vier is die kliente 

se eie woorde. Kliente se name en ook verwysings na hulle eie gevalle in die 

onderhoude is weggelaat om etiese redes, veral om konfidensialiteit te verseker en 
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omdat dit deel is van die kliente se persoonlike verhaal maar nie deel uitmaak van 

die terapeutiese verhaal nie. Hierdie studie stel net belang in die terapeutiese 

verhaal. Die toepassing van die eksperimentele teksmodel het verseker dat die 

terugvoer van so 'n aard was dat konfidensialiteit 'n hoer vlak bereik het as wat 

daar in die navorsing wat in die studie aangehaal is, bereik was. 

Ten spyte van my poging om so min as moontlik die stem van die kliente te 

be"invloed, was ek tog bewus van die tekskonstruksie van die terugvoerverhaal 

(soos in Hoofstuk Vier). Die doel van die tekskonstruksie was om die terugvoer

verhaal 'n meer begripsvolle en leesbare verhaal te maak. Ek het bewus daarvan 

gebly dat ek in die tekskonstruksie as ko-konstrueerder van die navorsings

verhaal betrokke was. Dreyer (1998:6-8) stem saam dat navorsers kennis ko

konstrueer, wat resoneer met dit wat Sluzki (1985:26) se, naamlik dat geen 

ondersoek objektief kan wees nie. Hierdie ko-konstruering is egter nie teenstrydig 

met narratiewe diskoers nie. Anderson & Goolishian (1992:3) sien kennis as 'n 

sosiale konstruk wat deur 'n groep mense daargestel word. Kennis word in die 

verhale wat mense daarvan vertel, gedra. Die vertel en hervertel van 'n verhaal, al 

is dit nie elke keer identies nie, struktureer en orden die dominante verhaal wat ter 

sprake is. 

Clandinin en Connelly (1991:259) se: 'Deliberately storying and restorying one's 

life (or, as we shall see, a group or cultural story) is, therefore, a fundamental 

method of personal (and social) growth. It is a fundamental quality of education.' 

Dit was ook die geval met die reflekteringspanterapie wat hier onder bespreking 

is. Die terugvoerverhaal neem die vorm aan van 'n eksperimentele teks omdat ek 
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dit as die beste manier beskou het om kliente duidelik aan die woord te stel. Met 

hierdie metode word kliente se eie woorde in een verhaal saamgestel, met so min 

as moontlik verandering aan dit wat kliente gese het. 

Die tweede stap in die navorsing, naamlik die skriftelike terugvoer, was gedoen 

om die saamgestelde verhaal nog meer klientgesentreerd te maak. W eereens is 

kliente die geleentheid gebied om die saamgestelde verhaal te lees en daarop te 

reflekteer. White (1995:47) meen dat 'reports and letters, ... these can be 

forwarded to all parties to the interaction, so that they might make commentary -

so that any documents record their responses, and suggested corrections, etc'. 

Hierdie aksie neem die stem van die navorser wat die vrae aan die begin opgestel 

het en ook die tekssamestelling gedoen het verder uit die verhaal uit. Dit bemagtig 

die kliente in hierdie studie deurdat hulle die finale se oor hierdie gesamentlike 

verhaal gehad het. As die lesers dus luister na die kliente se terapeutiese verhaal, 

luister hulle na 'n verhaal wat vir die kliente betekenis het. Dit het nie net vir die 

kliente betekenis nie, maar ook vir die terapeute en die navorser. 

6.1.3 Kommentaar op die prosedure van die toegepaste navorsingsmetodologie 

As daar 'n klomp kliente is wat deelneem aan die projek, moet daar genoeg tyd 

ingeruim word om uit die onderhoude wat op band vasgele is na die saamgestelde 

verhaal te werk. Die omwerk van onderhoude van bande na 'n geskrewe dokument 

is tydrowend. In die eerste plek is dit moeilik om inligting wat op die band gehoor 

is weer te vind indien dit later sou blyk van belang vir die studie te wees. 
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Tweedens neem transkribering van die bande baie tyd. Daama moet die 

tekskonstruksie nog gedoen word, wat ook tyd neem. 

Ek stel voor dat daar 'n standaardprosedure ingestel word, byvoorbeeld by die 

ITO, om vir elke klient die geleentheid te bied om, na voltooing van terapie, aan 

die tweede helfte van die navorsingsprosedure deel te he, naamlik die terugvoer op 

die geskrewe gesamentlike verhaal. Dit neem dan die vorm van 'n skriftelike 

refleksie aan en die refleksies kan op 'n gereelde basis by die gesamentlike verhaal 

bygewerk word. Die altematiewe verhaal wat telkens so verkry word, sal weer 

dien as die volgende stimulusverhaal van die volgende klient. 

Die aanhoudende reflektering sal tot gevolg he dat die verhaal ryker beskryf 

word. Daar sal ook na verloop van tyd 'n dominante terapeutiese verhaal 

gekonstrueer kan word wat as 'n dominante diskoers van reflekteringspanterapie 

kan dien, met die wete dat die verhaal nooit finaal 'klaar' vertel sal word nie. In 

die woorde van Clandinin en Connelly (1991:263): 'A narrative is always 

tentative to a degree.' 

Gegewe die navorsingsprobleem het die metodologie van die studie daarin 

geslaag om kliente meer se te gee in die skepping van 'n prototipe diskoers van 'n 

terapeutiese prosedure wat ek eerder reflekteringspanterapie wil noem as 

reflekterende spanwerk. Die navorsing bereik egter nie 'n einde met die voltooi

ing van hierdie studie nie, maar is slegs die begin van 'n deuropende proses. Ook 

Clandinin en Connelly (1991:259) is hierdie mening toegedaan as hulle se: 'So-
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called narrative research builds on this process of growth. Narrative method is the 

description and restorying of the narrative structure of education experience.' 

Dus bet die beoogde bydrae van kliente se ko-konstruksie tot die kennis rondom 

die reflekteringspanterapie ook bygedra daartoe om gesprekspasie te skep 

waarbinne algemene terapeutiese prosedures op 'n deurlopende basis telkens 

'anders' beskryf kan word. Hiermee word dus voorgestel dat verskeie ander 

terapeutiese prosedures ook op dieself de wyse ondersoek kan word. Hulle 

prosedures sal egter by die vrae moet begin sodat hulle vir hulle besondere 

terapiee 'n basisverhaal kan skep. Daarna kan hulle voortgaan om hulle besondere 

verhaal op datum te hou soos hierbo voorgestel word. 

6.2 ASPEKTE IN DIE AANWENDING VAN REFLEKTERING

SPANTERAPIE OF METODES 

6.2.1 Inleidende opmerkings 

Reflekteringspanterapie is 'n term wat stelselmatig in die loop van hierdie studie 

ontstaan bet. Dit beskryf narratiewe terapie soos dit in reflekterende spanwerk 

opgeneem is. Die besondere terapeutiese omgewing wat by die ITO geskep word 

en wat reeds bespreek is, maak deel uit van 'n unieke soort terapie wat myns 

insiens 'n eie bestaansreg bet. Alhoewel die reflekteringspanterapie by die ITO 

nog net in die opleidingsituasie gebruik word, is daar tog ander moontlike 

aanwendings. Die navorsing bet nie net aspekte uitgelig van die dominante, reeds 



118 

bekende, terapeutiese verhaal nie, maar daar het ook aspekte van die altematiewe 

terapeutiese verhaal na vore getree. 

6.2.2 Terapeutiese verhaal (diskoers) 

6.2.2.l Inleiding 

In Hoofstuk Vyf word daar na die belangrikste bevindings van die navorsing 

gekyk. Ek is wel bewus daarvan dat die her-vertel van die terapeutiese verhaal 

help om die dominante aspekte daarvan te ko-konstrueer en te orden. Ek wil egter 

die aandag vestig op die altematiewe verhaal wat in die navorsing na vore getree 

het. 

6.2.2.2 Alternatiewe terapeutiese verhaal (diskoers) 

Een van die aspekte wat vir baie jare reeds 'n probleem in terapie was, is die 

verhouding tussen die klient en die terapeut. Hierdie onderwerp beslaan etlike 

hoofstukke in elke boek wat oor terapie handel. Brammer en Shostrom (1968: 

160-190) se onder andere: 'The acceptance, support, authority feelings [my 

beklemtoning], learning, and other phenomena common to these relationships are 

present in counseling also.' Egan (1982:26-28) stel terapeute voor as self

onderhoudende eenhede wat 'n klomp eienskappe besit wat hulle in staat stel om 

ander te help. De Klerk (1974:48-49) stel die probleem as volg: daar ' ... moet in 

gedagte gehou word dat die pastor alreeds as gevolg van veralgemening en 

stereotipering sowel van sy amp, as 'n sakrale figuur gesien word. By die 

wegspring is daar dus al 'n tendens tot distansie'. Dit is ook in lyn met De Jongh 
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van Arkel (1993:259) se siening dat ' ... pastorale beraad 'n onderskeidende 

geladenheid het wat saamgaan met die konteks van die amp van bedienaar van die 

Woord'. Nie een van die teoretici bring egter die probleem in verband met die 

kennis/magsverhouding soos White (1995:70) voorstel nie. Daar is erkenning van 

die ongelykheid tussen klient en die terapeut/pastor, maar dit word meestal nie 

aangespreek nie. White (1995:70) se dat, alhoewel volkome gelykheid nooit 

bereik kan word nie, terapeute tog daarna behoort te strewe. 

Die huidige studie maak dit duidelik dat reflekteringspanterapie goed slaag in die 

verwerking van ongelykheid tussen die kliente aan die een kant en die terapeut en 

die reflekteringspan aan die antler kant. Die aanspreek van hierdie ongelykhede is 

ook een van die faktore wat aan die begin van die studie uitgewys is as belangrik 

vir pastorale terapie. 

Veral die bevinding dat die terapeut nie elke keer dies elf de persoon hoef te wees 

nie, het 'n verdere toekomsmoontlikheid. Die kliente kan aan die begin van elke 

terapiesessie 'n keuse gelaat word oor wie uit die reflekteringspan die terapeut vir 

die sessie moet wees. Dit is volkome in lyn met die narratiewe strewe om kliente 

te bemagtig deur hulle hulle stem terug te gee in die terapeutiese gebeure, want 

'we are very much dependent on the feedback of these persons to know which 

practices are helpful and which are not' (White 1995:67). 

'n Aspek wat ook by die kliente se bemagtiging aansluit is die plek wat kliente 

aan hulself toeken in die reflekteringspanterapie. In die luisterfase waar kliente 

luister, se kliente: 'Wanneer hulle met mekaar praat en nie met my nie, laat dit my 
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veilig voel. Jy luister wat hulle se en dit laat jou dink aan ander moontlikhede om 

die probleem aan te spreek. Jy word die terapeut. Jy word "gedwing" om na ander 

te luister asof hulle jou probleem het en jy soos 'n terapeut moet luister. Dit skep 

die "afstand" om objektief te wees. Dit laat jou denke verander en daarmee saam 

jou handelinge.' Die reflekteringspan se terugvoerproses waaraan kliente nie 

deelneem nie (Freedman & Combs 1996:187-188) is dus 'n bemagtiging van die 

kliente wat groot waarde vir reflekteringspanterapie inhou en ook vir pastorale 

terapie. In die lig hiervan is dit duidelik waarom die terapie minder geslaag was in 

die geval waar hierdie luistergeleentheid nie geskep was nie. Dit kom daarop neer 

dat kliente vir ons se dat dialoog belangrik is, maar dat die onderbreking van die 

dialoog essensieel is vir 'n luistersessie soos hierbo (in 5.3.3) beskryf (White 

2000:64). Hierdie onderbreking van die dialoog lig twee besondere dimensies van 

die terapeutiese onderhoud uit. Andersen ( 1995: 18) stel die verhouding tussen die 

dimensies as volg: 'Once we grasp the idea that the shifting between inner and 

outer (my beklemtoning) talk is an important element, we might set up these 

processes in many ways in many different contexts.' Hy stel dus ook voor dat daar 

'n wisselwerking tussen die luister- en praatgeleentheid moet wees. Freedman en 

Combs ( 1996:45) se: 'When we listen, we interpret, whether we want to or not.' 

Die vraag is nou waar die reflekteringspan hulle bevind in hierdie terapieproses 

waarvan hulle 'n onmisbare onderdeel vorm. Die kliente se: 'Hierdie groep was 

vir my soos gewone mense en dit bet my op my gemak gemaak. Die 

reflekteringspan voel soos 'n nuwe familie wat jy bykry.' Die groep word deur 

die kliente as hulle gelykes beskou en nie as 'n klomp geleerde 'eksperts' nie. 
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Hierdie luistergeleentheid hou dus groot potensiaal in vir die toekomstige 

aanwending van groepe in reflekteringspanterapie, omdat die luistergeleentheid 

die magswanbalans in 'n groot mate help aanspreek. Dit bied ook tot 'n mate 'n 

antwoord vir die vrese wat White (1997:99) uitspreek dat die groep die potensiaal 

het om die magswanbalans nog verder te laat uitkring. 

Nog 'n bevinding wat nie voorheen deur navorsing uitgelig is nie en wat in 

hierdie studie na vore getree het, is die mate waarin reflekteringspanterapie daarin 

slaag om die deelnemers in die reflekteringspan aan te spreek. Uit die terugvoer is 

dit duidelik dat die reflekteringspanlede ook leer om hulle eie verhaal nuut te 

'storie'. Die kliente stel dit as volg: 'Die een reflekteringspanlid het selfs vir my 

kom se dat hy baie uit die terapiesessies geleer het oor sy eie lewe.' Een van die 

prosedures wat White ( 1997: 132-146) voorstel is dat as, die terapeut/ 

reflekteringspanlid voordeel trek uit die terapiesessies, hy/sy dit vir die kliente 

kan se; hy noem dit 'taking-it-back'. Die implikasie van die bevinding is dat die 

reflekteringspanterapie ook 'n geleentheid bied vir deelnemende 

reflekteringspanlede om self hulle eie lewe anders in te rig. White (1997:130) 

noem dit tweerigting verkeer: omdat dit in narratiewe terapie gaan oor die ko

konstruksie van verhale, kan die deelnemende reflekteringspan nie onveranderd 

bly nie. Dus kan reflekteringspanterapie, as dit gereeld gebruik word, daarin slaag 

om 'n gesonder terapeutiese korps in die veld te hou. 

Terselfdetyd dien reflekteringspanterapie as 'n voortdurende opleidings

meganisme, want die terapeutiese verhale van reflekteringspanlede sal onderling 

van mekaar verskil omdat elke lid sy/haar eie verwysingsraamwerk het. Elke 
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interpretasie van die terapeutiese verhaal van ander reflekteringspanlede verskil 

dus. Daar is altyd 'n behoefte om praktiserende terapeute aan opleiding bloot te 

stel en opleiding is gewoonlik 'n duur proses, dus kan die samestelling van 'n 

reflekteringspan terapeute/pastors 'n finansieel haalbare proposisie word. Hulle 

hoef nie noodwendig in elke terapiesessie van reflekteringspanterapie gebruik te 

maak nie. Hulle kan een dag of middag in die week daarvoor gebruik. 

'n Ander bevinding wat belofte vir die toekoms inhou is die verklaring wat die 

kliente maak dat reflekteringspanterapie die proses van herstel vinniger laat 

gebeur. Soos hulle dit stel: '[in] die een op een situasie ... voel dit soms of dit 

vassteek dat daar nie klaarheid kom nie. Die proses beweeg nie aan nie. In die 

groep is dit in 'n sekere mate meer ontspanne. Die spanterapie is vir my die ideale 

situasie want dit laat alles vinniger gebeur.' Dit impliseer dat die kliente self gouer 

voordeel uit die reflekteringspanterapie trek, wat die herstelproses vir hulle meer 

koste-effektief maak. Dit mag beteken dat die terapeute dus beskikbaar word vir 

meer kliente, want hulle gebruik minder tyd op een klient. Hierdie hipotese is 

natuurlik oop vir navorsing om deeglike werklike getalle vas te stel. Dit kan ook 

help om voorstelle te maak in verband met die grootte van die reflekteringspan 

om die gebruik van sulke spanne 'n ekonomies haalbare praktyk te maak. In die 

verband word daar later in die verslag aangedui hoe vrywilligers aangewend kan 

word om as reflekteringspan op te tree. Hier wil ek egter die aandag net daarop 

vestig dat die reflekteringspan nie noodwendig gekwalifiseerde terapeute hoef te 

wees nie. Met 'n basiese opleiding en onder toesig van 'n gekwalifiseerde 

reflekteringspanterapeut kan die werk ook gedoen word. 
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Die kliente vestig ons aandag op 'n verdere aspek van die reflekteringspanterapie 

as hulle se: 'Ek kan onthou dit het my gepla toe daar van die spanlede afwesig 

was by 'n sessie.' Dit het die gevolg dat wanneer 'n reflekteringspan saamgestel 

word, dat dit vir die lede van die reflekteringspan uitgespel moet word dat hulle 

teenwoordigheid by elke sessie eerste prioriteit moet he. Hulle kan nie wegbly 

omdat daar ander reflekteringspanlede is nie, want hulle vorm 'n terapeutiese 

eenheid wat skade sal ly as lede nie getrou by elke sessie is nie. Alle 

reflekteringspanlede moet die verantwoordelikheid besef wat saamgaan wanneer 

hulle hulself beskikbaar stel om 'n invloed te he op 'n ander mens se 

lewensverhaal wat die betrokke mens se lewe gaan verander. Hierdie etiese 

kwessie vorm 'n belangrike aspek van 'n persoon se deelname aan 'n 

reflekteringspan. 

Ek wil so ver gaan om te se dat die reflekteringspanlid wat nie 'n sessie kan 

bywoon nie skriftelik vir die klient verskoning moet vra. Dit sal aan die klient 

bevestig dat die lede ems met die klient se saak maak, wat weer dee! uitmaak van 

die ondersteuning aan die klient. Dit verleen verdere openheid teenoor die kliente 

en roep die reflekteringspanlede tot verantwoordelikheid teenoor die kliente. 

Sodoende word ook die etiese kwessies teenoor die kliente verbreed deur die 

handhawing van deursigtigheid ten opsigte van die span. 
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6.3 MOONTLIKE AANWENDING IN DIE PASTORAAT 

Die metodologie van reflekteringspanterapie hou soveel moontlikhede in vir 

aanwending in pastoraat dat dit my noop om kortliks daaroor te reflekteer. Met 

die oog daarop dat dit verder gebruik en navorsing sal stimuleer. 

6.3.1 Selgroepe 

Selgroepe is 'n bearbeidingsmetodologie wat in Christelike kerke gebruik word. 

Die selgroep word in die sekulere samelewing ook aangewend, maar die 

aanwending daarvan word nie nou bespreek nie. Alhoewel daar baie parallelle 

getrek kan word, konsentreer ek hier op die toepassing van selgroepe in die 

Christelike gemeente. Ons het egter nie hier met 'n homogene identiteit te doen 

nie. Selgroepe gaan onder verskillende benamings waaraan dikwels geen 

betekenisverskille geheg word nie (Neighbour 1977:206). Neighbour noem egter 

dat sommige skrywers duidelike onderskeid tussen verskillende soorte selgroepe 

maak, maar die benamings wat daarvoor gegee word, onderskei nie werklik die 

inhoudelike verskille van die een selgroep teenoor ander selgroepe nie. So se 

Potgieter (1995:46): 'Die selgemeente kom dikwels bymekaar vir verskillende 

doelstellings.' Hierdie situasie kan tot verwarring lei by die leser van die 

literatuur. Ek gaan geensins poog om hierdie probleem hier aan te spreek nie. Ook 

gaan ek nie poog om die voor- en nadele van die onderskeie selgroepe te bespreek 

nie. Neighbour (1977:59-77) gee 'n detail bespreking in die verband. 
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Hier word daar 'n keuse gemaak vir een soort selgroep, naamlik die 'Shepherd 

Group', om as 'n voorbeeld te dien van hoe reflekteringspanterapie prakties in 'n 

selgroep gebruik kan word. Die 'Shepherd Group' word deur Neighbour 

(1977:197-208) beskryf: elke selgroep bestaan uit drie groepe mense wat elk deur 

verskillende mense in die selgroep hanteer word. Die lede in die selgroep word 

nie hierargies geplaas nie (Potgieter 1995: 110). Elke lid is deel van die groter 

geheel, maar het verskillende 'talente' wat hulle meer geskik maak om op 'n 

spesifieke tyd antler sellede by te staan tot verdere groei. Die groepe is die 

'Committed Servant', 'Undeveloped Believer' en die 'Baby Christians' 

(Neighbour 1977:198). By laasgenoemde groep plaas Neighbour ook die 

ongeredde persoon. 

Hierdie groepe is soos skakels in 'n ketting wat voortdurend nuwe skakels 

ontwikkel. Die ouer skakels dra net meer gewig as die jonger skakels, maar as een 

skakel nie sy taak verrig nie, val die hele groeiproses plat. Almal is dus ewe 

belangrik om die proses aan die gang te hou. Die 'Shepherd Group' bestaan nie 

ter wille van hulleself nie, daarom reik hulle uit na antler persone. Daar word twee 

groepe onderskei, wat as die uitreikarm van 'n selgroep beskou kan word, die 

'Share Group' en die 'Visitation Team'. Die lede van die 'Shepherd Group' word 

ook lede van die antler twee groepe, wat op 'n antler tyd vergader en wat die vorm 

van 'n ondersteuningsgroep aanneem. Die lede van die 'Shepherd Group' kan die 

lede van die 'Share Group' en die 'Visitation Team' uitnooi na die 'Shepherd 

Group' omdat die 'Shepherd Group' die pad is tot groter gemeentelike 

inskakeling (Neighbour 1977:213). Dus is 'n selgroep daarop ingestel om die 
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verhale van die lede te verander sodat hulle hoe langer hoe meer Christus

georienteerd word. 

In die selgroepe werk lede dus op verskillende vlakke, wat nou aansluit by die 

pastorale versorging van die groter gemeente soos deur De Jongh van Arkel 

(1991:113, 1992:79-151, 1993:68-74) bespreek word. Hy maak ook melding van 

groepswerk in die patoraat, maar neem dit nie tot op die vlak van pastorale beraad 

nie (De Jongh van Arkel 1992:96-408). Lees mens egter die De Jongh van Arkel 

se werk, is dit duidelik dat daar raakpunte tussen die pastorale sorg en pastorale 

beraad is, wat deur die reflekteringspanterapie net duideliker uitgespel word. 

Pastoraat word verdeel in onderlinge sorg, pastorale sorg en pastorale berading of 

dan pastorale terapie (Heyns & Pieterse 1994:15-19). As mens die doel van 

onderlinge sorg met die doel van die 'Shepherd Group' vergelyk, so ook pastorale 

sorg met die van die 'Visitation Team' en laastens pastorale berading met die 

'Share Group', dan is die parallelle vanselfsprekend. Die eerste groep het 

onderlinge ondersteuning en opbou as doel. Die tweede groep het bediening van die 

Woord aan die lidmate wat die Christelike pad byster geraak het en/of wat verdieping 

in hulle Christelike lewe nodig het as doel. Die derde groep het weer te make met 

terapeutiese ingrepe waar die lidmaat die sosiale pad byster geraak het. 

As die laaste twee groepe deur reflekteringspanterapie onder oe geneem word, is daar 

nie werklik 'n verskil in die werkswyse nie. Die reflekteringspanterapiemodel gaan 

van die standpunt uit dat mense die verhaal wat hulle oor hulself vertel, lewe. Die 

doel van die reflekteringspanterapeut is dus om die lidmate te help om hulle verhaal 
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'anders' te vertel, in die een geval die Christelike verhaal en in die ander die sosiale 

verhaal. Elke mens lewe aan die hand van 'n meervoudige verhaal wat onder 

verskillende kontekste ander nuanses sal vertoon. 

'n Piek waar reflekteringspanterapie werklik van groot waarde kan wees, is in 

gemeentes waar daar selgroepe bestaan. Neighbour (1977:209-254) bespreek wat 

hy noem 'Shepherd Groups' in groot detail. Dit kom daarop neer dat die selgroep 

nie groei nie, maar vermeerder, dus is die groep daarop ingestel om die verhale 

van sy lede so te verander dat hulle die leiding in die nuwe groep kan oomeem. 

Ook is hulle daarop ingestel om nie-Christene of af gedwaalde Christene weer by 

die sel te betrek en hulle verhaal te verander om as lid van 'n sel vrede en vreugde 

in Christus te vind. 

In gemeentes waar klein groepe reeds deel is van die groter opset, behoort dit nie 

te moeilik te wees om as 'n uitreikarm van 'n selgroep 'n reflekteringspan saam te 

stel wat op die vlak van pastorale berading met lidmate kan omgaan nie. Om 

betekenisvol te dien, word lede opgelei om die antler take in 'n sel te verrig. So 

kan lede ook opgelei word om die besondere terapeutiese taak te verrig (De 

Jongh van Arkel 1991:113-114). Dis ook in lyn met wat De Jongh van Arkel 

(1993:69) voorstaan vir die pastoraat, ashy se: 'Dit is ook belangrik om te onthou 

dat pastorale beraad 'n vorm van bediening ("ministry") is.' 

Dat daar parallelle tussen die normale werkswyse van die selgroep en 

reflekteringspanterapie is, kan aanvaar word. So sal daar nie net op 'n meer 

professionele manier hulp aan hulpbehoewendes gegee word nie, maar die 
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lidmate wat deel van die reflekteringspangroep is, leef hulle Christelike roeping 

uit om mekaar se laste te dra. Die terapie is ook nie eenrigtingverkeer nie, want 

die lede van die reflekteringspan vind ook baat by die gebeure, soos ons ook van 

die kliente in hierdie studie verneem het. 

Ek stem saam met Andersen (1995:18) wat se: 'Once we grasp the idea that the 

shifting between inner and outer talk is an important element, we might set up 

these processes in many ways in many different contexts' (my beklemtoning). 

So kan die sel se aktiwiteit ook verbeter as die selgroep gebruik maak van 

reflekteringspanterapie in gevalle waar daar gepoog word om selgroeplede wat 

hulp nodig het te help. In die algemene selaktiwiteit sal almal met almal praat en 

so probeer om die selgroeplid te help. Dit kan soms vir 'n selgroeplid te 

oorweldigend wees. Die onderbreking van dialoog tussen helpers en die persoon 

wat hulp nodig het, soos in die reflekteringspanterapie gebruik word, het getoon 

dat die werkswyse 'n groot hulp is vir die persoon wat hulp nodig het (White 

2000:64), maar ook tot voordeel van ander deelnemers kan strek. Met basiese 

opleiding kan reflekteringspanterapie die kwaliteit van die selgroepbyeenkoms 

verbeter. 

Die bespreking wat volg is daarop gemik om die toepassing van 

reflekteringspanterapie as deel van die uitreikaksie van die selgroep of as 'n 

gespesialiseerde reflekteringspan vir 'n besondere soort probleemkonteks te prikkel. 
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6.3.2 Omgeegroepe 

Atbangende van die soort groepe, byvoorbeeld 'n enkelouergroep of weduwee

groep, sal die groepslede vanwee hulle besondere lewensverhaal sekere 

gemeenskaplike ervarings he. Hierdie diskoerse bind hulle saam as 'n groep. Met 

die nodige opleiding kan hulle gebruik word om in die gemeente en selfs 

daarbuite as deel van 'n reflekteringspan op te tree. 

6.3.3 Bejaardes 

Bejaardes word so maklik in die gemeenskap vergeet. Tog is hulle potensiele 

bydrae soms onderbenut. Hulle kan sekerlik aangewend word om 'n 

reflekteringspan te vorm. Met hulle besondere lewensrypheid behoort hulle 'n 

geskikte groep te vorm, nie net om ander bejaardes te help nie, maar hulle kan ook 

in die breere gemeenskap aangewend word om 'n besondere diens te lewer. Met 

die nodige opleiding en aan die hand van 'n gekwalifiseerde 

reflekteringspanterapeut kan hulle in terapeutiese situasies gebruik word, asook 

ondersteuningsgroepe in gemeenskape waar ouer mense saamleef. 

6.3.4 Kerkrade 

Daar is alreeds 'n groep predikante wat in die tegniek van reflekteringspanterapie 

opgelei is. As predikante die kennis gebruik om 'n groep kerkraadslede op te lei, 

kan hulle deel word van 'n terapeutiese reflekteringspan saam met die predikante. 

Die kennis kan bydra daartoe dat tug werklik 'n lief devolle aksie word om die 

lidmaat weer in die gemeente in te trek. Dit kan meewerk om reeds oorlaaide 
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predikante se las te verlig, veral as so 'n reflekteringspan later selfstandig sy 

terapeutiese werk kan voortsit. 

6.3.5 Predikantgroepe 

In die lig daarvan dat daar deur Kotze en Kotze (1993:363-364) daarop gewys 

word dat daar die af gel ope tyd baie predikante met stresverwante probleme is, kan 

die gebruik van reflekteringspanterapie hierdie saak help aanspreek, veral as 'n 

groep predikante so 'n reflekteringspan vorm. Uit die navorsing is dit duidelik dat 

die groep self ook voordeel trek as hulle besig is om ander by te staan met hulle 

probleme. Predikante is dikwels in 'n situasie waar hulle hulself nerens kan wend 

met hul probleme nie, omdat die predikante so 'n besonderse plek in die 

samelewing inneem. Burger (1991a:53) maan egter: 'Predikante is gewone mense 

wat ook probleme ontwikkel en, soos alle mense, party van die probleme self nie 

goed kan hanteer nie.' Die skep van ondersteuningsgroepe wat die nodige 

reflekteringspanterapeutiese opleiding gehad het, kan van ontskatbare waarde 

wees. 

6.3.6 Jeuggroepe 

Uit eie ervaring het ek geleer dat naskoolse jeug, veral die wat nie na 

opleidingsinrigtings toe gaan nie, se dat die kerk niks het om vir hulle te bied nie. 

'n Deel van die probleem is dat die kerk hierdie jong mense nie aktief in een of 

antler betekenisvolle program betrek nie. As die persone deel gemaak word van 'n 

reflekteringspan, kry dit wat hulle by die kerk doen vir hulle meer betekenis. 
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Bybelstudie op bybelstudie is 'boring' soos hulle dit self verwoord. Deur die 

terapiesituasie wat maar 'n mikro-kosmos van die kerkgemeenskap is sal die 

norme en waardes van die Christengemeenskap ook help in die opbou van so 'n 

jong mens. 

6.4 MOONTLIKE AANWENDING VAN REFLEKTERINGSPANTERAPIE IN 

DIE ALGEMENE SAMELEWING 

6.4.1 Probleme met die gebruik van reflekteringspanterapie 

Omdat dit moeilik kan wees om 'n groep terapeute bymekaar te kry vir terapie

sessies, en ook om dit 'n moontlike finansieel haalbare proposisie te maak, moet 

daar gekyk word na hoe hierdie bruikbare terapeutiese prosedure 'n meer 

algemene toepassing kan kry. White (2000:65) se: 'We have drawn these 

audiences from a wide range of contexts - from family and friendship networks, 

from school and work-place environments, from pools of acquaintances, 

including neighbours and shopkeepers, and from communities of people who are 

unknown to the persons who are seeking consultation.' Hulle maak ook gebruik 

van kliente wat die proses deurloop bet. Hieronder volg 'n lys van verskillende 

plekke waar reflekteringspanterapie aangewend kan word in die Suid-Afrikaanse 

konteks, met kort aanmerkings by elkeen om nadenke en verdere navorsing oor 

moontlike aanwending te stimuleer. 
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6.4.2 Aanwending in totale versorgingseenhede 

In 'n sentrum waar meer as een gekwalifiseerde terapeut werksaam is, kan daar 

moontlik een keer per week reflekteringspanterapie aangebied word. Daardeur 

word daar geleenthede geskep om 'n besondere nuwe soort terapie aan kliente te 

gee. Ook baat die terapeute by hierdie gesamentlike sessies, veral in die lig 

daarvan dat daar gesoek word na voortdurende opleiding vir reeds praktiserende 

terapeute. 

6.4.3 Gebruike in rehabilitasie-inrigtings 

Hier word daar gedink aan tronke, plekke van veilige bewaring, nywerheidskole 

en sentra waar daar gewerk word met mense wat wil rehabiliteer van misbruik 

van verdowingsmiddels of antler trauma, dit wil se, plekke waar die inwoners vir 

lang rukke moet bly. In sulke sentra kan daar groepe van geselekteerde inwoners 

opgelei word om as 'n reflekteringspan op te tree onder leiding van 'n 

gekwalifiseerde reflekteringspanterapeut. Hulle kan dan aangewend word om 

medebewoners as ondersteuningsgroep te help of om terapeutiese bystand aan die 

reflekteringspanterapeut te verleen. 

6.4.4 Opleidingsentra 

By skole, kolleges en universiteite kan daar gebruik gemaak word van leerkragte 

om as reflekteringspan op te tree, weereens onder leiding van 'n gekwalifiseerde 

reflekteringspanterapeut. In instellings waar leerders meer volwasse is, kan daar 

selfs van die leerders opgelei word. Natuurlik kan daar van studente wat in die 
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sosiale wetenskappe spesialiseer aangewend word om as reflekteringspan op te 

tree, telkens onder leiding van 'n reflekteringspanterapeut. Hierdie groepe kan van 

groot nut wees vir hulle medeleerders as deel van 'n terapeutiese span of 

ondersteuningsgroep. Hulle kan ook aangewend word om diens te lewer in minder 

gegoede areas waar dienste teen 'n nominale vergoeding of gratis gelewer kan 

word. 

6.4.5 Staatsinrigtings 

In inrigtings waar daar groot hoeveelhede personeel is soos in hospitale, die 

weermag en die polisie kan die lede van so 'n instansie ook opgelei word om as 

reflekteringspanne te dien. Daar bestaan gewoonlik alreeds in hierdie soort 

organisasies 'n sekere mate van kameraadskap wat net tot voordeel van die 

reflekteringspanterapie gebruik kan word. Dus kan lede mekaar help deur 

ondersteuningsgroepe. Hulle kan ook onder lei ding van 'n 

reflekteringspanterapeut help in traumagevalle soos byvoorbeeld verkragting en 

huisgeweld. 

6.4.6 By groot traumagebeure 

In traumasituasies van groot omvang is daar dikwels mense wat hulle hulp 

aanbied maar wat nie na behore aangewend kan word nie. Onder leiding van 'n 

gekwalifiseerde reflekteringspanterapeut kan daar gebruik gemaak word van die 

mense. Hulle kan dan as reflekteringspanne saamgestel word en opgelei word in 

basiese reflekteringspanprosedures. Omdat daar bevind is dat die tydsduur van 
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terapie aan die hand van reflekteringspanterapie korter is as een op een sessies 

vorm dit 'n ideale aanwending. In samewerking met 'n reflekteringspanterapeut 

kan getraumatiseerde persone dus terapie ontvang wat volgens die beskikbare 

navorsing vinnige resultate lewer. 

6.5 REFLEKTERING OP DIE NA VORSINGSBEVINDINGS AS GEHEEL 

Hierdie studie is glad nie 'n volledige beskrywing van reflekteringspanterapie nie. 

Die deelnemende groep was te klein om al die moontlike onderdele van die 

terapeutiese verhaal na behore uit te lig. Die narratiewe beginsel dat elke verhaal 

weer altematiewe verhale moontlik maak, is ook hier van toepasing. Dus sal die 

verhaal oor reflekteringspanterapie altyd weer anders beskryf kan word. Soos 

McLeod en Balamoutsou (1996:73) dit stel aan die hand van Bruner se werk: ' ... 

narratives are vehicles for expressing the "landscape of action" and "landscape of 

consciousness" of the narrator'. Soos elke nuwe klient sy/haar verhaal oor die 

terapie by die huidige verhaal voeg, word reflekteringspanterapie ryker beskryf 

en word dit telkens weer nuut, sodat die klient altyd die beste moontlike 

terapiesituasie kan beleef om hulle lewensverhaal 'anders' te beskryf, tot 

voordeel,. van die klient self. 

Ten spyte van vrae in die onderhoude wat juis negatiewe opmerkings 

aangemoedig het, was daar net een persoon wat negatief op die 

reflekteringspanterapie reageer het. Die negatiewe kommentaar wat wel 

voorgekom het, is in Hoostuk Drie opgeneem; al is dit die aanmerkings van 'n 

enkele persoon kan dit nie ignoreer word nie. In Hoofstuk Vyf is die kommentaar 
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nie onder 'n aparte hoof bespreek nie, maar dit word onder ander hoof de, waar die 

negatiewe opmerkings van die klient wel die verhaal be'invloed het, bespreek. 

Daar is daarin geslaag om sekere van die belangrike aspekte van 

reflekteringspanterapie uit te lig. Hierdie navorsing is maar die begin van die 

beskrywing van reflekteringspanterapie. As die werk voortgesit kan word deur 

ander navorsers (soos hierbo voorgestel) sal die onverwoorde altematiewe 

terapeutiese verhaal uitkristalliseer. Die vertel en die her-vertel van die 

terapeutiese verhaal moet tot 'n ryker beskrywing van daardie terapeutiese 

verhaal lei. 

Die skepping van 'n naam vir hierdie besondere werkswyse wat by die ITO 

toegepas word, was in geen opsig beplan nie. Dit het egter net al hoe duideliker 

geword dat bier 'n prosedure gevolg word wat nie deur die begrippe wat verwoord 

word in ander benamings, soos reflekterende spanwerk, na behore beskryf word 

nie. In die literatuur is dit duidelik dat daar geen vaste naam vir die werkswyse is 

nie~ Jenkins (1996) praat van 'reflecting team practice' en dan weer van 

'reflecting team therapy' en dit wil voorkom of daar nie 'n onderskeid is nie. So 

praat Young et al ( 1997) weer van 'reflecting team approach', maar stel later voor 

dat daar eerder van 'reflecting team process' gepraat moet word. Young et al 

(1997:35) en Smith et al (1993:40) spreek hulle egter uit teen die gebruik van 

'reflecting team technique', want hulle meen die prosedure is meer as 'n tegniek 

wat so nou en dan toegepas kan word. 
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Ek stem saam met Hoffman (1990) wat se die 'reflecting team approach is a 

therapeutic stance'. 'n Selfstandige werkswyse met sy eie besondere kenmerke en 

met soveel potensiaal vir die dekonstruksie van probleme van kliente, regverdig 

die skepping van 'n naam wat <lit sal uitlig as iets anders. Soos uit die bespreking 

hierbo duidelik blyk, ontstaan die behoefte aan 'n naam nie in sy geheel by my nie 

maar is reeds deur ander teoretici in die lewe geroep omdat hulle meen die 

werkswyse is nie net nog 'n tegniek nie maar 'n volledige terapie. Die kliente 

ondersteun hierdie mening met hulle uitspraak. Hulle 'beleef <lit as 'n baie 

volledige soort terapie en sal altyd weer aan die groepterapie wil deelneem'. 

Die spekulasie oor die moontlike aanwending van die reflekteringspanterapie in 

Hoofstuk Ses was gemik op die stimulering van die gebruik van 

reflekteringspanterapie, maar ook om aan te toon dat daar ruim plek is vir verdere 

navorsing op die gebied. Daar is altyd besware wanneer 'n reflekteringspan 

gebruik moet word in terapie, die spekulasie mag die oe oop maak vir moontlike 

aanwendings geleenthede. 

Teoreties gesproke is <lit duidelik <lat die laaste woorde nog lank nie oor die 

onderwerp gese is nie. Polkinghome (1988: 175) se narratiewe diskoerse 

'produce[s] likehood' en nie onwrikbare waarhede nie. Ook wat 

reflekteringspanterapie betref is hierdie studie maar net die begin van die 

daarstelling van beginsels en riglyne waarbinne reflekteringspanterapie 

funksioneer. Raakpunte met pastorale terapie is wel bespreek, maar daar is nog 

veel meer wat daaroor gese kan word. Dat die narratiewe model 'n sterk invloed 

het op die reflekteringspanterapie kan nie betwyfel word nie, want selfs die 
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kliente lig die narratiewe aspekte uit sonder dat hulle kennis van die narratiewe 

werkswyse het. Die aansluiting tussen die narratiewe model en die natuurlike 

aspekte van die reflekteringspan is opvallend. Clandinin en Connelly (1991:263) 

stel dit as volg: ' ... a narrative is both inescapably practical and theoretical.' 

Hoe belangrik die reflekteringspanterapie vir die kliente is, word verwoord in die 

slotwoorde van 'n jong respondent wat se: 

'15a'e,,1 ~ . c\af'llLJ e \I~ r · o\ 
~u\\~ c<'Oe\~ ~ 

c \tai\ ':..~\ \Q.., 
~ \?~t? * 
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BYLAAGA 

VOORLOPIGE VRAELYS VERKRY UIT LITEReRE STUDIE 

1. Wat is u ervaring met die reflekterende span? 

2. Is reflekterende spanterapie na u mening 'n bruikbare instrument? 

3. Hoe <link u werk die reflekterende span? 

4. As die spanlede mekaar weerspreek of selfs van mekaar verskil het oor u aangeleentheid, 

hoe het dit u be'invloed? 

5. Hoe sien u die verskil tussen 'n een tot een terapie en die spanwerkterapie? 

6. Het die spansamestelling 'n invloed gehad op die terapeutiese proses? 

7. Sou dit verskillend gewees het as die onderhoudterapeut van 'n ander geslag was? 

8. Sien u die reflekterende span as 'n belangrike onderdeel van die terapeutiese proses? Hoe 

dink u het die span die proses be'invloed? 

9. Wat het u van die reflekterende span geleer? 

10. As u die bestuurder van die reflekterende span was, wat sou u verander? 

11. As u die bestuurder van die reflekterende span was, wat sou u behou? 

12. W anneer het die reflekterende span die proses van terapie versteur? 

13. Wanneer het die reflekterende span eerder afgebreek as opgebou? 
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VERWERKTE VRAELYS DEUR SUPERVISORS EN KLIENTE 

1. Wat is jou mening oor die luisterspan? 

2. Hoe was jy ingelig oor die terapie met die luisterspan as dee! daarvan? 

3. Wat was jou verwagting van hierdie soort terapie en van die luisterspan? 

4. Was die luisterspan vir jou van waarde? lndien wel, spesifiseer asseblief. 

5. Hoe was die luister moontlik nie van waarde nie? 

6. Hoe dinkjy oor die werkswyse van die luisterspan? 

7. As die spanlede mekaar weerspreek of selfs van mekaar verskil het oor jou 
aangeleentheid, hoe het dit jou bei'nvloed? 

8. Hoe sien jy die verskil tussen 'n een tot een terapie en die spanterapie? 

9. Het die spansamestelling 'n invloed gehad op die terapeutiese proses? 

10. Sou dit verskillend gewees het as die onderhoudterapeut van 'n ander geslag was? 

11. Sien jy die luisterspan as 'n belangrike onderdeel van die terapeutiese proses? 
Hoe dink jy het dit die terapeutiese proses bei'nvloed? 

12. Wat het jy van die luisterspan geleer? 

13. As jy die bestuurder van die luisterspan was, wat sou jy verander? 

14. As jy die bestuurder van die luisterspan was, wat sou jy behou? 

15. Het die luisterspan die proses van terapie versteur? 

16. Indien wel, wanneer? 

17. Wanneer het die luisterspan se kommentaar eerder af gebreek as opgebou? 

18. As jy weer terapie nodig het, sou jy weer van 'n luisterspan wil gebruik maak? 

19. Hoekom? 

20. Is daar iets wat jy by hierdie reeks vrae wil byvoeg? 
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21. In jou gesprek, is daar van verskillende metodes gebruik gemaak om notas 
te neem? Hoe het jy dit beleef? 

22. Hoe sou jy die algemene atmosfeer in die lokaal waar die terapie plaasgevind het, 
beskryf? 

23. Het die luisterspan najou mening soms te lank gepraat? Verduidelik asseblief. 

24. Hoe beleef jy dit as die luisterspanlede besonderhede van hul persoonlike lewe met 
die groep deel? 

25. Hoe hetjy hierdie onderhoud beleef? 
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DIE VOORLOPIGE SAAMGESTELDE VERHAAL SOOS AAN 

DIE KLIENTE VOORGELE VIR FINALE 

REFLEKTERING 

Geagte Respondent 

In die beskrywing wat bier volg vind u 'n samevatting van alles wat u in die onderhoude aan 

my gese het. In die beskrywing sal u, ook u eie woorde erken. Daar sal verder duidelike 

tekens wees van ander mense se woorde wat dieselfde betekenis het as dit wat u gese het. 

My versoek is nou dat u asseblief die stuk deurlees. Gee dan in die kantlyn enige 

kommentaar wat van toepassing is op die metode van terapie wat u ontvang het. Skryf 

enigiets by wat u mag voel weggelaat is. 

Van u het nie aan die eerste rondte onderhoude deelgeneem nie, maar ook u sal u eie 

ondervinding kan meet aan dit wat hier gese word. Lees gerus deur en voeg u mening by of 

beaam dit wat ander gese het. U bydrae is vir ons van groot belang. 

Dankie vir u samewerking ook om ons te help om altyd op die voorpunt van terapeutiese 

ontwikkeling te bly. 

Die hele groep set-up was vir my baie oulik. Die span het werklik 

geluister na dat wat ek gese het. Dit kon mens sien wanneer hulle 

terugvoer gee, dit was rerig van toepassing op 'n mens. Hulle is nie 

aanvanklik deel van die gesprek nie. Tog neem hulle in so 'n mate 
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deel dat hulle soms lag of 'n geluid maak wat vir my laat weet dat 

hulle intens luister. Hulle pla rerig nie, jy is so besig met die terapeut 

jy sien hulle nie eers nie. Dit voel of ek net met die oom gepraat het. 

W anneer hulle met mekaar praat en nie met my nie laat dit my veilig 

voel. Dit is lekker want dit is 'n baie beskermende omgewing. Dit is 

of ek daar buite staan en hoor wat hulle se van my probleem. 

Ek was goed ingelig voor die tyd, hulle het vir my gese hoe die span 

te werk gaan. Dit was 'n volledige verduideliking, hulle het selfs vir 

my die name genoem van die mense wat deel was van die span. Ek 

was nogtans bevooroordeeld, ek hou nie van terapie nie. Ek het 

gedink omdat dit 'n groep is gaan dit 'n klomp sielkundiges wees 

wat jou uitmekaar gaan trek. Toe ek hier kom en die span aan my 

voorgestel word, het ek besef dat dit nie so gaan wees nie. Die 

atmosfeer was vriendelik en rustig - 'n mens voel tuis. Tog was dit 

daar aan die begin moeilik, maar later was dit vir my lekker. So na 

die tweede keer was ek gemaklik. 

Die andersheid van die situasie het gemaak dat ek weer hiema wil 

kom. Ook die verskeidenheid laat 'n mens terugkom. Hierdie groep 

was vir my soos gewone mense en dit het my op my gemak gemaak. 

Die groep was heeltemal spontaan, so gemaklik. Jy weet 

sielkundiges kyk te analities na 'n mens. Hulle soek altyd vir 

betekenis wat agter dit wat jy gese het, skuil. Dit is glad nie wat jy 

gese het nie, dit is wat hulle dink. Hulle soek vir fout in jou 
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mondering; hulle gebruik selfs psigometriese toetse daarvoor. 

Daarteenoor was die span baie ondersteunend, net die glimlag van 

die een tannie het my gehelp om weer aan te gaan. Groter span, 

groter ondersteuning en groter empatie. Hulle praat altyd oor dit wat 

jy gese het, dit wat vir jou belangrik was. Hulle luister na dit wat jy 

se en tel die positiewe aspekte op in dit wat jy vertel het. Hulle 

herinner jou daaraan soos die gesprek vorder. 'n Ou loop positief 

daar uit, dit motiveer jou. Die goed wat hulle noem is nie vreemd 

nie, maar is goed wat jy van jouself vergeet het, waaraan jy nie eens 

dink nie. Jy luister wat hulle se en dit laat jou dink aan ander 

moontlikhede om die probleem aan te spreek. Daar is geen enkele 

regte of verkeerde antwoord op die probleem nie. Dit is nie net 'n 

eenrigting storie nie. Die verhouding tussen die lede van die span en 

hulle terugvoer vanuit hulle verwysingsraamwerk, die rykheid van 

hulle ervarings bring verskillende persepsies in die saak in. Sonder 

dit sou die situasie armer gewees het. Dit is soos brandstof wat 'n ou 

nogal nodig het. 

Hulle vertel jou nie wat jy moet doen nie, maar lig uit wat jy al reeds 

gedoen het. Hulle laat jou jouself sien. Daarom kan jy verander. In 

hulle terugvoer sien jy verskille wat daar tussen hulle is, oor wat daar 

nou net gese was. Dit is duidelik dat elkeen goed en met ems 

geluister het, dit was egter verrassend om te sien hoeveel 

verskillende menings daar was. Vir my is dit beter dat daar 'n klomp 

opinies is, elkeen spreek iets raak aan wat ek glo die Here vir hulle 
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gee. Die verskeidenheid van die terugvoer was vir my belangrik. In 

hierdie verskeidenheid was goed wat 'n bietjie vreemd voorgekom 

het, maar dit laat 'n mens dink. Dit is die goed wat mens huis toe 

neem en waaroor jy sit en dink. Dit gee soveel ruimte om jou 

probleem anders te sien en jou eie keuses te maak. Jy kan dink as jy 

by die huis is, gevoelens evalueer en kombineer, dit laat jou beter 

voel. Dit laat jou denke verander en daarmee saam jou handelinge. 

As mens een op een is laat dit dinge verby gaan, maar waar jy in 'n 

groep is, is daar altyd een of twee wat dit anders verstaan en goed 

raak sien. Dit ontglip nie so maklik nie. Dit wys nogmaals hoe goed 

die span luister voor hulle praat. Hulle luister, neem notas en 'n 

mens kan nie notas skryf as jy nie rerig luister nie, hulle stel regtig 

belang. Hulle neem werklik deel in dit wat jy se, selfs meegevoel 

word deur die span weerspieel, as jy praat oor goed wat seermaak, 

daarin vind ek ondersteuning. Dit is vir my of mens partykeer iets se 

wat jy self nie besef nie. Die probleem word vir my soos iemand 

anders se probleem, ek kyk na dit of soos deur 'n venster daar van 

buite. Mens verstaan jou probleem beter as jy jou kan distansieer 

daarvan en hoor hoe antler mense daarvan praat. Die span laat dinge 

net vinniger gebeur. 

As die spanlede van mekaar verskil het, het dit gewys dat daar geen 

'open and close' situasie is nie. Verder sien jy dat jy nie abnormaal 

is as jy met konflikterende gedagtes sukkel nie, want antler mense 

verskil ook oor dieself de dinge. Ek het dan ook met sekere spanlede 
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beter gei'dentifiseer. Dit het vir my die geleentheid gelaat om te se ek 

stem nie saam met jou nie, en ja, <lit is hoe ek dinge doen. J a, <lit laat 

spasie om te redeneer. Niemand hoef die ander een te oortuig nie. 

Dit is belangrik om hulle insette te boor. Al was daar verskille, was 

die atmosfeer ontspanne, daar is 'n besondere verhouding tussen 

hulle. Hulle beredeneer dinge op 'n ordentlike manier, hulle manier 

van werk leer jou om op 'n ander manier op te tree in jou eie 

situasie. Dit was ook vir my lekker. Hulle bet my nooit laat voel 

hulle druk my nou in 'n hoek vas nie, die keuse le by my. 

Hulle bet altyd bedoel wat hulle gese bet sonder om jou te evalueer. 

Hulle bet nie probeer se wat hulle <link jy wil boor nie, maar was 

eerlik in hulle terugrapport. Hulle was ook nooit veroordelend nie. 

Hulle soek nooit fout nie. Hulle bly by wat jy gese bet. Dit gaan 

nooit oor 'n ander persoon nie, net oor jouself. Hulle skryf ook nie 

aan jou voor wat om te doen nie. Dit kom voor of hierdie mense 

rerig wil help, want hulle verstaan jou. Die hele terapieproses is meer 

menslik. Die spanlede met wie ek aan die begin nie so goed 

gei'dentifiseer bet nie, selfs hulle bet met verloop van tyd verander. 

Dit was vir my of van die spanlede mettertyd my ook anders begin 

sien bet, hulle bet my gesien vir wie ek werklik is. Die span voel 

soos 'n nuwe farnilie wat jy bykry. Ek het soms gevoel hulle moet 

meer kere praat, veral as die terapie eers gevorder bet. Mens soek na 

meer idees van hulle af. 
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Die een op een situasie is soms verkieslik maar dit is baie formeel. 

Ook voel dit soms of dit vassteek dat daar nie klaarheid kom nie. 

Die proses beweeg nie aan nie. In die groep is dit in 'n sekere mate 

meer ontspanne. Die spanterapie is vir my die ideale situasie, want 

dit laat alles vinniger gebeur. In die een op een situasie leer jy die 

terapeut so goed ken dat jy weet waar jy jou kanse kan vat. Ja, ek het 

gemanipuleer - net voor my egskeiding was ek en my man by 'n 

berader, maar ek ken die prosedure en het dit gebruik om uit die 

situasie te kom. Die psigiater kon ek manipuleer, maar nie die 

sielkundiges nie. Die ouens [psigiater] vra dieself de vrae oor en oor; 

dis nie of hulle rerig belangstel in die terapie wat hulle gee nie. Jy 

speel maar saarn, want jy weet dat die geld wat hulle kry vir hulle 

belangriker is as die terapie wat hulle gee. Dit is een ding wat jy nie 

in die groep kan doen nie. Jy moet maar jouself bly. 

Ek was gevoelig vir die aantal lede in die span. Ek kan onthou dit het 

my gepla toe daar van die spanlede afwesig was by 'n sessie. Dat 

daar van albei geslagte in die span was, maak nie eintlik saak nie. Dit 

gaan nie oor die span nie, maar dat hulle die probleem wegvat van 

jou en hier eenkant sit. Tog <link ek nou dat dit is nodig om albei 

geslagte daar te he, die gesamentlike ondervinding. Ja, mans en 

vrouens sien dinge tog anders, vir my is mans van Mars en vroue van 

Venus. Die verskille moet daar wees. Dit is goed dat daar ma's en 

pa's was om die saak van twee kante te sien. Daar moet balans wees. 

Vroue was vir my belangrik - hulle weet van vroue se dinge. Ek het 
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so soort van gewag vir wat hulle gaan se. Tog was daar van die mans 

by wie ek sterk aansluiting gevind het, al is ek 'n vrou. Die 

verskillende geslagte in die groep het sy voordele veral omdat daar 

mense was met 'n familiesamestelling soortgelyk aan myne. Dit het 

gemaak dat hulle my beter verstaan, want soortgelyke probleme 

word so ms ook deur hulle beleef. Die een spanlid het selfs vir my 

kom se dat hy baie uit die terapiesessie geleer het oor sy eie lewe. 

By die terapeut is die geslag nie so belangrik nie. 'n Oom of 'n 

tannie, dit sal maar dieself de gewees het. Daarteenoor mag dieself de 

geslag terapeut vir antler belangrik gewees het as gevolg van 

besondere situasies. 'n Man kan tog nie die goed met 'n vrou praat 

nie. Ek <link dit sou !anger gevat het as dit 'n vroueterapeut was. 

Ons vrouens sou !anger oor antler klein dingetjies gesels het. Mans is 

meer ongeduldig; hulle wil gou by die eindpunt uitkom. Tog <link ek 

die terapeut is nie so belangrik nie, die span kan maar om die beurt 

as terapeut optree. Dit gaan oor hulle vaardighede en nie die geslag 

van die terapeut nie. Ek wil vertroue in die terapeut he. Dit het by 

my gebeur dat die terapeut geruil het. Die tweede terapeut het weer 

op 'n ander manier sy vrae gevra, wat my weer op 'n antler manier 

na my probleem laat kyk het. Hy het gekrap waar daar normaalweg 

nie gekrap word nie. Dit het 'n hele klomp nuwe dinge op die tafel 

geplaas. Aan die anderkant ontstaan daar tog 'n verhouding met die 

terapeut en daar is die wat eerder by een terapeut wil bly. 
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Die blaaibord was vir my snaaks aan die begin maar dit was goed om 

te sien daar staan dit waaroor ons gepraat het. Dit het ook gehelp om 

die gesprek op die onderwerp te hou. Die blaaibord was vir my 'n 

integrale deel van die terapie. Ek kon terugkyk en daarna verwys as 

ek oor 'n spesifieke deel van die onderhoud meer wou se. Daar word 

soveel inligting gegenereer, daar moet net rekord gehou word. Die 

blaaibord is nie net vir notas nie, ons het ook na die prentjies gekyk 

hoe die familie werk. 

Ek beleef dit as 'n baie volledige soort terapie en sal altyd weer aan 

groepterapie wil deelneem. Dit was vir my lekker. Die spanterapie is 

vir my die ideale soort terapie. Ek sal nooit weer in 'n een tot een 

terapieproses wil gaan nie. Definitief groepsterapie as ek dit weer 

mag benodig, want ek is baie tevrede met die terapie. 

Daar was egter vir my aan die begin 'n vraag oor die opleiding van 

die span: het hulle werklik die kennis om my probleem te hanteer? 

Hulle is nie sielkundiges nie. Sal hulle opgewasse wees om my 

probleem te behandel? Toe ek nou eers met hulle 'n pad geloop het, 

was dit egter nie 'n probleem nie. 

Ek het nie baie van die blaaibord gehou nie. Dit was vir my of die 

terapeut dit gebruik as hy my verloor het. Dit werk nie rerig vir my 

nie, dit kan dalk vir antler werk. 
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W anneer hulle verwysings na 'n persoonlike voorval maak. Dit was 

vir my of die gesprek na hulle verskuif. Dit is nie sleg nie want hulle 

probeer seker 'n punt staaf. Die persoonlike opmerkings neem tyd en 

vat die fokus weg. 

Miskien moet daar gekyk word na die tyd, as die sessie na sy einde 

kom, was dit soms vir my te kortaf. Berei die persoon voor vir die 

einde en maak seker of daar nie nog iets is wat hulle wil se nie. 

'Time management' in die sessie. 

Ek was op kort kennisgewing gese van die span. Ek het nie die span 

verwag nie, ook het ek nie geweet hoe die terapie werk nie. Daar by 

die deur het ek vasgesteek, maar ek bet geweet ek kan nie nou daar 

uit nie. Tog het hulle vir my gese ek hoef nie aan die spanterapie 

deel te neem nie, so ek was nie gedwing nie. Ons het soms sommer 

so onder mekaar gesels, ek met hulle en dan weer met die terapeut. 

Ek dink hulle evalueer wel, maar dit was nie in enige vorm aan my 

teruggegee nie. Ek het verwag dat bulle vir my antwoorde moet gee. 

Hulle is mos baie met kundigheid, daarom kan dit gou gaan. Dit bet 

nie so gebeur nie. Hulle bet nie vir my daardie antwoorde gegee nie. 

Ek is weer terug waar ek was. Nadat dit aanvanklik beter gegaan bet. 

Maar ons is nog steeds besig om daaraan te werk. 




