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STUDENT: CATHARINA VAN SCHALKWYK 
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OPSOMMING: 

Die doel van hierdie studie was om vas te stel of musiek in terapie gebruik kan word deur 
' 

opvoedkundige sielkundiges, asook wat die verskil is tussen musiekterapie en die 

terapeutiese aanwending van musiek deur ander terapeute. 

Vir die verkenning van die terapeutiese gebruik van musiek is 'n literatuurstudie gedoen oor 

die fenomeen musiekterapie, asook oor die terapeutiese gebruik van musiek. Die twee 

verskynsels is met mekaar vergelyk om ooreenkomste en verskille aan te dui. 

Die empiriese studie het aan die lig gebring dat musiek op baie verskillende maniere in 

terapie gebruik kan word en gekombineer kan word met ander hulpmiddels. Die emosionele 

en kognitiewe funksie wat musiek vervul is met die studie uitgewys. Musiek help byvoorbeeld 

om 'n emosionele klimaat te skep wat effektief in terapie gebruik kan word; en musiek kan 

'n mens se denke stimuleer. 

Aanbevelings is ook gegee vir die terapeutiese gebruik van musiek. 

DATUM: NOVEMBER 1998. 
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THE USE OF MUSIC IN EDUCATIONAL-PSYCHOLOGICAL THERAPY 

DEGREE: MASTERS IN EDUCATION WITH SPECIALISATION IN GUIDANCE AND 

COUNSELLING 

DISCIPLINE: PSYCHOLOGY OF EDUCATION 

STUDENT: CATHARINA VAN SCHALKWYK 

PROMOTER: PROF. H.E. ROETS 

SUMMARY: 
' 

The object of the study was to determine if and how music can be used in therapy by the 

educational psychologist. The further aim was to determine the difference between music 

therapy and the therapeutic application of music by other therapists. 

In the exploration of the therapeutic use of music, a comparative study was done between 

music therapy as phenomenon and the therapeutic use of music, where similarities and 

differences were outlined. 

The empirical study showed that music can be used in different ways in therapy and can also 

be combined with other therapeutical aids. According to this study, music can fulfill an 

emotional and a cognitive roll. A pleasant emotional climate for therapy can be created and 

stimulate the client's thoughts. 

With this study it was possible to give guidelines for therapeutic applications of music. 

DATE: NOVEMBER 1998. 

KEY TERMS: 

*music therapy 

*music in therapy 

*cognition 

*emotions 

*the part or the therapist 

*planning of therapy 

*combining therapeutic tools 

*useful music for therapy 

*parents 

*teachers 
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HOOFSTUK 1: ORIENTERING TOT STUDIE 

Is ek 'n harp dat die hand van die Almagtlge my kan 
aanraak, of 'n fluit dat sy asem deur my kan gaan? 

Die Proleet. K. Gibran 

1 



1.1 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Musiek word algemeen erken as universele taal wat tot mense spreek oor taalgrense 

en kultuurverskille heen. Musiek rig dikwels 'n groter appel tot die gevoel van die 

luisteraar as tot sy rede, daarom hou 'n mens soms net van 'n liedjie, al word dit in 

'n taal gesing waarvan jy niks verstaan nie. 'n Mens verkies soms net rustige musiek 

om aan te pas by die gemoedstemming waarin jy verkeer, terwyl jy op 'n ander keer 

eerder na iets meer opgewek wil luister. Musiek kan oak 'n besondere kalmerende 

uitwerking op 'n onrustige gemoed he as jy na 'n lang en moeilike dag wil ontspan 

met die regte klanke. 

As 'n liefhebber van musiek en ook as musiekonderwyseres is die navorser lank 

reeds bewus van die uitwerking wat musiek op mense het. Soms is die reaksie 

positief en gunstig, maar soms nie. Mense voel soms dat musiek hulle nie aanstaan 

nie en dan het dit 'n negatiewe reaksie tot gevolg. In die literatuur lees 'n mens ook 

dat mense graag na die regte stemmingsmusiek luister. As 'n persoon in 'n sekere 

stemming is en hy kry nie musiek wat by sy gemoed aansluiting vind nie, ervaar hy 

eerder frustrasie en ergerlikheid as kalmte en rus. 

Vir die navorser ontstaan die vraag nou of die Opvoedkundige Sielkundige hierdie 

gegewe kan gebruik in terapie? As 'n mens, soos reeds gemeld, musiek uitkies om 

sy gemoedstemming aan te vul, kan die Opvoedkundige Sielkundige waarskynlik 

dieselfde beginsel toepas. Die besondere karakter waaroor musiek beskik, naamlik 

dat dit sander woorde tot jou kan spreek, veroorsaak dat dit dikwels die mens se 

affektiewe of gevoelslewe die sterkste aanspreek. Tydens terapie kan die terapeut 

probeer om met die regte keuse van musiek op die gevoelsbelewenis van die klient 

in te werk. Hy kan byvoorbeeld probeer om 'n onstuimige gemoed te kalmeer, of om 

'n persoon wat sukkel om uiting te gee aan sy gevoelens, te help om te ontlaai. 

Opvoedkundige Sielkundiges is baie gemoeid met kinders wat leer- en emosionele 

probleme ondervind. Van die leerprobleme is byvoorbeeld lees- en spellingprobleme, 

aandagafleibaarheid, hiperaktiwiteit, perseptuele ontwikkelingsagterstande en 

wiskundeprobleme. Baie van die emosionele probleme van die kind met 

leerprobleme kom voor as gevolg van negatiewe belewenisse wat die kind in die 

skoal en by die huis ervaar. Sommige ook vanwee trauma, egskeiding of 

gesinsonmin, te hoe eise wat gestel word en 'n gevoel van mislukking wat ervaar 
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word. Dikwels spruit daar gedragsprobleme voort uit sulke emosionele belewenisse. 

Kinders met leerprobleme word dikwels geetiketteer deur ander. Hulle voel hulle is 

"anders", daar is iets met hulle verkeerd en begin dan dikwels ooreenkomstig optree. 

Wanneer so 'n ongelukkige kind uiteindelik by die Opvoedkundige Sielkundige uitkom 

vir hulp, is dit dikwels moeilik om vas te stel wat die primere probleem is, die 

leerprobleem of die emosionele of gedragsprobleem. Opvoedkundige Sielkundiges 

is by uitstek opgelei om sodanige probleme aan te spreek. Daar word van 

verskillende tegnieke en metodes gebruik gemaak in die hantering en oplossing van 

probleme. Die navorser is 'egter van mening dat musiek ook effektief as terapeutiese 

hulpmiddel gebruik kan word en dat Opvoedkundige Sielkundiges minder vertroud 

is met hierdie moontlikheid. 

Die voorafgaande voorwetenskaplike bewuswording het die navorser bewus gemaak 

van 'n hele aantal vrae random die gebruik van musiek in terapie, wat vervolgens 

genoem word. 

1.2 VRAE IN VERBAND MET DIE BEWUSWORDING 

Musiek kan op verskillende wyses "beoefen" word, byvoorbeeld deur luisteraktiwiteite, 

deur instrumentale spel, sang of meelewing deur middel van ritmiese beweging. Die 

meeste mense geniet musiek en neem deel aan musiek sander 'n grondige kennis 

van iets soos die struktuur van musiek of om 'n wetenskaplike studie daarvan te 

onderneem. Mense "beoefen" en speel dikwels musiek sander om in staat te wees 

om musieknotasie te kan lees en verstaan. Dit verhinder hulle nog nie om genot 

daaruit te put nie. 

In dieselfde asem kan gevra word of dit dan vir die terapeut wat musiek in terapie wil 

aanwend, nodig is om sodanige wetenskaplik begronde kennis van musiek te he 

voordat hy dit gebruik? Die volgende vraag wat by die navorser ontstaan het, is die 

vraag of die navorsingsontwerp toegespits moet word op musiekonderrig deur middel 

van instrumentale spel, of op 'n luisteraktiwiteit? 

Die vrae wat na vore gekom het in die bewuswording van die probleem, word 

vervolgens onder sub-opskrifte gestel: 
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MUS/EK EN DIE LEERGEREMDE KIND: 

Hoe kan ontwikkelings-aspekte soos die volgende, moontlik bevorder word deur 

gebruikmaking van musiek?: 

*Ko6rdinasie tussen die twee hande; 

*Oog-hand ko6rdinasie; 

*Lateraliteit en rigtingsin; 

*Opeenvolgingsgeheue; 

*Konsentrasie en aandagspan; 

*Rigting; 

*Ritme; 

*Balans; 

*Ouditiewe ontwikkeling; 

*Oog-voet en vo~t-hand koordinasie. 

MUS/EK EN DIE EMOSIONEEL GEREMDE KIND: 

Watter tipe musiekervaring sal 'n impak he op die onstabiele gevoelslewe van die 

emosioneel geremde kind? Enkele van die moontlike ervarings is die volgende: 

*Suksesbelewing; 

*Kalmerende invloed op emosies; 

* Aanmoediging van kreatiwiteit en skeppingsmoontlikheid; 

*Selfvertroue en positiewe selfkonsepvorming; 

*ldentiteitsvorming; 

*Sosialisering; 

*Gevoelsmatige ekspressiemoontlikhede. 

MUS/EK EN BEWEGING: 

Die sterk ritmiese komponent van musiek en die aansluiting daarvan by die innerlike 

ritme van 'n mens, verskaf ruim geleentheid vir die inbou van terapeutiese momente 

·in 'n musiekterapie program. Die vraag ontstaan watter van die volgende konsepte 

daardeur ontwikkel kan word?: 

*Liggaamsbewustheid, liggaamsbelewenis en liggaamsbeeld; 

*Ritme; 

*Balans; 

*Estetiese uitdrukkingswaarde; 
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*Sosialiserings moontlikhede; 

*Ko6rdinasie; 

*Bewegingspoed; 

*Beweegwydte en eksplorasie van die self; 

*Kreatiwiteit; 

~!3~.~~.!~lik~_~el~~~'!JL 

MUS/EK EN ONTSPANNING: 

Die terapeutiese waarde van musiek tydens ontspanningsoefeninge word belig vanuit 

die volgende vrae: 

*Watter musiek is toepaslik saam met ontspanningstegnieke? 

*Watter musiek slaag daarin om deur sinchronisasie met breingolwe kalmerend in te 

werk op die mens? 

*Sal musiek wat saam met 'n ontspanningstegniek gebruik word noodwendig op alle 

mense dieselfde neurologiese uitwerking he? 

*Word die keuse van musiek gemaak volgens die klient se keuse en smaak of wat 

is die rol wat die terapeut hierin speel? 

*Tydens sistematiese desensitisering word die klient deur middel van vrae begelei en 

die rol van musiek as ondersteuningsbasis kan geeksploreer word. Bestaan die 

moontlikheid dat die musiek eerder die klient se spanningsvlak kan verhoog en kan 

dit ook terapeuties aangewend word? 

*Kan musiek bydra tot 'n meer effektiewe klimaatstigting in die terapiesituasie? 

*Watter invloed het die persoon se ouderdom en opvoedingspeil in die toepassing 

van musiek as terapeutiese hulpmiddel? 

Die navorser wil graag vanuit 'n Opvoedkundig-Sielkundige perspektief 'n studie 

onderneem waarin daar gekyk word na die moontlikhede om musiek as hulpmiddel 

te gebruik in Opvoedkundige Sielkundige terapie. 

1.3 LITERA TUUR OORSIG 

Die gebruik van musiek as terapeutiese hulpmiddel en die toepassing van 

musiekterapie as sodanig, is reeds oor 'n wye spektrum nagevors en beskryf. Die 

vernaamste temas waaronder navorsing gedoen is, word saamgevat onder 'n paar 
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hoofpunte: 

1.3.1 Musiekterapie vir bejaardes 

Studies oor hierdie onderwerp, (socs Tomaino, 1994; Whitcomb, 1994; Smith

Marchese, 1994 en Short, 1992) was gemik op die verhoging van 

funksioneringsvlakke van die fisiese en geestelik verswakte bejaarde. Verskillende 

aspekte is in die navorsing aangespreek, byvoorbeeld pynverligting, kommunikasie, 

ontspanningsterapie, verhoogde motoriese funksie, behandeling van depressie en 

gevoelsuitdrukkings-moontlikhede. Rosling en Kitchen (1992) het in hulle navorsing'· 

van praktiese hulpmiddels gebruik gemaak om gevoelens te hanteer en te 

kommunikeer. Hierdie tipe navorsing is ook in besonder aangewend ter versterking 

van die geheue, soos gedoen deur Aldridge en Aldridge ( 1992) en Prickett en Moore 

(1991). 

Heelwat studies, (socs die van Christie, 1992; Hadsell, 1995; Brotons en Pickett

Cooper, 1994) is gedoen met bejaardes wat lei aan Alzheimer se siekte. Die 

aftakeling van Alzheimer-pasiente se sosiale gedrag is nagevors deur Newman en 

Ward (1993). Groene (1993) asook Fitzgerald-Cloutier (1993) het bevind dat 

bejaardes wat lei aan Alzheimer se siekte of aanverwante dementia-siektes heelwat 

minder doelloos ronddwaal wanneer hulle aan 'n musiekterapieprogram deelneem. 

Ander navorsing (soos Pretorius, 1989; Tomaino, 1994) het aangesluit by depressie 

onder bejaardes, sosialiseringstegnieke (socs nagevors deur Gerdner & Swanson, 

1993; Pollak & Namazi, 1992) en die belewenis van genot deur musiek, (deur 

DiGiammarino, 1994; Moore, Staum & Brotons, 1992; Kartman, 1990). 

1.3.2 Emosionele ontwikkeling 

Vir die hulpverlenig aan kliente met emosionele probleme is daar reeds baie 

navorsing gedoen. Van die temas wat nagevors is, is byvoorbeeld vermindering van 

stress (Kaser, 1993; McCarthy, 1992; Hughes, 1993; H~mser, 1985), 

ontspanningstegnieke (Robb, Nicols & Rutan, 1995; Sandrock & James, 1989), 

vermindering van angs (Brotons, 1994; Russell, 1992) en die hantering van 
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skeidingsangs, byvoorbeeld tydens die termineringsproses van terapie (McGuire & 

Smeltekop, 1994). 

In Meeker (1985) se navorsing het sy die gebruik van ekspressiewe kuns aangewend 

as hulpmiddel in die hantering van woede. Die hantering van emosionele probleme 

deur gelyktydig gebruik te maak van ander kunsvorme soos kuns, danse, musiek en 

drama is reeds so vroeg as 1973 deur Wethered nagevors. Musiekterapie is 

toegepas in die hantering van depressiewe pasiente. (Hanser, 1990; Pretorius, 1987). 

Wooten ( 1992), Salmon ( 1993) en Golberg ( 1989) het in hul navorsing ondersoek 

ingestel na die verwantskappe tussen musiek en emosies. 

In die ouderdomsgroep van adolessente is navorsing gedoen deur Purdy (1994) oor 

die tipiese "blues"-gevoel wat algemeen ender adolessente voorkom en Henderson 

(1983) het verwys na die "buie" (moods) in musiek. Sosiale vaardighede vir 

adolessente, verbetering van die selfbeeld en groepsbinding is verdere temas 

waaroor studies met adolessente gehandel het. (Duerksen en Darrow, 1991; 

Saroyan, 1990 en Kivland, 1986.) 

Regstellende terapie met adolessente was verdere navorsings-temas, (soos 

Anderson, 1991 en Leitschuh & Brotons, 1991) wat aandui hoe musiek toegepas kan 

word in die terapie van 'n adolessent wat seksueel misbruik is. Brooks (1989) en 

Presti (1984) het gedragsterapie onder adolessente gedoen. Met die toepassing van 

musiekterapie kan 'n kind met 'n ongelukkige verlede gehelp word om aan te pas en 

'n positiewe toekoms uit te bou, volgens die bevinding van Hughes (1988). 

Emosionele probleme onder jong kinders wat deur middel van musiekterapie 

aangespreek is, sluit in die navorsing van Cloete (1988) oar mishandelde en 

verwaarloosde kinders. Aldridge (1993) het die invloed van musiekterapie op die 

liggaam van kinders bestudeer en veral om beter kommunikasie deur middel van 

musiek te bewerkstellig. 
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1.3.3 Verstandelike gestremdheid en demensie 

Heelwat programme en riglyne word verskaf vir die hantering van verstandelik 

gestremde kinders, (byvoorbeeld studies van Morton, Kershner & Siegel, 1990 en 

Cripe, 1986) waarin die potensiaal van musiekterapie ontgin word in die behandeling 

van geheue en aandagverwante probleme. In Harvey (1990) se studie oor die 

neuropsigologiese basis van musiekterapie, word aangedui dat musiek baie 

verskillende neuropsigologiese response tot gevolg kan he, asook op watter wyse 

musiek 'n bydrae kan lewer tot die verkryging van geestesgesondheid. Schalkwijk 

(1993) se navorsing is gebaseer op remedierende musiekmaak en musiekverwante 

aktiwiteite. 

Navorsing (soos Thaut, 1988; Snead, 1993; Teaching and learning aids, 1983) is 

gedoen oor die ontwikkeling van groat- en kleinspier motoriese vaardighede, 

ouditiewe diskriminasie, geheue ontwikkeling en artikulasie. Musiek as terapeutiese 

hulpmiddel om sosiale vaardighede by die leergestremde kind te ontwikkel, is onder 

andere deur Farnan (1989) nagevors. Die dubbele belang van opvoeders en medici 

by die leerproses van die leergestremde kind word uitgelig in die navorsing van Pratt. 

(1991). 

Kommunikasievaardighede is onder and ere deur 0' Callaghan ( 1993) nagevors. 

Volgens horn funksioneer musiek en taal as twee afsonderlike funksies van die twee 

hemisfere in die brein. Deur aktivering en ontwikkeling van albei, musiek en taal, 

word die vorming van neurologiese bane versterk. Kommunikasie word dus deur 

albei middele bevorder. 

Musiekterapie is deur Hooper (1991) toegepas om angstigheid en onvanpaste gedrag 

by ontwikkelingsgeremde en verstandelik gestremde kinders te remedieer. Musiek 

kan volgens hierdie navorsing 'n kragtige impak he op gestremde kinders. Spencer 

( 1988) het ook musiek effektief aangewend in die proses om gestremde adolessente 

te help met die vaslegging van rigting. 
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1.3.4 Psigiatriese en kliniese gebruike van musiekterapie 

Musiekterapie is suksesvol aangewend (deur Cassity & Cassity, 1994; Zagelbaum 

& Rubino, 1991) in navorsing met kinders, adolessente en volwassenes wat 

psigiatriese pasiente is. Ander navorsing (soos Steinberg, Kimmig, Raith & Gunter, 

1991; Aigen, 1990; Pavlicevic, Trevarten & Duncan, 1994) het gehandel oor die 

gebruik van musiekterapie in die rehabilitasie van chroniese skisofrenie. In die studie 

van Heaney (1992) is daar 'n vergelyking getref tussen musiek en 

ontspanningsterapie. Die meeste pasiente het aangedui dat hulle meer gebaat het 

by die musiekterapie program. 

Die helende waarde van musiekterapie is ook deur Volkman (1993) beskryf: 

Onderdrukte kennis en gevoelens word na die oppervlak geforseer en die persoon 

word sodoende daarmee gekonfronteer. Deur die musikale uitdrukking van semi

bewuste gevoelens verminder die persoon se stressvlak, omdat hy uitdrukking gee 

aan gevoelens wat hy andersinds nie verbaal sou kon uitdruk nie. 

Navorsers soos Tyson (1987) en Benenzon (1982) beskou musiekterapie as 'n 

onderdeel van 'n psigiatriese behandelingsplan, byvoorbeeld in behandeling van 

angsneuroses en kinderpsigoses. Kaser ( 1991) het musiekterapie gebruik in die 

behandeling van pedofiele. 

James en Freed (1989) het 'n model met behulp van musiek geskep om in 

groepsterapie te gebruik waarmee 'n sterk groepsbinding tot stand kom. Kliente wat · 

weerstand het teen terapie, of weerstand het teen verandering, is deur Austin en 

.Dvorkin (1993) in 'n musiekterapie program betrek waarin weerstand afgebreek is. 

1.3.5 Musiekterapie in gesinsterapie 

Daar is reeds in 'n vorige paragraaf verwys na die gebruik van musiek in 

gesinsverband. Ter verdere toeligting hiervan word die volgende navorsing uit die 

literatuur vermeld: 
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Ho en Settles (1984) het 'n kassetband saamgestel met 20 populere liedjies daarop 

wat 'n versinnebeelding is van die tipiese karaktereienskappe van die vyf potensiele 

fases waardeur 'n huwelik gaan. 

Musiek is deur Hibben (1992) aangewend by gesinne waar daar klein kinders 

teenwoordig is, om die kommunikasiegaping tussen die kinders en volwassenes te 

oorbrug. Musiek was ook in hierdie navorsing van waarde in die deurwerk van 

rolverwagtings en onderlinge alliansies tussen gesinslede. Die mees algemene 

gebruik van musiek in gesinsterapie blyk gegrond te wees op die fasilitering van' 

kommunikasie (soos by Decuir, 1991 ). 

1.3.6 Musiek en spraakontwikkeling 

Musikale aktiwiteite word volgens Cassidy (1992) aangewend ter versterking van 

spraak. Die gebruikmaking van liedjies, oefening in ontspanning, liggaamshouding, 

asemhaling, vokalisering en woordeskat is alles konsepte wat in die navorsing van 

Zoller ( 1991) en Cohen ( 1992) aandag gekry het. Die effek van vokale afrigting op 

die intonasie en stemtoon van 'n gehoorgestremde is deur Darrow en Starmer (1986) 

waargeneem. In 'n verdere navorsing het Cohen en Ford (1995) musikale leidrade 

gebruik om die niksseggende spraak van persone met afasie te verbeter. 

Aldridge en Aldridge ( 1992) het musiekterapie aangewend as 'n sensitiewe metode 

waarvolgens elemente in spraakproduksie (soos vlotheid en intonasie) getoets kon 

word. Die persoon se reseptiewe en ekspressiewe taal is ook op hierdie manier 

waargeneem. 

1.3.7 Kreatiwiteitsontwikkeling 

Heelwat navorsers, (soos Lorenzetti, 1994; Russell, 1992; Schwartz, 1989; 

Grochmal-Bach et al, 1987) het 'n kombinasie tussen verskillende skeppende 

aktiwiteite soos musiek, kuns, teken, beweging, dans, drama en poesie aangewend 

om vas te stel of daar 'n verband bestaan tussen die kunsvorme se ontwikkeling van 

potensiele kreatiwiteit. T alle terapeutiese momente wat voorkom tussen die 
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verskillende kunsvorme sluit by mekaar aan en vul mekaar aan in die terapeutiese 

proses, volgens Rossiter (1992). 

'n Vergelyking word deur Aldridge (1991) en Schmidt (1984) getref tussen die 

organisasie binne die musiek en die self. Die aanname word gemaak dat musiek 

verloop volgens 'n plan van ritme en patrone wat binne 'n bepaalde tydsbestek 

verloop. Hulle beskryf die mens se bestaan op aarde in soortgelyke terme as musiek, 

naamlik dat die mens ook in patrone ontwikkel en groei wat verdeel kan word in 

frekwensies van tyd en strllktuur. 

Kreatiwiteit word aangemoedig in die navorsing van Pavlicevic en Trevarthen (1989). 

Volgens hulle voorsien die musikale improvisasie van die terapeut en die pasient 'n 

raamwerk vir spontane nie-verbale interaksie. In hierdie navorsing en die van Rathke 

(1989) word duidelik getoon dat musiek alternatiewe en kreatiewe 

kommunikasiewyses in spesifieke terapeutiese situasies moontlik maak. Kreatiewe 

improvisasies word deur Forinash (1992) beskryf in terme van natuurlike aanleg, 

musikale agtergrond, kwesbaarheid, druk, spontane"iteit en 'n rasionele bewuswees 

van die self. 

1.3.8 Musiek en beweging 

Musiek, en wel sang en ritme, word deur Cohen en Masse ( 1993) as 'n terapeutiese 

ingrypingsmetode aangewend vir persone met 'n neurogenetiese afwyking. In die 

navorsing van Thaut ( 1988) dra die musikale tegnieke oak by tot ritmiese en 

motoriese integrasie, veral binne die raamwerk van funksionele organisasie en 

outomatisasie vir motoriese gedrag en beweging. 

Staum (1993), Kenny (1987) en Gregoire, Hughes, Robbins en Voorneveld (1989) 

het musiek en dans as terapeutiese middel gebruik in die terapie met begaafde 

leerlinge. Dans en "rap" is byvoorbeeld gebruik in die aanleer van onafhanklike 

probleemoplossingsmetodes. Boswell en Vidret (1993) het ritmiese bewegings' 

gebruik om adolesssente met ernstige gebreke te help om psigomotoriese 
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vaardighede te bekom, asook om spraak te verbeter en aan te moedig. 

Turnbull en Robinson (1990) het musiek en beweging aangewend as terapie vir 

basiese taalvaardighede. Hulle navorsing was spesifiek gerig op die verbetering van 

taalvaardighede by leergestremde kinders. 

1.3.9 Musiekterapie vir outistiese persone 

Outistiese kinders of outistiese persone met die sterk kenmerke van emosionele' 

onttrekking, is deur navorsers (soos Warwick & Alvin, 1991; Scott, 1992) bereik deur 

die aanwending van musiek. 

Kommunikasie word bewerkstellig in baie van die navorsing (soos Clarkson, 1994; 

Edgerton, 1994) waar daar van improviserende musiekterapeutiese tegnieke gebruik 

gemaak is om die outistiese persoon tot non-musikale kommunikasie te begelei. 

Ander navorsing (soos Brodeur, 1992; Weston, 1990) het deur die emosionele 

grense van die outis gebreek deur musiek te gebruik as ongesproke taal. 

Navorsing is deur Gunter, Fox en McEvoy (1993) gedoen oar die 

kommunikasiepatrone van outistiese kinders en die neiging wat bestaan om 

herhalende, afwykende response te gee. Freundlich, Pike en Schwartz (1989) het 

van danse gebruik gemaak om 'n analise van response by outistiese kinders te maak. 

In sy navorsing het Evers (1992) bevind dat die gebruik van musiekterapie in die 

. behandeling van outisme ook deur psigiaters en pediaters onderskryf word. , 

1.3.10 Kognitiewe herstrukturering 

Talle studies (soosAldridge, Brandt & Wohler, 1990; Thaut, 1989(b); Russell, 1992) 

is gedoen met die oog op die gebruik van musiek in die bereiking van kognitiewe 

herstrukturering. Heslinga ( 1983) het deur gebruikmaking van musiek van Mozart 

onafhanklike probleemoplossingsmetodes en kognitiewe beeldvorming bewerkstellig. 
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Navorsers (soos Brown et al, 1989; James, 1990) het navorsing gedoen oor die 

aanspreek van probleme met betrekking tot die geheue en aandagspan, versterking 

van 'n innerlike lokus van kontrole en 'n realistiese erkenning van jou eie vermoe. 

Kliente word ook begelei in die herdefiniering van situasies, soos in die studie van · 

Dees en Vera (1978). 

Baie navorsing (soos Heal en O'Hara, 1993; Harris, 1989) is ook gedoen met 

betrekking tot die persoon se eie funksionering. Hulle beskryf onder andere die 

helende krag van musiek eh die invloed daarvan op die self, asook self-transformasie' 

deur musiek. Musiek is deur Gardner ( 1990) en Harris ( 1989) uitgekies om aan te 

sluit by 'n individu se sogenaamde "inner landscape". Heal en O'Hara (1993) moedig 

die individu aan om homself te ontdek deur te leef volgens sy "inner sound". 

Egosterkte, identiteitsvorming en impulskontrole is met behulp van 'n musiekterapie 

program van Frisch (1990) bevorder. Kognitiewe gedragsmodifikasie en 

herfomulering by depressielyers is deur Murphy ( 1992) nagevors. 

Brodsky (1991) se navorsing was toegespits op die effek van spesiale uitgesoekte 

musiek op die bevolking asook die aanwending van massakommunikasie. Daardeur 

is die hele bevolking van Israel tydens die Golf-oorlog gehelp om gevoelens van 

nasionale eenheid en versterking op te bou. 

Die konsepte mite en ritueel is deur Beer (1990) gebruik in 'n studie waarin 'n mite 

beskryf word as 'n lewende konsep vir die individu, en dit word aktief in musiekterapie 

gebruik. 'n Ritueel word beskryf as die wyse waarop die klient se mite duidelik 

hoorbaar, herkenbaar en verstaanbaar gemaak word. Elke klient se spesifieke temas 

en onderwerpe word gehoor in sy rituele en sy persoonlike mites kan verstaan word 

deur hierdie rituele. 

1.3.11 Pynhantering en simptoomverligting 

Navorsing (soos Standley, 1986) oor die toepassing van musiekterapie in mediese 

en tandheelkundige situasies is oor 'n wye spektrum van onderwerpe gedoen. 
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Musiekterapie word suksesvol aangewend in die behandeling van terminale pasiente 

of persone met 'n langtermyn siekte (volgens Mandel, 1993; Prochet-Munro, 1993; 

McCloskey, 1990). lngryping in 'n relatiewe kort tydsbestek tydens krisishantering 

is met behulp van musiekterapie gedoen (deur byvoorbeeld Jacobowitz, 1992; Luetje, 

1989). 

Ander navorsers (soos Schorr, 1993; Magill-Levreault, 1993; Brown et al, 1989) het 

musiekterapie aangewend ter vermindering van pyn of pynbeheer, vir verandering in 

gemoedstoestand, toename in beheer en ontspanningstegnieke. Van die' 

behandelingstegnieke waar musiek met groot vrug gebruik word sluit in 

spierontspanning en musiek-ge·inspireerde verbeeldingsvlugte. In die behandeling 

van asma het Lehrer et al (1994) ook van ontspanningstegnieke saam met musiek 

gebruik gemaak in die verligting van simptome. Musiek is deur Standley (1992) 

aangewend in behandeling van naarheid en braking. 

Talle navorsers (soos Amir & Schuchman, 1985; Van Deventer, 1992; McReynolds, 

1988; Skinner, 1992; Steele & Crawford, 1982) het kinders met gesig-, gehoor- of 

ander gestremdhede met behulp van musiek gehelp om gedragsaanpassings te 

maak. Maranto (1988) het in 'n studie verwys na die unieke behoeftes van die VIGS

pasient, veral met betrekking tot sy aanvaarding van die siekte en die stigma 

verbonde daaraan. 

Aldridge (1991) beskryf die invloed van woordlose sang van 'n terapeut op die 

polsslag en asemhalingspatrone van 'n terminale pasient. In 'n verdere studie ( 1993) 

omskryf hy die mediese toestande waarin musiekterapie volgens horn suksesvol 

aangewend kan word: 

*manipulering van hartklop en bloeddruk; 

*verligting van angs en stress by kankerpasiente; 

*hulpverlening met pynbestuur en terminale sorg; 

*rehabilitasie van manse met neurologiese probleme; 

*diagnosering van kognitiewe en motoriese verswakking by bejaardes. 
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Navorsing (soos Parente, 1989; Nolan, 1989) is gedoen oor die gebruik van 

musiekterapie in die behandeling van pasiente met anorexia nervousa en bulimie. 

1.3.12 Musiekterapie en ander terapeutiese tegnieke 

Baie navorsers, soos Barclay (1987), het aangetoon dat musiekterapie saam met 

ander terapeutiese tegnieke gebruik kan word, afhangende van die spesifieke 

probleem en die behandeling wat vir die probleem benodig word. Musiekterapie is 1
• 

ook deur James en Townsley (1989) in kombinasie met Arbeidsterapie gebruik in die 

behandeling van pasiente met 'n chemiese afhanklikheid. 

Die navorsing van Bryant (1987) bewys die suksesvolle kombinasie van 

musiekterapie en Rasionele Emosionele Terapie. Diaz-de-Chumaceiro (1992) het 

benewens Rasionele Emosionele T erapie ook musiekterapie gebruik saam met 

Transaksionele Analise, Rasionele Gedragsterapie en Gestaltterapie, terwyl Adelman 

(1985) musiekterapie gekombineer het met Multi-modale terapie. 

Musiek as terapeutiese hulpmiddel is ook deur navorsers .(soos Lehtonen en 

Shaughnessy, 1992; Russell, 1992; Grochmal-Bach et al, 1987; Glassman, 1991; 

Bonny, 1989; Bush, 1988) gebruik saam met projeksietegnieke, bv. Tekeninge, 

Spelterapie, Biblioterapie en Die Begeleide Droom. Laasgenoemde tegniek word 

oak deur Summer (1985) saam met musiek gebruik omdat musiek volgens haar oor 

die vermoe beskik om die verbeeldingswereld te betree. 

'n Ander projeksietegniek waarin die klient sy eie liedjie improviseer, is deur Amir 

(1990) gebruik deurdat hy die betekenis van die liedjie se woorde ontleed het. 
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1.3.13 Die rol van die musiekterapeut 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat baie navorsing (soos Hadsell, 1993; Toolan 

en Coleman, 1994) gedoen is oor terapeute wat gebruik maak van musiek as 

terapeutiese hulpmiddel. Wheelef"~.1(1987) stel in haar navorsing voor dat 

musiekterapie in drie vlakke verdeel word, naamlik musie_~terapie as 

aktiwiteitsterapie; musiekterapie met insig en heropvoedings-doelstellings; 
"'-------------··-----~- - -

musiekterapie met insig en rekonstruksie-doelstellings. 

McGuire (1984) ondersoek die vraag of die Musiekterapeut 'n musikus of 'n terapeut 

moet wees en kom tot die slotsom dat albei belangrik is vir sukses. Hy beskryf drie 

fases in die musiekterapie en ook vaardighede wat die terapeut nodig het. 

In 'n studie oor die verhouding tussen die musiekterapeut en psigoterapie beweer 

Smeijsters (1993) dat dit noodsaaklik is om vas te stel onder watter omstandighede 

musiekterapie die beste keuse vir terapie is. Daar kom soms oorvleueling van 

konsepte voor wat die keuse in die praktyk bemoeilik. Bunt et al ( 1988) noem dat die 

gemeenskaplikhede wat tussen musiekterapie en die sielkunde van musiek voorkom, 

somtyds 'n probleem veroorsaak. Hulle identifiseer moontlike areas van oorvleueling. 

Farnan (1989) beskryf die musiekterapeut as een van 'n multi-dissiplinere span wat 

hulp verleen aan persone met ernstige probleme en belemmerende toestande. 

Treder-Wolff (1990) noem die musiekterapeut 'n fasiliteerder in die terapeutiese 

proses. In aansluiting hierby, vra Pavlicevic ( 1991) dat die terapeut eerder sal 

konsentreer op die klient se potensiaal, eerder as op sy beperkinge. 

Vir die stigting van 'n goeie verhouding tussen terapeut en klient, beveel Towse 

(1991) en Pfeifer (1989) aan dat die terapeut sal (a)hoor wat die klient se; 

(b)verander aan die fisiese en psigologiese omgewing as die klient nie reageer nie 

en (c)realistiese doelwitte sal stel. Steele (1984) het oak aspekte van weerstand teen 

musiekterapie nagevors. 
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1.3.14 Musiekbeluisterings aktiwiteite 

In terapie waar gebruik gemaak word van musiek, is dit byna vanselfsprekend dat 

luistervaardighede ter sprake sal wees. Hierdie konsep vorm die navorsingstema van 

Bull (1990) en Jackson (1994). Capurso het reeds in 1970 as redakteur opgetree van 

'n gids waarin daar aangedui word dat die luister na musiek 'n invloed het op die 

emosies van die luisteraar. 

Agtergrondmusiek is ook deur navorsers (soos Giles, 1991; Wolfe & Stambaugh, 

1993) as tema gebruik. Sagte musiek word byvoorbeeld gespeel aan die begin van 

die skooldag om die kinders kalm, rustig en ontspanne te hou. Musiek wat in TV

programme gebruik word, word ook uitgekies om 'n bepaalde effek te beklemtoon. 

Brown et al (1989) verwys ook in hulle studie na die affektiewe luistervaardighede wat 

aangewend word wanneer 'n klient met behulp van musiekterapie begelei word. 

1.3.15 Die gebruik van musiek in voorligting 

Musiek word as 'n kragtige hulpmiddel van die Voorligting-onderwyser beskryf deur 

navorsers (soos Bowman, 1987; Miles, 1993; Giles, 1991). Moontlikhede en tegnieke 

word ook deur Newcomb (1994) bespreek wat deur die voorligter aangewend kan 

word. 

Musiek kan ook terapeuties aangewend word as fasiliteringstegniek waardeur die 

voorligter die kind help om beter te studeer en groter sukses op skool te behaal. 

(Clarkson, 1994). 

'Presti (1984) en Duerksen en Darrow (1991) het musiekterapie gebruik met 'n groep 

studente by wie selfdissipline en motivering kortgekom het. Hulle het ook swak 

istudiemetodes gebruik en was alkohol- en dwelmafhanklik. Met behoorlike 
\ 
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beplanning en die gebruik van musiek in terapie is hierdie studente gehelp om 

noodsaaklike grondbeginsels aan te leer. 

Vir die verkryging van sosiale vaardighede en die gebruik van musiek as hulpmiddel 

in groepsterapie is deur Mark (1988) nagevors. Musiek se invloed op die gedrag van 

adolessente is nagevors deur Clair en Heller (1989). 

1.3.16 Kinderontwikkeling 

Vanaf die eerste fase van ontwikkeling, naamlik in die baarmoeder, is die 

terapeutiese gebruik van musiek al nagevors, (soos Gonzalez, 1989; Woodward, 

1993; Hanser, Larson & O'Connell, 1983). Liebman en MacClaren (1991) en Caine 

(1989) het die angsvlakke van verwagtende moeders en babas tydens die 

swangerskaptermyn met behulp van musiekterapie aangespreek. 

Orff (1980 en 1989) beskryf die terapeutiese beginsels van haar vader, Carl Orff se 

teorie en hoe musiek as hulpmiddel gebruik kan word in die hulpverlening aan die 

ontwikkelingsgeremde kind. 

Barrickman (1989) het 'n program vir gehospitaliseerde voorskoolse kinders nagevors 

waarmee motoriese aktiwiteit, produksie en diskriminasie van klanke en sosiale 

ontwikkeling bevorder word . 

. Leergestremde kinders word volgens Morton, et al (1990) met musiek gehelp om hul 

geheue en konsentrasie te verbeter. Ander navorsers (soos Dunn, 1992; Schalkwijk, 

1993 en 1994) het deur hul navorsing bydraes gelewer in die hulpverlening aan 

gestremde leerlinge. Selfs verbetering in handskrif met behulp van musiek is reeds 

in 197 4 deur Peter nagevors. 
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Uit die voorafgaande temas het dit vir die navorser duidelik geword dat die veld van 

navorsing te wyd is om in een studie te betrek. Vervolgens gaan die navorser uit die 

wye veld enkele aspekte afbaken wat in hierdie studie nagevors gaan word. 

1.4 AFBAKENING VAN STUDIEVELD 

Baie van die temas wat in die literatuuroorsig genoem is, het betrekking op die 

"musiekterapeut'', as synde 'n persoon wat as 'n tipe "spesialis-terapeut" opgelei is. 

Die uitgangspunt van hierdie studie is dat die gebruik van musiek, soos deur die 
I f, 

Opvoedkundige Sielkundige toegepas, nagevors sal word, waar die terapeut nie 

noodwendig 'n musiekterapeut is nie. In die lig daarvan word die studieveld begrens 

tot dit wat van toepassing is op die Opvoedkundige Sielkundige. Die volgende temas 

word afgebaken as studieveld vir die navorsing wat iri hierdie studie gedoen sal word: 

1.4.1 Die emosionele belewenis van die klient 

Die klient se emosionele belewenis is van belang in die lig daarvan dat sy emosionele 

toestand dikwels sy kognitiewe redeneervermoe negatief be"invloed. In die 

begeleiding van die klient moet die klient self verantwoordelikheid aanvaar vir die 

oplossing van sy probleem. Vir die navorser lyk dit asof emosionele stabiliteit 'n 

voorvereiste is om logies te dink en verantwoordelik te kan optree. 

Deur die gebruik van musiek in terapie kan die terapeut die klient help om sy emosies 

onder beheer te kry en om die regte klimaat te help skep vir geslaagde terapie. 

Emosionele ontwrigting veroorsaak dikwels dat mense kontak met die werklikheid 

verloor. Onbeheersde emosionele uitbarstings maak dit dikwels vir die klient in die 

terapeutiese situasie onmoontlik om realisties te dink en op te tree. Musiek kan in 

. hierdie situasie aangewend word om negatiewe gevoelens te kanaliseer. Dit stel die 

klient in staat om selfbeheer toe te pas en realistiese besluite te neem en 

daarvolgens te handel. 

1.4.2 Kognitiewe herstrukturering 

, Vir die navorser wil dit voorkom asof kliente soms daarmee sukkel om die realiteit van 

situasies raak te sien en te aanvaar. Die werklikheid word misken en verdraai. Baie 
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kliente maak dinkfoute en weet dan nie waarom hulle nie 'n probleem kan oplos nie. 

Kognitiewe herstrukturering blyk 'n integrale deel van terapie te wees, omdat die 

terapeut dikwels die klient moet help om die werklikheid in die oe te kyk, te aanvaar 

en self na geskikte oplossings te soek. 

In hierdie navorsing sal die gebruik van musiek as hulpmiddel in terapie ondersoek 

word wanneer daar byvobrbeeld nuwe denkpatrone en oplossings vir probleme' 

gevind moet word. Sommige musiek kan byvoorbeeld as suggestie van iets gebruik 

word en sodoende die klient ondersteun in 'n sekere denkrigting. 

1.4.3 Die gebruik van musiek saam met ander terapeutiese tegnieke 

Vanuit die voorwetenskaplike bewuswording het dit vir die navorser duidelik geword 

dat musiek met sukses gebruik kan word wanneer dit in terapie met ander 

psigoterapeutiese skole gekombineer word. 

In die lig van die vorige twee paragrawe en ter bereiking van die doel wat vir elke 

terapeutiese sessie gestel word, sal beginsels en tegnieke van ander terapeutiese 

skole waarskynlik met vrug toegepas kan word wanneer dit in hierdie studie met die 

gebruik van musiek gekombineer word. 

Musiek kan byvoorbeeld as hulpmiddel aangewend word om die regte klimaat in die 

. terapiesituasie te help bewerkstellig of om die klient te ondersteun in die oordra van 

emosies. T er bereiking hiervan kan projeksietegnieke, soos byvoorbeeld die 

Begeleide Droom, waarskynlik suksesvol saam met musiek gebruik word. 

Beginsels en tegnieke van werklikheidsteoriee, soos byvoorbeeld die 

Realiteitsbenadering, sal moontlik toegepas kan word saam met musiek as 
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ondersteunende basis. 

1.4.4 Musiekbeluisterings aktiwiteite 

Uit die voorafgaande is dit byna vanselfsprekend dat musiek in hierdie studie as 'n 

beluisteringsaktiwiteit aangewend sal word. Afhangende van die doel met die terapie 

sal die musiek gekies word om byvoorbeeld die regte klimaat te skep, of om die klient 

emosioneel of kognitief te begelei. 

Vir die navorser wil dit dus voorkom asof beluistering 'n sentrale funksie in hierdie 

studie sal he, hetsy toevallige of doelgerigte beluistering. Toevallige beluistering sou 

byvoorbeeld wees die agtergrondmusiek wat die regte klimaat help skep, terwyl 

doelgerigte beluistering 'n meer aktiewe deelname van die klient en die terapeut sal 

vereis. 

Tydens toevallige beluistering sou die klient nie noodwendig bewus wees van die 

effek van die musiek op horn nie. Wanneer doelgerigte beluistering in die 

terapiesituasie beplan en gebruik word, sal die klient deur middel van een of ander 

respons op die musiek reageer, hetsy positief of negatief. Dit sal dan die terapeut in 

staat stel om die beplanning en verloop van die terapie te evalueer en te herbeplan 

indien nodig. 

1.4.5 Die rol van die terapeut 

Die terapeut se rol word belangrik geag en daarom sal dit in hierdie navorsing aandag 

geniet. 'n Belangrike aspek van die terapeut se rol is die keuse van musiek. Dit is die 

mening van die navorser dat musiek nie op 'n klient afgeforseer kan word tydens 

terapie nie, daarom behoort die terapeut oop te wees vir die negatiewe response wat 

die klient mag gee. 

'n Verdere faktor in die toepassing van musiek as hulpmiddel, is die bepaling van die 

doel met die terapie wanneer musiek daarmee gekombineer word. Dit mag wees dat 

die terapeut doelbewus 'n onderdrukte negatiewe reaksie van die klient wil ontlok en 
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dat dit as motivering dien vir die insluiting van 'n sekere musikale snit. 

Duidelike riglyne is nodig oor wat die rol en vereistes vir terapeute is wanneer musiek 

in terapie gebruik word. Uit hierdie studie behoort dit vir ander terapeute en 

Opvoedkundige Sielkundiges duidelik te wees deur wie en hoe musiek in terapie 

gebruik kan word. 

1.4.6 Ander gebruike van mus'iek in opvoedkundig-sielkundige terapie 

Uit die literatuuroorsig is dit duidelik dat daar heelwat aanwendingsgeleenthede is vir 

musiek wanneer die Opvoedkundige Sielkundige besig is met terapie. Enkele 

voorbeelde hiervan is byvoorbeeld die aanwending van musiek om kommunikasie

tegnieke te verbeter, as hulpmiddel by ontspanningsoefening, in die hantering van 

depressiewe pasiente en ook die verhoging van funksioneringsvlakke by kinders met 

leerprobleme. 

Uit hierdie studie behoort dit vir Opvoedkundige Sielkundiges duidelik te wees dat 

daar heelwat ander toepassingsgeleenthede is waar musiek in terapie gebruik 

behoort te kan word. Daar sal dus ook daarna verwys word in die studie, sonder om 

volledig oor elk te berig. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Vanuit die voorwetenskaplike bewuswording het die navorser bewus geword van die 

moontlikheid om musiek in terapie te gebruik. Sy het van verskillende moontlikhede 

waar musiek gebruik word, bewus geraak deur tydskrifartikels, radiopraatjies en 

ander publikasies. Vir die navorser het die vraag onwillekeurig gevolg: Hoe werk dit 

en hoe word dit toegepas? 

Vanuit die literatuuroorsig blyk dit dat daar inderdaad vele geleenthede is vir die 

toepassing van musiek in opvoedkundig-sielkundige terapie. Uit al die moontlike 
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toepassings daarvan, het die navorser ses temas afgebaken waarop hierdie studie 

gebaseer sal word. Die volgende vraag het na vore gekom: 

OP WATTER WYSE KAN DIE 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE MUSIEK 

IN TERAPIE GEBRUIK? 

Hierdie vraag sluit die volgende in: 

1.5.1 Hoe lyk die fenomeen musiekterapie? 

1.5.2 In watter mate kan musiek aangewend word in terapie, volgens die literatuur? 

1.5.3 Hoe kan die Op'(oedkundige Sielkundige dit gebruik? 

1.5.4 Watter riglyne kan verskaf word vir die toepassing daarvan? 

1.6 DOELSTELLINGS 

Met hierdie verhandeling word gepoog om 'n antwoord te bied op die vrae wat na 

vore gekom het in die probleemstelling. 

1.6.1 'n Duidelike beskrywing van die fenomeen musiekterapie gaan gegee word sodat die 

leser van hierdie verhandeling 'n duidelike begrip daarvan kan kry. 'n Oorsig oor 

verskillende toepassings van musiekterapie gaan gegee word. 

1.6.2 Vanuit die literatuur sal gepoog word om die mees volledige studie te doen sodat 'n 

oorsig verkry kan word oor hoe musiek reeds aangewend word in terapie. Die 

navorser sal poog om tegnieke, soos die gebruik van musiek, wat deur 

Opvoedkundige Sielkundiges toegepas kan word, aan te dui. Hierdeur sal probeer 

word om toekomstige gebruik van musiek in terapie nie te inhibeer nie, maar te 

bevorder. 

1.6.3 'n Empiriese ondersoek sal gedoen word na die navorser se eie toepassing van 

musiek in terapie. Hiermee word beoog om self te ontdek wat die effek van musiek 

in terapie is en om te bepaal of die gebruik daarvan blywende waarde en invloed op 

die klient en die terapeut sal he. 
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1.6.4 Na aanleiding van die empiriese kennis en ervaring wat opgedoen is, sal riglyne vir 

die gebruik van musiek deur opvoedkundige sielkundiges, terapeute, onderwysers 

en ouers verskaf word. 

1.7 HIPOTESESTELLING 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGES KAN MUSIEK OP VERSKILLENDE 

WYSES TOEPAS WANNEER HULP VERLEEN WORD IN TERAPIE. 

(1) MUSIEKTERAPIE HET Af) FENOMEEN 'N EIE UNIEKE KARAKTER WAT HOM, 

DUIDELIK ONDERSKEI VAN ANDER TERAPEUTIESE TEGNIEKE EN 

HULPMIDDELS. 

(2) VANUIT DIE LITERATUUR IS DIT DUIDELIK SIGBAAR DAT MUSIEK GEBRUIK 

WORD EN HOE DIT AANGEWEND KAN WORD IN TERAPIE. 

(3) DAAR BESTAAN RIGLYNE WAARVOLGENS OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGES 

MUSIEK OP VERSKILLENDE WYSES KAN GEBRUIK IN TERAPIE. 

(4) VANUIT 'N EIE EMPIRIESE ONDERSOEK BEHOORT RIGL YNE DAARGESTEL TE 

KAN WORD WAT DIT VIR ANDER OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGES DUIDELIK 

BEHOORT TE MAAK HOE HULLE MUSIEK IN TERAPIE KAN GEBRUIK. 

Met die doelstellings vir die studie in gedagte, gaan daar vervolgens na enkele 

begrippe gekyk word waarna dikwels in hierdie studie verwys sal word. 

1.8 BEGRIPSVERKLARING 

Ter verheldering van hierdie studie word 'n verklaring gegee van sommige begrippe 

wat volgens hierdie navorsing sleutelaspekte is. 

EMPIRIES I EMPIRIESE ONDERSOEK: 'n Ondersoek wat op ervaring berus. 

(Labuschagne en Eksteen, 1993) In hierdie ondersoek word die deelnemers aan die 

ondersoek as navorsingsobjek geneem deur die navorser, wat deur sy eie ervaring 

antwoorde probeer vind op die vrae waarop die ondersoek gebaseer is. 

EMOSIE: 'n Gemoedsaandoening of ontroering. (Labuschagne en Eksteen, 1993). 
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Volgens Van den Aardweg en Van den Aardweg (1988) is emosie 'n aspek van die 

affektiewe lewe wat saamhang met buie, sentimente en gevoelens. Emosies moet 

beheer word deur die mens se wil (konatiewe aspek) en sy intellek (kognitiewe 

aspek). 

FENOMEEN: 'n Fenomeen word algemeen verklaar as 'n verskynsel wat 

waargeneem word. Van Rensburg en Landman (1990) verduidelik voorts dat 'n 

verskynsel 'n fenomeen genoem word sodra die oorspronklik waargenome verskynsel 

bewustelik geherkonstitueer is as fenomeen. Oosthuizen, Petric en Wiechers (1990) 

verklaar 'n fenomeen as dit,wat direk waarneembaar is, met ander woorde dit wat as, 

werklikheid na vore tree. 

HULPMIDDEL: In hierdie studie sal musiek as hulpmiddel gebruik word deur die 

Opvoedkundige Sielkundige. Die doelstellings wat vir terapie gestel word, sal met 

behulp van musiek probeer bereik word. Sodoende word die musiek as hulpmiddel 

in terapie aangewend. 

KLIMAAT: Klimaat verwys na die terapeutiese klimaat wat nodig is binne die 

vertrouensverhouding van die terapeut en die klient. Jacobs en Vrey (1982) beskryf 

die gunstige klimaat as eer:i wat die skanse afbreek waaragter die individu wegkruip 

vir selfbeskerming. Die vernaamste komponente van die terapeutiese klimaat is 

liefde, kennis, sorg, respek, vertroue en eerlikheid. 

KOGNITIEWE HERSTRUKTURERING: Die individu se totale struktuur van kennis 

en hoe dit georganiseer word in die brein, word die kognitiewe struktuur genoem. 

(Van den Aardweg en Van den Aardweg, 1988) Wanneer 'n kind byvoorbeeld 

"geleer" het dat sy ouer nie vir horn lief is nie en hierdie leer gegrond is op verkeerde 

aannames, moet die kind leer om die betekenisse wat hy aan gebeure gegee het, te 

verander sodat kognitiewe regstelling kan plaasvind. (Wiechers, in Oosthuizen, et al, 

1990). 

LEERGEREMD: Die term verwys na die kind by wie daar 'n diskrepans bestaan 

tussen sy verwagte en werklike gedragsuitkoms. Dit is dikwels die kind wat ten spyte 

van 'n gemiddelde tot bogemiddelde intelligensievermoe onderpresteer. By die 

leergeremde kind bestaan daar ook dikwels die onvermoe om die gesproke en 

geskrewe woord te begryp en te gebruik. Milieugestremdheid en sintuiglike gebreke 

is soms aanverwant aan die verskynsel, maar nie 'n kenmerk waarvolgens 
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leergeremdheid gedefinieer word nie. (Lessing, 1994) 

MUSIEKBELUISTERING: Vir die doel van hierdie studie verwys hierdie term na die 

luisteraktiwiteit van die klient wanneer musiek tydens terapie gebruik word. Volgens 

Labuschagne en Eksteen ( 1993) beteken "beluister'' om met die gehoor te ondersoek, 

wat 'n aktiewe gebruik van die gehoor impliseer. 

MUSIEKTERAPIE: Dit verteenwoordig die samekoms van drie of meer 

spesialiteitsvelde, naamlik musiek, sielkunde en 'n kombinasie van para-mediese 

kennis en maatskaplike werk. Musiekterapie behels veel meer as die gebruikmaking 

van musiek op 'n lukraakte 'manier, maar is 'n spesialisgebied wat 'n grondige kennis' 

van aanverwante terreine vereis. In musiekterapie is die klient die sentrale punt van 

die terapie en nie die musiek nie. (Perrin, in Woodward, 1996) 

OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE: Hierdie persoon het as terrein afgebaken die 

kind wat in wording is, en heel dikwels die wordingsgeremde kind. (Vrey, 1984) Dit 

is die taak van die Opvoedkundige Sielkundige om vas te stel watter van die 

geremdhede oplosbaar is en om waar moontlik te help met die oplossing daarvan. 

(Jacobs en Vrey, 1982) 

OPVOEDKUNDIG-SIELKUNDIGE TERAPIE: Jacobs en Vrey (1982) verwys na 

terapie as die herstel van innerlike beheer wat verkrummel het. Opvoedkundig

sielkundige terapie sal dus die herstel impliseer van die kind-in-opvoeding se innerlike 

beheer, in die opvoedingsgebeure waarbinne die kind horn bevind. 

PROJEKSIE: Volgens Gouws, Louw, Meyer en Plug (soos aangehaal in Du Toit en 

Jacobs, 1989) is projeksie die proses waardeur 'n persoon objektiewe stimuli 

waarneem en interpreteer ooreenkomstig persoonlike belange, begeertes, vrese en 

verwagtinge. 

SUGGESTIE: Labuschagne en Eksteen (1993) verduidelik suggestie as 'n geestelike 

be"invloeding deur die voorstelling van 'n denkbeeld. In terapie sal die terapeut 

byvoorbeeld die klient help om 'n denkbeeld te vorm saam met musiek waarna 

geluister word. 

TERAPIE I TERAPEUTIES: Terapie behels die steungewing van 'n terapeut aan 'n 

klient om sy eie identiteit te leer ken en te aanvaar. (Jacobs en Vrey, 1982) Die 

voorwaardes vir terapie kan dus as sleutels vir terapeutiese momente beskryf word, 
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naamlik liefde, kennis, respek, sorg, vertroue en eerlikheid. 

WERKLIKHEIDSTEORIE: Hierdie term omvat 'n aantal teoriee waaarin die klem op 

die hede, die werklikheid of die realiteit geplaas word. Die klient moet die werklikheid 

insien vir wat dit is en sy gedrag as onrealisties eien; die terapeut verwerp die 

onrealistiese gedrag maar nie die klient nie; die terapeut help die klient om beter 

maniere te vind om sy behoeftes te bevredig binne sy opvoedingsgegewe. 

(Wiechers, in Oosthuizen et al, 1990.) 

1.9 HOOFSTUKINDELING 

Ter bereiking van al die doelstellings soos by 1.6 uiteengesit, sal hierdie navorsing 

in die volgende afdelings gedoen word. Dit word in die volgende hoofstukke gedeel: 

HOOFSTUK 2: LITERA TUURSTUOIE: TEORET/ESE BEGRONOING EN TOE PASSING 

IN DIE PRAKTYK 

In hierdie hoofstuk sal die literatuurstudie gedoen word om te probeer vasstel wat in 

die literatuur geskryf staan oor die terapeutiese gebruik van musiek. 

HOOFSTUK 3: BESKRYWING VAN NAVORSINGSONTWERP 

Hierdie hoofstuk sal gewy word aan die beplanning van die empiriese studie, die 

beskrywing van die verkenningsmedia en die beoogde verloop van die studie. 

HOOFSTUK 4: NAVORS/NGSRESUL TATE 

In hierdie hoofstuk sal die resultate van die navorsing weergegee word en die verloop 

van die navorsing bespreek word. 

HOOFSTUK 5: R/GL YNE VIR DIE TERAPEUTIESE GEBRUIK VAN MUS/EK 

. Die navorser beplan om in hierdie hoofstuk riglyne te gee vir persone wat musiek 

terapeuties wil gebruik, byvoorbeeld ander terapeute, onderwysers en ouers. 

HOOFSTUK 6: SAMEVATTING VAN DIE STUD/E 

Met die samevatting van die studie word beoog om 'n kritiese evaluering te doen, die 

bydraes en tekortkominge van die studie uit te lig, asook riglyne vir verdere navorsing 

te gee. 
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HOOFSTUK 2: LITERATUURSTUDIE: 

TEORETIESE BEGRONDING EN TOEPASSINGS IN DIE 

PRAKTYK 

Musiek staan tussen die enkeling en die skepping 
waarin hy leef. Dit deel die ryk van die Ek en die 
ryk van die Skepping: musiek 'se' baie, maar se 
eintlik ook niks. Dit word gehuldig as 'n manier 
van skilder, sonder dat dit skilder; dat dit die taal 
van die hart is ••• sonder dat dit die taal van iets 
op aarde is. Musiek is volkome vaag en 
terselfdertyd vir die wat dit liefhet, volkome 
absoluut. 

Prof. Malan 

28 



2.1 INLEIDING 

Hierdie hoofstuk word gewy aan 'n meer volledige literatuurstudie en in besonder die 

teoretiese begronding en uitgangspunte van sommige navorsing wat in die literatuur 

vervat is. In hierdie hoofstuk sal ook gekyk word na die praktiese toepassings van 

musiek-in-terapie soos in die literatuur beskryf. Aangesien die beskrywing van teorie 

en praktyk in die literatuur baie vervleg is en in baie gevalle oorvleuel, word die 

literatuurstudie in een hoofstuk gedoen. 'n Gedwonge skeiding tussen teorie en 

praktyk sal te kunsmatig wees en die skrywer vrees dat begrip vir sommige konsepte 

daardeur ingeboet kan word. 

Hoewel alle navorsing wat reeds gedoen is, nie op hierdie beoogde studie van 

toepassing is nie, sal daar in die bree gekyk word na die teoretiese agtergrond v~n 

ander navorsing, om sodoende te probeer vasstel vanuit watter perspektief dit 

gedoen is. Die teoretiese begronding van die studieterrein, soos dit afgebaken is sal 

in besonder aandag geniet. Dit sluit in: 

• musiekbeluistering; 

• musiek en kognisie; 

• musiek en emosies; 

• die rol van die terapeut; 

• musiek en ander terapeutiese tegnieke; en 

• ander terapeutiese gebruike van musiek. 

Aspekte wat waarskynlik onder laasgenoemde punt van toepassing sal wees, is 

byvoorbeeld kommunikasie, leergeremdhede, motoriese en sosiale vaardighede. 

Met die oog op hierdie navorsingsontwerp, sal daar verder 'n vergelyking getref word 

· tussen musiekterapie as fenomeen en die gebruik van musiek wanneer dit in terapie 

aangewend word, (oak genoem 'musiek-in-terapie'), soos dit in die literatuur 

aangetref en teoreties begrond word. 

Vervolgens gaan daar stilgestaan word by die beskrywings van die teoretiese 

begronding van musiekterapie asook van musiek as terapeutiese hulpmiddel, soos 

dit uit die literatuur bekend word. 
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2.2 FENOMENOLOGIESE BESKRYWING VAN MUSIEKTERAPIE 

Voordat die literatuurstudie oor musiekterapie as fenomeen gedoen word, word die 

begrip "musiekterapie" eers gedefinieer. 

2.2.1 Definisie van musiekterapie 

Ten aanvang word daar kortliks gekyk na die definisie van musiekterapie soos dit 

staan in die grondwet van die Musiekterapievereniging van Suid-Afrika 

(Hauptfleisch 1991 :6). 

"Music therapy is the use of music as a tool to effect physical, cognitive and emotional 

changes through treatment, rehabilitation, education and training of adults and 

children with particular disabilities, including inter alia: communication disorders; 

emotional disturbances; gerontology; ·learning disabilities; mental retardation; physical 

disabilities; psychiatric disorders; psychological problems." 

Musiekterapie word dus in hierdie definisie as 'n fenomeen beskryf omdat dit die 

werklike waargenome verskynsel beskryf van musiek wat terapeuties aangewend 

word in verskillende situasies waar terapie verleen word. Hierdie situasies sluit 

volgens die definisie die volgende in: 

• Kommunikasie afwykings; 

• Emosionele versteurings; 

• Gerontologie (die studie van ouderdomsverskynsels) (Labuschagne & 

Eksteen, 1993:215) 

• Leergeremdhede; 

• Geestesversteurdheid; 

• Fisiese geremdhede; 

• Psigiatriese afwykings; 

• Sielkundige probleme. 

Alhoewel die definisie bedoel is om slegs van toepassing te wees op handelinge wat 

deur musiekterapeute uitgevoer word en wat deur die Musiekterapievereniging as 

"musiekterapie" beskou word, word dit tog onder die leser se aandag gebring dat die 

beskrywing ewenwel van toepassing kan wees op ander terapeutiese situasies 

waarin musiek "terapeuties aangewend" word. 
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Vervolgens word daar ook gekyk na ander definisies van musiekterapie wat in die 

literatuur gevind is: 

1. Musiekterapie. volgens die Nordoff-Robbins-benadering behels .die gebruik 

van musikale improvisasie waarmee 'n een-tot-een interaksie bewerkstellig 

word. (Pavlicevic, et al. 1994 : 86) (Musikale improvisasie verwys na 'n 

spontane en onvoorbereide musikale respons wat gegee word. Arnold, 1984 

: 219). 'n Musikale 'dialoog' ontwikkel tussen die twee deelnemers waarin 'n 

hoogs gespesialiseerde wyse van kommunikasie bewerkstellig kan word. 

2. Gedragsgeorienteerde musiekterapie vind volgens Hauptfleisch (1991: 2 -'' 

8) plaas in die situasie waarbinne musiek as instrument figureer om binne die 

konteks van 'n terapeutiese verhouding. gedrag in 'n voorafbepaalde rigting 

te be"invloed. 

3. Terapie waarin musiek aangewend word om veranderinge aan te bring in 

meer as net een ontwikkelingsarea, word volgens Meeker (1985:31) vanuit 'n 

holistiese uitgangspunt gedoen. 'n Holistiese benadering ten opsigte van 

musiekterapie kan verder oak beteken dat die genesende aspek van musiek, 

soos dit in die terapie met die individu toegepas word, tot voordeel van die 

individu en die gemeenskap kan strek. (Lotter, 1998). 

4. Musiekterapie se terapeutiese waarde is gelee in die Neuropsigologiese 

basis daarvan. (Harvey, 1990:9) 'Neuropsigologies' dui op die gelyktydige en 

voortgesette wisselwerking tussen neurologiese en psigologiese faktore binne 

die mens. Musiek affekteer die brein en gevolglik oak gedrag. gedagtes. 

gevoelens. die liggaam, intellek en uiteindelik jou totale menswees en kan dus 

terapeuties aangewend word in terapie. (Ou Toit, 1991: 12) 

5. Volgens Beer (1990:36) is musiekterapie 'n proses waarbinne jy io.lJ eie fil.em 

vind asook die klanke vind wat aan jou ervarings gestalte kan gee. Musiek 

stel jou dus in staat om jou gevoelens uit te druk en te deel. Musiek word 'n 

kragtige en direkte medium waardeur jy jouself kan verwoord en betekenis 

kan gee aan belewenisse. 

6. Musiekterapie is 'n terapie waarbinne e.njge musikale gebeurtenis wat 

plaasvind, geskep word deur die musikale interaksie tussen twee of meer 

persone. (Smeijsters, 1993:227). 
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In die literatuur sal waarskynlik nog talle definisies vir musiekterapie gevind kan word, 

maar vir die doeleindes van hierdie paragraaf, word daar volstaan met hierdie. Dit 

blyk volgens hierdie definisies dat daar baie uiteenlopende beskrywings is van wat 

musiekterapie is en hoe dit beskou word. Vir die navorser is dit betekenisvol om 

daarop te let dat die beskrywing van musiekterapie volgens die Nordoff-Robbins

benadering, die enigste definisie van die bogenoemde is wat alleenlik van toepassing 

kan wees op die fenomeen, musiekterapie. Dit wil voorkom asof die ander 

beskrywings, sowel as die definisie van die Musiekterapievereniging ook van 

toepassing sou kon wees op ander situasies waar musiek in terapie gebruik word. 

Vervolgens word daar ook gekyk na die grondliggende teorie van hierdie en 'n paar 

ander beskrywings van musiekterapie. 

2.2.2 Grondliggende teoriee van definisies 

In die vorige paragraaf is daar gesien dat baie definisies van musiekterapie deur 'n 

bepaalde teorie of benadering ondersteun word. In die literatuur is daar ook ander 

teoretiese gronde waarop musiekterapie steun. In hierdie paragraaf gaan daar gekyk 

word na die beginsels of kenmerke van 'n paar teoriee of benaderingswyses wat 

reeds in die navorsing met musiekterapie opgeteken is. 

Ten einde die uiteensetting van die teoriee en beskrywings te vergemaklik, word die 

inligting in tabel 2. 1 saamgevat: 

Tabet 2.1 

Grondliggende teoriee van definisies van musiekterapie 

BENADERING I TEORIE BESKRYWING I KENMERKE 

NORDOFF-ROBBINS Beginsel van kliniese improvisasie : Die musikale insette van die 

klient word ontleed in terme van hipoteses. Die terapeut 

reflekteer met behulp van instrumentale spel die moontlike 
' 

inhoud van die klient se inset en volg die leidrade van die klient 

in terme van wat vir horn belangrik sou wees en dit waaraan 

hyself aandag wil gee binne die sessie. (Beer, 1990:39) 

GEDRAGS-ORIENTASIE Beginsel van verandering van gedrag: Menslike gedrag sowel as 

die faktore wat gedrag bepaal en verander word bestudeer. In 

terapie word daar dus voortdurend gepoog om gedrag te 

verander, en terselfdertyd om resultate te evalueer en te meet. 
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HOU STIES 

NEUROPSIGOLOGIES 

BETEKENISGEWING 

HUMANISTIES 

(Thaut, 1989:55) 

Geheel-beginsel: Die terapeutiese insette be"invloed die totale 

ontwikkeling van die individu en nie net 'n gedeelte nie. Dit is ook 

belangrik om na die klient in geheel te kyk wanneer hy in terapie 

is, byvoorbeeld sy eet- en lewensgewoontes. (Lotter, 1998). In 

'n samelewing strek die invloed wyer as 'n enkele persoon, 

byvoorbeeld in die gesin sal die invloed van terapie ook 

waarneembaar wees in die verandering in gesinsverhoudinge. 

(Meeker, 1985:31) 

Beginsel van breingolf-aktiwiteit: Kalmerende musiek het 'n 

uitwerking op die sentrale senuweestelsel en verminder situasie

angs. (Harvey, 1990: 11 ). In stressvolle situasies meet die 

outoriome senuweestelsel harder werk om bleed, suurstof en 

voedingstowwe aan die gespanne organe en spiere te verskaf. 

Musiek 'masseer' die limbiese sisteem van die brein en 

be"invloed sodoende alle liggaamsfunksies socs bloeddruk, 

hartklop, liggaamstemperatuur en asemhaling. (Hughes & 

Birkhead, 1993:5; Du Toit, 1991 :13) 

Konsep van verklaring en verduideliking van eie, sowel as ander 

se gedrag. (James, 1987 : 29): Eie vermoe; inspanning; die 

moeilikheidsgraad van die taak; en geluk word as oorsake vir 

gedrag beskryf. Die persoon se vermoe en sy inspanning is 

faktore binne homself, maar die moeilikheidsgraad en geluk is 

faktore buite homself. Hierdie faktore word deur die individu 

gebruik om sy eie en ander se gedrag te beskryf. Die terapeut 

gebruik hierdie faktore in terapie deur die klient se suksesse te 

beskryf op 'n wyse wat vir horn laat voe! dat hy deur interne 

faktore daarvoor verantwoordelik was, byvoorbeeld sy eie 

inspanning om 'n sukses te maak. 

Beginsel van menslike welvaart en geluk: Die strewe na die 

uitskakeling en regstelling van dit wat die mens 'n onreg 

aandoen. (Van Rensburg & Landman, 1990:86) In terapie sal die 

klient byvoorbeeld nie gedwing word om deel te neem aan 

aktiwiteite nie, dit sal eerder so aangebied en beplan word dat dit 

die klient uitnooi om deel te neem deur 'n positiewe belewenis. 

(Groene, 1993:153) 
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KOGNITIEF Die proses van kennis wat ingewin word of kennis wat bekom 

word: Die waardes, persepsies of idees wat vas geglo word, die 

oortuigings waartoe gekom word, speel 'n belangrike rol in die 

siening van die mens oor dit wat hy beleef en ervaar. Daar 

bestaan verder 'n duidelike verband tussen dit wat die mens dink 

en dit wat jy voel, aangesien albei 'n invloed het op die betekenis 

wat jy aan die ervaring gee. (Bryant, 1987:28) 

Bogenoemde toeriee is sekerlik nie die enigste waarop musiekterapie begrond kan 

word nie, maar slegs van die mees algemene wat in die literatuur raakgelees is en 

daar word daarby volstaan vir hierdie studie. 

In die volgende afdeling gaan gekyk word na wat in die literatuur geskryf is oor 

musiek as terapeutiese hulpmiddel, of soos dit in hierdie studie genoem word, 

'musiek-in-terapie.' 

2.3 FENOMENOLOGIESE BESKRYWING VAN MUSIEK AS TERAPEUTIESE 

HULPMIDDEL OF MUSIEK-IN-TERAPIE 

Ten einde te probeer om musiek-in-terapie as fenomeen te omskryf, sal daar 

eerstens gekyk word na 'n moontlike definisie daarvan, soos in die literatuur vervat, 

maar oak om na die mening van die navorser te definieer wat in hierdie studie met 

die term bedoel word. 

2.3.1 Definisie van musiek-in-terapie 

Met die problematiek van paragraaf 2.2.1 in gedagte, naamlik dat dit nie so maklik is 

om 'n verstaanbare en ondubbelsinnige definisie vir musiekterapie te formuleer nie, 

word daar vervolgens ook na 'n paar ander definisies van "musiekterapie" gekyk, 

soos dit in die literatuur staan. Die leser word daaraan herinner dat ons hier eintlik 

· soek na 'n gepaste en duidelike definisie vir "musiek-in-terapie" en dat daar aan die 

einde van die aanhalings ook 'n kritiese bespreking sal volg. 

In die Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Musiekterapie het daar in 1991 'n insiggewende 

artikel van Hauptfleisch verskyn ender die titel: "Definiering van musiekterapie". 

(Hauptfleisch, 1991 :2 - 8). Die volgende definisies word uit hierdie artikel aangehaal: 
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1. "Musiekterapie is die gebruik van musiek om 'n ander nie-musikale doelwit te 

bereik." (Moreno, 1983:6 in Hauptfleisch, 1991 :6) 

2. "Musiekterapie is die wetenskaplike en funksionele aanwending van musiek 

om gewenste gedragsveranderinge in persone wat dit nodig het, te 

bewerkstellig." (Schafer, 1976:2 in Hauptfleisch, 1991 :6) 

3. "Music therapy is the controlled and/or prescribed use of music in the 

treatment, rehabilitation, education and training of people suffering from 

physical, mental or emotional disorders." (Thomas, 1984:11-12 in 

Hauptfleisch, 1991 :6) 

4. "Musiekterapie is die wetenskaplike en funksionele aanwending van musiek 

binne die konteks van 'n terapeutiese verhouding." (Hauptfleisch, 1991 :8) 

Die Opvoedkundige Sielkundige wat musiek as 'n hulpmiddel wil gebruik wanneer hy 

sekere terapeutiese doelwitte nastreef, sou horn sekerlik met gemak kon 

vereenselwig met al vier bogenoemde definisies van "musiekterapie". Dit kan 

veroorsaak dat opgeleide musiekterapeute beswaar kan maak teen die gebruik van 

die term "musiekterapie" omdat die Opvoedkundige Sielkundige nie noodwendig 'n 

musiekterapeut is, net omdat hy musiek as 'n terapeutiese hulpmiddel gebruik nie. 

Ten einde enige verwarring uit die weg te ruim en 'n duidelike onderskeid te maak, 

gaan die navorser vervolgens haar eie definisie gee van wat in hierdie studie bedoel 

word met "musiek-in-terapie". 

Musiek word as terapeutiese hulpmiddel beskou wanneer dit in kombinasie 

met ander hulpmiddels deur 'n terapeut gebruik word, ter bereiking van 

terapeutiese doelwitte. In teenstelling met musiekterapie waar daar sprake is 

van kliniese improvisasie, instrumentale spel of sang, sluit musiek-in-terapie 

hierdie vorme van musikale spel uit. Musiekbeluistering vorm 'n integrale deel 

. van hierdie studie en word met ander tegnieke en metodes gekombineer. 

Saam met die definiering van wat in hierdie studie beoog word met die gebruik van 

musiek in terapie, gaan daar vervolgens ook gekyk word na die teoretiese 

vertrekpunt van die studie. 
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2.3.2 Teoretiese vertrekpunt 

In die lig van die definisie in die vorige paragraaf, is dit belangrik om daarop te let dat 

die studie nie vanuit die vertrekpunt van 'n musiekterapeut gedoen word nie, maar 

vanuit die vertrekpunt van die Opvoedkundige Sielkundige. Die Opvoedkundige 

Sielkundige is, soos reeds in paragraaf 1. 1 gese, opgelei om spesifieke 

opvoedingsverwante probleme te hanteer. Hierdie studie word dus vanuit daardie 
' 

vertrekpunt gedoen, waar musiek saam met ander tegnieke toegepas sal word ten 

einde die terapeutiese doelstellings te bereik. 

Die teoretiese grondslag waarop hierdie studie rugsteun, is die Relasieteorie, SOOS 

uiteengesit deur Jacobs en Vrey. (1982:83&84) Die Relasieteorie berus op die 

: aanname dat die mens nie in isolasie bestaan nie, maar voortdurend in een of ander 

relasie verkeer - met homself, sy gesinslede, vriende, onderwysers, God en ender 

dinge. Die persoon se vorming van relasies bernvloed sy hele bestaan en sy 

persoonsontwikkeling. Vir die terapeut is dit belangrik om te let op vier kernaspekte 

in terapie, naamlik die persoon se belewing van gebeure en situasies, sy 

betekenisgewing daaraan, sy betrokkenheid by situasies en mense en sy 

selfgesprek. Deur die selfgesprek openbaar die persoon homself ten opsigte van sy 

belewing, betekenisgewin-g en betrokkenheid. 

Die navorser, wat musiek in terapie wil gebruik, sal dus sover moontlik van musiek 

gebruik maak in die diagnosering en behandeling van probleme in verband met die 

klient se betekenisgewing, belewing, betrokkenheid en selfgesprek. 

In die volgende afdeling gaan die literatuur verder bestudeer word met die oog op die 

verkenning van musiekterapie en musiek-in-terapie en 'n vergelyking gaan sover 

moontlik getref word tussen die twee fenomene. 

2.4 Vergelyking tussen musiekterapie en musiek-in-terapie 

In die volgende paragrawe sal daar 'n vergelyking getref word tussen die beskrywing 

van die twee fenomene soos dit in die literatuur na vore kom. Ten einde die 

leesbaarheid daarvan te vergemaklik, word die vergelyking ingedeel ender die 

subhoofde waarin die navorsingsterrein afgebaken is en saver moontlik word dit in 

tabelvorm weergegee. 
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2.4.1 Musiekbeluistering 

Met die term, musiekbeluistering, word spesifiek bedoel die luister na musiek. Dit 

veronderstel dat daar 'n luisteraksie teenwoordig sal wees. In die proses wanneer 

daar na musiek geluister word, is daar 'n aantal veranderlikes teenwoordig wat 'n 

belangrike rol speel in die betekenis wat aan die musiek gegee word. Thaut 

(1989:57) noem dit lntra-musikale en Ekstra-musikale veranderlikes. Onder lntra

musikale veranderlikes noem die skrywer: 
I 

1. i Sielkundig-fisiese eienskappe, soos die volume van die musiek, timbre of 

klankkleur, snelheid van verandering en tempo van die musiek. (Tempo 

verwys na die snelheid waarteen die reelmaat in die musiek herhaal word. 

Dees & Vera, 1984: 139) Hierdie eienskappe word deur navorsers aan 

sielkundige ervarings gekoppel, soos aktivering van energie en 

opgewondenheid. 

2. Samevoegende of kollatiewe eienskappe, soos die strukturele eienskappe van 

die melodie, (melodie verwys na die wysie, die mees noodsaaklike deel van 

musiek, dit wat in die gedagte nagesing of geneurie word. Arnold, 1988 : 373) 

harmonie, (die 'aantrek' van 'n melodie deur verdere note en stemme. Arnold, 

1988:216), ritme, (alles wat te doen het met die tydsaspek in musiek, 

byvoorbeeld kort -en lang note. Arnold, 1988:655) en musikale vorm. 

(Musikale vorm verwys na die struktuur waarin die musikale elemente 

gerangskik word. Frisch, 1990:23) In navorsing word hierdie eienskappe 

gewoonlik gekoppel aan menslike ervarings soos nuutheid, verrassings, 

helderheid of duidelikheid, begrip en betekenisvolheid. 

3. Ekologiese eienskappe, wat verwant is aan leerverwante assosiasies, 

byvoorbeeld geheue, verbeelding, aangeduide gemoedstoestande en 

konnotatiewe assosiasies. 

Bogenoemde drie eienskappe dra spesifiek by tot die genotwaarde van die luisteraar 

na musiek. Die Ekstra-musikale veranderlikes waarna Thaut (1989:57) verwys, is: 

1. Die luisteraar se bekendheid, smaak en voorkeur ten opsigte van musiek. Sy 

, interpretasie en begrip van die musiek, gebaseer op die intra-musikale 

veranderlikes, is medebepalend van die kwaliteit van die musikale ervaring. 

2. Die bestaande gemoedstoestand, energievlakke, ensovoorts bepaal of die 

persoon 'n toename of 'n afname in emosionele opwekking nodig het. 

3. Die luisteraar se eie oortuigings en sy verwagting van die musikale 
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ondervinding is ook belangrik. Kulturele oortuigings speel 'n groat rol in die 

persoon se siening van die waarde van 'n bepaalde ervaring. 

lndien al hierbo genoemde veranderlikes korrek ge"identifiseer is en by elke persoon 

in musiekterapie 'n rol speel in die betekenis wat aan terapie gegee word, sal die 

terapeut wat musiek in terapie wil gebruik dit ook in ag moet neem. Dit wil voorkom 

asof daar weinig of min verskil gemaak kan word aan die intra-musikale 

veranderlikes. Juis daarom behoort dit volgens hierdie skrywer dee! te wees van die 

faktore wat in ag geneem word tydens die beplanning wat die terapie voorafgaan. Die 

klient se belewenis van byvoorbeeld die melodie en die ritme is dus medebepalend 

vir die sukses of mislukking van die terapie. 

Die volgende tabel verskaf inligting oor die verskille wat mag voorkom in die siening 

van ander navorsers wat musiekbeluistering in musiekterapie en beluistering as 'n 

hulpmiddel in terapie gebruik het. 

MUSIEKTERAPIE 

Tabet 2.2 

Musiekbeluistering 

MUSIEK-IN-TERAPIE 

A. AKTIEWE BELUISTERING: Sommige A. PASSIEWE BELUISTERING: Met 

navorsers, soos Rathke ( 1989: 6-7) Rathke ( 1989:6) se verwysing na 

verwys na Beluistering as 'n aktiewe beluistering as 'n passiewe proses word 'n 

proses. Aktiewe beluistering word beskryf reseptiewe benadering bedoel. 'n 

as 'n geleentheid tot nie-verbale Reseptiewe benadering verwys na die 

kommunikasie deur die gebruik van proses waar daar na musiek geluister word 

eenvoudige instrumente, byvoorbeeld Orff- en nie musiek gemaak word nie. 

instrumente wat bespeel word. Die lntensiewe luisteraksies is dus deel van 

musiekterapie-situasie word geskep binne hierdie opset. Harris (1989:86) noem drie 

'n omgewing waarin daar nog 'n persoon of aspekte wat baie belangrik is, by 

persone teenwoordig is. Die uitnodigende beluistering, naamlik die wil om te luister of 

aard van die instrumente moedig die klient die fokus van aandag; die waarderende 

aan om spontaan te begin speel, sonder respons en die verbeeldingryke reaksie op 

enige afrigting en met die minimum wat moontlik die betekenis van die musiek 

aanwysings van die terapeut. Die terapeut kan wees. Die beplanning van die sessie, 

speel ook op 'n instrument, byvoorbeeld die die tydsduur en die keuse van musiek 

klavier. Daar word deur die musiek met waarna geluister word, word versigtig 
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mekaar gekommunikeer, deurdat die vooraf gedoen sodat optimale 

terapeut 'antwoord' op dit wat hy hoor wat luisterresultate behaal kan word. Die 

die klient op sy instrument speel. Een mikpunt van die terapie, byvoorbeeld die 

persoon se musikale reaksie is altyd 'n herstel van ge·inhibeerde emosionele 

reaksie op die ander persoon se aksie. response, bepaal die keuse van musiek. 

Geen musikale produk word gebruik So sal musiek uitgesoek word waarmee 

sonder dat iemand dit daar in die emosionele response gemaklik en 

terapeutiese situasie skep nie. spontaan gegee kan word. Die klient word 

(Smeijsters, 1933:227-228) Die klient en verder begelei deur die gebruikmaking van 

die terapeut moet dus sorgvuldig na byvoorbeeld 'n gevoelswoordelys of 

mekaar luister, omdat 'n respons gegee progessiewe spierontspanning. (Thaut, 

moet word op dit wat gehoor word. Dit 1989: 62) Die sessie kan ook ingerig word 

waarop gereageer word, is meestal nie- deur na kalmerende musiek te luister wat 

verbale uitdrukkings deur middel van deur die klient uitgesoek is. Dit kan musiek 

musiek, wat ook nie-verbale oplossings vir van enige genre insluit, solank as wat dit 

probleme help skep. Harris (1989:97-99) die gewenste uitwerking op die klient het. 

noem dat verrassende inligting na vore kan Die navorsing van Dees en Vera (1984: 

kom in die terapiesituasie, waarin meer van 136-140) het op 'n toevallige wyse ontstaan 

die klient se gedrag en normale reaksie na deurdat die oorskakel van 'n radio na 'n 

vore kom. Deur middel van musikale ander sender 'n onmiddellike verandering 

improvisasie, byvoorbeeld om 'n liedjie te in die omgewing te weeg gebring het. 

skryf, word uitdrukking gegee aan sy Hulle navorsing het bevestig dat die 

emosies. Die terapeut kan hierop antwoord toevallige luister na musiek ook 'n invloed 

en die klient begelei. het op hoe ontspanne en rustig mense kan 

reageer. 

B. INSTRUMENTE EN IMPROVISASIE: B. KALMERENDE MUSIEK: Bekende. 

Deur die gebruik van minder-bekende kalmerende musiek ontlok gewoonlik 'n 

instrumente soos die lier, die kromhoorn en positiewe, emosionele reaksie by 'n mens. 

ook deur sang word 'n persoon (soos die (Maultsby, in Bryant, 1987:30) Met 

klient) 'geforseer' om stil te staan en te 'bekende, kalmerende musiek' word bedoel 

luister na die vreemde, onbekende klanke. musiek wat by die algemene luisterpubliek 

(Jackson, 1994:2) Die effek van die bekend is en oor die potensiaal beskik dat 

instrument wat dikwels vir die klient vreemd 'n mens daarmee saam kan ontspan. Baie 

klink, wek sy belangstelling. Die van hierdie musiek word later populer, 
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teenwoordigheid van 'n terapeut omdat die persoon graag daarna begin 

interesseer die klient en behou sy aandag. luister. Hierdie tipe gunsteling musiek 

Volgens die navorser het die aanhoor van word byvoorbeeld gebruik om persone se 

'n terapeut wat persoonlik vir die klient sing angs te verminder. (Russell, 1992:516). 

of speel, 'n baie grater impak as om na 'n Die klient word begelei om 'n positiewe 

musiekopname te luister. 

aktiwiteit word verskerp 

Die luister- assosiasie met die musiek te vorm en 

deur die wanneer hy dan later weer in so 'n 

gebruikmaking van instrumente wat nie angsvolle situasie is, kan hy na die musiek 

noodwendig vir die klient bekend is nie en luister wat horn dan help om sy angs te 
' 

wat persoonlik deur 'n terapeut bespeel hanteer. Die aanvanklike luistermusiek 

word. Die onbekendheid is dus een van moet uitgekies word om aan te sluit by die 

die belangrike faktore wat in hierdie klient se primere gemoedstoestand, omdat 

navorsing 'n rol speel. Nog 'n onbekende die luisteraksie 'gelyk' moet wees aan die 

faktor wat 'n rol speel in musiekterapie, is gemoedstemming van die klient. (Die 

die feit dat die verloop van musikale sogenaamde 'ISO-beginsel). (Thomas, 

improvisasie nie vooraf beplan kan word 1987: 10). Volgens hierdie beginsel moet 

sodat die uitkoms daarvan vasgestel kan daar 'n balans wees tussen die gevoel van 

word nie. Smeijsters (1993:227) se "one die klient en die luistersnit wat hierdie 

does not know beforehand what has to be gevoel weergee of daarby aansluit. Dit 

done, where one will end up and whether it skep by die klient die gevoel en vertroue 

will lead to anything". lndien alles vooraf dat hy verstaan word en sy behoeftes 

uitgewerk sou word, die musiek vooraf raakgesien word. Thomas stel voor dat 

gekomponeer wees en daar vaste reels sagte, stadige musiek vir depressiewe 

sou wees wat die verloop bepaal, kan dit persone gebruik word en harde, meer 

nie meer as improvisasie bekend staan nie aggressief-klinkende musiek vir persone 

en sal hierdie belangrike komponent van wat in opstand is teen die verloop van hul 

musiekterapie nie meer funksioneel wees lewe of die terapie of watter teenstand daar 

\ nie. Dit kom dus voor asof musiekterapie ookal ervaar word. Harris (1989:106...,110) 
I . 

·, baie steun op die onbekende faktore wat skryf egter dat die ISO-beginsel net as 'n 

onbepland en as verrassings kan voorkom. wegspring in terapie gebruik kan word en 

dat terapeute baie meer op eie intu"isie en 

aanvoeling kan steun. Verder wys sy 

daarop dat dieselfde musiek baie 

verskillende reaksies by verskillende 
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persone kan ontlok en selfs ook by 

dieselfde persoon op verskillende tye. 

C. INTERPRETASIE EN PROJEKSIE: Die C. KRITERIA VIR BELUISTERING: 

terapeut skep binne die terapeutiese Hughes en Birkhead (1993:6) gee 'n aantal 

situasie geleenthede vir die kind om deel te kriteria vir die musiek wat in terapie vir 

neem aan musikale aksies, byvoorbeeld beluistering gebruik word. Hulle beveel 

instrumentale spel, sang, eie komposisies aan dat die musiek 'n stadige. reelmatige 

van musiek en liedjies. Volgens Brodeur polsslag moet he, 'n geordende vorm en 

(1989:21 - 25) speel die luister~ksie van nie-emosionele karakter en dat dit teen 'n 

die terapeut 'n belangrike rol hierin, omdat lae volume gespeel word. Verder word 

die terapeut 'n respons moet gee QQ dit wat beweer dat die beste resultate behaal word 

by hoor. In die sessie moet daar wanneer die klient in 'n regop stoel sit, 

byvoorbeeld 'n balans wees in die klient se maar in 'n ontspanne posisie. Die rug word 

belewenis van spanning en ontspanning, net ondersteun deur die rugleuning. Die 

van uitdaging en suksesbelewing. Die klient moet net sit en na die musiek luister, 

terapeut moet luister wat die belewenis van in 'n plek waar daar geen steurnis is nie. 

die klient is in die manier hoe daar op die Enige musiek wat aan die vereistes 

instrument gespeel word, wat die direkte of voldoen, soos hierbo uiteengesit, sal 

indirekte boodskap daaragter is, watter volgens die twee navorsers effektief wees 

gevoelens geprojekteer word in die musiek wanneer dit gebruik word in terapie. Die 

en die terapeut moet sensitief daarop beste resultate word egter volgens hulle 

reageer. Die klient is deurentyd besig om behaal met die stadige dele van musiek 

iets van homself te projekteer in die musiek van die Barokperiode en die Klassieke 

en die terapeut moet dit raakhoor en weet periode. Die klient kan ook musiek volgens 

hoe om daarop te reageer, byvoorbeeld dat sy eie smaak kies en dit dan self ook 

daar 'n deurlopende proses plaasvind van gebruik. Lotter ( 1998) wys daarop dat die 

nader en verder van mekaar beweeg op 'n ritme van die musiek bepalend is vir di.e 

figuurlike wyse, van toenadering soek en doel waarvoor dit gebruik word. 'n Vinniger 

afstand behou. (Smeijsters, 1993:228). polsslag as 60 sekondes per minuut, is 

volgens haar 'n aktiewe ritme en korreleer 

met die alfa-ritmes van die brein wat 'n 

wakker toestand is vir aandaggewing. 

Volgens Giles (1991 :41) en Dees en Vera 

( 1984: 137) skep musiek wat as 
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agtergrondmusiek gebruik word, 'n 

aangename, ontspanne atmosfeer. 

D. SANG: Die invloed van sang op die D. FISIESE INVLOED VAN MUSIEK: 

klient se belewenis van musiekterapie, Die navorsing van Thaut (1989:58) het 'n 

word gevind in die direkte koppeling wat direkte fisiese invloed van musiek QQ 

bestaan tussen die stem. asemhaling. die gedrag en/of QQ biologiese veranderinge 

liggaam en gevoelens of sensasies. As aangedui. In hierdie studie se Thaut dat 

sulks is die deelname van die klient deur perseptuele, kognitiewe of affektiewe 

saam te sing, soms baie bedr~igend en prosesse altyd plaasvind voordat die 

word weerstand dikwels ervaar. (Austin & gedragsverandering of biologiese 

Dvorkin 1993:425). In teenstelling hiermee verandering plaasvind. Perseptuele, 

meld hulle oak een klient wat verwys het na kognitiewe en affektiewe prosesse behoort 

haar isolasie as "the wall". Hierdie muur vir hierdie rede altyd in ag geneem te word 

het haar gevoelens binne gehou en ander wanneer musiek in terapie gebruik word, 

mense uitgehou. Die enigste wyse waarop omdat hierdie prosesse deur die musiek 

'n gaatjie in die muur gekry is, was deur gestimuleer word. Dit is die perseptuele, 

saam met die terapeut te sing. Die kognitiewe en affektiewe prosesse wat die 

assosiasie daarmee saam het haar laat gehalte van die betekenis bepaal wat aan 

voel dat sy ingesluit is by iets. Op ander tye die musikale ervaring gekoppel word en 

wanneer sy weerstand gebied het en wat eintlik die gedrag be"invloed. 

geweier het om saam te sing, het sy weer Voorbeelde van die perseptuele proses wat 

verwerping ervaar. Die rol van sang in die plaasvind sluit in die luisteraksie deur die 

terapie is dus daarin gelee dat dit enersyds gehoor en die sensoriese prikkeling van 

baie persoonlik is, dat dit die klient op 'n spiere deur die ritme van die musiek. 

baie persoonlike vlak by die terapie betrek Kognitiewe prosesse wat plaasvind is 

en dat dit daarom aanleiding kan gee tot byvoorbeeld die betekenis wat aan die 

sterk teenkanting teen terapie. Aan die musiek gegee word en die gedagtes wat 

ander kant kan sang, omdat dit so daaroor gedink word. Affektiewe prosesse 

persoonlik ervaar word, juis die aanknoping wat plaasvind sluit in die hou-van of nie

vir kommunikasie wees wanneer die klient hou-van die musiek, aangename of 

ervaar dat die terapeut oak persoonlik vir onaangename gevoelens. Al hierdie 

horn sing. prosesse is mede-bepalend van die fisiese 

verandering of die gedrag wat daarop volg. 

(Dees & Vera, 1984:137-139). 
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E. GESONDHEIDSORG: Musiekterapie E. GESONDHEIDSORG: In gesondheid

word in hospitale gebruik omdat musiek oor sorg word musiek by wyse van 

twee belangrike dimensies beskik, naamlik klankopnames gebruik om pasiente te 

'n aandag-afleidende dimensie. asook 'n kalmeer, pyn te verminder, die persepsie 

affektiewe dimensie. Brown, et al van wagtydperke te verkort, hartklop en 

(1989:56) beskryf hoe musiek in bloeddruk te stabiliseer en die gemoeds

pynbehandeling gebruik word. Pyn is soos toestand te verbeter. (Harvey, 1990: 11 ). In 

musiek 'n persoonlike en 'n interne hierdie studie word aangedui dat die luister 

ervaring. Daarom is dit vir na musiek saam met 'n positiewe suggestie 

musiekterapeute 'n effektiewe hulpmiddel van pynvermindering 'n effek gehad het op 

by die behandeling van pasiente met pyn. kankerpasiente se pyn. Daar is oak 'n 

Musiek is tyd-georienteerd omdat musiek 'n onbewuste verwantskap tussen musikale 

opeenvolging van klank en stilte is. ritme en asemhalingsritme, volgens 

Daarom kan musiek 'n mens se aandag Aldridge (1993:19). Wanneer daar na 

vasvang en behou en jou aandag aflei van musiek begin luister word, is vasgestel dat 

die pyn. Dit kan jou intellektuele die bloeddruk geleidelik daal, maar dat dit 

wakkerheid verhoog en 'n verandering in weer verander na gelang die melodie, 

jou gemoedstemming te weeg bring. ritme, toonhoogte en volume verander en 

Musiek kan jou persepsie van tyd in samehang met die ontvanklikheid van 

verander, sodat jy geen begrip van die die luisteraar. Musiek word ook as 'n 

werklike verloop van die tyd het nie. Die middel gebruik waardeur 'n neuro

pasient kan homself as't ware 'verloor' in fisiologiese respons verkry word. (Harvey, 

die musiek, wat die sensasie van die pyn 1991:10). 'n Neurofisiologiese model 

verminder. Deur musiek kan jy verwys volgens Thaut (1989:56) na 

herinneringe opdiep en dit kan bydra tot 'n emosies en sensoriese stimulasie as die 

aangename ervaring. Dit kan die individu neurologiese prosesse wat gedrag 

help om te genees, omdat verskillende veroorsaak. Musiek beskik oor die 

emosies beleef word. Vir die persoon wat potensiaal om as 'n medium of stimulus vir 

nie oar sy eie pyn en hartseer kan praat emosies of sensoriese stimulasie te 

nie, is die musiek 'n helende middel omdat funksioneer en dit kan voordelig wees vir 

hy deur die musiek kan praat. Deur vir die die pasient. Neurologiese of breingolf

pasient te sing of op 'n instrument te speel, aktiwiteit is in deur Hughes en Birkhead 

kan die verpleegpersoneel aan die pasient (1993:7) nagevors en daar is bevind dat 

kommunikeer dat hulle omgee en dat hulle die alfa-breinritmes met vier tot ses persent 
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horn versorg. In die navorsing van Harvey, toegeneem het, terwyl die beta ritmes met 

( 1990: 10-11) word oak beskryf dat musiek tot ses persent gedaal het. Die alfaritmes 

in hospitale. wagkamers van operasie- veroorsaak dat 'n mens meer inligting kan 

teaters en vir terminale pasiente gebruik inneem en dus vinniger kan vorder. (Bull, 

word. Musiek wat deur 'n terapeut gespeel 1990:3) Die polsslag het verminder met 

word in teenwoordigheid van die pasient, omtrent vyf slae per minuut en bloeddruk 

het volgens die navorser 'n meer positiewe het gedaal met sowat vier eenhede op die 

uitwerking op die pasient as in die geval meter. Asemhaling het ook stadiger geword 

waar die musiek deur middel van 'n en die hele liggaam ontspan namate spier 

bandmasjien voorgespeel word. Van die aktiwiteit afneem. Daarby is daar 'n 

reaksies wat waargeneem en gemeet is, is verhoging in verstandelike wakkerheid en 

byvoorbeeld 'n rustiger asemhaling, helderheid. In die lig hiervan bepleit Harvey 

stadiger hartklop, kalmer en geduldiger ( 1991: 10) dit dat musiek 'n standaard 

wanneer daar gewag word, afleiding van komponenent van gesondheidsdienste 

gedagtes, verligting van 'n beswaarde behoort te wees. Ook Grove (1994: 126-

gemoed. Musiek met 'n stadige polsslag 127) noem die voordeel van stadige 

van tussen 50 en 80 slae per minuut, is vir Barokmusiek in die herstelproses van 

hospitaalpasiente gespeel en response in mense na 'n operasies, outistiese persone 

hul hartklop en/of asemhaling is of mense met liggaamlike of geestelike 

waargeneem. (Gardner, 1990:76) gestremdheid. 

2.4.2 Musiek en kognisie 

Bryant (1987:28) definieer kognisie as 'n proses waardeur kennis opgedoen of bekom 

word. Vir baie jare het teoriee wat nie op 'n gedragswetenskaplike basis berus nie, 

die skakel tussen kognisie en emosie as vanselfsprekend aanvaar. Later het 

empiriese studies begin aantoon dat die verband tussen kognisie (soos persepsies, 

waardes, oortuigings enersyds) en emosies andersyds, die oorsaak van sekere 

gedrag kan wees. 

Die effek van musiek op kognisie is tweeledig. Eerstens bestaan daar die kognitiewe 

of neurologiese prosesse wat plaasvind wanneer na musiek geluister word, of 

wanneer musiek gemaak word, en tweedens is daar die kognitiewe prosesse 

waardeur betekenis aan die ervaring en kennis gegee word wat opgedoen word saam 

met die musiek. Hierdie laasgenoemde kognitiewe prosesse is die denkproses 

waardeur 'n mens elke situasie deurdink en waarde daaraan heg, betekenis gee, jou 
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oortuigings vorm en jou houding bepaal. (Bryant, 1987:27 & 28). Die verhouding van 

'n persoon tot musiek wanneer hy betrokke is by musiek-verwante aktiwiteite, verskaf 

inligting aangaande die betekenisse, waardes, oortuigings en houdings van die klient. 

Die regstellings wat die terapeut op kognitiewe vlak doen, kan met reg 'n kognitiewe 

benadering tot terapie genoem word, wat met behulp van musiek gedoen kan word. 

Wat die eersgenoemde kognitiewe of neurologies prosesse betref, is daar volgens 

Thaut, (1989: 57) nie baie inligting aangeteken oor die neurologiese prosesse wat 

plaasvind waardeur en wanneer musiek gemaak word nie. Enkele navorsing is wel 

aangeteken oor die verskillende breinhemisferiese prosesse wanneer verskillende' 

musikale take uitgevoer word. (Zatorre, 1984 in Thaut, 1989:57). Sulke 'musikale 

take' kan byvoorbeeld 'n wysie wees wat gesing word, wat deur die linkerbrein beheer 

word, omdat dit tot die intellek van die persoon spreek.. (Du T oit, 1991 : 11). Thaut het 

ook verdere navorsing gedoen oor veranderinge in die limbiese sisteem wanneer 

musikale stimuli gegee word. Die limbiese sisteem het hoofsaaklik te doen met 

primitiewe reaksies wat bepalend is vir gedrag en noodsaaklik is vir die behoud van 

die mens. Hieroor word later meer geskryf. 

In 'n vorige paragraaf is verwys na 'n kognitiewe benadering in terapie met musiek. 

Kognitiewe terapie behels volgens Beck (in Bryant, 1987:28) alle benaderingswyses 

waaardeur psigologiese stress verlig kan word, in terme van die regstelling van 

foutiewe aannames en selfbeoordeling. Die hantering van probleme en die 

korreksies wat aangebring word op 'n kognitiewe vlak, kan ook kognitiewe 

herstrukturering genoem word. Kognitiewe herstrukturering verwys na die proses 

waardeur 'n klient gelei word om sy denkpatroon te ontleed, krities te evalueer en die 

verkeerde denkwyses in die oplossing van probleme reg te stel. Die mens se denke 

word kognitief beheer en aktief ingespan wanneer die persoon met 'n nuwe situasie 

gekonfronteer word. Sodra die persoon in staat is om nuwe kennis wat hy opgedoen 

het, in 'n nuwe situasie te kan toepas, het leer plaasgevind. Leer word aangemoedig 

sodat die persoon homself kan leer ken ten opsigte van sy eie tekorte en 

moontlikhede, sodat hy homself kan evalueer en self aanpassings kan maak in sy 

denke en handelswyses. 

Vervolgens word daar gekyk na die invloed van musiek op kognisie, soos navorsers 

dit beskryf het in musiekterapie asook met die gebruik van musiek in ander 
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terapeutiese situasies. 

Tabet 2.3 

Musiek en kognisie 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

A. KOGNITIEWE TERAPIE: Met die A. KOGNITIEWE INTERVENSIETEGNIEK 

bogenoemde wedersydse invloed van In die navorsing van Russell (1992: 516-

emosie en kognisie op mekaar, skryf Thaut 523) word die gebruik van 'n kognitiewe 

(1989:59) dat 'n aangename affektiewe intervensie-tegniek beskryf. 'n Groep 

ervaring sal bydra tot die kognitiewe studente het deur toevallige seleksie een 

veranderings wat die terapeut in terapie wil van vier eksperimentele groepe gevorm. 

bewerkstellig. Wanneer die klient 'n Aan hierdie groep is 'n bandopname van 30 

aangename gemoedstoestand ervaar, minute gespeel wat die volgende teks 

behoort hy volgeris hierdie skrywer ook bevat het: Luister mooi na die volgende 

meer positiewe assosiasies in fil'. gedagtes stellings. In elke stelling word 'n verklaring 

te kan maak, sy geheue beter te kan gemaak oor jouself. Soos ek dit hardop lees, 

funksioneer en meer effektief gebruik te moetjy dit sag vir jouself herhaal. Elke stelling 

kan maak van kognitiewe strategiee vir sal drie keergelees word: 

byvoorbeeld ontspanning of gedrags- /I> Ek aanvaar myself as 'n feilbare mens 

d · D · k ' d ·d 1.k wat toute gemaak het, nog maak en veran enng. aar 1s oo n u1 e 1 e 
weer sal maak. 

Ek is verantwoordelik viral my gedrag, 

my gedagtes, gevoelens en al my 

handelinge. 

Ek is nie dieselfde as my gedrag nie en 

ek is nie gelyk aan my gedrag nie. 

Niks wat ek doen sal my verander van 

'n feilbare mens nie. 

verband gevind tussen die gevoelservaring 

van die persoon en sy selfkonsep. 

selfpersepsie. motivering vir verandering 

en die vermoe om nuwe vaardighede aan 

te leer. soos probleemoplossings en 

besluitneming. Vir baie kliente is dit egter 

'n groat probleem om selfstandig te begin 

funksioneer aangesien hulle binne die 

veilige ruimte van die musiekterapiesessie 

gerieflik steun op die insette en leiding van 

die terapeut. Austin en Dvorkin ( 1993: 

425- 426) het in hulle navorsing bevind dat 

kliente by wie daar 'n weerstand is om 

hulself verbaal uit te druk, 'n groat 

probleem kan ondervind ten opsigte van 

hulle self-identifikasie en selfdefiniering. 

Ek kan my gedrag verander wanneer 

ek 'n tout gemaak het in my gedagtes, 

gevoelens en handelinge. 

Ek sal die foute wat ek kan, regstel, en 

ek weier om my te ontstel oor die foute 

wat ek nie kan regstel nie. 

Ek kan nie verander wat in die verfede 

gebeur het nie, ek kan ook nie die 

toekoms beheer nie; ek kan net my eie 

46 



Hulle baai hulself as't ware in die weelde 

van die onbewustelike gevoelsuitdrukking "' 

wat in die terapiesessie ervaar word, en 

bereik moeilik die punt waar hulle hul 

gedagtes en ervarings verbaal kan 

uitspreek. Hulle beskerm ten alle koste hul 

brose selfkonsep deur agter die musiek te 

gedrag op die oomblik beheer. 

Ek aanvaar die gebeure van die 

verlede soos hulle is, en as ek nie hou 

van wat gebeur het nie, erken ek dat dit 

my slegs sat bernvloed deur my 

huidige gedrag te verander. 

Ek het slegs die verantwoordelikheid 

om my eie gedrag te beheer. Ek kan 

my verhouding met ander slegs 

verander deur my eie gedrag te 

beheer. 

Ek is die mees belangrike persoon vir 

myself en ek is my eie selfaanvaarding 

en my eie ge/uk werd. 

Ek werk aan my eie geluk elke keer 

wanneer ek 'n irrasionele ' ek behoort' 

of 'ek moet' beveg en my vrese met 

kalmte vervang, op my doelwitte fokus 

en myself beloon. 

My emosionele doelwitte is my 

persoonlike verantwoordelikheid omdat 

ek af/een my emosies kan beheer. 

skuil. Deur effektiewe gebruikmaking van 

die musiek kan 'n geed opgeleide terapeut 

musiek baie suksesvol aanwend om juis 

bepaalde kognitiewe funksies en prosesse 

te begelei, omdat musiek oor die kwaliteite 

en eienskappe beskik wat b.ei® hemisfere 

betrek. (Du Toit, 1991:11 -12). Die melodie 

van musiek spreek byvoorbeeld tot die 

intellek. Dit kan 'n verhoging in 

konstentrasie tot gevolg he. Die 

verskillende aspekte van musiek, socs 

ritme, harmonie, en toonhoogte, (die 

frekwensie waarteen klank vibreer, wat 

veroorsaak dat dit as 'n lae of 'n hoe klank 

gehoor word. Arnold, 1988: 1009), word in 

verskillende dele van die brein verwerk. 

Die aktiewe beoefening van musiek 

stimuleer dus groepe neurone en 

Ek aanvaar myself volkome en voe! 

nou ontspanne en gefokus op die 

hede. Ek weier om bevrees te raak oor 

die toekoms. Ek word al beter en 

beter. 
verbindingsbane en dit vorm die basis vir 

die gebruik van musiek in musiekterapie. 
Die ander eksperimentele groepe in die 

studie het ook van musiek gebruik gemaak 

en Russell se bevinding was dat die 

kognitiewe intervensie, gekombineer met 

musiek die mees suksesvolle is in die 

behandeling van angs. (Russell, 1992:516). 

B. LOKUS VAN KONTROLE: 'n Verdere 8. LOKUS VAN KONTROLE: In sy 

navorsingsonderwerp binne die raamwerk navorsing om aan te dui dat die klient 'n 

van kognisie, waaroor heelwat navorsing behoefte het aan 'n gevoel van kontrole oor 

47 



gedoen is, is lokus van kontrole. (James, ~ omgewing beskryf James (1988: 210) 

1987 : 29 - 33; 1988 : 206-215). Lokus van hoe die klient se siening verander het deur 

kontrole verwys na die persoon se na kassetopnames van liedjies te luister. 

persepsie van beheer wat hy volgens sy Daar is na die liedjies geluister, die lirieke 

eie mening oor sy omgewing het. Die is geanaliseer en die temas of 

"\ interne lokus van kontrole verwys na die onderliggende waardes van elke liriek is 

persoon se persepsie van selfbeheer en bespreek. Hierna is 'n lys van ongeveer 20 

selfkontrole, terwyl die eksterne lokus van vrae beantwoord waardeur die 

kontrole die· persepsie van verlies aan deelnemer/klient die geleentheid gehad het 

beheer teenoor kragte en magte in die om sy eie gedrag te beoordeel in terme van 

omgewing reflekteer. (James, 1988 : 207). die ge"identifiseerde waardes. Op hierdie 

Dit is dus die taak van die terapeut om die wyse is daar gefokus op interne lokus van 

sessie so te beplan dat daar genoeg kontrole, want die klient kon self oor sy eie 

uitdagingselemente vir die klient in is, maar waardesisteme oordeel sander dat daar 

dat sy gevoel van interne beheer versterk eers 'n lesing oor waadesisteme gegee is. 

word. Die terapeut moet waak daarteen Die wyse waarop 'n persoon gebeure in sy 

om te veel van 'n leiersrol te vervul, anders lewe beoordeel, word in 'n groat mate 

skryf die klient die betekenis en waarde be"invloed deur sy belewenis aan beheer, 

van die ervaring toe aan die terapeut. Die of die belewenis van afwesigheid van 

belewenis van mislukking is egter ook 'n beheer. (James, 1987 : 29). James erken 

belangrike faset van terapie, aangesien dat dit moeilik is om die terapie so te 

slegs suksesbelewing 'n onrealistiese beeld beplan dat daar 'n balans tussen 

van die werklikheid gee. Daarom word die suksesbelewing en mislukking kan wees. 

beplanning van situasies waar die klient Die gevoel van interne beheer en 'sukses 

slegs suksesse kan beleef, as oneties wat ek behaal het', is egter noodsaaklik vir 

beskou. Die ervaring dat hy beheer oor 'n die klient by wie daar 'n behoefte is aan 

situasie kan uitoefen wat normaalweg vir lewensvaardighede waardeur hy in staat 

horn problematies is, is egter een van die gestel word om in die samelewing te 

hoofdoelwitte van kognitiewe terapie, funksioneer. Dit sluit byvoorbeeld in die 

volgens Meeker. (1995:31). Deur die inoefening van sosiale interaksie 

probleemsituasie te analiseer deur middel vaardighede, motoriese vaardigheid en 

van vrae word die klient geleer om sy verbetering van selfbeeld. Persone met 'n 

situasie te oorweeg. Vrae is byvoorbeeld eksterne lokus van kontrole, is geneig om 

'Watter dinge maak jou kwaad by die huis?' nie self verantwoordelikheid vir hul lewe te 
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Verder word die klient geleer dat 'n gevoel aanvaar nie, wat liewer die rede vir dit wat 

van 'kwaad-wees' nie hoef oor te gaan tot verkeerd loop by iemand anders soek 

'n daad wat kwaad aanrig nie, maar dat (Grove, 1994:87), of net wag vir iemand 

hyself 'n keuse kan maak oor hoe hy anders om horn aan die gang te kry met dit 

daarop wil reageer, wat aan horn 'n gevoel wat gedoen moet word. 

van interne beheer verskaf. 

C. AANGELEERDE HULPELOOSHEID: C. OORSAKE VIR GEDRAG: Die meeste 

James (1987 31) beskryf verder die mense is geneig om dinge buite hulself die 

kognitiewe struktuur van aa,ngeleerde skuld te gee vir hul gedrag. Daar meet een 

hulpeloosheid, wat gevorm word deur te of ander oorsaak vir die gedrag gevind 

fokus op eksterne lokus van kontrole. word, meestal buite hulself. James 

Persone wat aangeleerde hulpeloosheid ( 1987:29) noem vier moontlike faktore wat 

reflekteer in hul gedrag, word veral gedrag be"invloed: (a)vermoe; (b)eie 

gekarakteriseer deur 'n persepsie van pogings; (c)moeilikheidsgraad en (d)geluk. : 

persoonlike onvermoe en 'n persepsie van Eersgenoemde twee faktore, naamlik 

onbeheerbare eksterne oorsake. Dit is die vermoe en eie poging is binne die individu 

taak van die musiekterapeut om die self gelee, tervvyl die moeilikheidsgraad en 

persoon te begelei in sy ontwi~keling van geluk faktore is wat buite jou beheer is. 

realistiese selfkennis en 'n gewaarwording Volgens James (1987:33) kan musiek op 

van beheer oor sy omgewing, wat gepaard verskillende wyses gebruik word om die 

gaan met die vermoe om die realiteite in klient se waarneming van beheer en 

die samelewing te hanteer. Op hierdie kontrole te verander deur die toepassing 

wyse word mislukking nie ten alle koste van gedragsmodifikasie tegnieke. 

vermy nie, maar op 'n realistiese manier (Gedragsmodifikasie tegnieke word onder 

gehanteer. (James, 1987 : 32). Selfkennis punt 2.4.5 bespreek). Die doelstelling van 

hou in 'n groot mate verband met 'n terapie is volgens hierdie skrywer om aan 

realistiese selfkonsep, wat tussen twee die klient die gewaarwording te gee dat hy 

pole . kan fluktueer na gelang van die persoonlike beheer kan uitoefen oor sy 

situasie en die persoon se belewenis van omgewing. Deur die eie poging wat hy 

sy eie vermoe binne die situasie. Figuur aanwend en sy vermoe te gebruik, kan hy 

2.1 beeld die positiewe en negatiewe beheer uitoefen. Die betekenis wat aan 

fluktuasie van die selfkonsep uit. suksesse geheg word in die 

(Oosthuizen & Petric, 1990: 1 O). terapiesituasie, word ook na situasies buite 

die terapeutiese omgewing oorgedra. Die 
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2.4.3 Musiek en emosies 

klient beleef sukses binne die terapie wat 

ook sy gedrag positief beYnvloed op ander 

terreine. 

Musiek is volgens Kaser (1993:16) 'n vorm van nie-verbale kommunikasie, omdat 

daar volgens die navorser .mense is wat glo dat hulle hul gevoelens op 'n musikale, 

wyse kan uitspreek wat hulle verbaal nie sou kon doen nie. Du Tait (1991: 13) skryf 

dat musiek hoofsaaklik 'n emosionele ervaring is. In aansluiting hierby, se Pretorius 

(1987:7 - 8) dat daar 'n sterk verwantskap is tussen gevoel en musiek, omdat mense, 

wanneer hulle gevra word wat musiek aan hulle doen, meestal reageer met 'n 

antwoord soos "dit laat my YQ..el ... " of "ek YQ.eJ. asof .... " Daar is al gese "music is an 

emotional language" waarmee oak bedoel word dat daar 'n verband is tussen die 

uitdrukking van emosies deur middel van musiek en die uitdrukking van emosies deur 

taal. Hierdie stelling veronderstel ook dat daar 'n verband tussen musiek en emosies 

is. 

Die rede vir die invloed van musiek op emosies, is gelee in die wyse waarop musiek · 

in die brein geprosesseer word. Die prosessering van musiek in die brein geskied 

gelyktydig in albei hemisfere, maar die betekenis wat in die linkerhemisfeer aan die 

musiek gegee word, verskil van die betekenis wat in die regterhemisfeer aan die 

musiek gegee word. In die regterhemisfeer word emosionele kwaliteite 

geprosesseer, en in die linkerhemisfeer word die musiek op 'n meer intellektuele, 

analitiese wyse geprosesseer. (Kaser, 1993: 17). Die kompleksiteit van die invloed 

van musiek Q.Q emosies en kognisie word deur Thaut (1989:55) opgesom wanneer 

hy se dat musiekterapeute metodes toepas waardeur affektiewe veranderings te 

weeg bring deur kognitiewe veranderings. Oor die verskille tussen emosie en 

kognisie word daar verder gese dat daar nie onnodige klem op kognisie, of hoe jy 

dink geplaas moet word in terapie nie: "It simply means that we get into the person's 

emotions through his cognition." (Beck, 1976 in Bryant, 1987:28). Thaut se verder dat 

affek of gevoelens die gevolg is van kognitiewe prosesse. Kognitiewe terapie, 

waardeur negatiewe gedagtes of foutiewe persepsies reggestel word, word toegepas 
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ten einde emosionele verandering te weeg te bring. 

Aangesien kognitiewe prosesse in albei hemisfere plaasvind, soos bo gesien, is dit 

nodig om verder daarop in te gaan. Delevan die brein, soos die neokorteks, die 

breinstam en die limbiese sisteem is gelyktydig verantwoordelik vir die veranderende 

prosesse wat plaasvind saam met dinge soos ouditiewe stimuli, drome, verbeelding 

en emosies. (Kaser, 1993: 17). Volgens sommige van die navorsing wat hiena volg, 

(byvoorbeeld Harris, 1989:22-23), blyk dit ook dat emosies 'n wedersydse invloed op 

kognisie en op fisiologiese veranderinge het. Musiek, wat 'n invloed op emosies, 

kognisie en die fisiologie het, het dus 'n verrykende invloed op die mens. · 

In figuur 2.2 word die wisselwerking tussen emosies, kognisie en fisiologiese 

veranderinge aangetoon, met musiek as die aktiveerder van die verskillende 

prosesse: 

Figuur 2.2 

Die wisselwerking tussen musiek, emosie, kognisie en fisiologie 

\ Kognisie 

Fisiologie 

Vervolgens word daar stilgestaan by die vergelyking van musiekterapie en musiek-in

terapie, met betrekking tot die invloed van musiek op emosies. 
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MUSIEKTERAPIE 

Tabel 2.4 

Musiek en emosie 

MUSIEK-IN-TERAPIE 

A. WERKLIKHEIDSGEBASEER: Die basis A. WERKLIKHEIDSGEBASEER: Die 

van elke musiekterapiesessie moet terapeut moet in die terapiesituasie waar 

bestaan uit musiekgebaseerde ervarings musiek gebruik word, aan die luisteraar 

wat die werklike lewe naboots en waarin musikale ervarings bied wat kenmerkend 

gedrag wat verandering moet ondergaan, en tekenend is van die werklike lewe. 

geoefen kan word. (Thaut, 1989:58; Wanneer hy na die musiek luister moet hy 

Smeijsters, 1993:226). Op hierdie wyse emosionele kwaliteite saam met die 

verander die musiekterapiesessie in 'n terapeut beleef wat hy dit ook in die 

gedragslaboratorium waar die klient kan alledaagse lewe kan raaksien en herken. 

ervaar. leer en oefen aan gewenste (Thaut, 1989:60). Die basis vir die gebmik 

optrede en gedrag. Hoewel die van musiek in terapie is dus lewens

terapiesituasie 'n replika van die ervaring, oefening in gedrag en die 

werklikheid is, soos gekonstrueer deur die aanleer van toepaslike gedrag. Deur 

terapeut, is dit egter ook vir die klient 'n musiek kan die klient sy 'donker' en sy 

vreemde ervaring. Dit is juis hierdie 'ligte' kant ontdek. Een oefening waardeur 

vreemdheid wat dit vir die klient moontlik selfkennis opgedoen kan word en 'n 

maak om te verander, omdat hy binne belewenis na die werklikheid oorgedra kan 

hierdie nuwe situasie 'n nuwe optrede kan word, is die ontdekking of belewenis van 'n 

oefen. Verder bied die musiekterapie- 'veilige sone' deur middel van musiek. 

sessie 'n unieke geleentheid om affektiewe (Harris, 1989: 10). Die stappe vir die 

of motiverende ervarings op te doen oefening is soos volg: 

waardeur gewenste terapeutiese 1. Oink aan 'n stuk musiek wat aan jou 'n 

veranderings te weeg gebring kan word. gevoel van veiligheid gee. Speel 'n 

Deur middel van affektiewe musikale opname daarvan, of as jy dit goed genoeg 

ervarings word terapeutiese take en ken, maak jou oe toe en verbeel jou da~ jy 

oefeninge bewerkstellig. Terapeutiese dit hoor. 

herstel het plaasgevind wanneer musikale 2. Let op die ervaring van veiligheid en 

uitdrukking, as simbool van die werklikheid sekuriteit wat jy voel wanneer jy luister. 

en van die nie-musikale handelinge van die Stel jouself oop en beskikbaar vir die 

normale leefwyse, verander het. gehalte daarvan. 

(Smeijsters, 1993:229). In die bespreking 3. Verbeel jou dat jy toegevou word deur 

van die verandering van die klient, vra hierdie veilige klanke. 
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musiekterapeut gesien. Teen die vierde voorsien van 'n bandopname met hulle 

sessie kon die klient haar gevoelens gunsteling musiek. Hulle het verskeie 

simboliseer in die musiek en teen die vyfde vraelyste voltooi, waarvan die laaste 

sessie het sy die terapeut toegelaat om die vraelys voltooi is terwyl hulle na die musiek 

improvisasie waardeur haar emosies geluister het. Die resultate van die 

gereflekteer is, vir 'n geruime tyd vol te vraelyste het getoon dat daar 'n afname in 

hou. Teen die einde van die terapeutiese pynbelewing was, maar ook 'n toename in 

sessies, was die klient in staat om suksesbelewing. 

verantwoordelikheid vir haar gevoelens en 

gedrag te aanvaar. 

C. SELFKENNIS EN SELFEKSPRESSIE: C. SELFKENNIS EN SELFEKSPRESSIE: 

Deur musiek te gebruik kan 'n mens jou eie Wanneer musiek in terapie gebruik word, 

'storie' vertel in terapie. (Beer, 1990:36). skep dit geleentheid dat die klient homself 

Deur musiek te maak, self op 'n instrument leer ken ten opsigte van sy emosies en 

te speel of te sing gee jy uitdrukking aan reaksies en om daaraan uitdrukking te gee. 

jou gedagtes en gevoelens, sonder dat jy Thaut (1989:60) noem dit 'n emosionele 

miskien onmiddellik besef wat dit is leerproses en stel 'n hierargie van vyf 

waaraan jy uitdrukking gee. Op hierdie stappe voor waardeur die klient begelei kan 

wyse kan maniere gevind word om die word met musiek. Die individu kan gehelp 

invloed van inhiberende faktore te word om (a) emosies te ervaar, (b)te 

verminder. Volgens Kaser (1993: 18) en identifiseer en (c)sy emosies verbaal of nie

Smeijsters, (1993:225) verskaf musiek 'n verbaal uit te druk, (d)die emosionele 

wyse waarop selfekspressie bewerkstellig kommunikasie van ander persone raak te 

kan word. Die musiek dra nie 'n spesifieke sien en en te herken; en (e)om aan te pas 

betekenis soos 'n taal nie, maar kan die in sy eie emosionele gedrag. Die stadige 

draer van belangrike emosionele polsslag van musiek wat byvoorbeeld 

boodskappe wees. In die klanke van die korrelleer met die asemhaling van 'n 

musiek tree jy buite jouself en gee die persoon, help die luisteraar om te ontspan,, 

musiek gestalte aan jou ervarings. Jy kry te mediteer en sy eie situasie te oordink. 

geleentheid om iets te se sonder om Volgens Gardner (1990:84) help 'n polsslag 

woorde te gebruik. Dit skep ook van sowat ses tot agt slae per minuut om 'n 

geleentheid om jou ware emosies te leer mens te kalmeer, wat waarskynlik ook die 

ken en benoem, soos woede. Jy leer rede is waarom die meeste mense graag 

hiermee saam hoe om dit te hanteer, na die see toe gaan om te ontspan. 
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daarmee oorbrug kan word en gevoelens telkens weer terugkom baie belangrik om 

meer vryelik gekommunikeer kan word. Vir jou onbewuste gevoelens, begeertes en 

die klient wat gewoond is aan streng behoeftes te probeer verstaan. Kaser 

beheer oor sy emosies en wat homself beweer volgens hierdie studie dat kliente 

verbaal baie goed kan uitdruk, kan dit baie by wie woorde aanhou maal nie gereed is 

bedreigend en angswekkend wees. Die om oor hul eie gevoelens te praat nie, 

belewenis van 'n intieme emosie in 'n terwyl die kliente by wie dieselfde melodie 

'openbare' situasie, kan skaamte of oor en oor gedraai het, onderdrukte 

skuldgevoelens tot gevolg he. Weerstand gevoelens teenwoordig was. Die deuntjies 

ontwikkel gewoonlik wanneer die klient nie en woorde is dus ontleed en aan die hand 

hierdie intieme emosie met ander persone van Kaser se teorie is dit verklaar dat dit 

wil deel nie. Dit is egter onbewuste bepaald boodskappe was van onbewuste 

gevoelens en die konflik teen die musiek gevoelens, begeertes en behoeftes by die 

ontstaan omdat musiek oor die vermoe klient. Die klankkleur van verskillende 

beskik om onbewuste emosies en instrumente kan volgens Gardner (1990: 

gevoelens oor te dra. Musiek is egter meer 228) ook bydra tot die verandering van 

as 'n manier waarop onbewuste gevoelens onbewuste gevoelens, omdat die 

uitgedruk kan word. Musiek is volgens klankkleur op verskillende wyses deurdring 

Hodges (1989 in Kaser, 1993 : 18) en tot die liggaam wat deur vibrasie daarop 

Aldridge (1995:31) een van die kragtigste reageer. Die onbewustelike proses wat 

wyses waarop gevoelens gekanaliseer kan plaasvind, veroorsaak dat daar 'n 

word. Deur musiek kan jy leer om veranderng by die klient intree wat deur die 

uitdrukking te gee aan gevoelens soos musiek veroorsaak is. 

droefheid, frustrasie, woede, blydskap en 

liefde en hoe om dit te hanteer. 

E. GEMOEDSTOESTAND: Gevoelens E. GEMOEDSTOESTAND: Die 

van konflik kan volgens Austin en Dvorkin gemoedstoestand waarin jy verkeer, dra 

( 1993:424) oorgedra word in die baie by tot die betekenis wat jy · aan 

musiekterapiesessie. Dit kan byvoorbeeld ervarings gee en die wyse waarop jy 

oorgedra word deurdat die klient weier om daaraan dink. Volgens Thaut (1989:56) is 

op 'n instrument te speel, of wanneer hy sy daar 'n duidelike invloed van die affek of 

konflik op die instrument uitspeel, dit met gevoel van die klient op sy kognisie en 

ander woorde hoorbaar maak. Wanneer verwante gedrag. In hierdie studie is 

hy sy konflik hoorbaar maak, is dit ook bevind dat 'n persoon makliker ongewenste 

56 



. 

moontlik om dit te hanteer tydens die denke kon verander terwyl hy in .'..o. goeie 

terapie. Voorbeelde hiervan kan wees as stemming was, as toe hy depressief was. 

die klient baie sag of uitermate hard speel. Daar is ook 'n duidelike verband gevind 

Moontlike intepretasies daarvan word deur tussen die gemoedstoestand en geheue, 

Smeijsters (1993:228) gegee: Deur baie leervermoe, motivering, sosiale gedrag en 

sag te speel kan die klient moontlik probeer kognitiewe funksies soos besluitneming en 

se dat hy nie gehoor wil word nie, terwyl hy jou gedagtes oor jouself. In 'n positiewe 

met baie harde spel moontlik die boodskap gemoedstemming is daar meer positiewe 

kan oordra dat hy nie die terapeut wil hoor materiaal beskikbaar wat al die genoemde 

nie. Konflik kan ook die vorm aanneem van faktore en nog meer kan be"invloed. In 

teenstrydighede, byvoorbeeld die klient se aansluiting hierby wys Thaut (1989:56) 

sigbare emosies teenoor die emosionele daarop dat kognisie beskou word as die 

boodskap wat hy op die instrument middel waardeur affektiewe reaksies verkry 

uitspeel. Die klient kom oenskynlik kalm word en vergelyk dit met twee kante van 

en tevrede voor, maar die musiek wat hy dieselfde muntstuk wat nie los van mekaar 

speel klink baie hartseer en ongelukkig. kan bestaan nie. Gorges (in Gardner, 

Teenstrydighede moet nooit ge"ignoreer 1990:90-91) skryf dat die breingolwe van 

word nie, maar die terapeut kan dit juis albei hemisfere kan sinkroniseer in 'n 

gebruik om sy gevoelens te reflekteer. Dit toestand van meditasie. In hierdie 

moet gesien word as 'n kommunikasiewyse toestand is die theta-breingolwe aktief en 

waardeur die terapeut vir die klient sy help dit die persoon om sy geheue te 

gevoelens interpreteer as 'n soort aktiveer en om op 'n onkritiese wyse 

simboliese uitdrukkingswyse. Die uiteinde verbale materiaal te aanvaar. Dit verhoog 

kan wees dat die terapeut die klient beter ook kreatiwiteit, byvoorbeeld die skep en 

verstaan, en vir die klient beter begrip van samevoeging van idees vir die oplossing 

homself, sy posisie en die hantering van van probleme. Alie 'tradisionele' metodes 

situasies. (Austin & Dvorkin, 1993:426). van kognitiewe of behavioristiese 

Die terapeut kan byvoorbeeld die situasie behandeling, soos byvoorbeeld verbale 

hanteer deur te se "ek kan sien daar is 'n oorreding, gedragsreels, insig-orientasie 

deel van jou wat nie vandag hier wil wees om foutiewe persepsies reg te stel, kan 

nie." Deur die gevoel te erken en ruimte te gekomplementeer word met metodes en 

maak daarvoor, skep die terapeut stimuli wat oor die unieke kwaliteite beskik 

geleentheid dat die klient uitdrukking om emosies QQ te wek en die gemoeds-

daaraan kan gee. toestand te be"invloed. (Thaut, 1989:56). 
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2.4.4 Die rol van die terapeut 

In enige terapeutiese situasie kan verwag word dat die terapeut 'n belangrike rol sal 

speel. Hoe die rolle gedefinieer word, sal seker afhang van faktore soos die eise van 

die situasie, die doelstellings van die sessie en die behoefte van die klient. Die rol 

wat die klient in die situasie speel, is eweneens belangrik, omdat die klient 'n 

bepaalde waardesisteem het, 'n bepaalde houding aangaande sy lewenservaring en 

sekere oortuigings en vaste gelowe het. Die vraag of hierdie vaste oortuigings 

rasioneel of irrasioneel is, is van belang vir die terapeut, aangesien dit die klient se 

siening van elke situasie inklee. Die terapeut se rol word dus nou belangriker, omdat' 

hy die een is wat die klient moet lei en begelei om enige moontlike onlogiese 

redenering vas te stel, te debatteer, uit te klaar en te weerle. (Bryant, 1987:27). 

Die rol wat die musiekterapeut vervul, word vervolgens vergelyk met die rol van 'n 

terapeut wat musiek as terapeutiese hulpmiddel in terapie gebruik. 

Tabet 2.5 

Die rol van die terapeut 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

A TERAPEUT IS LUISTERAAR: Die A TERAPEUT IS LUISTERAAR: Die 

musiekterapeut moet volgens Bull (1990:2) terapeut moet tydens die terapiesessie 

'n uitmuntende luisteraar wees, omdat hy intensief luister na die klient se verbale en 

onuitgesproke boodskappe moet raakhoor, nie-verbale boodskappe. Wanneer 'n 

maar ook na sy eie persoonlike reaksie op tegniek soos die Begeleide Droom 

die klient se response moet luister wanneer byvoorbeeld gebruik word, moet die 

daar musikale interaksie plaasvind. 

terme van die musiekterapeut 

beplanning van terapie, behels 

luisteraktiwiteit 'n luister-na-mekaar. 

In 

se 

die 

Die 

terapeut op die uitkyk wees vir enige ego

verdedigingsmeganismes, soos uiterlik 

waarneembare spanning. Dit kan ook na 

vore kom in die klient se verbale response. 

terapeut moet ingestel daarop wees om te Die terapeut kies byvoorbeeld die musiek 

kyk wat die klient doen en 'se' op sy met 'n bepaalde doel vir die terapie. Daar 

instrument, sodat hy daarop kan word byvoorbeeld 'n sekere standaard van 

respondeer en die 'boodskap' wat die klient struktuur benodig vir die sessie, maar daar 

oordra, kan aanvul en ondersteun. moet ook geleentheid wees om die klient 

(Jackson, 1994:5). Die terapeut se uit te daag tot deelname. Die musiek moet 
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hoofdoelwit met die keuse van musikale dus oor genoeg ambisie beskik om die 

respons is om die klient te ontmoet deur klient aan te spoor tot deelname. Die klient 

middel van die musiek. (Bull, 1990:5). Die moet met sy ervaring 'n aansluitingspunt 

terapeut behoort 'n nie-direktiewe en 'n on- kan kry by die musiek. Die terapeut moet 

outoritere houding op sy instrument te dus versigtig te werk gaan in die keuse van 

handhaaf, sodat daar 'n gelykheid in die die musiek, sodat die klient met sy 

musikale vennootskap kan ontwikkel. gemoedstoestand aansluiting kan vind 

(Austin & Dvorkin, 1993:424). Wanneer daarby. Verder moet die terapeut fyn luister 

daar weerstand by die klient aanwesig is en waarneem wat die respons van die 

teenoor die terapie of die terapeut, is dit klient is. Namate die sessie deur die vier 

raadsaam dat die terapeut sy musiek by fases beweeg, soos Summer (1985:85) dit 

die sogenaamde "energievlak" van die voorstel, moet die terapeut deurentyd 

klient laat aansluit. Die energievlak verwys betrokke bly by die klient. In die eerste 

na twee ekstreme in weerstand, naamlik fase word daar inleidend gesels met die 

hiperaktiwiteit of hipoaktiwiteit. (Simpkins, klient. Fase twee behels 'n ontspanning en 

in Austin en Dvorkin, 1993:424). toespitsing van konsentrasie. In fase drie 

Hiperaktiewe weerstand sou beteken 'n word daar vir sowat veertig minute na 

oormatige energieke en baie hoorbare musiek van die terapeut se keuse geluister 

teenkanting. Dit kan verbaal uitgespreek en in die vierde fase word die sessie 

word of op die instrument hoorbaar bespreek. Die terapeut moet dus 

gemaak word. Hipoaktiewe weerstand sal deurentyd waarneem wat die klient se 

traagheid en weiering tot deelname insluit. response is en dit interpreteer. Aan die 

(Steele, 1984:65). Die terapeut vind dus einde van die sessie word hierdie 

eerstens aansluiting by die vlak van waarnemings bespreek en die moonlike 

belewing van die klient en maak geleidelik onderliggende gevoelens wat daardeur 

klein aanpassings in sy response, met die gereflekteer kon word, word uitgelig. Die 

oog op die regte balans of totdat weerstand terapeut kry geleentheid om sy 

teen terapie afgebreek is. Dit word waarnemings te verifieer en die klient beter 

algemeen ervaar onder musiekterapeute te leer ken, terwyl die klient sy ware 

dat byna alle kliente een of ander tyd 'n emosies, herinneringe, assosiasies of 

vorm van weerstand ervaar teen verlangens na die oppervlak bring en 

musiekterapie. Dit kan weerstand wees homself ook beter leer ken en leer hoe om 

teen die speel van musiek, luister na, dit te hanteer. Die onderliggende 

gevoelens oor of praat oor die musiek. boodskappe in die verbale en nie-verbale 
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Wat die terapeut betref, is dit selfs moontlik response van die klient is dus baie 

dat daar 'n weerstand kan ontwikkel oor die belangrik vir die terapeut. 

gebruik van musiek in terapie en elke 

terapeut moet hiervoor op die uitkyk wees. 

(Austin & Dvorkin, 1993:425). 

B. TERAPEUT AS GIDS: Die terapeut tree B. BEGELEI IN VERANDERING: Die rol 

op as gids of tussenganger tussen die van die terapeut is om die klient in staat te 

klient en ~ betrokkenheid .by die musikale stel om veranderinge wat in die terapie 

proses, om die klient se reaksies tydens deur die gebruikmaking van musiek te 

deelname te interpreteer. Die' terapeut weeg gebring word, effektief te kan toepas 

artikuleer die musiek wat die klient op ander lewenssituasies. (Meeker, 

produseer in sy antwoord daarop. 1993:34). Wanneer die persoon in die 

(Smeijsters, 1993:224 ). Hierdie artikulasie terapiesituasie iets 'geleer' het en sy eie 

vind op die nie-verbale vlak plaas, voordat situasie her-evalueer, kan hy met behulp 

die gevoel wat by die klient mag bestaan, van metakognisie die betekenis van sy 

werklik in woorde uitgedruk word. Die nuwe kennis gebruik om sodoende 'n 

terapeut moet dus fyn waarneem op watter verandering aan te bring. Metakognisie 

wyse die klient moontlik besig is om verwys na die persoon se denke oor ~ 

homself verkeerdelik te beoordeel en denke, of sy bewustheid van sy denke. 

verkeerde aannames te maak. Wyses (Wiechers, 1994: 185). Volgens Mercer (in 

waarop dit na vore kom, is byvoorbeeld die Kapp, 1991:416) verwys metakognisie ook 

persoon se selfgesprek oor sy waardes, sy na die leerder se bewustheid van 

houding, gelowe en oortuigings. (Bryant, beskikbare strategiee wat hy in die 

1987:28). Die terapeut kan deur die leerproses kan aanwend. Metakognisie is 

bestudering van die klient se houding een van die mees algemene wyses waarop 

teenoor die musiek, 'n afleiding maak van 'n persoon te werk kan gaan wanneer hy 

die klient se lewenshouding in die homself evalueer. Die terapeut kan die 

algemeen. Wanneer verkeerde persepsies klient bewus maak van nuwe denke sodat 

in die terapie aangespreek word en hy sy verworwe kennis aangaande 

verander, kan die klient dit ook in sy homself, sy situasie en sy lewe kan toepas 

alledaagse lewe toepas en regstel. Die om self 'n verandering aan sy probleem te 

terapeut het ook die taak om op die uitkyk maak. Voorbeelde van metakognitiewe 

te wees vir enige weerstand teen die vaardighede sluit in beplanning, 

terapie. Dit kan na vore kom as vooruitskatting, kontrole, realiteitstoetse en 
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byvoorbeeld die houding, verbaliserings en beoordeling van jou eie pogings om take uit 

handelinge van die klient wat die proses te voer wat intellektuele vaardighede 

van verandering teenstaan. (Steele, vereis. (Nickerson, Perkins & Smith, 

1984:65). Wanneer weerstand voorkom, 1985: 156). Die terapeut kan in sy 

word die proses van insig in jou eie beplanning van die sessie oefeninge insluit 

onderliggende konflik vertraag en die klient waarmee die klient hierdie vaardighede kan 

behou as't ware sy ou neuroses, die ou ontwikkel. Die klient kan byvoorbeeld leer 

bekende word vertroetel, die onvolwasse om sy eie reaksies te oorweeg en te 

optrede word in stand gehou. (Austin & herbeplan, deur 'n vooruitskouing te maak 

Dvorkin, 1993:423). Dit is die taak van die van wat die ander persoon se reaksie gaan 

terapeut om die klient te help om sy wees. Die terapeut kan horn help om 'n 

weerstand geleidelik af te breek, soos die verandering in sy gedrag aan te leer. 

lae van 'n ui verwyder kan word. 

C. MUSI KALE ERVARING: Die C. BEPLANNING EN KONTROLE: Die 

musiekterapeut wat 'n musikale respons terapeut moet volgens Hadsell (1993:61) 

gee tydens die sessie met die klient, gee die terapiesessie kontrolleer deur die 

dit in 'n groot mate vanuit sy eie musikale uiterlike struktuur daarvan te beheer. Die 

ervaring. Om sinvol musikaal te kan faktore wat by die uiterlike struktuur 

funksioneer, word 'n verskeidenheid ingesluit is, is byvoorbeeld die tyd wat aan 

vermoens, vaardighede en ervaring vereis, aktiwiteite bestee word, die toerusting wat 

soos byvoorbeeld emosionele reaksies, gebruik word, die keuses wat aan die klient 

analitiese vermoe, intellektuele vermoe en gegee word, die hulpmiddels wat gebruik 

perseptueel-motoriese vaadigheid. (Thaut, word, die riglyne of opdragte wat aan die 

1989:56). Hoe beter die terapeut musikaal klient gegee word en die aktiwiteite wat 

opgelei is, hoe beter behoort hy daarin te saam beplan word. Deur 'n balans in die 

slaag om die doel te bereik om te hoor wat uiterlike struktuur te verkry, word 

die klient wil 'se' en om daarop te angstigheid by die klient verminder en die 

antwoord. (Bull, 1990:4-5). Die moontlikheid van 'n positiewe affektiewe 

musiekterapeut steun in die toepassing van verandering word verhoog. Die klient weet 

musiekterapie baie sterk op die beginsel wat van horn verwag word, hy ontvang 

van 'vraag en antwoord' en dan spesifiek in leiding van die terapeut in verband met die 

'n musikale sin waar die terapeut fyn moet uitdagings wat aan horn gestel word, hy 

luister en interpreteer wat hy hoor in sy leer die konsekwensies van sy gedrag ken 

'antwoord' wat hy op sy instrument gee. en dit maak dit moontlik vir die terapeut om 
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Die terapeut behoort oor die vermoe te vir die fisiese, emosionele en kognitiewe 

beskik om musiek te produseer wat vir die behoeftes van die klient te beplan, ten 

klient betekenisvol is - wat vir die klient einde die terapeutiese doelwitte te kan 

klink na "that something inside which bereik. (Hadsell, 1993:62-63). Die terapeut 

resonates to sound without words" en wat moet die klient se behoeftes op 'n 

die geleentheid bied dat die klient op 'n kreatiewe wyse aanspreek en aanpassings 

wyse kan respondeer wat in geen ander kan maak tydens die verloop van die 

benaderingswyse moontlik is nie. (Bull, sessie. Wanneer 'n probleem opduik, moet 

1990:5). Dit skep die moontlikheid om deur hy na elk van die bogenoemde elemente 

middel van musiek weereens te 'antwoord' kyk en probeer vasstel of daar met enige 

op die begrip, ondersteuning en weerklank van hulle 'n aanpassing gemaak moet 

van sy eie gevoelens, wat hy gehoor het in word, sodat die terapeutiese doelwit bereik 

die musikale respons van die terapeut. Dit kan word. Birkhead (1993:2) skryf dat daar 

is dus duidelik dat die musikale respons gewaak moet word teen 'n lukraakfe 

van die terapeut baie belangrik is om aanwending van musiek in die terapeutiese 

hierdie terapeutiese rapport te stig met die situasie. Musiek moet baie meer doelwit

klient. Daarom is die terapeut se musikale georienteerd aangewend word as wat dit 

opleiding en vaardigheid so belangrik. net 'n losse benadering is van 'kom-ons-

kyk-wat-gebeur.' 

D. REFLEKTERING: Wanneer die terapeut D. KEUSE VAN MUSI EK: Deur middel van 

moet besluit wat sy of haar musikale musiek word sekere assosiasies gevorm 

respons gaan wees, is die rol van die wat effektief in emosionele terapie 

terapeut verder daarin gelee dat hy nie van toegepas kan word. Pretorius (1987:7 - 8) 

vrolike, opgewekte musiek gebruik sal skryf byvoorbeeld hoe hierdie beginsel in 

maak wanneer die klient bedruk en die behandeling van depressie gebruik kan 

depressief is nie. In teendeel, die terapeut word: Musiek beskik oar die eienskap om 

sal eerder diep, danker klanke gebruik wat 'n mens se aandag af te trek van jou 

die klient se gemoedstoestand reflekteer. onmiddellike situasie en om jou gedagtes 

Volgens Gardner (1990:78) is dit die mees van die oorsake af te lei. Musiek tree 

effektiewe wyse om met 'n ritme te begin tussen die depressiewe persoan en sy 

waarmee die klient besig is en depressie in, aangesien dit die bewustheid 

daarvandaan geleidelik te beweeg na 'n binnedring en die persaon dwing om van sy 

ander verlangde ritme. (Die sogenaamde depressiewe gedagtes af te sien. Om dit te 

ISO-beginsel). Die hartklop word beskou as bereik beveel Thaut (1989:60) aan dat die 
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die oer-ritme en dit word die maklikste terapeut eers musiek gebruik wat ~ die 

nageboots op 'n trom. Daarom is dit gemoedstoestand van die klient aansluit, 

dikwels 'n natuurlike keuse van instrument waarna daar probeer moet word om sy 

om te gebruik. Die toepassing van die ISO- gemoedstoestand te verander deur die 

beginsel skep 'n atmosfeer van begrip en musiek geleidelik te verander. Dit sou 

vertroue tussen die terapeut en die klient. beteken dat daar nie vir 'n depressiewe 

(Gardner, 1990:79). Die klient se persoon opgewekte musiek gespeel sal 

persoonlike musikale uitdrukking is uit die word aan die begin van die sessie nie, 

aard van die saak 'n belangrike komponent maar dat musiek gebruik sal word wat sy 

van die terapie, maar dit is die rol van die depressiewe gevoelens reflekteer. 

terapeut wat onontbeerlik is vir musikale Volgens Harris (1989:22) is die gebruik van 

interaksie om plaas te vind. (Smeijsters, musiek waardevol om 'n persoon in kontak 

1993:227). Dit is in die terapeutiese te bring met sy emosies en om dit te 

verhouding wat tot stand kom dat die integreer. Die bindende faktor tussen 

musikale produk geskep word. In hierdie musiek, die liggaam en emosies is volgens 

proses ervaar die klient dat sy innerlike Sessions (in Harris, 1989:23) beweging, 

toestand raakgesien en erken is, wat dit naamlik beweging in die musiek waardeur 

moontlik maak dat daar wegbeweeg kan emosies en spanning ook in beweging 

word daarvan. Die kombinasie van die gebring word. Die emosionele betekenis 

musiek en die ware ontmoeting tussen die wat aan die musiek gegee word, is dus 

klient en die terapeut deur middel van verbind aan die persoonlike betekenis (of 

musikale response kan die beginpunt van beweging) wat die luisteraar daaraan gee. 

genesing en verandering in die innerlike Die musiek word 'n middel waardeur 

toestand van die klient wees. (Bull, 1990: onderliggende energie gekanaliseer kan 

4 - 5). Dit is 'n besondere kenmerk van word, byvoorbeeld emosionele spanning of 

musiekterapie dat sielkundige en helende ontspanning, angstigheid of ems. 

prosesse moontlik gemaak kan word deur Fisiologiese faktore kan uiterlike tekens 

musikale prosesse wat plaasvind. Hierdie wees van sulke emosies, byvoorbeeld die 

positiewe ervaring kan die klient help om sy gejaagde of vlak asemhaling. Die keuse 

huidige situasie in die oe te kyk en te van musiek is dus 'n belangrike faktor in 

aanvaar en om verandering aan te pak. terapie. 

E. OPLEIDING: Die opleiding van die E. OPLEIDING: Terapeute wat musiek in 

musiekterapeut is volgens Bryant (1987:30- terapie wil gebruik, in kombinasie met 

31) belangrik, omdat daar volgens die spesifieke tegnieke, soos die Begeleide 
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skrywer drie partye in die terapie betrokke Droom, moet volgens Bonny (1989:8) oor 

is wat gei"ntegreer moet word: (a) die klient spesiale opleiding beskik. Die gebruik van 

- dit is die persoon wat 'n emosionele of 'n spesiaal-voorbereide musiek waardeur die 

funksionele versteuring ervaar (Let wel nie verbeelding aangewakker word en die 

'n organiese versteuring nie.); (b) die voorbereiding van 'n terapiesessie, is die 

musiek - wat binne een van twee kontekste makliker gedeelte van die terapie. Die 

gedefinieer kan word, naamlik musiek gehalte van die terapeut se opleiding en 

uitvoering of musiek beluistering; en (c) die kennis in die velde van musiek en 

musiekterapeut - 'n persoon wat formele sielkunde speel 'n ewe belangrike rol. 

opleiding ontvang het in die teorie en Daarby moet die terapeut oor ~ fisiese 

hantering van psigologiese en kognitiewe en geestelike gesondheid beskik, in 'n 

prosesse en beginsels van menslike persoonlikheids-verdiepingsproses wees, 

gedrag ten einde enige wanfunksionele 'n stewige filosofiese grondslag he en oor 

gedrag te probeer verbeter, deur die 'n gesonde selfbeeld beskik. Die terapeut 

toepassing van musiek-verwante ervarings. moet ook onwrikbaar glo in die helende 

Daarby moet die musiekterapeut volgens krag wat daar in elke individu is. Dit is ook 

Du Toit (1991:11) minstens twee musiek- belangrik dat die musikale detail van die 

instrumente kan bespeel en 'n deeglike musiek wat in terapie gebruik word, aan die 

kennis he van alle soorte musiek. Dit terapeut bekend sal wees, sodat hy die 

. ·. · behels dus 'n formele opleiding in musiek klient betekenisvol daardeur kan begelei en 

aan 'n musiekdepartement. lndien die die nodige terapeutiese rapport kan stig. 

musiekterapeut nie oor die behoorlike 

opleiding beskik nie, sal hy/sy nie in staat 

wees om hierdie drie faktore te kan 

integreer in musiekterapie nie. 

2.4.5 Musiek en ander terapeutiese tegnieke 

Vanuit die literatuur is dit duidelik dat daar baie verskillende toepassings gemaak kan 

word met musiek in terapie. Selfs musiekterapeute gebruik ander terapeutiese 

tegnieke in kombinasie met musiek, in musiekterapie. Die moontlikhede om 

verskillende tegnieke te kombineer, is legio. In tabel 2.6 word 'n aantal tegnieke 

bespreek wat in kombinasie met musiekterapie of musiek in terapie gebruik is. Die 

gebruike van die tegnieke word saver moontlik met mekaar vergelyk in die twee 

tabelle. 
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Tabet 2.6 

Musiek en ander terapuetiese tegnieke 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

A. ONTSPANNING: Musiekterapie kan 'n A. ONTSPANNING: Musiek kan 'n 

effektiewe bydrae lewer tot die ontspanning uitstekende stimulus wees vir die 

van 'n klient, soos in die navorsing van toepassing en oefening van ontspannings

Thaut (1989:160) beskryf word. tegnieke. Hughes en Birkhead (1993:6) 

Hiervolgens kry die klient geleentheid om in beveel aan dat die klient musiek sal vind 

'n groep deel te neem aan musikale waarvan hy hou en in 'n regop posisie sal 

improvisasie op perkussie instrumente, sit en luister. Die musiek sal self sorg vir 

klawerbord en kitaar. Die terapeut leer vir die ontspannende effek op die liggaam en 

hulle elementere metodes van improvisasie gees van die luisteraar. Die effek van die 

waarmee · musikale en emosionele temas musiek word bereik deur die korrelasie wat 

uitgebeeld kan word, byvoorbeeld woede, plaasvind tussen die breinritmes en die 

geluk, feestelikheid of verligting. Verder musikale polsslag., Gardner (1990:88-91) 

word daar gebruik gemaak van die bespreek vier klassifikasies van breingolwe 

herhaling van ritmiese patrone. Een wat deur musiek gedupliseer kan word, 

kenmerk van improvisasie waarmee die naamlik Beta-golwe, die vinnigste 

terapeut deeglik rekening moet hou, is dat breingolwe wat in 'n wakker toestand 

die verloop van die musiek enige oomblik voorkom; Alfa-golwe, wat 'n bietjie stadiger 

in 'n ander rigting kan gaan, dat die musiek is en voorkom wanneer daar ontspan word 

elke moment kan verander en dat die in 'n wakker toestand; Theta-golwe, baie 

deelnemers voortdurend met 'n nuwe stadige golwe wat voorkom wanneer daar 

situasie gekonfronteer word deur die spel in 'n semi-slaaptoestand of 'n diep 

van die ander deelnemer. (Smeijsters, meditasie verkeer word; en Delta-golwe, 

1993:227). Voordat die sessie begin, die ultrastadige breingolwe wat voorkom 

voltooi die pasiente 'n vraelys waarop hulle wanneer in 'n diep slaap verkeer word. 

hulself beoo~deel in terme van hoe Deur gereelde herhaling word die effek 

ontspanne hulle voel en wat hulle dink. verhoog en die ontspanne toestand word 

Direk na die sessie is dieselfde vraelys vinniger bereik en langer behou. In die 

weer voltooi en die resultate word dan met terapiesessie speel die musikale persepsie 

mekaar vergelyk. Van die tipe vrae en van die klient en die strategie van die 

antwoorde wat ingesluit is, was terapeut beide 'n belangrike rol. Thaut 

byvoorbeeld: (1989:160) se ook dat musiek 'n positiewe 

( 1) f::!.Q§ ~ §Is .QQY? Die antwoord kon op effek skep waarmee saam ontspan kan 
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'n skaal van 1 - 1 O aangebring word, waar word en wel deur die positiewe affektiewe 

1 staan vir: baie hartseer, mismoedig, toestand wat saam met musiek ontstaan. 

depressief; en 1 O vir: baie gelukkig, In hierdie studie waar musiek in die terapie 

opgewek, vrolik. met drie verskillende groepe psigiatriese 

(2) Hoe ontspanne is ek nou? Op die skaal pasiente toegepas is, is bevind dat musiek 

sou 1 kon wees: baie gespanne, styf, die grootste impak gehad het op die wyse 

angstig; en 1 O: baie ontspanne, vol vrede. waarop die persoon self oordeel oor hoe 

(3) Wat dink ek van myself en~ lewe? ontspanne hy is. (Thaut, 1989:163). In die 

Volgens die skaal sou 1 ken wees: proses om by hierdie inligting uit te kom, is 

negatief, kwaad, verward, , slegte daar gebruik gemaak van 'n metode waar 

herinneringe; en 1 o kon wees: positief, die klient in een sin moes se wat die mees 

goeie gedagtes oor myself, insig in my belangrike ervaring is wat hulle in die 

probleme, goeie herinnerings. Met die deelname aan die musiekterapiesessie 

ontleding van hierdie resultate is bevind dat gehad het. Die response van die kliente is 

deelname aan 'n musiekterapie-sessie baie in die volgende 11 kategoriee ingedeel 

bygedra het om kliente, of in hierdie geval, volgens die inhoud daarvan: 

pasiente te laat ontspan. 

Kategorie Voorbeeldsinne 

Onmiddellike Laat my geed, opgewek, 

verandering 

in gevoel 

Kognitiewe 

prosessering 

gelukkig voel; wek gevoelens 

by my op; ek voel beter. 

Laat my dink oor myself, my 

verhoudings, my I ewe; 

verhelder my denke; help my 

om dinge beter te verstaan. 

Ontspanning Help my om te ontspan, my lyf, 

gedagtes of emosies ontspan; 

dit is strelend. 

Herroeping Bring goeie herinneringe terug; 

van geheue/ gevoelens of gedagtes wat ek 

assosiasies lanklaas gehad het; herinner 

my aan iets of iemand. 

Spesifieke Laat my vry voel; bring weer 

emosionele/ liefdevolle gevoelens na vore; 

motiverende gee vrede of inspirasie; is 
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response kalmerend. 

Affektiewe Help my om my gevoelens uit 

prosessering te sorteer; om my emosies te 

beheer; verander my hartseer. 

Spanning of Dit verlig spanning; verminder 

verligting woede; help om minder druk 

van woede of frustrasies te ervaar. 

Sosiale of Geniet dit om saam met ander 

groeps- te wees; leer van ander se 

interaksie gevoelens en gedagtes; skep 

eenheidsgevoel in die groep. 

Self-

ekspressie 

Musiek

waardering 

Geestelike 

gevoelens 

Kan my gevoelens en 

gedagtes makliker uitspreek. 

Kry geleentheid om na goeie 

musiek te luister. 

Help my om te mediteer; gee 

aan my 'n geestelike ervaring. 

C. VISUALISERING: Musiek word saam C. VERBEELDINGSTEKS: Russell 

met visualisering gebruik om die_klient te (1992:521) maak gebruik van bekende 

help om 'n kognitiewe prentjie te vorm van kalmerende musiek saam met verbeelding 

die beeld wat hy in sy gedagte sien. in die behandeling van angs. Sy 

(Harvey, 1998: 12). Deur middel van die verbeeldingsteks lui as volg: 

musiek kry die klient geleentheid om 'n Sd gemaklik en haal stadig asem - tussen 

problematiese lewenssituasie op 'n drie en vyf asemhalings per minuut. Trek 

simbloiese wyse te herkonstrueer. Die 'n vol, diep asemteug deur die mond in, 

musiek help in hierdie situasie nie net om hou dit 'n rukkie op en asem stadig uit deur 

beelde uit die geheue te verhelder nie, die neus terwyl jy tot v'jf tel. Asem in, asem 

maar dit funksioneer verder ook in die uit, in deur die mond, uit deur die neus. 

netwerk.van assosiasies wat saam met die Ontspan, asem in, en uit. Verbeel jou my 

geheue gevorm is. (Harris, 1989: 115-116). stap a Ileen op die strand; dit is in die 

So help dit om die ervaring of emosionele middel van Oesember. Dit is baie lekker 

kwaliteite van die lewenservaring te warm. Oit is vytuur in die middag. Die son 

herroep in die verbeeldingsproses. (Thaut, het nog nie begin sak nie, maar dit raak net 

1989:59-60). Die proses waardeur die laag op die horison. Die son is 'n 

gemoedstemming van die ervaring ook 
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verlig word in die verbeeldingsoefening, verblindende goudgeel, die lug is 'n 

kan bydra om die traumatiese ervaring briljante, helder blou, die sand is 

hanteerbaarder te maak. Die geleentheid glinsterend wit in die sonlig. Jy trek jou 

word geskep om daaroor te begin praat en skoene uit en voe/ die warm, nat, term 

dit vorm deel van die strategie om dit te gespoelde sand onder jou voete .. .. (pouse). 

leer hanteer. Die tegniek van "Empty Proe en ruik die soul van die seesproei. Jy 

Lizzy" (Meeker, 1995:31-33) word as volg kan dit proe asjy jou lippe aflek. Jy hoor 

toegepas: Die kinders leer 'n liedjie van die slae van die branders, die ritmiese 

Lizzy wat baie kwaad word namate die dag beweging na en van die strand af, heen en 

vorder. Sy kom tot 'n woede-uitbarsting terug gaan die water oor die strand. Jy 

waarin sy haarself en ander emosioneel hoor die veraf roep van 'n seemeeu terwyl 

seermaak. Sy voel leeg en ongelukkig jy verder stap .... (pouse). Jy voe/ die warm 

daarna. Sy moet leer dat dit nie verkeerd son op jou skouers en Jaat die warmte toe 

is om kwaad te word nie, maar om haar om jou hele Jiggaam te verhit. Jy kom 

woede op 'n meer konstruktiewe manier te skielik op 'n sandduin af, 'n hoop spierwit 

hanteer. Die kinders maak hulle oe toe sand. Daar groei heldergeel botterblomme 

terwyl die terapeut 'n storie vertel van alles en diep pienk mosrosies bo-op die duin. Jy 

wat Lizzy gedurende die dag ervaar het sit bo-op die kroin en kyk uit oor die see. 

waarvoor sy so kwaad geword het. Hulle Die see lyk soos 'n silwer spieel wat die 

moet hul verbeel dat hulle Lizzy is en moet son/ig weerkaats, 'n massa van suiwer wit 

deur hul gesigsuitdrukkings probeer Jig waama jy doelbewus staar. Terwyl jy so 

voorstel hoe hulle dink sy gelyk het aan die na die son se weerkaatsing in die water 

einde van die dag. Hulle moet na mekaar staar, begin jy pers kleurv/ekkies sien wat 

se uitdrukkings kyk en dit probeer dansend met die silwer Jig vermeng raak. 

identifiseer en beskryf. In die proses moet Die hele lug is gevul met pers en silwer. 

hulle probeer om konstruktiewe oplossings Daar is 'n pers lyn op die horison; 'n pers 

te gee vir die hantering van Lizzy se ligkrans om die blomme ... (pouse). Die son 

probleme gedurende die dag. Op 'n begin nou onder gaan. Met elke beweging, 
werkvel waarop "Empty Lizzy" geteken is, 

met elke roering van die son nader aan die 
moet hulle woorde inskryf wat die 

see, raak jy meer en meer ontspanne. Die 
gevoelens beskryf waarmee sy haar kan 

lug begin rooi kleur, word helderrooi, pienk, 
vul in plaas van net met woede. Hulle kan 

ook prentjies in haar lyf teken om haar te 
rooi-gee/, goud en oranje soos die son 

sak ..... (pouse). Jy kyk op in die lug. Dit 
help om haar gevoelens beter te verstaan. 

word 'n helderblink sterrenag. Die geklop 
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Die kinders kry oak geleentheid om rand te van die branders, die reuk en smaak van 

beweeg in die klas op maat van musiek wat die sand,· die see die Jug ... (pouse) en jy 

in twee verski,llende style is: vinnige musiek voe/ asof jy weggedra word - op en weg in 

in 'n mineu?toonsoort; of ligte akkoorde in die Jug - asof jy een word met die 

'n majeurtoonsoort wat geluk of geen oneindigheid. Jy sweet in die Jug. Jy voe/ 

bekommernis uitbeeld. Die kinders het oak Jigter as ooit tevore. Jy is 'n pragtige 

geleentheid om na 'n sekere gloeiende blou-wit fig. Jy is gemaak van 

gesigsuitdrukking te soek op mekaar se ongelooflike mooi gloeiende fig. En omdat 

gesigte, soos geluk, opgewondenheid, jy van fig gemaak is, kan jy nou na enige 

hartseer, angs of woede. Met hierdie plek gaan waarheen jy graag wi/ gaan en jy 

tegniek word die kinders gehelp om hul eie kan daar bly vir so lank as wat jy wil .... 

woede te kan hanteer op 'n konstruktiewe (pouse). Ek gaan nou tot by drie tel. Op 

wyse. 

D. ALFABET GEVOELENSLIEDJIE: 

die derde telling, gaan jy jou oe oopmaak 

en jy sal vo/kome verfris en totaal 

ontspanne voe/. 1, 2, 3... Met gereelde 

herhaling van hierdie ontspanningsoefening 

en verbeeldingsvlug, kan die klient dit later 

self toepas wanneer hy dit nodig het. 

D . STEMMINGSWIEL: Die gebruik van 

Brodeur (1989:21 - 23) gebruik die Alfabet die Stemmingswiel, wat ontwerp is deur 

gevoelensliedjie met kinders by wie daar 'n Hefner, (Thomas, 1991:10) het ten doel om 

onvermoe bestaan om hul gevoelens die klient in 'n emosionele ekwilibrium te 

effektief uit te spreek. Elke letter van die bring. Behandeling begin met die 

alfabet, staan vir 'n ander gevoel, vasstelling van die klient se huidige gevoel. 

byvoorbeeld A staan vir "angry", B vir Die terapeut begin om musiek te speel wat 

"bashful", ensovoorts. Die gebruik van die die klient se gevoel reflekteer - die 

Alfabetliedjie is eenvoudig en tog sogenaamde ISO-beginsel van gelykheid. 

gestruktureerd, omdat dit aan die kind Daarvandaan word daar geleidelik 

geleentheid tot eie deelname en 'n wye opgewerk na iets meer opgewek en vrolik, 

verskydenheid ervarings bied. Die kind terwyl die klient bewustelik van een 

kan sy gevoelens in die liedjie identifiseer gemoedstemming na 'n volgende begelei 

en benoem, terwyl hy homself in die proses word. Nadat die terapeut musikale 

beter leer ken en sy emosies kan leer voorbeelde van elk van die dele gespeel 

hanteer. Hierdie hulpmiddel is veral handig het en die wiel verduidelik het, word ander 
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wanneer met kinders gewerk word vir wie musiekopnames gespeel terwyl die klient 'n 

dit moeilik is om te kommunikeer. Die keuse maak van die beskrywende woorde 

interaksie tussen die simboliese taal van op die stemmingswiel. Die stemmingswiel 

musiek en die spel of sang van die kind is ontwerp volgens die beginsel dat musiek 

stel horn in staat om dit uit te spreek wat hoofsaaklik agt verskillende gemoed

andersinds moeilik sou wees. Die terapeut stemmings kan skep. Die wiel is in agt 

help verder om die kind te begelei in die dele verdeel en in elke deel is 'n aantal 

oplossing van sy probleme. Brodeur maak byvoeglike naamwoorde aangebring wat 

verder gebruik van musikale stories. verwant aan mekaar en verenigbaar is. 

woorde en komposisie van die klient self Enige naasliggende twee groepe kan iets 

waardeur sekere ideas gevestig word en met mekaar in gemeen he en twee groepe 

die kind gelei word om homself beter te wat regoor mekaar in die wiel gerangskik 

verstaan. Die karakters van die musikale is, vorm teenoorgesteldes van mekaar. 

storie verteenwoordig direk of indirek die Negatiewe gemoedstoestande sou 

kind self. Die toepassing van hierdie byvoorbeeld insluit, spanning of depressie; 

tegnieke skep 'n geleentheid vir die opbou en daar word dan gepoog om geleidelik na 

van die kind se selfbeeld, wat bydra tot 'n 'n meer positiewe gemoedstoestand te 

gelukkiger affektiewe belewenis en dit skep beweeg; of 'n positiewe gemoedstoestand 

die regte atmosfeer waarbinne leer word verder versterk. Die musiekprogram 

makliker kan plaasvind. Die musikale kan vir die klient op band geneem word 

storie kan begin met kort stukkies sodat hy dit tuis ook kan gebruik. Die 

improvisasie deur die kind self. Met volgende skema gee 'n uiteensetting van 

verloop van die sessie word dit langer, die verwantskap tussen musikale 

ritmies en melodies meer georganiseerd en uittreksels en die oorheersende 

beplan. Dit verskaf dan waardevolle gemoestemming in elke segment van die 

inligting van die kind se selfagting en stemmingswiel volgens Du Toit. (1991: 11-

beplannings-vaardighede wat sy eie lewe 14). Sien Addendum A vir die 

en omgewing betref. Hierdie inligting maak Stemmingswiel. 

dit vir die terapeut moontlik om meer 

effektiewe leiding te gee in die terapie, 

omdat die behoeftes en sterk punte van die 

kind al meer na vore kom. 

E. GEDRAGSMODIFIKASIE: Die meeste E. GEDRAGSMODIFIKASIE: In die 

Behavioristiese tegnieke is gemoeid met terapiesituasie kan musiek effektief 
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§osiale aspekte van gedrag, wat aangewend word saam met gedrags

geleentheid bied dat leer in 'n sosiale modifikasietegnieke. Hierdeur kan 

omgewing kan plaasvind. Met terapeutiese doelstellings bereik word, 

musiekterapie word twee unieke soos byvoorbeeld om onvanpaste gedrag 

geleenthede tot sosiale ervarings geskep: te verminder of om kommunikasie 

(a)sosiale gedrag word gestruktureer vaardighede te verbeter .. (James: 1987:30f,; 

random affektiewe of motiverende Deur die gebruik van basiese 

ervarings, met ander woorde, sosiale versterkingstegnieke word positiewe 

interaksie word bewerkstellig deur die gedrag vasgele. Grove (1994: 146-151, 

gebruik van musiek-gebaseerde aktiwiteite 156-167) kombineer visualisering en 

wat oak bydra tot die opwekking van verbeelding met die vaslegging van goeie 

emosies of gevoelens; (b)deur deelname gewoontes, die opheffing van die selfbeeld 

aan musikale aktiwiteite word sosiale en die uitwissing van negatiewe gedagtes 

vaardighede QQ 'n affektiewe vlak beoefen, en herinneringe. Sy beveel aan dat hierdie 

aangesien die musiekterapie-aktiwiteite tegnieke dikwels herhaal sal word, dat dit 

baie kan bydra om 'n skaam, ingeoefen word sodat die effek daarvan 

vreesbevange of onbevoegde persoon enige tyd verkry sal word wanneer 'n 

belangstelling in sosiale aktiwiteite te gee. persoon in 'n situasie is waar hy sy gedrag 

(Thaut, 1989:59). Waar die Behaviorisme wil verander. Die verandering van gedrag 

dus fokus op die verandering, inoefening gaan dus gepaard met 'n wilsbesluit van 

en vasle van gedrag, skep hierdie sosiale die persoon self om te wil verander en is 

en affektiewe tegnieke dus uitstekende nie alleen afhanklik van die inset van die 

geleentheid om by te dra tot hierdie terapeut nie. 

doelstellings. 

F. RASIONELE EMOSIONELE TERAPIE: F. BEGELEIDE DROOM: Die Begeleide 

Bryant (1987:30-34) beskryf die toepassing Droom as tegniek is baie bruikbaar saam 

van musiekterapie saam met die Rasionele met musiek. (Bonny, 1989: 7-9; Summer, 

Emosionele Terapie. (RET). In die proses 1985 : 83-90; Harris, 1989 : 111-115). 

van integrasie van die twee terapeutiese Hierdie navorsers gebruik die afkorting GIM 

tegnieke, naamlik musiekterapeutiese en vir die toepassing van Guided Imagery and 

RET-tegnieke, is die klient, die musiek en Music, wat as volg gedefinieer word: "It is 

die musiekterapeut belangrik. In hierdie described as 'n process that focuses on the 

terapeutiese opset waar daar van musiek conscious use of imagery which arises in 

gebruik gemaak word, word die rasionele response to a formalized program of 
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en irrasionele waardes, houding en relaxation and music to effect self

oortuigings van die klient geprojekteer in understanding and personal growth 

die manier waarop hy die terapie benader. processes in the person". (Bonny, 1989:7). 

Die wyse waarop hy homself beoordeel, sy Die Begeleide Droom is dus die luister na 

gevoel van waardeloosheid of musiek in 'n ontspanne toestand wat die 

onbevoegdheid uitspreek, of dat hy nie verbeelding stimuleer. (Summer, 1985:85). 

deur ander waardeer word nie, lei tot ego- Verbeelding word deur hierdie skrywer 

angs en emosionele spanning. 'n Persoon gedefinieer as enige gevoelens, gedagtes, 

met hierdie simptome voel dat (a)hy nie na fisiese sensasies, herinnerings, fantasiee 

waarde ~ word nie; (b)hy moet of of ervarings wat gestimuleer word deur die 

behoort goed te presteer volgens die musiek. Die musiek wat meestal daarmee 

oordeel van ander; en (c)dat dit s/eg of saam gebruik word, is wat in die westerse 

katastrofies is wanneer dit nie gebeur nie. kultuur bekend staan as klassieke musiek. 

Volgens Bryant kan musiekterapie effektief Die musiek word uitgesoek op die basis 

met die Rasionele Emosionele Terpaie daarvan dat dit oor die vermoe moet beskik 

(RET) gekombineer word in die regstelling om 'n stemming te kan skep, of by 'n 

hiervan. Waar musiekopleiding baie steun bestaande gevoel van die klient te kan 

op die beoordeling van die musikale spel, aansluit. (Bonny, 1989:7). Die begeleide 

is die beoordeling van spel glad nie 'n droom verwys na die feit dat 'n terapeut die 

komponent van die musiekterapiesessie verloop van die terapie struktureer en die 

nie, ook nie eers selfbeoordeling nie. klient se verbeelding deurentyd 

Selfbeoordeling kan die spel ook versteur ondersteun. Uit 'n psigodinamiese oogpunt 

en onderbreek aangesien hyself geneig is is die oogmerk met die Begeleide Droom 

om sy eie spel te beskryf as 'dit was nie so om 'n deurlopende dialoog met die 

goed nie', ensovoorts. In teenstelling onbewuste te voer. Die musiek laat die 

daarmee word die klient aangemoedig om onbewuste toe om die kontrole oor die 

sy gedagtes te ontleed en vas te stel waar egobeskerming te verslap sodat die 

irrasionele uitsprake soos 'ek moet' of 'ek persoon daarmee kan kommunikeer en 

behoort' vandaan kom. Volgens die RET- toegang tot onderdrukte ervarings en 

benadering word die klient ook uitgedaag gevoelens verkry kan word. (Hanks, in 

om die gevolge in die oe te kyk indien hy Bonny, 1989:7). Summer verwys na vier 

nie 'goed sou speel nie'. In die proses van stadiums waardeur die GIM-sessie verloop: 

selfondersoek word uitgewys dat hierdie (a) inleidende gesprek; (b) ontspanning en 

ongeldige uitsprake sy gevoelens beheer, toespitsing van aandag; (c) luister na 
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aangesien hy die hele tyd voel dat hy nie musiek en begeleide droom; (d) bespreking 

goed genoeg presteer nie en dit aanleiding van die verloop van die sessie. Tydens die 

gee tot senuweeagtigheid en spanning. inleidende gesprek probeer die terapeut 

Ten slotte word die klient gelei om self 'n vasstel wat die klient se bestaande 

besluit te neem oor sy lewe en sy gemoedstoestand is. Die doel van die 

gevoelens. (Byant, 1987:34). Selfbeheer ontstpanningsoefening is om 'n veranderde 

en realistiese selfbeoordeling sluit ook aan staat van bewussyn te probeer skep, om 'n 

by die doelstellings van musiekterapie wat beginpunt in die klient se verbeelding te 

streef na 'n gesonde beoordeling van die kry. Tydens hierdie fase is dit moontlik om 
' 

selfidentiteit en 'n gesonde selfbeeld. selfverdedigingsmeganismes raak te sien, 

soos uiterlik waarneembare spanning. Die 

luistergedeelte van die sessie duur 

gewoonlik sowat veertig minute en bestaan 

uit musiek wat deur die terapeut uitgekies 

word om aan te sluit by die stemming van 

die klient en die doelstellings van die 

terapeut. Die musiek help om verbeeldings

vlugte te neem deur visie, gehoor, smaak, 

reuk, taktueel, kinesteties en emosioneel. 

Tydens die bespreking van die sessie word 

die klient se verbeeldingsvlug ontleed en in 

verband gebring met sy huidige situasie. 

Daar kan oak 'n mandala getrek word om 

op 'n konkrete manier die musiekverwante 

verbeeldingselemente voor te stel. 

(Summer, 1985:86). Toestande waarvoor 

dit aanbeveel word, is byvoorbeeld die 

behandeling van neuroses, verhoudings

probleme, depressie en psigiatriese 

pasiente. (Bonny, 1989:8-9). Dit is dus 'n 

uiters bruikbare tegniek wat terapeute met 

die regte agtergrondkennis en aanvoeling 

vir musiek met vrymoedigheid behoort toe 

te pas in terapie. 
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2.4.6 Ander terapeutiese gebruike van musiek 

In hierdie afdeling word situasies en probleme bespreek waar musiek spesifiek 

gebruik is as hulpmiddel in die behandeling of hantering daarvan. Die doel met 

hierdie deel van die literatuurstudie is om aan te toon dat daar baie probleemareas 

is waarmee die Opvoedkundige Sielkundige en ander hulpverleners te doen kry waar 

musiekterapie asook musiek as hulpmiddel in terapie aangewend kan word. 'n 

Vergelyking sal getref word tussen die terapeutiese gebruik van musiek deur 

musiekterapeute en deur ander terapeute, sodat die verskille en ooreenkomste 

aangetoon kan word. 

Tabel 2.7 gee die vergelyking weer: 

Tabet 2.7 

Ander terapeutiese gebruike van musiek 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

A. REMEDIERENDE TERAPIE: Die basis A. REMEDIERENDE TERAPIE: Die ritme 

van die gebruik van musiek by van musiek veroorsaak 'n ritmiese 

leerqeremde kinders, is gelee in die stimulasie wat aanleiding gee tot die impuls 

verwerking van die musiek deur die brein, vir spieraktiwiteit en fisiese beweging. 

soos by punt 2.4.2 bespreek. Wanneer (Pretorius, 1987:8). Dit word bevestig deur 

musiek aktief beoefen word, word Bull (1991:3) wat die navorsing met 

verskillende dele van die brein betrek, met pasiente beskryf by wie daar 

die gevolg dat verbindingsbane en neurone spierverlamming was. Daar is vasgestel 

in albei hemisfere gestimuleer word. dat die ritmiese boodskappe nog die 

Hierdie ontwikkeling en stimulering van die verlamde spiere bereik het deur middel van 

brein, word dus aktief in werking gestel die neurologiese bane. Fisiese response, 

wanneer musiek in remedierende terapie soos toename in polsslag en asemhaling is 

gebruik word. (Du Tait, 1991:12; Rathke, waargeneem en aangeteken. Hierdeur is 

1989:7). Die stimulasie van neurologiese bevestig dat die hele liggaam betrokke is 

bane in die brein deur musiek gee wanneer na musiek geluister word. Op 'n 

aanleiding tot verhoogde leeraktiwiteite, onbewuste vlak kan dit dus bydra tot die 

konsentrasie en verskerpte aandag en verhoogde inname van leerstof, omdat 

geheue. Verder verskaf die klient se molekulere vibrasie geaktiveer word deur 

deelname aan vrye spel met 'n instrument, die ritme van die musiek. In die navorsing 
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ook ruim geleentheid vir die opheffing van van Bunt (et al, 1988:65) is die inwerking 

ander promleme wat met leergeremdheid van musiek op die alfa-breinritmes met 

gepaard gaan, soos emosionele of sosiale behulp van 'n EEG gemonitor, waarna die 

probleme. (Bull, 1990:2). Die gebruik van bevinding gemaak is dat die persoon wat 

ritmiese beweging op maat van musiek na musiek luister, in 'n ontspanne toestand 

word sterk aangemoedig en kinders word verkeer. Wanneer jy ontspanne voel, is dit 

toegelaat om vryelik te beweeg saam met makliker om te konsentreer en te leer. 

die musiek waardeur ritmiese aktiwiteite Lotter (1998) bevestig dat 'n mens beter 

ervaar kan word. Sulke aktiwiteite is kan studeer wanneer jy ontspanne is, deur 

byvoorbeeld om hande te klap of kort daarop te wys dat wanneer sinnaptiese 

ritmes te eggo. Die waarde van ritme is dat stress ontstaan, die brein homself 

dit verband het met ander leerervarings, onmiddellik beskerm deur die korteks af te 

byvoorbeeld woordritme en dus na ander sluit. Die korteks is die gedeelte wat aktief 

leeraktiwiteite oorgedra kan word. Deur die is saam met die geheue ofwanneer jy leer. 

ervaring van musikale aktiwiteite word die Die verhoogde spieraktiwiteit wat deur alfa 

geleentheid geskep om nuwe vaardighede ritme aangewakker word, maak dat die 

aan te leer. Die sentrale senuweesisteem persoon ook verstandelik wakkerder en 

verwerk musikale impulse tot intellektuele helderder kan funksioneer. In 'n studie wat 

en emosionele idees, terwyl die liggaam se deur Gardner (1990:76) aangetoon word, is 

eie ritme homself in lyn probeer kry met die bevind dat studente beter studeer en 

van die musiek. (Hughes & Birkhead, onthou het toe daar stadige Barokmusiek 

1993:5). Die mens se liggaamsritmes word gespeel is, gekonsentreer is op ritmiese 

geaffekteer deur die vibrasies van asemhaling saam met die musiek en die 

klankgolwe. Liggaamlike veranderinge onderwyser vir die leerlinge die werk 

vind plaas en is wetenskaplik meetbaar. mondelings oorgedra het. Hierdie metode 

het as "superlearning" bekend geword. 

Pretorius (1987:6) bevestig ook dat musiek 

die aandag van negatiewe invloede kan 

aftrek en die aandagspan kan verleng. 

Musiek het 'n assosiatiewe karakter, 

waardeur assosiasies gevorm word met 

gedagtes, belewenisse, ensovoorts. 

Musiek oefen dus ook 'n invloed uit op die 

persoon se persepsies, wat verhoogde 
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geheuevorming tot gevolg kan he, 

aangesien persepsies vasgevang word in 

geheue. Al hierdie faktore kan dus 'n 

positiewe bydrae lewer tot die leerproses. 

B. LIRIEKE IN DIE LEERPROSES: B. LIRIEKE IN DIE LEERPROSES: Lirieke 

Musiek kan as 'n effektiewe hulpmiddel van die musiek is ook belangrik in die 

aangewend word in die leerproses - as 'n navorsing van Giles (1991:41-42) wanneer 

stimulus en as 'n versterking van die musiek aangewend word om die leerproses 

leerinhoud. Vir leer om plaas te yind, is dit te stimuleer, asook in die ontlokking van 

nodig dat herhaling of oefening moet positiewe emosionele reaksies. Giles~/ 

plaasvind, wat dit weer noodsaaklik maak bepleit dat musiek meer algemeen in skole 

dat daar onmiddellike herroeping moet kan gebruik word om die kinders te kalmeer en 

wees van die leerstof. Die lirieke van te verserk, om positiewe gesindhede aan 

musiek is 'n uitstekende middel waardeur te moedig en om hulle met 'n positiewe 

daar onmiddellike herroeping geoefen kan boodskap te bemoedig. Die gebruik van 

word. Die lirieke dra verder by tot die liedjies uit die Disney-rolprente is veral 

stimulaise van ritmiese patrone en dit kan uiters geskik hiervoor, aangesien dit al die 

weer positiewe emosies ontlok. _(Maultsby, bogenoemde elemente bevat. (Sien die lys 

in Bryant, 1987:30) en Clarkson (1994:33) van geskikte musiek onder hoofstuk 5). In 

bevestig die positiewe moontlikhede van die navorsing van Giles, is bevind dat 

musiek in die aanleer van taal en kinders goed funksioneer met musiek wat 

verbetering van kommunikasie. sag gespeel word in die skool. Dit 

Laasgenoemde beveel aan dat die musiek verminder aggressie, angstigheid en 

sorgvuldig uitgekies moet word sodat die hiperaktiwiteit, dit verhoog aandaggewing 

melodiese intervalle so na as moontlik aan en dra by tot 'n meer ontspanne atmosfeer. 

die spraakklanke is, dat die musiekritme Deur die positiewe lirieke word hulle 

aansluit by die woordritme en dat 'n selfbeeld versterk en die kinders leer om 

beklemtoonde lettergreep ook op 'n sterk hul emosionele probleme te hanteer. Harris 

polsslag val in die musiek. Herhalende bespreek ook die positiewe waarde wat 'n 

lirieke is 'n praktiese manier om dit aan te liedjie se woorde kan inhou. (1989:135). 

leer. In die proses ontwikkel 'n sterk Die kind kan geleentheid kry om self 'n 

leersiklus omdat positiewe gevoelens weer liedjie te kies wat sy gevoel die beste 

versterk word deur die herhaling van die beskryf. Die hantering van sy gevoelens, 

lirieke. Uiteindelik word aangename die verdere optrede in die geval van 'n 
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emosies geassosieer met 'n werklike, probleemsituasie, ensovoorts kan bespreek 

logiese, emosionele of 'n fisiese aksie. Die word. Dit skep tegelyk die geleentheid vir 

lirieke van die musiek speel dus 'n baie die ontdekking van nuwe hanteringswyses 

belangrike rol in die bereiking van die van 'n probleem. 

doelstellings van die terapie. 

C. SELFBEELD: Leerlinge wat een of C. SELFBEELD: Die klient se keuse van 

ander skolastiese probleem ervaar, gaan musiek in terapie, moet sensitief deur die 

dikwels ook gebuk ender 'n lae selfbeeld. terapeut gehanteer word, sodat die klient 

Die geleentheid wat hy kry om 'n nie beleef dat hy beoordeel word nie. 

instrument te bespeel, skep 'n geleentheid Wanneer die klient self musiek kies, vertel 

vir die verbetering van sy selfbeeld, omdat dit volgens Harris (1989:9) iets van die 

hy 'n nuwe ervaring kan opdoen wat aan mens self, sy verhoudings en sy ervarings. 

horn 'n uitdaging bied waar hy nie Deur middel van die musiek kan die 

vantevore al mislukking beleef het nie. terapeut onmiddellik begin om insig te 

(Bull, 1990:2; Brodeur, 1989:19-21). Hy verkry in die onderligende energie wat met 

word toegelaat om vryelik musiek te maak die probleem gepaardgaan. Die persoon 

op 'n instrument van sy keuse, sander dat se selfkonsep, sy verbalisering van sy 

dit beoordeel word as 'goed'. of 'mooi'. probleem en sy keuse van musiek het dus 

Deur die ervaring daarvan dat hy nie volgens Harris verband met mekaar en 

geweeg of beoordeel word nie, word daar hierdie inligting kan deur die terapeut 

aan die selfbeeld gebou. Die keuse van 'n gebruik word wanneer die klient gehelp 

instrument kan ook betekenisvol wees vir word om 'n realistiese selfkonsep te vorm. 

die terapeut om 'n afleiding te maak van sy Die vorming van 'n realistiese selfkonsep 

innerlike toestand en .sy selfagting. hang saam met die verkenning van die 

Sommige instrumente, soos die grater ware self, wat deur Harris (1989:52-55) 

tromme en instrumente met 'n dieper en beskryf word soos dit met behulp van 

laer klankregister, word deur kliente as musiek gedoen word. Die klient kies die 

belangriker beskou - daar kleef 'n grater musiek en dan word hy begelei om sy 

statutere waarde aan hulle. Dit is aandag toe te spits op 'n stil, gefokusde 

waarskynlik so omdat die instrumente 'n manier. Daar word na die musiek geluister 

grater fisiese uitdaging bied om dit te en die klient moet fokus op die kwaliteite 

bespeel, maar oak vanwee die van die kern van wat hy hoor. Nadat die 

moontlikheid om makliker leiding te kan musiek klaar gespeel het, moet die klient 

neem in 'n groep wanneer jy een van nog 'n rukkie daarop konsentreer en 

! 
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hierdie instrumente bespeel. Wanneer 'n toelaat dat die indrukke van die musiek 

kind voortdurend 'n sekere instrument horn lei tot 'n reaksie wat enige iets kan 

vermy, kan dit ook 'n aanduiding gee van wees soos om te praat, te skryf, te teken of 

weerstand wat mag bestaan teen terapie. te beweeg. Deur die verkenning van die 

(Austin & Dvorkin, 1993:425). lnstrumente self op hierdie manier, kom die persoon tot 

kan verder gesien word as 'n middel insig van sy ware self. Hy gee uitdrukking 

waarop 'n kind sy gevoelens kan aan sy innerlike self en die positiewe 

projekteer, byvoorbeeld die trom waarop ervaring daarvan saam met 'n belewenis 

die aggressiewe kind sy aggressie kan van sy vermoens, verhoog die selfkonsep. 

projekteer. Wanneer die klient dus 'n Deur die gereelde toepassing van hierdie 

instrument kies, kan die terapeut 'n tegniek, leer die persoon om te luister na 

afleiding maak ten opsigte van sy sy eie innerlike 'ek' en dit kan lei tot 'n 

selfagting en innerlike toestand wat ook 'n permanente verbetering van sy belewenis 

rol speel in die remediering van skolastiese van homself. (Harris, 1989:47). Volgens 

probleme. (Bull, 1990:5) Kivland (1986:25) Rogers (1993:75) begin selfontdekking 

maak gebruik van die volgende aantal deur middel van 'n kunsvorm soos musiek, 

maatstawwe om te bepaal wat die stand by 'n konsep of 'n gevoel. Deur middel van 

van die klient se selfagting is: (a)herhaalde die kunsvorm, kan uitdrukking gegee word 

of spontane positiewe of negatiewe self- aan die pyn of watter gevoel daar ookal 

stellings; (b)herhaling van self- bestaan. 'n Deel van die terapeutiese 

aanprysende stellings; (c)die vermoe om proses is daarin gelee dat 'n mens bewus 

objektief te kan se wat hy goed gedoen het word van jou eie lewenskrag en energie. 

gedurende elke sessie; (d)die vermoe om Die belewenis saam met die musiek bring 

positiewe kommentaar op 'n toepaslike jou in kontak met jou innerlike self. In 

wyse te kan ontvang en aanvaar. In die hierdie proses van kontak ontdek die klient 

geval van die klient wat die gewoonte sy relasie tot homself en tot die 

gehad het om deur sy gedrag ander te buitewereld. Die kennis wat 'n persoon so 

provokeer om negatiewe reaksies van hulle van homself opdoen, kan horn in staat stel 

te kry, is alle positiewe aspekte van die om sy selfkonsep op 'n realistiese wyse te 

terapie gelys sodat dit duidelik kon word beoordeel. (Rogers, 1993:87). Deur na 

dat groei ook in ander areas plaasgevind musiek te luister, laat 'n mens toe dat jy 'n 

het. Redes waarom die selfkonsep in dieper insig in jouself ontwikkel, omdat die 

hierdie navorsing verbeter het, sluit in die musiek 'n sensoriese ervaring skep. Die 

ondersteuning deur die terapeut; die ekstra emosionele energie wat met so 'n ervaring 
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tyd wat die terapeut aan die klient gepaard gaan, is een van die hulpmiddels 

spandeer het en wat horn laat voel het dat in die terapeutiese proses. Die belewenis 

hy belangrik is; die klient se entoesiasme van die klient dat hy aanvaar word, en dat 

en motivering wat algaande gegroei het; hy oor unieke persoonlike kwalitiete beskik 

asook die objektiewe mening van die help om die selfbeeld te verbeter. (Rogers, 

terapeut om trots aan te wakker by die 1993:49). 

klient na aanleiding van sy pogings. 

(Kivland, 1986:26). 

D. STRESS: Emosionele ref3ksies is D. STRESS: word beskryf as enige krag 

gewoonlik die grooste bron van opbouende wat 'n fisiese of sielkundige faktor 

stress. (Beck in Bryant, 1987:28). Stress veroorsaak wat buitengewone spanning in 

wat opbou vanwee die klient se onvermoe die persoon veroorsaak. (Hughes & 

om behoorlik te kommunikeer, le wel op 'n Birkhead, 1993:4). Stress kan verminder 

kognitiewe vlak, maar die emosionele word deur te kyk na jou lewenswyse, 

belewenis wat daarmee gepaard gaan, byvoorbeeld voeding, jou werklas en 

naamlik dat hy nie goed genoeg kan praat gereelde oefening te kry, asook deur 

en homself kan uitdruk nie, veroorsaak die musiek. Musiek masseer die limbiese 

stress. In terapie met musiek wanneer die sisteem van die brein en dit affekteer die 

klient geleentheid kry om deur middel van hele outonome senuweestelsel. (Hughes & 

musikale spel te kommunikeer, kan sy Birkhead, 1993:5). Die invloed van musiek 

stressvlak verlaag wanneer hy beleef dat QQ. breingolwe is waarneembaar op die 

hy uitdrukking aan homself en sy intellektuele vlak waarop die persoon 

gevoelens kan gee. (Kaser, 1993: 16). funksioneer en die graad van stress wat 

Musiekterapie is 'n hoogs-doeltreffende ervaar word. Dit vind plaas omdat daar 

metode om mense te help om fisiese en fisiese veranderings plaasvind in die 

emosionele pyn te hanteer. (Rogers, natuurlike liggaamsritme wanneer na 

1993:89). Die belewenis van begrip, dat musiek geluister word, in 'n poging om te 

iemand na jou luister, selfs al spreek jy nie sinkroniseer met die ritme van die musiek 

jou emosies in woorde uit nie, is 'n waarna geluister word. Dit sluit in die 

sleutelaspek in musiekterapie. (Lorenzetti, hartklop, bloeddruk, asemhaling, 

1994: 117). Daar word orde en struktuur spysvertering en spiersametrekkings. Die 

geskep in die chaos van belewenisse van emosionele en geestelike effekte van 

die klient. Deur die simpatieke optrede van musiek op die mens, is van die 

die terapeut wanneer hy die klient se belangrikste hulpmiddels wat die terapeut 
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gevoelens reflekteer word die onhoorbare kan gebruik. Deur na musiek met 'n 

hoorbaar gemaak en begrip vir homself stadige polsslag te luister met 'n 

gekry. Harris beskryf hoe die gebruik van geordende, nie-emosionele karakter en 

improvisasie 'n gewoonte wat baie stress teen 'n lae volume, kan stressverwante 

kan veroorsaak, kan uitwys. (1989:97-98). faktore tot die minimum beperk word. 

Die gedurige herhaling van 'n noot of 'n Musiek neem nie die stressverwante 

musikale patroon kan byvoorbeeld 'n faktore weg nie, maar musiek kan jou help 

aanduiding wees dat die persoon in sy om met stress saam te leef. (Hughes & 

alledaagse hantering ook 'vassteek' op 'n Birkhead, 1993:6). Terwyl die musiek die 
' 

gedagte of 'n idee. Sy noem dit 'n styfheid limbiese sisteem van die brein 'masseer', 

en kompulsiwiteit wat dikwels 'n bekende affekteer dit terselfdertyd die outonome 

wyse is waarop probleme gehanteer word, liggaamsfunksies soos hartklop, bloeddruk 

wat baie stress kan veroorsaak. Deur die en asemhaling, wat die stressvlak help 

reflektering en hantering van sulke beheer. 

gedragspatrone, skep die terapeut 

geleentheid om dit te korrigeer. 

E. KOMMUNIKASIE: By persone met 'n E. KOMMUNIKASIE: Terapeute wat van 'n 

apatiese houding. 'n gebrek aan ~otivering kunsvorm soos musiek gebruik maak, 

en swak kommunikasievaardighede word getuig van groot sukses in die behandeling 

musiekterapie met groat vrug aangewend van kliente by wie motivering ontbreek en 

omdat musiekterapie 'n omgewing help kommunikasie moeilik plaasvind. 

skep waar uitdrukking op 'n nie-verbale (Rossiter, 1992:231). 'n Persoon met 

manier gegee kan word. (Steele, 1984:64). ernstige verbale tekortkominge baat 

Volgens Pavlicevic, et al. (1994:86 - 87) volgens Rossiter meer by 'n 

ontstaan daar 'n soort dialoog tussen die behandelingsprogram waar die klient deur 

deelnemers. In die terapie en deur middel middel van sensoriese en kinestetiese 

van musiek 'ontmoet' die klient 'n terapeut waarneming kan reageer. Die terapeut kry 

wat opgelei is om in 'gesprek te tree' met baie meer insig aangaande die klient se 

horn met behulp van die musiek. Die persoonlikheid en kognitiewe funksionering 

terapeut kan musiek gebruik om aan die deur horn aan 'n kreatiewe tipe terapie 

klient 'n musikale uitnodiging te gee om bloat te stel, as wanneer ander 

deel te neem. Sodra die klient 'n musikale psigoterapeutiese tegnieke en metodes 

antwoord gee, antwoord die terapeut ook alleen gebruik sou word. (Rossiter, 

weer musikaal op dit wat hy hoor. Hierdie 1992:233). Alhoewel die klient met 'n 
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gesprek vind plaas deur middel van die kommunikasieprobleem dit moeilik vind om 

instrumente waarop hulle speel. Die homself verbaal uit te druk, beveel Rossiter . 

spontane improvisasie wat plaasvind is nie dit aan dat die terapeut wel van 'gewone 

bedoel om 'n musikale oefening te wees taal' gebruik sal maak wanneer reaksies en 

nie, maar eerder om die persoon se optrede ge"interpreteer word. Die gebruik I 
vermoe om 'n volgehoue, persoonlike van musiek in die behandeling van kliniese 

gesprek te kan voer te ontwikkel, wat dan pasiente, is volgens Gilman en Paperte (in 

lei tot 'n algemene verbetering in sy Capurso, 1970:24) 'n uitstekende manier 

interaksie met ander mense. f.lbei, die om selfekspressie te fasiliteer. Ander 

terapeut en die klient, raak betrokke in 'n voordele van musiek in die behandeling 

soort musikale vertelling, wat plaasvind in van hierdie pasiente, is byvoorbeeld die 

een maatslag en waar enige verandering in moontlikheid om aandag te verkry en die 

metrum, ritme en stemming goed beplan aandagspan te verleng; om verskillende 

word en deur albei 'vennote' aanvaar en gemoedstemmings te weeg te bring deur 

uitgevoer word. Die klient maak gebruik die musiek; om assosiasies mee te vorm 

van enige nie-melodiese instrument en verbeeldingswerk te stimuleer; en om 

waarvoor geen musikale opleiding vereis interne spanning te verlig. Musiek kan op 'n 

word nie, en die terapeut imprc:>Viseer op semi-bewuste vlak 'n kommunikasiekanaal 

die klavier. (Pavlicevic, et al. 1994:89). Dit vorm tussen die persoon se bewuste en 

blyk volgens hierdie navorsing dat die onbewuste. (Harris, 1989:24). Deur die 

toepassing van musiekterapie op hierdie motoriese sisteem, byvoorbeeld stemtoon, 

wyse, 'n ideale metode is vir die afbreek bewegings, of aanraking kommunikeer die 

van hindernisse in kommunikasie en luisteraar sy belewenisse. Die terapeut 

emosionele skanse. Die klient ervaar interpreteer hierdie bewegings en gebruik 

sukses in sy interaksie met 'n ander dit as 'n aansluitingspunt vir kommunikasie. 

persoon, waar hy miskien dikwels die 

ervaring gehad het dat hy nie voldoen aan 

die standaarde nie. (Steele, 1984:64). 

F. GROEPTERAPIE: Vir terapie in F. GROEPTERAPIE: Groepterapie met 

groepsverband beskik musiekterapie oor musiek is deur Thaut (1989:159) en James 

die potensiaal om aangewend te word as 'n (1990:77-79) beskryf. Die navorsing van 

middel waarmee gesamentlike bande en 'n Thaut het die tegniek ingesluit wat genoem 

groepsgevoel kan ontwikkel. Dit verhoog word die "persoonlike agenda" van die 

kommunikasie tussen groeplede omdat klient wat deur homself opgestel word. Die 
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daar skielik 'n samebindende faktor is, persoonlike agenda is gekombineer met 

idees en gevoelens gedeel word. (Thaut, begeleide luistersessies na musiek waar 

1989:59). Die groeplede deel 'n ervaring die klient geleentheid kry om sy eie 

met mekaar wat 'n kanaal skep vir persoonlike agenda vir die terapiesessie op 

kommunikasie en die ontstaan van 'n te stel by wyse van ~ keuse van musiek. 

groepsgevoel. Musiek word die Die musiek wat hy kies moet aansluit by sy 

fasiliteerder vir die gesprek waarom die agenda vir die sessie. Aan die begin van 

gesprek dan ontwikkel. Aanvanklik kan die die sessie kry die klient geleentheid om sy 

groepsessie met baie weerstand bygewoon gevoelens, gedagtes en gemoedstoestand 

word, omdat die kliente blootgestel is in die te beskryf en om self 'n kart oorsig te gee 

groep. Hulle mag vasgekeer voel omdat van dit waaraan hy graag aandag wil gee 

hulle nie musiek kan speel nie, terwyl die tydens die sessie. Dit sou dinge wees 

terapeut dit van hulle verwag. Die terapeut soos verandering in gedrag wat in die 

moet die musiek aanvanklik gebruik om groep geoefen kan word. Tydens die 

vertroue te skep, om te reflekteer en 'n tweede deel van die sessie word daar na 

spieelbeeld te skep van dit wat hy die indiviuele musieksnitte geluister wat die 

waarneem. (Frisch, 1990:25-26). Dit is in verlangde gevoelens uitspreek, gedagtes 

dikwels die struktuur van die musiek en die of herinnerings reflekteer, of die assosiasie 

terapeutiese verhouding wat die of simboliese waarde vir die agenda bevat. 

aanvanklike ego-sterkte vir die groep Die musiek word hierna in die groep 

adolessente bied terwyl hul eie ego's te bespreek om vas te stel of die die klient se 

broos en sensitief is om hulle toe te laat om persoonlike agenda reflekteer en hoe 

outonoom en selfstandig te funksioneer. hierdie ervaring kan bydra tot die verlangde 

Wanneer daar van liedjieskryf gebruik gedragsverandering. Baie word onderling 

gemaak word, kan die hele groep van mekaar geleer, soos ervarings en 

geleentheid kry om deel te neem aan die gevoelens wat gedeel word, asook 

komposisie. Die waarde daarvan is dat die hantering van probleme. James (1990:78) 

kliente hul gevoelens in die liedjie kan maak gebruik van populere musiek 

oordra en dat hulle mekaar ondersteun in wanneer 'n groep adolessente groepterapie 

dit waaroor die liedjie gaan, byvoorbeeld ontvang. Die voordeel daarvan is dat hulle 

die verwerking van verlies. (Frisch, vir 'n langer periode aandag gee omdat die 

1990:32-33). Groeps-musiekterapie bied musiek hulle interesseer. Op hierdie wyse 

geleentheid tot selfekspressie, ontwikkeling leer hulle oak om meer krities na hul eie 

van 'n gevoel van eiewaarde binne die musieksmaak te luister en om standpunt in 
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groep, 'n gesonde kontak met ander en die te neem oor waardes en om 

genot daarvan om saam verantwoordelik te verantwoordelikheid vir hul gedrag en 

wees vir dit wat geskep word. gedagtes te aanvaar. 

2.5 VERSKILLE EN RAAKPUNTE TUSSEN MUSIEKTERAPIE EN MUSIEK-IN

TERAPIE 

Uit die voorafgaande beskrywings van die fenomene musiekterapie en musiek as 

terapeutiese hulpmiddel, blyk dit dat daar wel verskille en raakpunte tussen die twee 

fenomene na vore kom. Die volgende opsomming word gegee ten opsigte van die 

verskille wat opgemerk is: 

2.5.1 Verskille tussen musiekterapie en musiek-in-terapie 

(A) Musiekbeluistering 

Tabet 2.8 

Verskille ten opsigte van musiekbeluistering 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

Aktiewe beluistering Passiewe beluistering 

lnstrumentale spel of sang Musiekopnames word gebruik 

Onbekende faktore soos improvisasie Terapie kan redelik goed vooruit 

op instrumente speel 'n rol beplan word met betrekking tot 

musiek wat gehoor gaan word 

(B) Musiek en kognisie 

Geen verskille is opgemerk ten opsigte van die uitwerking van musiek op kognisie 

wanneer dit in musiekterapie toegepas word, of wanneer musiek ·as 'n 

terapeutiese hulpmiddel in terapie gebruik word nie. 

(C) Musiek en emosies 

Die effek van musiek op emosies verskil nie wanneer musiek in musiekterapie 

gebruik word van die effek wanneer musiek in terapie gebruik word as 

terapeutiese hulpmiddel nie. 
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(D) Die rol van die terapeut 

Tabet 2.9 

Verskille ten opsigte van die rol van die terapeut 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

Bespeel 'n instrument of sing tydens Maak nie gebruik van instrumentale spel 

terapie nie 

Kan terapie gedeeltelik beplan, maar kan Kan sekere insette in die terapie vooraf 

nie voorsien wat die klient se musikale beplan, soos byvoorbeeld die musikale 

bydrae gaan wees nie snitte wat gebruik gaan word 

Opleiding is gespesialiseerd en sluit Opleiding hoef nie noodwendig 

spesialiskennis in op die terrein van instrumentale spel en musiekkennis in te 

musiek. Tegnieke SOOS improvisasie sluit nie, hoewel sommige tegnieke 

vereis deeglike musikale agtergrond vir makliker toegepas en ge'interpreteer sal 

toepassing in terapie kan word met musiekopleiding 

(E) Musiek en ander terapeutiese tegnieke 

Tabel 2.10 

Verskil/e ten opsigte van musiek en ander terapeutiese tegnieke 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

Ontspanning kan gedoen word deur middel Ontspanning word gedoen met behulp van 

van instrumentale spel, met insluiting van musiekopnames 

improvisasie 

Eksplorasie van gevoelens deur middel van Gevoelens word geeksploreer deur middel 

liedjies wat gesing word, bewegings op van byvoorbeeld gevoelswoordelyste of 

maat yan musiek en komposisie van eie ander tegnieke wat in kombinasie met 

musiek, asook improvisasie musieksnitte gebruik word. 

By inoefening en aanpassing van gedrag, Gedragsveranderinge word deur middel 

word gebruik gemaak van musikale spel van versterkingstegnieke vasgele 
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(F) Ander terapeutiese gebruike van musiek 

Tabet 2.11 

Verskille ten opsigte van ander terapeutiese gebruike van musiek 

MUSIEKTERAPIE MUSIEK-IN-TERAPIE 

Lirieke word geskep met die doel om Lirieke van liedjies word ontleed met die 

sekere terapeutiese beginsels en doel om gesindhede te verander, gedagtes 

doelstellings te bereik, byvoorbeeld om te korrigeer, groepsgebondenheid te kweek 

woordritme of lettergrepe te leer en sosiale vaardighede aan te kweek 

Stress word verlig deur instrumentale spel Stress word behandel deur ontspannings-

wat deur die terapeut gereflekteer word tegnieke en kognitiewe terapie 

2.5.2 Raakpunte tussen musiekterapie en musiek-in-terapie 

(A) Musiekbeluistering 

"" Kommunikasie geskied dikwels op 'n nie-verbale vlak voordat verbale 

kommunikasie oor emosies en diepliggende probleme gevoer word. 

'n Positiewe assosiasie word met die musiek gevorm wat bydra tot 'n positiewe 

belewenis. 

... Die invloed van sang- en musiek is waarneembaar op die fisiologie van die 

deelnemer en die luisteraar. 

... Emosionele weerstand en blokkasies kan met albei toepassings afgebreek word. 

... lntensiewe luisteraksies word by albei aanwendings van musiek vereis. 

1-- Musiek kan in albei gevalle die aandag aflei van dinge soos pyn en ellende. 

(B) Musiek en kognisie 

... Deur middel van musiek kan assosiasies gevorm word wat 'n invloed het op 

kognitiewe funksies, byvoorbeeld geheue en besluitneming. 

"" Musiek help met die formulering van kognitiewe strategiee soos byvoorbeeld 

probleemoplossing. 

... Deur middel van die gebruik van musiek kan die gevoel van interne beheer verkry 

word in terapie. 

Musiek dra by tot die inwin van kennis vir die terapeut, sowel as selfinsig en 

selfkennis deur die klient. 
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(C) Musiek en emosies 

.. Musiek bied geleentheid vir 'n emosionele belewenis en die stabilisering van die 

affek. 

Die gebruik van musiek in 'n terapeutiese opset kan die werklike tewe vir die klient 

konstrueer, wat aan horn 'n veilige sone bied om veranderings en aanpassings te 

maak. 

Deur middel van musiek kan die klient homself uitdruk, veral wanneer dit moeilik 

is om dit op 'n verbale wyse te doen. Die musiek kan horn help om sy werklike 

gevoel te eien, sander dat hy dit kan benoem. 

.. Konflik en weerstand kan maklik na vore kom in die terapeutiese opset waar van ,. 

musiek gebruik gemaak word, en dit bied aan die terapeut geleentheid om die 

gevoelens te reflekteer en om daardeur te werk. 

.. Die stemming of gemoedstoestand van die klient word in ag geneem en is mede

bepalend vir die beplanning en verloop van die terapie. 'n Negatiewe of 

depressiewe gemoedstemming kan ook gemaklik met behulp van die musiek 

verlig word. 

(D) Die rol van die terapeut 

.. Die terapeut speel in albei terapeutiese opsette 'n belangrike rol, aangesien hy 

rigting moet gee aan die terapie, al is dit net om die rigting wat die klient inslaan 

te reflekteer en te interpreteer. 

.. Die terapeut moet deurentyd fyn luister na wat in die sessie gebeur, wat die 

verbale en nie-verbale boodskappe is en hy moet daarop reageer. 

Die terapeut moet sorg vir 'n ware ontmoeting met die klient, hy moet 'n 

terapeutiese verhouding stig waarbinne die klient veilig en geborge voel om sy 

diepste emosies te ontbloot. 

.. Die terapeut moet fisies en geestelik gesond wees en oor die nodige kennis beskik 

wat horn in staat stel om die respons wat na vore kom in die sessie, sinvol te 

gebruik tot voordeel van die klient. 

.. Die terapeut begelei en ondersteun die klient in sy veranderings en aanpassings 

wat hy moet maak. 

(E) Musiek en ander terapeutiese tegnieke 

.. Vir die doel van ontspanning kan musiek gemaklik gekombineer word met 

vraelyste of selfbeoordeling-stellings oor die persoon se eie siening en ervaring 
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van sy spanningstoestand. 

Musiek kan gemaklik gekombineer word met ander tegnieke soos byvoorbeeld 

tekeninge. 

... Deur middel van die musiek in die terapie kan 'n illusie van die werklike lewe 

geskep word, waardeur veranderinge ingeoefen kan word. 

... Musiek is 'n uitstekende hulpmiddel waarmee 'n visuele kognitiewe prentjie 

gevorm kan word, wat gebruik kan word as visualisering of verbeeldingsvlug. 

Die verskillende musikale vorme en stemminge van musiek maak dit moontlik dat 

daar aansluiting gevind kan word by die gemoedstemming van die klient en dan 

na 'n ander gemoedstemming beweeg kan word met behulp van die musiek. 

(F) Ander terapeutiese gebruike van musiek 

... Musiek aktiveer neurologiese verbindingsbane wat verhoogde geheuevorming, 

aandaggewing, konsentrasie en helderheid tot gevolg het. 

Die ritmiese karakter van musiek stimuleer spieraktiwiteit en prikkel die 

senuweestelsel van die liggaam. 

Die positiewe belewenis van musiek saam met die terapie skep geleentheid vir die 

opheffing van probleme soos stress en selfbeeld. 

... Musiek kan as 'n hulpmiddel in groepterapie aangewend word, waardeur 

groepskohesie gekweek kan word, die inoefening van sosiale vaardighede 

bemeester kan word en baie ander terapeutiese doelwitte bereik kan word. 

Musiek kan effektief aangewend word in die behandeling van kommunikasie

probleme. 

2.6 GEVOLGTREKKING EN VERDERE BEPLANNING 

Volgens die opsomming van hierdie literatuurstudie, blyk dit dat daar baie meer 

raakpunte is tussen musiekterapie en die terapeutiese gebruik van musiek as 'n 

hulpmiddel, as wat daar verskilfe is daartussen. Dit word egter beklemtoon 9at die 

terapeut wat musiek as 'n hulpmiddel gebruik, dit nooit gelyk moet probeer stel 

aan musiekterapie nie, aangesien daar ook in die literatuur grondliggende verskille 

na vore gekom het tussen die twee fenomene. 

In die volgende hoofstuk gaan daar gekyk word na die navorser se eie 

navorsingsontwerp, met die oog op die gebruik van musiek as terapeutiese 

hulpmiddel. 
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HOOFSTUK3 

BESKRYWING VAN NAVORSINGSONTWERP 

Wer sich die Musik erkiest, hat sich ein himmlisch 
Gut gewonnen. 

Martin LUther 
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3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die literatuurstudie gedoen. Hierdie hoofstuk word ingesluit 

met die oog daarop om die beplande verloop van die navorsing te verduidelik. Die 

doel met die empiriese studie, die motivering daarvoor en die beplanning van die 

navorsing wat gedoen sal word, word by hierdie hoofstuk ingesluit. Onder die 

beplanning van die navorsing word ingesluit die navorsingspersone, die media wat 

gebruik sal word, die evalueringsmetodes en ook moontlike gevolgtrekkings of 

resultate van die navorsing. Daar word kortliks ook weer gekyk na die aanvanklike 

probleemstelling soos wat die navorser daarvan bewus geword het. 

3.2 PROBLEEMSTELLING 

Die navorser het voorwetenskaplik bewus geword daarvan dat musiek in terapie 

gebruik kan word. Baie is gedink en gewonder oor die toepassing daarvan in die 

praktyk en wie dit almal kan gebruik, of daar net een wyse is waarop dit toegepas kan 

word en of ander persona, byvoorbeeld ouers en onderwysers, dit ook sal kan 

gebruik. Met die oog daarop om antwoorde op hierdie en baie ander vrae te kry, is 

die studie onderneem. 

Vervolgens word daar gekyk na die beplanning van die navorsing soos dit beoog 

word. 

3.3 BEPLANNING VAN NAVORSING 

3.3.1 Doelstellings met die navorsing 

Vir die navorser is dit eerstens belangrik om vas te stel of musiek net in terapie 

gebruik kan word deur terapeute wat as musiekterapeute geregistreer is. lndien 'n 

bevredigende 'nee' op hierdie vraag gekry kan word, word dit verder beplan om te 

kyk op watter verskillende maniere musiek wel gebruik kan word deur 

Opvoedkundige Sielkundiges en ander terapeute wat nie musiekterapeute ,is nie. 

Riglyne sal ook gegee word vir ander terapeute en persona wat daarin belang sou 

stel, om musiek terapeuties aan te wend. 

Dit word as doel gestel om die terapie wat met behulp van musiek gedoen word, op 

'n verstaanbare wyse te beskryf, sodat die beskrywing van die navorsing 

gedagteprikkelend en stimulerend kan wees vir verdere navorsing. 
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3.3.2 Motivering vir die navorsing 

Baie kliente wat aangemeld word vir terapie kry dit nie reg om hul emosies, gedagtes 

en besluite verbaal uit te spreek nie. Baie keer is dit 'n geval dat die klient nie eers 

self weet hoe hy werlik voel of wat hy dink nie. Die terapeut moet op een of ander 

manier binne die terapeutiese situasie vasstel wat die werklike gevoel of gedagtes 

van die klient is, sodat daar vanuit hierdie kennis gewerk kan word in die rigting van 

'n gesonder lewensuitkyk of hantering van probleme. 

Met kliente vir wie verbale response moeilik is en die uitdrukking van emosie 'n 

pynlike ervaring is, sal musi'ek 'n handige middel wees om uiting daaraan te kan gee, 

aangesien musiek emosies by 'n mens opwek en bestaande emosies in 'n ander 

rigting kan stuur. Die musiek self kan die medium word wat verbale kommunikasie 

stimuleer en die skrywer wil graag deur hierdie studie vasstel wat die bydrae van 

musiek is wanneer dit in terapie as 'n hulpmiddel gebruik word. 

Ten einde te verseker dat die fokus behou word op die beoogde studieterrein, word 

daar krities gekyk na die hipotesestelling soos in hoofstuk 1 vervat. 

3.4 HIPOTESE VAN DIE STUDIE 

Die hipotese van hierdie studie is dat Opvoedkundige Sielkundiges musiek op 

verskillende wyses kan toepas wanneer hulp verleen word in terapie. Die leser word 

daarop gewys dat die hipotese nie deur die nomotetiese manier van navorsing 

bevestig of weerle sal word nie, omdat die navorsing gedoen word vanuit 'n 

idiografiese benaderingswyse. Die onderafdelings van die hipotese word vervolgens 

uit hoofstuk een aangehaal en krities bespreek. 

Hipotese 1 : Musiekterapie het as fenomeen 'n eie unieke karakter wat hom duidelik 

onderskei van ander terapeutiese tegnieke en hulpmiddels. 

Met die kennis wat tot dusver uit die literatuurstudie opgedoen is, blyk dit dat dit wel 

so is dat musiekterapie duidelik onderskei kan word van ander tegnieke en 

hulpmiddels. Musiekterapie maak gebruik van spesifieke tegnieke, byvoorbeeld 

instrumentale spel, sang en kliniese improvisasie wat dit duidelik onderskei van enige 

ander terapeutiese tegniek. 

Hipotese 2: Vanuit die literatuur is dit duidelik sigbaar dat musiek gebruik word en hoe 
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dit aangewend kan word in terapie. 

Uit die literatuur is dit duidelik sigbaar dat musiek wel in terapie gebruik word. Die 

wyse waarop dit in die praktyk aangewend word, is egter nie altyd so duidelik sigbaar 

nie. Met die oog op hierdie onduidelikheid, word hierdie hipotese herformuleer tot: 

Vanuit die literatuur is dit duidelik sigbaar dat musiek gebruik word in terapie. Met 

behulp van hierdie studie sal die praktiese implementering van musiek in die 

terapiesituasie meer duidelik wees. 

Hipotese 3: Daar bestaan duidelike riglyne waarvo/gens Opvoedkundige Sielkundiges 

musiek op verskillende wyses gebruik in terapie. 

Die riglyne wat meestal in die literatuur aangetref word, het meer betrekking op die 

musiekterapeut, en is in mindere gevalle geskryf vir die Opvoedkundige Sielkundige 

of ander terapeute. Aangesien 'n musiekterapeut 'n spesialis in 'n spesialisgebied is, 

is alle riglyne nie toepaslik vir Opvoedkundige Sielkundiges nie. 

Hipotese 4: Vanuit 'n eie empiriese ondersoek sa/ riglyne vir die eie toepassing van 

musiek na vore kom, wat dit vir ander Opvoedkundige Sielkundiges duidelik behoort 

te maak hoe hulle musiek in terapie kan gebruik. 

Hierdie hipotese is eintlik vervat in die doelstellings soos by punt 3.3.2 beskryf. Daar 

behoort in hierdie studie riglyne vir die gebruik van musiek in terapie gevind te word 

wat deur Opvoedkundige Sielkundiges en ander terapeute gevolg kan word. Vanuit 

die literatuurstudie het dit reeds duidelik geword dat musiek we! met sukses in terapie 

aangewend word, maar die metodes van aanwending is nie altyd duidelik nie. In 

hierdie studie behoort spesifieke metodes aangedui te word waarop musiek gebruik 

kan word deur persone wat nie musiekterapeute is nie. 

Aangesien die navorsing, soos reeds gemeld, vanuit 'n idiografiese model gedoen 

sal word, waar die bevindinge ten opsigte van die individu beskryf sal word sal die 

hipoteses sal nie soos met 'n nomotetiese studie bevestig of weerle word deur 

kwantiteite nie, maar deur kwalitatief te werk te gaan. 

Vervolgens word daar gekyk na die idiografiese benadering waarin daar op 'n 

kwalitatiewe wyse te werk gegaan sal word. 
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3.5 NAVORSINGSMETODE 

3.5.1 ldiografiese navorsing 

Die metode wat vir hierdie studie gekies is, is beskrywend van aard omdat hier met 

individue gewerk sal word en die gegewens op 'n beskrywende manier weergegee 

sal word. Die metode wat aangewend sal word, is dus idiografies, omdat dit 

persoongesentreerd en 'n diepteondersoek van elke gevallestudie se leefwereld sal 

wees. (Van den Aardweg & Van den Aardweg, 1988: 113). Met hierdie tipe navorsing 

word selfs kwantitatiewe gegewens, soos toetspunte teen die agtergrond van die 

persoon in sy leefwereld ge'interpreteer. (Mellet, 1992:32-33). Die idiografiese 

navorsingsmetode hanteer dus alle data of kwantitatiewe gegewens op 'n 

beskrywende of 'n kwalitatiewe manier. 

Dit is dus raadsaam om te kyk na die kenmerke vir kwalitatiewe navorsing en waarom 

dit met hierdie studie beoog word: 

(1) Kwalitatiewe navorsing word in 'n 'natuurlike omgewing' gedoen en nie in 'n 

laboratoriumopset nie. 

(2) Kwalitatiewe navorsing is meer beskrywend van aard en word eerder in 

woorde as in getalle weergegee. 

(3) Met kwalitatiewe navorsing is die navorser meer gefokus op die proses wat 

plaasvind, as op die produk. 

(4) Kwalitatiewe data word induktief gehanteer, met ander woorde 'n aantal 

gebeure word gebruik om te interpreteer en 'n reel of beginsel word daarvan 

afgelei. Die teenpool hiervan sou wees deduktiewe hantering van data, waar 

'n reel toegepas sou word om situasies of gebeure te verklaar. 

(5) Die betekenis van die data is belangriker as eerlikheid. Hierdie stelling sou 

verklaar kon word in die lig daarvan dat dit noodsaaklik is om te weet wat die 

effek van die musiek op die persoon is, eerder as om te kan verklaar presies 

hoeveel note daar gespeel is. (Forinash, 1993 : 69 & 70). 

Gesien in die lig van die beskrywing van kwalitatiewe navorsing, is dit miskien nodig 

om te kyk na die teoretiese vertrekpunt wat die onderbou van die studie sal wees en 

wat die basis sal vorm vir die wyse waarop die gegewens neergeskryf sal word. 
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3.5.2 Teoretiese vertrekpunt 

Die teoretiese grondslag waarop die navorsing aangepak word, sal op die 

relasieteorie berus, soos uiteengesit deur Jacobs en Vrey (1982:83 & 84). Die 

relasieteorie kom kortliks daarop neer dat die mens nie in isolasie bestaan nie, maar 

voortdurend in een of ander relasie verkeer - met homself, sy gesinslede, vriende, 

onderwysers, God en ander dinge. Deur die relasies wat die kind vorm, kom hy juis 

tot volwassenheid omdat hy in die relasies tot selfstandige persoon ontwikkel. 

Die persoon met 'n lae selfkonsep se verhoudinge (relasies) sal daardeur versteur 

word. Dit kan aanleidirig gee tot allerlei probleme en onegte of irrasionele' 

betekenisgewing. Sy belewing van die werklikheid word gekenmerk deur negatiewe 

opmerkings wat hy maak ten opsigte van homself en ander. Sy selfgesprek toon met 

ander woorde dat hy ongunstige belewenisse het. lnterpersoonlike kontak word ook 

benadeel deurdat die persoon homself van dinge oortuig in sy interpersoonlike 

verhoudinge, wat hy dan glo as waar. Dit gee aanleiding tot 'n onderaktualisering van 

homself, omdat hy homself 'toespin in 'n kokon van onegte betekenisse'. (Jacobs en 

Vrey, 1982 : 49). 

Vir die terapeut is die vorm.ing van die klient se relasies baie belangrik, omdat hyself 

ook in 'n relasie met die kind staan. Die kwaliteit van hierdie terapeutiese relasie is 

van uiterste belang vir die sukses van die terapie. Vir die terapeut is dit nodig om as't 

ware midde-in die opvoedingsgebeure van die kind te staan ten einde sy 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid te verstaan. 

Jacobs en Vrey (1982 : 84 - 88) noem ook bepaalde voorwaardes waaraan die 

relasie tussen die terapeut en die klient moet voldoen. Hierdie voorwaardes is liefde, 

kennis (raakhoor, raaksien, raakvoel), respek, sorg, vertroue en eerlikheid. 

Skema 3.1 op bladsy 94 stel die relasieteorie skematies voor, met spesifieke 

verwysing na die invloed van die selfgesprek op relasies: (Jacobs & Vrey, 1982: 138). 
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Skema 3.1 

Die invloed van die selfgesprek op relasievorming 

SELF 

RELASIES 
NEGATIEF 

' 

Egte 

GE DRAG 
ABNORl\IAAL 

SELF
IDENTITEIT 

SELFGESPREK 

+ HCOG 
SELf"KONSEP 

- LAAG 

RELASIES 
POS!TIEF 

' 
GED RAG 

NORMAAL 

In die strewe na selfaktualisering meet die terapeut deurentyd bewus bly van die 

klient se intrapsigiese gesprek sodat terapie daarop gerig kan wees om die 

intrapsigiese gesprek so te verander dat die persoon positief met homself praat deur 

egte betekenisse aan relasies en ervaringe toe te ken, 'n positiewe selfkonsep te 

ontwikkel en tot volle selfaktualisering kan kom. 

Hoewel daar in die bespreking van die relasieteorie dikwels van 'kinders' gepraat 

word, is die teorie tog toepaslik in die terapie met persone van enige ouderdom·. Die 

keuse van proefpersone sal dus gemaak word uit kinders van skoolgaande 

ouderdom, sowel as volwassenes. 

3.6 PROEFPERSONE BETREK BY NAVORSING 

Die persone wat vir die gevallestudies van die navorsing gebruik gaan word, sal 

geselekteer word uit die wye spektrum van kiente wat normaalweg deur 
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Opvoedkundige Sielkundiges gesien word. 

3.6.1 Gronde vir selektering 

(1) Aanmeldingsprobleem 

Die proefpersone sal gekry word uit aanmeldings vir terapie. Persona wat 'n 

emosionele probleem het wanneer hulle aanmeld vir terapie, sal oorweeg word 

as moontlike proefpersone. Voorbeelde van sulke · emosionele 

aanmeldingsprobleme is angs, verhoudingsprobleme, swak selfbeeld, swak 

skolastiese vordering as gevolg van emosionele probleme. Persone van enige 

ouderdom en albei geslagte sal oorweeg word vir insluiting in die navorsing. 

(2) Terapeutiese verhouding 

Kliente wat baie gespanne voorkom en oenskynlik skepties en terughoudend 

teenoor die terapeut is, sal by die navorsing betrek word, omdat hulle 

byvoorbeeld eers met behulp van 'n ontspanningsoefening en musiek gehelp 

sal kan word om te ontspan. Die musiek en ontspanning sal as 'n 

aanknopingspunt gebruik word om die terapeutiese verhouding te help stig. 

3.6.2 Redes vir insluiting 

Die redes waarom person·e ingesluit sal word in die navorsing, sal wees omdat die 

terapeut van mening sal wees dat hulp verleen kan word deur die gebruikmaking van 

musiek in terapie. Die aard van die probleem, byvoorbeeld 'n emosionele of 'n 

kommunikasieprobleem kan ook 'n rede wees waarom 'n persoon by die navorsing 

betrek word. 

3.6.3 Aantal proefpersone 

Die terapie met vier proefpersone waar musiek as een van die hulpmiddels gebruik 

sal word, sal ingesluit word . 

Vervolgens word daar gekyk na die verkenningsmedia wat ingesluit sal word in die 

terapiesessies. 

3.7 VERKENNINGSMEDIA 

Die volgende verkenningsmedia sal gebruik word in die terapiesessies. Die terapeut 

sal met elke gevallestudie besluit watter verkenningsmedium gebruik gaan word, 

afhangende van die proefpersoon, die probleem en die beplanning van die terapie. 
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3. 7 .1 Onderhoudvoering 

(A) Gestruktureerde en Ongestruktureerde onderhoude 

Gestruktureerde onderhoude sal gevoer word met die ouers of die persoon wat die 

klient aanmeld, sodat inligting aangaande die klient se persoonlike inligting, die 

aanmeldingsprobleem en aanverwante aangeleenthede verkry kan word. 

Ongestruktureerde onderhoude sal ook tydens die sessie gebruik word om hipoteses 

te verifieer en verdere inligting te bekom. Tydens die onderstruktureerde onderhoud 

word die klient se boodskappe opgevolg, sonder dat die terapeut 'n voorafopgestelde 

riglyn gebruik wat die gang van die onderhoud bepaal. 

(B) Kyk die situasie in die oe 

Die terapeut sal die klient help om sy huidige situasie en homself in die oe te kyk 

soos dit werklik is. Die persoon sal oak in staat gestel word om in die hede aktief te 

handel met die verlede, deur byvoorbeeld ontslae te raak van onopgeloste sake soos 

skuld, woede, spyt, haat, pyn, angs, rou, verwyt, ensovoorts. Met behulp van 'n 

ontspanningsoefening met musiek sal sy emosies verken word. Die musiek sal ook 

help dat positiewe assosiasies gevorm word. Die terapeut sal die klient aanmoedig 

om so lank as moontlik te bly by die negatiewe emosies of pynlike ervarings van die 

verlede sodat hy dit kan leer hanteer. Die hantering van sy eie emosies sal die klient 

oak help om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy situasie en die klient sal 

aangemoedig word om sy aanvaarding van verantwoordelikheid hardop uit te spreek. 

(C) Keuse van musiek 

Die terapeut se rol tydens die onderhoud met die klient, sal byvoorbeeld insluit die 

stigting van 'n terapeutiese klimaat, die reflektering van die klient se gevoelens en 

belewenisse en kognitiewe begeleiding. Die terapeut sal die klient begelei tot 

bewuswording, verkenning en verpersoonliking. Hiervoor sal dit nodig wees dat die 

terapeut 'n keuse van musiek maak met 'n spesifieke terapeutiese uitkoms in 

gedagte. Wanneer daar beplan word om 'n bepaalde emosie of reaksie by die klient 

te ontlok sal daar vir die doel 'n bepaalde musieksnit gekies word. Dieselfde sal ook 

geld wanneer agtergrondmusiek gekies sal word. 
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3.7.2 Waarnemings 

(A) Raak-sien: Raak-hoor en Raak-voel 

Die terapeut sal haar toespits daarop om die gevoelens en belewenisse van die klient 

raak te sien en aan te voel sodat die ware emosie van die klient raak gereflekteer kan 

word. Ook dit wat die klient se of nie se nie, sal deur die terapeut so korrek as 

moontlik waargeneem en gereflekteer word, sodat die klient kan beleef dat hy begryp 

en aanvaar word. 

(B) Raad-gee-rubriek 

Terwyl daar agtergrondmusiek speel, sal uitknipsels van briewe uit tydskrifte aan die' 

klient voorgele word met die opdrag dat hy as raadgewer moet optree en aan die 

briefskrywer raad moet gee oor sy probleem. Die situasie sal ontleed word deur na 

alle moontlike bydraende faktore te kyk, oorsaak-gevolg-situasies te bespreek, alle 

betrokke persone by die probleem te identifiseer en verskillende hanteringswyses te 

bespreek. Die veronderstelling is dat kennis wat die klient so opdoen, weer toegepas 

sal kan word in sy eie leefwereld. Die terapeut sal die oefening gebruik om die klient 

se kognitiewe funksionering waar te neem, byvoorbeeld hoe hy redeneer, sy 

realistiese of onrealistiese denke en verwagtings, besluitnemingsproses, 

probleemhantering- en probleemoplossing strategiee. 

(C) Soek-'n -oplossing 

Die terapeut sal kaartjies waarop 'n probleemsituasie en moontlike oorsake geskryf 

is aan die klient gee. Die klient kan self 'n moontlike oorsaak vir die probleem 

selekteer uit die kaartjies. Die terapeut en klient sal dan saam besluit wat die ideale 

oplossing vir die probleem sal wees en dit as 'n doel stel. Hierna sal kaartjies 

gemaak word van die moontlike hanteringswyses en stappe wat die klient kan neem 

om die doel te bereik. Herdie oefening sal gedoen word terwyl stadige Barokmusiek 

in die agtergrond speel, sodat konsentrasie en kreatiwiteit kan verhoog. Die te.rapeut 

sal met hierdie oefening geleentheid kry om die kient se hantering van 'n probleem

situasie waar te neem, asook moontlike vordering wat gemaak is in regstelling van 

verkeerde denke en aannames. 

3.7.3 Projeksiemedia 

(A) Projeksietekeninge 

Menstekeninge en 'n gesinstekening sal gemaak word terwyl musiek saggies gespeel 
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word. Daarna sal dit bespreek word. Die rasionaal daaragter is dat dit wat vir die 

kind belangrik is en waaraan hy betekenis heg, na vore sal kom in die gesprek. Op 

hierdie wyse kan die terapeut 'n kykie kry in sy betekenis- en ervaringswereld. Sy eie 

gevoelens, behoeftes, vrese, ensovoorts sal op die tekening geprojekteer word deur 

dit wat hy van die persoon op die prentjie sal vertel. Die rol van die musiek sal wees 

om 'n aangename atmosfeer te help skep waarbinne die kind kan ontspan. 

(B) Krabbeltekeninge 

Groot bladsye tekenpapier, inkleurpotlode en koki's sal aan die persoon beskikbaar 

gestel word. Hy sal 'n opdrag kry om te begin krabbel wanneer die musiek begin 

speel, volgens die vrye assosiasies tussen sy emosies en die musiek. Wanneer die 

musiek eindig en die persoon wil nog aangaan met sy tekening of krabbels, sal die 

snit herhaal word, totdat hy aandui dat hy klaar is. Die terapeut sal die krabbels as 

aanknopingspunt vir gesprek gebruik deur in te gaan op sy belewenis daarvan en 

voorts te reflekteer watter gevoel die krabbels by die terapeut self opwek. Deur 

aanvanklike reflektering van waarnemings sal die klient gelei word tot selfkennis en 

aanvaarding of erkenning van sy emosies. 

(C) Maak 'n eie storieboekie of geselsboekie 

Skoon velle A4-papier sal gebruik word om 'n boekie te vou. Die klient kan die 

voorblad op enige manier versier wat vir horn aanneemlik is en dan sal daar saam 

besluit word op 'n titel vir die boekie. Die klient kan enige prente uit tydskrifte sny wat 

vir horn mooi is of op enige manier aanspreek. Daarna sal dit volgens sy keuse in die 

boekie geplak word. Die klient moet 'n storie oor elke prentjie vertel, naamlik wat 

gebeur in die prentjie, wat het voor dit gebeur en hoe gaan dit eindig. Die 

veronderstelling hiervan is dat die klient gebeure en betekenisse in die storie oor elke 

prentjie sal inbring wat van toepassing is op sy eie lewe en ervaring. Dit word as 'n 

tipe projeksiemetode aangewend. Agtergrondmusiek sal deurentyd gespeel word, 

sodat 'n aangename en ontspanne atmosfeer heers. 

(D) Prenteprojeksie 

Die terapeut sal aan die klient geleentheid bied om 'n paar volkleurprente uit 'n 

tydskrif te knip. Hierdie prente sal dan gebruik word as 'n middel waardeur projeksies 

gedoen kan word, deurdat die klient 'n storie oor elke prentjie moet vertel: Wat het 

net vooraf gebeur, wat gebeur daar op die oomblik en hoe gaan dit eindig. Die klient 
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sal gevra word om te fokus op die gevoelens van die persone op die prentjie. 

3.7.4 Gestandaardiseerde toetse 

(A) Onvoltooide sinne 

'n Aantal onvoltooide sinne sal aan die klient gegee word met die opdrag dat hy hulle 

moet voltooi deur die eerste woorde wat in sy gedagtes kom, wanneer hy die eerste 

paar woorde lees, daarby neer te skryf. Terwyl hy daarme besig is, sal sagte musiek 

in die agtergrond gespeel word. Die klient moet so vinnig as moontlik elke sin voltooi, 

sander om te tob daaroor. Die voltooide sinne sal bespreek word met die persoon. 

Daar sal veral gelet word op herhalende temas, onderliggende gevoelens en 

moontlike probleemareas wat mag voorkom in die sinne. (Addenda E en F) 

(B) Emotional Profile Index 

Hierdie toets bestaan uit 'n aantal woordpare waarvan die klient telkens een moet 

omkring wat sy gevoel die beste beskryf. Dit word verwerk in 'n sirkeldiagram wat 'n 

profiel gee van die klient se huidige emosionele toestand. Die toepassing van hierdie 

toets kan tendense en emosionele spanninge uitwys. Die afneem van die toets sal 

gekombineer word met die gelyktydige speel van agtergrondmusiek. 

(C) Selfkonsepskaal vir Primere Skoolleerlinge 

Hierdie toets is 'n meetinstrument waarmee 'n kind se selfkonsep bepaal kan word 

in terme van sy fisieke self (sy idee oor sy liggaam, sy vaardighede en sy voorkoms), 

sy akademiese self (of hy tevrede is met sy akademiese prestasies), sy sosiale self 

(sy beoordeling van homself as 'n belangrike of 'n onbelangrike lid van die 

gemeenskap), sy waardesself (hoe hy homself identifiseer met godsdiens en sedelike 

norme soos eerlikheid, liefde en vriendelikheid), sy gesinself (hoedanig hy homself 

binne die gesinsverband beskou) en sy psigiese self (sy belewing van sy eie 

doeltreffendheid, sy geloof in homself dat hy iets kan doen en sy standvastigheid oar 

eie oortuigings.) (Le Roux, 1983:2-5). 

3.7.5 Ongestandaardiseerde metodes 

(A) Gevoelswoordelys 

'n Woordelys, saamgestel deur die ondersoeker, wat bestaan uit groepe 

gevoelswoorde sal aan die klient gegee word. Terwyl musiek in die agtergrond speel 

sal die opdrag aan die klient gegee word om een woord uit elke groep te kies wat 
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aandui dat hy dikwels so voel, of dat hy die gevoel baie goed ken. Die 

gevoelswoorde beskryf gevoelens van ongelukkigheid, vrees en angs, bekommernis, 

hartseer en geluk. Wanneer die klient die lys voltooi het, sal dit bespreek word. (Sien 

Addendum B). 

(B) Woordanalise van liediies 

Die woorde van een of meer liedjies sal aan die klient gegee word en daar sal na die 

liedjie geluister word. Daarna sal die woorde ontleed en bespreek word. 'n Analise 

sat van die woorde gemaak word deur te kyk na hanteringswyses van 

probleemsituasies, moontlike denkfoute, verhoudinge, moontlike oplossings,' 

ensovoorts. Aan die einde sal die klient geleentheid kry om kommentaar te lewer op 

dit wat in die liedjie gesing word en om dit toe te pas op sy eie lewe. Die 

veronderstelling hiermee is dat die klient dit wat van toepassing kan wees op sy eie 

situasie, sal raakhoor en indien nie, sal die terapeut horn daartoe begelei. Die 

uiteindetike doel met hierdie oefening sal wees om die klient te help om anders oor 

sy probteem te dink, veral in die soeke na optossings. 

(C) Woordassosiasies 

'n Woordelys sat aan die kHent voorgelees word terwyl agtergrondmusiek speel. Die 

opdrag aan horn sal wees om die eerste woord wat in sy gedagte kom nadat hy die 

woord hoor, neer te skryf. Die klient se woord-assosiasies sal ontleed word vir 

moontlike tendense, gevoelens, vrese, ensovoorts. Dit sat met die klient bespreek 

word en as aanknopingspunt vir verdere gesprek en terapie gebruik word. Die klient 

sat aangemoedig word om sy innerlike uit te druk en self te analiseer om sodoende 

tot grater selfontdekking te kom. Die rol van die musiek sat wees om die klient te laat 

ontspan, sy konsentrasie te verhoog en positiewe assosiasies te vorm. 

(D) Ongestruktureerde Spel 

Met ongestruktureerde spel word bedoel die gebruikmaking van enige spelmateriaal 

wat toepaslik sou wees volgens die gehoeftes van die kind, byvoorbeeld die 

"Projective Play Material" Spelterapiestel, wat saamgestel is volgens die Gerthild von 

Staabs-beginsel. Votgens hierdie beginsel word die kind gekonfronteer met 

verskillende speelgoed in die kas, wat horn uitnooi en uitdaag om daarmee te speel 

en iets daarmee te skep. Die betekenisse en die kind se betrokkenheid by die 

speelgoed, skep 'n scenario waarbinne die terapeut hipoteses kan vorm. Die spel 
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word ongestruktureerd beplan, wat betaken dat die terapeut nie met 'n 

voorafopgestelde agenda die spel in 'n sekere rigting sal probeer stuur nie, maar vrye 

geleentheid sal gee dat die kind self die gang van die spel kan bepaal. 

3.7.6 Musiekverwante media 

(A) Ontspanningstegniek 

Stadige klassieke musiek, byvoorbeeld Barokmusiek sal gespeel word. Die klient sal 

gemaklik sit, verkieslik met toe oe terwyl die terapeut horn sal begelei om geleidelik 

te ontspan. Daar sal eerstens gekonsentreer word op sy asemhaling - stadige in- en 

uitasem saam met die musiek. Spiere kan eers saamgetrek word en dan ontspan 

word, of daar kan deur suggestie oorgedra word dat al die ledemate 'swaar' word en 

onbeweeglik raak wanneer hulle ontspan. Die klient behoort self te ervaar dat hy 

fisies ontspan en wat die verskil tussen spanning en ontspanning is, sodat hy hierdie 

kennis ook sal kan oordra na ander situasies waar hy gespanne raak. Sodoende sal 

hy doelbewus kan oefen om te ontspan en om opbouende spanning en stress teen 

te werk. 

(B) Visualisering en suggestie 

Saam met die ontspanningsoefening sal die suggestie ook gebruik word dat daar van 

alle slegte en ongelukkige ervarings ontslae geraak kan word deurdat dit uit die 

liggaam uitvloei deur die vingerpunte of tone. (Grove, 1994: 157). In die plek van die 

ongelukkige gevoelens, kan die klient dink aan 'n plaasvervanger daarvoor - 'n mooi 

prentjie wat hy in sy gedagte skep, met alles daarin wat hy daar wil he, ingekleur en 

met al die kleure en geluide wat vir horn mooi is daarin. Daar ~al saam met die 

musiek en asemhaling vir 'n paar minute lank daarop gekonsentreer word sodat die 

prentjie vasgele word in die geheue. Hierdie 'prentjie' kan hy met horn saamdra in 

sy geheue en telkens wanneer hy in 'n probleemsituasie kom, sal hy dit vinnig in sy 

geheue kan herroep om horn te help om vinnig te onstpan of om horn te help om 

beter te voel. Die rol van die musiek by hierdie oefening sal wees om 'n positiewe 

assosiasie met die ervaring te skep, wat die persoon kan bybly. 

(C) Bepaal-die-onderliggende-behoeftes 

Om sukses te beleef in terme daarvan om liefde te kan gee en te kan ontvang, is dit 

nodig dat die klient eerlik sal kyk na sy situasie en die mense random horn. Gebare 

van liefde, asook optrede van liefdeloosheid moet raakgesien word en erken word vir 
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wat dit werklik is. 'n Liedjie wat vir die klient betekenisvol is, sal gebruik word en daar 

moet vasgestel word waarom dit vir horn betekenisvol is. Die terapeut sal die klient 

daarin lei om deur die woorde, byvoorbeeld een sinsnede, iets te kry wat horn sal 

herinner aan die doel wat hy wil bereik, byvoorbeeld om liefdesbetuiging van sy gesin 

raak te sien en met liefde daarop te reageer. Die klient sal geleer word dat hy deur 

drie komponente van gedrag iets aan sy onderliggende behoefte kan doen, naamlik 

deur dit wat hy doen (betrokkenheid), dink (betekenisgewing) en voel (belewing). 

Hoe hy dink, wat hy doen en hoe hy voel oor dit wat met horn gebeur, bepaal of hy 

beleef dat daar in sy behoeftes voorsien word. 

(D) "Acting as if' 

Met 'n klient wat 'n selfopgelegde hindernis het wat sy eie ontwikkeling as persoon 

inhibeer, sal die opdrag aan horn gegee word om vir 'n week lank te maak asof 

hierdie hindernis nie in sy lewe bestaan nie. 'n Liedjie se woorde word as 'n refrein 

gebruik om horn gedurende die week daaraan te herinner en as motivering te dien 

om te maak asof dit nie bestaan nie. 

(E) Passiewe beluistering 
-· 

Passiewe beluistering sal toegepas word wanneer rustige musiek gebruik word as 

agtergrondmusiek, sonder dat enige spesifieke verwysing na die musiek gemaak 

word. Die uitwerking van die musiek sal onbewustelik wees, naamlik op die hartklop, 

bloeddruk, asemhaling en algemene gemoedstoestand van die klient. Hierdie 

benadering is reseptief en fisiologiese veranderinge kan gemonitor word met die 

nodige toerusting. Die monitering van fisiolqgiese veranderinge word egter nie beoog 

met die huidige studie nie. Die tipe musiek wat beoog word om te gebruik, sal 

hoofsaaklik klassieke musiek wees, maar ander ligter instrumentale musiek sal ook 

oorweeg word na gelang van die situasie. 

(F) Aktiewe beluistering 

Aktiewe beluistering sal toegepas word wanneer die terapeut beplan om musiek 

saam met 'n spesifieke tegniek toe te pas met 'n klient. Met aktiewe beluistering sal 

'n bepaalde respons van die klient verlang word. Dit word ook 'n ekspressiewe 

benadering genoem omdat die klient deur middel van nie-verbale of verbale response 

uitdrukking sal gee aan homself na aanleiding van die musiekstimulus. Die musiek 

wat in terapie aangewend sal word as 'n hulpmiddel, sal 'n handige gesprekskanaal 
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word vir die ontwikkeling van verbale en nie-verbale kommunikasie. 

3.7.7 Verslagskrywing 

(A) Riglyne en notas 

Die terapeut sal aantekeninge maak van musiek wat in die sessies gebruik is en die 

response wat daarop volg. Hierdie inligting sal aangewend word in die verdere 

beplanning van die terapie, omdat dit sal help om die persoonsbeeld te vorm. Die 

neerskryf van tegnieke en situasies waarbinne musiek aangewend kan word, sal dit 

vir ander persone moontlik maak om ook musiek terapeuties te kan aanwend. 

Al die verkenningsmedia sal nie in elke sessie gebruik word nie, maar wissel na 

gelang van die klient se behoeftes. Die beoogde werkwyse word vervolgens 

bespreek. 

3.8 WERKWYSE WAT GEVOLG GAAN WORD 

Die prosedure wat gevolg sal word, sal individueel bepaal word deur elke persoon 

wat by die navorsing betrek word. Die stappe wat gevolg sal word, sal nie by elke 

gevallestudie noodwendig in dieselfde volgorde op mekaar volg nie, omdat die 

verloop van elke sessie die beplanning van die volgende sessie sal be"invloed. 

Die navorsing sal met ander woorde as aksienavorsing gehanteer word, waar die 

resultate voortdurend geevalueer word sodat dit in lyn bly met die verlangde uitkoms 

of beoogde resultaat. Dus word die werkwyse nie hier vasgepen tot een spesifieke 

vorm nie, maar daar word beoog om dit aan te pas volgens die verloop van die 

terapie. Daar sal waarskynlik ooreenkomste wees ten opsigte van 'n aantal faktore, 

soos hierna bespreek by die stappe wat gevolg sal word: 

3.8.1 Stappe wat gevolg gaan word 

STAP 1: SELEKTEER PROEFPERSONE 

Die selektering van proefpersone is baie belangrik omdat dit die beplanning van die 

terapie be"invloed. Die terapeut wat musiek as 'n hulpmiddel wil gebruik, moet die 

insluiting van musieksnitte sorgvuldig beplan en daarom sal dit nodig wees dat die 

proefpersone vooraf geselekteer word sodat elke sessie deeglik beplan kan word. 
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STAP 2: INWIN VAN AGTERGRONDINLIGTING 

Die terapeut sal deur middel van 'n historisiteitsgesprek soveel as moontlik 

agtergrondinligting inwin van die proefpersoon, sodat 'n behoorlike analise van die 

aanmeldingsprobleem gemaak kan word. 

STAP 3: INSLUITING VAN MEDIA 

Hierdie stap sal elke terapiesessie voorafgaan, omdat daar voor elke sessie 'n 

beplanning gemaak sal word van die sessie en 'n besluit geneem sat word in verband 

met die media wat ingesluit moet word vir die volgende sessie. Die insluiting van 

verkenningsmedia sal bepaal word deur die behoeftes van die proefpersoon en die 

mikpunt van die terapie. 

STAP 4: TERAPIESESSIE MET PROEFPERSOON 

Tydens die eerste sessie sal daar met die proefpersoon kennis gemaak word. Dit is 

belangrik dat die proefpersoon eers op sy gemak gestel sal word wanneer hulle by 

mekaar kom. lnligting sal ingewin word deur gebruik te maak van tekeninge, 

krabbeltekeninge, onvoltooide sinne, 'n psigometriese toets of enige van die ander 

bogenoemde verkenningsmedia. 

STAP 5: ONDERHOUD MET PROEFPERSOON 

Na die insluiting van 'n verkenningsmedium, sal die verloop van die gebeure en 

gegewens met die proefpersoon bespreek word sodat die terapeut geleentheid kan 

kry om hipoteses te verifieer en die probleem te leer ken soos wat die klient dit 

ervaar. Tydens hierdie fase van die sessie sal daar ook terapeutiese _insette gelewer 

word deur die terapeut. 

STAP 6: NEERSKRYF VAN TERAPIESESSIES 
' 

Tydens en na afloop van die sessie sal die belangrikste inligting wat na vore gekom 

het neergeskryf word sodat later weer daarna verwys kan word. Hierdie stap sat 

noodwendig ingesluit wees in die navorsing, omdat dit die verloop, die gebeure en 

uitkoms van elke sessie sal weergee. Die neerskryf van elke sessie sal die terapeut 

ook help in die beplanning van die daaropvolgende sessies, omdat dit die geleentheid 

skep dat daar bepaal kan word of die terapie in die verlangde rigting verloop. 

Die daaropvolgende sessies sat dus begin met stap 3, naamlik die beplanning van 
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die sessie. Hierdie stap sal telkens gevolg word deur die tweede (of derde, 

ensovoorts) sessie met die proefpersoon. Met die aanvang van elke sessie sal die 

proefpersoon eers op sy gemak gestel word deur oor alledaagse gebeure te gesels. 

Aansluiting sal probeer vind word by die temas wat tydens die vorige sessie bespreek 

is. Wanneer 'n verkenningsmedium vir die eerste keer ingesluit sal word, sal dit 

belangrik wees dat die terapeut die verloop en instruksies baie goed aan die 

proefpersoon sal verduidelik, sodat alle moontlike onsekerheid rondom verwagtings 

uit die weg geruim sal wees. 

Ten slotte sal daar gekyk word na 'n moontlike wyse waarop die resultate van die 

navorsing weergegee sal kan word: 

3.9 WEERGEE VAN RESULTATE 

Die resultate sal beskryf word in terme van die individu se ervaring en die gebeure 

wat rondom sy leefwereld gesentreer is. Die stand van die persoon se verhoudings 

sal weergegee word vanuit die Relasieteorie. Die persoon se insig in die probleem, 

sy betekenisgewing, betrokkenheid en belewing, sy selfgesprek en selfkonsep dra 

alles by tot die totstandkoming van sy relasies. Die stand van relasies be'invloed 

weer sy eie aktualisering as persoon, of dit positiewe selfaktualisering of 

onderaktualisering van die self is. Alie gegewens sal kwalitatief gehanteer word, soos 

beskryf by punt 3.5. Die resultate sal dus beskrywend weergegee en ge'interpreteer 

word. Die resultate van elke gevallestudie sal onder die volgende subhoofde 

bespreek word: 

I. FUNKSIONERINGSBEELD 

Die Funksioneringsbeeld verwys na die aanmeldingsprobleem wanneer die kind 

aangemeld word. Die aanmeldingsprobleem kan byvoorbeeld wees aggressie, 

huilerigheid, vrees of swak verhoudings. Dit gee met ander woorde 'n kort 

beskrywing van hoe die probleem raakgesien en opgesom word. 

II. FENOMEENBEELD 

Die Fenomeenbeeld handel oor die probleem as sodanig, dit fokus op 'n analise van 

die probleem as fenomeen. Dit behels 'n voorlopige beskrywing van hoe die 

probleem waargeneem word deur ander persone en dit word gegrond op gegewens 

wat gedurende die historisiteitsgesprek aan die lig gekom het. Met die saamstel van 
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die fenomeenbeeld vorm die terapeut hipoteses wat aan die hand van die 

verkenningsmedia geverifieer moet word. 

Ill. RELASIEBEELD 

Die relasiebeeld behels die akkurate beskrywing van al die relasies waarbinne die 

kind staan, te wete sy relasie met homself, sy ouers, onderwysers, maats, objekte en 

idees. Hierdie beeld word gevorm vanuit die perspektief van die ondersoeker en 

behoort betreklik objektief te wees. Dit word verkry vanuit die vekenningsmedia en 

onderhoude en gee 'n aanduiding van moontlike oorsake vir die funksionerlngsbeeld. 

Die betekenisse wat die kind aan die relasies gee, word vanuit die perspektief van 

die ondersoeker beskryf. 

IV. PERSOONSBEELD 

Die Persoonsbeeld word vanuit die perspektief van die Relasiebeeld saamgestel. Dit 

is met ander woorde 'n beskrywing van die betekenisse wat die kind self aan sy 

relasies gee, vanuit die perspektief van die kind self. Daarom kan dit moontlik 

subjektief, onrealisties en affektief gekleur wees. Die ondersoeker gebruik 

gesprekvoering oor die verkenningsmedia om te bepaal wat die betekenis is wat 

hyself aan die relasies toeken. 

V. DIE VLAK VAN DIE IRRASIONELE 

Dit word bereik wanneer die selfkonsep onrealisties laag is. Die selfkonsep beweeg 

dinamies tussen twee pole, naamlik hoog en laag. Wanneer die selfkonsep 

onrealisties laag word, kan die kind nie rasioneel betekenis gee nie. Daar vind 

voortdurend 'n wisselwerking plaas tussen die selfkonsep (die beeld wat hy van 

homself het) en selfaktualisering (die wyse waarop hy optree). 

Bogenoemde beskrywing word in skema 3.2 saamgevat en weergegee. (Jacobs & 

Vrey, 1982:56) 
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Skema 3.2 

ldiografiese navorsings- en diagnoseringsmodel 

Ylak 5 
I rrasionele Bee Id 

Vlak 4 
Persoonsbeeld 

Vlak 3 
Rclasiebeeld 

Vlak 2 
Fenomeenbceld 

Ylak I 
Funksioneringsbeeld 

Die vlak van die irrasionele 

Fun ksioneringsbeeld 

In die volgende hoofstuk sal die navorsingsresultate beskryf en weergegee word. 
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HOOFSTUK4 

NAVORSINGSRESUL TATE 

Music sounds the way emotions feel; emotion 
innuenoos the way we see and interpret the world. 

M.H. Thaut 

108 



4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die navorsingsontwerp beskryf soos dit beplan is. In hierdie 

hoofstuk word die empiriese studie weergegee soos dit in die praktyk ontvou het. 

Alie proefpersone word met skuilname benoem. 

Altesaam ses proefpersone is deur die loop van een jaar deur die skrywer betrek by 

terapie met behulp van musiek. Twee van die persone het terapie, volgens die 

mening van die skrywer, op 'n voortydige stadium gestaak vanwee redes wat 

gewissel het van te veel skoolwerk tot 'n gevoel dat genoeg vordering gemaak is en 

die probleem opgelos is. Die oorblywende vier gevallestudies word bespreek. 

4.2 WEERGEE VAN RESUL TATE 

Die navorsingsgegewens word onder die volgende subsopskrifte aangebied: 

1. ldentifiserende besonderhede 

2. Funksioneringsbeeld 

3.1 Fenomeenbeeld 

3.2 Verkenningsmedia ingeskakel 

4. Redes vir insluiting by navorsing 

5. Beskrywing van sessies 

6. Relasiebeeld 

7. Persoonsbeeld 

8. Samevatting en lnterpretasie van sessies 

9. Gevolgtrekkings 

Vervolgens word die proefpersone aan u voorgestel. 

4.3 GEVALLESTUDIES 

4.3.1 Gevallestudie 1: Jenny 

1. ldentifiserende besonderhede 

Jenny is 'n elfjarige meisie in graad 6 aan 'n Afrikaanse laerskool. Sy het nog nie 'n 

graad herhaal nie. Sy is die oudste van twee dogters in die gesin. Haar pa is 'n 

ambagsman en haar ma 'n huisvrou. 
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2. Funksioneringsbeeld 

Jenny se probleem word aangemeld as gedragsprobleme wat tuis en op skoal 

manifesteer, swak skolastiese prestasie, woede-uitbarstings en ander dade van 

aggressie, swak verhoudings met gesinslede, maats en onderwysers. 

3.1 Fenomeenbeeld 

Jenny is deur hulle huisdokter na 'n Kliniese Sielkundige verwys, wat haar weer na 

die skrywer verwys het omdat die probleme wat voorkom, meer op die terrein van 

Opvoedkundige Sielkundige le. Die Kliniese Sielkundige het die afneem van 'n IK

toets na die subtoets Woordeskat gestaak ter wille daarvan dat die skrywer self die 

toetsgedrag kon waarneem in die verdere afneem van die toets. 

Jenny se ouers se: 

• Sy is opstandig, parmantig, ongehoorsaam en negatief; 

• Sy baklei gedurig met haar sussie; 

• Sy handhaaf nie goeie verhoudinge met gesinslede nie; 

• Die onderwysers kla oor haar skoolwerk en gedrag. 

'n Aantal traumatiese gebeure het ook in die familie voorgekom, naamlik die afsterwe 

van Jenny se ouma, met wie sy 'n baie hegte verhouding gehad het en die 

wiegiedood van haar tannie se baba. 

Met die oog op die verkenning van die fenomeen soos dit deur bogenoemde persone 

beskryf is, word die volgende verkenningsmedia ingeskakel. 

3.2 Verkenningsmedia ingeskakel 

SSAIS-R 

Geselsboekie I eie storieboekie 

Krabbeltekeninge 

Gevoelswoordelys 

Selfkonsepskaal vir primereskool leerlinge 

Woordanalise van liedjies 

Raad-gee-rubriek 

Prente-analise 
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4. Redes vir insluiting by navorsing 

Met die eerste kennismaking tussen die terapeut en Jenny is ooglopende weerstand 

waargeneem. Baie swak samewerking is tydens die sessie van haar verkry 

waartydens die SSAIS-R voltooi is. Die vermelding van woede uitbarstings het 

alreeds daarop gedui dat emosionele probleme bestaan. Met inagneming van hierdie 

inligting en ervaring van die toetsgedrag tydens die eerste sessie, is besluit om 

musiek in te skakel by die terapiesessies en haar by die navorsing te betrek. 

5. Beskrywing van sessies 

SESSIE 1: SSAIS-R 

Die verloop van hierdie sessie was belangrik vir die beplanning van die terapie. Die 

SSAIS-R is tydens die sessie voltooi. Hiervolgens het Jenny die verstandspotensiaal 

van 'n verstandelik gestremde persoon, naamlik Verbale skaal 61, Nie-verbale skaal 

58 en Volle skaal 55. Uit haar gedrag tydens die afneem van die toets is baie 

opstandigheid en onwilligheid om samewerking te gee waargeneem. Sy het 

ooglopend teenkanting gebied teen die terapeut, wat waargeneem kon word uit haar 

liggaamshouding en algemene onbelangstellende optrede. Sy het antwoorde 

gemanipuleer deur belaglike en ooglopende foute te maak. Hierna is beplan om 

musiek te gebruik in die terapie sodat daar gepoog kan word om op 'n indirekte 

manier tot haar deur te dring. 

SESSIE 2: ONTSPANNINGSOEFENING EN KRABBEL 

Die tweede sessie met Jenny word voorafgegaan met 'n afspraak met albei haar 

. ouers. Die resultate van die SSAIS-R is met hulle bespreek en ge"interpreteer. Almal 

stem saam dat dit nie 'n ware beeld kan wees van wat haar werklike vermoe behoort 

te wees nie. Haar ma se dat Jenny sender enige hulp 55% met haar skoolwerk kan 

behaal. Hulle besluit gesamentlik om die uitslag van die IK-toets te verwerp en om 

die waarnemings met die toets slegs vir diagnostiese doeleindes aan te wend. 

Die terapeut het beplan om die sessie te begin met 'n ontspanningsoefening om haar 

soveel as moontlik te laat ontspan. Die "Adagio in g mineur'' van Albinoni word as 

musieksnit gebruik. Die naam van die musiek of komponis word nie genoem nie. 

Hierdie musiek het 'n mooi melodie en 'n egalige ritmiese beweging waarmee 'n mens 

rustig saam kan asemhaal. Jenny word gevra om gemaklik te sit met haar oe toe. 

Die terapeut praat saggies terwyl die musiek sag speel en begelei haar om eers haar 
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spiere te span en dan te ontspan terwyl sy op haar asemhaling konsentreer. Die 

terapeut suggereer dat enige spanning of onaangename belewenis by haar 

vingerpunte uitloop soos 'n donker vloeistof en dat sy heeltemal ontspanne voel 

wanneer die musiek klaar is. 

Hiema word die Klavierconcerto no. 11 "Un poco adagio" van Haydn gespeel. Daar 

word weereens nie gese wat die musiek is nie. Die klavierparty klink helder en die 

orkes verskaf goeie ondersteuning vir die melodie wat deur die klavier gespeel word. 

Dit is 'n stadig-vloeiende werk waarmee 'n mens gemaklike en egalige bewegings kan 

maak. Die opdrag word gegee dat sy op 'n groot vel papier kan krabbel met enige 

kleurpotlood of kokipen wat sy wil. Jenny krabbel egter glad nie. In plaas daarvan 

teken sy onder in die middel van die vel papier 'n vierkantige blok met drie 

musiekinstrumente in: 'n klavier, 'n strykinstrument en 'n stel dromme. 

T erapeut: "Wat het jy geteken?" 

Jenny: wys net na die prent. 

Terapeut: "Dit lyk soos instrumente." 

Jenny: "Ja, dit is." 

Terapeut: "Wat het jou dit laat teken?" 
.. 

Jenny: (Trek skouers op na 'n rukkie se sy): "Die musiek het my daaraan laat dink." 

Die res van die sessie sny Jenny prente uit tydskrifte sodat sy haar eie Geselsboekie 

of Storieboekie kan saamstel en ook haar eie titel vir die boekie gee. Die boekie 

word van drie A4-velle papier gemaak wat gevou en met 'n stukkie wol gebind word. 

Jenny se niks verder nie. 

SESSIE 3: GESELSBOEKIE 

Jenny lyk meer ontspanne wanneer sy vir die sessie aanmeld. Die terapeut 
' 

verduidelik dat die sessie gebruik sal word om die Geselsboekie klaar te maak. 

Jenny begin dadelik om die tydskrifte deur te blaai en tussendeur te gesels. Sy sny 

ses prentjies uit wat sy wil gebruik. Sy plak dit in die boekie in die volgorde wat sy 

self kies. Die terapeut vra haar wat die titel van die boekie moet wees. 

Jenny: "Diere, want ek hou baie van diere - alle diere, maar veral troeteldiere." 

Terapeut: "Hoe gaan jy die voorblad van die boekie versier?" 

Jenny: "Ek weet nie." 

T erapeut: "Jy kan 'n prentjie teken of iets opplak - nes jy wil." 
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Jenny: (Huiwer, na 'n rukkie begin sy teken, maar sy se): "Ek hou nie van teken nie. 

Ek kan nie mooi teken nie en. my vingers kry blase as ek die potlood te lank vashou." 

Sy word gevra om 'n storietjie oor elke prentjie te vertel. Die tema van die kort 

storietjie by elke prentjie is soos volg: 

(1) 'n Baba-seuntjie slaap met sy teddies by horn. Sy ma is bly dat hy 'n bietjie slaap, 

want hy het haar die hele dag mal gemaak. Sy voel nou 'n bietjie moeg. Hy dink sy 

ma moet 'n bietjie liewer vir horn wees. 

(2) Die dogtertjie het van die huis af weggehardloop omdat haar sussie nie met haar 

wou speel nie. Sy voel ongelukkig daaroor. Nou gaan sy alleen in die veld speel, 

want daar is niemand wat haar kan seermaak nie. 

(3) Boetie en sussie kam hulle hare, want hulle gaan vanaand by mense kuier. Hulle 

mag nie met deurmekaar hare gaan nie. Hulle is nie baie bly daaroor om te gaan 

kuier nie, want daar is nie ander kinders by die mense nie. Dan speel hulle alleen 

buite en is uit die ma se pad. 

(4) Die seuntjie sit alleen in sy bed en drink 'n koeldrank wat horn laat droom dat hy 

nie so alleen is nie. Hy wil he dat sy ma of pa by horn in die kamer moet wees. 

Partykeer moet hy alleen in sy kamer sit omdat hy gestraf word. Hy hou niks daarvan 

nie, want dan voel dit vir horn asof hulle nie meer vir horn lief is nie. 

(5) Twee babatjies speel die hele dag met mekaar. Hulle is kwaad vir mekaar omdat 

hulle mekaar se speelgoed vat. Toe draai hulle hulle rue na mekaar toe. Hulle speel 

net met mekaar omdat hulle in dieselfde huis bly. Hulle ma het hulle geleer om weer 

mekaar se speelgoed terug te gee, daarom doen hulle dit. 

Die volgende interpretasie word uit die moontlike projeksies afgelei: 

• Sy ervaar moontlik verwerping en verlange na ouerlike nabyheid; 

• Sy beleef moontlik staf as verwerping; 
' 

• Sy voel dat hulle uit haar ma se pad moet bly omdat hulle haar pla; 

• Sy voe! waarskynlik afgunstig teenoor haar sussie; 

• Sy wil nie met haar sussie speel nie, maar haar ouers verwag dit; 

• Sy beskerm haarself deur haar af te sender van ander. 

SESSIE 4: ONTSPANNINGSOEFENING EN KRABBEL 

'n Ontspanningsoefening en 'n krabbel word beplan om haar reaksie te vergelyk met 

sessie twee. Die papier en inkleurpotlode, ensovoorts is vooraf reggesit sodat daar 
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so min as moontlik steurings is tussen die musieksnitte. Die musiek van Sweet 

People, die snit "Et les oiseaux chantaient", word gebruik omdat dit baie rustig is en 

aan die natuur herinner. Dit is 'n ligte tipe musiek en word gekies sodat die 

moontlikheid van voorkeur/afkeur van klassieke musiek vermy kan word. Die 

terapeut se vooraf niks oor die musiek self nie. 

Direk na die ontspanningsoefening word die snit "Heartstrings" van dieselfde groep 

gespeel terwyl Jenny begin krabbel. "Heartstrings" het 'n mooi melodie wat 

ondersteun word deur 'n egalig-ritmiese begeleiding. Jenny gebruik- 'n oranje 

inkleurpotlood om te krabbel. Die krabbels word gevorm deur klein sirkelbewegings' 

te maak wat baie oormekaar vleg. Sy gebruik slegs die onderste, middelste gedeelte 

van die blaai. Na sowat twee minute, terwyl die musiek nog speel, hou Jenny op om 

te krabbel. Sy begin om met dieselfde potlood 'n paar van die krabbels in te kleur en 

om ander lyntjies te trek wat byna soos grassies lyk. 

Wanneer die musiek stop. lyk Jenny hartseer en vermy sy oogkontak. 

Terapeut: "Waaraan het die musiek jou laat dink?" 

Jenny: (Baie hartseer) "My tannie se baba wat dood is." (Begin huil.) 

Jenny wil niks verder oor haar gevoelens en belewenis daarvan se nie, slegs dat sy 

ook hartseer oor haar pa voel. Hulle het nie 'n goeie verhouding nie. Die terapeut 

vra haar om te dink op watter manier hulle verhouding kan verbeter. 
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SESSIE 5: SELFKONSEPSKAAL 

Met die aanvang van die .sessie word Jenny gevra of sy gedink het aan maniere 

waarop die verhouding tussen haar en haar pa kan verbeter. Sy antwoord ongeerg 

dat sy nie eintlik tyd gehad het om daaraan te dink nie. Sy word gevra om die vraelys 

van die Selfkonsepskaal vir Primereskoolleerlinge te voltooi. T erwyl sy daarmee besig 

is, speel daar Barokmusiek in die agtergrond, ter wille van 'n aangename atmosfeer 

en die onbewustelike invloed daarvan op die breinritmes. 

Jenny se houding en geslotenheid aan die einde van die vorige sessie en die respons 

aan die begin van hierdie sessie, naamlik dat sy 'nie tyd gehad het om aan hul 

verhouding te dink nie', het die terapeut weer aan die toetsgedrag van sessie een 

laat dink. Nadat sy die Selfkonsepvraelys voltooi het, word die resultate van die 

SSAIS-R aan haar verduidelik. Die terapeut verduidelik vir haar dat 'n persoon met 

so 'n IK nooit in 'n gewone skoal behoort te vorder nie. Jenny se sy dink nie dat dit 

haar vermoe is nie. Uit die gesprek wat daarop volg, kom die volgende na vore: 

• Sy het moedswillig verkeerde antwoorde gegee met die SSAIS-R; 

• Sy wou die terapeut 'spite' met haar optrede; 

• Sy gee nie om vir haar skoolwerk nie en maak moedswillige foute; 

• Sy wil die onderwysers kwaad maak, daarom doen sy nie huiswerk nie; 

• Sy glo dat sy hulle te na kom ('spite') met so 'n houding. 

Na die sessie word die Selfkonsepskaal nagesien en ge"interpreteer: Jenny het 

gemiddelde tellings behaal in al die subskale. Hierdie vraelys is waarskynlik ook 

ongeerg en oneerlik beantwoord. Wat wel betekeriisvol is, is dat sy op twee vrae 

geen keuse gemaak het nie, naamlik: 

(a)Ek voel skuldig as ek nie kerk toe gaan nie; of 

(b)Ek voel nie skuldig as ek wegbly van die kerk nie. 

En 

(a)My gesin het my nie lief nie; of 

(b)Ek is oortuig van my gesin se liefde vir my. 

Dit word ge'interpreteer dat sy moontlik 'n gewetenstryd mag ervaar en dat sy dalk nie 

heeltemal oortuig voel van haar gesin se liefde nie. Die selfkonsepprofiel wat in die 

geheel gemiddeld is, bevestig een hipotese wat bestaan oor Jenny se selfkonsep, 

naamlik dat sy nie oor 'n gesonde, gebalanseerde selfkonsep beskik nie. 

115 



SESSIE 6: ONTSPANNINGSOEFENING EN GEVOELSWOORDEL YS 

Die sessie word weer met 'n ontspanningsoefening begin, die keer saam met musiek 

uit 'n rolprent, naamlik die snit "Brothers" van die film "The Mission". Hierdie musiek 

adem 'n rustigheid met fluite wat die melodie speel en kitaar wat 'n 

akkoordbegeleiding verskaf saam met strykers. Die volgende twee snitte, naamlik 

"Carlotta" en "Vita Nostra" word gespeel terwyl sy 'n gevoelswoordelys invul. Die 

atmosfeer met "Carlotta" is effens onrustig en met "Vita Nostra" is daar 'n afwyking 

van die normals ritme wat die vloei van die musiek effens versteur. Die terapeut kies 

doelbewus musiek met 'n kontrasterende atmosfeer om vas te stel of daar enige effek 

daarmee waargeneem kan word, maar se niks van die musiek vir Jenny nie. 

Met die navraag aan die einde van die sessie, se Jenny dat sy die meeste van die 

musiek gehou het wat saam met die woordelys gespeel is, met ander woorde die 

musiek wat 'n onrustige atmosfeer skep. Dit het haar aan 'n ver plek laat dink. Die 

terapeut vermoed dat dit dalk ook by haar gemoedstoestand aansluiting kon vind, 

soos blyk uit die volgende bespreking van die gevoelswoorde. 

Van die woorde wat sy gekies het wat min of meer dieselfde gevoel uitbeeld, is 

byvoorbeeld: eensaam, alleen; deurmekaar, onrustig, vol twyfel, bekommerd, 

senuweeagtig; onvriendelik, ongeduldig, ongelukkig; haat, gemeen, mislik; boos, 

smoorkwaad. Baie van die woorde het sy gekies omdat sy so oor haar gesin voel, 

eintlik haar pa en haar sussie. Sy beleef almal random haar as potensiele vyande. 

Sy verwag dat almal met haar mislik gaan wees, daarom is sy by voorbaat lelik met 

hulle. Sy verwag dat haar ouers met haar sal raas, daarom is sy nie gehoorsaam en 

toon sy nie respek teenoor hulle,nie, maar se sy vir hulle net wat sy wil en hoe sy wil. 

Die sessie word afgesluit met die opdrag dat sy moet gaan dink waarom kinders 

teenoor hulle ouers respek behoort te betoon. 

SESSIE 7: KRABBEL EN WOORDANALISE VAN LIEDJIES 

Na Jenny se skielike ontlading van emosie teenoor haar ouers en sussie, beplan die 

terapeut die sessie op 'n meer kognitiewe vlak. Ten einde haar te laat ontspan, word 

daar eers 'n krabbel gedoen saam met die musiek "Gabriel's Oboe" uit "The Mission". 

Hierdie musiek het 'n redelike sterk voortbewegende ritme met 'n melodie wat tot 'n 

klimaks opbou. Jenny gebruik 'n blou kleurpotlood en maak groot krabbels oor byna 

die hele blaai. Na 'n minuut of so begin sy om tussen die krabbels kleiner 

sirkelvormige patroontjies te trek. Die effek word geskep y~n beweging rondom 'n 
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sentrale punt, byna soos 'n maalkolk. Na die krabbel voltooi is, reflekteer die terapeut 

hierdie gewaarwordinge. Dit blyk dat sy wel deurmekaar en verward voel en nie weet 

wat om aan haar situasie te doen nie, want sy kan niks daaraan doen nie. Sonder 

om veel daarop te reageer, kondig die terapeut die volgende stap aan, naamlik dat 

daar na twee liedjies geluister gaan word. 

Die liedjies "Lemon Tree" en "Chiquetita" word gespeel en die woorde word ontleed. 

(Sien Addenda Fen G). Die insig wat sy toon met die eerste liedjie, is dat dit niks 

help om net te sit en niks aan jou probleem te doen nie - dit los nie die probleem op 

nie. Dit help ook nie as 'n mens jouself net sit en bejammer nie, 'n mens moet oor 'n 

probleem praat en iets daaraan probeer doen. Met "Chiquetita" se sy die woorde 

betaken dat 'n mens moet aanvaar dat die lewe sy goeie en slegte dinge het. 'n 

Mens moet nie net huil daaroor nie, 'n mens kan oak bly wees. Sy begin skielik op 

haar horlosie kyk en gee nie meer aandag aan die liedjie nie. Op 'n vraag hoe 'n 

mens bly kan wees omdat dit met jou sleg gaan, gee sy nie 'n antwoord nie. Dit lyk 

skielik asof sy nie meer luister nie. Enige verdere navraag oar die hantering van 'n 

moeilike situasie is vrugteloos en sy is onwillig om haar aandeel aan die verhouding 

met haar gesinslede te bespreek. Sy sal probeer om vir haar pa die hek oop te maak 
-· 

wanneer hy van die werk af kom en om in die aand vir horn koffie te maak. 

Die terapeut vermoed dat sy eintlik die boodskap van die liedjies baie beter verstaan 

as wat sy bereid is om te kenne te gee. Met die oog op versterking van hierdie 

moontlike insigte, word die volgende sessie beplan. 

SESSIE 8: RAAD-GEE-RUBRIEK 

Die terapeut le 'n paar uitknipsels uit 'n tydskrif se briewerubriek voor en se dat Jenny 

vandag moet speel dat sy die persoon is wat vir mense raadgee. Die opname 

"Oceanic" van Vangelis word as agtergrondmusiek gespeel, omdat dit die effek van 

die see en water bevat en 'n rustige en kalmerende uitwerking kan he. Jenny 

antwoord op elk van die probleemsituasies soos volg: 

(a) 'n Tienjarige seun is ongehoorsaam, moedswillig en hy luister nie na sy ma nie. 

Volgens sy ma help slae en dissipline glad nie meer nie. 

Jenny: "Ek sal horn koshuis toe vat totdat hy begin luister en gewoond raak aan 

dissipline. Die kind het dissipline nodig en die koshuis sat daarvoor help." Sy se dat 

dissipline 'n mens help omdat pa en ma dan nie met jou raas nie. 
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(b) 'n Tienjarige dogter is slordig, sy sukkel op skool en is jaloers op die baba in die 

huis. Haar pa bederf haar en haar ma ignoreer en bederf haar om die beurt. 

Jenny omkring die ouderdom van die dogter met 'n dik swart streep en trek 'n blokkie 

om die reels wat handel oor die pa en ma. Haar raad is: "Die baba het nie die aandag 

so vreeslik baie nodig soos die groter kind nie, maar baba's moet ook aandag kry." 

Maar die baba kry te veel aandag en die ma kies die baba se kant. 'n Pa en ma 

moet ewe veel aandag gee, met die kinders praat en vriendelik wees. 

(c) 'n Ma skryf dat haar negejarige dogter lui, slordig en leertraag geword het. Sy 

doen nie meer huiswerk nie en wanneer sy maats het, is sy onmoontlik. 

Jenny: "Sy moet geen maats kry nie. As sy begin luister, dan kan haar maats eers 

weer kom kuier." Sy glo dat 'n skrikmaak-taktiek sal werk sodat sy sal luister en haar 

ordentlik begin gedra. Sy mag nie teepraat met haar ouers nie, hulle praat net een 

keer. Sy moet na haar ouers luister, want ouers is vir 'n kind gegee vir sy versorging 

en dissipline. 

In die gesprek hierna se Jenny dat sy nie altyd eerlik is wanneer haar ouers haar 

kamer toe stuur om huiswerk te gaan doen nie. Baie keer net maak sy net of sy leer. 

Sy weet dat hulle dit van haar verwag omdat hulle vir haar omgee. Hulle wil ook he 

dat haar boeke en kamer netjies sal wees en sy weet 'sy meet dit maar net doen'. 

Die terapeut vra haar om te probeer kyk hoe haar ouers vir haar wys dat hulle vir 

haar lief is, net soos vir haar sussie. 

SESSIE 9: SUGGESTIE: VISUALISERING EN PRENT~PROJEKSIE 

Die bespreking tydens die vorige sessie het 'n effense ommeswaai in Jenny se 

houding weerspieel. Die terapeut besluit om 'n ongestruktureerde projeksie in te sluit 

om hipoteses te probeer verifieer of weerle. 

Die sessie word begin met 'n ontspanningsoefening saam met Haydn se 

Klavierconcerto no 11, "Un poco adagio", omdat die musiek 'n egalige ritmiese 

orkesbegeleiding het en die melodie gespeel word deur 'n klavier. Visualisering en 

suggestie word daarmee gekombineer. Jenny moet terwyl sy haar asem intrek en 

hou, 'n denkbeeldige uitveer gebruik en alle negatiewe gedagtes uitvee. Eers word 

daar 'n lysie gemaak van die slegte ervarings wat sy gehad het. Terwyl sy haar asem 

intrek en inhou moet sy met hierdie denkbeeldige uitveer een van hierdie negatiewe 
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goed uitvee, totdat alles uitgevee is. In die plek daarvan moet sy 'n mooi prentjie 

maak in haar gedagtes. Dis 'n ideale of 'n wensprentjie, met alles daarin wat vir haar 

mooi en lekker is. Saam met elke intrek van die asemhaling word die prentjie dieper 

in die geheue vasgele. 

Hierna sny Jenny 'n paar tydskrifprente uit en vertel 'n storie oor elkeen. Die 

"Menuet" van Boccherini, die Tjelloconcerto no 1, "Andantino" van Stamitz en die 

Fluitconcerto in D, "Cantabile" van Vivaldi word as agtergrondmusiek gespeel. Die 

terapeut maak geen melding van die musiek nie. Al drie werke bevat 'n goeie balans 

tussen die melodie en die ritme. (Prente, sien Addendum E). 

Eerste prent: Dogter by blomme 

Die dogter is spyt oor sy iets lelik vir haar ma gese het, toe het sy gaan stap en in die 

blomtuin gekom. Daar het sy gedink oor wat sy gedoen het. Dit het haar laat beter 

voel. Toe kon sy om verskoning gaan vra. Haar ma was baie hartseer en 

teleurgesteld oor wat sy gedoen het, maar sy het haar verskoning aanvaar. 

Tweede prent: Skoolkinders 

Die kinders kom uit die skool uit en beplan om saam met die seun na die 

mediasentrum toe te gaan om 'n taak te maak. Maar een kon nie gekom het nie, net 

die ander het boeke gaan uitsoek vir die taak. Nou moet sy hulle om verskoning vra, 

want hulle het vir haar gewag. Hulle voel ongelukkig daaroor, hulle is kwaad. Hulle 

gaan nou nie meer saamwerk aan die taak nie. 

Derde prent: Die engel 

Die seun of dogter dink oor iets. Dit is iets wat hy verkeerd gedoen het. .. of wat hy 

reg gedoen het.. .. of wat hy more kan doen ... hy sal more vir sy maats se dat hy nie . 
daar sal wees nie, want hulle sal weggaan. Hy dink hy was dalk lelik met sy maats 

of met die onderwyser, of hy het hulle dalk gehelp. Hy wens dat hulle na Die Oog toe 

kan gaan. Ek wil graag he my pa moet dat ons soontoe moet neem. 

Navraag oor die engel: "Dis iets wat die seun mee kon gespeel het." 

Vierde prent: Ma en dogter 

Die ma weet nie wat om met haar dogter te doen nie. Sy voel baie ongelukkig omdat 

die dogter haar nie wil help nie. Die ma het 'n probleem met haar, want sy krap net 
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om en luister nie wanneer die ma praat nie - sy doen net haar eie ding .. Die dogter 

se sy is moeg en wil net musiek luister en haar middagete klaar eet. Die dogter dink 

dat die ma maar net praat, sy gee nie om nie en steur haar nie meer daaraan nie. 

Miskien moet sy pak kry by haar pa, hy slaan seerder as haar ma. Haar pa moet vir 

haar se sy moet haar ma help, dan sal sy dit doen, want sy is banger vir haar pa as 

vir haar ma. Eintlik is dit nie reg nie - sy moet haar ma help. 

Vyfde prent: Klavier 

Die dogter wou klavierles neem en sy het mooi reggekom. Sy moes aangaan met die 

volgende graad, nou moet sy oefen, maar sy sukkel met die liedjie. Die kinders raas 

buite, nou kan sy nie goed konsentreer nie. Sy se dat hulle sagter moet speel, dan 

sal sy verder oefen, want as hulle so raas sukkel sy om te konsentreer. As dit stil is 

kan sy lekker oefen, want sy wil haar graad slaag en met die volgende werk aangaan. 

Sesde prent: Visbak 

Dit was een aand toe pa by die huis kom, toe kyk hy 'n storie op die TV. Ma roer sy 

tee en vat dit vir horn. Ek en sussie het in die kamer gestaan en gehoor hoe my pa 

lag. Ons wou weet waaroor hy lag, wantons het gedink dat ons kan saamlag. Toe 

staan ons net daar en kyk die storie verder saam met pa. Hulle pa gee nie aandag 

aan hulle nie. Die ma weet van hulle, maar sy is bang as hulle inkom sal hy raas en 

hulle uitjaag of stilmaak. Die kinders is bang en skaam vir pa, want as hy TV kyk wil 

hy nie gepla wees nie. Hulle wil graag by horn wees en sy aandag he, maar hulle 

weet nie of hy sal luister as hulle met horn sal praat nie. 

Die bespreking hierna sluit die sessies af. 

• Jenny se haar pa is kwaai met haar omdat sy nie na horn luister nie; 

• Sy probeer vriendeliker met horn wees en horn help; 

• Sy dink sy kry net soveel aandag as haar sussie, maar sy glo dit nie altyd nie; 

• Sy probeer om beter met haar sussie oor die weg te kom; 

• As hulle minder baklei, kry hulle minder raas; 

• As sy nie huiswerk doen nie, ly sy self daaronder. Haar eksamenpunte het 

met 15% verbeter. (Rapport word getoon); 

• Sy wil graag eendag 'n beroep kies waar sy met diere kan werk, daarom moet 

sy op skool leer. 

Jenny vra die woorde en die musiek van "Chiquetita." Sy het baie daarvan gehou en 
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ook van die storieboekie wat sy gemaak het. Die musiek saam met die krabbels het 

haar rustig laat voel en sy luister nou ook na musiek by die huis om te ontspan. 

6. Relasiebeeld 

Jenny beleef haarself skynbaar negatief, byvoorbeeld in haar uitspraak dat sy nie 

mooi kan teken nie en die latere projeksies van die ma wat moedeloos met die dogter 

is. (Sessie 9). Sy beleef haarself ook alleen. (Sessie 3). Sy beskerm haarself in 

verhoudings, byvoorbeeld wanneer sy se "sy gaan alleen speel waar niemand haar 

kan seermaak nie." 

Haar relasie met haar ouers blyk baie negatief te wees. Haar opstandige houding en 

weiering om gesag te aanvaar kom na vore in talle uitsprake, soos dat sy kan doen 

net wat sy wil en se net wat sy wil vir hulle. (Sessie 3). Sy beleef skynbaar dat haar 

sussie meer aandag kry as sy en dat haar ma vir haar sussie kant kies. Die 

verhouding tussen haar en haar sussie blyk glad nie goed te wees nie. Hulle is jaloers 

op mekaar en baklei gedurig. Dit klink asof Jenny beleef dat hulle glad nie eers lief 

vir mekaar is nie. 

Jenny se relasie met haar onderwysers blyk ook versteur te wees. Volgens haar 

ouers is die onderwysers negatief teenoor haar weens haar gedrag en Jenny se self 

dat sy probeer om hulle te 'spite'. Dit wil dus voorkom asof haar hele belewenis en 

betrokkenheid by die skool en die onderwysers deur haar negatiewe houding 

be"invloed word. Sy het skynbaar die terapeut ook as 'n tipe gesagspersoon gesien 

en die aanvanklike kontak tussen hulle is gekenmerk deur 'n gespanne, afsydige 

atmosfeer. Hierdie negatiewe houding van haar kan bydra tot die onderwysers se 

negatiwiteit teenoor haar en die klagtes oor haar gedrag by die skool. Uit sessie 9 

(klavierprent) blyk dit dat sy moontlik wel hoer akademiese aspirasies koester. 

Haar versteurde relasie met die onderwysers, be"invloed skynbaar ook haar relasie 

met haar maats, soos blyk uit die verkenningsmedia. Daar is volgens haar nie regtig 

goeie samewerking en vertroue nie. (Sessie 9). 

Jenny se relasie met ander objekte, byvoorbeeld haar relasie met die musiek, blyk 

wisselvallig te wees. Haar aanvanklike weerstand tydens die eerste krabbeltekening 

mag moontlik iets met die keuse van die musiek te doen he, of bloot 'n opstandige 
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reaksie teen die terapeut wees. Teen die verwagting in het sy tydens sessie 6 die 

musiek gekies wat 'n meer onrustige atmosfeer skep. Dit het tot heelwat hipoteses 

aanleiding gegee, soos byvoorbeeld dat sy self onrustig gevoel het en dit by haar 

gemoedstemming aangesluit het; of dat die musiek vanwee die ritme 'n gevoelseffek 

by haar gewek het wat haar laat dink het aan 'n ver plek waar dit moontlik beter of 

lekkerder kan wees; of dat sy sommer net 'n atwoord gegee het en nie werklik eers 

na die musiek geluister het nie. Jenny se reaksie met die gebruik van die liedjie 

"Chiquetita" was ook baie opvallend. Sy het tydens die sessie oenskynlik alle 

belangstelling verloor, maar teen die laaste sessie vra sy die woorde en musiek van 

die liedjie, omdat sy "baie daarvan gehou het". 

Jenny het moontlik 'n versteurde relasie met godsdiens, soos blyk uit haar weiering 

om te kies tussen die twee sinne wat handel oor die kerk. (Sessie 5). Haar 

ooglopende ongemak met die engel op die prentjie (sessie 9) versterk die hipotese 

dat sy moontlik skuldgevoelens oor haar houding en optrede het en dat die engel 

gesien is as 'n soort geestelikheid of bo-menslikheid wat haar daaraan herinner. 

Jenny se negatiewe selfgesprek is dikwels as verskonings aangewend as beskerming 

van haarself wanneer sy haar eie onvermoe beleef. Deur hierdie negatiewe 

selfgesprek is haar selfkonsep ook negatief be·invloed, wat weer haar verhoudings 

met almal random haar raak en haar verhouding met hulle bei"nvloed. Teen die einde 

van die sessies het sy begin om haarself meer positief uit te druk ten opsigte van 

haar hantering van gesinsverhoudinge en haar skoolwerk.Tabel 4.1 gee 'n 

opsomming van Jenny se versteurde relasies en die verbeterde relasies teen die 

einde van die sessies: 

SELF OUERS 

* * 

* * 

Tabet 4.1 

Relasiebeeld van Jenny 

VERSTEURDE RELASIES VAN JENNY MET: 
' 

SU STER ON DER- MAATS 

WYSE RS 

* * * 

VERBETERDE RELASIES: 

* * 

MUSI EK GODS-

DIENS 

* * 

* 
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7. Persoonsbeeld 

Jenny beskryf haar relasie met haarself in negatiewe terme, byvoorbeeld dat sy 

alleen en eensaam is en dat sy haarself benadeel deur dit wat sy doen. Sy heg ook 

negatiewe betekenisse aan haar ouers se relasie met haar, byvoorbeeld wanneer sy 

se dat dit voel of hulle nie vir haar lief is wanneer hulle haar straf nie, dat hulle kinders 

uit die ouers se pad moet bly en dat dit nie nodig is dat sy hulle as ouers respekteer 

nie. Dit klink asof sy beleef dat dissipline in die huis ontbreek, byvoorbeeld in haar 

woorde dat haar ma "net praat" en haar pa wat baie afwesig is. Tot in die negende 

sessie vra sy eintlik dat strenger dissipline gehandaaf moet word. (Vierde prent: ma 

en dogter.) 

Sy beskryf haar relasie met ander gesagspersone in ewe negatiewe terme. Sy word 

kwaad vir hulle, wil hulle 'spite' en is ongehoorsaam. Teenoor die terapeut het sy 

nooit haar relasie verbaal uitgedruk nie, maar die nie-verbale kommunikasie was 

duidelik. Sy maak swak oogkontak en ignoreer opdragte, byvoorbeeld om te krabbel 

of om te dink aan die verhouding tussen haar en haar pa. Sy beskryf haar relasie 

met haar maats dat hulle nie goed oor die weg kom nie en dat hulle maklik vir mekaar 

kwaad word. 

Die betekenis wat sy aan godsdiens, die dood en die stem van haar gewete heg, blyk 

uit haar ongemak om daaroor te praat tydens sessies 2, 5 en 9. 

8. lnterpretasie en Gevolgtrekkings 

Jenny se nie-verbale kommunikasie tydens die afneem van die SSAIS-R, saam met 

haar skoolrekord, het geen ander keuse aan die terapeut gelaat as om die resultaat 

daarvan te bevraagteken nie. Met verloop van die sessies was dit gou duidelik dat 

Jenny wel op 'n hoer kognitiewe vlak funksioneer as wat die IK-toets aangedui het. 

Alhoewel Jenny met die eerste krabbeltekening baie weerstand gebied het en 

waarskynlik net veilig wou speel deur liewer die instrumente te teken, het die tweede 

kombinasie van musiek en krabbels alreeds die emosionele vlak binnegedring. Met 

die derde krabbeltekening is haar verwarde gedagtes en emosies oor haar 

gesinsverhoudinge verder ontbloot. Die aanvanklike emosionele blokkasie wat 

moontlik bestaan het, is dus geleidelik afgebreek met die herhaalde gebruik van 

musiek. Musiek in kombinasie met krabbeltekeninge was dus in Jenny se geval 'n 

handige hulpmiddel gewees. 

123 



Die insluiting van die Selfkonsepskaal het aan die terapeut die geleentheid gebied om 

die resultaat van die SSAIS-R te verifieer, omdat daar 'n ooreenstemming 

waargeneem is in haar hantering van hierdie vraelys. Die insluiting van die 

Geselsboekie en die Prenteprojeksie het tot heelwat hipoteses en inligting gelei wat 

dit vir die terapeut moontlik gemaak het om deur te dring tot die werklike prebleem, 

naamlik 'n onrealistiese selfkonsep. Die terapie wat op 'n meer kognitiewe vlak 

aangepak is, byvoorbeeld die Raad-gee-rubriek en Woordanalise van die liedjies het 

'n verandering in Jenny se houding te weeg gebring, hoewel dit vir haar moeilik was 

om dit te erken. 

Met die afsluiting van die terapie was alle probleme neg nie ten volle opgelos nie, 

maar die terapeut het 'n duidelike verandering waargeneem in Jenny se houding, 

haar selfgesprek en haar taakgerigtheid. Volgens haar ma het Jenny se houding en 

gedrag by die huis 'n merkbare verandering ondergaan. Daar was ook geen verdere 

voorvalle deur die skool aangemeld nie. Dit is met die skoolhoof bevestig. Daar is 

dus waarneembare vordering gemaak. 

Die gevolgtrekkings wat uit hierdie sessies duidelik na vore kom, is dat musiek in 

terapie met Jenny beslis 'n rel gespeel het om kognitiewe en emosionele reaksies te 

ontlok. Kognitiewe presesse is byvoorbeeld geaktiveer tydens die sesde sessie waar 

die musiek haar aan 'n ver plek laat dink het. Emosionele response is byvoorbeeld 

ontlok tydens die vierde en sewende sessies, waar die musiek 'n emosionele 

assosiasie by haar gevorm het en sy hartseer en verward gevoel het. Die gebruik 

van musiek het dus 'n effektiewe rel gespeel in die terapie met Jenny. 

4.3.2 Gevallestudie 2: Cindy 

1. ldentifiserende besonderhede 

Cindy is die oudste van twee kinders. Sy is 12 jaar cud en in Graad 6 in 'n 

remedierende skool. Voorheen was sy vir sowat 'n jaar op kosskool in 'n naburige 

dorp. Haar ouers het gedink dat 'n kosskoolplasing beter sal wees vir haar vordering. 

Daar was egter geen verbetering in haar skoolwerk tydens die tydperk nie, eerder 

agteruitgang. 

Haar pa is 'n fabriekwerker en haar ma werk by 'n slagplaas/vleisfabriek. Die gesin 

het sowat 'n jaar gelede 'n greet trauma beleef toe hulle hele huis een dag in 'n brand 

124 



verwoes is terwyl hulle almal weg van die huis was. 

2. Funksioneringsbeeld 

Cindy is onverwags deur 'n hond gebyt toe sy een middag huis toe gestap het van 

die bushalte af. Haar boetie, Pieter (8), terg haar nou daaroor omdat sy nou ook vir 

die gesin se eie hand bang is. Sy wil nou nie meer skoal toe gaan nie, omdat dit die 

enigste manier is waarop sy die straat tussen die huis en die bushalte kan vermy. 

Daar is ook geen ander manier waarop sy by die skoal en terug by die huis kan kom, 

as saam met die skoal se bus nie. 

3.1 Fenomeenbeeld 

Cindy het as baba en kleuter 'n swak waaghouding geopenbaar. Sy het byvoorbeeld 

lank nadat sy kon loop, nog verkies om te kruip. Sy het ook nie maklik geleer fietsry, 

klim en klouter nie. Haar skolastiese vordering bevat baie van die tipiese elemente 

wat dikwels voorkom by kinders met 'n leerprobleem: Sukkel met spelling en lees; lui 

en onwillig om te lees; sukkel met wiskunde; baie aanmoediging en motivering nodig 

om skoolwerk te doen; baie skaam en teruggetrokke; vra nooit hulp by onderwysers 

nie; bang dat die kinders haar sal spot en sal se dat sy dom is. Die hoofrede vir 

bogenoemde is dikwels vanwee 'n swak waaghouding en selfvertroue, wat in haar 

geval moontlik blyk te wees. Volgens haar ouers stel sy wel belang in die rekenaar 

en doen sy graag die kursusse wat by die skool aangebied word. 

Nadat die hand Cindy gebyt het, was sy emosioneel baie ontwrig. Sy was huilerig en 

kon nie haar emosies.beheer nie. Sy het haarself probeer beskerm deur te weier om 

skoal toe te gaan. Haar ouers het begin voel dat sy buite verhouding reageer en 

hulle kon haar nie van siening laat verander nie. 

3.2 Verkenningsmedia ingeskakel 

Die terapeut beoog om die volgende verkenningsmedia te gebruik om die fenomeen 

verder te verken: 

Krabbeltekeninge 

Onvoltooide Sinne 

Gevoelswoordelys 

Menstekeninge en Gesinstekening (Staties) 

Emotions Profile Index (EPI) 
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By die sessies waar musiek ingesluit is, is die musiek nooit aangekondig, of die naam 

of komponis van die snit bekend gemaak nie. 

4. Redes vir insluiting by navorsing 

Die insluiting van musiek by die terapie het 'n geleentheid gebied om aansluiting te 

kry by haar gemoedstoestand en om te praat oor haar belewenisse. Die gebruik van 

musiek sou moontlik haar emosies kon ontlaai en haar kalmeer, terwyl dit dan die 

geleentheid sou skep om die probleem nugter en realisties te bespreek. 

5. Beskrywing van sessies 

SESSIE 1: KRABBEL TEKENINGE 

Cindy is ooglopend ontsteld en baie huilerig. Sy praat die hele tyd met 'n hoe, dun 

stemmetjie en aan die einde van elke sin styg haar stemtoon nog 'n paar tone hoer. 

Sy hou die hele tyd haar kop skeef na die regterkant toe en maak byna geen 

oogkontak nie. Die terapeut besluit om musiek te speel en haar te laat krabbel sodat 

die respons wat sy lewer as aanknopingspunt gebruik kan word. 

Groot velle papier word op die tafel voor haar neergesit, asook verskillende 

inkleurpotlode, kokipenne en gewone potlode. Die terapeut kies die Tweede 

Beweging van die Concerto vir twee viole van Bach omdat dit 'n stadige tempo het 

en die melodiee van die twee viole deurentyd in afwisseling met en in aanvulling van 

mekaar gehoor word. Die effek van die twee viole is dat die twee melodiee soms 

afsonderlik en soms as een gehoor word, met 'n goeie harmoniese onderbou wat die 

verloop daarvan ondersteun. 

Cindy kies 'n donkerpienk kokipen om mee te krabbel. Sy gebruik slegs die onderste 

regterkwart van die groot vel papier. Sy maa.k kort, gebroke lyne wat hoofsaaklik 

van links na regs en van bona onder oor die papier getrek word. Daar is min vloei 

in haar bewegings. Na sowat vyf minute, terwyl die musiek nog speel, begin sy om 

vierkante, vlinders en blomme tussen die krabbels op die onderste rand van die 

papier te taken. Die terapeut reflekteer die indrukke wat haar krabbels by haar 

gewek het. (Sien krabbeltekening op bladsy 127). 
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Terapeut: "Jou krabbels lyk nogal deurmekaar." 

Cindy: (Met 'n hoe, fyn stemmetjie) "Ja .. " 

Terapeut: "Het dit dalk iets te doen met hoe jy voel op die oomblik?" 

Cindy: "Ja, seker ... " 

T erapeut: "Wat het jou so laat voel?" 

Cindy: "Die liedjie het my daaraan laat dink." 

Terapeut: "Wil jy my daarvan vertel?" 

Cindy: "Aaag ... ek weet nie eintlik nie." 

Terapeut: "Wat weet jy nie?" 

Cindy: (Huiwer lank) "Ek weet nie eintlik hoe om dit te se nie." 

Terapeut: "As ek na jou krabbels kyk, dan lyk dit asof die lyne baie oormekaar gaan 

en dat hulle nie aaneen vloei nie. Dit lyk asof hulle elke keer onderbreek word deur 

iets en dan begin die volgende lyn weer op 'n ander plek. Het dit dalk iets te doen 

met wat jy dink of voel op die oomblik?" 

Cindy: "Ja, ek dink so .... my gedagtes is deurmekaar ... en ek voel so ... ek weet nie 

mooi nie .... hartseer en ... "(begin te huil) 

Terapeut: "Ek kan sien dat jy hartseer is. Jy lyk vir my ook ongelukkig en miskien 'n 

bietjie bang of onseker." 

Cindy: "Ja, ek is bang." 
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T erapeut: "Waarvoor is jy bang?" 

Cindy: (terwyl sy huil) "Die hond wat my gebyt het." 

Haar belewenis van die gebeure word ontleed en strategies word beplan. Cindy 

besluit self dat sy met 'n ompad sal loop tussen die bushalte en die huis. 

SESSIE 2: ONVOL TOOIDE SINNE 

Cindy lyk effens kalmer en minder ontsteld as die vorige sessie. Sagte Barokmusiek 

speel in die agtergrond. Op die vraag hoe dit met haar gaan, antwoord sy in 'n hoe, 

fyn stemmetjie: "Aag ... se maar goed." Sy het net een dag met die om pad geloop, 

want daar was ook 'n kwaai hond by een van die huise. Een dag het sy nie skool toe 

gegaan het nie, omdat sy sleg gevoel het. Die ander dae het sy saam met Pieter 

geloop, dan stap hulle stadig aan die oorkant van die straat, maar hy wil nie altyd vir 

haar wag nie en dan is sy baie bang. 

Die terapeut vra vir haar om onvoltooide sinne te voltooi. (Sien addendum C). Sy 

skryf byvoorbeeld die volgende: (die tweede gedeelte van die sin is haar woorde) 

(a)Ek was eers bekommerd oor die honde wat my gaan byt. 

(b)Ek word vies vir die hond. 

(c)Ek haat die hond wat my gebyt het. 

(d)Ek hoop dat ek nou ge/ukkig sa/ wees. 

Sy voel nag baie paniekerig wanneer sy huis toe moet stap van die bushalte af. 

Soms staan sy vir lang ruk.ke stil en wag om seker te maak dat 'n hond haar nie 

bestorm nie. Sy besef dat sy nie uit die skool kan wegbly nie en dat sy met die 

skoolbus moet ry. Verskillende moontlikhede word bespreek en sy besluit self dat sy 

stadig sal stap en seker sal maak waar die honde is sodat sy haar bewegings vooraf 

kan beplan. 

SESSIE 3: GEVOELSWOORDEL YS 

Cindy kom die lokaal binne met 'n effense skaam glimlaggie om die mond. Die 

terapeut vra weer hoe dit met haar gaan en sy antwoord in 'n amper-normale 

stemtoon dat dit 'seker beter' gaan. Haar strategie van die vorige week word 

bespreek en dit blyk dat dit goed werk wanneer sy self die situasie opsom en die 

honde se gedrag bestudeer. 
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Die Gevoelswoordelys (Addendum B) word voltooi omdat die terapeut wil vasstel tot 

watter mate die gebeure met die hond nog haar emosies oorheers. Die Hobo

concerto inc mineur, "Adagio" van Marcello word gespeel. Toe die musiek klaar is 

en Cindy nog nie met die woordelys klaar is nie, speel die terapeut die "Adagio in g 

mineur" van Albinoni. Albei werke bevat 'n stadig-vloeiende melodie wat deur 'n 

konstante, egalige ritmiese orkesbegeleiding ondersteun word. In die geval van die 

Adagio van Marcello, word die besondere melodie gevoelvol gespeel deur 'n hobo, 

wat vanwee die tipiese klankkleur van 'n hobo, 'n besondere atmosfeer skep. 

Cindy kies heelwat woorde wat by mekaar aansluit, byvoorbeeld hartseer, treurig, 

ontsteld, ongelukkig, onseker, bang, versigtig, senuweeagtig, bevrees, onveilig, 

geskok, moeg, moedeloos. Sy se dat hierdie gevoelens te doen het met haar 

ervaring met die hond, maar ook met haar gesin. Sy raak baie ontsteld en begin weer 

huil. Die sessie word hiermee beeindig. 

SESSIE 4: MENSTEKENINGE EN GESINSTEKENING (STATIES) ' 

Met die aanvang van die sessie en vir die duur daarvan speel daar Barokmusiek in 

die agtergrond. Die terapeut het dit gekies omdat dit oor 'n goeie balans beskik vir 

agtergrondmusiek. Cindy maak meer oogkontak en haar stemtoon klink byna 

normaal. Die terapeut se aan haar dat sy vandag 'n paar prentjies moet teken en die 

nodige skryfbehoeftes word aan haar gegee. Die opdrag word gegee om 'n 

menstekening te maak, daarna 'n menstekening van die teenoorgestelde geslag en 

dan hulle gesin. (Statiese gesinstekening.) Die terapeut het besluit om die 

tekenmedium in te skakel na aanleiding van die vorige sessie. 

Cindy teken eerste 'n manlike persoon, 17 jaar oud. (Addendum I) Sy se dat hy 

graag met sy rekenaar werk. Hy is goed daarmee. Hy is nie goed met swem nie hou 

ook nie daarvan om die kar te was nie. 

Cindy se tweede mens is 'n meisie van 1 O jaar. Die meisie se hele lewe draai om 

haar ma en alles wat hulle saam kan doen, soos kaartjies maak. Haar ma is baie 

voorskriftelik en streng oor dinge soos haar kamer en skoolfunksies. 

Die gesinstekening lewer die volgende inligting op: Sy beleef haar pa kwaai en soms 

onvriendelik. Hy stet volgens haar belewenis nie baie belang in hulle nie, hy is meer 
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bekommerd oor sy werk en oor die herbou van hulle huis. Haar ma is baie afwesig 

van die huis omdat sy baie lang ure werk. Soms is sy te moeg om aandag aan hulle 

te gee, dan wil sy net alleen wees en moet hulle haar uitlos. Wanneer daar probleme 

by die werk is, is sy in 'n slegte bui. Dan is sy kwaai en onvriendelik. Terwyl Cindy 

oor haar ma praat, begin sy huil en sy se dat dit vir haar baie sleg is - sy voel baie 

keer alleen en sy 'kort hulle regtig'. (Haar ouers). Van Pieter se sy net dat hy baie 

stout is en haar baie kwaad maak. 

Die interpretasie van die tekeninge dui daarop: 

• dat Cindy gevoelens van afhanklikheid, onsekerheid en hulpbehoewendheid 

mag ervaar; 

• dat sy tans nie met haar ma identifiseer nie, moontlik vanwee lang 

afwesighede van die huis af; 

• dat sy 'n behoefte aan die nabyheid en vertroue in haar ma ervaar; 

• dat sy negatiewe gevoelens teenoor haar pa en Pieter voel; 

• maar dat sy veral teenoor Pieter aggressiewe gevoelens mag ervaar. 

Cindy ondemeem om 'n mooi briefie aan haar ma te skryf waarin sy vir haar sal vertel 

hoeveel sy haar mis. 

SESSIE 5: EMOTIONS PROFILE INDEX 

Cindy kom die lokaal binne met 'n glimlag om die mond en sy se dat dit beter gaan. 

Sy het 'n briefie vir haar ma geskryf en hulle het baie daaroor gepraat en saam 

gehuil. Haar ma het nie besef het dat sy haar so nodig het nie. Sy het onderneem 

om oor haar werksure te gaan onderhandel by haar werkgewer. 

Die instruksies van die EPI word verduidelik. Nadat sy dit voltooi het, word dit 

gesamentlik nagesien en die sirkeldiagram word voltooi. Daarna word die resultaat 

bespreek. Terwyl dit alles plaasvind, speel 'n verskeidenheid klassieke musiek in die 

agtergrond sodat 'n aangename atmosfeer in die lokaal heers. 

Cindy behaal beduidende hoe tellings op die volgende faktore: Beheersd, 

Wankontrole en Behoedsaam. Die emosionele toestand by elk van hierdie faktore, 

is respektiewelik: georganiseerdheid, impulsiwiteit en vrees. Sy het ook 'n hoe telling 

op die Vooroordeelskaal behaal, wat daarop dui dat sy antwoorde kon gekies het wat 

volgens haar sosiaal meer aanvaarbaar kan klink. Daarteenoor het sy beduidende 
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Jae tellings behaal op al die ander faktore, naamlik Aggressief, Sosiaaf, Gehoorsaam, 

Somber en Wantrouig. Die onderliggende emosionele toestande van hierdie fakotre, 

is respektiewelik: woede, vreugde, aanvaarding, hartseer en verwerping. Dit lyk dus 

asof interne spanning en emosionele botsings by haar voorkom. 

Nadat die oenskynlike botsende emosies bespreek is, se Cindy dat sy eintlik 'n laer 

telling op Wankontrole moes gekry het. Sy is nie werklik impulsief nie en sy hou nie 

van nuwe ervarings en avonture nie. Haar lae telling vir Somber is nie reg nie, want 

sy voel nie heeltemaf tevrede met haar lewe nie. Sy ervaar hartseer, spanning en 

frustrasie. Sy kan nie die teenstrydigheid tussen Gehoorsaam en Wantrouig verklaar 

nie, want sy is nie heeltemal bereid om mense maklik te aanvaar nie en sy is veral 

teenoor vreemdelinge 'n bietjie wantrouig. Tog is sy nie baie krities teenoor mense 

en hul idees nie en oortuig ander haar maklik. Dit lyk dus vir die skrywer asof albei 

tellings meer gemiddeld kon gewees het. Na hierdie bespreking se Cindy dat sy 

haarself nou beter ken en verstaan en sy aanvaar haarself vir wie sy is. 

SESSI E 6: KRABBEL TE KEN INGE 

Die faaste sessie word beplan om in 'n atmosfeer van rustigheid te verfoop. Daarom 

kies die terapeut die musiek van Sweet People, "Summer Dream". Cindy word gevra 

om weer 'n krabbeltekening te maak saam met die musiek. 

Cindy kies dadelik 'n donkerblou kokipen en begin om gekartelde lyne te trek oor die 

regterhelfte van die papier. Waar die kartels 'n opgaande boog vorm, vul sy dit op 

met kleiner kartels. Al die kurwes van die lyne is mooi ewewydig uitmekaar getrek. 

Onder die kartels maak sy stippefs met dieselfde blou kokipen. Daarna neem sy 'n 

heldergeel kokipen en begin om vissies tussen die kartellyne te teken en 'n paar 

mensfiguurtjies aan die onderkant. Op die onderste kant van die blaai teken sy 'n 

huisie met borne, blomme en agt persone - vier aan die finkerkant en vier aan die 

regterkant. Sy vul meer datail in die prentjie in, byvoorbeeld 'n man met 'n visstok 

wat besig is om 'n vis te vang, en 'n emmertjie en grafie wat in die sand le. Eers 

nadat sy alle detail voltooi het se sy dat sy klaar is. (Sien tekening op bladsy 132). 
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Dit is die see, mense swem en hou vakansie, vang vis en kinders speel in die sand. 

Hulle bly in die huisie vir die vakansie. Haar eie gesin is links en haar tannie-hulle 

regs. In die plasing van haar gesin plaas sy haarself nog steeds die verste van haar 

ma af en sy teken nie vir haarself voete nie, terwyl die ander gesinslede wel voete 

het. Dit mag aandui dat sy haarself nog steeds hulpeloos en onseker beleef. (Van 

Niekerk, 1990: 157) Die musiek het haar aan 'n rustige plek laat dink en sy het toe 

gewens dat hulle see toe kan gaan. 

Die sessie word afgesluit met 'n samevatting van Cindy se belewenisse gedurende 

die afgelope paar weke. Sy is nog steeds versigtig wanneer sy in die straat of op 

enige plek beweeg waar daar 'n hond mag wees, maar sy het in die afgelope tyd baie 

geleer van hondegedrag. In die proses het sy ook geleer om haar eie vrees te 

hanteer en nie toe te laat dat dit met haar op loop gaan nie. Wat haar gesin betref het 

sy eNaar dat hulle eintlik vir haar omgee en dat haar welsyn vir hulle belangrik is. Sy 

en haar ma verstaan mekaar ook nou beter. 

6. Relasiebeeld 

Cindy se relasie met haarself as persoon blyk aanvanklik gefokus te wees op die 

trauma wat met haar gebeur het. Sy praat in 'n ongewone, hoe stemtoon wat aandui 

dat sy glad nie haarself kan distansieer van die gebeure nie, dat sy emosioneel 
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oorspoel is en toelaat dat die emosionele belewenis daarvan haar bestaan oorheers. 

Waar die probleem ten diepste eintlik die gesinsverhoudinge was, word dit oorskadu 

deur die gebeure met die hond. Sy beleef haarself as hulpeloos en afhanklik van 

ander, nie in staat om self enige beheer uit te oefen nie. 

Haar relasie met haar gesinslede blyk grootliks versteur te wees. Dit lyk asof die 

relasie met haar ma gevorm word deur 'n belewenis van 'n streng, afwesige ma na 

wie se nabyheid sy smag, maar wie te moeg is om aandag aan haar te gee. Hierdie 

belewenis van totale afwesigheid veroorsaak selfs dat sy nie met haar as persoon 

kan identifiseer nie. Tog blyk haar ma, ten spyte daarvan, haar vertroueling te wees. 

Die relasie tussen Cindy en haar pa blyk ook ongunstig te wees. Sy beleef horn kwaai 

en dat hy min in haar belangstel. Haar relasie met haar boetie word versteur omdat 

hy haar so kwaad maak. Sy moet haar aggressie onderdruk omdat sy nie in staat is 

om haarself te handhaaf en uiting daaraan te gee nie. 

Waar sy wel melding maak van die skool en haar maats, blyk dit dat sy geen 

probleem ervaar in haar relasie met onderwysers en maats nie. Haar relasie met die 

terapeut was ook gunstig, alhoewel dit aanvanklik gekenmerk was deur swak 

oogkontak en 'n onnatuurlike stemtoon, wat geleidelik verbeter het tot normaal. 

Cindy het oenskynlik 'n goeie relasie met die musiek gevorm tydens die sessies. 

Geen negatiewe respons is waargeneem nie. Sy het gunstig gereageer en by 

minstens twee geleenthede self verwys na die musiek. 

Cindy se relasie met honde het dramaties verander. Waar die vrees vir die hond 

aanvanklik haar hele lewe oorheers het, het sy geleidelik begin beheer oorneem deur 

haar denke. Dit het haar in staat gestel om kontrole te kan uitoefen oor hoe sy gaan 

reageer op die omgewing. (Wat die aanwesigheid van honde langs die pad insluit.) 

Die volgende tabel som die relasiebeeld van Cindy op: 

SELF OUERS 

* * 

* * 

Tabel 4.2 

Relasiebeeld van Cindy 

VERSTEURDE RELASIES 

BROER SKOOL 

* 

VERBETERDE RELASIES 

HONDE MUSIEK 

* 

* 
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7. Persoonsbeeld 

Die beeld wat na vore kom wat Cindy van haarself het, het heelwat verander met die 

verloop van die sessies. Waar sy aanvanklik van haarself se "ek voel deurmekaar", 

se sy later "ek ken myself nou beter en ek aanvaar myself'. Tog is daar nog 'n 

moontlike belewenis van hulpeloosheid teenwoordig. (Die tekening van haarself 

sonder voete.) Die betekenis wat sy self aan haar relasie met haar ouers gee, is dat 

sy 'n sterk behoefte aan hulle het. Sy se "ek kort hulle regtig" en teen die einde 

begeer sy dat hulle saam op vakansie kan gaan as gesin. Tog weet sy dat hulle vir 

haar omgee. Die betekenis wat sy aan haar relasie met haar boetie gee is nie baie 

gunstig nie en dit kom voor asof dit nie verander het nie. 

Met die aanvang van die sassies se Cindy dat sy baie bang is vir die hond wat haar 

gebyt het. Haar relasie met honde word aanvanklik deur hierdie belewenis gevorm. 

Later word die relasie gevorm deur haar ervaring van innerlike beheer en kontrole oor 

haar vrees vir honde, wat 'n baie gunstige persoonsbeeld uitbeeld. 

8. lnterpretasie en Gevolgtrekkings 

Cindy se plasing van krabbels en tekeninge op die blaaie, kan 'n aanduiding wees 

van gevoelens van onveiligheid en 'n onmag om te eksploreer. Dit kan verder dui op 

'n neiging tot teneergedruktheid en algemene lewensonsekerheid. Deur die gevoel 

en waarneming van die krabbels te reflekteer, het die terapeut daarin geslaag om by 

Cindy se belewenis aansluiting te vind. Cindy het tydens twee sessies spesifiek 

melding gemaak van die invloed van die musiek op haar emosies en haar gedagtes. 

Dit bevestig aan die terapeut die waarde van die insluiting. van musiek by die 

terapeutiese proses. Waar Cindy se gedagtes aanvanklik totaal oorheers is deur 

haar ervaring met die hand, het dit geleidelik verander na haar belewenis van haar 

gesin en die betekenis wat sy aan hulle gegee het. Dit kom voor of Cindy die 

gebeure met die hond gebruik het as 'n hulpkreet wat hard genoeg kon wees om die 

aandag, liefde en ondersteuning van haar ouers te bekom. Sy kon al meer daarin 

slaag om haar emosies te beheers saver dit haar vrees vir honde aangaan. 

Die insluiting van die mens- en gesinstekeninge was daarop gemik om die relasies 

wat in die gesin voorkom, te eksploreer en dit het voldoende geleentheid daarvoor 

gebied. Teen die laaste sessie het sy reeds 'n opvallende positiewe verwagting 

getoon wat haar gesin betref, hoewel dit voorkom asof al die verhoudings nie ten 
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vofle herstel was op daardie tydstip nie. 

Dit kom voor asof die insluiting van musiek in die terapie met Cindy beslis 'n rol 

gespeel het om haar in staat te stel om haar gevoelens en gedagtes te ontleed. 

Hoewel al Cindy se persoonlike problems nie noodwendig opgelos is nie, is die 

skrywer van mening dat daar goeie vordering gemaak is tydens die sessies. Die 

selfkennis wat sy opgedoen het met byvoorbeeld die insluiting van die Emotions 

Profile Index het baie gehelp om die kennis wat miskien nog sluimerend was, te 

kategoriseer en Cindy 'n keuse te laat uitoefen oor haar emosies en denke. 

4.3.3 Gevallestudie 3: Gerda en Marietjie 

1. ldentifiserende besonderhede 

Gerda, 28 jaar oud, is getroud en die ma van twee kinders. Die oudste, Marietjie, is 

drie jaar oud en die jongste kind is vyf maande oud. Gerda werk by 'n onderneming 

as verkoopsdame. 

2. Funksioneringsbeeld 

Gerda se dat haar probleem te doen het met ha_ar verhouding met haar oudste kind, 

Marietjie, wat volgens haar 'lelik' met haar is. Sy praat terug en weier om opdragte 

uit te voer. Marietjie het onlangs weer begin om haar broekie bedags nat te maak. 

Sy ontvang homeopatiese behandeling vir hiperaktiwiteit. 

3.1 Fenomeenbeeld 

Gerda kom uit 'n gesin van vyf kinders. Volgens haar het sy nie met een van haar 

familielede 'n goeie verhouding nie. Haar verhouding met haar oorlede moeder pla 

haar baie omdat dit nie goed was nie. Tot op haar ma se sterfbed het sy Gerda 

beskuldig van dinge wat volgens haar (Gerd,a) verkeerd ge·interpreteer is. Haar 

kinderdae was volgens haar baie ongelukkig. As kind was sy dikwels die slagoffer 

van geweld wanneer haar pa en haar broers haar te lyf gegaan het. Sy vermoed dat 

hierdie ervarings 'n invloed kan he op haar hantering van Marietjie en dat die 

probleme tussen haar en haar dogtertjie ook die rede mag wees vir die swak 

verhouding met haar man, Leon. Die verhouding tussen haar en Leon is nie na 

wense nie. Hulle het gedurig rusies oor die kinders, geld, sy werk, ensovoorts. 
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3.2 Verkenningsmedia ingeskakel 

Ten einde die fenomeen te ontleed, word beoog om die volgende verkenningsmedia 

in te skakel: 

Onderhoude 

Ontspanningsoefening 

Visualisering 

Krabbeltekening 

Projeksietekening 

Woordassosiasie 

Ongestruktureerde spel met Marietjie 

Waar daar van musiek gebruik gemaak is, is dit gedoen sender om die musieksnit 

se naam te noem of om iets oor die aard van die musiek te se. 

4. Redes vir insluiting by navorsing 

Reeds met die telefoniese aanmelding is volgende opgemerk: 

• Sy is emosioneel baie ontsteld en sy huil dikwels; 

• Sy brei onbeheersd en in detail uit oor haar pr()bleme met Marietjie en Leon; 

• Sy gebruik sinsnedes soos 'ek weet nie wat om te doen nie', of 'ek kan dit nie meer 

hanteer nie.' 

Tydens die eerste onderhoud met Gerda en Leon gesamentlik, maak Gerda 

opmerkings soos 'ek weet Leon hanteer dit anders. maar ek doen darem moeite 

sodat sy ten minste maniere kan leer.' Konflik en aggressie was teenwoordig en die 

. terapeut was van mening dat musiek 'n uitlaatklep kan skep om dit te hanteer. 

Haar skuldgevoelens oor haar verhouding met haar ma en die wroegings random 

haar kinderdae is dinge wat sy nag nie afgehan,del en verwerk het nie en die invloed 

daarvan op haar huidige verhoudings was duidelik sigbaar. Dit het geblyk dat daar 

heelwat emosionele en kognitiewe faktore is wat bydra tot wanfunksionering, 

waaraan gewerk moes word. 

5. Beskrywing van sessies 

Die sassies is afgewissel tussen Gerda en Marietjie. 'n Aantal van die sessies word 

weergegee. 
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SESSIE 1 EN 2: ONDERHOUDE MET GERDA 

Sagte Barokmusiek speel in die agtergrond om 'n kalmerende atmosfeer te skep. 

Gerda ervaar 'n groter probleem met Marietjie as wat Leon ervaar. Na die geboorte 

van die tweede baba het die ongehoorsaamheid vererger. Marietjie het van kleins 

af 'n 'koue, kil' manier waarop sy na haar kyk wanneer sy berispe word. Dit maak 

Gerda geweldig kwaad en sy kan dit byna nie hanteer nie. Leon voel dat sy onredelik 

met Marietjie is en dat hy die situasie anders kan hanteer. Gerda verskil openlik van 

Leon. Hy is volgens haar nie veel by die huis nie en bring min tyd saam met die 

kinders deur. Hy is dikwels ongeduldig met hulle wanneer hulle sy aandag wil he. 

Gerda se belewenis van haar kinderdae was nie gelukkig nie. Sy is dikwels deur 

haar pa en broer geslaan en haar ma het haar beskuldig van dinge wat volgens haar 

nie waar is nie. In teenstelling hiermee was sy (Gerda) altyd die een op wie daar 

gesteun is in tye van siekte en ander krisisse. Haar ervaring van haar moeder se 

sterfbed was traumaties en sy ervaar baie skuldgevoelens omdat die verhouding nie 

reggestel is voordat haar ma dood is nie. 

Gerda gebruik sinsnedes socs 'ek voel onwelkom', 'ek is moeg baklei en geraas', 'ek 

is ongeduldig en ongeskik', 'my man se ek is te sleg om enige iets te doen', 'ek kan 

nie kosmaak nie' en 'ek onthou net die dinge van my jeug wat seermaak, nooit die 

mooi nie.' In die gesprek oor haar belewenisse huil sy dikwels en vertel in detail van 

gebeure wat haar ongelukkig maak. Dit neem die volle sessies in beslag. 

SESSIE 3: ONTSPANNING. VISUALISERING EN KRABBEL TEKENING 

Na afloop van die vorige sessie besluit die terapeut om die sessie te begin met 'n 

ontspanningsoefening. Die musiek wat gebruik word, is "Requerdo D'alambra" van 

Zamfir. Die terapeut het 'n aanvoeling gekry dat klassieke musiek miskien nie in 

Gerda se smaak sal val nie. Met die aanvang van die musieksnit, word 'n reaksie by 

Gerda opgemerk. Sy glimlag effens ongemaklik en skuif 'n bietjie rond in haar steel. 

Na 'n paar sekondes volg sy egter die stem van die terapeut en maak haar oe toe om 

te konsentreer op haar asemhaling terwyl sy van haar negatiewe gevoelens ontslae 

raak. In die plek daarvan 'taken' sy vir haarself 'n ideale prentjie in haar gedagtes. 

Die volgende opdrag is dat sy sal krabbel op die papier wat voor haar op die tafel is. 

Die musiek wat gespeel word, is "The Red Carnation", 'n melodie van Nikos 
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lgnatiadis wat deur Roberto op die panfluit gespeel word. Die musiek skep 'n 

atmosfeer van 'n soort eensaamheid, omdat dit soms na 'n solo melodie klink wat 

deur die panfluit gespeel word. Verder is die melodie nie op 'n spesifieke liriek 

gebaseer wat 'n mens aan 'n liedjie se woorde herinner nie - dis net die musiek alleen 

wat tot jou spreek. 

Gerda glimlag weer onderlangs met haar kop half skuins gedraai en na 'n paar 

sekondes neem sy 'n pienk kokipen en begin om 'n prentjie te teken. Sy teken borne, 

'n stroompie en 'n huis. In die middel van die blaai is daar ook twee borne met 'n 

voorwerp voor hulle en regs daarvan is krabbels wat deels na plante en vrugte lyk. 

Toe die snit klaar is, sit sy onmiddellik die pen neer en kyk op. 

/·.~ ~ 
'~/ . ;' f '~~/ 
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Gerda se dat die musiek van die ontspanningsoefening haar baie laat ontspan het. 

Die terapeut se stem het haar gehelp om te kor:isentreer op haar asemhaling en om 

van haar negatiewe belewenisse ontslae te raak. Op die navraag na haar 

aanvanklike reaksie, se Gerda dat sy nie eintlik baie van panfluitmusiek hou nie. Dit 

is nie juis haar smaak nie. Nogtans kon dit haar laat ontspan het. 

Die tweede deel van die sessie word bespreek. Gerda se dat, hoewel sy nie van die 

musiek gehou het nie, dit haar aan borne en 'n rustige plek laat dink het. Die terapeut 

vra wat die voorwerp in die middel van die blaai is. 
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Gerda: (lag) "Ek weet nie." 

Terapeut: "Kan jy aan enige iets kan dink wat dit moontlik sou kon wees?" 

Gerda: (Lyk verlee) "Dit sal dalk 'n doodskis kan wees." 

Terapeut: "Wie s'n?" 

Gerda: (Huiwer lank) "Dit kan dalk my eie wees .. " (Begin weer huil.) 

Gerda voel soms baie depressief en moedeloos. Sy word aangeraai om haar 

huisdokter te gaan spreek. 

SESSIES 4 EN 5: ONGESTRUKTUREERDE SPEL MET MARIET JIE 

Tydens hierdie sessies is die gedrag van die dogtertjie bestudeer sodat die terapeut 

'n idee daarvan kon vorm. 'n Opname van Nikos lgnatiadis, "Olympus Symphony" 

word gespeel. Dit is klavierspel met orkes en dit word gekies omdat die ligte, vrolike 

musiek is. Die terapeut verwys nooit na die musiek nie, omdat dit as agtergrond 

beoog word. By een geleentheid toe daar 'n nuwe snit begin, kyk Marietjie skielik op 

en vra "Watter liedjie is dit?" Sy se dat dit vir haar mooi is, maar gee daarna nie weer 

direkte aandag aan die musiek nie. 

Uit die sessies met Marietjie, kom die volgende na vore: 

• Sy beskik oor min volharding en taakvoltooiing. Sy het baie motivering nodig om take 

te voltooi wat sy self aanpak; 

• Sy verloor gou belangstelling en wissel vinnig van een aktiwiteit na 'n volgende; 

• Sy gee gou moed op en verplaas haar verantwoordelikheid na die terapeut toe. As 

sy nie die legkaart regkry nie, se byvoorbeeld vir die terapeut: "Jy moet dit doen"; 

• Sy neem nie graag deel aan uitdagingsaktiwiteite nie en is bang om te waag; 

• Sy probeer haar wil op die terapeut afdwing met speletjies, ensovoorts; 

• Sy is ingestel op prestasie en moet ten alle koste wen; 

• Soms vra sy raad, maar luister nie daarna nie; 

• Sy ontken dat sy foute maak en se net, "Dis reg so"; 

• Sy is onwillig om te help opruim, maar trots op haar aandeel wanneer sy wel help; 

• Dit kom voor asof sy ongedissiplineer is. Sy ignoreer byvoorbeeld opdragte dat sy nie 

in kaste en laaie mag krap nie; 

• Sy openbaar 'n negatiewe selfgesprek deur dinge te se soos "Ek is dom"; 

• Daar kom baie aggressie na vore in die manier wat sy haarself uitdruk, byvoorbeeld 

"Ek gaan my ma sommer dom klap"; 

• Dit klink asof sy aggressiewe uitsprake naboots, byvoorbeeld "My ma se die een wat 
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my seermaak, klap sy"; 

• Sy bly die hele tyd met haar ma besig in haar gedagtes, byvoorbeeld "My ma gaan 

nou ry"; "My ma sal se dis goed; (of) my ma sal se dis sleg"; "My ma gaan nie vir my 

wag nie." 

Met verloop van die sessies was dit vir die terapeut duidelik dat sy beter reageer 

wanneer sy kalm en bedaard, maar konsekwent streng gehanteer word. 

SESSIE 6: GERDA EN MARI ET JIE 

Hierdie sessie word beplan met die oog daarop om die kontak tussen ma en dogter 

te observeer. Geen spesifieke terapeutiese inset met behulp van musiek word vir 

hierdie sessie beplan nie. Hulle moet 'n lekker dag saam te beplan, 'n prentjie teken 

en 'n legkaart bou. 

Gerda neem elke keer dadelik die leiding en stel voor wat hulle moet doen en hoe 

hulle dit moet doen. Sy vra vir Marietjie of sy saam met haar wil gaan piekniek hou; 

sy neem 'n vel papier en maak kolletjies daarop, gee dit vir Marietjie en se dat sy nou 

die kolletjies moet verbind, dan word dit 'n prentjie. Met die legkaart is sy voorskriftelik 

en lewer dikwels negatiewe kommentaar, byvoorbeeld: "Ek het jou mos gese." 

Marietjie kry nie werklik kans om te reageer of om eie inisiatief te neem nie. Wanneer 

Marietjie onwillig raak oor iets, beland die gesprek in 'n doodloopstraat. Gerda gee 

instruksies wat Marietjie nie wil uitvoer nie en dan word albei koppig. 

Gerda en Marietjie se optrede is hierna bespr~ek en die terapeut kon uit haar eie 

ervaring van Marietjie aan Gerda voorstelle maak hoe om haar te hanteer. 

SESSIE 7: ONTSPANNINGSOEFENING EN PROJEKSIETEKENINGE 

Na afloop van die vorige sessie, besluit die terapeut om 'n sessie met projeksie te 

doen en te probeer vasstel wat die betekenis is wat Gerda aan haar kinderjare gee. 

Die sessie word begin met 'n ontspanningsoefening met die musiek van Sweet 

People. Die snit wat gebruik word, is "Un ete avec toi". Hierdie snit word gekies 

omdat die branders van die see in die agtergrond gehoor word. Die melodie word 

beurtelings deur 'n kitaar en 'n mondfluitjie gespeel. Die musiek het 'n egalige ritme 

waarmee 'n mens op jou asemhaling kan konsentreer. 
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Die opdrag word vooraf gegee dat Gerda direk na hierdie oefening moet voortgaan 

om 'n prentjie te teken op die papier voor haar. Sy moet iets teken waaraan sy dink. 

Die volgende snit van Sweet People, "Elodie" word gebruik. Die melodie word deur 

'n klavier gespeel en sag ondersteun deur wat klink na 'n kleinerige orkes. Die 

terapeut besluit om die musiek te laat aangaan na die volgende snit, "Lake Como", 

omdat Gerda nog teken toe "Elodie" klaar is. 

Gerda neem dadefik 'n ligblou kleurpotlood en begin om 'n huisie te teken met 'n 

boom, blomme, heuwels, wolke en 'n sonnetjie wat agter die wolke uitloer. Die 

navraag oar haar prentjie lewer die volgende inligting op: 

Gerda se dit is haar 'ideale prentjie' wat sy in haar gedagtes geskep het en wat sy die 

vorige keer gebruik het toe daar 'n ontspanningsoefening gedoen is. Die rustigheid 

van die musiek van elke ontspanningsoefening het haar gehelp om 'n gedagteprentjie 

te vorm waar alles rustig is. Sy herroep ook die prentjie in haar gedagtes wanneer sy 

in 'n moeilike situasie is. Tuis gebruik sy ook nou musiek om te ontspan. By die werk 

is positiewe opmerkings teenoor haar gemaak oor haarself en haar hantering van 

probleemsituasies. Sy kry dit reg om minder emosioneel te reageer op alles. Aan die 

einde van die gesprek se Gerda dat sy voel 'iewers vorentoe is daar lig'. 

SESSIE 8: WOORDASSOSIASIE EN DERDE ONDERHOUD 

Gerda lyk ontspanne toe sy die lokaal binnekom en se sy dat sy baie beter voel as 

die eerste keer toe sy hier ingekom het. Die terapeut besluit om 'n ongestruktureerde 

woordassosiasie te doen. Sy vra Gerda om vinnig te reageer en die eerste woord te 

se wat in haar gedagtes opkom. Gerda se na twee van die woorde "raas" en na twee 

ander "slaap". Sy is gevoelig vir mense wat om haar raas en sy gaan slaap liewer 

wanneer iets haar ontstel. Sy assosieer "ontspan" met "musiek", maar met "familie" 

se sy net "ek weet nie". Die terapeut speel musiek van Kenny G in die agtergrond, 

omdat dit meestal net instrumentaal is en die atmosfeer van die musiek rustig is. 

Gerda praat oor dit wat in die sessies ter sprake gekom het en noem die volgende: 

Haar verhouding met Marietjie het heelwat verbeter. Sy is self rustiger oor Marietjie. 

Dit lyk of Marietjie se oe 'n 'sagter' uitdrukking het en dat sy meer emosie toon. 

Gerda en Leon baklei ook minder oor Marietjie en wanneer sy voel dat Leon 

onregverdig optree, kry sy dit reg om te wag totdat hulle alleen is voordat hulle dit 
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bespreek. Leon kritiseer haar ook minder die afgelope tyd. Gerda het geleer om 

situasies te ontleed en nie meer so impulsief te reageer nie. Soms onttrek sy eers 'n 

rukkie te uit 'n situasie om perspektief kry. Dan gebruik sy haar 'ideale prentjie' om 

kalm te word. Sy vind dit veral handig wanneer sy motor bestuur en sy doelbewus 

daarmee ontspan wanneer sy voel dat sy gespanne raak. Van die musiek wat in 

terapie gebruik was, se sy dat sy nie baie van die panfluit gehou het nie, maar dat die 

ander musiek vir haar mooi was. Ten spyte van haar voorkeure, kon sy daarin slaag 

om saam met al die musiek te ontspan en het sy haarself beter leer ken in die terapie. 

Gerda som haar eie vordering op met die woorde: KEk is amper die ou Gerda wat ek 

was - ek sal haar weer kry!" 

6. Relasiebeeld 

Gerda se relasie met haarself is aanvanklik baie negatief. Sy is baie onseker van 

haarself en verdedig haarself deur· aanvallende optrede, soos tydens die onderhoud 

met haar en Leon gesamentlik. Die relasie tussen haar en Leon word gekenmerk 

deur openlike verskille en opponerende standpunte. Met Marietjie handhaaf sy 'n 

voorskriftelike, maar ook negatiewe relasie. Uit die sessies met Marietjie is die 

volgende beeld van die relasie tussen hulle gevorm en kom die betekenis wat 

Marietjie daaraan heg na vore: Marietjie openbaar sterk aggressiewe gevoelens 

teenoor Gerda. Sy is in haar gedagtes gedurig besig met haar ma, soms op 'n 

positiewe wyse, maar heel dikwels op 'n negatiewe trant. 

Met die res van haar familie handhaaf Gerda ook nie goeie verhoudings nie. Sy 

verwyt haarself omdat sy nie die verskille met haar ma uitgepraat het voor sy dood 

is nie. Gerda se gedagtes word geokkupeer met gedagtes oor die dood, wat 'n 

aanduiding kan wees van die graad van moedeloosheid waarin sy haar bevind. 

Met die terapeut het sy 'n positiewe relasie gevorm en goeie samewerking verleen. 

Selfs ten spyte van die insluiting van musiek waarvan sy nie gehou het nie, het sy 

positief saamgewerk. Die positiewe gesindheid wat sy hierdeur geopenbaar het, het 

ook na vore gekom in die uitsprake wat sy teen die einde van die sessies teenoor 

haarself gemaak het, naamlik dat sy haarself beter ieer ken het en meer in beheer 

van haar emosies was. Tabet 4.3 som die relasiebeeld van Gerda op. 
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Tabel 4.3 

Relasiebeeld van Gerda 

VERSTEURDE RELASIES 

SELF EGGENOOT KINDERS OUERS BROERS & DOOD MUSIEK 

* 

* 

SUSTERS 

* * * * * * 

VERBETERDE RELASIES 

* * * * 

7. Persoonsbeeld 

Gerda se siening omtrent haarself as persoon is aanvanklik ongunstig. Sy se dat sy 

ongeduldig en ongeskik is, dat sy onwelkom voel en dat sy nie kan kosmaak nie. Die 

betekenis wat sy aan haar relasie met Marietjie gee, is dat Marietjie parmantig en 

ongehoorsaam met haar is en dat die kil kyk in haar oe haar baie kwaad maak. Teen 

die einde van die sessies verander hierdie siening egter na 'n meer positiewe een. 

Haar verhouding met Leon word gekenmerk deur negatiwiteit, byvoorbeeld dat hy 

dink dat sy te sleg is om iets te doen en dat sy onredelik teenoor Marietjie is. 

Die betekenis wat sy heg aan die herinneringe aan haar kinderjare en haar oorlede 

moeder, is dat sy 'n slagoffer van omstandighede was en dat sy in elk geval meesal 

verkeerd verstaan word. Die vorming van die persoons- en relasiebeelde het die 

terapeut gehelp om die terapie te rig en hulpverlening te beplan. 

8. lnterpretasie en Gevolgtrekkings 

In die beplanning van die terapiesessies is daar besluit om baie gebruik te maak van 

toevallige musiekbeluistering om 'n rustige atmosfeer te skep sodat dit kon bydra tot 

Gerda se emosionele welstand. Met die aanmelding was dit duidelik dat daar konflik, 

spanning en aggressie teenwoordig was. Teen die laaste sessie het baie daarvan 

ontlaai en het sy rustiger en meer in beheer van haar lewe voorgekom. 

Gerda se skuldgevoelens oor haar ma, die onafgehandelde konflik tussen hulle en 

haar rusies met haar familie het na vore gekom tydens die gesprekke, assosiasies 

en projeksies wat saam met die musiek gedoen is. Die hantering van hierdie emosies 

het oenskynlik aanleiding gegee tot 'n aanvaarding van en berusting in dit wat verby 

is, maar ook 'n herontdekking van haar eie waarde as mens en 'n verlange daarna 
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om weer haarself te wees. Sy het by meer as een geleentheid self melding gemaak 

van haar vordering en haar belewenis van sukses. 

Marietjie vereis baie geduld en toewyding van haar ouers. Die invloed van haar 

ouers, die aggressie en konflik in die huis is egter duidelik hoorbaar in haar uitsprake 

en tipiese opmerkings. Op hierdie ouderdom openbaar sy reeds 'n negatiewe 

belewenis van haarself, byvoorbeeld wanneer sy se, "Ek is mos dom." Die ouer

kindverhouding was volgens die waarneming van die terapeut 'n teelaarde vir konflik 

en spanning. Dit het geblyk dat Gerda die intensie gehad om dit te verbeter. Die 

ouerleiding wat aan haar gegee is, kon daartoe bygedra het dat Gerda minder 

voorskriftelik teenoor Marietjie opgetree het. Deur meer ruimte aan Marietjie te gee 

vir eie inisiatief het die teenstand en konfliksituasies verminder. Wanneer die konflik 

verminder, is dit vir Gerda makliker om Marietjie te dissiplineer. 

Die kennis wat Gerda in die terapie opgedoen het, het sy ook oorgedra na ander 

lewenssituasies. Die insluiting van spesifieke terapeutiese toepassings van musiek 

het geblyk 'n waardevolle hulpmiddel te wees waardeur Gerda haar emosies kon leer 

ken. Sy het dit self ook begin gebruik in die hantering van haar probleme in ander 

situasies. Samevattend kan dus gese word dat die sessies met Gerda geleentheid 

gebied het vir emosionele ontlading en groei in persoonskennis. 

4.3.4 Gevallestudie 4: Frikkie 

1. ldentifiserende besonderhede 

Frikkie is 'n tienjarige seun en enigste kind. Hy woon by sy ma omdat sy ouers 'n jaar 

gelede geskei is. Hy het graad 1 herhaal en is tans in graad 3. 

2. Funksioneringsbeeld 

Volgens Frikkie se ma, Petra, is die probleem eintlik sy pa. Daar bestaan weinig, 

indien enige kontak tussen die pa en seun. Hulle woon in verkillende dorpe ver van 

mekaar af. Baie beloftes van sy pa word nooit nagekom nie. Petra voel moedeloos 

maar sien nie kans om horn daaroor te konfronteer nie. Hy kom ook nie sy deel van 

die ooreenkoms na sover dit die onderhoud en geldelike bystand aangaan nie. 
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3.1 Fenomeenbeeld 

Frikkie het gedurende die tweede jaar in graad 1 en in graad 2 Arbeidsterapie 

ontvang, nadat perseptuele agterstande gediagnoseer wat aanleiding kan gee tot 

leerprobleme. Sy ma beweer dat daar 'n skielike agteruitgang in sy werk was nadat 

sy pa destyds in 'n motorongeluk betrokke was. Arbeidsterapie is gestaak omdat die 

terapeut verhuis het. Hy ontvang tans remedierende terapie. 

Frikkie verstaan nie wat aangaan waarorn sy pa horn nooit bel en horn nie kom haal 

vir vakansies wanneer hy dit belowe nie. Petra voel bekornrnerd daaroor dat Frikkie 

nie sy gevoelens ontlaai nie - hy skop liewers die hond as om iets te se. Dit is vir 

haar moeilik om sy vrae oor die egskeiding te antwoord. Hy word ook nou groter en 

dit raak vir haar rnoeilik om so met horn te speel as wat hy dit wil he. 

Ten einde die fenomeen te ondersoek, word beoog om die volgende 

verkenningsmedia in te skakel: 

3.2 Verkenningsmedia ingeskakel 

Tekeninge (OAP EN KFD) 

Ontspanningsoefening en Visualisering 

Krabbeltekening 

Onvoltooide Sinne 

Projeksie tekeninge 

Woordanalise van liedjie 

Woordassosiasie 

Musiek is ingeskakel by sommige van die sessies, sender dat die terapeut vooraf iets 

oor die musiek self se, byvoorbeeld die komponis of die naam van die snit. 

4. Redes vir insluiting by navorsing 

Die terapeut het nie onmiddellik met die aanmelding besluit om Frikkie te betrek by 

die navorsing nie. Tydens die eerste sessie was dit opvallend dat Frikkie emosioneel 

baie ontwrig is en dat hy moeilik se wat hy dink. Na hierdie waameming is besluit om 

rnusiek as 'n hulpmiddel in te sluit en Frikkie te betrek by die navorsing. 
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5. Beskrywing van sessies 

SESSIE 1: TEKENINGE (OAP EN KFD) 

Frikkie daag self by die terapeut op vir die sessie. Hy lyk nie heeltemal op sy gemak 

nie, maar greet die terapeut met vrymoedigheid. 

T erapeut: "Weet jy waarom jy na my toe moes komr 

Frikkie: "Ja, dis oor my pa en ma geskei is." 

Terapeut: "Hoe voel jy daaroor dat hulle geskei is." 

Frikkie: "Sieg." 

Hierdie respons, "Sieg", sou 'n standaard antwoord word op baie vrae. Die terapeut 

versoek horn om die menstekeninge en gesinstekening te maak, volgens die 

standaard instruksies vir die OAP en KFD. 

Frikkie teken eerste 'n seun wat tien jaar oud is en hy se dat dit "Frikkie" is, dit is 

eintlik hyself, se hy. Hierdie Frikkie is ongelukkig oor sy maats horn terg en hy 

verlang baie na sy pa wat weg is. Hy wens dat sy pa weer terugkom en dat hy en sy 

ma in 'n groter huis kan bly by sy pa. (Menstekening, sien Addendum J) 

Die tweede persoon wat hy teken, is "Mamma" en sy is 39 jaar oud. Mamma is 

ongelukkig, want sy wil op 'n ander plek bly en sy wit nie so hard werk nie. Sy kry nie 

baie geld nie en sy het nie meer my pa se salaris waarvan ons kan leef nie. Sy wens 

dat sy by my kon gewees het en dat dit nie vir haar nodig was om so lank te werk nie. 

Dit maak haar baie ongelukkig, ook wanneer ek 'n bietjie ongehoorsaam is. 

Frikkie se gesinstekening sluit homself, sy ma, sy oupa en ouma in. Mamma pak 'n 

mandjie vir piekniek en hulle ander drie werk in die tuin. Wanneer hulle klaar gewerk 

het, gaan hulle almal lekker piekniek hou. Hy vertel van die lekker piekniek wat hulle 

saam met sy pa gehou het. Sy vertrouenspersoon blyk sy ma te wees. 

Die interpretasie van Frikkie se tekeninge lei tot die volgende hipoteses: 

• Hy is moontlik gevoelig vir kritiek en soek sosiale goedkeuring; 

• Hy ervaar moontlik probleme op interpersoonlike vlak; 

• Hy het moontlik onderdrukte aggressie; 

• Hy projekteer moolitlike gevoelens van hulpeloosheid ten opsigte van sy ma; 

• Hy ervaar skynbaar 'n sterk behoefte aan haar teenwoordigheid; 

• Hy projekteer moontlik van sy eie gevoelens in dit wat hy van sy ma se, naamlik dat 
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sy by horn wit wees; 

• Hy beleef skynbaar tans nie sy pa as deel van die gesin nie, hoewel hy nog baie na 

horn verlang en wens dat hulle nog saam kon wees; 

• Hy kompenseer moontlik vir sy pa se afwesigheid deur oupa en ouma by die gesin 

in te sluit. 

T erwyl hy vertel van die piekniek word Frikkie baie hartseer en sy oe blink van die 

trane. Hy wil baie graag met sy pa wil praat, maar het nie die telefoonnommer nie. 

Hy sal dit by sy ma te kry en sy pa bel. 

Na hierdie sessie besluit die terapeut om musiek in te sluit by die terapie. 

SESSfE 2: ONTSPANNINGSOEFENING EN ONVOL TOOIDE SINNE 

Wanneer Frikkie die lokaal binnekom, se hy triomfantelik dat sy ma gister sy pa se 

telefoonnommer gekry het en dat hy (Frikkie) horn gebel het. Hy verklaar met 'n 

vermakerige stem dat sy pa glo "te besig" is om horn te bel en dat sy pa ongeskik 

was toe hy vir horn skoolklere gevra het. Sy ma se sy glo nie hulle sal iets uit sy pa 

kry nie. Uit die houding van Frikkie waarmee hy die nuus oordra, lyk dit asof hy baie 

van sy ma se frustrasie en gevoelens naboots. Die terapeut besluit om vir eers nie 

daarop te reageer nie en se dat hulle eers 'n ontspanningsoefening gaan doen. 

Die musiek wat gekies word is die "Adagio in g mineur" van Albinoni. Hierdie musiek 

het 'n egalige ritme waarmee 'n mens gemaklik op jou asemhaling kan konsentreer. 

Dit het 'n mooi melodie wat deµr orkesbegeleiding ondersteun word. Die instruksies 

word verduidelik en die musiek begin speel. Frikkie sit in 'n gemakstoel, maar hy 

sukkel om sy oe gesluit te hou. Hy loer kort-kort na die terapeut. Die terapeut 

kombineer die ontspanningsoefening met visualisering. Sy se dat hy al die 

negatiewe en slegte ervarings saam met sy asem moet uitblaas. Dit word dan 'n 

ligte, wit veertjie wat oor die borne en huise se dakke wegwaai. Dit word al kleiner 

en gaan al verder weg van horn af, totdat dit heeltemal verdwyn. In die plek van die 

slegte en hartseer dinge moet hy 'n nuwe prentjie in sy gedagtes vorm, met al die 

kleure en klanke daarin waarvan hy hou. 

Die sinsvoltooiing vir kinders van enkelouers (Van Loggerenberg, 1992:60-62) word 

gedoen. (Addendum D). Die terapeut speel Barokmusiek in die agtergrond ter wille 
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van verfloogde konsentrasie en 'n aangename atmosfeer. 

Die bespreking van die sinsvoltooiing lei tot die volgende inligting en hipoteses: 

Frikkie voel baie hartseer en ongelukkig oor sy pa hulle verlaat het, dit is die slegste 

ding wat nog ooit met horn gebeur het. Hy voel seergemaak daaroor dat sy pa horn 

nie bel nie en hy verkwalik horn vir wat hy aan sy ma gedoen het. Dit is vir horn sleg 

dat hulle as gevolg van die gebeure moes verhuis en nou in 'n piepklein woonstelletjie 

moet bly. Hy se: "My ma se huis is klein, vrekklein!" Sy verhouding met sy ma blyk 

goed te wees. Hulle speel speletjies saam soos Lego's. Hy wil vir haar 'n "chocolate" 

koop, dan sat sy vir horn lief wees en sy sal bly wees as hy soet is. 

Frikkie se relasies met sy maats blyk 'n probleemarea te wees. Hulle gee vir horn 'n 

bynaam en spot horn. Soms het hy nie maats nie. Hy sit dikwels in die middag alleen 

in die woonstel terwyl sy ma werk. Hy speel wel rugby en dit is vir horn baie lekker. 

Op godsdienstige vlak beleef Frikkie skynbaar teenstrydighede. Hy skryf dat hy dit 

nie kan regkry om Jesus se kind te wees nie. Hy bedoel daarmee dat hy nie kan 

ophou om stoute dinge te doen nie en dat dit sy gewete aankla. Dit kom voor asof 

hy dink dat mense minder lief vir horn is wanneer hy stout is. 

Frikkie belewe die konflik tussen sy pa en ma baie sleg. Hy voel hy is 'n slagoffer van 

die situasie. Die terapeut teken 'n prentjie om die situasie visueel aan horn voor te 

stel en Frikkie dee! van sy belewenisse. Die terapeut interpreteer die gebeure sover 

moontlik vanuit 'n volwasse perspektief. Frikkie se dat hy liewer nie wil weet wanneer 

sy ma en pa oor die telefoon met mekaar baklei nie, omdat dit horn ontstel en hy niks 

daaraan kan doen nie. Die terapeut vra horn om hierdie gevoel met sy ma te deel. 

SESSIE 3: ONTSPANNINGSOEFENING EN KRABBEL TEKENING 

Frikkie glimlag breed toe hy by die terapeut opdaag. Hy se dat hy vir sy ma net so 

'n prentjie geteken het soos hulle die vorige keer by die terapeut geteken het en dat 

hy alles met sy ma bespreek het. Sy verstaan wat hy bedoel en sy sal nie weer vir 

horn se as sy vir sy pa kwaad is nie, sy sal liewer vir iemand anders daarvan se. Die 

terapeut verduidelik die beplanning van die sessie, naamlik dat 'n ontspannings

oefening en 'n krabbeltekening gedoen gaan word. 
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Vir die ontspanningsoefening word die "Adagio" uit die "Watermusiek Suite I" van 

Handel gebruik. Hoewel dit 'n kort snit is, sowat 3 minute lank, is die vloei van die 

metodie nie sterk ritmies nie en kan 'n ontspanningsoefening effektief daarmee saam 

gedoen word. Die terapeut gee die riglyne vir die spanning en ontspanning van die 

spiere terwyl daar op die asemhaling gekonsentreer word. Die volgende deel van die 

"Watermusiek Suite J" van Handel, die "Allegro-Andante" word gebruik vir die 

krabbeltekeninge. Die "Allegro" beweeg teen 'n redelike vinnige tempo en 'n 

konstante ritmiese voortstuwing. Die atmosfeer van die musiek is vrolik. Dit word 

afgewissel deur die "Andante", wat stadiger is en 'n kontrasterende atmosfeer skep, 

weer gevolg deur die "Allegro". 

Frikkie gebuik alle moontlike kleure potlode en maak groot krabbels oor die hele 

blaai. Hy kyk telkens met 'n glimlag na die terapeut en gaan dan weer aan met die 

volgende krabbel. Hy maak groot, vloeiende bewegings wat die hele blaai bedek. 

Terapeut: "Waaraan het jy gedink terwyl jy die krabbels gemaak het?" 

Frikkie: "Die kleure van die reenboog, want die krabbels het die reenboogkleure." 

Terapeut: "Dit het gelyk asof jy dit baie geniet om dit te doen." 

Frikkie: "Ek wou nie ophou nie, want dit was lekker." 

Terapeut: "Vertel my daarvan, hoekom dit vir jou so lekker gevoel het." 

Frikkie: "Ek en my pa het altyd saam gekrabbel en gekyk wie is eerste klaar 

ingekleur. Ek het dit onthou." 

Terapeut: "Hoe voel jy daaroor om dit weer te onthou?" 

Frikkie: "Lekker, want dit was lekker om dit saam te doen, maar ook hartseer en 'n 

bietjie kwaad omdat my pa nie nou meer vir my tyd het nie. Hy is glo te besig." 

Die gesprek handel verder oor sy belewenis van die situasie. Hy se weer dat hy weet 

wanneer sy pa en ma oor die telefoon baklei, want dan huil sy ma partykeer. Hy voel 

vir haar jammer en hy weet dat sy eintlik nie wil werk nie. Hy skryf vir haar briefies om 

haar beter te laat voel of hy vertel vir haar 'n grappie om haar te laat lag. Hy noem 

ook dat hy en sy nuwe stiefsussie op dieselfde dag verjaar, maar dat hy niks van sy 

pa gehoor het op sy verjaarsdag nie. Oat hy verontreg en afgeskeep voel, is duidelik. 

Die terapeut probeer om die maniere te versterk waardeur hy dit self positief kan 

hanteer, deur horn aan te moedig om na die humor in situasies te soek. 
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SESSIE 4: ONTSPANNING. VISUALISERING EN PROJEKSIE TEKENINGE 

Frikkie se dat hy 'n pakkie met klere van sy pa af gekry het, maar dat dit nie vir horn 

pas nie. Hy voel baie teleurgesteld daaroor. Hy wil sy pa bel en vir horn vra waarom 

hy sy ma gelos het. Sy gevoelens van teleurstelling en woede word 'n rukkie 

bespreek waarna die terapeut vir horn se dat hulle 'n ontspanningsoefening gaan 

doen en daarna moet hy enige iets teken waaraan die musiek horn laat dink. 

Die ontspanningsoefening word met die Klavierconcerto no. 11 in D, "Un poco 

adagio" van Haydn gedoen. Die terapeut praat saggies saam met die musiek en 

suggereer dat sy bene, lyf, arms, skouers, nek en kop, sy hele lyf ontspanne raak; 

hy voel heeltemal rustig en haal stadig en rustig asem; al die hartseer en 

ongelukkigheid vloei van sy skouers af; in sy voete begin 'n klein flitsliggie te skyn; 

dit skyn deur sy hele lyf, tot dit in sy kop kom; wanneer die liggie in sy kop begin 

skyn, sien hy 'n baie mooi plek; dit is die mooiste prentjie wat hy nog ooit gesien het; 

hy kyk daarna en bere dit in sy gedagtes vir dae wanneer hy hartseer is. 

Hierna moet Frikkie eers 'n rukkie na die musiek sit en luister en dan iets teken wat 

volgens horn daarby pas, of iets waaraan dit horn laat dink of hoe dit horn laat voel. 

Die volgende snitte van Vangelis word aaneenlopend gespeel: "Bon Voyage, Dreams 

of Surf, Spanish Harbour en Islands of the Orient." Die musiek word gekies omdat 

dit aan die see herinner en 'n baie rustige atmosfeer skep. 

Toe die musiek begin, kyk Frikkie verras na die terapeut, daarna sit hy vir sowat 'n 

minuut stil en luister. Selfs terwyl hy besig is om te teken, kyk hy nog soms na die 

terapeut. 

Frikkie teken die branders van die see, rotse, bruin wolke, (hy se dit het gereen), 'n 

halwe sonnetjie, 'n persoon op die rotse en nag 'n persoon in die lug, visse en 'n krap 

in 'n rotspoel. (Sien tekening op bladsy 151 ). 
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Die navraag oor sy prentjie lei tot die volgende inligting: Die musiek het horn aan die 

see die branders laat dink. Die mens op die rotse is hyself. Daar groei dorings op 

die rotse en hy moet vinnig see toe loop voor die pad heeltemal vol darings raak. Die 

persoon in die lug is 'n engel wat horn sal help om-by Jesus uit te kom - dit is die see, 

want Jesus was ons skoon soos die see. Die engel in die lug moes eintlik 'n 

mannetjie gewees het, maar toe is hy te hoog in die lug, toe maak hy dit maar 'n 

engel. Toe dink hy aan die storie van die dorings wat die pad sal toegroei. Daar is 

'n vis in die see en 'n haai wil horn vang. 

Die terapeut vra horn watter een van die vis of die haai of die krap sal hy wil wees. 

Frikkie kies die krap, want hy het nie so baie gevare en vyande nie. Hy is redelik 

veilig in sy poeletjie - die poeletjie is nie te groot of te klein nie. As die poel te klein 

was, kon hy nie daarin weggekruip het nie en· as dit te groot was, sou hy kon 

wegkruip, maar daar sou ander dinge in kon wees wat horn bedreig, soos robbe. 

T erapeut: "Wanneer voel die krap nie veilig nie?" 

Frikkie: "Wanneer slegte goed met horn gebeur, soos as sy maatjies nie met horn wil 

speel nie. Hy het een of twee maatjies, maar as hulle baklei wil hulle nie kom speel 

nie. Partykeer voel hy baie eensaam." 
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SESSIE 5: WOORDANALISE VAN LIEDJIE 

Frikkie lyk opgewek wanneer hy inkom. Hy se ·dat dit goed gaan. Hy het nog nie 

weer sy pa gebel of iets van horn af gehoor nie. Hy dink nog daaraan dat hy horn wil 

bel, maar hy weet nie of hy dit sal doen nie. Eintlik vergeet hy elke aand. 

Die woorde van die liedjie, "Hardloop, my kind" word aan horn voorgele en saam met 

horn deurgelees. (Addendum H). Die titel van die liedjie word nie vermeld nie. Daar 

word een keer na die liedjie geluister. 

Terapeut: "Ken jy hierdie liedjie?" 

Frikkie: "Nee" 

Terapeut: "Wat sou jy se kan die naam van die liedjie wees?" 

Frikkie: (dink 'n rukkie) "Die aflos, want dit gaan oor 'n aflos wat gehardloop word." 

Frikkie vra wat die betekenis van 'n paar woorde is en die terapeut verduidelik vir 

horn wat hy nie verstaan nie. Daarna word weer na die liedjie geluister. 

Terapeut: "Wat dink jy is die boodskap van hierdie liedjie, wat wil dit vir ans se?" 

Frikkie: "Jy moet aanhou hardloop." 

Terapeut: "Wat betaken dit?" 

Frikkie: "Jy moenie moedeloos raak en moed opgee nie." 

Terapeut: "In watter omstandighede sal dit vir 'n mens iets kan betaken?" 

Frikkie: "As ek hartseer raak, dan moet ek net dink dit is darem nie so erg nie en dan 

moet ek moedhou." 

Terapeut: "Watter reeltjie van die woorde is vir jou die belangrikste?" 

Frikkie: (nadat hy 'n rukkie na die woorde gekyk het) "Hou vas, hou die pas, 

hardloop." 

SESSIE 6: WOORDASSOSIASIE 

Frikkie lyk gelukkig en rustig. Die beplanning van die sessie word verduidelik: Hy 
' 

moet eers mooi na 'n stukkie musiek luister en daarna gaan die woordassosiasie 

gedoen word. Die snit wat gekies word, is "Lake Como" van Sweet People, omdat dit 

rustig is en 'n vloeiende, saam-neurie melodie het. Die beplanning was om met die 

doelbewuste luister na musiek, 'n aangename ervaring te skep waardeur positiewe 

assosiasies gevorm kan word. Frikkie sit vir sowat 'n minuut aandagtig en luister 

waarna hy effens begin vroetel. Toe die snit klaar is, doen die terapeut eers navraag: 

Terapeut: "Waaraan het die musiek jou laat dink?" 

Frikkie: "Aan hartseer... oor my pa en ma." 
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Terapeut: "Vertel my daarvan." 

Frikkie: "Dit het my hartseer laat voel. Dit pla my nog, ek wens dat hulle nog getroud 

was. Ek voel net hartseer daaroor." 

Terapeut: "Hoop jy dat dit weer sal kan verander?" 

Frikkie: "Nee, ek aanvaar dat dit verby is. Dit maak my maar net hartseer." 

Terapeut: "Wat sal jy vir kinders wil se wie se ouers dalk ook besig is om te skei?" 

Frikkie: "Toemaar, my pa en ma is ook geskei, jy hoef nie sleg te voel daaroor nie, 

jy kan nog voortgaan met jou lewe. Ander mense gaan deur dieselfde ding - jy is nie 

alleen nie." 

T erapeut: "Wat sal jy nou vir jou pa wil se?" 

Frikkie: (huiwer lank) "Ek weet nie." 

Terapeut: "En vir jou ma?" 

Frikkie: "Ek sal vir haar wil seek weet dit is vir haar ook sleg. Sy wil partykeer op 'n 

hopie gaan sit en haar toehuil dat niemand haar kan sien nie. Dan wil ek haar troos 

sodat sy beter kan voel." 

T erapeut: "Hoe sal jy haar troos?" 

Frikkie: "Ek sal vir haar se sy moenie huil nie, dis sleg vir haar. Dit laat 'n mens se 

oe brand ... (na 'n rukkie) ... maar dit laat 'n mens ook beter voel." 

T erapeut: "Wil jy nog jou pa bel?" 

Frikkie: "Ja, maar ek is ook nie seker nie. Ek dink nog partykeer daaraan, maar ek 

bly vergeet." (Lag) 

"Lake Como'' word weer gespeel vir die woordassosiasie. Frikkie hanteer die woorde 

as onvoltooide sinne. Sommige van sy voltooide sinne is soos volg: 

(Bly) Ek is baie bly. (Sug, dink lank). Ek is bly ek het 'n ma. 

(Hartseer) Ek is hartseer. 

(Pa) My pa is weg. 

(Kwaad) My maatjie is partykeer kwaad. 

(Vakansie) Vakansie is /ekker, veral die somervakansie toe ons see toe was. 

Miskien kom haal my pa my, maar ek wil dit nog eers sien voor ek dit glo. Hy se so 

baie goed wat hy nooit doen nie, hy maak beloffes wat hy nooit nakom nie, soos om 

my te be/ of te kom haal. 

(Huis) Ek bly in 'n huis, dis klein, maar ons bly darem lekker. 

(Skool) Ons leer in die skoal. Huiswerk is nie lekker nie. 

Die sinne word vlugtig bespreek en die sessie word afgesluit met 'n uitnodiging van 
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die terapeut dat hy haar weer kan besoek wanneer hy graag wil kom. 

6. Relasiebeeld 

Vir die ondersoeker lyk dit asof Frikkie se relasies gevorm word uit die volgende 

betekenisgewings: 

Sy relasie met homself blyk dat hy soms baie eensaamheid beleef en dat hy dink hy 

moet iets doen om die liefde en aanvaarding van ander te verdien. Hy tree gemaklik 

en selfstandig op binne die vreemde situasie met die terapeut en hy slaag maklik 

daarin om 'n verhouding met die terapeut te stig. Met sy ouers blyk die relasies baie 

verskillend te wees. Hy beleef skynbaar sy ma as vertrouenspersoon en hy voel baie 

jammer vir haar oor wat gebeur het. Sy relasie met sy pa blyk nie baie gunstig te 

wees nie. Aanvanklik word dit gekenmerk deur 'n sterk verlange, maar dit blyk dat 

hy sy pa nie meer as deel van die gesin beleef nie. Hy voel ook dat hy horn nie meer 

kan vertrou nie omdat sy pa nie sy beloftes nakom nie. Hierdie gevoel word miskien 

die beste opgesom met die woorde dat hy nie meer weet wat om vir sy pa te se nie. 

Frikkie se idee van godsdiens kom ook na vore, byvoorbeeld in sy woorde dat hy dit 

nie regkry om 'n kind van Jesus te wees nie en dat Jesus ons skoon was soos die 

see. Verder word sy relasie met die huis (woonstel) waarin hulle bly gekenmerk deur 

sy belewenis daarvan dat dit "vrekklein" is, maar dat dit skynbaar tog vir horn 'n 

veilige ruimte is waarbinne hy kan skuil van 'n wrede wereld. (Vergelyk sy 

identifikasie met die krap, sessie 4) Dit is ook vir horn 'n veilige ruimte wanneer hy 

beleef dat sy relasie met maats versteur is en hy ervaar dat sy maats nie met horn 

wil speel nie. 

Frikkie het ook met die musiek wat gebruik is 'n gunstige relasie gevorm. Hy het 

positief daarop gereageer en die reaksies wat hy getoon het, het getuig van sy 
' ' 

belewenisse en herinnerings wat opgewek is saam met die musiek. Ten spyte van 

hartseer en verlange, het hy dit deurgaans positief gehanteer. 

Tabel 4.4 gee 'n opsomming van die relasiebeeld van Frikkie. 
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SELF PA 

* * 

* 

7. Persoonsbeeld 

Tabet 4.4 

Relasiebeeld van Frikkie 

VERSTEURDE RELASIES 

MA MAATS 

* * 

VERBETERDE RELASIES 

* 

GODSDIENS 

* 

* 

Uit dit wat Frikkie tydens die sessies gese het en met inagneming van die 

Relasiebeeld, is die volgende Persoonsbeeld van Frikkie gevorm: 

Frikkie beleef homself as 'n slagoffer van die onmin tussen sy ouers. Hy se dat sy 

ma by horn wil wees en nie wil werk nie. Sy voel ongelukkig as hy iets breek, maar 

sy sal weer vir horn lief wees as hy vir haar iets koop. Hy se dat sy pa nie meer vir 

horn tyd het nie en dit maak horn kwaad. Hy wil 'n verduideliking van sy pa he omdat 

hulle as gevolg van wat hy gedoen het, in hierdie klein woonstelletjie sit. 

Frikkie se dat sy maats horn byname noem en horn spot. Dit is vir horn sleg en hy 

is ongelukkig daaroor. Hy het ook nie altyd 'n maat wat met horn wil speel nie. Hy 

glo op 'n manier dat hy iets moet doen om mense se liefde te verdien of te 'koop'. 

Teen die laaste twee sessies word daar 'n paar positiewe uitsprake gemaak, soos dat 

hy aanvaar wat gebeur het. Hy besef dat die verhouding tussen sy pa en ma verby 

is, al is hy nog hartseer daaroor. 

8. lnterpretasie en Gevolgtrekking 

Frikkie se gedagte- en beleweniswereld is aanvanklik gevul met herinneringe aan en 

heimwee oor sy pa. Hierdie heimwee het geleidelik verander na gevoelens socs 

teleurstelling, verontregting, kwaad en later 'n soort vermyding. (Hy wil nie eintlik 

meer sy pa bel nie, want hy 'vergeet' elke aand.) Waar hy homself eers as 'n 

slagoffer van die situasie beleef het (sessie 2), het hy algaande beheer begin neem 

deur te se dat dit nie so erg is nie, 'n mens kan nog aangaan met jou lewe. 

Ander temas wat na vore gekom het, dui daarop dat sy gedagtes nie meer totaal in 

beslag geneem is deur sy ouers se egskeiding nie, byvoorbeeld sy relasie met sy 

155 



maats, met sy skoolwerk en met godsdienstige sake. Frikkie se insluiting van die 

engel (sessie 4) het geblyk 'n logiese verklaring te he, naamlik dat hy besef het dat 

hy die mannetjie te hoog geteken het. Dit wil egter voorkom asof sy gedagtes tot 'n 

mate gepreokkupeer is deur sonde en skuld. (Die verwysing na Jesus wat ons skoon 

was, asook met die sinsvoltooiing, sessie 2). 

Teen die einde van die sessies het dit geblyk dat Frikkie meer kans begin sien vir die 

lewe en dat hy, al verlang hy nog na sy pa, bereid is om aan te gaan met sy lewe. 

Met die analise van die liedjie se woorde, het hy goeie insig getoon en was hy bereid 

om die positiewe boodskap wat hy daaruit kry, op homself toe te pas. 

Met inagneming van al die gegewens wat na vore gekom het, blyk dit dat die 

insluiting van musiek 'n handige middel was in die terapie met Frikkie. Waar hy 

aanvanklik sy gevoelens moeilik kon uitspreek, het hy algaande meer daarop 

uitgebrei en kon hy meer gestalte gee aan wat hy dink en voel. Die assosiasies wat 

die musiek by horn opgewek het, was dikwels die aanknopingspunt vir gesprek, 

byvoorbeeld by sessies 3, 4 en 6. Die skrywer kom dus tot die gevolgtrekking dat die 

insluiting van musiek in die terapie met Frikkie nuttig was vir die bewuswording en 

ontlading van sy gevoelens en die verkenning van sy relasies. 

4.4 SAMEVATTING EN INTERPRETASIE VAN SESSIES 

Die insluiting van verkenningsmedia tydens die sessies met die gevallestudies, word 

soos volg saamgevat in tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Samevatting van verkenningsmedia 

Verkenningsmedium Aantal ingesluit 

Krabbeltekening 7 

Projeksie tekening 2 

Mens- en Gesinstekening 2 

Ontspanningsoefening 8 

Onvoltooide sinne 2 

Gevoef swoordelys 2 

Woordassosiasie 2 

Woordanalise van liedjie 3 

156 



Prenteprojeksie 1 

Emotions Profile Index 1 

Geselsboekie 1 

Selfkonsepskaal 1 

Raad-gee-rubriek 1 

Ongestruktureerde spel 2 

Dit blyk dat die media wat die meeste ingeskakel is, die gebruik van ontspannings

oefening en krabbeltekeninge was. Met die ontspanningsoefeninge is daar nie 

regstreeks verwys na die musiek nie. Die musiek is as toevallige luisteraktiwiteit 

ingesluit. Die terapeut het wel sorgvuldige keuses gemaak van die musiek wat saam 

met die ontspanningsoefeninge gespeel is, omdat dit dikwels oak gekombineer is met 

visualisering en suggestie. Die terapeut het dikwels probeer om die assosiasie wat 

die musiek self kan vorm, te benut wanneer die klient begelei is om met sy 

verbeelding 'n prentjie te vorm. Dit het dikwels aan die lig gekom dat die klient self 

oak 'n assosiasie met die musiek gevorm het, wat hierdie aanwending van die musiek 

verder onderstreep het. 

Met die krabbeltekeninge is die opdrag dikwels gegee dat daar eers na die musiek 

geluister moet word, voordat die persoon begin krabbel. Die doel hiermee was om 

die musiek toe te laat om 'n sintuiglike indruk te skep by die klient waarop hy dan 

moet reageer. Die musiek is gekies om 'n bepaalde klankkleur te weerspieel, sodat 

dit vir die klient makliker kon wees om 'n assosiasie met die musiek te vorm en dit 

dan gestalte te gee in die krabbeltekening. Dit word oak ender die leser se aandag 

gebring dat daar by drie geleenthede nie werklik gekrabbel is nie, maar eerder 'n 

tekening gemaak is. Hierdie tekeninge word egter by die krabbeltekeninge gereken, 

omdat die opdrag gegee was om te krabbel. · 

Die projeksie tekeninge is ook met musiek gekombineer. In hierdie gevalle is die 

opdrag oak gegee dat die klient iets meet teken in aansluiting by dit wat hy hoar of 

die gevoel wat dit by horn opwek. Die kombinasie van musiek en tekeninge het in al 

die gevalle tot heelwat inligting en interpretasiemoontlikhede gelei, wat dit 'n baie 

bruikbare tegniek maak. Die woordanalise van liedjies het die emosionele ervaring 

van musiek gekombineer met 'n kognitiewe denkproses. In hierdie proses was dit 
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moontlik om kognitiewe regstellings te doen wat ondersteun en versterk is deur 'n 

aangename belewenis saam met die musiek. Met ander media soos die 

woordassosiasie, gevoelswoordelys, onvoltooide sinne en ongestruktureerde spel is 

musiek bloot as toevallige luisteraktiwiteit ingesluit. Hierdie toevallige gebruik van 

musiek het op geen stadium aanleiding gegee tot negatiewe reaksies of weerstand 

teen die musiek nie. lnteendeel is daar soms verwys na die musiek as 'n aangename 

ervaring, wat bydra tot 'n atmosfeer waarin daar meelewing en begrip ervaar is. 

Tabelle 4.6 en 4. 7 gee 'n opsomming van die gevallestudies se versteurde relasies 

en die verbetering in relasies wat deur die verloop van die sessies ingetree het. 

Tabet 4.6 

Opsomming van versteurde relasies 

RELASIE SELF GUERS ON DER- MAATS BROER/ OBJEK& KINDERS EGGE-

MET: WYSERS SUSTER !DEE NOOT 

JENNY * * * * * * 

CINDY * * * * 

GERDA * * * * * * 

FRIKKIE * * * * 

Tabet 4.7 

Opsomming van verbeterde retasies 

RE LAS IE SELF OUERS ON DER- MAATS BROER/ OBJEK& KINDERS EGGE-

MET: WYSERS SUSTER IDEE NOOT 

JENNY * * * * * 

CINDY * * * 

GERDA * * * * 

FRIKKIE * * * 

In die volgende hoofstuk sal riglyne gegee word vir die terapeutiese gebruik van 

musiek, vir gebruik deur terapeute, onderwysers en ouers. 
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HOOFSTUK 5 

RIGL YNE VIR TERAPEUTIESE GEBRUIKE VAN MUSIEK 

Vrees niet waar weerklinkt het lied, slechte 
mensen zingen niet. 

Oud-Nedet1andse Spreuk 
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5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word riglyne saamgevoeg vir die terapeutiese gebruik van musiek. 

Die doel daarmee is om die terapeutiese aanwending van musiek te bevorder. Vir die 

bevordering van die terapeutiese gebruik van musiek, word praktiese riglyne gegee 

wat deur verskillende persone en in verskillende situasies toegepas kan word. Deur 

die wenke en riglyne in hierdie hoofstuk, wil die skrywer probeer om die terapeutiese 

aanwending van musiek vir soveel as moontlik "verbruikers" toeganklik te maak. 

Die riglyne word in twee afdelings ingedeel, naamlik 

1. Riglyne uit die literatuur; en 

2. Riglyne uit die empiriese navorsing van die skrywer. 

Die riglyne word oak gegee met oog op die bruikbaarheid daarvan vir opvoedkundige 

sielkundiges en ander terapeute, onderwysers, ouers en ander persone. 

5.2 RIGL YNE UIT DIE LITERATUUR 

5.2.1 Riglyne vir opvoedkundige sielkundiges en ander terapeute 

In die bespreking hierna word na opvoedkundige sielkundiges en ander terapeute 

verwys as "terapeute". Aangesien die literatuurstudie afgebaken is tot ses areas, 

word die riglyne ook saamgegroepeer onder dieselfde ses onderafdelings, naamlik 

beluistering, die invloed van musiek op kognisie en op emosie, die rol van die 

terapeut, ander terapeutiese tegnieke wat saam met musiek gebruik kan word en 

ander terapeutiese gebruike van musiek wat in die literatuur raakgelees is. 

A. Beluistering 

1. Wanneer musiek terapeuties aangewend word, is beluistering 'n sleutelaspek 

omdat dit 'n voorvereiste is vir die kommunika,sie en interaksie tussen die partye in 

die sessie. Om musiek te wil gebruik, is dit dus 'n voorvereiste dat die musiek gehoor 

sal kan word deur die klient en dat dit hoorbaar gemaak sal kan word deur die 

terapeut. (Daar moet toegang wees tot 'n band- of CD-speler in die lokaal.) 

2. Sekere musikale faktore soos die volume, die melodie en ritme van die musiek dra 

by tot die genot waarmee daar na musiek geluister word. lndien die musiek nie deur 

die luisteraar aangenaam beleef word nie, sal hy 'n slegte betekenis aan die 

terapeutiese gebeure heg en sal dit nie bydra tot die sukses van die terapie nie. Die 

terapeut moet dus sorgvuldig oplet na die genoemde musikale faktore wat moontlik 
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die terapeutrese proses kan ontspoor. Enige tekens van weerstand teen die musiek 

wat gebruik word, moet opgevolg word. 

3. Die klient se eie voorkeur, sy gemoedstoestand en sy verwagting van die sessie 

speel 'n belangrike rol in die suksesbelewenis van terapie en moet saam met die 

vorige riglyn in aanmerking geneem word. Wanneer daar by 'n klient se 

gemoedstoestand aangesluit word in die keuse van musiek, beleef hy begrip en 

aanvaarding, dat hy gehoor word, en dit dra by tot die sukses van die terapie. 

4. Deur gereeld na musiek te luister wat 'n kalmerende invloed op die persoon het, 

word 'n positiewe assosiasie daarmee gevorm en word dit makliker om daarmee 

saam te ontspan. Terapeute kan dus so dikwels as moontlik van hierdie funksie van 

musiek gebruik maak om kliente te help om spanning en stress te verwerk. 

5. Die terapeut moet probeer om met die aanvang van die sessie vas te stel wat die 

gemoedstoestand van die klient is en moet probeer om musiek te kies wat op daardie 

oomblik sy gemoedstemming reflekteer. Dit gee aan die klient die gevoel dat hy 

verstaan en ondersteun word, dit lei tot vertroue en beter samewerking met die 

terapeut. 

6. Musiek wat die suksesvolste aangewend word vir beluistering, is musiek met 'n 

stadige en reelmatige polsslag waarin daar nie ongewone, uitstaande ritmiese 

patrone voorkom wat die vloei van die musiek versteur nie. Verskillende komponiste 

en musikante se musiek kan gebruik word, aangesien daar talle navorsing is wat 

bewys het dat dit nie slegs een komponis of tydperk se musiek (byvoorbeeld Barak) 

is wat met sukses gebruik kan word nie. Deur self na die musiek te luister en te 

konsentreer op die effek van die musiek op homself, kan die terapeut 'n goeie indruk 

kry van wat die effek op die klient behoort te wees. 

7. Die volume waarteen die musiek gespeel word, is belangrik omdat dit steurend 

kan wees wanneer dit te hard is en oneffektief wanneer dit te sag is. Die terapeut 

moet dus fyn ingestel wees om enige tekens van ongemak by die klient waar te neem 

en kan selfs navraag doen na die gemak waarmee die musiek gehoor kan word. 

8. Die terapeut moet bewus wees van perseptuele prosesse wat plaasvind, wat weer 

tot fisiologiese, kognitiewe en affektiewe prosesse aanleiding kan gee, byvoorbeeld 

spierretlekse, denke, of om van die musiek te hou of om nie daarvan te hou nie. Die 

terapeut kan hierdie kennis tot voordeel van die k!ient aanwend, deur die sessie so 

te beplan dat die verlangde belewenis of sensoriese respons verkry word. 
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B. Die invloed van musiek op kognisie 

1. Musiek beskik oor 'n eienskap waardeur assosiasies gevorm word wanneer 

daarna geluister word. Hierdie eienskap van musiek betrek albei hemisfere van die 

brein, omdat dit die mens aan iets kan laat dink en tegelyk ook 'n gevoelservaring 

meebring. Die terapeut kan dus probeer om die klient 'n assosiasie met die musiek 

te laat vorm ter bereiking van die terapeutiese doelwit. 

2. Die terapeut moet die terapie so beplan dat die klient innerlike beheer en kontrole 

ervaar. Wanneer sukses en mislukking as deel van die terapie beleef word, gee dit 

aan die klient geleentheid om te leer hoe om dit te hanteer. Sy hantering van 'n 

suksesbelewenis of 'n mislukking, verskaf 'n geleentheid vir die ontwikkeling van 'n 

gevoel van innelike beheer en kontrole. In die beskerming van die terapiesituasie kry 

die klient dus kans om werklikheidservarings te beleef en te oefen. 

3. Die klient kan hierdie belewenisse van werklikheidsituasies binne terapie na ander 

terreine buite die terapie oordra. Die belewenis van dieselfde emosies binne terapie 

en in die werklike lewe, skep die geleentheid dat die effektiwiteit waarmee hy dit kan 

hanteer, verhoog of verbeter. In die geheel beleef die klient dus 'n toename in 

persoonlike beheer. 

C. Die invloed van musiek op emosies 

1. Musiek wat aangewend word in terapie, moet 'n geleentheid skep vir die 

verkryging van lewenservaring en die aanleer van en oefening in toepaslike gedrag. 

Daar kan dus 'n emosionele toestand geskep word deur middel van die keuse van 

musiek, sodat 'n bepaalde terapeutiese klimaat daardeur verkry word vir die bereiking 

van die terapeutiese doelstellings. 

2. Die terapeut kan musiek as 'n kommunikasiemedium gebruik waardeur emosies 

leer ken, benoem en hanteer kan word. Deur te praat oor die emosies wat deur die 

musiek opgewek word, leer die klient sy eie emosies ken en leer hy ook hoe om dit 

te hanteer. Op hierdie wyse word die kommunikasie binne terapie bevorder. 

3. Die terapeut kan die musiek waarna 'n klient graag herhaaldelik luister, 

ondersoek en interpreteer, om sodoende iets van die klient se emosionele toestand 

te wete te kom. Sou die persoon die hele tyd op 'n sekere emosionele toestand 

fikseer, byvoorbeeld baie hartseer, kan die terapeut dit met horn bespreek en 

interpreteer. 

4. Die gemoedstoestand van 'n persoon bernvloed faktore soos geheue, leervermoe, 

motivering en sosiale gedrag. Dit is dus belangrik vir die terapeut om die 
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gemoedstoestand van die klient in ag te neem voordat kognitiewe terapie of take 

aangepak word. Die terapeut kan deur die gebruik van musiek die klient se 

gemoedstoestand verander tot 'n aangename en wenslike vlak, sodat meer sukses 

behaal kan word met die persoon se kognitiewe funksionering. 

D. Die rol van die terapeut 

1 . Die terapeut moet die klient baie intensief en fyn waarneem vir enige respons 

terwyl musiek gebruik word. Gebruik alle response as aanknopingspunt vir 

kommunikasie deur dit te reflekteer en te interpreteer vir die klient. 

2. 'n Sessie waar van musiek gebruik gemaak word, kan byvoorbeeld deur die 

volgende vier fases beweeg: (a) lnleidende gesels met klient; (b) 

Ontspanningsoefening; (c) Luister na musiek van die klient se keuse en (d) 

Bespreking van die sessie en die verloop daarvan. 

3. Die terapeut moet die klient begelei in die veranderinge wat hy moet maak, deur 

horn in terapie te ondersteun en te help om veranderinge in te oefen sodat hy dit ook 

in ander lewenssituasies kan toepas. 

4. Die terapeut beheer die uiterlike struktuur van die sessie, naamlik die beplanning 

daarvan, tydsduur van musieksnitte, keuses van musiek, ander hulpmiddels wat 

gebruik word saam met musiek, opdragte en riglyne wat gegee word. 

5. Deur middel van deeglike beplanning v~n die sessie word selfvertroue by die 

terapeut geskep wat onbewustelik oorgedra word na die klient en by horn vertroue 

wek en angstigheid verminder. Beplanning moet egter nie slaafs nagevolg word 

sonder om ruimte te laat vir die insette van die klient waardeur die gang van die 

sessie verander kan word nie. 

6. Die insluiting van musiek kan die beginpunt van genesing en verandering in die 

innerlike toestand van die klient wees. Daarom is dit belangrik dat die klient sal 

beleef dat die terapeut horn verstaan en hoor. 

7. Wanneer die gemoedstoestand van die klient verander moet word, moet musiek 

eers gespeel word wat sy gemoedstoestand op daardie oomblik reflekteer. Deur die 

klient se gemoedstoestand te reflekteer, word vertroue gewek en aanvaarding 

gekommunikeer. 

E. Musiek en ander terapeutiese tegnieke 

1. Die terapeut kan 'n vraelys aan die begin en aan die einde van elke sessie gebruik 

om die klient se spanningstoestand te bepaal, of met die aanvang en die afsluiting 
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van terapie, om vas te stel watter vordering gemaak is tydens die terapie. 

2. Gee aan die klient geleentheid om in ongeveer een sin te se watter die mees 

belangrike ervaring is wat hy tydens die sessies, met die gebruikmaking van musiek 

gehad het. Die terapeut kan dit wat die klient se, volgens die 11 kategoriee by punt 

A onder Tabel 2.5 beoordeel. Dit gee aan die terapeut inligting aangaande die 

beleweniswereld van die klient. 

3. Die terapeut kan 'n ontspanningsoefening saam met musiek doen en 'n 

verbeeldingsvlug daarmee kombineer. Die ontspanningsoefening maak die klient 

emosioneel meer ontvanklik, kalm en gereed tot deelname aan dit wat in die terapie 

moet volg. 

4. Die terapeut kan geleentheid aan die klient gee om te teken of te krabbel saam 

met musiek. In die bespreking daarvan kan die terapeut konsentreer op die 

gevoelens, gedagtes en herinneringe van die klient terwyl hy daarmee besig was. 

5. Visualisering en die gebruik van 'n verbeeldingsteks kan die klient help om 

traumatiese ervarings te hanteer en te verwerk en om spanning en angs te hanteer. 

Visualisering kan gekombineer word met musiek wat eienskappe het om die 

verbeelding aan te vul en assosiasies te vorm. 

6. Terapeute kan gebruik maak van die stemmingswiel (Addendum A) saam met 

verskillende musieksnitte om te bepaal wat die klient se gemoedstoestand is om 

terapie daarvolgens te beplan. (Toepassing van die sogenaamde ISO-beginsel. Sien 

tabel 2.5, punt D). 

7. Die Begeleide Droom sluit aan by die verbeeldingsteks wat by punt 5 bespreek is. 

Die Begeleide Droom kan saam met musiek van die terapeut se keuse gedoen word. 

Die musiek wat gebruik word, kan die klient help om die 'Droom' te visualiseer en self 

in sy verbeelding die teks te volg en in te klee volgens sy eie waarneming. 

F. Ander terapeutiese gebruike van musiek 

1. Musiek stimuleer die verbindingsbane en neurone in die brein wat tot voordeel 

aangewend kan word wanneer remedierende terapie gedoen word. Deur rustige 

klassieke musiek te gebruik, kan die kind se konsentrasie en aandaggewing verhoog 

word. Die positiewe assosiasies wat saam met die musiek gevorm word, kan oak 

bydra tot verstandelike helderheid en die verbetering 'Jan die geheue. 

2. Positiewe lirieke van musiek kan deur terapeute gebruik word om 'n positiewe 

boodskap uit te dra en kan 'n versterkende en positiewe invloed op kinders uitoefen 

wanneer hulle dit gereeld hoor. 
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3. Die herhaling van lirieke kan bydra tot die leerproses omdat dit vaslegging van 

taalkonstruksie en -elemente tot gevolg het. Terapeute kan dus die lirieke van 

liedjies gebruik vir die verbetering van taalbegrip en vaslegging van sekere konsepte 

wat in die leerproses tuisgebring word. 

4. Die terapeut kan musiek gebruik om die klient se selfbeeld te verbeter wanneer 

hy in 'n terapiesituasie beleef dat hy as 'n waardige mens gereken word en dat sy 

mening van belang is. Die skepping van 'n nie-beoordelende situasie is baie 

terapeuties en terapeute kan musiek maklik by terapie inskakel om dit te bereik. 

5. Terapeute kan sagte, stadige musiek gebruik om stress te hanteer, omdat 

musiek die limbiese sisteem masseer en met die breingolwe kan sinchroniseer. Die 

musiek oefen 'n invloed uit op die hartklop, asemhaling, spierstelsels en bloeddruk, 

wat alles kan bydra tot 'n beter hantering van stress. Die terapeut kan dus hierdie 

voordeei van musiek kombineer met ander metodes om stress te hanteer, 

byvoorbeeld kognitiewe terapie of situasie-analise. 

6. Die terapeut kan musiek aanwend vir die verbetering in kommunikasie, 

byvoorbeeld wanneer daar oor die musiek gepraat word, asook oor die ervarings van 

die klient saam met musiek. Die terapeut kan ook opdragte oor die musiek aan die 

klient gee om by die huis te doen, byvoorbeeld om 'n paragraaf te skryf oor musiek. 

Hierdie opdrag kan dan gedurende 'n volgende sessie as aanknopingspunt vir 

kommunikasie gebruik word. 

7. Met groepterapie kan musiek die kommunikasiemedium wees waardeur 

gevoelens, gedagtes en behoeftes kommunikeer word. Die musiek kan die 

samebindende faktor tussen die groeplede wees om die groepsband te versterk. So 

kry gr?eplede geleentheid om hulle eie hantering van probleme, wedersydse 

ervarings en gevoelens te deel en om van mekaar te leer. 

5.2.2 Riglyne vir onderwysers en ouers 

Baie van die riglyne wat by 5.2.1 gegee is, is ook bruikbaar en toepaslik vir 

onderwysers en ouers. Om onnodige herhaling te voorkom, word die riglyne van punt 

5.2.1 in tabel 5.1 opgesom en dit wat ook deur onderwysers en ouers toegepas kan 

word, word met 'n * aangedui. 
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Tabet s.1 

Opsomming van rig/yne uit die literatuur 

Riglyn Terapeute Onderwysers Ouers 

A: MUSIEKBELUISTERING 

Gebruik toevallige of passiewe luister na musiek * * * 

Die klient se voorkeur is mede-bepalend vir sukses * * * 

Kalmerende musiek vorm 'n positiewe assosiasie * * * 

Kies musiek wat die gemoedsteming reflekteer * * * 

Gebruik musiek met 'n stadige, reelmatige polsslag * * * 

Die volume moet net reg wees * * * 

Musiek kan gedrag be"invloed * * * 

8: KOGNISIE 

Gebruik musiek om 'n positiewe assosiasie te vorm * * * 

Laat die klient keuses uitoefen - lokus van kontrole * * * 

Suksesbelewenis in terapie word na ander * * * 

lewensterreine oorgedra 

C: EMOSIE .. 

Emosionele ervarings bring gedragsverandering te * * 

weeg 

Kommunikeer emosies deur middel van musiek * * * 

Musikale voorkeur se iets van emosionele toestand * * * 

Gebruik musiek om die gewenste gemoedstoestand * * * 

te verkry 

D: DIE ROL VAN DIE TERAPEUT 

Neem verbale en nie-verbale response fyn waar * 

Laat die sessie deur vier fases verloop * 

Ondersteun klient in verandering * 

Terapeut beheer uiterlike struktuur van die sessie * * 

Deeglike beplanning skep vertroue * * 

Klient moet beleef dat hy verstaan en gehoor word * * 

Terapeut kies musiek wat gemoedstoestand * * 

reflekteer 
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Riglyn Terapeute Onderwysers Ouers 

E: MUSIEK EN ANDER TERAPEUTIESE TEGNIEKE 

Spanning en ontspanning vraelys * 

Selfbeoordeling deur klient oor deelname en * 

ervarings 

Ontspanningsoefening * 

T eken saam met musiek * 

Visualisering en verbeeldingsvlugte * 

Stemmingswiel * 

Die Begeleide Droom * 

F: ANDER TERAPEUTIESE GEBRUIKE VAN MUSIEK 

Rustige klassieke musiek verhoog konsentrasie en * * * 

aandaggewing 

Gebruik lirieke vir positiewe beYnvloeding * * * 

Herhaling van lirieke bevorder die aanleer van taal en * * * 

taalbegrip 

Verbetering van selfbeeld * * * 

Stresshantering * * * 

Verbetering in kommunikasie * * * 

Groepterapie * * 

5.2.3 Riglyne vir die terapeutiese gebruik van musiek in gesondheidsdiens en ander 

instansies 

1. In hospitale kan musiek wat sag oor luidsprekers gespeel word, 'n fisiologiese 

invloed op pasiente uitoefen, deur byvoorbeeld hartklop, bloeddruk en asemhaling 

te stabiliseer. 

2. Pasiente wat chronies ernstige pyn ondervind, kan 'n positiewe assosiasie met 

musiek vorm, wat hul aandag van die pyn kan aflei. Musiek kan deur dokters en 

medici in kombinasie met die normale pynbehandeling gebruik word, of as 

alternatiewe pynbeheer toegepas word. 

3. Musiek wat in wagkamers gespeel word, kan pasiente se belewenis van tyd 

verminder omdat musiek die aandag van pasiente kan vasvang. Wanneer die 

aandag op iets soos musiek gefokus is, kan dit help om pasiente te kalmeer en 'n 
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aangename atmosfeer te skep terwyl hulle moet wag. 

4. Die speel van musiek terwyl daar vir die deurskakel van 'n telefoonoproep gewag 

word, kan ook 'n aangename belewenis wees wat die spanning en angstigheid by die 

persoon wat wag verminder. 

Die volgende afdeling word saamgestel uit inligting wat uit die empiriese studie na 

vore gekom het. Riglyne word eerstens gegee vir die gebruik van musiek as 'n 

hulpmiddel wanneer opvoedkundige sielkundiges en ander terapeute dit wil gebruik. 

Daarna word riglyne vir onderwysers en vir ouers gegee. 

5.3 RIGL YNE UIT EMPIRIESE NAVORSING 

5.3.1 Riglyne vir opvoedkundige sielkundiges en ander terapeute 

Die riglyne word gegee in die vorm van vyf stappe wat gevolg kan word. 

Stap 1: Wanneer kan musiek gebruik word? 

Musiek kan onder meer in die volgende gevalle of situasies aangewend word in 

terapie: 

• Vir kliente met emosionele probleme, byvoorbeeld waar woede uitbarstings voorkom 

of emosionele blokkasies bestaan; 

• Wanneer kommunikasie tussen die terapeut en klient moet verbeter; 

• Vir die verandering van negatiewe gesindhede by die klient; 

• Vir die regstelling van die klient se irrassionele denke of ander dinkfoute wat gemaak 

word; 

• Wanneer die klient uitermate stress, spanning of depressie ervaar en die terapeut 

hulp moet verleen in die hantering en oplossing daarvan; 

• Wanneer die klient nie sy onbewuste gevoelens wil of kan openbaar nie, maar dit 

onderdruk. 

Stap 2: Met wie kan musiek gebruik word? 

• Persone van alle ouderdomme kan by terapie met behulp van musiek betrek word. 

• Kliente se geslag speel ook nie 'n bepalende rol wanneer 'n besluit daaroor geneem 

moet word nie. 

Stap 3: Hoe dikwels kan musiek gebruik word? 

• Musiek kan so dikwels as wat die terapeut dit verlang in terapie gebruik word. 

• Die terapeut moet deurentyd op die uitkyk bly vir enige weerstand teen die musiek, 
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sodat dit gehanteer kan word wanneer dit voorkom. Deur vas te stel waarom daar 

weerstand is, kan die terapeut waardevolle inligting bekom wat weer in die terapie 

gebruik kan word. 

Stap 4: Hoe word terapie met musiek beplan? 

• Die terapeut kan die situasie aan die hand van die riglyne onder stap 1 ontleed. 

Hierdeur kan vasgestel word of die probleem sodanig is dat die klient waarskynlik 

daarby sal baat as musiek gebruik word. 

• Die terapeut kan 'n doelwit vir die sessie stel, byvoorbeeld: Wat moet met die sessie 

bereik word; watter inligting moet die klient bekom, byvoorbeeld selfkennis, 

ensovoorts. 

• Hierna beplan die terapeut die sessie: Besluit of 'n ontspanningsoefening gedoen 

gaan word, of visualisering, 'n begeleide droom, tekeninge, lirieke ontleed, 

ensovoorts. Hierdie beplanning word gedoen in ooreenstemming met die doelwit wat 

gestel is. 

• Die terapeut kies musiek om in die sessie te gebruik, of vra vir die klient om die 

musiek saam te bring wat gebruik gaan word. Die musiek behoort nou so gekies te 

kan word dat dit die bereiking van die doelwit moontlik maak. 

Stap 5: Hoe word die terapie gedoen? 

• Met die aanvang van die sessie word die klient gegroet en inleidend met horn gesels. 

Die klient moet op sy gemak wees binne die situasie. 

• Die beplanning van die sessie word met die klient gedeel, byvoorbeeld: 

"Ons gaan na 'n stukkie musiek luister waarmee saam ek wil he dat jy lekker moet 

ontspan. Terwyl die musiek speel, gaan ek saggies met jou praat om jou te help om 

te ontspan. Wanneer ons klaar is met die ontspanningsoefening, gaan ek vir jou nog 

'n stukkie musiek speel. Terwyl jy daarna luister, wil ek he dat jy 'n vraelys voltooi 

I teken I na die woorde luister I ensovoorts. (Gee die opdrag wat toepaslik is vir die 

sessie.) Wanneer jy daarmee klaar is, gaan ons daaroor gesels." Die meedeling van 

die beplanning kalmeer die klient. Al weet hy nie presies wat gaan gebeur nie, weet 

hy min of meer wat om te verwag wat binne die volgende uur gaan gebeur. 

• Nadat die handelinge soos hierbo genoem, afgehandel is, word die sessie met die 

klient bespreek. Navraag word gedoen oor die klient se ervarings tydens die sessie, 

byvoorbeeld die effek van die musiek, sy voorkeur of afkeur van die tipe musiek wat 

gebruik is. Doen navraag oor sy emosionele belewenis tydens elke fase. Reflekteer 
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alle waarnemings en gewaarwordinge wat tydens die speel van die musiek en die 

uitvoering van opdragte opgemerk is, terug na die klient. Volg die klient in sy 

belewenis en betekenisgewing van die gebeure en stel sever moontlik vas waarom 

hy dit so beleef en betekenis daaraan gegee het. 

• Die sessie word afgesluit met 'n samevatting van die gewaarwordinge en kennis wat 

opgedoen is. Opdragte soos die inoefening van 'n tegniek, byvoorbeeld om te 

ontspan saam met musiek, kan ook nou gegee word. lndien dit moontlik is, kan die 

terapeut nou reeds 'n vooruitskouing gee van die moontlike beplanning vir die 

volgende sessie. 

Hierdie stappe dien slegs as riglyn en kan aangepas word na gelang van die situasie 

of die behoefte van die klient. Vervolgens word die riglyne vir onderwysers bespreek. 

5.3.2 Riglyne vir onderwysers 

• Musiek kan as agtergrondmusiek gespeel word in klaskamers terwyl die onderwyser 

besig is om klas te gee. Dit is verkieslik om klassieke musiek hiervoor te gebruik, wat 

teen 'n sagte volume gespeel word. Dit moet verkieslik instrumentale musiek wees, 

eerder as musiek wat met sang gekombineer is. 

• In koshuise kan musiek oor die luidsprekerstelsel van die koshuis gespeel word sodat 

dit hoorbaar is in die gange en al die kamers. Dit kan baie bydra tot 'n aangename 

atmosfeer in die koshuis. Ligte klassieke musiek, verkieslik instrumentaal, sal die 

mees geskikte wees hiervoor. 

• Voorligtingonderwysers kan die lirieke van musiek laat ontleed en groepbesprekings 

laat doen oor die inhoud van 'n liedjie. Verkeerde persepsies, lewenswaarhede en 

gesindhede kan op hierdie wyse aangspreek word. 

• Onderwysers kan musiek gebruik om ontspanningsoefeninge met die kinders te 

doen, byvoorbeeld voor 'n toets of 'n eksamen. 
' 

• Musiek kan ook gebruik word in leersituasies waar daar goeie konsentrasie benodig 

word, wanneer dit byvoorbeeld met 'n visualiseringsoefening gekombineer word. 

• Groepbesprekings oor musiek kan lei tot insig en die versterking van groepsbande. 

Groepbesprekings kan deel uitmaak van enige klas of besprekingsituasie. 

• Die hantering van byvoorbeeld groepsdruk kan 'n onderwerp wees wat gemaklik 

deur die bestudering van 'n liedjie se woorde aangespreek word. So kan daar talle 

onderwerpe wees wat tieners problematies ervaar, wat in 'n liedjie genoem word en 

wat bespreek word na aanleiding van 'n liedjie. 
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• Taalonderwysers kan deur die bestudering van 'n liedjie se woorde, taalkunde en 

letterkunde op 'n informele wyse bestudeer. 

• Die inoefening van nuwe gedragspatrone kan met behulp van rollespel gedoen word, 

nadat 'n liriek ontleed en bespreek is. 

• Die hantering van emosionele krisisse kan deur musiek gedoen word. Na 'n ramp of 

'n traumatiese belewenis, kan die musiek in die skool aangepas word om by die 

algemene gemoedstemming van die leerlinge aan te sluit. 

• By wyse van uitsondering kan musiek van die leerlinge se keuse in die klas of die 

skool gespeel word, indien dit nie streurend sal inwerk op die akademiese aktiwiteite 

nie. Reels vir die toepassing hiervan moet neergele word sodat die leerlinge ook 

weet wat die standaard is waaraan hul musiek moet voldoen. Dit skep geleentheid 

tot deelname en wedersydse waardering tussen leerlinge en onderwysers vir mekaar. 

5.3.3 Riglyne vir ouers 

• Ouers kan so dikwels as moontlik saam met hulle kind na musiek luister en met 

mekaar daaroor praat. Dit skep 'n geleentheid vir kommunikasie in die gesin. 

• Ouers behoort na musiek van sy eie keuse sowel as van die kind se keuse te luister. 

Dit skep ruimte vir mekaar se behoeftes en beter begrip en samewerking met mekaar 

kan daardeur verkry word. 

• 'n Ouer behoort sensitief te wees vir kinders se gevoelens en emosies van dag tot 

dag. Wanneer die kind ontsteld, hartseer of kwaad is, gaan sy behoefte aan 

luistermusiek verskil van 'n "gewone" dag se behoeftes. 

• Probeer om die kind se buie te verstaan en speel musiek wat hierdie boodskap aan 

horn oordra. Laat horn voel dat jy horn raaksien en verstaan. 

• Luister saam met die kind na populere liedjies en gesels oor die inhoud van die 

woorde, waarom dit vir horn belangrik of betekenisvol is. Moet egter nie 'n gesprek 

probeer afdwing as hy onwillig is om daaroor te praat nie. Dit kan eerder weerstand 

opbou en die verhouding versleg. 

• Leer die kind om met rustige, instrumentale musiek te ontspan deur op sy asemhaling 

te konsentreer, sy spiere te span en te ontspan. Dit kan horn help om stressvolle 

situasies beter te hanteer en om te ontspan wanneer hy baie gespanne voel. Laat 

horn die kalmerende waarde van musiek ontdek en gebruik. 

• Gebruik elke dag musiek om 'n aangename atmosfeer in die huis te help skep - 'n 

atmosfeer waarbinne mense welkom voel en aangename belewenisse ervaar. 

• Laat die kind toe en moedig horn aan om te studeer met sagte, klassieke musiek wat 
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in die agtergrond speel. Dit verbeter aandaggewing en verhoog konsentrasie. 

Die bogenoemde riglyne word in die volgende skematiese voorstelling saamgevat: 

Skema 5.1 

Riglyne vir die terapeutiese gebruik van musiek deur ouers 

Ouer en 
kind 

Emosies 

Ontspan 

MUSI EK 

5.4 L YS VAN BRUIKBARE MUSIEK 

Huislike 
atmosfeer 

Kommunikasie) 

~ 
-----~~ 

Studeer 

Onder hierdie punt word daar vervolgens 'n lys gegee van musiek wat terapeuties 

aangewend kan word. Die eerste lys, ender punt 5.4.1 is saamgestel uit die literatuur 

en die tweede lys, ender punt 5.4.2 is deur die skrywer saamgestel uit die empiriese 

studie. 

5.4.1 Lys van musiek soos saamgestel uit die literatuurstudie 

Enige musiek wat aan die vereistes voldoen, socs by punt C ender tabel 2.2 

uiteengesit, sal volgens Hughes en Birkhead (1993:6) effektief wees wanneer dit in 

terapie gebruik word. Tog word die beste resultate behaal met die stadige bewegings 

van komponiste van die Barokperiode, socs Bach, Handel, Corelli, Vivaldi, Telemann, 

Albinoni en andere. Stadige dele uit werke van die Klassieke periode, socs die 

stadige bewegings uit die Mozart-klavierkonserte werk ook geed. 
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In die afdeling van ligte klassieke musiek kan die musiek van Mancini, Mantovani en 

Zamfir gebruik word, aangesien dit ook kan voldoen aan die gestelde kriteria. Dit 

word aanbeveel dat die klient musiek volgens sy eie smaak sal vind en dit dan self 

oak gebruik. Volgens Thaut (1998:162) kan stadige dele van musiek uit die genres 

soos 'rock', 'jazz', 'soul' en 'country' ook kalmerend inwerk, solank as wat dit die 

keuse van die klient is. Giles, (1991 :41-42) sluit by bogenoemde skrywers aan deur 

te se dat musiek wat vir kinders gekies word, 'n egalige, stadige tempo moet he en 

dat dit sag gespeel moet word. Werke van die Barokperiode (1600 - 1750), 

byvoorbeeld Bach en Vivaldi, is baie geskik. Die musiek uit die Disney-films is 

volgens Giles ook bruikbaar omdat kinders maklik daarvan hou, dit stimulerend is en 

gewoonlik 'n positiewe boodskap bevat. Die volgende lys van bruikbare musiek is uit 

die literatuurstudie saamgestel. 

5. 4. 1. 1 Depressie en angstigheid 

Bach: Brandenburg Concerto No. 2 in F 

Bartek: Hongaarse Volksliedere 

Beethoven: Egmont Overture 

Bizet: Carmen Suite 

Debussy: Iberia 

Gershwin: Tweede rapsodie vir klavier en orkes 

Gilbert en Sullivan: Verhoor deur 'n Jurie 

Brahms: Akademiese Feesoverture 

Copland: Danzin Cubano 

Gilis: Uedere van 'n Prairie skool 

Haydn: Die Skepping 

Janacek: Jeug 

Kabalevsky: Die Komediante 

Kern: "Show Boat" 

Lizst: Hongaarse Rapsodie 

Mihaud: Karnaval 

Mozart: Impresario 

Offenbach: Helena van Troje 

Prokofiev: Scythian Suite 

Puccini: "Fairy Queen" 

Resphigi: Feste Romane 

173 



Rimsky-Korsakov: Scheherazade 

Rodgers: Oklahoma 

Rossini: Wilhelm Tell Overture 

Sibelius: Finlandia 

Smetana: Wallenstein se Kamp 

Strauss: Musiek van ou Vienna 

Von Suppe: Digter en Boer-overture 

Wagner: Prelude uit Parsifal (Pretorius, 1987: 5 - 6) 

Wagner: Overture tot Tannhauser (Thomas, 1987: 

Dvorak: "Largo" uit Die Nuwe Wereld Simfonie (Russell, 1992:518) 

Beethoven: Sesde simfonie, deel een. 

Mozart: "Eine kleine Nachtmusik", eerste en vierde bewegings 

Smetana: "Die Moldau" (Aldridge, 1993: 19) 

5. 4. 1. 2 Vir ontspanning en kalmering 

Satie: "Gymnopedies" 

Vaughan Williams: "Fantasia on Greensleeves" (Rosling & Kitchen, 1992:30) 

Bach: "Air on the G String" 

Bach: "Sleepers Awake" uit kantate nr. 140 

Beethoven: "Scene at the Brook" uit Simfonie nr. 6 

Debussy: "Girl with the flaxen hair" 

Delius: "In a summer" 

Dvorak: Humoresque (Capurso, 1970:66) 

Pachelbel: "Canon in D" vir strykers en continue 

Tartini: Tjello konsert: "Grave" 

Sibelius: Finlandia 

5.4.1.3 Gerusstellende musiek 

Bach: "Eerste beweging" uit Brandenburg Concerto no. 2 

Boccerini: "Eerste beweging" uit Concerto in D. 

Elgar: "Prag en praal-mars" 

Gabrieli: "Ricercare" 

Grofe: "Sunrise" uit Grand Canyon Suite 

Peter, Paul and Mary: "Pack up your sorrow." 

Rodgers and Hammerstein: "The hills are alive" uit "The Sound of Music". 
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Simon and Garfunkel: "Bridge over troubled water'' 

Webber and Rice: "Everything's all right" 

5.4. 1.4 Versterkende musiek 

Beethoven: "Ontwaking van aangename gevoelens met aankoms op die platteland" 

uit Sesde Simfonie 

Los Chacos: "El condor pasa" en "La flute magique" 

Sibelius: "Finlandia" 

R. Strauss: "Till Eulenspiegel's merry pranks" 

Tchaikovsky: "Waltz of the flowers" uit die Neutekraker Suite 

Vivaldi: "Lente" uit Die Vier Seisoene. 

Warlock: "Caprio! Suite" (Giles, 1991 :42) 

5.4.1.5 Groepterapie vir depressiewe persone 

Handel: Largo 

Mozart: Simfonie in G-mol, Menuet 

Beethoven: Vierde Simfonie, vierde beweging 

Schubert: Forelle kwintet; Andante; Terna met Variasies 

Mendelssohn: ltaliaanse Simfonie, tweede beweging (Pretorius, 1987: 8) 

5. 4. 1. 6 Gerusstellende en versterkende musiek vir kinders 

Disney-liedjies: "Give a little whistle" uit Snow White; 

"I've got no strings" uit Pinnochio; 

"How d'ye do" uit A/lice in Wonderland; 

"You can fly" uit Peter Pan; 

"The ballad of Davy Crockett" uit Davy Crockett; 

"Chim chim cher-ee" uit Mary Poppins; 

"The bare necessities" uit The Jungle Book; 

"Tomorrow is another day" uit The Rescuers; 

"There are the best of times" uit Superdad' 

"I'd like to be you for a day" uit Freaky Friday; 

"It's not easy" uit Pete's Dragon. 

"Heigh-ho" uit Snow White; 

"Zip-a-dee-doo-dah" uit Songs of the South; 
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"Bibbidy Bobbidy Boo" uit Cinderella; 

"Toyland March" uit Babes in Toy/and; 

"Supercalifragilisticexpialidocious" uit Mary Poppins; 

"Winnie the Pooh" uit Winnie the Pooh and the Honey Tree; 

"Casey, Junior'' uit Dumbo; 

"Mickey Mouse March" 

"It's a small world" (Giles, 1991 :42) 

5.4.1. 7 Terminale pasiente 

Thaikovsky: "Herfslied" 

Chopin: "Nocturne" 

Grieg: Klaviersonata 

5.4.2 Lys van musiek soos saamgestel uit empiriese studie 

Tydens die duur van hierdie studie het die navorser van verskillende tipes musiek 

gebruik gemaak. Sonder om in 'n tegniese onderskeiding van elke groepering vas 

te val, word dit hier aangedui as Klassieke musiek; Ligte klassieke musiek; Musiek 

uit rolprente en Liedere. 

5.4.2.1 Klassieke musiek 

Albinoni: "Adagio in g mineur'' 

Bach: Tweede beweging van Concerto vir twee viole, BWV 1043 

Bach: "Wysie op die G-snaar'' 

Beethoven: Klavier en Blasers Kwintet in E-mol majeur, "Andante cantabile" 

Boccerini: "Menuet" 

Grieg: "Morning" en "Ase's death" uit Peer Gynt Suite no. 1 

Grieg: "Solveig's song" uit Peer Gynt Suite no: 2 

Handel: "Adagio" uit die Watermusiek Suite 

Haydn: Klavierconcerto no. 11 in 0, "Un poco adagio" 

Marcello: "Adagio" uit Hoboconcerto in c mineur 

Mozart: Klavierconcerto no. 11 in F, K413 "Larghetto" 

Stamitz: "Andantino" uit Tjelloconcerto no. 1 

Tchaikovsky: "Scene of the swans" uit "Swan Lake" 

Vivaldi: "Cantabile" uit Fluitconcerto in 0 majeur 

Vivaldi: Concerto vir 2 viole in a mineur, "Laghetto e spiritoso" 
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5.4.2.2 Ligte klassieke musiek 

Kenny G: "Breathless'' 

Nikos lgnatiadis: "The Olympus Symphony" 

Roberto: "Requerdo D'Alambra" 

: "The red carnation" 

Sweet People: "Un ete avec toi" 

: "Elodie" 

: "Lake Como" 

: "Et les oiseaux chantaient" 

: "Heartstrings" 

Vangelis: "Bon voyage" 

: "Dreams of surf' 

: "Spanish harbour" 

: "Islands of the Orient" 

5.4.2.3 Musiek uit rolprente 

Ennio Morricone "The Mission" : "Brothers" 

: "Carlotta" 

: "Vita Nostra" 

: "Gabriel's oboe" 

Vangelis "1492 - Conquest of paradise": "Twenty eighth parallel" 

5. 4. 2. 4 Liedere 

Abba: "Chiquetita" 

Fools Garden: "Lemon tree" 

Janita Claassen: "Hardloop, my kind" 

In die volgende hoofstuk gaan die navorser 'n terugblik gee op die probleme wat 

tydens die navorsing ondervind is. Die bydraes, tekortkominge en verdere 

navorsingsmoontlikhede sal oak aandag geniet en onder die leser se aandag gebring 

word. 
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HOOFSTUK6 

SAMEVATTING VAN DIE STUDIE 

Music is a higher revelation than all wisdom and 
philosophy. 

Beethoven 
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6.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die navorsing saamgevat sodat die bydraes en 

tekortkominge van die studie uitgewys kan word. In die eerste plek word daar na die 

aanvanklike probleemstelling gekyk en besin daaroor of daar 'n antwoord op die 

probleemstelling gekry is en sodoende die doel met die studie bereik is. Laastens 

word aanbevelings vir verdere studie gemaak. 

6.2 PROBLEEMSTELLING 

In die aanvanklike probleemstelling soos in Hoofstuk 1 beskryf, is die vraag gevra op 

watter wyse die Opvoedkundige Sielkundige musiek in terapie kan gebruik. Die vrae 

wat hieruit voortgespruit het, het gehandel oor hoe die fenomeen musiekterapie lyk, 

hoe musiek aangewend kan word deur Opvoedkundige Sielkundiges en watter 

riglyne vir die toepassing daarvan verskaf kan word. Hierdie vrae het gelei tot die 

volgende doelstellings van die studie. 

6.3 DOEL VAN DIE STUDIE 

Die doelstellings van die literatuurstudie was om antwoorde te verskaf op hoe 

musiekterapie as fenomeen lyk en hoe musiek reeds in terapie aangewend word. 

Die doel met die empiriese studie was om self musiek in terapie te gebruik, sodat 

riglyne daarvoor gegee kan word. 

In antwoord op die aanvanklike probleemstelling het die navorser daarin geslaag om 

aan te dui op watter wyse Opvoedkundige Sielkundiges musiek in terapie kan 

gebruik. Die riglyne by punt 5.3.1 dien as antwoord op hierdie vraag. In Hoofstuk 2 

is daar aangetoon hoe die fenomeen musiekterapie lyk, asook hoe musiek reeds, 

volgens die literatuur, aangewend word in terapie. 

Vervolgens word die bevindinge vanuit die literatuurstudie saamgevat en vergelyk 

met die bevindinge wat uit die empiriese studie gemaak is. 

6.4 BEVINDINGE VANUIT DIE LITERATUURSTUDIE 

1) Een van die grondliggende vraagstukke in hierdie studie was of daar 'n verskil is 

tussen musiekterapie en die gebruik van musiek in terapie. Vanuit die literatuurstudie 

het dit duidelik geword dat dit beslis as twee onderskeibare fenomene bestaan. Die 

onderskeid en die ooreenkomste tussen die twee fenomene het ook in die studie 
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duidelik aan die lig gekom. Punt 2.5.1 en 2.5.2 op bladsy 83 tot 87 som die verskille 

en ooreenkomste tussen die twee fenomene op. 

2) Namate die verskille en ooreenkomste duideliker na vore gekom het, het dit ook 

al hoe duideliker geword dat musiek inderdaad oor baie terapeutiese moontlikhede 

beskik. Vir die navorser was dit die bevestiging van 'n lank-reeds-gevoelde voor

wetenskaplike bewus-wees van iets wat nou duideliker omlyn is. Punt 5.2.2, 5.2.3, 

5.3.2 en 5.3.3 som die riglyne vir die terapeutiese gebruik van musiek op. 

3) In die literatuurstudie het dit ook sigbaar geword dat verskillende terapeute en 

sielkundiges musiek gebruik om terapeutiese doelwitte te bereik. Hierdie kennis oor 

die terapeutiese gebruik van musiek, open die weg vir ander terapeute om musiek 

ook in terapie aan te wend. Sien die riglyne onder punt 5.2.1 en punt 5.3.1. 

4) Met betrekking tot die afbakening van die studieterrein het dit aan die lig gekom 

dat musiekbeluistering een van die sleutelaspekte is wanneer musiek terapeuties 

aangewend word. Enige beluisteringsaktiwiteit speel dus 'n belangrike rot in die 

terapie, omdat die luister na musiek 'n kognitiewe, emosionele en fisiologiese 

uitwerking op die mens het. Tabel 2.8 bespreek hierdie bevinding breedvoerig en 

punt A van punt 5.2. 1 som die rot van betuistering in terapie op. 

5) Die klient se emosies speel 'n belangrike rol in die verloop van die terapiesessie. 

Sy emosionele belewenis mag nooit deur die terapeut ge"ignoreer word nie, omdat die 

emosionele belewenis mede-bepaal of die terapie suksesvol beleef word of nie. 

Wanneer 'n klient 'n negatiewe betekenis gee aan dit wat gebeur omdat sy belewing 

daarvan onaangenaam is, sal sy betrokkenheid by terapie ook afneem. Sien tabel 

2.4 vir die invloed van musiek op emosies en punt 5.2.1 (C) vir 'n opsomming 

daarvan. 

6) In die literatuur is talle bewyse gevind dat kognitiewe prosesse plaasvind wanneer 

daar na musiek geluister word. Hierdie kognitiewe prosesse kan effektief gebruik 

word in die behandeling van talle probleme, soos byvoorbeeld leerprobleme, 

verhoudingsprobleme en emosionele probleme. Die terapeut wat musiek wil gebruik, 

kan verseker weet dat musiek 'n besliste uitwerking het op die kognisie, sowel as die 

emosies en fisiotogie van die luisteraar. In Hoofstuk 2 word die invtoed van musiek 
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op kognisie onder punt 2.4.2 bespreek. Sien ook punt 5.2.1 (B) vir 'n opsomming van 

die invloed van musiek op kognisie. 

7) In samehang met die bevinding wat hierbo genoem is, het die literatuurstudie ook 

die duidelike verband aangedui wat bestaan tussen kognisie en emosie. Die 

belewenis van die klient, sy emosionele toestand, sy ervaring van die terapiesessie 

is net so belangrik soos die kognitiewe prosesse wat soms onwetend plaasvind. 

Omdat die gevoel en die rede van die mens so belangrik is in terapie, is hierdie 

bevinding baie belangrik vir die terapeut en behoort hierdie kennis doelbewus deur 

die terapeut aangewend te word. Sien die inleidende paragraaf onder punt 2.4.3 

asook figuur 2.2 op bladsy 51 ter verduideliking van die verband tussen kognisie, 

emosie en fisiologie en die rol wat musiek daarin kan speel. 

8) In die literatuurstudie het dit duidelik aan die lig gekom dat musiek terapeuties 

gebruik kan word, sonder dat daar 'n instrument bespeel hoef te word. Die 

terapeutiese gebruik van musiek deur persone wat nie musiekterapeute is nie, is een 

van die belangrikste verskille wat in die bestudering van die literatuur na vore gekom 

het. Sien punt 2.4.4 paragraaf A, D en E in hierdie verband. 

9) Die verloop van 'n terapiesessie kan tot 'n groot mate vooraf beplan word deurdat 

die terapeut vooraf kan besluit watter musiek gebruik gaan word tydens die sessie, 

die ander hulpmiddels wat saam met musiek gebruik gaan word, word beplan en die 

verloop van die sessie deur sekere fases kan ook beplan word. Sien punt 2.4.4 

paragraaf C en die riglyne vir die beplanning van die sessie onder punt 5.3.1. 

10) Vanuit die literatuur het dit duidelik geword dat musikale opleiding nie 'n 

voorvereiste is vir die effektiewe gebruik van musiek in terapie nie. Die vereiste vir 

opleiding in musiek is ook een van die vernaamste verskille wanneer musiekterapie 

en musiek-in-terapie vergelyk word. Punt 2.4.4 paragraaf A en E verduidelik hierdie 

bevinding. Sien ook tabel 2.9 op bladsy 84. 

11) Daar is vele moontlikhede van ander terapeutiese tegnieke wat saam met musiek 

gebruik kan word. Van die tegnieke wat in die literatuurstudie gevind is, is onder 

andere die stemmingswiel en die begeleide droom. Die bevinding in die literatuur is 

dat musiek gemaklik ingeskakel kan word met ander tegnieke en as versterking eh 
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aanvulling daarvan gebruik kan word. Die terapeutiese doelwit kan in sommige 

gevalle vinniger bereik word, omdat die musiek aanvullend bydra tot 'n positiewe 

belewenis. Dit is selfs moontlik dat ander terapeutiese momente kan plaasvind 

sonder dat die terapeut dit vooraf so beplan het. Sien punt 2.4.5 vir die bespreking 

van die verskillende terapeutiese tegnieke, asook die opsomming daarvan onder punt 

5.2.1 (E). 

12) Die literatuurstudie het aangetoon dat daar talle gebruike is vir musiek in terapie. 

Die terapeut wat hou van 'n kreatiewe benadering en musiek wil gebruik in sy terapie, 

sal vind dat musiek kan bydra tot die behandeling van baie meer probleme as wat in 

hierdie studie ondersoek is. Probleemsituasies wat in die literatuur aangedui is, sluit 

byvoorbeeld in terapie met bejaardes, siekes in hospitale, terminale pasiente, kinders 

met leerprobleme, eetversteurings, depressie, outisme, ensovoorts. Tabel 2. 7 

bespreek die terapeutiese gebruike van musiek volledig. Sien ook punt 5.2.1 (F). 

6.5 BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Met die aanvang van die studie was daar een groot vraag wat deurentyd vasgesteek 

het by die skrywer, naamlik: "Hoe gaan dit werk?" Die verkryging van 'n antwoord op 

hierdie vraag, soos blyk uit die punte wat hierna volg, is dus vir die navorser die heel 

belangrikste bevinding. 

1) Vir die navorser was dit belangrik om uit te vind hoe musiek in terapie aangewend 

kan word. Met verloop van die navorsing het dit geblyk dat musiek kreatief 

aangewend kan word volgens die uitsluitlike behoeftes van elke geval. Dit het gelei 

tot die besef dat daar nie werklik een resep is wat voorgeskryf kan word vir alle 

gevalle nie. 

2) Deur die riglyne vir die beplanning van elke sessie te gebruik, het die navorser tot 

'n mate van 'n struktuur gebruik gemaak. Die individuele behoeftes van elke klient 

en die bekende gegewens wat daamee saamgegaan het, het egter elke situasie 

uniek ingeklee. 

3) Die benaderingswyse wat gevolg is, was om elke geval op eie meriete te 

beoordeel. Die beplanning wat elke sessie voorafgaan, begin by die ontleding van 

die gegewens soos wat dit op daardie stadium bekend is. 
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4) Die ontleding van die situasie het aan die navorser die geleentheid gegee om 

kreatief te soek na moontlikhede om die terapeutiese doelstellings te bereik met 

behulp van musiek. 

5) Alhoewel die skrywer self kennis van musiek het en 'n aantal instrumente kan 

bespeel, het dit in die empiriese studie aan die lig gekom dat 'n terapeut wat musiek 

in terapie wil gebruik, nie gespesialiseerde musiekkennis nodig het nie. Dit was by 

geen geleentheid tydens die sessies vir die navorser nodig om na enige musikale 

aspek te verwys of om regstreeks van musikale kennis gebruik te maak nie. 

6) Die aanvoeling van die terapeut vir die musiek wat gebruik word, die ingesteldheid 

op die reaksie en response van die klient en die sensitiewe reflektering van 

waarnemings skep genoeg geleentheid om inligting wat na aanleiding van die musiek 

na vore kom, te gebruik. 

7) Die moontlikheid om musiek saam met ander terapeutiese tegnieke te gebruik, 

verhoog die effektiwiteit van musiek as hulpmiddel. Vir die terapeut verskaf dit 

onmiddellik 'n geleentheid om te verifieer, omdat hipoteses gevorm word deur middel 

van die gebruik van verskillende terapeutiese hulpmiddels. 

8) Die musiek open kommunikasiekanale, dring deur skeiding en breek weerstand 

by die klient af. Die negatiewe res pons wat so ms waargeneem word by die klient 

skep juis 'n geleentheid vir die terapeut om daaroor te praat. 

9) Die positiewe response wat met die musiek waargeneem is, het ook gelei tot die 

vorming van positiewe assosiasies en in baie gevalle het oordrag van positiewe 

gevoelens na ander lewenssituasies plaasgevind. 

10) Die kombinasie van musiek en ander hulpmiddels lei tot selfkennis en insig by die 

klient. Die krabbels saam met musiek het dikwels aanleiding gegee tot die 

openbaarmaking van dieperliggende emosies en behoeftes, byvoorbeeld die tekening 

van die doodskis, (geval Gerda) en die krabbels van Jenny (sessie 4). 

11) Die empiriese studie het aangetoon dat musiek beslis 'n kognitiewe funksie 

vervul, aangesien die kliente dikwels gese het dat die musiek hulle aan iets laat dink 
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het. 

12) !n die studie is ook bevind dat musiek in die terapie met persona van enige 

ouderdom gebruik kan word. 

13) Die insluiting van Engelse en Afrikaanse liediies was suiwer gebaseer op dit wat 

vir die skrywer bekombaar was, in die lig van die terapeutiese mikpunt vir daardie 

sessie. In die geval waar "Hardloop, my kind" gebruik is, was al die woorde in die lied 

nie bekend en verstaanbaar nie en dit is vir horn verduidelik, net soos sommige van 

die woorde in die ander twee liedjies. 

Vervolgens gaan die hipoteses van die studie, die spesifieke bydraes, asook leemtes 

wat na vore gekom het, bespreek word. 

6.6 HIPOTESES VAN DIE STUDIE 

Uit die bevindinge soos by punt 6.4 en 6.5 bespreek, blyk dit dat die hipoteses alma! 

aanvaar word. (Sien punt 3.4). Die unieke karakter van musiekterapie as fenomeen 

het duidelik na vore gekom in die literatuurstudie en dit kan duidelik onderskei word 

van ander terapeutiese tegnieke en hulpmiddels. 

Met behulp van die literatuurstudie het duidelik geword hoe musiek in terapie 

aangewend word. Riglyne kon vanuit die literatuurstudie gegee word waarvolgens 

musiek gebruik kan word in terapie. Die empiriese studie het ook daarin geslaag om 

riglyne te stel vir die gebruik van musiek in terapie. . 

Die bydraes van die studie word nou in besonder uitgelig: 

6.7 BYDRAES VAN DIE STUOIE 

Die studie het daarin geslaag om aan te toon dat musiek in Opvoedkundig

Sielkundige terapie gebruik kan word, asook hoe dit toegepas kan word. In die studie 

word riglyne gegee vir die terapeutiese gebruik van musiek, asook riglyne vir die 

beplanning van terapie sassies. Sien Hoofstuk 5, punt 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 en 5.3.1, 

5.3.2, 5.3.3. 

In die studie het dit ook na vore gekom dat die terapeut wat musiek in terapie gebruik 
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nie werklik gespesialiseerde musiekkennis nodig het nie. Die rol van die terapeut is 

egter duideliker omlyn deur die studie, wat die gebruik van musiek vir ander terapeute 

meer toeganklik en bruikbaar behoort te maak. Die studie het ook daarin geslaag om 

riglyne te verskaf vir terapiesessies met musiek. Sien punt 2.4.4, tabel 2.5 en punt 

5.3.1. 

In die literatuurstudie is die verskille en ooreenkomste tussen musiekterapie en die 

terapeutiese gebruik van musiek aangetoon. Die kombinasie van musiek met ander 

terapeutiese tegnieke is ook suksesvol gedoen en die studie open dus 'n groot aantal 

toepassingsmoontlikhede vir die terapeut. Sien punt 2.5, tabel 2.8, 2.9, 2.1 Oen 2.11, 

asook punt 2.4.5, tabel 2.6. 

Die studie het verder 'n bydrae gelewer tot die besef dat musiek wel 'n verandering 

in die klient te weeg gebring het, ongeag of die klient die musiek gekies het of nie. 

(Geval Gerda). Die bydrae versterk die bevinding dat onbewustelike fisiologiese, 

kognitiewe en emosionele prosesse plaasvind terwyl 'n persoon na musiek luister. 

In die empiriese studie het die terapeut ook dikwels daarin geslaag om aansluiting te 

vind by die gemoedstoestand van die klient met die keuse van musiek. In die geval 

van Jenny is 'n duidelike verandering in gedrag waargeneem tydens die 

terapiesessies. Die terapeut het dikwels van 'n intu"iwe emosionele en kognitiewe 

vooronderstelling gebruik gemaak in die keuse van musiek vir elke sessie. 

6.8 LEEMTES VAN DIE STUDIE 

Die studie het nie 'n voor- en na-vraelys of evaluering ingesluit waarmee die klient se 

vordering gemeet kon word nie. So 'n vraelys sou byvoorbeeld die vlak van spanning 

voor en na die sessie kon bepaal. Die evaluering van die klient met die aanvang van 

terapie en weer aan die einde van terapie, sou ook 'n meer meetbare instrument vir 

die bepa!ing van sukses gewees het. 

Sommige hulpmiddels is nie ewe suksesvol aangewend nie, byvoorbeeld die 

Selfkonsepskaal met die geval Jenny. Haar liggaamstaal en gedrag het getoon dat 

sy moontlik die antwoorde kon gemanipuleer het. 

Die rol van die musiek tydens terapie was nie met al die sessies bespreek nie. By 

sommige van die proefpersone is sessies afgesluit sender om navraag te doen oor 
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die invloed van musiek op die klient. 

Die terapeut se keuse van musiek in die meeste gevalle kon moontlike eksplorasie 

van belewenisse ge"inhibeer het, omdat die terapeut se rol as voorskriftelik vertolk 

kan word saver dit die keuse van die musiek aangaan. Die studie kon dus ook die 

moontlikheid ingesluit het dat die klient self ook 'n keuse uitoefen van musiek wat 

gebruik word. Die terapeut het probeer om die musiek af te wissel, maar daar is dalk 

van te veel rustige, kalmerende musiek gebruik gemaak. Die keuse van musiek kon 

dalk nog meer eksperimenteel gewees het. 

6.9 AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 

Met verloop van die navorsing het die navorser bewus geword van ander aspekte wat 

sy ook graag sou wou navors. Dit kon egter nie in hierdie studie ingepas word nie, 

weens die afbakening van die studieterrein en die omvang van die studie. Die 

navorser hoop dat hierdie en ander navorsing wel sal voortspruit uit die studie: 

1) Die invloed van musiek op kognisie het die navorser se gedagtes geprikkel oor die 

moontlikheid om binne 'n gekontroleerde opset, 'n toets-hertoets situasie te skep 

waar die kognitiewe funksionering van byvoorbeeld kinders met leergeremdhede 

getoets word. Die gebruik van musiek sal uit die aard van die studie deel van die 

studie moet uitmaak. Ander faktore wat waarskynlik 'n rol sal speel, is byvoorbeeld 

ouditiewe afleibaarheid. 

2) Met die insluiting van krabbels en tekeninge het die n~vorser bewus geraak van 

die gebruik van kleur. Die vraag het ontstaan of daar 'n konnotasie en betekenis aan 

die gebruik van sekere kleure geheg kan word. Die betekenis van kleur en die 

verband daarvan met musiek sou 'n verdere tema vir studie kon wees. 

3) In samehang met die vorige aanbeveling, sal die navorser graag wil vasstel of daar 

'n persoonlikheidsprofiel getrek kan word wanneer 'n persoon se musiek voorkeure 

en kleurvoorkeur ontleed word. 

4) Die vraag oor die keuse van musiek, die voorkeure of afkeure van die musiek wat 

deur die terapeut gekies word en die moontlike invloed daarvan op die klient, het ook 

dikwels na vore gekom. Die terapeut sou graag wou vasstel of terapie 'n ander 
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verloop en uitkoms sou he indien die keuse van musiek aan die klient oorgelaat was. 

5) Die navorser was by drie geleenthede betrokke by groepe waar musiek as 'n 

hulpmiddel gebruik is om kognitiewe assosiasies te skep. Die reaksie van die 

groeplede was verrassend positief en dit het die navorser se gedagtes geprikkel om 

'n eksperimentele studie met groepe te onderneem. Die voorwetenskapliike 

bewuswording het reeds gelei tot die bevestiging daarvan dat musiek wat aangewend 

word om kognitiewe assosiasies te vorm, oak emosionele assosiasies tot gevolg het 

en kan bydra tot 'n hoer geestelike ervaring. 

6) Vir die navorser was die gebruik van verskillende tipes musiek in hierdie studie 

baie stimulerend en interessant. Aangesien daar soveel navorsing bestaan oar die 

kognitiewe invloed van klassieke musiek, sal die skrywer graag self 'n eksperimentele 

ondersoek wil doen na die invloed van verskillende tipes klassieke musiek op studie

orientasie, motivering, studiemetodes, konsentrasie, ensovoorts. Sodanige studie 

behoort oak 'n prestasie-kontrole in te sluit, met inagneming van al die verskillende 

faktore wat in die studie aanwesig is. 

6.10 SLOTSOM 

Die gebruik van musiek in opvoedkundig sielkundige terapie is met hierdie studie 

ondersoek en verwoord. Riglyne is gegee vir die toepassing van musiek deur 

persone wat musiek terapeuties wil gebruik, byvoorbeeld ander terapeute, 

onderwysers en ouers. Die navorser vertrou dat hierdie aanbevelings deur persone 

in werking gestel sal word, sodat musiek meer tot voordeel van die mens in nood 

aangewend sal word. Met hierdie studie is beoog om onsekerhede en twyfel uit die 

weg te ruim oor die verwarring wat bestaan random die begrip musiekterapie en die 

gebruik van musiek in terapie. Met die onderskeid wat hiermee duideliker getref is, 

hoop die navorser dat daar grater vrymoedigheid sal wees onder terapeute om 

musiek terapeuties te begin gebruik. 

"We cheat ourselves out of a fulfilling and joyous 
source of creativity if we ding to the idea that we 
need to be "artists": specialists who have fully 
developed the · craftsmanship of expression. 
Instead, the rest of us can use the arts to focus on 
self-expression and personal growth rather than 
developing a skill or mastering a medium." 

Natalie Rogers. The creative connection 
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ADDENDUM A: STEMMINGSWIEL 

I 
opwl ndend I 

vervrleeend drlftlg I 
eeneaelewekkend 

et erk 

t r I om f er• n d I 
I 

ruetelooa 

opgerulmd 

opgewek 

ultgelate 

gelukklg 

graeleue 

vreugdevol 
humor I et lee 

epee fa 
verheffend 

opatygend vrol lk 

beklemtonend ongewoon 

kragtlg dapper wlspelturlg 

verhewe hooga gewyd 
kalm ruatlg 

II r I ee 
ontaagwekkend geeetel lk aomber teer bevredlgend 

ernstlg droewlg 
klaend bedaard 

at emml g 
donker 

truetrerand 

terneerdrukkend 

ewaar verdrletlg 

emagtend 

dromerlg 

eentlmenteel 

tragles treurlg meesleurend 

aendoenl lk pleltend 

VERWANTSKAP TUSSEN MUSIEK EN 
OORHEERSENDE GEMOEDSTEMMING 

STEMMINGS- UITTREKSEL OORHEER-
WIELGROEP SEN DE 

STEMMING 
1 'Ekglo' Plegtig 

(Jackson) 
2 "Swaan" Treurig 

(Sibelius) 
3 "Allegro" Teer 

(Ravel) 
4 "Gianicola" Kalm 

(Respiqhi) 
5 "Bourree" Spee ls 

(Tull) 
6 "Missa Criolla" Uitgelate 

7 "Bolero" Opwindend 
(Ravel) 

8 "La Peri" Kragtig 
(Dukas) 

et rel end 

et I I 
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ADDENDUM B: GEVOELSWOORDEL YS 

NAAM: ________ DATUM: ______ OUDERDOM: ___ _ 
Kies een woord uit elke groep en omkring die woord wat jy by elke nommer kies. 

Ek voel. .......... . 

1 moeg teleurgesteld eensaam gespanne 

2 gefrustreerd dankbaar hartseer a Ileen 

3 versigtig tevrede vriendelik deurmekaar 
' 4 seergemaak beledig moedeloos ontevrede 

5 treurig verward negatief lewenslustig 

6 aanvaarbaar kwaad onveilig vies 

7 nutteloos verseker verneder hulpeloos 

8 ontsteld onseker verward veilig 

9 deurmekaar verwaarloos verras verbaas 

10 a Ileen belangrik huilerig onseker 

11 waardeer bang skrikkerig vreemd 

12 bekommerd opgewek uitgeput trots 

13 klaerig moeg vol vertroue depressief 

14 omgekrap moeilik onvriendelik ge"irriteerd 

15 treurig geduldig bedaard vals 

i 16 verbitter hulpvaardig ongeduldig vererg 

17 aangenaam siek bevrees bewerig 

18 senuweeagtig onafhanklik 
' 

geskok nuuskierig 

19 woedend no rs kalm jaloers 

20 skuldig onrustig ontsteld aktief 

21 minderwaardig sensitief opgeruimd aggressief 

22 skaam bly ongelukkig verlore 

23 vriendelik verskrik vyandig onveilig 

24 wreed gelukkig opstandig boos 

25 bevrees onverskillig moedeloos positief 
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ADDENDUM C: ONVOL TOOIDE SINNE 

1 C:!, h,._1 I \l"=ln .. L-1'\. 1 IVU Y~l I 

2. Die gelukkigste oomblik 

3. My beste vriend 

4. Huiswerk is 

5. Ek was eers bekommerd 

6. Ek is goed in 

7. ' My beste vak 

8. My vorige skool 

9. Ek word vies 

10. Ek is nie bang 

11. My skool 

12. Ek hoop dat 

13. Ek is bly 

14. Ek geniet 

15. Ek sien uit na 

16. Ek bewonder 

17. My beste skool 

18. Ek is op my gelukkigste 

19. Ek haat 

20. My maats hou van my omdat 
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ADDENDUM D: SINSVOLTOOllNG VIR KINDERS VAN ENKELOUERS 

1. Ek sal daarvan hou om 

2. Myrna 

3. My pa 

4. My ouers is geskei omdat 

5. Wat my die ongelukkigste maak 

6. Wat my die gelukkigste maak 

7.' Wat my die kwaadste maak 

8. Die slegste ding wat nog ooit met my gebeur het 

9. Die slegste ding wat ek gedoen het 

10. Ek is bang vir 

11. My pa is vir my kwaad wanneer 

12. My ma is vir my kwaad wanneer 

13. My vriende 

14. Ek is jammer 

15. Wat my hinder 

16. As ek 'n probleem het 

17. Ek hoop dat 

18. Ek het besluit 

19. Ek hou van 

20. My grootste vrees is 

21. Van nou af sal ek 

22. Ek het misluk 

23. As my pa 

24. Ek moes nooit 

25. My ma sal 

26. Wat vir my lekker is 

27. Wat my seermaak 

28. Ek haat 

29. In ons huis 

30. My ouers 

31. Ek en my ma 

32. Ek wens dat my pa 

33. My pa se huis 
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34. Skoolwerk is vir my ___________________ _ 

35. Ek droom baie keer ___________________ _ 

36. My enigste moeilikheid is------------------

37. Ek wens dat my ma--------------------
38. Ekkannie _______________________ _ 

39. My beste vriend ---------------------

40. My ma se huis ----------------------

41. Ek en my pa-----------------------

42: As ek weer 'n ander ma of pa moet kry, moet hy/sy ---------
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ADDENDUM E: PRENTEPROJEKSIE 

1. Dogter by blomme 2. Skoolkinders 

3. Die engel 4. Ma en dogter 

5. Die klavier 6. Die visbak 

I 

/ 

I 

I 
/ 



ADDENDUM F: LEMON TREE (Fool's Garden) 

I'm sitting here in a boring room, it's just another rainy Sunday afternoon, 

I'm wasting my time, I've got nothing to do. 

I'm hanging around, I'm waiting for you but nothing ever happens - and I wonder. 

I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. 

I'd like to change my point of view, I'm feeling lonely, I'm waiting for you 

but nothing ever happens - and I wonder. 

I wonder how, I wonder why, yesterday you told me 'bout the blue, blue sky 

and all that I can see is just a yellow lemon tree. 

I'm turning my head up and down, I'm turning,turning,turning,turning,turning,around 

and all that I can see is just a yellow lemon tree. 

I'm sittint here, I miss the power, i'd like to go out taking a shower, 

but there's a heavy cloud inside my head, I feel so tired put myself into bed 

where nothing ever happens - and I wonder. 

Isolation - is not good for me. 

Isolation - ldon't want to sit on a lemon tree. 

I'm steppin' around in a desert of joy, Baby anyhow I'll get another toy 

and everything will happen - and you'll wonder. 

I wonder how, I wonder why, yesterday you told me 'bout the blue, blue sky 

and all that I can see, is just a yellow lemon tree. 

I'm turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning, around 

and all that I can see, is just a yellow lemon tree. 
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ADDENDUM G: CHIQUETITA (ABBA) 

Chiquetita, tell me what's wrong, you're enchained by your own sorrow. 

In your eyes there is no hope for tomorrow. 

How I hate to see you like this, there is no way you can deny it -

I can see that you're oh, so sad, so quiet. 

Chiquetita tell me the truth, I'm a shoulder you can cry on. 

You're best friend, I'm the one you must rely on. 

You were allways sure of yourself, now I see you've broken a feather -

I hope we can patch it up together. 

Chiquetita you and I know, 

how the heartaches come and they go and the stars they're leaving. 

You'll be dancing once again like the pain we're in 

you will have no time for grieving. 

Chiquetita you and I cry, 

But the sun is filling the sky and shining above you. 

Let me hear you sing once more like you did before, 

sing a new song Chiquetita. 

Try once more, like you did before, sing a new song, Chiquetita. 

So the walls came tumbeling down and you're lost and alone in sorrow. 

All is gone and it seems too hard to handle. 

Chiquetita tell me the truth, there is no way you can deny it. 

I can see that you're oh, so sad, so quiet. 
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ADDENDUM H: HARDLOOP, MY KIND (Janita Claassen) 

Die lewe is 'n afloswedren, my kind - hardloop, hardloop soos die wind. 

Ons sal in al jou vreugdes deel, die lewensspel het mos sy reels, 

in ons liefde sal jy inspirasie vind. 

Ref rein: 

Hardloop, hardloop my kind. Die lewenspad le voor jou oop. 

Dis 'n opdrag en 'n lewenstaak om te kyk wat jy met jou lewe maak. 

Hou vas, hou die pas, hardloop! 

Jy's deel van hierdie span in die wedren, pas net al die reels toe wat jy ken. 

Maak nie saak wie's voor nie, dit gaan nie oor wen of verloor nie, 

Om jou kant te bring, my kind, is om te wen. 

[Refrein:] 

En almal op die lewenspawiljoen kyk wat jy met jou wedloop doen. 

Mens raak soms moeg, maar 'n blye lag vervul die droom waarna ons smag, 

gee die aflosstol aan die toekomsgeslag wat wag. 

[Refrein:] 
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ADDENDUM I: MENSTEKENING - CINDY 
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ADDENDUM J: MENSTEKENING - FRIKKIE 
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