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ABSTRACT 

The development of the person of the therapist is increasingly being highlighted 

in systemic therapeutic training. This emphasis on the person of the therapist can be 

traced back to the rise of constructivism. Constructivism represents the viewpoint that 

reality is created rather than discovered. As a result the therapist's contribution to the 

therapeutic process is considered cardinal. The personal style of the therapist is once 

more placed under the limelight. 

Exactly how this variable must be handled to ensure optimal efficiency is still 

unclear. Suggestions in this regard are mostly related to some therapeutic model. The 

objective of this study, on the contrary, is to determine the value of a more general 

approach. A procedure developed by the University of South Africa, accentuating the 

person of the therapist, has been evaluated. 
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OPSOMMING 

Opleiding in sistemiese terapie word al hoe meer gekenmerk deur die ontwikkeling 

van die persoon van die terapeut. Die beklemtoning van die persoon van die terapeut 

kan veral na die opkoms van die konstruktivisme teruggevoer word. Hierdie denkrigting 

verteenwoordig die standpunt dat die werklikheid eerder geskep as ontdek word. 

Gevolglik word die terapeut se bydrae tot die terapeutiese proses as van 

deurslaggewend beskou. Die persoonlike styl van die terapeut word dus opnuut onder 

die soeklig geplaas. 

Hoedat hierdie veranderlike egter hanteer moet word om optimale effektiwiteit te 

verseker, is egter nie duidelik nie. Meeste voorstelle hou direk verband met een of 

ander terapeutiese model. Met hierdie studie is daar egter gepoog om die waarde van 

'n meer algemene benadering te peil. 'n Prosedure wat met verloop van tyd aan die 

Universiteit van Suid-Afrika ontwikkel is, is gevolglik verder - en wei vanuit die 

gesigshoek van die terapeut - ondersoek. 
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HOOFSTUK 1 

IN LEIDING 

Probleemstelling 

Opleiding in sistemiese terapie word al hoe meer gekenmerk deur die ontwikkeling 

van die persoon van die terapeut. Daar bestaan egter nie ooreenstemming oor wat 

hierdie ontwikkeling presies behels en hoe dit bewerkstellig moet word nie. Verskeie 

voorstelle is reeds in hierdie verband gemaak (Aponte & Winter, 1987; Costa, 1991; 

Getz & Protinsky, 1994; Watson, 1993). Dit het onder andere aanleiding gegee tot 'n 

debat rondom die vraag of die ontwikkeling van die terapeut noodwendig impliseer dat 

hy of sy persoonlike terapie moet deurloop. Hierdie debat neig om van beperkte 

waarde te wees aangesien deelnemers uiteenlopende uitgangspunte huldig. Daar word 

egter wei ooreengestem dat daar meer as in die verlede op die persoon van die 

terapeut gekonsentreer behoort te word. 

Verskeie redes kan vir bogenoemde klemverskuiwing aangevoer word. Een so 'n 

, rede is dat terapeute-in-opleiding dikwels sukkel om sekere terapeutiese situasies 

, suksesvol te hanteer. Terselfdertyd ondervind supervisore moeite om terapeute-in

opleiding sover te kry om genoemde situasies te bemeester. Daar is egter ook 'n meer 

diepgaande rede, naamlik die epistemologiese ontwikkeling wat geleidelik in die 

sisteemterapeutiese veld plaasgevind het. Hierna word verwys as die verskuiwing 

vanaf "eerste-orde" na "tweede-orde" kubernetika. Dit impliseer dat die waarnemer 

(terapeut) nie onafhanklik van die waargenome (terapeutiese situasie) kan staan nie. 

Die realiteit word nie deur die terapeut ontdek nie, maar wei geskep. So 'n 
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(~k~nstruktivistiese benadering het die belangrike implikasie dat die rol van die terapeut 

opnuut bekyk word . ..__ __ 

Bestaande pogings om hierdie kwessie aan te spreek word veral bepaal deur die 

betrokke terapeutiese modelle wat deur die onderskeie opleidingsinstansies gevolg 

word (Aponte & Winter, 1987; Costa, 1991; Getz & Protinsky, 1994; Watson, 1993). 

As gevolg van die kruisbestuiwing van idees in die veld, het die vraag egter 

ontstaan of 'n meer algemene (maar tog eksklusiewe) benadering nie moontlik is nie. 

Met verloop van tyd is daar in hierdie verband 'n spesifieke prosedure aan die 

Universiteit van Suid-Afrika ontwikkel (Rademeyer, 1994). Die doel van hierdie studie 

is om die waarde en impak van die betrokke seminaar vanuit die gesigshoek van die 

terapeut te ondersoek. 

Struktuur van die Studie 

In hoofstuk 2 word bestaande pogings ter ontwikkeling van die persoon van die 

terapeut meer uitvoerig bespreek. Dit word gevolg in hoofstuk 3 deur 'n uiteensetting 

van die konstruktivisme as denkrigting en verteenwoordig die teoretiese onderbou tot 

die studie. Hoofstuk 4 beskryf enkele kritiese veranderlikes wat die terapeut se 

waarneming van en optrede teenoor sy of haar klientsisteem bepaal. 

In hoofstuk 5 word aksienavorsing as benadering van voorkeur in terme van 'n 

konstruktivistiewe epistemologie aangewend. Daarna volg die beskrywing en 

bespreking van resultate asook 'n samevatting met voorstelle (hoostuk 6). 



HOOFSTUK2 

PROBLEEMSTELLING 

lnleiding 

In die huweliks- en gesinsterapeutiese veld word daar toenemend 'n beroep op 

opleidingsinstansies geplaas om die persoon van die terapeut te ontwikkel. Watson 

(1993) is van mening dat gesinsterapeutiese supervisie tot onlangs nog daarin misluk 

het om die persoon van die terapeut suksesvol aan te spreek. 'n Debat het terselfdertyd 

ontstaan rondom die belangrikheid van die supervisieproses as 'n middel tot 

persoonlike groei aan die een- en vaardigheidsontwikkeling aan die anderkant. Die 

huidige posisie is dat daar erkenning aan beide gegee word (Watson, 1993). Dat 

persoonlike groei 'n integrate deel van opleiding uitmaak (en moet uitmaak) staan egter 

vas (Getz & Protinsky, 1994). 

Ten opsigte van die praktiese implementering van 'n persoonlike groei-orientasie, 

bestaan daar egter minder ooreenstemming. Bradley (1989) wys op die 

onvermydelikheid daarvan dat persoonlike kwessies tydens die opleidingsproses 

aangespreek sal word, terwyl Getz en Protinsky ( 1994) van oortuiging is dat sodanige 

k'Nessies verkieslik binne die opleidingsituasie aangespreek behoort te word. Watson 

(1993) noem dat dit soms vir supervisore nodig is om die onderliggende sisteem van 

oortuigings en/of traumatiese gebeure wat met die persoon van die terapeut saamhang, 

te ondersoek. Dit het die potensiaal om ongemak en angs te veroorsaak en mag deur 

die terapeut-in-opleiding as terapie gesien word. Volgens Keller en Protinsky (1986) 

is die fokus van supervisie egter opvoedkundige insig eerder as terapeutiese groei, en 

is daarom verskillend van terapie ongeag die intensiteit daarvan. 
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Aponte (1994, p. 5 ) betwyfel dit of hierdie onderskeid in die praktyk gehandhaaf 

kan word: 

The question of where to draw the line between training and therapy is sufficiently 

complex that it is unlikely that anyone can develop a simple boundary that will win 

universal agreement. One would have to answer the question of how to be 

therapeutic without being a therapist. 

Die nut van bogenoemde debat kan dus betwyfel word. Wat wei van belang is, is 

dat daar eenstemmigheid bestaan ten opsigte van die belangrikheid van die terapeut 

se persoonlike ontwikkeling. Aspekte waarna in hierdie verband in die literatuur verwys 

word, word vervolgens bespreek. 

Belangrike Kwessies 

Eeminisme en Etnisiteit 

'n Aspek wat herhaaldelik aangespreek word, behels die geslag en kultuur van die 

terapeut. In die verlede het opleidingsprogramme veral gefokus op die identifisering 

van die etniese, rasse, geslags, en kulturele aspekte van die klient-sisteem. Watson 

(1993, p. 24) skryf in die verband: "to conduct culturally sensitive therapy without the 

therapist having undertaken a critical, personal ethnic-racial-gender-cultural identity 

examination results in, at best, an average session and, at worst, an emotional harmful 

session". 

Gedurende die afgelope paar jaar het die terapeut se persoonlike identiteit gevolglik 

ook onder die soeklig gekom. Laasgenoemde verskuiwing het plaasgevind in 'n paging 

om kultureel-sensitiewe terapeute op te lei. Tydens opleiding sal die terapeut dan 
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bygestaan word om sy of haar persoonlike kulturele 'lens' te ondersoek en die 

moontlike negatiewe uitwerking daarvan op terapie te minimaliseer (Watson, 1993). 

Waardes 

'n Tweede aspek wat implikasies vir opleiding inhou, is die van waarde-oordele. 

Daar word van die gesinsterapeut verwag om 'n aktiewe rot te vervul tydens die 

formulering van alternatiewe betekenisse en die uiteindelike verandering van 

destruktiewe gedragspatrone. By gebrek aan 'n universeel-aanvaarde waardestelsel 

wat bogenoemde aktiwiteite kan rig, sal die terapeut waarskynlik terugval op 'n 

persoonlike waardestelsel wanneer hy of sy met dilemmas gekonfronteer word (Miller, 

Scott & Searight, 1990). 

Dit gebeur dikwels dat terapeute die samelewing se waardes propageer. Deur 

beoordelings te maak aan die hand van sodanige waardes vervul hul die rol van 

sosiale kontroleurs (Miller et al; 1990). Dit kan natuurlik ook teenproduktief wees. 

Aponte (1985) maak die stelling dat opleidingsprogramme daarop gemik behoort 

te wees om by terapeute 'n respek en sensitiwiteit vir die klient se waardes te kweek. 

T erselfdertyd word terapeute nie genoegsaam voorberei om op meervoudige 

waardevlakke te kan onderhandel nie. In hierdie verband meen hy die volgende 

doelwitte nagestreef behoort te word. 

'n Groter begrip vir die verwantskap tussen waardes en gesinsprobleme. 

'n Bewustheid van die terapeut se persoonlike waardes en hoe dit terapie 

be"invloed. 

Kennis en begrip van die sosio-kulturele waardes. 

Kliniese vaardighede in die onderhandeling van waardes. 
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Metodes 

Die Persoon-Praktyk Model van Aponte en Winter (1987) 

Die primere beginsel onderliggend aan die persoon/praktyk model is die 

professionele ontwikkeling van die terapeut. Volgens Aponte (1994, p. 3) moet die 

terapeut homself of haarself effektief binne die professionals terapeutiese verhouding 

kan gebruik, en skryf vervolgens: "therapists need training that both opens them to 

themselves and teaches them vulnerability, discipline, and freedom within the 

relationship". Gevolglik poog die program om intensiewe persoonlike werk omtrent die 

persoon van die terapeut met die praktyk te integreer. 

Die model word rondom jaar-lange programme georganiseer, en behels groepwerk 

gelei deur twee persona. Terapeute-in-opleiding kom maandeliks vir twee dae 

bymekaar waartydens kwessies op 'n rotasie basis aangespreek word. Tydens so 'n 

sessie word tyd afgestaan om persoonlik kwessies of kliniese materiaal te bespreek, 

sowel vir onderhoude met kliente en met die terapeut se familia indien nodig. 

Deur middel van die program word kwessies in die terapeut se lewe 

gekonseptualiseer deur die: 

• identifisering van temas in bestaande en vorige verhoudings, 

• ondersoek van persoonlike worstelings, 

• ondersoek na suksesvolle en mislukte pogings ter oplossing van persoonlike en 

gesinskwessies, 

• uiteensetting van persoonlike waardes, filosofiee en sosiale faktore wat die terapeut 

se lewe rig en terapie affekteer. 
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Die ge"identifiseerde kwessies word gevolglik bemeester: 

• deurdat onopgeloste kwessies deur middel van persoonlike terapie aangespreek 

word, 

• en wyses ondersoek word waarvolgens dit in die praktyk bestuur kan word. 

Die model poog ook om terapeute te leer om hulself in terapie te gebruik deur: 

• hul kapasiteit vir persoonlike verbintenis tot kliente binne professionele grense te 

ontwikkel, 

• empatie te ontwikkel, 

• differensiering tussen self en klient, 

• die vaardigheid te ontwikkel om met die ooreenkomste en verskille tussen hul eie 

en kliente se waardes te werk, 

• die integrering van persoonlike werk met 'n professionele model van terapie. 

Die essensie van die persoon-praktyk model word in die volgende woorde 

saamgevat: 

Training the person of the therapist not only opens therapists up to themselves but 

also delves into the boundaries between therapist and client. The touching of 

therapists' and clients' lives in therapy beckons therapists to gain mastery of their 

· · personal selves in their clinical relationships. (Aponte, 1994, p. 4) 

Gesin-van-Oorsprongwerk en Gesinsmodellering 

Gesin-van-oorsprongwerk en gesinsmodellering is twee tegnieke wat vir 

opleidingsdoeleindes gebruik word. Terapie en supervisie is intense interpersoonlike 

ervarings met die potensiaal om ou aangeleerde gedragspatrone en onopgeloste 
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kwessies te reaktiveer. Deur middel van 'n gesin-van-oorsprongontleding kan sodanige 

kwessies met goeie gevolg ge·identifiseer en ondersoek word (Getz & Protinsky, 1994). 

In hierdie verband kan daar ook van die tegniek van gesinsbeelding gebruik 

gemaak word. Costa (1991, p. 123) verwys: "Family sculpting is a visual, spatial 

metaphorical representation that reveals a person's perceptual map of their family of 

origin". Gesinsbeelding moedig persona a an om eienaarskap en verantwoordelikheid 

vir gedragspatrone te neem ter wille van verandering en persoonlike groei. Deur dit in 

'n veilige omgewing toe te pas kan 'n persoon se bewustheid verbreed word. "Overall, 

the rationale is to expand awareness by fostering the experience of a growth process 

through action in the present in order to emphasize new possibilities and empower the 

trainee for change" (Costa, 1991, p. 124). 

Die gesinsterapeutiese benadering is egter 'n relatiewe laatkommer met betrekking 

tot die klem op die persoonlike ontwikkeling van die terapeut. Laasgenoemde het reeds 

met die koms van die psigoanalise op die toneel verskyn. Die belangrikheid van 

opleidingsanalise is vanuit die staanspoor deur Freud beklemtoon. So ook het Carl 

Jung (in McConnaughy, 1987, pp. 3-4) na die primere rol van die persoon van die 

terapeut, in teenstelling met die tegniek verwys: "It is in fact largely immaterial what sort 

of techniques [the therapist] uses for the point is not the technique but the person who 

uses the technique ... " Binne die psigodinamiese kamp is 'n begrip vir die ontwikkeling 

van die self nog altyd sterk beklemtoon: 

The therapist is his or her own most sensitive instrument, most powerful tool. But if 

the therapist is unacquainted with himself or herself, and is unaware of how to use 

himself or herself, then that 'most powerful tool' is likely to become a 'most 

dangerous weapon. (Collins, 1987, p. 208) 
/ 

Vanuit die gesinsterapeutiese kamp word die persoonlike ontwikkeling van die 

terapeut om andersoortige redes beklemtoon. Tydens terapie word daar gepoog om die 

tipiese gedragspatrone van die klientsisteem te verander. Die doel is dus om die 
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proses aan te spreek. Gevolglik word daar van die terapeut verwag om 'n repertoire 

van verskillende maniere van doen, aan te leer. Hoe die terapeut beweeg (nie-verbale 

gedrag) word van groter belang geag as dit wat hy of sy te se het. 

As gevolg van die mag van die gewoonte sowel as persoonlike voorkeur vind 

terapeute dit egter moeilik om hul tipiese styl van optrede te verander. Vandaar die 

hemude fokus op persoonlike kvvessies. Daar is egter ook belangrike teoretiese redes 

vir hierdie verskuiwing van fokus - soos hoofstuk 3 sal aandui. 



HOOFSTUK3 

TEORETIESE AGTERGROND 

Verskeie faktore is verantwoordelik vir die klemverskuiwing vanaf tegnieke na die 

persoon van die terapeut. Afgesien van die praktiese redes wat reeds genoem is, is 

daar ook teoretiese oorwegings. Laasgenoemde behels die epistemologiese 

verskuiwing wat mettertyd in die veld van sistemiese terapie plaasgevind het. 

Tweede-orde Kubernetika 

Daar word veral twee fases in die ontwikkeling van die gesinsterapeutiese 

beweging onderskei. Hierdie fases word met die terme 'eerste-' en 'tweede-orde' 

kubernetika geassosieer. In terme van eerste-orde kubernetika word die waarnemer 

as 'n buitestaander en verwyderd van die waargenome beskou. Hiervolgens maak die 

waarnemer nie deel uit van sy beskrywing van die waargenome nie. Die implikasies 

van eerste-orde kubernetika vir terapie is dat die terapeut in 'n posisie is om 

aanpassings en veranderings in 'n sisteem te fasiliteer sonder om sy of haar deelname 

aan die sisteem in ag te neem (Atkinson & Heath, 1990). Die terapeut kan gevolglik die 

sisteem beheer en manipuleer om 'n spesifieke effek teweeg te bring (Dell, 1982; 

Keeney, 1983). 'n Eksklusiewe eerste-orde benadering lei tot 'n oorbeklemtoning van 

kontrole. 

T\A/9ede-orde kubernetika impliseer dat die waarnemer by die waargenome ingesluit 

word. Tweede-orde kubernetika fokus op die rekursiewe verwantskap tussen die 

waarnemer en dit wat waargeneem word. Keeney en Ross (1983, p. 376) verwys hierna 

soos volg: "Perhaps the most relevant consequence of this higher order cybernetic view 

f9r family therapy involves how the position of the therapist in therapy is punctuated ... 
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cybernetics of cybernetics in effect, jumps an order of observation and attend to the 

cybernetic organization of the whole therapist-client hybrid system". 

Die implikasies van tweede-orde kubernetika vir terapie is veelvuldig. Dit 

beklemtoon die aktiewe rol wat 'n terapeut in die konstruering van 'n terapeutiese 

realiteit vervul. Dit behels 'n verskuiwing weg van 'n preokkupasie met die eienskappe 

van die waargenome na 'n studie van die eienskappe van die waarnemer. Die nodige 

verwantskap tussen die waarnemer en die waargenome word erken, met 'n gevolglike 

ondersoek na die wyse waarop die waarnemer aan die waargenome deelneem. Varela 

(in Crosby, 1991, pp. 8-9) stel dit s6: 

The implications for therapy and research will thus not cease with the conclusion 

that the observer is part of what is observed but that the observer brings to his or 

her observation a set of properties and a way of framing and seeing which in turn 

colors the ensuing reality of the observed. 

Atkinson en Heath (1990) wys daarop dat tweede-orde kubernetika nie die 

geldigheid van eerste-orde kubernetika vervang nie, maar die pragmatiese strategiee 

van eerste-orde kubernetika kontekstualiseer. Keeney en Ross (1985, p. 209) vat die 

onderskeid tussen eerste- en tweede-orde kubernetika soos volg saam: "A simple 

cybernetic perspective thus appears to have more to do with how a therapist assesses 

or knows a system, while cybernetics of cybernetics prescribes a way of participating 

in that system". 

Vir 'n uiteensetting van die wyse waarop 'n terapeut aan 'n terapeutiese sisteem 

deelneem, en bydra tot die konstruering of skepping van 'n terapeutiese realiteit, word 

daar vervolgens in meer detail na die filosofie van konstruktivisme verwys. 
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Konstruktivisme 

Die idee dat 'n terapeut nie die realiteit ontdek nie, maar wei skep, word baseer op 

die konstruktivistiese benadering tot wetenskapsbeoefening. Tradisionele sienings oor 

die verwantskap tussen kennis en realiteit aanvaar dat kognisie 'n spieelbeeld is van 

'n realiteit wat onafhanklik van die waarnemer bestaan. Konstruktivisme ondermyn 

hierdie siening en maak die aanname dat die wereld soos waargeneem, 'n 

gekonstrueerde wereld is wat nie ooreenstem met 'n ontologiese realiteit nie (Von 

Glasersfeld, 1984). Konstruktivisme verwys na die mens se onvermoe om die realiteit 

op enige direkte of objektiewe wyse te ken of waar te neem. 

Keeney (1983, pp. 49-50) se weergawe van konstruktivisme behels 'n wereld van 

ervaring wat nie volkome gekonstrueer is nie, maar ook nie volkome onafhanklik van 

die waarnemer se bydrae bestaan nie. As alternatief verwys hy na die konsep van 

kubernetika: 

The notion that an external world lineally acts upon our sensorium in order to shape 

the description of representation is incomplete. Similarly, it is a partial view to see 

the entire world as made up by our prescriptions for construction. Such a belief, 

called 'solipsism', is a reverse punctuation of the previous lineal view. It is therefore 

as lineal and incomplete as the traditional perspective of an objective universe. Only 

the direction of the arrow changes. What cybernetics pushes us towards is a way 

of joining both of these views. It is the recursive connection between description and 

prescription, as well as representation and construction, that we are after. 

Hiervolgens vvord die bestaan van 'n onafhanklike, eksterne wereld nie verwerp nie, 

maar wei die idee dat 'n persoon deur middel van objektiewe waarneming direkte 

toegang tot so 'n wereld het (Atkinson & Heath, 1987). 
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Hoffman (1990) beklemtoon verder die sosiale aspek van die konstruktivistiese 

paradigma. 'Sosiale' konstruktivisme plaas die klem op die intersubjektiewe invloed van 

taal, familie en kultuur en is gebaseer op die aanname dat persepsies sosiale 

konstruksies is: "Social constructionism views discourse about the world not as a 

reflection or map of the world but as an artifact of communal interchange" (Gergen, 

1985, p. 266). Hiervolgens bestaan daar nie onbetwisbare sosiale waarhede nie, slegs 

stories omtrent die wereld wat ons vir onsself en ander vertel (Hoffman, 1991 ). 

Sosiale konstruksieteorie beskou die ontwikkeling van kennis as 'n sosiale 

fenomeen, en beweer dat persepsie alleenlik deur middel van kommunikasie kan 

plaasvind (Hoffman, 1990). Betekenisse word voortdurend gegenereer na aanleiding 

van interaksies tussen mense. "These meanings are not skull-bound and may not exist 

inside what we think of as an individual 'mind'. They are part of a general flow of 

constantly changing narratives" (Hoffman, 1990, p. 3). 

Volgens Hoffman (1990) kan die term sosiale konstruksieteorie vervang word met 

terme soos post-moderne semantiek, kritiese teorie of dekonstruksie. Dit het te make 

met 'n paradigmatiese verskuiwing in wetenskapsbeoefening. 

In geheel kan die konstruering van diverse realiteite beskou word as die resultaat 

van verskillende pragmatiese doelwitte wat deur organismes en mense nagestreef 

word. Konstruktivisme behels dat terapeute spesifieke idees oor kliente vorm, en dat 

kliente terselfdertyd bepaalde wereldsienings of realiteite aanhang. Terapeute en 

kliente kan ook gesamentlik 'nuwe' realiteite konstrueer. Sodanige herkonstruering 

impliseer nie dat enige realiteit gekonstrueer kan word nie. Dit moet aansluit by die 

idees wat die deelnemers het omtrent hulself, ander, problema en die wereld. So 'n 

realiteit bestaan in die domein van gedeelde betekenisse. Maturana (1975) verwys 

daarna as 'n 'domein van konsensus', terwyl Bateson (1972) die term 'ekologie van 

idees' gebruik. 
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Soos reeds genoem, impliseer konstruktivisme dat beide terapeut en klient aktief 

betrokke is by die konstruering en handhawing van 'n terapeutiese realiteit. Dit vereis 

dat daar voortdurend onderskeidings gemaak word. Spencer-Brown (in Keeney, 1983) 

verwys na die maak van onderskeidings, ongeag of dit bewustelik of onbewustelik 

plaasvind, as die beginpunt van enige aksie, besluit, persepsie, gedagte, beskrywing 

en teorie. Om te kan waarneem, moet onderskeidings gemaak word. Keeney (1983, p. 

18) beweer: "The most basic act of epistemology is the creation of a difference. It is only 

by distinguishing one pattern from another that we are able to know our world'. 

Die maak van onderskeidings is altyd en onvermydelik persoonlik van aard, en 

suggereer 'n kwessie van voorkeur. Keeney (1983, pp. 80-81) skryf: "A therapist's view 

of a symptom therefore presupposes a particular preference, intent, and ethical base. 

This perspective suggests that any description says as much or more about the 

__ observer as it says about the subject of description." 

In 'n poging om enige fenomeen of verskynsel te verstaan, moet daar gekyk word 

na die wyse waarop dit oorspronklik gekonstrueer was, dit wil se die onderskeidings 

onderliggend aan die konstruering daarvan (Keeney, 1983). In die verband tref beide 

Keeney (1983) en Bateson (1979) 'n onderskeid en identifiseer hul'n verwantskap 

tussen die beskrywings van 'rou gegewens' (die beskrywing van proses) en teoretiese 

abstraksies (die klassifikasie van vorm). Beskrywings van 'rou gegewens' kan 

beskrywings van eenvoudige aksies, interaksies of choreografiee- laasgenoemde die 

identifisering van die patrone wat die interaksies verbind - insluit. As 'n volgende stap 

kan hierdie aksies, interaksies of choreografiee geklassifiseer word. Keeney (1983, p. 

41) verduidelik: "a classification of form is an abstraction that organizes each order of 

description by connecting its elements together in a meaningful way''. 

Volgens Keeney (1983) is hierdie onderskeid tussen die beskrywing van proses, 

gebaseer op sensoriese ervaring, en die klassifisering van vorm ('n hoer-orde 

abstraksie) nie onbeduidend nie. Keeney meen dat 'n probleem ontstaan as terapeute 

se hoer orde abstraksies, eerder as hul onmiddelike sensoriese ervaringe, die primere 
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data vir terapie word. Die gevaar bestaan dat 'n groat hoeveelheid sensories

gebaseerde inligting tydens die terapeutiese proses verlore kan gaan en die terapeut 

gediskonnekteer raak van gebeure in die sosiaal-interaksionele veld. Terselftertyd kan 

oordrewe klem op sensories-gebaseerde ervaringe geplaas word ten koste van hoer

orde abstraksies. 

lndien daar dan aanvaar word dat die realiteit nie objektief waarneembaar is nie, 

maar subjektief gekonstrueer word, en dat bepaalde faktore of eienskappe die terapeut 

se waarneming van en optrede teenoor die klient sisteem bepaal, is 'n volgende stap 

die identifisering van hierdie faktore. Vervolgens word twee van hierdie faktore 

uiteengesit - die terapeut se teorie (offisiele sowel as onoffisiele) en sy of haar 

persoonlike waardes. 



HOOFSTUK4 

KRITIESE VERANDERLIKES 

Teorie 

Alvorens 'n onderskeid tussen die terapeut se offisiele en onoffisiele teorie getref 

word, is dit nodig om in die bree te kyk na die wyse waarop teorie die waarneming van 

en optrede teenoor die klientsisteem bepaal. 

Griffith, Griffith en Slavik (1990) verwys na die belangrike rol wat 'n persoon se 

oortuigings en gekonstrueerde betekenisse speel ten opsigte van waarneming en 

gepaardgaande gedrag. Wanneer met 'n probleemsituasie gekonfronteer, sal 'n 

persoon, en so ook 'n terapeut, onvermydelik 'n persoonlike verklaring vir die situasie 

konstrueer en ooreenkomstig optree. Griffith et al. (1990, pp. 14-15) skryf: 

In working with mind-body problems in therapy, we have integrated these ideas by 

proposing that any person compelled to struggle with a sick self, friend, or family 

member- whether the illness be psychiatric, psychosomatic, or medical - eventually 

settles upon a privately constructed story that explains the origin and the continuing 

saga of the illness. This story contains a network of beliefs that provides one with 

a sense of personal meaning for the illness and organizes one's behavior in relation 

to the symptoms and ill person. However, this network of beliefs also limits the 

perception of environmental events incongruent with these beliefs, and organizes 

ways of behaving that shape one's life space until it appears to confirm the validity 

of the beliefs. 
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Aile oortuigings, aannames, betekenisse en verklarings kan aan 'n teoretiese 

raamwerk gekoppel word. Die persoonlike aard van so 'n raamwerk impliseer dat die 

terapeut nooit vry is van vooroordele nie. Volgens Crosby (1991, p. 14) is genoemde 

implikasie nie insigself nadelig nie - wat belangrik is is dat die terapeut sal kennis dra 

daarvan: 

We cannot by some superhuman effort become unbiased. So we must constantly 

review and inform ourselves of our bias. We 'cannot not' be theoretical, even if we 

think we are not theoretical. So best to own our theory and see that it is constantly 

scrutinized, evaluated, and updated. We 'cannot not' be fallible, programmed, and 

socialized human beings with our own views of human nature, the purpose and 

meaning of human existence, and of ultimate destiny. So it behooves us to be what 

we are and be it with dignity, honesty, and integrity. 

In 'n vroeere werk van Keeney ( 1979) word gewys op die onmoontlikheid daarvan 

om geen epistemologie te he nie. Epistemologie in hierdie verband verwys na die reels 

waarvolgens daar sin uit die wereld gemaak word (Hoffman, 1981 ). 'n Terapeut sal 

altyd vanuit 'n epistemologiese basis optree. Keeney en Sprenkle ( 1982) gaan verder 

deur die terapeut se teorie te definieer as die beskrywing van die verwantskap tussen 

sy epistemologie en sy optredes, - 'n verwantskap waarvan hy 'n begrip kan he of nie. 

Volgens Fisch, Weakland en Segal (1982, p. 5) kan die belangrikheid van die 

verwantskap tussen teorie en praktyk nie oorbeklemtoon word nie: 

For the particular domain of behavior called psychotherapy, this means that the 

ideas or premises a person holds concerning the nature of problems and treatment 

will strongly influence the kind of data he will focus attention on, whom he will see 

in treatment, what he will say and do - and, equally, not say or do - with the patient 

and others involved, and, not least, how he will evaluate the results of such actions. 
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'n Beroep word gevolglik op terapeute gedoen om voortdurend hul teoriee, 

strategiee en hulself te evalueer (McConnaughy, 1987). Tydens die evaluering van 'n 

teoretiese raamwerk of verklaringsisteem is dit egter moontlik dat 'n terapeut op 'n 

gegewe tydstip sy teorie nie ten volle kan artikuleer nie (Lebow, 1987). Terapeute 

v:erskil in hut vermoens om teoriee en idees te artikuleer. 

Nieteenstaande is dit nodig dat 'n terapeut sal poog om 'n uiteensetting van sy of 

haar persoonlike teorie te gee, en sodoende te artikuleer wat hy of sy tydens terapie 

doen. Liddle ( 1982) verwys hiema as 'n epistemologiese "check-up". Die doe I is egter 

nie om die perfekte teoretiese raamwerk te skep nie. In 'n aktiwiteit so gekompliseerd 

soos psigoterapie word veronderstel dat daar onverklaarbaarhede en onopgelosde 

kwessies sal wees. Die doel is instede vir die terapeut om die teorie agter sy of haar 

optredes so goed moontlik te ken en gevolglik vanaf 'n stewige fondasie te werk 

(Lebow, 1987). 

Offisiele en Onoffisiele T eorie 

Kantor en Andreozzi (in Andreozzi & Levant, 1985) sien 'n verwantskap tussen die 

terapeut se offisiele teorie en dit wat hy of sy geneig is om in 'n disfunksionele 

gesinsisteem waar te neem. So byvoorbeeld sal daar in dieselfde gesin ontwrigte 

grense deur een terapeut waargeneem word, beperkte kommunikasie deur 'n ander, 

en problematiese hierargiee deur 'n derde. So 'n georganiseerde kliniese perspektief 

kan 'n spesifieke plan van intervensie met voorgestelde tegnieke en strategiee insluit. 

Dieselfde outeurs is egter van oortuiging dat onoffisiele teorie 'n belangriker bydrae 

tot die terapeutiese uitkoms lewer as offisiele teorie. Hulle verwys verder na hierdie 

onoffisiele teorie as 'n relatief vasgestelde patroon van waameming en optrede 

gebaseer op persoonlike ervaringe uit die verlede: 
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Similarly, the therapist tends to behave in characteristic ways or patterns when 

encountering those client characteristics that most resemble or reawaken key 

foundation experiences and relationship structures from the therapist's own past. 

A specific set of internalizations, or critical identity images, imbue as well as account 

for the majority of such tendencies to perceive and to act in predictable ways within 

specific contexts" (Andreozzi & Levant, 1985, p. 38). 

Alhoewel 'n terapeut se onoffisiele teorie dus grootliks implisiet is, het dit 'n 

beduidende invloed op die terapeutiese proses en uitkoms. 

Waardes 

Die terapeut se onoffisiele teorie kan beskryf word as 'n stel aannames wat keuses 

en voorkeure verteenwoordig. Gevolglik is daar 'n sterk waarde-element onderliggend 

aan 'n onoffisiele teorie, en kan waardes as belangrike terapeutiese veranderlikes 

uitgelig word (Strupp, 1978). 

'n Waarde word omskryf as: "that which is esteemed, prized, or deemed worthwhile 

and desirable by a person or a culture" (Hinsie & Campbell, 1970, p. 802). Volgens 

Maddock (1972, p. 272), is waardes: 

The lenses through which he [the individual] views the world as he seeks to achieve 

self fulfilment. An individual is emotionally invested in his values so that they become 

to him unshakably right and therefore he acts in accordance with what he believes. 

'n Terapeut sal onvermydelik 'n spektrum van waardes aanhang - sommige 

irrelevant vir die praktyk van psigoterapie, en ander met 'n betekenisvolle impak op die 

klientsisteem. In die terapeutiese konteks identifiseer Strupp ( 1980) drie tipes waardes. 

ldiosinkratiese waardes is daardie waardes uniek tot 'n individuele terapeut. Opsionele 
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waardes is waardes wat in die kliniese praktyk toegepas kan word en deur sommige 

terapeute ondersteun vvord. Laasgenoemde waardes maak nie inherent deel uit van die 

terapeutiese proses nie. 'n Derde tipe waarde is noodsaaklike of epistemiese waardes 

en sluit die aannames wat die basis van terapie vorm, in. Epistemiese waardes word 

nie direk aan die klient gekommunikeer nie, maar wei deur die klient ervaar (Grimm, 

1994). 

Studies oor die impak van waardes op die praktyk van psigoterapie bereik nie 

konsensus ten opsigte van die waardes basies tot terapie nie, en ook nie hoe hierdie 

waardes in die praktyk ge·inkorporeer moet vvord nie (Bergin, 1991 ). Soortgelyk bestaan 

verskeie arguments rondom die terapeut se kommunikering van normatiewe idees en 

waardes. 

Terapeute is tradisioneel opgelei om persoonlike waardes buite die konteks van 

terapie te laat en eerder te fokus op die proses waartydens die klient sy of haar 

waardes ontdek. Vol gens Strupp ( 1980) is so 'n siening onrealisties en potensieel 

gevaarlik. Hy redeneer dat dit vir 'n terapeut onmoontlik is om vir 'n gegewe tydperk 

met 'n ander persoon in interaksie te tree sonder dat die terapeut se waardes 

weergegee word, ongeag die poging om 'n "neutrale" fasade voor te hou. 

Eersgenoemde oortuiging omtrent waardeneutraliteit is in die verlede grootliks deur 

die psigoanaliste en spesifiek deur Carl Rogers se nie-direktiewe terapie ondersteun. 

Hiervolgens ontwikkel die terapeut 'n permissiewe verhouding met die klient (Grimm, 

1994). Rogers self het op 'n latere stadium erken dat 'n terapeut nie terapie kan 

beoefen sonder om waardes en sienings omtrent die mens like natuur weer te gee nie 

(Grimm, 1994). 

Strupp ( 1980) se siening daarenteen is in ooreenstemming met tweede-orde 

kubernetika wat erkenning gee aan die onvermydelike impak van persoonlike waardes 

op die terapeutiese proses. Die implikasies van hierdie onlosmaakbaarheid van 

waardes van die terapeutiese proses is veelvoudig. T erapeute kan emosioneel 
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gevestig raak in hul waardes met die moontlike gevolg dat sommige van hierdie 

waardes nooit bevraagteken word nie, terwyl daar ooreenstemmend opgetree word 

(Hansen & L'Abate, 1982). 

Teen die agtergrond van die onvermydelike rol wat die terapeut se waardes in 

terapie speel, beskou Atkinson & Heath ( 1990) en Seymour (in Hansen & L'Abate, 

1982), 'n bewustheid van, erkenning en doelbewuste ondersoek van hierdie waardes 

as noodsaaklik en voordelig vir die terapeut. Seymour (in Hansen & L'Abate, 1982, p. 

45) beweer in die verband: 

We as counselors, must be aware of the emotional investment, admit to, and 

hopefully question those values that have been previously unquestioned, and then 

examine closely how what we believe influences how we must act as counselors. 

If our values are, in fact, the lenses through which we view the world, then we need 

to have our vision checked as a part of the selection and training process, and at 

regular intervals thereafter. 

In lyn hiermee beweer Lebow ( 1987, p. 8): "The impact of values on practice need 

not be harmful, but the extent and direction of this impact must be known". 

Samevattend kan die volgende argument oor die rol van waardes in terapie gevoer 

word: 

• T erapeute beskik oor waardes. 

• Hierdie waardes kan nie van die terapeutiese proses gedistansieer word nie. 

• 'n T erapeut se waardes be"invloed sy of haar algehele terapeutiese styl. 

• Omdat die terapeut se waardes die terapeutiese styl be'invloed, moet dit ook 'n 

invloed op terapeutiese effektiwiteit he. 
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• Omdat terapeute se waardes en waarde-oordele in die terapeutiese proses 

ge·inkorporeer word, is dit noodsaaklik dat terapeute bewus sal wees van hul 

waardes en die impak daarvan op hul terapeutiese styl en gevolglik terapeutiese 

effektiwiteit. 

So 'n standpunt het belangrike implikasies: 

• Die noodsaaklikheid van 'n bewustheid van persoonlike waardes en 'n inagneming 

van die moontlike impak daarvan op terapie. 

• Die noodsaaklikheid vir gesinsterapeute om deurlopend hul persoonlike waardes 

te monitor. 

lmplikasies 

'n Kritiese ondersoek van daardie faktore wat die terapeut se waarneming van en 

optrede teenoor die klientsisteem bepaal, het besliste implikasies vir die terapeutiese 

proses en hou verskeie voordele vir beide terapeut en klient in. 

In 'n artikel genaamd: "Hierarchy: the imbalance of risk" skryf Atkinson (1993) oor 

sy ervarings aangaande sy invloed op die terapeutiese proses. Atkinson het aanvanklik 

gepoog om sy persoonlike bydrae - sy 'stem' - in terapie te desentraliseer. In plaas 

daarvan om sy gedagtes en gevoelens as terapeut aan die klient oor te dra, het hy 

daarop gefokus om die klient te help om sy eie gedagtes en gevoelens te ondersoek. 

In effek het hy gepoog om die belangrikheid van sy persoonlike siening en opinies te 

verminder en die belangrikheid van die klient se opinies te verhoog. Atkinson het tot 

die gevolgtrekking gekom dat die terapeutiese situasie hom nie toelaat om sy eie 'stem' 

te desentraliseer nie, en dat 'n onerkende invloed potensieel meer skadelik as 'n 

direkte, eerlike bespreking van sy waardes, oortuigings en opinies is. Atkinson ( 1993, 

pp. 169-170) skryf: 



23 

I feel most respectful when I refrain from being an expert on others and instead 

focus on being clear about my own opinions, beliefs, values, expectations, and 

reactions in therapy. I feel most appropriate when I refrain from telling people what 

they should do, avoid trying to help them discover what they should do, and instead 

tell them directly what I think, feel and believe, always encouraging them to follow 

their own voice - not mine. I have found that the more clear and direct my voice is 

in therapy, the more clarity and autonomy I hear in my clients' voices as well. 

Die afleiding kan gemaak word dat indien 'n terapeut homself of haarself sou ken 

en verantwoordelikheid vir sy of haar bydrae tot die terapeutiese proses sou neem, dit 

'n potensieel voordelige uitv>.terking op terapie kan he. Alleenlik wanneer 'n terapeut sy 

of haar persoonlike oortuigings en waardes ken, is hy of sy in 'n posisie om die 

geldigheid daarvan vir 'n klient te ondersoek. Satir (1987, p. 24) skryf: 

I give myself permission to be totally clear and in touch with myself. I also give 

myself full permission to share my views, as well as permission to see if my views 

have validity for the people with whom I am working ... there is a close relationship 

between what I believe and how I act. The more in touch I am with my beliefs, and 

acknowledge them, the more I give myself freedom to choose how to use those 

beliefs. 

Vir Anderson en Goolishan (1988) is die terapeut se bereidwilligheid om 

verandering te ondergaan die essensie van terapeutiese etiek. Hierdie posisie 

impliseer nie dat die terapeut sy persoonlike etiese oortuigings moet ignoreer nie. 

Tydens terapeutiese gesprekke sal beide terapeute en kliente onvermydelik hul 

ideologiee, waardes en oortuigings reflekteer en ooreenstemmend optree. Hierdie 

oortuigings of waardes word egter nie op 'n ander afgedwing nie. Terapeutiese dialoog 

behels 'n paging om ander te verstaan en om betrokke te wees in die ko-evolusie van 

begrip en betekenis. Anderson en Goolishan (1988, p. 285) skryf: "This implies an 

openness to the 'rightness', the logic, and the validity of the ideologies, values, and 

views of our clients, and the willingness to negotiate the validity of our own" . 
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In die lig van die onvermydelike kommunikering van oortuigings, bestaan die 

moontlikheid nag steeds dat die terapeut sy oortuigings en voorkeure as die waarheid 

kan weergee en homself kan afsluit van die moontlikheid om deur die klient se 

perspektief be"invloed te word. Atkinson en Heath (1990, p.166) maak die volgende 

stalling: 

For us, the relevant issue is not whether therapists should enter therapy with 

preferred views about health (we think all therapists enter with preferred views), or 

whether therapists should communicate them (they always do, either directly or 

indirectly), but, rather the extent to which therapists assume that their preferences 

are (in reality) the best ones, and the extent to which therapists close themselves 

off to the possibility of being influenced or changed by the perspectives of their 

clients. The potential problem with preferred ideas is that they can easily be held 

and communicated as more than preferences; therapists may represent them as 

truth and inappropriately influence clients into accepting them, even if they don't 

intend to do so. 

Goldner ( 1993) ag dit nodig dat dje terapeut 'n wyse sal vind waarvolgens hy/sy 

sy/haar manier van dink en optree sal ondersoek om te bepaal tot watter mate hy/sy 

sy/haar persoonlike waarheid as "die" waarheid voorgee. Volgens Atkinson en Heath 

(1990) kan terapeute hulself die volgende vrae afvra om hul persoonlike bydraes en 

determinisme om spesifieke veranderings teweeg te bring, te monitor: 

"Is dit noodsaaklik dat ander my siening en voorstelle sal aanvaar?" 

"Is dit noodsaaklik dat dinge vanuit my verwysingsraamwerk waargeneem word?" 

"Neem ek die moontlikheid in ag dat my siening misleidend kan wees?'' 



HOOFSTUK5 

NAVORSINGSBENADERING 

Metodologie 

Daar word reeds vir geruime tyd aangevoer dat die tradisionele 

navorsingsbenadering ontoereikend is. Eerstens druis dit in teen die konstruktivistiese 

filosofie (Grobler, 1991 ), en tweedens het dit beperkte waarde vir die professionele 

praktisyn (McNiff, 1988). 

Navorsing gedoen vanuit 'n konstruktivistiese denkraamwerk bevraagteken die 

tradisionele objektivistiese en rasionalistiese siening van navorsing wat die wereld as 

'n onafhanklik-bestaande entiteit beskou en kennis as reflekterend van hierdie wereld. 

Objektiwiteit is nie meer moontlik nie. Die navorser se persoonlike betrokkenheid is 

onvermydelik (Steier, 1991 ). Gevolglik is aile beskrywings selfverwysend van aard 

(Keeney, 1983). Die "feite" wat tydens die navorsingsproses gegenereer word, word 

deur die navorser se persoonlike denkraamwerk en onderliggende aannames bepaal. 

Aile waarnemings is punktuasies of onderskeidings van die waarnemer, en daar 

bestaan geen prosedures waarvolgens die geldigheid van hierdie punktuasies bepaal 

kan word nie. 

Deurdat die eienskappe van die navorser nou beklemtoon word, verskuif die fokus 

vanaf objektiwiteit na verantwoordelikheid (Keeney, 1983). Met die maak van 

onderskeidings word die navorsingsproses gesien as die sosiale konstruering of ko

konstruering van 'n wereld of were Ide. 
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Refleksiwiteit 

Refleksiwiteit is die wyse waarop sirkulariteit en selfverwysing in navorsing 

voorkom. 'n Navorser wat poog om homself/haarself buite sy/haar konstruksies te hou 

volg 'n nai"we benadering tot navorsing. Sodoende word ontken dat navorsing 'n sosiale 

proses is, gegrond in taal, en dat betekenis wederkerig gekonstrueer word (Steier, 

1991 ). 

Die konstruktivistiese benadering tot navorsing laat ook geen ruimte vir 'n 

ondersoeker-objek dualisme nie. Gergen (in Steier, 1991, p. 86) skryf: "The foremost 

feature of this type of work is the sharing of power between researchers and subjects 

in order to construct meaning". Subjekte word deelnemers en die aantal interpretasies 

en teoretiese moontlikhede wat gedurende navorsing gegenereer word, word uitgebrei 

eerder as beperk. In hierdie verband verwys Real ( 1990, p. 258) na die idee van 

meervoudige realiteite verwys word: "We do not live in a universe but in a 'multiverse' 

with as many descriptions as there are willing describers. Reality is not discovered 

through objective means but is agreed upon consensually through social interaction, 

through conversation". Lincoln en Guba (1985, p. 84) onderskryf hierdie standpunt: 

"There is ... always an infinite number of constructions that might be made and hence 

there are multiple realities". 

Hierdie tipe navorsing vereis 'n gewilligheid aan die kant van die navorser om 

sy/haar eie aannames te bevraagteken, aannames wat ruimte laat vir teenstrydighede 

en paradokse. Dit impliseer ook 'n bewustheid van persoonlike waardes. 

Selfrefleksiwiteit vereis gevolglik dat die navorser sy/haar navorsingstrukture self 

aan navorsing onderwerp, en ondersoek hoe hy/sy deel uitmaak van die data. 

Sodoende word die navorsing nie 'n selfgesentreerde produk nie, maar 'n wederkerige 

_proses: 
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Our reflexivity thus reveals itself as an awareness of the recognition that we allow 

ourselves to hear what our subjects are telling us, not by imposing our categories 

on them, but by trying to see how our categories may not fit. (Steier, 1991, p. 7) 

Refleksiwiteit het gevolglik die potensiaal om begrip te verbreed. 

Riglyne 

Ten spyte van gesinsterapeute se entoesiasme vir konstruktivistiese idees, gaan 

die meerderheid van hulle voort om navorsing te doen op die tradisionele manier 

(Atkinson & Heath, 1987). In die verband skryf Keeney en Morris (1985, p. 100): 

Most researchers would claim to agree that we can't really be objective. 

Unfortunately, because they go on using a representational rather than a 

constructivist view of data, their work remains deeply rooted to premises of 

objectivity, whether they fully realize it or not. 

Hulle voeg by: 

It seems a bit ironic that family therapy, which has boasted about being part of a 

new epistemology, is still largely connected to an old approach to social research 

... The epistemological revolution that transformed clinical practice and theory has 

yet to influence family therapy research. The next revolution in family therapy and 

social science will probably involve a cybernetic-systemic epistemology for the 

conduct of research. A new awakening should take place in our field in which 

practitioners and researchers will find themselves with a menu that offers many 

alternative research strategies. (p. 1 02) 
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Laasgenoemde is onder andere daaraan te wyte dat die alternatief nog nie duidelik 

genoeg uitgespel is nie (Grobler, 1991 ). Een van die aanbevelings wat al in hierdie 

verband gemaak is, is dat die wyse waarop navorsingsbevindings weergegee word, 

verander word. Atkinson en Heath (1987, p. 12) gaan van die standpunt uit dat 

navorsers daarby kan baat om duidelik uiteen te sit watter onderskeidings gemaak is 

in die organisering van rougegewens. "In the view of research we are proposing, an 

essential activity of the researcher would be examining his or her own patterns of 

organizing experience, and then exposing them for scrutiny''. Navorsers is nie in die sin 

dikwels nie bewus van die onderskeidings wat hul maak nie. 

Soortgelyk spreek Andreozzi (in Andreozzi & Levant, 1985) kritiek uit teen 

bestaande navorsingstrategiee en vind dit nodig dat hierdie strategiee meer toepasbaar 

vir die kliniese veld gemaak word. Andreozzi beskou terapie en navorsing as analoog 

en beweer dat terapeute dikwels prosedures uitvoer wat aan navorsing herinner. Sy 

skryf: 

In formulating a family system diagnosis ... therapists develop working hypotheses 

. . . these hypotheses guide therapists in the use of their therapy method. When a 

therapist formulated a family systems diagram ... and a diagram of desired systems 

change, ... the therapist not only is inferring a therapeutic plan, but also is describing 

a before and after measure of difference . . . throughout the unfolding course of 

therapy . . . therapists are usually exploring changes and the effects of change 

(Andreozzi & Levant, 1985, p. 8). 

Samevattend is die voorgestelde proses van navorsing een waarin navorsers die 

onderskeidings wat gemaak word aangaande die data eksplesiet aan die Ieser 

weergee. In hierdie verband word die kwaliteit van die navorsingsverslag bepaal deur 

die mate waartoe die navorser die Ieser blootstel aan die navorsingsproses, en 

gevolglik die geleentheid gee om die geldigheid daarvan te beoordeel. Tweedens word 

voorgestel dat terapie en navorsing as parallelle aktiwiteite in die praktyk geskied. Die 

gaping tussen die navorser en die terapeut moet vernou word deurdat die 
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verantvvoordelikheid vir navorsing deur die terapeut self opgeneem word (Andreozzi & 

Levant, 1985; Grobler, 1991 ). 

Hoe dit egter gedoen word moet, is 'n ander saak. 'n Moontlike antwoord hierop 

word verskaf deur onlangse ontwikkelings in opvoedkundige navorsing - met name die 

herontdekking van aksienavorsing. 

Metode 

Aksienavorsing 

McNiff (1988) beskryf aksienavorsing as 'n self-reflekterende ondersoek wat 

persoonlike deelname aan 'n ontwikkelingsproses aanmoedig. Aksienavorsing is 

gedurende die sewentigerjare deur die opvoedkundige gemeenskap herontdek en 

aangeprys as die enigste benadering wat die gaping tussen teorie en praktyk kon 

oorbrug. Dit is ook gesien as die enigste manier waarop die imansiperende aard van 

die opvoedingsproses verseker kon word (Carr & Kemmis, 1986). Carr en Kemmis 

(1986, p. 162) beskryf aksienavorsing as: 

a form of self-reflective enquiry undertaken by participants (teachers, students or 

principals, for example) in social (including educational) situations in order to 

improve the rationality and justice of (a) their own social or educational practices, 

(b) their understanding ofthese practices, and (c) the situations (and institutions) in 

which these practices are carried out. 
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Die beginsel onderliggend aan aksienavorsing is dat praktisyns as navorsers van 

hul eie praktyke moet optree, ongeag die aard en omvang van die praktyk. Die basis 

van aksienavorsing is betrokkenheid, met die doel om veranderings teweeg te bring. 

McNiff (1988, p. 3) skryf: 

Action research means ACTION, both of the systems under consideration, and of 

the people involved in that system... the action of action research, whether on a 

small or large scale, implies change in people's lives, and therefore in the system 

in which they live. 

Aksienavorsing moedig selfbewustheid by praktisyns aan - om krities na hul eie 

optredes te kyk, sowel as 'n bereidwilligheid om dit te verander. Dit is deelnemend van 

aard deurdat 'n persoon betrokke raak in 'sy eie' ondersoek, en samewerkend van aard 

deurdat ander in die ondersoek betrek word. "It is research WITH rather than research 

ON' (McNiff, 1988, p. 4). Laasgenoemde is in teenstelling met tradisionele benaderings 

waar 'n ekspert alleenlik verantwoordelik is vir die navorsing wat hy op ander doen. 

Die geldigheid van aksienavorsing le opgesluit in die vaardighede van die 

ondersoeker- dit is meer persoonlik en interpersoonlik as metodologies van aard. Dit 

impliseer 'n oorkoepelende respek vir die integriteit van individue (McNiff, 1988). 

Daar is verskeie voordele verbonde aan aksienavorsing. Dit stimuleer die 

ondersoek van situasies, mobiliseer probleemoplossing en impliseer 'n parallelle 

proses van navorsing en ontwikkeling. Aksienavorsing het die potensiaal om 

persoonlike en professionele groei te bewerkstellig - 'n proses waardeur persona 

verantwoordelikheid vir hul eie ontwikkeling neem. 

Aksienavorsing kan terselfdertyd professioneel stimulerend en bevredigend wees. 

McKay (1992, p. 21) skryf: "A more important outcome of action research is the sense 

of accomplishment resulting from the completion of a project directly related to one's 

profession". Die aksienavorsingsproses mag in sigself belangriker as die resultate van 
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die projek wees. Aksienavorsing is 'n veranderingsproses wat die neem van risikos en 

eksperimentering binne 'n veilige konteks moontlik maak. 

In die praktyk word aksienavorsing gekenmerk deur die volgende stappe (McKay, 

1992): 

• Die identifisering van 'n probleem of idee. (Dit gaan gepaard met 'n mate van 

ontevredenheid met die huidige situasie, die idee dat iets verbeter kan word of die 

behoefte aan verandering). 

• Definiering van die probleem. "The problem statement or question is essential to the 

rest of the action research. It sets a direction for the researcher as well as the 

reader of the results and should be stated very precisely' (McKay, 1992, p. 19). 

• Die nagaan van verwante inligting. 

• Die identifisering van vrae wat tydens die aksienavorsingsprojek aangespreek sal 

'JI/Ord. In die verband is dit belangrik dat die vrae gebaseer sal wees op die navorser 

se eie ervaringe. 

• Die ontwikkeling van 'n plan of prosedure om die vrae te beantwoord. Die 

aksienavorser bepaal self die volgorde van aktiwiteite waarvolgens die projek sal 

verloop. 

• Die maak van voorstelle en aanbevelings gebaseer op die resultate van die projek. 

Die klem val dus op 'n kwalitatiewe eerder as 'n kwantitatiewe benadering. In die 

Jig van bogenoemde uiteensetting, is dit duidelik dat elke terapeut die 

verantwoordelikheid het om selfnavorsing te doen. Elkeen van die deelnemers aan 

hierdie projek word dus die geleentheid gegun om haar eie unieke situasie te verken 

en sodoende die impak van persoonlike styl op werk met kliente te bepaal. Gegee die 
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beperkte omvang van die projek, sal slegs stappe 1 , 2 en 4 van die 

aksienavorsingsproses ( sien McKay ( 1992) hierbo) uitgevoer word. 

Prosedure 

By 'n gebrek aan 'n ge"integreerde en ekonomiese prosedure waarmee die 

persoonlike bydrae van die terapeut tot die terapeutiese situasie ondersoek en 

doeltreffend hanteer kan word, is daar onlangs aan die Universiteit van Suid-Afrika 'n 

spesiale seminaar vir hierdie doel ontwikkel (Rademeyer, 1994). Hierdie sogenaamde 

SELF-NAVORSINGSEMINAAR bestaan uit 'n aantal aktiwiteite wat daarop gemik is om 

die terapeut se optrede in 'n verskeidenheid van situasies te ontleed en met die 

terapeutiese situasie in verband te bring. Daar word van die veronderstelling uitgegaan 

dat elke deelnemer 'n unieke onoffisieHe teorie aanhang (Kelly, 1955). 

Deelnemers dokumenteer hulle reaksies op genoemde aktiwiteite alvorens dit met 

kollegas gedeel word. Tydens die gesprekke wat hieruit voortvloei word 'n "klient

gesentreerde" houding ingeneem. Kollegas vermy dit om mekaar se idees te 

interpreteer. Verder word gesprekke vir rekorddoeleindes op band geneem. 

Deelnemers 

Vier terapeute het aan die seminaar deelgeneem. Tvvee (insluitende die auteur) was 

as intern sielkundiges vverksaam en die ander as geregistreerde praktisyns. AI mal het 

vooraf die behoefte uitgespreek om meer omtrent hut impak op kliete te wete te kom. 
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Proses 

Vyf twee-weeklikse byeenkomste is gehou. Laasgenoemde het tussen twee en drie 

ure geduur. Na afloop van die seminaar is die onderskeie deelnemers geleentheid 

gegun om terugvoer te gee aangaande die waarde wat die ondersoek vir hul ingehou 

het. Daar is navraag gedoen omtrent ( 1) die mate waarin die ondersoek 'n 

betekenisvolle verwantskap kon uitwys tussen die persoonswese van die terapeut en 

patrone van waarneming en optrede binne die terapeutiese konteks, en (2) die 

potensiaal van die prosedure om grater terapeutiese verantwoordelikheid, sowel as 

professionele ontwikkeling te bevorder. (As gevolg van die persoonlike aard van die 

ondersoek is ooreengekom dat geen inligting wat tot moontlike identifikasie kan lei, 

beskikbaar gestel sal word nie). 



HOOFSTUK6 

RESULTATE EN BESPREKING 

Teen die einde van die seminaar is deelnemers versoek om (1) die sentrale tema 

wat uit hul ontledings na vore kom, te identifiseer, (2) die dinamika wat dit tydens 

terapie in die hand werk te beskryf en (3) die moontlike voor- en nadele wat dit inhou 

aan te stip (sien Bylaag B vir resultate van aktiwiteit nr. 14). Hierdie inligting word 

vervolgens weergegee. 

Temas en lmplikasies 

Deelnemer A 

• Godsdiens en die rol wat dit vervul 

A se ervaring is dat godsdiens 'n mens kan verander, maar ook wrywing tussen 

mense kan veroorsaak. As 'n moontlike voordeel hieraan verbonde skryf sy: "Ek is 

gedwing om godsdienstig my standpunt te stel en vas te staan." In aansluiting by 

haar godsdienstige waardes, is ander waardes op 'n natuurlike wyse by haar 

ingeprent, wat vir haar 'n goeie agtergrond gegee het. Met betrekking tot die invloed 

van godsdiens op terapie, het A geleer om aile mense te aanvaar soos hulle is. 

• Geluk en hartseer 

A beskou haarself in baie opsigte as 'n gelukkige mens, maar weet ook wat 

ongeluk, hartseer en eensaamheid is. In terapeutiese verband noem sy: "Ek ken 

eensaamheid en verstaan dit, wat my 'n dieper begrip vir my kliente gee. Ek ken 

worsteling met die self. Ek ken mislukking en hoe om dit vir jouself te eien." 
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• Die uitwerk van lewensvrae 

A voel dat sy sonder Ieiding haar eie lewensvrae moes uitwerk, en "op die 'harde' 

manier haar voete op die 'aarde' moes vind". 

Deelnemer 8 

• 8ehoefte aan kontak met mense 

In terme van haar mensgerigtheid noem 8 dat sy sensitief is vir mense se denke en 

gevoelens - veral vir interaksiepatrone en prosesse en die rol van die self daarin. 

Sy skryf: "Ek dink ek reflekteer en konfronteer 'raak', en kan met mense 

identifiseer." 

• Ongeloof in haarself 

In die verband skryf sy: "Aan die begin van die jaar het ek slegs waardevol gevoel 

as ek iets vir iemand kon betaken. Dit het egter deur die loop van die jaar verander 

na groter seltvertroue en gemak met my kliente. 

• Verantwoordelikheid vir self 

8 erken dat sy gou verveeld en ongeduldig raak met kliente en verwag dat hulle 

verantwoordelikheid vir hulself sal neem. Die gevolg is dat sy soms 'hard' met 

kliente is sodat hulle verantwoordelikheid sal neem. Dit is slegs dan wanneer 

terapie vir haar suksesvol is. 
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Deelnemer C 

• Vryheid en verantwoordelikheid 

• Emosies. Dit speel 'n belangrike rol in haar lewe en sy heg waarde daaraan. 

• Die natuur. Dit maak haar ontspanne en gelukkig, en bring haar "free child" na vore. 

Met verwysing na terapie noem C dat sy 'n eerlike benadering tot haar kliente volg

"sander 'games' en slim strategiee." Die terapeutiese verhouding is vir haar baie 

belangrik en sy doen moeite daarmee. Sy moedig kliente aan om kwaliteit-tyd aan 

hulself af te staan, en aileen of saam met betekenisvolle persona, iets bloot vir die 

genot daarvan te doen. 

Verbandhoudend met die tema omtrent verantwoordelikheid, skryf sy: "Ek 

ondersteun kliente in hulle pogings om eerlik na hulself te kyk en verantwoordelikheid 

vir hulle gevoelens en optredes te neem". 

Die voordeel verbonde aan wat C 'n eerlike "straightforward" benadering noem, is 

dat sy gou tot die kern van die probleem deurdring. As terapeut sien sy vinnige 

vordering in terapie ... "omdat ons gou by die essensie uitkom, en dan word die klient 

'empovver' om te verander''. Haar informele styl skep 'n veilige konteks waarin sy vind 

kliente maklik oopmaak. Haar fyn ingesteldheid op emosies dra daartoe by dat kliente 

verstaan voel. 

As moontlike nadeel noem C dat kliente wat 'n formele professionele 'doktor' 

verwag en statusbewus is, haar geloofwaardigheid in twyfel mag trek. Sy vind dat sy 

soms feite miskyk omdat sy primer op die terapeutiese proses fokus. 
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Deelnemer D 

• Betekenisvolle mensekontak en intimiteit 

Hierin erken sy die mens se vermoe om te deel en van homself/ haarself te gee; die 

mens se behoefte aan liefde, ondersteuning en aanvaarding. Die wyse waarop 

mense mekaar vorm. Die dinamiek wat hom random hierdie tema in verhouding tot 

kliente afspeel, beskryf D soos volg: 11Dit is vir my belangrik om betekenisvolle 

kontak met 'n klient te maak - nie in die sin dat dit goed voel, maklik is, en ek 

aanvaar sal word nie - maar sodat daar vertroue sal wees om na moeilike 

dieperliggende prosesse te kyk. II Eerlikheid is vir haar in hierdie konteks belangrik. 

D meen dat sy altyd poog om aanvaardend en ondersteunend teenoor die klient op 

te tree. 

Die voordeel verbonde aan haar paging tot betekenisvolle mensekontak, is dat 

kliente met uitsondering negatief daarop reageer. D vind dat kliente wel'n behoefte 

aan kontak en betrokkenheid het. In die terapeutiese konteks behels dit egter dat 

daar dikwels na dieperliggende problema gekyk word. Die nadeel hieraan 

verbonde omskryf D soos volg : 11 
••• soms is daar weerstand om na prosesse dieper 

as net die oppervlakkige te kyk- dis moeilik om oop te maak, ander naby toe te laat, 

eerlik oar jouself te wees. II 

• Die geestelike dimensie/realiteit 

Hierin verwys D spesifiek na die mens se verhouding met God, wat sy as 'n 

betekenisvolle verbintenis beskou. Sy sien hierdie verhouding as sentraal tot die 

mens se identiteit en deel van 'n genesings- en groeiproses. Die invloed hiervan 

op die terapeutiese proses is D se belangstelling in kliente se geloofsoortuigings 

met die doel om dit in die terapie te inkorporeer. Die voordeel volgens D, is dat dit 

genesing en groei op 'n dieper vlak meebring. As nadeel, beset sy dat die 

geestesdimensie nie vir alma! 'n realiteit is nie, en sommige daarvan afgesny is. 

In so 'n geval is terapie vir haar beperk tot die sielsdimensie, wat terselfdertyd die 

genesingsproses beperk. 
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• Verandering as 'n proses 

Persoonlike en geestelike groei, is vir D 'n proses wat gerespekteer moet word. Met 

betrekking tot terapie noem D dat sy meer geduld met haar eie en ander se 

groeiproses benodig. Sy koppel haar ongeduld aan 'n sterk verantwoordelikheidsin 

en die feit dat sy hard op haarself is. Sy redeneer dat sy nodig het om haarself in 

'n leerproses saam met haar kliente te sien. Die voordeel verbonde aan haar 

verantwoordelikheidsin is dat sy kliente kan lei om verantwoordelikheid te neem. 

Die nadeel glo sy is dat sy soms te direk en konfronterend is, en nie geduldig 

genoeg nie. 

Wat opval is dat, ten spyte van duidelike instruksies (vgl. aktiwiteit nr. 14 in Bylaag 

A), (1) al die deelnemers meer as een tema uitgelig het, (2) die interpersoonlike 

dinamika rondom hierdie temas nie juis uitgespel is nie en (3) die voor- en nadele 

daarvan nie deurgaans aangedui is nie. Verskeie faktore mag hiervoor verantwoordelik 

wees. So, byvoorbeeld, kon vermoeidheid 'n rol gespeel het; heelwat tyd en energie 

is waarskynlik aan die voorbereiding vir elke sessie spandeer en die betrokke aktiwiteit 

was een van die laastes wat aangepak is. Dit is ook moontlik dat die opdrag takserend 

was: dit het vereis dat 'n integrasie van at die werk wat tot op daardie stadium gedoen 

is, gemaak word. Hoe dit ook al sy, die verband wat wei tussen persoonlike temas en 

terapeutiese praktyk getrek is, was redelik algemeen van aard en het mank gegaan aan 

integrasie. Hierdie reaksie was effe teleurstellend, veral omdat dit voorgekom het of die 

rougegewens (Bylaag B) meer 'gese' het as wat deelnemers daarvan gemaak het. 

Gevolglik is daar besluit om 'blinde' ontledings van die rougegewens deur 'n 

onafhanklike en ervare klinikus te laat maak. Sodanige ontledings is vervolgens aan 

die onderskeie deelnemers vir kommentaar voorgele. Hierdeur sou die omvang van die 

insig wat hulle in die seminaar bereik het, nader bepaal kon word. 
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'Biinde' Ontledings en Oeelnemerkommentaar 

Genoemde klinikus is versoek om (1) elke deelnemer se gegewens (uitgesonderd 

items 7 en 9) nate gaan, (2) vas te stel of 'n sentrale tema daaraan onttrek kan word, 

(3) 'n gertegreerde en gemotiveerde weergawe daarvan te gee en (4) dit dan in 

verband te bring met die persoon se terapeutiese werk (items 7 en 9). Die resultaat was 

die volgende: 

Deelnemer A 

Dit wil voorkom of A groot waarde heg aan die mooie in die lewe. Wanneer sy haar 

reaksies op seminaaraktiwiteite ontleed, gebruik sy dikwels woorde soos 'mooi', 

'verrykend', 'perfek' en 'rustigheid'. Die mooie kan egter onverwags versteur word deur 

verlies van een of ander aard. Dit is te verstane as die onlangse dood van haar 

eggenoot in ag geneem word. Die tema van pyn en ongeluk het egter 'n Ianger 

geskiedenis. Sy ken 'mislukking', 'eensaamheid' en 'worsteling met self - waarskynlik 

as gevolg van gebeure tydens haar hoerskooljare. 

Haar bekering tot die christelike geloof het groot spanning tussen haar en haar 

ouers (wat nie dieselfde siening gedeel het nie) veroorsaak. Sou sy voortgaan om 'n 

sendeling te word (wat sy baie graag wou doen), sou sy onwelkom in haar ouerhuis 

v.tees! Die verwerping wat sy as gevolg van hul houding moes ervaar, was waarskynlik 

heel intens indian in ag geneem word dat sy oorbeskermd en strang grootgemaak is. 

Skielik het sy aileen gestaan. Sy het egter by haar oortuigings gehou en 'christelik 

gerebelleer'! 

In die lig hiervan is dit nie geheel en al onverklaarbaar dat sy die volgende 

problematiese kontak met 'n klient beskryf nie. Laasgenoemde wou weet wat die rede 

vir haar mislukte verhoudings was. Die terapeut moes haar foute vir haar uitwys. A het 
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s6 met die persoon identifiseer dat sy heeltemal lamgele was. Sy skryf dit toe aan haar 

eie geskiedenis met die teenoorgestelde geslag ( onthou dat sy eers later in haar I ewe 

getroud is). Tog \NOnder 'n mens of dit nie veel dieper gaan nie- met ander woorde, oor 

die fundamentele siklus van kritiek, verwerping en vertwyfeling. 

Hiermee konstrasteer sy 'n suksesvolle terapie waartydens 'n jong meisie gehelp 

word om haar gevoelens van woede teenoor 'n mollesterende oupa te ontlaai. A is 

oortuig daarvan dat meer terapie in die speelkamer as enige ander plek plaasvind 

omdat kinders hul daar nie hoef te verdedig nie! Daar vind geen aanslag op of 

verwerping van die persoon plaas nie. 

Is die feit dat A reikhalsend uitsien na die mooie en die volmaakte (in die 

hiernamaals) dalk die teenhanger van haar eie ervaring van verwerping en gebroke 

verhoudings? En verklaar dit dalk haar voorliefde vir spelterapie? Tog \NOnder 'n mens 

of die probleem van vertwyfeling voldoende aangespreek kan \NOrd deur die ontlading 

van gevoelens binne 'n aanvaardende konteks. Buite die speelkamer \NOrd 'n mens tog 

maar weer gekonfronteer deur 'n gebroke wereld? Sonder 'n aanvaarding van die 

gebrokenheid kan 'n strewe na die mooie en volmaakte inderwaarheid vertwyfeling 

meebring! 

Kommentaar deur A. Ek stem saam met die waarde wat ek heg aan die mooie in 

die lewe, en die versteuring daarvan. Wat terapie betref - sien ek die mislukking nie 

as 'n proses van kritiek, verwerping en vertwyfeling nie - ek sien dit eerder as 'n 

oordragsituasie, te midde van die feit dat dit plaasgevind het toe ek op een van my 

laagtepunte was- fisies (moeg) en psigies (onderdrukte gevoelens van hartseer). 

Hierdie aspekte het my as terapeut geblokkeer om vry te wees van myself en 

objektief teenoor my klient op te tree. 
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Wat die suksesgeval betref, het ek nie bedoel dat kinders hulself in die 

speelkamer nie hoef te verdedig nie - indien 'n mens terapeuties ingestel is op 

volwassenes hoef hul ook nie hulself te verdedig nie! Deel van aile terapie is die 

aanvaarding van die persoon net soos hy of sy is. In die speelkamer het die kind 

oor die algemeen baie meer spontaniteit, en kom hul meer eg oor - meeste het nog 

nie geleer om maskers te dra nie - om "games" met die terapeut te "speel" nie. My 

voorliefde vir spelterapie le nie in die negatievve nie - eerder in die positiewe gelee -

ek het gevind dat ek 'n natuurlike aanleg het om met 'n kind te bind - en oor die 

vermoens beskik om die kind se leefwereld te kan betree. 

Ek aanvaar die gebrokenheid van die wereld deur my geloof - ek kry dit vvel 

reg om steeds die mooie in die I ewe te beleef ten spyte van ... Ek is bewus van die 

feit dat geluk in myself le - maar weet ook waar my tekortkominge is. 

Deelnemer B 

Die spanning tussen betrokkenheid en selfstandigheid loop soos 'n goue draad 

deur B se vverk. Enersyds het sy 'n behoefte aan goedkeuring en is sensitief oor wat 

ander van haar dink. Andersyds wil sy selfstandig staan en verantwoordlikheid vir haar 

eie lewe neem. Dit kry sy nie altyd reg nie: by tye laat sy ander toe om die Ieiding te 

neem maar verkwalik hul dan as sy in die proses benadeel word. Sy beset egter terdee 

dat om selfstandig te staan nie altyd maklik is nie. Dit bring mee dat verskille aanvaar 

moet word en vereis verdraagsaamheid. Dis 'n kwessie van leef en laat leef. Wanneer 

sy gevoelens van onsekerheid beleef, steun sy op die verhouding met haar eggenoot. 

Dit gee haar weer selfvertroue en motivering. 

Dit is interessant dat sy verhoudinge in haar gesin van oorsprong as oorbetrokke 

beleef het. Kinders uit sulke gesinne is dikwels ambivalent oor die kvvessie van 

selfstandigheid. Hulle het 'n behoefte aan onafhanklikheid, maar beleef laasgenoemde 

terselfdertyd as bedreigend. 
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Hierdie dinamiek speel homself ook uit in die terapeutiese situasie. Wanneer 8 

gevra word om 'n problematiese kontak met 'n klient te beskryf, vertel sy van iemand 

wat vermydend en onemosioneel teenoor haar reageer het. Dit het meegebring dat sy 

te veel vrae gevra het in 'n poging om die gesprek op dreef te hou. Volgens haar 

gebeur dit dalk as sy wil he dat die klient van haar moet hou. 

As daar nou in gedagte gehou word dat selfstandigheid noodwendig meebring dat 

mense verskil ten opsigte van voorkeure, waardes en optrede, volg dit dat terapeute 

en kliente nie noodwendig bymekaar sal aanklank vind nie. Daar is dus geen waarborg 

dat die klinikus 'n terapeutiese verhouding eensydig kan skep nie! Soms sal die partye 

eenvoudig moet 'erken dat hulle verskil'. Tensy dit gedoen word loop die terapeut 

gevaar om onnodig aan eie bekwaamheid te twyfel. 8 se neiging om 'selfversekerd te 

doen' as die kliniese situasie haar met 'vrees en paniek' vervul, is waarskynlik onder 

andere hieraan te wyte. 

Kommentaar deur B. Die seminaar het die spanning tussen die temas omtrent 

betrokkenheid en selfstandigheid uitgelig. Laasgenoemde veroorsaak dat ek soms 

wonder of ek nie te vee I eise in terme van selfverantwoordelikheid aan kliente stel, 

teenoor te min empatie nie. Tog dink ek dit kan 'n goeie mengsel afgee met die oog 

op empatiese-simpatieke, eerlike-reguit konfrontasie. 

Deelnemer C 

C se reaksie op die seminaaraktiwiteite vertoon twee komplimentere aspekte- soos 

twee kante van dieselfde muntstuk. Enersyds geniet sy dit om skeppend te werk, uiting 

te gee a an emosies en 'wyd te leef. Andersyds raak sy neerslagtig as haar I ewe 

ontwrig word. As laasgenoemde gebeur, veg sy om die balans te herstel. Sy besef 

egter dat dit ook riskant is om net die status quote handhaaf: "if you don't risk anything, 

you risk even more". Die spanning tussen vryheid en geborgenheid blyk duidelik uit 
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haar belewing van die natuur. Laasgenoemde bring nie net haar 'free child' na vore nie, 

maar herstel ook balans. 

Wanneer sy 'n problematiese ervaring met 'n klient beskryf, se sy: "die klient se 

rigiditeit het my besig gehou en ek wou dit ten aile koste verander". Sy het ook 

gerrriteerd gevoel omdat die persoon homself verontskuldig het en nie 

verantwoordelikheid vir sy eie gedrag (bydrae tot die probleem?) geneem het nie. 

Hierteenoor staan die ervaring van 'n suksesvolle terapie waar die klient se openheid 

en motivering 'n groot rol gespeel het. 

Dit wil dus lyk of C (ten spyte van haar behoefte aan orde en vastigheid) 'n hoe 

premie plaas op vryheid, waagmoed en openheid. Met haar kliente volg sy 'n informele 

en 'straightforward' benadering. Wanneer hulle nie met dieselfde openheid en 

aanvaarding van verantvvoordelikheid reageer nie, neig sy om hulle daartoe te 'forseer'. 

Hierdie dinamika herinner aan sommige van die prosesse in haar gesin van 

oorsprong. In reaksie teen haar 'onemosionele en onsensitiewe rna' het sy vir 'n tydlank 

'sag en vroulik' opgetree. Dit was eers daarna dat sy haar 'drywereienskappe' kon 

aanvaar. Laasgenoemde kan natuurlik 'n dilemma veroorsaak - veral as dit aangewend 

word in 'n poging om openheid en verantwoordelikheid by die klient te bewerkstellig! 

Kommentaar deur C. Die opsomming wat aan my verskaf is, is baie akkuraat: die 

neem van verantvvoordelikheid is 'n persoonlike waarde van my en word dikwels die 

fokus van terapie. Hoewel ek van mening is dat dit in die meeste terapeutiese 

situasies relevant is, moet ek versigtig wees om die "issue" nie te forseer nie. My 

drywereienskappe het met verloop van tyd sterker ontwikkel en ek moet oppas om 

mense nie te dwing nie. Ek is oor die algemeen 'n oop en "straighforward" persoon 

en vind dat dit gewoonlik bydra tot 'n gemaklike en informele terapeutiese 

verhouding. 
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My antwoorde vir die kwessies wat ge·identifiseer is? 

• Ek moet versigtig wees daarvoor om my persoonlike waardes te 

sterk in die terapeutiese situasie te laat deurskemer. 

• Ek moet nie toelaat dat ongeduld en haastigheid ( deel van die 

drywer-eienskappe) die terapeutiese verhouding vertroebel nie. 

Deelnemer D 

Dit wil voorkom of D dikwels eensaam voel en gevolglik 'n behoefte aan kontak het. 

Dit mag wees dat haar open like, aanvaardende en ondersteunende houding teenoor 

ander (kollegas en kliente ingesluit) 'n paging verteenwoordig om (1) haar eie 

eensaamheid te deurbreek en (2) aan andere te bied wat sy self moes ontbeer. Dit wil 

inderdaad voorkom of sy haar "teorie" van menslike problematiek baseer op haar eie 

ervaring van eensaamheid en onvervulde behoefte aan ondersteuning. Sy glo verder 

dat die mens se behoefte aan liefde en kontak slegs effektief aangespreek kan word 

in verhouding tot God (die Redder?) en dat terapie hierdie geestesdimensie moet 

verreken om enigsins effektief te wees. 

Hierdie dinamika korreleer sterk met haar persoonlike geskiedenis. In haar gesin 

van oorsprong het sy 'n tekort aan betekenisvolle kontak beleef. Aangesien sy 

oenskynlik "aan haarself oorgelaat is", moes sy selfversorgend word en het gevolglik 

'n sterk veranrvvoordelikheidsin ontwikkel. Gevoelens van onsekerheid het egter gebly. 

'n Godsdienstige belewenis het uiteindelik haar behoefte aan liefde en soeke na 

betekenis effektief aangespreek. 

Dit is opmerklik dat die terapeutiese situasie wat sy as problematies ondervind, 

inderdaad gekenmerk word deur 'n gebrek aan betekenisvolle kontak met kliente. Sy 

beskryf so 'n insident met die woorde "dit was asof die band of verhouding wat daar 

in die vorige sessies was versleg het". Dit wil voorkom of sy sulke situasies probeer 
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hanteer deur meer en meer verantwoordelikheid vir die terapeutiese proses te neem 

en "nie genoeg ruimte laat sodat die proses op 'n natuurlike wyse kan verloop nie". Dit 

is asof daar ten aile koste betekenisvolle kontak gemaak moet word. Wanneer dit nie 

gebeur nie, skryf sy dit toe aan die feit dat sy nie genoeg ervaring het nie. Die vraag 

ontstaan egter of meer ervaring die oplossing is - veral aangesien die klem op die 

betekenisvolle kontak 'n persoonlike behoefte/instelling verteenwoordig. 

Kommentaar deur D. Ek erken dat ek nie slegs as terapeut, maar as persoon baie 

waarde aan betekenisvolle mensekontak heg. Die aard van my werk 'vereis' dit, en 

gevolglik voorsien dit gedeeltelik in daardie behoefte aan mensekontak. Dit is, en 

kan egter nooit die primere bron van behoeftevervulling wees nie. My "openlike, 

aanvaardende en ondersteunende" styl van optrede strek ook verder as die 

terapeutiese konteks. Dit is moontlik dat hierdie styl van optrede aanvanklik oor tyd 

ontwikkel het om isolasie en eensaamheid te oorbrug, maar mettertyd kenmerkend 

geword het van 'n bereidwilligheid om na ander uit te reik vanuit persoonlike 

reserwes. Laasgenoemde verwys dan na 'n verhouding met God. 

Ek is bewus daarvan dat my "teorie" van menslike problematiek sterk verband 

hou met persoonlike ervarings. Ten spyte daarvan dat ek terapeutiese 

suksesvolheid subjektief vanuit my persoonlike verwysingsraamwerk beoordeel, 

vind ek dat 'n holistiese genesingsproses die beste resultate lewer. Holisties in die 

sin dat dit die fisiese, siels- en geestesdimensies insluit. Die program het hierdie 

persoonlike oortuiging van my opnuut onder my aandag gebring. 

Waarvan ek in 'n mindere mate bewus was, is my ongeduld met die 

terapeutiese proses en die wyse waarop ek reageer wanneer daar in my oe nie 

betekenisvolle mensekontak en vordering gemaak word nie. In die opsig was die 

program nuttig om my reaksies uit te lig. Ek is ook bewus daarvan dat meer ervaring 

nie noodwendig die kwaliteit van my kontak met kliente sal verhoog nie. 
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Op grond van bogenoemde gegewens is die volgende interessante waarnemings 

gemaak. Eerstens het deelnemers nie noodwendig met die onafhanklike interpretasies 

saamgestem nie. Gegee die aard van 'blinde' interpretasies was dit natuurlik te wagte. 

Wat egter wei opgeval het, was dat die wyse waarop hulle reageer het, inderwaarheid 

die inhoud van die blinde ontledings bevestig het! Byvoorbeeld: 

Deelnemer A het gedeeltelik met die inhoud van die analise geldentifiseer. Sy 

verskil egter in haar opinie van die rol wat kritiek, verwerping en vertwyfeling in haar 

terapiee mag speel, alhoewel sy nie die teenwoordigheid van hierdie tema in haar 

persoonlike lewe ontken nie. Waar sy klem le op die belangrikheid daarvan dat kliente 

dit nie sal nodig ag om hulself tydens terapie te beskerm nie, wil dit voorkom asof sy 

haarself teen die 'blinde' analise probeer 'beskerm' of verdedig. Dit is vir A belangrik 

om tydens terapie 'vry' van haarself te wees sodat sy objektief teenoor haar kliente kan 

optree. Soos in die geval van haar problematiese kontak met 'n klient, vind sy dit 

weereens moeilik om objektief teenoor 'n subjektiewe, onafhanklike analise te staan. 

Deelnemer 8 het nie die analise bevraagteken nie, en gevolglik word aanvaar dat 

sy daarmee saamgaan. Mens wonder egter of haar beperkte terugvoer moontlik 

weerspieelend is van die spanning wat sy ervaar tussen haar behoefte aan 

goedkeuring en selfstandige, verantwoordelike optrede. Aan die eenkant stel sy 

haarself so min as moontlik bloot en vermy so onnodige kritiek, en andersyds neem sy 

die verantwoordelikheid en risiko om haar eerlike, onafhanklike opinie omtrent die 

seminaar uit te spreek. Dit is tog insiggewend dat sy Ieiding en raad wou he aangaande 

die kommentaar wat sy moes fewer. 

Deelnemer C se kommentaar is bevestigend van die analise. Sy noem dan ook (in 

lyn met haar self-verantvvoordelike styl van optrede) dat sy versigtig moet wees om nie 

haar persoonlike waardes op ander af te dwing nie, en nie moet toelaat dat haar 

drywereienskappe die terapeutiese verhouding vertroebel nie. Op 'n openlike en eerlike 

wyse neem sy dus verantwoordelikheid vir haar tipiese styl van optrede en probeer dan 

self ook moontlike oplossings genereer. Hierdie beklemtoning van openlike, eerlike en 
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verantwoordelike optredes is absoluut sprekend van C se algehele styl en 

verwysingsraamwerk. 

Deelnemer D se kommentaar is gedeeltelik bevestigend van die analise. Alhoewel 

sy die tema van eensaamheid en onvervulde behoeftes in haar persoonlike lewe nie 

ontken nie, gee sy minder erkenning aan die dryfkrag daarvan in haar terapeutiese 

optredes. D se kommentaar bevestig \Neereens die hoe premie wat sy daarop plaas om 

problema vanuit verskeie oorde, insluitende vanuit 'n geestesperspektief, aan te 

spreek. Dit wil voorkom asof D se gevestigde, persoonlike oortuigings oor menslike 

problematiek, nou saamhang met, en moontlik verantwoordelik kan wees vir die 

ongeduld wat sy ervaar wanneer terapie nie vorder nie. 
\ 

Bogenoemde suggereer enersyds dat die idee van persoonlike styl met groat nut 

aange\Nend kan vvord en andersyds dat dit met groat omsigtigheid hanteer moet word. 

Die terapeut se gedrag is nie altyd vir haarself toeganklik nie. Dit kan egter vergemaklik 

word deurdat ander daarop kommentaar lewer in 'n atmosfeer van respek, 

onvoorwaardelike aanvaarding en egtheid. Sodanige kommentaar vvord uit die aard van 

die saak mede-bepaal deur die persoonlike kwessies van die waarnemers en kan nooit 

as 'ware' interpretasies gesien word nie. 

Deelnemerevaluasie 

Op die stadium toe 'blinde' interpretasies aan deelnemers teruggevoer is, is hulle 

ook versoek om aan te dui tot watter mate die seminaar (1) grater terapeutiese 

verantvvoordelikheid en (2) voortgesette terapeutiese ontwikkeling in die hand gewerk 

het. Hier volg nou hul onderskeie evaluasies: 
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Deelnemer A 

Ek beskou myself as iemand wat 'n realistiese siening oor myself en my vermoens 

(ook terapeuties) het- die ondersoek glo ek, het die vermoe om aspekte uit te Jig- ek 

is egter in die gewoonte om selfondersoek ten opsigte van terapie (veral mislukkings) 

te doen - en het deur al die jare die vermoe ontwikkel om realisties na myself te kyk -

byvoorbeeld die mislukte onderhoud wat ek beskryf het, het ek self besef waar my fout 

Ie en het bevestiging gekry deur 'n goeie vriending wat 'n sielkundige is. Wat die 

ondersoek wei vir my betaken het, was die kans om van my hartseer gevoelens (in die 

rouproses) wat ek toe baie onderdruk het, na vore te bring, my dus meer vry gemaak 

om meer effektiewe terapie op daardie (en hierdie) tydstip te kan doen. 

Ek glo dat die ondersoek wet oor die potensiaal beskik om professionele 

ontwikkeling te bevorder, dit sal egter baie meer benut kan word met mense wat in die 

beroep nog jonk is. Jong mense het die behoefte om so 'n bewustheid van hulself in 

terapie te ontdek - ek, wat ervare is, doen dit in elk geval - at jare. 

Ek beskik nie oor genoeg kennis om wysigings aan te beveel nie. Die seminaar het 

my wet geforseer om na at die aspekte - positief en negatief - van myself weer te kyk -

'n proses wat altyd nut inhou en wat 'n mens nie genoeg doen nie. Waar my hoofsaak 

die kwessie van die rouproses was, is dit best is uitgewerk en het die situasie verbeter. 

Deelnemer B 

Die seminaar het by my 'n grater bewustheid en verantwoordelikheid van my 

bydrae as terapeut geskep. Ek sal graag meer hieroor wou praat en dit bespreek. Ek 

dink ook dat die seminaar kan bydra tot professionele ontwikkeling. 

My voorstel is dat die seminaar oor 'n grater hoeveelheid sessies versprei word. 

Sodoende kan meer aandag gegee word aan elke aspek sodat dit kan "insink" en nie 
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so gou vergete raak nie. 'n Groepsproses moet sodanig gefasiliteer word sodat aile 

lede werklik betrokke kan raak. Tydens so 'n proses sal ek graag my gedagtes wil 

uitspreek, toets en deurdink. Ervaring en leer vind lewenslank plaas! 

DeelnemerC 

Hoewel ek van sekere tendense bewus was, het die ondersoek daarin geslaag om 

sekere verwantskappe in woorde om te sit en te belig. Ek sou definitief se dat dit kan 

bydra tot die professionele ontwikkeling van terapeute om op hierdie manier 

selfondersoek te doen. 'n Mens ken jouself waarskynlik redelik goed, maar staan min 

stil om aan jou effek op die terapeutiese situasie te dink. Dit was vir my 'n waardevolle 

oefening. 

DeelnemerP 

Die ondersoek het vir my betekenis ingehou deurdat dit duidelike verwantskappe 

tussen my persoonswese en patrone van waarneming en optrede binne die 

terapeutiese konteks kon uitwys. Die temas wat ge"identifiseer is, was nie vir my 

verrassend nie, maar ek was minder bewus van die impak daarvan op terapie. 

Gevolglik het die ondersoek 'n groter bewustheid en verantwoordelikheid omtrent 

my persoonlike bydrae tot terapie meegerbing. Uit die aard van my persoonlikheid, het 

ek nog altyd verantwoordelikheid vir my optredes geneem. Sodoende neem ek nou ook 

verantwoordelikheid vir my bewuste bydrae tot die terapeutiese proses. Hierdie 

verantwoordelikheid 'dwing' my egter ook om aan oplossings en antwoorde te dink ten 

opsigte van bydraes wat nie noodwendig konstruktief is nie. 

Na my mening het die ondersoek die potensiaal om professionele ontwikkeling te 

bevorder. Dit sal egter saamhang met die mate waartoe die seminaar daarin slaag om 
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moontlike oplossings te genereer, so'lt/91 as om aanpassings in die terapeut se optrede 

teweeg te bring. 

'n Bewustheid van die terapeut se persoonlike bydrae tot die terapeutiese proses -

spesifiek in die geval waar dit teenproduktief is - lei nie noodwendig tot prefessionele 

ontwikkeling nie. Op grond hiervan word die voorstel gemaak dat die program 'n 

tweede fase inkorporeer met die doel om in groepsverband oplossings met 

toepassingsmoontlikhede te genereer. Terugvoer kan dan ook in groepsverband 

plaasvind met daaropvolgende aanpassings. 'n T'ltleede voorstel is dat die program oor 

die langtermyn toegepas word, byvoorbeeld oor die bestek van 'n jaar. 

Deelnemers het duidelik saamgestem dat die ondersoek daarin geslaag het om 

verwantskappe tussen hulle persoonswese en hulle patrone van waarneming en 

optrede binne die terapeutiese konteks uit te wys. Dit wil egter voorkom asof die meer 

ervare terapeute in hierdie verband oor 'n groter mate van selfkennis beskik as hul 

onervare kollegas. 

Oor die algemeen was die gerdentifiseerde temas nie nood'ltlendig 'n verrassing nie, 

maar die implikasies daarvan vir terapie, wei. Dit is minder duidelik of hierdie hernude 

bewustheid omtrent die terapeute se persoonlike bydraes tot die terapeutiese proses, 

outomaties tot 'n groter verantvJoordelikheid sal lei. Vir D hang die verantwoordelikheid 

saam met die generering en toepassing van moontlike oplossings. Gevolglik vra D die 

vraag of 'n groter bewustheid noodwendig tot verantwoordelike optredes en 

professionele ontwikkeling aanleiding sal gee. Daarteenoor is C daarvan oortuig dat 

die seminaar professionele ontwikkeling in die hand sal 'ltlerk bloot omdat dit 

selfondersoek bewerkstell ig. 

In 'n poging om die seminaar se potensiaal tot professionele ontwikkeling te 

verhoog, stel BenD (die onervare terapeute) voor dat die program (1) 'n tweede fase 

inkorporeer waartydens oplossings in groepsverband gegenereer word, en (2) oor 'n 

groter hoeveelheid sessies versprei word, sodat meer intensie'lt/9 aandag aan kwessies 
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gegee kan word. 

Laastens - die waarde van die seminaar is nie te betwyfel nie, veral as in ag 

geneem word dat dit relatief min tyd in beslag geneem het (in vergelyking met die duur 

van bestaande opleidingsprogramme) en dat dit basies 'n self-doen aktiwiteit was. 

Desnieteenstaande is daar ruimte vir verbetering. Die teenwoordigheid van 'n 

fasiliteerder behoort nie onderskat te word nie- en so oak nie die nodigheid van 'n 

volgende fase waartydens daar op die voorafgegaande gebou word nie. 
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B. INSTRUKSIES 

1. VRYETYDSBESTEDING 

1 .1 Beskryf hoe u daarvan hou om u vryetyd te bestee. Wees so spesifiek en 

volledig as moontlik. Beoefen u dalk een of ander sport? Het u dalk 'n 

stokperdjie? Van watter aktiwiteit hou u die meeste? 

1.2 Vra uself nou afwaarom u van hierdie aktiwiteit(e) hou. lndien u meer as een 

aktiwiteit beskryf het, probeer vasstel van watter een u die meeste hou en 

waarom. 

2. MAAK-'N-FABEL 

2.1 Lees die volgende lys van woorde stadig deur en gebruik hulle om 'n storie 

saam te flans. Probeer om soveel as moontlik van die woorde in die storie in 

te sluit. Die idee is nie dat u 'n aanvaarbare storie vertel nie, maar dat u uself 

terdee geniet: 

NAAMWOORDE WERKWOORDE BYVOEGLIKE NAAMWOORDE 

telraam in die steek laat blywend 

baba babbel sakkerig (baggy) 

samesweerder kekkel versigtig 

dag verniel klam 

a rend verdi en aards 

feit trotseer ongelooflik 

toestel (gadget) muilband voordelig 

gewoonte ondersteun vervalle 

ys identifiseer identies 

jakkals vashaak jaloers 

karma behou gretig 

etiket verskeur vroulik 

2.2 Formuleer die les wat in hierdie storie/fabel vervat is. 
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3. TREFFENDE PUBLIKASIE 

3.1 Kies 'n publikasie ('n artikel of hoofstuk uit 'n boek) wat u onlangs gelees het 

en waarvan u besonder baie gehou het. Verskaf die titel en die naam van die 

outeur. Beskryf die inhoud van die publikasie kortliks- veral daardie aspek 

wat u "tussen die oe getref het". 

3.2 Verduidelik waarom dit u so getref het. 

4. POSITIEWE INSIDENT 

4.1 Beskryf 'n positiewe ervaring wat u gedurende die vorige week of twee beleef 

het. Verskaf soveel detail as moontlik. (Bv. Wat het gebeur, wie het wat gese 

en watter gevoelens het u ervaar?) 

4.2 Waarom dink u het u dit so positief ervaar? 

5. NEGATIEWE INSIDENT 

5.1 Beskryf 'n negatiewe ervaring wat u gedurende die vorige week of twee 

beleef het. Verskaf soveel detail as moontlik. (Bv. wat het gebeur, wie het wat 

gese en watter gevoelens het u ervaar?) 

5.2 Waarom dink u het u dit so negatief ervaar? 

6. RESENSIE 

6.1 Resenseer die artikel van Mitroff en Churchman (1993). 

6.2 Wat probeer hulle se en wat dink u daarvan? 

7. PROBLEMATIESE KONTAK MET KLIENT 

7.1 Kies 'n gesprek (konsultasie) wat u onlangs met 'n klient gehad het en 

waarmee u nie tevrede was nie. Beskryf nou die verloop van die interaksie 

tussen uself en die klient sonder om in onnodige detail te verval. 

7.2 Waarom het die gesprek u ontevrede gelaat en wat het verhinder dat dit goed 

verloop het? 
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7.3 Onderstreep die beskrywende terme (bywoorde en byvoeglike naamwoorde) 

wat u in u evaluasie van die sessie (7.2) gebruik het en vra uself af waarom 

u juis daardie woorde gebruik het. Bevraagteken oak die antwoorde wat u 

verskaf. M.a.w. assosieer vrylik en spandeer soveel tyd as moontlik aan 

hierdie aktiwiteit. Skryf al hierdie gedagtes eers rofweg neer. 

7.4 lntegreer nou hierdie inligting en probeer om die basiese dinamika tussen u 

en u klient te formuleer. 

8. IMPAK VAN SKRYFWERK 

8.1 Wat is die effek van al die skryfwerk op u? Hoe beleef u dit? 

8.2 Waarom dink u het dit die betrokke effek? 

9. SUKSESVOLLE KONTAK MET KLIENT 

9.1 Beskryf die verloop van sake tydens 'n 'suksesvolle' gesprek wat u onlangs 

met 'n klient gehad het. 

9.2 Waaraan skryf u dit toe dat dit goed afgeloop het? 

9.3 Assosieer vrylik t.o.v. die beskrywende woorde wat u in 9.2 gebruik het en 

formuleer die dinamiek van die interaksie tussen u en die betrokke klient. 

10. SITUASIE ANALISE 

10.1 Gee 'n uiteensetting van u huidige lewensomstandighede. 

Wat is die belangrikste kragte wat op u inwerk en hoe reageer u daarop? 

10.2 Op watter wyse be"invloed hierdie situasie u werk met kliente? 

11. OPTREDE IN GROEPSVERBAND 

11.1 Hoe sou u u eie styl van optrede tydens hierdie sessies beskryf? 

11.2 Hoe dink u sou u kollegas u styl beskryf? 

11.3 Beskryf die styl van optrede van u kollegas soos u dit tydens die sessies 

waargeneem en ervaar het. Vermy evaluerende opmerkings. Doen dit in die 

vorm van 'n brief aan elkeen afsonderlik. 
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12. BIOGRAFIE 

12.1 Skryf 'n kort biografie oor die eerste een-en-twintig jaar van u lewe. 

Konsentreer veral op gesinsdinamika en spesiale omstandighede. 

12.2 Watter invloed het hierdie omstandighede op u gehad? 

13. LEWENSSIENING 

13.1 Voltooi die volgende sin met 'n beeld: "Die lewe is soos ....... ". Probeer 'n 

beeld in u geestesoog sien. Moenie dink nie. Die eerste beeld wat u so "sien" 

is gewoonlik die beste een. Beskryf hierdie beeld so volledig as moontlik. 

13.2 Vra uself af wat hierdie beeld impliseer. (Terloops, hierdie beeld 

verteenwoordig 'n persoon se implisiete idee van die lewe. Dit stem nie 

noodwendig ooreen met sy of haar 'offisiele' weergawe nie.) 

14. TEMA(S) 

14.1 In die loop van hierdie program is u telkens versoek om die resultaat van 

verskillende aktiwiteite/oefeninge met mekaar te vergelyk en moontlike 

verbande/raakvlakke te identifiseer. As u nou al hierdie inligting bymekaarsit, 

tot watter mate vind u dat daar 'n sentrale tema na vore kom? 

14.2 lndien wei, wat is die dinamiek wat hom rondom hierdie tema uitspeel in u 

verhouding tot kliente? 

14.3 Wat is die voordele sowel as nadele van hierdie tema? 

15. EVALUASIE 

15.1 Stel u voor dat 'n kollega wat nie hierdie program deurloop het nie u daarna 

uitvra. Wat sal u met hom/haar deel? 
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C. PROGRAM 

1. INLEIDING 

Dit word allerwee aanvaar dat die persoonlike styl van die terapeut 'n grater 

invloed op die uitkoms van terapie uitoefen as die spesifieke prosedures of 

tegnieke wat hy of sy aanwend. Hoedat hierdie kwessie egter in die proses van 

opleiding optimaal aangespreek behoort te word, is nie altyd duidelik nie. 

Die doel van hierdie SEMINAAR is om die impak van persoonlike styl deur 

middel van 'n sistematiese self-navorsingsprogram te ondersoek. 

Die idee is dat elke deelnemer 'n reeks aktiwiteite uitvoer en dan die impak 

daarvan op hom/haarself probeer peil. Dit word egter nie in isolasie gedoen nie 

- resultate word op 'n gereelde basis met kollegas gedeel. Uit die aard van die 

saak kom die betrokkenes ooreen om sodanige inligting konfidensieel te hou. 

Aile gegewens wat s6 gegenereer word sal uiteindelik verwerk word om 'n 

oorsigtelike beeld van die proses te gee. Deelnemers sal 'n geleentheid gegee 

word om laasgenoemde te kontroleer alvorens dit gepubliseer word. 

2. PROSEDURE 

2.1 Daar word telkens seker gemaak dat deelnemers die betrokke instruksies 

verstaan alvorens 'n spesifieke aktiwiteit uitgevoer word. Die gevraagde inligting 

word dan neergeskryf alvorens dit gedeel word. Tydens die gesprek word 'n 

Rogeriaanse benadering liefs gevolg: vrae ter verheldering kan gevra word 

terwyl pogings om te interpreteer geweer word. 

2.2 Resultate van nuwe aktiwiteite word telkens met die van vorige aktiwiteite 

gekorreleer. 
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D. TOELIGTING 

1. Aangesien deelname aan die seminaar meebring dat persoonlike inligting 

gedeel word, word daar ( 1) weggespring met 'onskuldige' aktiwiteite om 

persone op hul gemak te stet, (2) positiewe en negatiewe ervaringe met mekaar 

afgewissel en (3) die mees sensitiewe aktiwiteite eers teen die einde van die 

program aangepak. 

2. In die proses word elke terapeut se optrede en ervaring in 'n verskeidenheid 

van kontekste ontleed, te wete: 

• Vryetydsbesteding ( 1) 

• Algemene omgang (4,5) 

• Hantering van geskrewe materiaal (3,6,8) 

• Lewensomstandighede (10) 

• Kollegiale verhoudinge ( 11 ) 

• Kliente (7,9) 

• Gesin van oorsprong ( 12) 

• Hantering van metafoor 

Die aanname word gemaak dat sodanige ontleding ( 1) 'n deurlopende tema 

('leitmotiv') sal uitwys, (2) die problema wat met kliente ondervind word, sal 

verhelder en (3) 'n fokus sal verskaf vir voortgesette professionele ontwikkeling. 
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DEELNEMERREAKSIES 

Deelnemer A 

Vryetydsbesteding 

A se vryetydsbesteding (lees, musiek, kontak met die vrye natuur) hou telkens met 

haar godsdiens verband. Sy lees graag christelike en opvoedkundige boeke wat sy as 

verrykend, ontspannend en opwindend ervaar. Boeke bied ook vir haar ontvlugting van 

die rouproses waarin sy verkeer. Deur middel van musiek leef sy haarself uit. Tyd in 

die vrye natuur bring haar in kontak met haar Skepper. 

Maak- 'n- fabel 

Die les wat A uit haar fabel haal is dat die mens dinge waardeer en geniet terwyl dit 

met hom goed gaan. Sy voeg by: " ... maar gebeur daar iets wat die mens laat seerkry, 

word die aandag weggeneem van die mooie en kom besorgdheid na vore. Die natuur 

gaan egter sy gang, ongeag die menslike nood." Soos in haar persoonlike 

omstandighede, het sy ervaar dat ander se lewens 'normaalweg' voortgegaan het toe 

hare skielik met haar man se dood tot stilstand gedwing is. 

Treffende Publikasie 

A se keuse van publikasie handel oor die hemel, en die volgende aanhaling het haar 

die diepste getref: "There are perfect people in perfect fellowship". Met die dood van 

haar man het sy ge·interesseerd geraak in wat die hemel behels. Sy maak die volgende 

gevolgtrekking: "Ek het beset dat my innigste belewenis van liefde, aanvaarding en 

'naby-vvees' tussen my en my man, my vriende en familia, maar 'n klein-klein belewenis 
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is van dit wat sal wees in die hemel. Die gedagte is s6 groot dis moeilik om daaraan te 

dink en nog moeiliker om te besef- 'n mens kan slegs met verlange na die hemel 

uitsien ... " Die wete dat sy haar man in die he mel sal herken en hom sal sien soos God 

hom oorspronklik geskape het, is vir haar 'n troosvolle gedagte. 

Positiewe lnsident 

A se keuse van 'n positiewe insident was 'n geestelike musiekaand. Dit het 'n 

innerlike rustigheid meegebring en sy het verryk daar weggegaan. Sy skryf: "Ek het 'n 

groot verlange in my lewe om geestelik te groei - om Sy nabyheid meer en meer te 

beleef en Hom met blydskap te eer- die aand het my die geleentheid gegee." Ook het 

die spontaniteit en bereidheid van die musikant om van homself te gee, haar be"indruk. 

Negatiewe lnsident 

A se negatiewe insident behels 'n misverstand rondom die betaling van haar man 

se begrafnis. As rede vir die negatiewe belewenis voer sy aan: "My man het al die 

geldsake gehanteer, en nou moet ek dit so sukkel-sukkel leer doen. Foute was al 

gemaak en hierdie was weer 'n belewenis van 'n fout en dit ten opsigte van die beta ling 

van sy begrafnis!." 

Resensje 

A se siening van navorsing is dat dit nie toepaslike opsies vir die oplossing van 

probleemsituasies verskaf nie. Daar bestaan volgens haar 'n behoefte aan 'n 

wetenskap wat die mens dien en eties verantv.Joordbare aksies meebring. As rede voer 

A aan dat wetenskaplikes maklik hul menslikheid in hul navorsing vergeet omdat feite 

so maklik 'n dominante rol speel. As moontlike oplossing stem sy saam met die 

skrywers: "Hulle benodig derhalwe om heropgevoed te word ten opsigte van die eise 

wat benodig word om te kan 'herstel'- om sodoende die mens se behoeftes te kan 

ontmoet, om die kompleksiteit van menslike emosies te kan raaksien, en om derhalwe 
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te kan deelneem aan programme wat herstel bewerkstellig." A is oortuig dat die wereld 

al hoe meer agteruit gaan omdat dit deur humanistiese wetenskaplikes gedomineer 

word. Die breer spektrum wat antwoorde voorsien ten opsigte van menslike behoeftes 

en die vervulling daarvan, 'NOrd volgens haar nie in ag geneem nie. Sy glo dat daar wei 

'n christelike wetenskap (hoewel deur 'n klein groepie beoefen) bestaan, wat die breer 

spektrum raaksien. 

Problematiese Kontak met Klient 

A identifiseer verskeie redes vir haar problematiese kontak met 'n klient. Sy verwys 

na 'n "fout" aan die kant van die klient: "Sy het, volgens my, onrealistiese verwagtings 

van die onderhoud gehad, geglo dat ek haar al haar foute sou kon uitwys as mens ... " 

In aansluiting hierby, het die klient baie gegewens en min gevoelens- behalwe die 

negatiewe gevoelens ten opsigte van haarself - weergegee. 

A noem dat sy oor-ge"identifiseer het met die klient, en illustreer dit soos volg: 

"Terwyl sy een insident na die ander vertel, begin ek besef dat ek soortgelyke vrae aan 

myself voor my huwelik gestel het, en dat baie insidente wat sy beskryf het, soortgelyk 

was aan my ondervindings wat ek opgebou het in verhouding met die teenoorgestelde 

geslag." Sy voeg by: " ... oordrag het plaasgevind wat my objektiwiteit geblokkeer het 

en my angs s6 opgestoot het, dat ek nie die gesprek suiwer kon stuur nie." Soos die 

klient toenemend op 'n ant'NOord aangedring het, het A se gevoel van magteloosheid, 

frustrasie en angs toegeneem. Derdens noem A dat sy ten koste van ander 

probleemareas slegs op die klient se mislukte verhoudings bly fokus het. 

Die basiese dinamika van die sessie le vervolgens vir A daarin opgesluit dat sy al 

hoe meer gespanne geraak het en moontlik haar spanning op die klient oorgedra het. 

In reaksie hierop het die klient al hoe meer teleurstelling beleef en minder van haarself 

gegee. 
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Ervaring en lmpak van Skryfwerk 

A het nie omgegee om die skryfwerk te voltooi nie en het sekere oefeninge baie 

geniet. Sy skryf aangaande haar ervaring: "Die negatiewe aspekte het my nie ontstel 

nie - ek kan in teendeel die effek van 'wipplank' ry na 'n eggenoot se dood duidelik 

raaksien soos ons met die skrywery aangegaan het." Binne groepsverband is dit nie 

vir A moeilik om haarself bloot te stel nie. Sy ag dit egter belangrik dat terapeute hulself 

goed sal ken om te kan identifiseer wat met hulle in die terapeutiese proses gebeur. 

Suksesvolle Kontak met Klient 

A skryf die sukses van hierdie sessie toe aan die uitleef van emosies. Tot en met 

die betrokke sessie is die traumatiese gebeurtenis (molestering) sender enige emosie 

aan die terapeut oorvertel. Tydens die sessie is aggressie getoon en gereflekteer en 

gevolglik kon beide kliente uiting daaraan gee. Dit word deur die volgende uittreksel 

ge·illustreer: "Die oudste dogter was negatief oor alles (aggressiewe response) wat 

spontaan na vore gekom het - my respons het haar gehelp om die rede vir haar 

aggressie uit te spel - sy betrek sussie wat weer op my reaksies reageer en sodoende 

help hul mekaar om die realiteit ten volle in die oe te kyk en hul gevoelens daaromtrent 

uit te leef." Die tydsberekening en wyse waarop die kliente gehelp is om die situasie 

te konfronteer, het volgens A die nodige reaksies teweeg gebring. 

In die lig van bogenoemde is A oortuig daarvan dat daar meer terapie in die 

speelkamer as op enige ander plek plaasvind, omrede minder verdedigings

meganismes die terapeutiese proses be·invloed. 

Situasie-analise 

A is huidiglik in 'n rouproses waarna sy verwys as 'n emosionele 'wipplank' wat 

haar gedurende die 'af tye ontsettend moeg en uiters uitgeput laat voel. In teenstelling 

met hoe sy haarself ken, vind sy dat klein dingetjies tot onverwagse emosionele 
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uitbarstings lei. Die aanvanklike impak van die rouproses op terapie illustreer sy soos 

volg: "Direk na die dood van my man het ek begin beset dat ek nie meer kwaliteit

onderhoude voer nie - dat ek basies 'luister' en verder in 'n passiwiteit verval." 

T erselfdertyd is sy geneig om in haar werksituasie haar hartseer te onderdruk en 

'normaal' op te tree. 

Met verloop van tyd het sy ervaar dat sy starker word en 'n ekstra dimensie in 

haar terapie kry. Sy verduidelik: "Wat ek in die rouproses geleer het, bring ek soms op 

'n toepaslike tyd na vore- wat tot dusver baie goed terapeuties gebruik kon word." 

Styl van Optrede in Groep 

A beskryf haar optrede in groepsverband as openlik, redelik aktief en dat sy nie 

bang is om eerste te dee I nie. Op die vraag hoe sy dink die ander haar deelname sou 

beskryf, antwoord sy: "Te veel te se- kan minder praat- maar wet openhartig." Die 

ander deelnemers beskryf haar as: "Baie entoesiasties, gretig en openlik om te dee I oor 

haarself... sy het maklik deetgeneem, was spontaan, eerlik en ondersteunend van 

ander." Ongeag die uiteenlopendheid in die ouderdomme van die deelnemers, het sy 

tuis en gemaklik in die groep gevoel. 

Biografie 

Vervat in A se vroee gesinsgeskiedenis, is haar belewenis van baie hegte 

gesinsbande waarin sy liefde, sorg en aandag geken het. Haar gesin was betrokke 

bymekaar en sy is streng en oorbeskermend grootgemaak. Sy het min 

portuurgroepmaats gehad en was altyd jonk vir haar ouderdom, met die gevolg dat sy 

onvolwasse en onseker van haarself was. Die waardes wat haar ouers by haar 

'ingeprent' het, het groot waardering by haar gelaat, en sy verwys daarna as 'n 'suiwer 

waardestelsel'. 
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Een negatiewe aspek wat A omtrent haar gesinsgeskiedenis uitlig, is die feit dat 

sy nie uit 'n christelike huis gekom het nie. Na haar geloofsbekering op 

hoerskoolouderdom, het sy gevind dat haar oortuigings nie met dieselfde ywer deur 

haar ouers gedeel vvord nie. Graag wou sy ook sendeling word, maar is dit verbied. In 

teenstelling met haar pa wat haar in al haar keuses en aktiwiteite ondersteun het, was 

haar ma se reaksie daarop dat sy nie meer welkom in die huis sou wees nie. Met 

verwysing na haar geloofservaringe skryf sy: "Godsdiens het my baie lank verwar tuis, 

maar ek het tog geleer om keuses te moet maak. Ek het gevind dat dit die swaarste is 

om tuis te getuig. Ek het christelik begin 'rebelleer' in wat ek wou en nie wou doen nie. 

My ouers het ander die skuld daarvoor gegee. Die Here was egter by my en Hy het Sy 

hand nooit van my weggeneem nie." 

Lewenssiening 

A verwys na die lewe as iets wat baie mooi kan wees, maar dat dit ook swaar tye 

inhou wat noodsaaklik is vir die mens se vorming. Sy skep die beeld van 'n roosknop 

wat stadig oopgaan - maar nog nie ten volle oop is nie, en skryf in die verband: "'n 

Groot stuk onbekende le nog voor ... die lewe is 'n gawe van God - wat Sy geur so moet 

weerkaats dat ander Hom in ons kan raaksien." 

Tema(s) 

A het die volgende deurlopende temas ge"identifiseer: 

• Godsdiens en die rol wat dit vervul 

A se ervaring is dat godsdiens 'n mens kan verander, maar ook wrywing tussen 

mense kan veroorsaak. As 'n moontlike voordeel hieraan verbonde skryf sy: "Ek 

is gedwing om godsdienstig my standpunt te stel en vas te staan." In aansluiting 

by haar godsdienstige waardes, is ander waardes op 'n natuurlike wyse by haar 

ingeprent, wat vir haar 'n goeie agtergrond gegee het. Met betrekking tot die 

invloed van godsdiens op terapie, het A geleer om aile mense te aanvaar soos 

hulle is. 
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• Geluk en hartseer 

A beskou haarself in baie opsigte as 'n gelukkige mens, maar weet ook wat 

ongeluk, hartseer en eensaamheid is. In terapeutiese verband noem sy: "Ek ken 

eensaamheid en verstaan dit, wat my 'n dieper begrip vir my kliente gee. Ek ken 

worsteling met die self. Ek ken mislukking en hoe om dit vir jouself te eien." 

• Die uitwerk van lewensvrae 

A voel dat sy sander Ieiding haar eie lewensvrae moes uitwerk, en "op die 'harde' 

manier haar voete op die 'aarde' moes vind". 

Evaluasie 

A het die program geniet en kon daardeur sekere aspekte weer opdiep. Sy skryf 

in die verband: " ... dis goed om soms verbande in temas raak te sien - dit plaas 'n mens 

in 'n sekere 'plek' in die 'geheel'." Deurdat sy aan sekere dinge kon uiting gee, het sy 

in 'n mate haar rouproses deur die seminaar verwerk. Haar woorde: "Ek kon 'n stuk van 

die rouproses hier los" is illustrerend daarvan. 
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Deelnemer B 

Vryetydsbesteding 

B het 'n groat verskeidenheid vryetydsaktiwiteite, maar spandeer die graagste 

tyd saam met haar man. Aktiwiteite soos naaldwerk en die vert van Iappe verskaf vir 

haar plesier en sodoende skep sy iets wat sy kan gebruik en waarop sy trots kan voel. 

Maak - 'n - fabel 

Die boodskap wat B uit haar fabel haal, is dat die mens versigtig moet wees om 

nie ander te veroordeel en te etiketteer nie. Daar moet ruimte vir aile soorte individue 

in die gemeenskap gelaat word. Manse moet mekaar aanvaar en eg teenoor mekaar 

optree sander om agter-af te wees. Sy voeg by: "Moenie te veel 'worry' wat ander van 

jou dink nie." Laasgenoemde opmerking hou moontlik verband met een van die figure 

in die fabel wat gretig was om die guns van die ander te verdien, en " ... daarom sou hy 

nooit iemand in die steek laat nie, die natuur verniel nie en altyd ander diere met hulle 

problema ondersteun." 

Treffende Publikasie 

Die tema van B se treffende publikasie is verantwoordelikheid gekoppel aan 

keuses. Die volgende uittreksel is illustrerend: "Toe die beset: my keuses is my 

verantwoordelikheid. Om ander vir hul moontlik teenoorgestelde keuse te 'resent', is 

eintlik om jou eie keuse te 'resent'. As jy jou verantwoordelikhede vermy, probeer jy dit 

soms doen deur dit vir ander mense te gee, en dan is jy dikwels ontevrede met hoe 

hulle jou hanteer." B noem dat haar eie gedrag dikwels daartoe aanleiding gee dat 

ander Ieiding van die situasie en verhouding neem waarin sy haarself bevind. Die 

gevolg is dat sy hulle dan kwalik neem vir die wyse waarop sy hanteer word, en 

uiteindelik haarself ook kwalik neem. Hieruit dan die beset: "neem verantwoordelikheid 

vir jou eie keuses en optredes." 
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Onderliggend aan hierdie tema identifiseer B haar behoefte aan goedkeuring en 

erkenning. Sy maak die gevolgtrekking dat die vryheid moontlik daarin opgesluit le om 

te aanvaar dat sy die behoefte aan goedkeuring en erkenning het. 

Positiewe lnsident 

B se positiewe insident behels 'n hospitaalbesoek wat ongemak en hartseer 

meegebring het, maar terselfdertyd dankbaarheid en verwondering vir ander se 

deursettingsvermoe. Sy skryf in die verband: "Dit het my gekonfronteer met my eie 

leefwereld wat so eng en klein is - wat sentreer random werk, geld en wat ander van 

my dink. En hier is iemand wat so baie verloor het, maar so positief is. Ek het besef ek 

moet meer aandag gee aan dit wat saakmaak." 

Negatiewe lnsident 

Die sentrale tema van B se negatiewe insident is haar sensitiwiteit ten opsigte 

van ander se opinie van haar. Die volgende aanhaling illustreer dit: "Ek dink ek mag 

nie foute maak nie, want as ek dit doen gaan dit ander mense se houding teenoor my 

negatief bei"nvloed." Sy identifiseer ook haar kommer oor die jaar wat voorle en haar 

selftwyfel in die sin dat sy nie weet of sy benodig word nie. 

Resensie 

B noem dat sy in vergelyking met die skrywers en die ander groepslede minder 

krities van bestaande navorsingsresultate is. Sy skryf in die verband: "Wat dalk eerder 

waar is, is dat mens nie altyd geleer word hoe om hierdie waarhede in die praktyk toe 

te pas nie en niemand se iets nie, want hy of sy is te bang iemand anders dink hy of sy 

is dom." Haar opinie is dat wetenskaplikes moet saamspan om oplossings met 

toepassingsmoontlikhede te genereer. Sy kritiseer die rigiditeit wat die wetenskap 

onderle. As alternatief stet sy 'n breer benadering voor wat nie noodwendig een 

waarheid ten koste van 'n ander aanhang nie. 
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Problematiese Kontak met Klient 

Tydens 8 se problematiese kontak probeer sy 'n gesprek aanknoop deur vrae 

te vra. Deurdat die klient vermydend optree en geen emosies weergee nie, is die 

kontak in haar oe onsuksesvol. Dit laat 'n ongemaklike gevoel by haar en sodoende 

tree sy onnatuurlik op. Sy verwys: "Ek hou nie daarvan om onnatuurlik te wees nie, dan 

is ek oneg. Dit is dalk as ek wil he iemand moet van my hou- amper asof ek te hard 

probeer en dit maak my ongemaklik." Oar haar optrede skryf sy: "Dalk delf ek te veel 

en probeer te hard soek ... ek moet minder doelgerig en taakgeorienteerd wees." 

Ervaring en lmpak van Skryfwerk 

8 moes haarself deurlopend motiveer om die skryfwerk te doen. Die idee dat sy 

iets kon afhandel het haar egter goed laat voel, en dit het haar terselfdertyd struktuur 

vir haar denke gegee. As 'n rede vir die betrokke effek noem sy dat sy gejaagd is en 

baie goed het om te doen. Sy verkies oak om dinge deur middel van 'n gesprek te 

ondersoek, in plaas daarvan om te skryf. Sy verduidelik: "(Dit is) moeite om gedagtes 

in woorde om te sit, dis te stadig, ek is ongeduldig, wil vinnig oar dinge praat, by die 

volgende ding uitkom." 8 het oak dikwels agterna gevind dat haar skryfwerk nie 'n 

goeie weerspieeling is van dit wat sy werklik wil se nie. 

Suksesvolle Kontak met Klient 

8ydraend tot 8 se suksesvolle kontak met 'n klient is 'n gevestigde 

vertrouensverhouding. Volgens haar maak dit konfrontasie en selfondersoek moontlik. 

Die volgende uittreksel illustreer haar siening: "Vertroue is oor 'n tydperk opgebou 

tussen die kliente en die terapeut. Die kliente was werklik bereid om selfondersoek te 

doen en verantvvoordelikheid vir hul huweliksprobleme te neem. As gevolg daarvan kon 

daar in terapie enigsins iets bereik word." Die praktiese aard van die sessie, naamlik 

die toepassing van 'n rollespel om konstruktiewe kommunikasievaardighede aan te 

leer, het ook bygedra tot die sukses van die sessie. Volgens 8 het die "commitment" 

van die kliente so 'n oefening moontlik gemaak. 
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Situasie-analise 

B identifiseer verskeie kragte vanuit haar lewensomstandighede wat op haar 

inwerk. Eerstens haar huweliksverhouding waarop sy positief reageer en wat vir haar 

'n bron van motivering is. In die werksituasie gee dit vir haar selfvertroue en bevorder 

dit haar begrip en verdraagsaamheid teenoor kliente. Tweedens identifiseer sy haar 

huidige werksomstandighede wat 'n gevoel van onsekerheid en wisselende emosies 

meebring. Sy skryf: "Dit veroorsaak teruggetrokkenheid, vrees en paniek, ek probeer 

dan dinge doen en se wat my selfversekerd en gemotiveerd laat voel." Die uitwerking 

hiervan is verhoogde ongeduld en 'n algehele gevoel van "nie Ius vir die klient nie". 

Laastens identifiseer B haar swangerskap as 'n krag wat op haar inwerk. Hierop 

reageer sy met vrede en sekerheid, alhoewel sy nie altyd fisies goed voel nie en vind 

dat haar voorkoms agteruitgaan. Met betrekking tot terapie gee haar swangerskap vir 

haar rustigheid, veral wanneer kinders en gesinsbande ter sake is. 

Styl van Optrede in Groep 

B beskryf haar optrede in groepsverband as openlik en deelnemend. Op die 

vraag: "Hoe dink u sou u kollegas u styl beskryf?" antwoord sy: "Reguit, eerlik, maar 

nie omvattend nie." Die ander deelnemers beskryf haar as deelnemend, 

belangstellend, gewillig om ervaringe te deel, dat sy haar "se kon se" en gewaag het 

met haar bydraes in die sin dat sy haarself blootgestel het. 

Biografie 

B se vroee gesinsgeskiedenis spreek van hegte gesinsverhoudings en sterk 

vriendskapsbande- laasgenoemde vera! op hoerskoolouderdom. Met verwysing na 

haarfamilie skryf sy: " ... ons was oorbetrokke bymekaar en het baie op 'n emosionele 

vlak gedeel." Na haar skoolloopbaan het sy haar toekomstige man ontmoet en haar 

fokus byna eksklusief na hom verskuif ten koste van ander sosiale aktiwiteite. Sy 
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ervaar egter 'n tekort aan ander hegte verhoudings, en skryf: "Ek het gedink dat my 

man in al my behoeftes gaan voorsien, en ek beset dit is nie so nie." 8uiten haar 

verhouding met haar man, voel sy aileen met 'n groot belangstelling in ander mense. 

Tydens haar universiteitsjare was B ontevrede met haar prestasies en studies. 

Die volgende uittreksel is illustrerend daarvan: "Swottings was vervelig. Honneurs was 

okey, maar ek het nooit die 'guts' gehad om van rigting te verander nie. Ek was 

ontevrede met my prestasies en studies, maar het nooit gedink om na iets beters of 

anders te verander nie. Ek het vasgehou aan my verhouding met my kerel." 

Komend van 'n sendingfamilie het sy sterk godsdienstige waardes, maar ook 'n 

"oop" lewensuitkyk. 

Lewenssiening 

Vir 8 is die lewe soos 'n mandjie vars vrugte met 'n groot verskeidenheid kleure 

en geure. Sy sien die lewe as vol "wonderlikhede", maar wat maklik deur die mens 

gemis kan word. Sy skryf: "Dit is jou gesindheid teenoor die lewe wat jou oe oopmaak 

vir die groot verskeidenheid van vrede, geluk en gemeensaamheid wat God gee. God 

wil he ons moet die lewe geniet en gelukkig wees - ons het egter soms seerkry nodig 

om ons afhanklikheid te beset en ons begenadigings te beset sodat dankbaarheid ons 

kan vrymaak. Ek moet die vrugte vat/pluk en eet anders gaan ek dit nooit proe om te 

weet of dit lekker of sleg is nie." 8 beskou dit as die mens se verantwoordelikheid om 

te lewe, en nie van God of ander te verwag om dit namens hom of haar te doen nie. Die 

lewe het slegs beperkings as die mens dit daarop plaas. Dit is alleenlik wanneer die 

mens verantwoordelikheid neem, dat God sy denke kan vrymaak. 
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Tema(s) 

B identifiseer die volgende sentrale temas in haar skryfwerk: 

• Behoefte aan kontak met mense 

In terme van haar mensgerigtheid noem B dat sy sensitief is vir mense se denke 

en gevoelens - veral vir interaksiepatrone en prosesse en die rol van die self 

daarin. Sy skryf: "Ek dink ek reflekteer en konfronteer 'raak', en kan met mense 

identifiseer." 

• Ongeloof in haarself 

In die verband skryf sy: "Aan die begin van die jaar het ek slegs waardevol 

gevoel as ek iets vir iemand kon betaken. Dit het egter deur die loop van die jaar 

verander na groter selfvertroue en gemak met my kliente. 

• Verantwoordelikheid vir self 

B erken dat sy gou verveeld en ongeduldig raak met kliente en verwag dat hulle 

verantwoordelikheid vir hulself sal neem. Die gevolg is dat sy soms 'hard' met 

kliente is sodat hulle verantwoordelikheid sal neem. Dit is slegs dan wanneer 

terapie vir haar suksesvol is. 

Evaluasie 

Vir B was die program insiggeVvend. Haar ervaring was dat die program haar die 

geleentheid gegun het om sekere dinge omtrent haarself in woorde uit te druk. Ook kon 

sy dinge omtrent haarself eksploreer en sodoende begryp en aanvaar. Sy voeg by: "Die 

bevrediging van die behoefte om hierdie dinge te deel/ te klankbord is egter nie 

gewaarborg nie - dit hang van die groep af - die samestelling sowel as die strukturering 

van tye en die betrokkenheid en verbondenheid van ander groeplede." 

In geheel was dit vir B goed om van ander terapeute te hoor en met hulle te 

identifiseer. 
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DeelnemerC 

Vryetydsbesteding 

C se vryetydsbesteding is veral skeppend van aard (verf en naaldwerk). 

Sodoende gee sy uiting aan haar kreatiwiteit. Handwerk - projekte maak dit vir haar 

moontlik om haar gedagtes te fokus en terselfdertyd uiting aan haar emosies te gee. 

Laasgenoemde 'NOrd deur die volgende uittreksel ge"illustreer: "Ek kan groot goed verf 

as ek wil uiting gee aan emosies, klein goedjies as ek rustig is." Deur haar handewerk 

sien sy vinnige resultate en voel goed as die eindproduk mooi lyk. Naaldwerk het vir 

haar gesinswaarde omdat sy positiewe terugvoer van haar familie daaroor kry. 

Maak-'n-fabel 

C skep die beeld van 'n rustige huissituasie wat deur gevaar van buite bedreig 

word. Die gevaar word dan uit die weg geruim deur iemand wat gretig is om te help, 

omgee, 'n liefde vir ander het en graag die orde wil behou. So 'n persoon verdien dan 

lof vir haar optrede. Die les wat C uit haar fabel haal, is dat menseliefe en 

betrokkenheid positiewe resultate lewer. 

Treffende Publikasie 

In stede van 'n publikasie kies C 'n aanhaling wat vir haar besonder treffend was: 

"And the trouble is, if you don't risk anything, you risk even more." C beskou die 

prysgee van haar werk, huis en die bekende as 'n groot risiko wat sy geneem het. Sy 

skryf in die verband: "Jy moet risiko's neem om te kan groei- en die status quo het nie 

noodwendig minder risiko's nie." 'n Risiko behels dat daar altyd iets prysgegee word

daar is altyd wins en verlies - en geen waarborg dat die wins die verlies sal 

uitkanselleer nie. 
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Positiewe lnsident 

C verwys na 'n ervaring in die natuur wat 'n rustige uitwerking op haar emosies 

gehad het - 'n "back to basics" gevoel. Sy beset hierdeur dat sy die lewe onnodig 

gekompliseerd maak en dat die huidige ontwrigtings op die langtermyn onbeduidend 

sal wees. Die blywende dinge is die belangrikste. Sy verduidelik in die volgende 

woorde: "Huidiglik is ek baie bedrywig en verloor perspektief van wat belangrik is. So 

iets (ervaring in die natuur) ... bring die realiteit en balans terug." 

Negatiewe I nsident 

Deur haar negatiewe insident identifiseer C haar vrees vir verveling en om in 'n 

groef te verval - 'n vrees vir gebrekkige stimulasie. Dit word deur die volgende uittreksel 

gei'llustreer: "Ek het van die sentrum af woonstel toe gery en skielik vreemd gevoel; 

asof ek nerens 'belong' nie; niks het om na uit te sien nie - net 'werk' en niks 

interessants nie. My man oefen en alma I is bedrywig." 

Resensie 

C beskou Mitroff en Churchman se artikel as 'n oordrewe humanistiese siening 

wat die waarde en bydraes van wetenskaplikes ontken. Sy skryf: "Wetenskaplikes het 

beperkings (bv. vanwee spesialisasie en nou sienings en abstraktheid) en ons kan nie 

van hulle verwag om alles te doen nie - dis ons (pragmatiese, praktiese toepassers) se 

verantwoordelikheid om die balans te skep deur die inligting binne ons raamwerke te 

integreer en op 'n praktiese wyse aan te bied. 

C beskou dit as die aard van wetenskaplikes en navorsers om detail

geor'ienteerd te wees en dikwels binne 'n nou perspektief te werk. Op die manier kan 

hul 'wonderlike' bydraes op beperkte terreine lewer. Sy voeg by: "lndien die humaniste 

sekere terreine nagevors wil he (binne hulle perspektief) moet hulle self die 

verantwoordelikheid daarvoor neem." 
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C maak egter 'n beroep op navorsers om 'n groter menslikheid in die 

navorsingspraktyk te integreer, en toe te laat dat "hul persoonlikhede deurskemer." 

Problematiese Kontak met Klient 

C identifiseer verskeie faktore verbonde aan haar problematiese kontak. Een so 

'n faktor is dat sy 'n vooropgestelde idee oor haar klient gehad het waarvoor sy 

bevestiging gedurende hul interaksie gesoek het. Dit word deur die volgende aanhaling 

ge"illustreer: "Ek het meer tyd aan my eie emosies en idees spandeer en sy behoeftes 

uit die oog verloor ... die klient se rigiditeit het my 'besig gehou' en ek wou dit ten aile 

koste verander (ten koste van die terapeutiese verhouding en ten koste van sy 

moontlike ontwikkeling)." 

As tweede bydraende faktor verwys C na haar onrealistiese verwagting dat 

mense (en so ook kliente) altyd verantwoordelikheid vir hul eie gedrag sal neem. In 

haar oe het die betrokke klient nie verantwoordelikheid vir sy gedrag geneem nie, op 

ander se foute gefokus en homself verontskuldig. Haar reaksie hierop beskryf sy soos 

volg: "Ek raak gei"rriteerd as iemand nie verantwoordelikheid vir eie gedrag en keuses 

aanvaar nie en ek kon my eie emosies nie beheer nie. Hy is die 'tipiese persoon' van 

wie ek moeilik hou en ek het toegelaat dat dit ons interaksie oorheers." C is ook bewus 

van haar verwagting dat kliente teenoor haar sal oopmaak en hul "kwesbare plekke" 

en foute sal blootstel, en sy wou die spesifieke klient dwing om dit te doen. 

Ten tye van die onderhoud was C bewus van wat besig was om te gebeur, maar 

kon nie daarvan wegkom nie. 

Ervaring en lmpak op Skryfwerk 

C het die skryfwerk as 'n positiewe ervaring beleef. Sy skryf in die verband: "Ek 

het dit beleef as 'n 'verkennende' proses waardeur ek vanuit verskeie hoeke na myself 

moes kyk. Dit was vir my interessant om te sien hoe dieselfde temas keer op keer kop 
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uitsteek." C se ervaring is dat sy min tyd kry om op die wyse aan haarself af te staan. 

Dit was vir haar baie interessant om te kon sien hoe sy oor die afgelope paar jaar 

ontwikkel het. 

Suksesvolle Kontak met Klient 

Die klient se openheid en motivering was vir C sentraal tot die suksesvolheid van 

hul kontak. Dit word deur die volgende uittreksel ge"illustreer: "Die motivering van die 

klient het 'n groot rol gespeel. Sy was oorgehaal om die probleem te takel en was 

bereid om verantwoordelikheid vir haar eie emosies te aanvaar." As terapeut het C 'n 

veilige omgewing geskep waarbinne die klient haar emosies kon eksploreer. In die 

proses het sy respek getoon vir dit wat die klient wou vertel en gereed was om te deel. 

Sy skryf: "Ek dink ek was sensitief en het goed daarin geslaag om by haar emosies te 

bly en haar pas te volg, hoewel ek beheer oor die proses behou het." 

Situasie-anal ise 

Ten tye van die seminaar was C besig om haarself op 'n nuwe dorp te vestig en 

werksmoontlikhede te ondersoek. Die effek is dat sy baie energie moet "insit" om 

momentum te behou. Sy beskou verandering as die grootste krag wat op haar inwerk, 

en dit lok die volgende reaksies by haar uit: 

• Depressiewe emosies (met tye) en die gevoel dat sy ontwortel is en nooit 

gevestig gaan voel nie. 

• 'n Vegtende gees (fighting spirit) in die vorm van positiewe selfpraat en 'n fokus 

op die uitdagings en positiewe aspekte van verandering. 

Met betrekking tot terapie skryf C: "Wanneer ek ontwortel voel, moet ek hard 

werk om 'okey' te voel voordat ek 'n klient sien. Ek glo ek is dan tydens terapie meer 

reaktief en neem minder Ieiding. Ek vertrou dat ek my emosies darem redelik goed 

beheer tydens terapie, en dat dit terapie nie veel benadeel nie." 
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Styl van Optrede in Groep 

C kon drie uit die vyf groepsessies nie bywoon nie, en skryf dit toe aan die 

onvoorspelbaarheid van haar persoonlike program. Sy beskryf haar optrede in 

groepsverband as bereidwillig om te luister en te deel. Haar oortuiging is dat die ander 

deelnemers haar optrede op dieselfde wyse sou beskryf en het nie in meer detail 

daarop uitgebrei nie. Weens haar afwesigheid tydens die spesifieke aktiwiteit, het die 

ander deelnemers nie terugvoer oor haar deelname gegee nie. 

Biografie 

C verwys na haar vroee gesinsgeskiedenis as 'n gelukkige, stabiele tydperk 

waarin sy die geleentheid gehad het om haarself te ontwikkel en sekere doelwitte te 

bereik. Sy het 'n gemaklike, oop verhouding met haar ouers gehad, en hulle ervaar as 

betrokke, prakties en effektief. Tog verwys sy na 'n tekort aan emosies en warmte- 'n 

sogenaamde onemosionaliteit en onsensitiwiteit - veral by haar ma. Laasgenoemde het 

haar vir 'n tyd krities ten opsigte van haar ouers gelaat waarop sy gereageer het deur 

oorsensitief, nie-selfhandhawend en oordrewe "sag en vroulik" te wees. Dit was slegs 

na afloop van hierdie tydperk dat sy haar "drywer-eienskappe" kon aanvaar. 

C noem dat sy oor die algemeen 'n "modelkind" was met goeie akademiese 

prestasies en leierskapposisies. Haar ouers was trots op haar en sy het dikwels druk 

ervaar om hulle nie teleur te stel nie. Verwysend na die effek daarvan skryf sy: "Ek's 

geneig om baie druk op myself te sit om ander nie teleur te stel nie en 'over perform' 

dan. Ek aanvaar dikvvels veel meer verantwoordelikheid as wat nodig is en neem ander 

se take uit hulle hande. 

Lewenssiening 

C koppel haar lewenssiening aan die beeld van 'n bont lappieskombers waarin 

die verskillende kleure blokke verskillende emosies verteenwoordig. Sy meet ervarings 
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aan die emosionele waarde daarvan en skryf: "Gebeurtenisse vervaag baie gou by my -

die emosie nie sommer gou nie. Ek dra dit saam met my." Die verskillende kleure 

impliseer dat die lewe goeie en slegte tye inhou, en dat "almal van hulle 'n le-plekkie 

binne-in my kry." Die idee dat die kombers baie groat is en wyd oopgesprei is, impliseer 

dat sy "wyd leef' en 'n wye spektrum van emosies ervaar. Vir C is die lewe oor die 

algemeen lekker en sy ervaar 'n vryheid soos sy rondbeweeg .. 

Tema(s) 

C identifiseer die volgende temas na afloop van die aktiwiteite: 

• Vryheid en verantwoordelikheid 

• Emosies. Dit speel 'n belangrike rol in haar lewe en sy heg waarde daaraan. 

• Die natuur. Dit maak haar ontspanne en gelukkig, en bring haar "free child" na 

vore. 

Met verwysing na terapie noem C dat sy 'n eerlike benadering tot haar kliente 

volg- "sander 'games' en slim strategiee." Die terapeutiese verhouding is vir haar baie 

belangrik en sy doen moeite daarmee. Sy moedig kliente aan om kwaliteit-tyd aan 

hulself af te staan, en aileen of saam met betekenisvolle persona, iets bloat vir die 

genot daarvan te doen. 

Verbandhoudend met die tema omtrent verantwoordelikheid, skryf sy: "Ek 

ondersteun kliente in hulle pogings om eerlik na hulself te kyk en verantwoordelikheid 

vir hulle gevoelens en optredes te neem". 

Die voordeel verbonde aan wat C 'n eerlike "straightforward" benadering noem, 

is dat sy gou tot die kern van die probleem deurdring. As terapeut sien sy vinnige 

vordering in terapie ... "omdat ons gou by die essensie uitkom, en dan word die klient 

'empower' om te verander''. Haar informele styl skep 'n veilige konteks waarin sy vind 

kliente maklik oopmaak. Haar fyn ingesteldheid op emosies dra daartoe by dat kliente 

verstaan voel. 
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As moontlike nadeel noem C dat kliente wat 'n formele professionele 'doktor' 

verwag en statusbewus is, haar geloofwaardigheid in twyfel mag trek. Sy vind dat sy 

soms feite miskyk omdat sy primer op die terapeutiese proses fokus. 

Evaluasie 

C het die seminaar as 'n positiewe proses ervaar waartydens sy introspektief na 

haarself en haar werk as terapeut kon kyk. Die volgende uittreksel weerspieel haar 

ervaring: " 'n Kreatiewe proses om sekere temas vanuit verskillende hoeke te 

identifiseer. 'n Selfontdekking. Dit was lekker om die inligting met mekaar te deel en ek 

is jammer dat ek soveel daarvan gemis het." 
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Deelnemer D 

Vryetydsbesteding 

D se vryetydsbesteding is veral mensgerig (bv. om saam met vriende te kuier). 

Sodoende oorkom sy gevoelens van eensaamheid en isolasie. Om pottebakkery te 

doen, is terapeuties en ontspannend want dit gee haar die gevoel dat sy iets bereik. 

Maak-'n-fabel 

Die les wat D uit haar fabel haal is "dat die universele behoefte aan 'n redder 

(hero)- om gered te word van aardse gebondenheid en onvervulde behoeftes- wei 

moontlik is, maar 'n risiko behels". Dit word mooi illustreer deur die volgende uittreksel: 

"Hy het die behoefte gehad om met iets of iemand te kon identifiseer. Die feit was dat 

hy op daardie stadium nie geweet het wat dit betaken om ondersteuning te kry nie, en 

diep in sy hart het hy die blywende gevoel gehad dat hy in die steek gelaat is - iets wat 

hy nie verdien het nie." Die simboliese vrymaking van hierdie gebondenheid omskryf 

sy soos volg: "Die arend het hom leer vlieg en sweef en geleidelik het hy sy aardse 

gebondenheid afgesterf en vir altyd behoue gebly." 

Treffende Publikasie 

D se treffende publikasie fokus op die mens se behoefte aan liefde en 

ondersteuning. Dit plaas vir haar verskeie terapeutiese problema in perspektief. Sy 

skryf: "Die menslike natuur is onveranderbaar in die sin dat ons gebore word met 

hierdie behoefte aan liefde en ondersteuning". Deurdat die mens (ouers, samelewing) 

in uitsonderlike gevalle in 'n voldoende mate aan hierdie behoefte voorsien, lei dit tot 

onbevredigde emosionele behoeftes. "Gevolglik kan ons tydens terapie nie alleenlik 

op simptome en interaksionele dinamika fokus nie. Ons moet dieper na mense se 

lewens kyk en die onderliggende leemtes op 'n siels- en geestesvlak aanspreek". 
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Daarsonder sal problema bly voortbestaan. Terselfdertyd is probleemhantering wat 

alleenlik die sielsdimensie aanspreek, vir haar beperk in die genesing wat dit bring. 

'n Goddelike genesingsproses word benodig. 

Positiewe lnsident 

Persoonlike en geestelike groei is die tema van D se positiewe insident. Sy 

beskou negatiewe omstandighede soms as noodsaaklik om groei mee te bring. 

Vemude hoop en geloof kan dan daaruit voortvloei. Dit word in die volgende uittreksel 

ge·illustreer: "Die positiewe aspek hiervan is dat die klient nou 'n ommekeer in sy lewe 

gemaak het - waar hy oor die jare sy geestelike verhouding .... afgeskryf het, het hy nou 

emstig na sy I ewe begin kyk." 

Vir D is meelewing met die klient se hartseer belangrik, maar sy vind dit 

terselfdertyd opwindend om deel van die groeiproses te kan wees. "Dit maak die lewe 

vir my betekenisvol - een van die hoofdinge waarvoor ek I ewe." 

Negatiewe lnsident 

Die volgende uittreksel uit D se negatiewe insident is insiggewend : "Ek het 

bitter aileen gevoel, eensaam, gefrustreerd ... , ongelukkig omdat daar nie iemand 

spesiaal by my is om my te ondersteun en my net lief te he nie ... " Sy lig twee temas 

uit. Die eerste dat sy haarself in 'n moeilike fase of tydperk bevind, en frustrasies 

ervaar omdat "dinge ... nie tot 'n einde kom nie ... die deurbraak nie wil kom nie." Die 

tweede verwys na haar gevoelens van eensaamheid, magteloosheid en 'n behoefte 

aan ondersteuning. Sy verwys na haarself as: "aileen (menslik gesproke) in hierdie 

stryd (fase)- geen ander persoon kan dit vir my doen nie, maar ek sal graag iemand 

langs my wil he." 
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Resensie 

In haar resensie van Mitroff en Churchman se artikel staan D krities ten opsigte 

van huidige navorsingspraktyke, aangesien dit onvoldoende oplossings vir die huidige 

wereldtoestand genereer. Sy stel'n nuwe wyse van navorsing voor: 11Navorsing en die 

vvetenskap as dissipline moet ... sy menslikheid herwin. Fundamentele veranderinge 

is nodig: die vvetenskap as installing het nodig om programme te ontwikkel wat in die 

mensdom se behoeftes voorsien, die ernstigheid en emosionele kompleksiteit van die 

mens en organisasies erken - in geheel moet die vvetenskap as dissipline herstel word. II 

Vir Dis meer as 'n begrip van die huidige wereldtoestand nodig- aksie moet 

geneem \NOrd. Sy skryf die vervallenheid van die wereld toe aan die mate waartoe die 

mens in korrupsie en sonde verval het, ondanks tegnologiese pogings om ekonomiese 

vooruitgang daar te stel. Sy stel voor dat aksie eerstens op individuele vlak geneem 

\NOrd deur verantwoordelike, onselfsugtige optredes. Lasgenoemde kan gevolglik tot 

massa-transformasie aanleiding gee. 

Ondanks 'n kritiese ingesteldheid ten opsigte van die huidige navorsingspraktyke 

gee D vvel erkenning aan die idiosinkratiese implementering van navorsingsresultate. 

Problematiese Kontak met Klient 

Tydens D se problematiese kontak probeer sy betekenisvolle kontak met die 

klient maak en betrokkenheid aanmoedig. Die oenskynlike onsuksesvolheid daarvan 

\NOrd in die volgende aanhaling vveergegee: 11Dit was asof die band of verhouding wat 

in die vorige sessies daar was, nou versleg het. Dit was frustrerend omdat ek nie 

heeltemal weet wat besig is om met die kind te gebeur nie - my eie oordeel en 

aanvoeling was met die sessie so beperk - so het dit gevoel. Ek was gekonfronteer met 

my beperkte ervaring. II 
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Volgens D is daar 'n verwantskap tussen haar onvermoe om betekenisvolle 

kontak te maak, en haar beperkte ervaring. Sy ervaar dat sy moontlik te veel 

verantwoordelikheid neem, en nie genoeg ruimte laat sodat die terapie op 'n natuurlike 

wyse kan verloop nie. Dit skryf sy toe aan haar oorhaastigheid en gretigheid dat die 

klient vordering moet maak. D maak terselfdertyd melding van die klient se rna wat 

druk van buite op die proses plaas. Dit lei dan tot 'n onbewuste dringendheid aan haar 

kant wat haar interaksie met die klient benadeel. Die gevolg is dat sy toenemend meer 

Ieiding en verantwoordelikheid neem in 'n poging om kontak te maak. 

lmpak van Skryfwerk 

Vir D was die skryfwerk met tye ongemaklik. Tog was daar vir haar iets positiefs 

daaraan verbonde : "Dit dwing my om te dink aan wat ek doen - om terug te staan en 

te evalueer. Dit bring my in kontak met my idees oor die dinge en gebeure rondom my 

... dit is egter nie vir my 'n vreemde belewenis nie." 

Die skryfwerk het D bewus gemaak van haar beperkte ervaring, sowel as van die 

uniekheid van haar kontak met mense. Opnuut het sy beset dat sy in 'n leerproses 

gewikkel is - " 'n proses van selfkonfrontasie waarvan geen terapeut, ongeag die 

hoeveelheid ervaring, kwytgeskeld word nie. " 

Suksesvolle Kontak met Klient 

D beskou die goeie vertrouensverhouding met haar klient as bydraend tot die 

sukses van hierdie sessie. Dit is ook vir haar insiggewend dat sy dieperliggende 

aspekte kon aanraak. Dit word ge"illustreer deur die volgende uittreksel: "Met die 

sessie het sy minder oor haar man gepraat en meer oor haarself, oor haar verlede en 

wat sy deurgemaak het, haar gevoelens daaroor. Dit was nie geforseerd nie - my 

gevoel was dat die tydsberekening perfek was. Saam kon ons dinge identifiseer. Sy 

het die moed gehad om te deel." Tydens die proses het D begrip, respek en deernis 

getoon. 
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'n Gemeenskaplike christelike wereldsiening en ooreenkomste in hul oordeel van 

omstandighede is vir D 'n belangrike faktor. Sy verwys so daarna: "Dit gaan hier oor 

'n dieper belewenis, en 'n wyer kyk (siening) as bloot die onmiddellike omgewing en 

wat mens fisies sien gebeur. Dit gaan oor geloof en hoop." Hierdie terapeutiese 

sessie het vir beide D en haar klient die ervaring van hoop en geloof meegebring. 

Ongeag 'n swak prognose vir die aanmeldingsprobleem, was vernude hoop vir die 

lewe, ongeag omstandighede, die resultaat. 

Situasie-analise 

In die lig van haar huidige lewensomstandighede ervaar D vernude energie om 

na mense uit te reik, te deel en oop te maak. Hierdie ervaring hou vir haar verband met 

'n grater rustigheid wat sy in haarself ervaar en 'n aanvaarding van haar 

omstandighede. 

Die belangrikste krag wat op D inwerk, is haar persoonlike verhouding met die 

Skepper. Sy beskryf hierdie verhouding soos volg: "Dit is my anker, my Ieiding, my 

visie is daarin opgevat - dis terselfdertyd opwindend, maar ook moeilik - dis asof ek 

heeltyd in terapie is en gevorm word." Hierdie krag het 'n invloed op a lies wat sy doen. 

'n Tweede belangrike krag is interpersoonlike verhoudings. Dit word soos volg 

geillustreer: "Dis ongelooflik betekenisvol. Ek ervaar dit nogal intens. Vroeer die jaar 

het ek redelik onttrek met my aanpassing - nou het ek meer energie en moed om uit te 

reik en te bou daaraan. Dit laat my voel ek lewe." Oor die natuur as 'n krag skryf sy: 

"Dit het 'n kalmerende, stabiele effek op my - dit gee my 'n ewigheidsgevoel." 

Die invloed van hierdie kragte op D se werk met kliente, is 'n belangstelling en 

fokus op die betekenisvolheid en dinamiek opgesluit in kliente se verhoudings. Hierdie 

verhoudings sluit die geestes- en sielsdimensie in. 
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Styl van Optrede in Groep 

As fasiliteerder en deelnemer aan die groepsproses, beskryf 0 haar optrede as 

deelnemend en fasiliterend, maar nie as leidend nie. Sy noem dat sy hoofsaaklik 

geluister het. Op die vraag: "Hoe dink u sou u kollegas u styl beskryf?", verwys sy na 

die terme luisteraar en fasiliteerder - moontlik met te min Ieiding. 

Die ander deelnemers beskryf 0 se optrede as: "Baie eerlik oor haarself, goeie 

deelname, nie bang vir blootstelling nie." 0 noem dat sy tog deurentyd gekies het wat 

om aan die groep te noem, en wat om van die groep te weerhou. Een spesifieke 

deelnemer het haar aanvanklik beleef as verskonend ten opsigte van die moeite, maar 

dat sy haarself later in die groepsproses, sowel as op individuele vlak kon inleef. 0 se 

styl is ook beskryf as fasiliterend, 'n goeie luisteraar, gemaklik, ondersteunend en 

akkommoderend. 

Biografie 

0 noem dat betekenisvolle mensekontak tydens haar eerste 21 jaar aanvanklik 

beperk was. Sy is baie ruimte en vryheid gegun, en moes valle verantwoordelikheid 

vir haar keuses neem. Sy skryf : " 'n Sterk verantwoordelikheidsin is by my gekweek -

ek moes self besluite neem - en dit het veroorsaak dat ek min op mense staatgemaak 

het." Volgens 0 het hierdie beperkte betrokkenheid haar soekend gelaat. Tydens haar 

tienerjare was sy onseker van haarself gewees. Terselfdertyd was sy baie ernstig en 

het altyd dinge ondersoek. In geheel het haar gesinsgeskiedenis 'n patroon van 

eensaamheid en rebelsheid meegebring, met 'n geloofsbekering as uiteindelike 

resultaat. 



90 

lewenssiening 

D skep in haar lewenssiening die beeld van 'n bestemming wat bereik moet word 

"in die volgende wereld hierna." Soos 'n rivier, is die I ewe vir D vol draaie - goed en 

sleg - waarby die mens aanpas. "Dit be"invloed die mens; dis vormend; dis 

karakterbouend. Tog is elkeen op pad na 'n bestemming in 'n ander wereld." 

Tema(s) 

D lig die volgende sentrale temas uit: 

• Betekenisvolle mensekontak en intimiteit: 

Hierin erken sy die mens se vermoe om te dee I en van homself/ haarself te gee; 

die mens se behoefte aan liefde, ondersteuning en aanvaarding. Die wyse 

waarop mense mekaar vorm. Die dinamiek wat hom rondom hierdie tema in 

verhouding tot kliente afspeel, beskryf D soos volg: "Dit is vir my belangrik om 

betekenisvolle kontak met 'n klient te maak - nie in die sin dat dit goed voel, 

maklik is, en ek aanvaar sal \1\Urd nie - maar sodat daar vertroue sal wees om na 

moeilike dieperliggende prosesse te kyk." Eerlikheid is vir haar in hierdie 

konteks belangrik. D meen dat sy altyd poog om aanvaardend en 

ondersteunend teenoor die klient op te tree. 

Die voordeel verbonde aan haar poging tot betekenisvolle mensekontak, is dat 

kliente met uitsondering negatief daarop reageer. D vind dat kliente wet 'n 

behoefte aan kontak en betrokkenheid het. In die terapeutiese konteks behels 

dit egter dat daar dikwels na dieperliggende problema gekyk word. Die nadeel 

hieraan verbonde omskryf D soos volg : " ... soms is daar weerstand om na 

prosesse dieper as net die oppervlakkige te kyk - dis moeilik om oop te maak, 

ander naby toe te laat, eerlik oor jouself te wees." 
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• Die geestelike dimensie/realiteit 

Hierin verwys D spesifiek na die mens se verhouding met God, wat sy as 'n 

betekenisvolle verbintenis beskou. Sy sien hierdie verhouding as sentraal tot die 

mens se identiteit en deel van 'n genesings- en groeiproses. Die invloed hiervan 

op die terapeutiese proses is D se belangstelling in kliente se geloofsoortuigings 

met die doel om dit in die terapie te inkorporeer. Die voordeel volgens D, is dat 

dit genesing en groei op 'n diaper vlak meebring. As nadeel, besef sy dat die 

geestesdimensie nie vir almal'n realiteit is nie, en sommige daarvan afgesny is. 

In so 'n geval is terapie vir haar beperk tot die sielsdimensie, wat terselfdertyd 

die genesingsproses beperk. 

• Verandering as 'n proses 

Persoonlike en geestelike groei, is vir D 'n proses wat gerespekteer moet word. 

Met betrekking tot terapie noem D dat sy meer geduld met haar eie en ander se 

groeiproses benodig. Sy koppel haar ongeduld aan 'n stark 

verantwoordelikheidsin en die feit dat sy hard op haarself is. Sy redeneer dat sy 

nodig het om haarself in 'n leerproses saam met haar kliente te sien. Die 

voordeel verbonde aan haar verantwoordelikheidsin is dat sy kliente kan lei om 

verantwoordelikheid te neem. Die nadeel glo sy is dat sy soms te direk en 

konfronterend is, en nie geduldig genoeg nie. 

Evaluasie 

D beskryf die impak van die program in die volgende woorde: "Dit was goed en 

ek sal dit aanbeveel. Dit help jou om jouself in jou huidige omstandighede te leer ken 

en hoe dit terapie be"invloed. Jy moet egter bereid wees om te deel en kanse/risiko's 

te neem. Die proses is terapeuties- soms voel jy soos 'n klient. 




