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OPSOMMING 

Die doel van hierdie navorsing is om lewenssin soos dit binne die leefwereld van die 

gesitueerde Suid-Afrikaanse sakepersoon van toepassing is, teoreties te omlyn, te 

operasionaliseer en die belewenis daarvan op fenomenologiese wyse te beskryf. 

Lewenssin, met lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as twee pole op 'n 

kontinuum, is ondersoek deur te fokus op lewensorientasie, lokus van gedrag, 

waardes, spiritualiteit, groei, ontwikkeling, transendering, vervreemding, 'n 

kortstondige en fatalistiese ingesteldheid, konformisme, kollektivisme, fanatisme, en 

die strewe na mitiese sukses. 

In die literatuurondersoek, wat die eksistensiele, humanistiese en holistiese 

paradigmas as vertrekpunte neem, is operasionele definisies van lewenssinvolheid 

en lewenssinloosheid gekonstrueer. Die profiel van die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon met s6 'n belewenis is aan die hand van sy/haar paradigma, kenmerke 

en gedrag gekonstrueer. 'n Proses van meaning making word voorgehou, terwyl 

lewenssin as integrasie van teenoorgesteldes gekonstrueer word. 

Daar word gepostuleer dat die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid 

die landskap van sy/haar psige relasioneel bewoon. Daarteenoor openbaar 'n 

belewenis van lewenssinloosheid 'n nie-relasionele orientasie, paradigma en 

bewoning van die wereld. 

In die fenomenologiese ondersoek is gebruik gemaak van die onderhoud om die 

fenomeen, lewenssin, te laat ontvou. Die steekproef het bestaan uit getroude 

sakelui, dertig jaar en ouer, en woonagtig in Gauteng. Heterogeniteit in terme van 

geslag, geloofsoortuigings en korporatiewe opset is oak verreken. 
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Uit die ondersoek ontvou ses temas wat sentreer om ruimtelikheid, basiese 

stemming, beliggaming en bewoning, asook die teenwoordigheid van die psige, 

andere en die wereld (wat die aarde en 'n transpersoonlike entiteit insluit). Dit blyk 

dat die Suid-Afrikaanse sakepersoon sy/haar landskap veral nie-relasioneel bewoon. 

Elemente van relasionele bestaan is wel aanwesig. Tog word die begeerte aan 'n 

meer relasionele bestaan in die behoeftes en versugtinge van die betrokke sakelui 

verwoord. 

Die gevolgtrekking word gemaak dat gebrekkige relasies in verband gebring kan 

word met 'n nie-relasionele paradigma wat lewenssinloosheid tot gevolg het. Op 'n 

kontinuum van lewenssin word bevind dat Suid-Afrikaanse sakelui nader aan die 

pool van lewenssinloosheid le, met 'n behoefte aan 'n beweging na die 

teenoorgestelde pool, naamlik lewenssinvolheid. 

Om lewenssinvolheid, lewenskwaliteit, en optimaliteit te bevorder, word aanbeveel 

dat die relasionele paradigma as vertrekpunt dien by remedierende ingrepe. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to theoretically outline and operationalise meaning in 

life as it applies to the life-world of situated South African businesspersons, and to 

describe phenomenologically their experience of that phenomenon. 

Meaning, with meaningfulness and meaninglessness as its two extremes on a 

continuum, was examined, focusing on life orientation, engagement style, values, 

spirituality, growth, development, transcending, alienation, transitoriness and 

fatalism, conformism, collectivism, fanaticism, and aspiring to mythical success. 

In the literature investigation, which was based on existential, humanistic and 

holistic paradigms, operational definitions of meaningfulness and meaninglessness 

were construed. The profile of the South African businessperson experiencing the 

phenomenon, was construed with reference to his/her paradigm, characteristics and 

conduct. A meaning making process is proffered, while meaning is construed as an 

integration of opposites. 

It is posited that the businessperson experiencing life as meaningful, inhabits the 

landscape of his/her psyche in a relational way. In contrast, the person experiencing 

life as meaningless, displays a non-relational orientation, paradigm and being-in-the

world. 

The phenomenological investigation made use of interviews to allow the 

phenomenon, meaning in life, to unfold. The sample consisted of married business 

persons, thirty years and older, and residing in Gauteng. Heterogeneity (in terms of 

gender, religious convictions and corporate circumstances) was also taken into 

account. 



xx iv 

Six themes unfold from the investigation, centring around spatiality, basic mood, 

human bodiliness and being-in-the-world, as well as the presence of the psyche, 

other people and the world (including the earth and a transpersonal entity). The 

South African businessperson appears to inhabit his/her landscape in a mainly non

relational manner. There are some elements of relational existence, but the needs 

and heart's desires voiced by the businesspersons concerned point to a longing for a 

more relational existence. 

In conclusion: Deficient relations can be associated with a non-relational paradigm, 

which causes an experience of life as meaningless. A meaning continuum shows 

South African businesspersons as figuring closer to meaninglessness, and needing 

to move towards the opposite pole, namely meaningfulness. 

To promote meaningfulness, quality of life and optimal functioning, the relational 

paradigm is recommended as point of departure in remedial intervention. 
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HOOFSTUK 1: WETENSKAPLIKE ORIENT AS IE TOT DIE NAVORSING 

Hierdie proefskrif handel oor die belewenis van lewenssin by Suid-Afrikaanse 

sakelui binne 'n bedryfsielkundige konteks. 

Hoofstuk 1 handel eerstens oor die agtergrond tot die navorsing aan die hand 

van die probleemstelling en die doel daarvan. Vervolgens word die 

navorsingsmodel, die paradigmatiese perspektief van die navorsing, die 

navorsingsontwerp, die navorsingsmetode en die hoofstukindeling aangebied. 

1.1 AGTERGROND TOT DIE NAVORSING 

Bejaarde en terminaal siek persone berig dikwels tydens onderhoude wat met 

hulle gevoer word dat hulle nie soseer spyt is oor die dinge wat hulle gedoen het 

nie, maar wel oor die dinge wat hulle nie gedoen het nie. Die lewe is so kort -

wat 'n jammerte dat 'n persoon aan die einde van sy lewe moet beset dat hy net 

een lewe, een kans, gekry het om werklik te leef. Want daar is ongelukkig geen 

If I could live my life again nie. 

Hoe iemand van dag tot dag leef bepaal sy uiteindelike bestemming - of hy aan 

die einde van sy lewe versugtinge oor verlore kanse het en of hy kan se: "Die 

lewe was vir my sinvol en goed." In aansluiting hierby, bepaal die daaglikse 

leefwyse van sakepersone - gesitueerd in die Suid-Afrikaanse leef- en 

werkkonteks - hulle belewenis van lewenssin, al dan nie. 

Veranderende omstandighede op die gebied van die politiek, die sosio

ekonomie en die ekonomie het daartoe gelei dat die beroeps- en werkkultuur in 

Suid-Afrika verander het. Menige sakepersoon kan die vernietigende 

gewaarwording he dat hy in sy omstandighede vasgevang is (Kahnweiler & 

Kahnweiler, 1992; M0ller, 1995a). Greeff (1990) is van mening dat Suid-
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Afrikaanse sakelui aan veel meer druk blootgestel is as hul oorsese ewekniee. 

Suid-Afrikaanse sakelui is jonger (gemiddeld tussen 30 en 35 jaar oud) as die in 

ander westerse lande (gemiddeld tussen 40 en 45 jaar oud). Volgens Greeff kan 

dit aan onder meer die relatief groat ongeskoolde arbeidsmag in Suid-Afrika 

toegeskryf word. Waar daar oorsee gemiddeld een bedryfsleier vir elke 7 

werknemers is, is daar in Suid-Afrika gemiddeld een bedryfsleier vir elke 40 

werknemers. Suid-Afrikaanse bestuurslui werk oor die algemeen 'n langer dag 

as hul oorsese ewekniee, tot soveel as 13 tot 14 uur per dag. Die druk op Suid

Afrikaanse sakelui word verder verhoog deur arbeidsonrus, die inflasiekoers, 

wisselkoersskommelinge en die algemene klimaat van ekonomiese en politieke 

wisselvalligheid. 

In die bedryfsielkunde is daar 'n toenemende bewustheid dat hierdie eise wat 

aan sakelui gestel word, toeneem. Daar word verslag gedoen van 'n gevolglike 

verskuiwing ten opsigte van sinvolle relasies met die self, eggenote, gesin en 

werk - met werkrelasies wat die oorhand oor die ander kry (Kofodimos, 1990). 

Judge, Boudreau en Bretz (1994), Magnet (1993) en ook Viljoen (1994), verwys 

na 'n ingesteldheid by sakelui van "lewe om te werk" in plaas van "werk om te 

lewe". 

Volgens Frankl (1962) is dit veral werk wat die mens die geleentheid bied om sin 

in sy lewe te vind. Waar die werk egter 'n eensydige obsessie of bloat die middel 

tot 'n materialistiese doel word, word die lewe geheel en al misken. 

Vanuit die salutogenese model van Antonovski (1979) word die materiele as 'n 

algemene weerstandshulpbron beskou, wat die individu teen druk beskerm. 

Omdat die verkryging van die materiele geredelik binne die sakepersoon se 

bereik is, is dit dus te verstane dat, om in hierdie veeleisende omgewing te kan 

oorleef, daar oormatige klem op die materiele geplaas word. As 'n persoon vind 
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dat hy daagliks relasies opoffer vir materiele rykdom, geld en status, kan die 

vraag gevra word of hierdie dividende werklik vir horn sin maak. As daar geen 

mense is om voor lief te wees nie, as geen liefde ontvang word nie, as alle 

passie vir die lewe daarmee heen is, dan krimp die dividende, volgens Dyer 

(1991), tot sinloosheid. 

Die eensydige obsessie kan verskeie relasionele gevolge he, soos byvoorbeeld 

dat die persoon se huwelik progressief verbrokkel; dat hy agteruit gaan in sy rol 

as ouer; dat hy sy eie wesenlike behoeftes en strewes ignoreer; dat rolverdeling 

verwronge raak; dat sy norme vervlak en sy kultuur verskraal (Coetzee, 1988; 

Cronje, 1996; Michaels & McCarty, 1993). Sodanige selfverwaarlosing, waar 'n 

persoon beheer verloor oor die waardes, norme, beginsels en standaarde wat as 

raamwerk vir 'n gesonde lewenstyl gestel word, kan uiteindelik tot selfvernieting 

lei (Coetzee, 1988). 

Die belewenis van magteloosheid, pyn, skuldgevoelens teenoor die self en die 

geliefdes, die bewustheid van sy gebrek aan vryheid van wil (keuse) in sy 

beroep, asook van gedrag wat nie met sy waardes strook nie, veroorsaak by die 

sakepersoon eksistensiele frustrasie en uiteindelik 'n eksistensiele vakuum, waar 

die lewe as sinloos ervaar word. Die eksistensiele vakuum is volgens Frankl 

(1967) die resultaat van die mens se gefrustreerde soeke na sin as gevolg van 'n 

nie-outentieke bestaan. Die nie-outentieke bestaan gaan ook gepaard met 'n 

"andere-gerigtheid" (Kruger, 1979:77). 'n Belewenis van absolute 

lewenssinloosheid mag lei tot 'n tipe neurose wat Frankl (1967) 'n noogeniese 

(noogenic) neurose noem. 

In aansluiting by Peck (1993) se konsep van konstruktiewe lyding, wat 

noodsaaklik is vir groei, sien Frankl (1968) die belewenis van pyn, lyding en 

smart as geleentheid vir aktiwiteit, groei en volwassewording. 'n Gebrek aan 

sukses, ook in 'n mens se werk, impliseer dus nie noodwendig 'n gebrek aan sin 
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nie. Lyding het 'n betekenis en 'n doel op sigself, omdat dit 'n distansiering 

tussen die self en die "sukses" moontlik maak, wat weer die visie van 'n ideaal in 

stand hou. 

Die lewenssiklus as argetipe strek van geboorte tot dood. Die kontinuum van 

ewige transformasie dui op 'n proses, wat 'n ontologiese werklikheid is. Frankl 

(1967) stel dat die mens sin beleef indien die ontologiese werklikheid 

teenwoordig gemaak word in relasies met die self, andere en die wereld. Die 

aanvaarding van skuld dui op die historisiteit van menswees. Die ontkenning 

van hierdie ontologiese werklikheid kan lei tot die belewenis van angs, wat met 

die mens se basiese ingestemdheid verband hou (Kruger, 1979:59). Daar kan 

aangeneem word dat pyn en lyding 'n vereiste vir persoonlike groei is, aangesien 

dit die individu beskerm teen psychic rigor mortis en apatie. Hoewel pyn, lyding 

en skuld teenwoordig behoort te wees in 'n relasie met die self, andere en die 

wereld, is hulle egter nie op sigself voldoende om sinvolle lewe te inisieer nie. 

'n Samelewing soos die huidige Suid-Afrikaanse samelewing, gekenmerk deur 

sinnelose geweld en misdaad, korrupsie, waardeverval, onvervulde verwagtinge, 

loopbaanstagnasie en werkloosheid, het massaneurose tot gevolg (Frankl, 

1967). Frankl se siening van die massaneurose-driehoek van depressie, 

aggressie en verslawing blyk relevant te wees in ans samelewing. Suid-Afrika is 

bekend vir die hoe voorkoms van selfmoord, moord en geweld, vetsug en 

verslawing, wat klaarblyklik manifestasies van Frankl se eksistensiele vakuum is. 

Peck (1993) beskou verslawing as 'n vorm van afgodery. Hy tref onderskeid 

tussen verskeie afgode, waaronder geld en mag. Covey en Merrill (1994) praat 

selfs van die "dringendheid" verslawing. Die leefwyse by sakelui sou in verband 

gebring kan word met ontoereikende relasies met die self, andere en die wereld. 
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Bydraend tot die eksistensiele vakuum, is die verval van waardes. Dit het weer 

tot gevolg dat sakelui etiek en eerlikheid oorboord gooi om hulle doelwitte te 

bereik. Machiavellianisme is tiperend van persone wat gebruik maak van guile 

and deceit. "To achieve one's objectives, an individual can sacrifice truthfulness, 

and therefore ethics can be sacrificed" (Gable & Dangello, 1994:599). 

Laing (1965:79) sien die samelewing as " ... a prison with bars, a concentration 

camp with barbed wire ... " en volgens horn le die oplossing in 'n nihilistiese 

ontsnapping (Appelbaum, 1991). Volgens Frankl (1967) is daar vier maniere 

waarop die mens die samelewing kan transendeer: konformering (om sodoende 

as gesiglose deur die massa verswelg te word); voorwaardelike-van-dag-tot-dag

leef met geen effektiewe beplanning vir die toekoms nie; fatalisme (en die 

nihilisme wat daaraan verwant is, waar die mens as die speelbal van 

omstandighede beskou word); of fanatisme, waar mense mekaar se menswees 

ontken. 

Vir Suid-Afrikaanse sakelui is daar egter nou ook 'n vyfde keuse - om fisiek uit 

hierdie samelewing te ontsnap. Die hoe emigrasiesyfers van geskoolde en 

professionele mannekrag is sprekend van die algemene ingesteldheid teenoor 

die alternatief. 

'n Persoon se ingesteldheid teenoor die omgewing, asook sy lewensorientasie, 

kan bepalend wees van of hy homself as 'n slagoffer van die situasie beskou, en 

of hy sy rol as 'n aktiewe deelnemer ervaar. Louw (1989:100) beskryf lokus van 

gedrag as die wyse waarop 'n persoon sy relasie met die omgewing beleef. 

Hierdie konstruk operasionaliseer die sakepersoon se subjektiewe belewenis van 

sy teenwoordigheid in die wereld. 
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Behalwe die twee ekstreme orientasies, naamlik agent teenoor pasient, kan daar 

ook 'n middelpunt van interaksionele relasie onderskei word. Aangesien daar 

slegs na die ervaring van die self as aktiewe be"invloeder of passiewe produk van 

sy omgewing verwys word, met bykans geen implikasies vir die verwagte 

resultaat van sodoende gedrag nie, is die lokus van gedrag 'n meer primitiewe 

konstruk as die lokus van beheer. Dit het daarom in vele opsigte te doen met 

die subjektiewe ervaring van die rol en posisie wat 'n individu ten opsigte van sy 

omgewing speel en beklee. 

Vanuit die salutogenese perspektief word geredeneer dat die konstruk 

koherensiesin verband hou met lewensorientasie (Antonovski, 1979). 

Antonovski beskou koherensiesin as 'n dimensie van persoonlikheids

funksionering, bestaande uit drie verweefde komponente, naamlik 

verstaanbaarheid, beheerbaarheid en sinvolheid. 

Van Eeden (1996) kom tot die slotsom dat koherensiesin 'n psigologiese 

kenmerk is wat op die kognitief-emotiewe dimensie van psigologiese 

funksionering funksioneer en wat die individu se totale beoordeling en 

bemeestering van die lewenswerklikheid be"invloed. 

Hoewel die rol van waardes, geloof en filosofie (dit wil se beginsels en 

oortuigings wat nou met die wilsbesluit saamhang) in die salutogenese 

perspektief as algemene weerstandhulpbronne beskou word, is Van Eeden 

(1996:223) van mening dat " ... die rol van mens- en lewensbeskouing, 

waardeorientasies en religieuse perspektiewe in psigologiese welstand verder 

ondersoek moet word. 'n Dergelike ondersoek ... verg waarskynlik 'n meer 

kwalitatiewe navorsingstrategie." Omdat daar raakpunte met die salutogenese 

perspektief ten opsigte van lewensorientasie en lewenssin bestaan, verg die 

konseptualiseringsproses dus 'n kwalitatiewe benadering wat genoemde 

weerstandhulpbronne kan inkorporeer. 
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Magnet (1993:38) verwys na 'n tendens onder sommige sakelui om weg te 

beweeg van 'n een-dimensionele benadering tot sukses. So 'n sakepersoon is in 

sowel sy besigheid as op ander terreine van sy lewe suksesvol, en skryf dit toe 

aan die uitleef van waardes. Die een-dimensionele beeld van die sakepersoon 

as homo economicus word dus vervang deur 'n beeld van die mens as 

deelnemend op vele ander lewensterreine. "The opportunity to engage in these 

other things has made life worth living. A life of just doing business in the end is 

unfulfilling" (Magnet, 1993:38). Deur dus ook ander relasies te inkorporeer, 

verbreed die sakepersoon sy relasionele bestaan in die wereld. 

Wat hier ter sprake is, is 'n lewensorientasie waar die gesitueerde sakepersoon 

die wereld as relasioneel en sinvol bewoon en beleef, met sinloosheid - met 

die gepaardgaande gebrek aan keuses, vryheid en relasies - as teenpool. Die 

openheid van menslike bestaan kan beskryf word as 'n " ... constant perceiving 

of openness and taking into account of the world as it appears to us ... " (Kruger, 

1979:78). 

Volwassenheid word deur Richard Bach (in Peck, 1993:23) soos volg gesien: 

"But what characterizes those relative few who are fully mature is that they 

regard it as their responsibility - even as an opportunity - to meet life's 

demands". Volgens die persoonlike epistemologiese perspektief word die wyse 

waarop die mens vrae vra oor, en oplossings soek vir, sosiale probleme, deur sy 

eie ervaringsbesit en belewing be"invloed. Sodanige persoonlike ervaring mag 

die individu sensitief maak vir aspekte van die werklikheid/realiteit wat deur 

ander mense (met ander ervaring) as onbelangrik beskou word (Unger, Draper & 

Pendergrass, 1986). 

Daar word dus 'n aanname gemaak dat die bewoning van die wereld en die 

ervaring van die lewe (en lewenssin) vir die individu 'n unieke belewenis is, wat 
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net aan homself eie is. Die wyse waarop die sakepersoon sy lewe as sinvol 

gaan inklee en beleef, hou dus verband met sy eie persoonlike epistemologie. 

"We take our life situation upon ourselves as being ours; we participate in the 

society and in the world and thus, although we are shaped by the world, we, in 

our turn, take part in shaping the world" (Kruger, 1979:78). In die relasie tussen 

die mens en die wereld is daar dus wedersydse bernvloeding, binne die narratief 

van die mens se lewe. 

'n Sinvolle lewe kan gesien word as 'n proses van verandering, be"invloeding, 

transendering en groei. Transendering is die verskynsel dat mense, ten spyte 

van beperkte vermoens, 'n beperkende of selfs nadelige omgewing, steeds na 

behore kan funksioneer (Plug, Meyer, Louw & Gouws, 1979). Cilliers (1988) se 

beginsel van psigologiese optimaliteit sou aansluiting kon vind by lewenssin. 

Psigologiese optimaliteit verwys na 'n natuurlike, dinamiese en kreatiewe 

groeiproses, waarin die individu met 'n volle beset van sy verantwoordelikheid, 

deur selfdefiniering en die optimalisering van alle fisiese, psigiese en spirituele 

potensialiteite, tot 'n unieke eenheidsbelewing ontwikkel en sodoende sy werk, 

sy interpersoonlike relasies en sy relasie met 'n godheid transendeer. 

Psigologiese optimaliteit kan dus in verband gebring word met 'n relasionele 

bestaan. 

Shutte (1993:77) sien hierdie groeiproses soos volg: 

• "Our self-realisation takes the form of self-consciousness and self

determination, or better, consciousness of oneself as self-determining, an 

origin of free action in the world." Dit sluit aan by Frankl (1967; 1968) se 

siening dat die mens 'n behoefte aan sinvolheid het en beskik oor die 

vryheid van keuse en die verantwoordelikheid om die omgewing s6 te 

interpreteer dat dit sin maak. 



9 

• "The second stage is that of moral or spiritual or psychological growth. 

Here growth in self-enactment takes the form of growth in self-knowledge 

and self-affirmation ... it is also a growth in integration of the person, of his 

cognitive, volitional and emotional life". Frankl sien die mens as 

ge·1ntegreerd, bestaande uit verstand, liggaam en noos, met die noos as 

kern. Die integrasie van hierdie konstrukte is volgens Kierkegaard 

(1992:491) 'n keuse wat uitgeoefen moet word. " ... the I chooses itself -

or, more correctly, it accepts itself . . . does not become someone other 

than he was before, he becomes himself ... ". 

• "The state towards which personal development tends and the activity in 

which it finds its full potential. Here self-realisation takes the form of self

transcendence and self-donation." Shutte is van mening dat die 

transenderende persoon ander mense nodig het om die persoonlike groei 

wat hy ervaar het, uit te leef. Hierdie siening word gestaaf deur Handy 

(1997) en Kierkegaard (1992:553), naamlik dat die doel van die self nie 

net 'n persoonlike self is nie, maar oak 'n sosiale self. "So he has himself 

a task for an activity through which, as this determinate personal being, he 

intervenes in the affairs of life. Here his task is not to mould himself, but to 

exert an influence, and yet he does at the same time mould himself ... " 

Die relasie tussen die mens en die wereld word dus gekenmerk deur 

wedersydse be'lnvloeding. 

Hier is dus 'n proses van omkeer en sinergisme ter sprake, waar 'n persoon 

integrasie van homself en met sy omgewing beleef ten einde die lewe as meer 

sinvol as tevore te beleef. Dit dui op die mens se bewoning van die wereld waar 

hy, as antitese van vervreemding, relasioneel deelneem. Die samelewing word 

dus as landskap van relasionele bewustheid beleef en dienooreenkomstig 

beliggaam. 
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Die proses van individualisering (Kierkegaard, 1992), gemotiveer deur die 

behoefte aan sin en belewenis van pyn (Frankl, 1968), lei tot selftransendering. 

Die Griekse woord vir omkeer is metanoia, wat beteken " ... change opinions, 

regret, be grieved about something ... there is no longer any question of 

distinguishing between change of thoughts, of heart, of actions. The change is 

that of the soul, of the whole person (the new creature), who is purified of stains 

and whose life is transformed, metamorphosed" (Spicq, 1994:475). Oat 

spirituele waardes 'n rol by die transenderingsproses speel, blyk uit die 

aanhaling. 

Palmer ( 1987:48) kritiseer Frankl se siening van spiritual en bevind dat indien 

Frankl sy siening van spiritual uitbrei om die mens se religie in te sluit, hy sy eie 

grens tussen teologie en logoterapie oortree. Palmer kom tot die slotsom dat 

Frankl se logoterapie slegs 'n sekulere teorie bly. 

In aansluiting hierby redeneer Shutte (1993) dat die religieuse 'n unieke funksie 

in die meaning making-proses het. Religie is daardie menslike aktiwiteit (met 

inbegrip van die mens se kognitiewe, wils- en emosionele kragte) wat die 

vervulling van die mens se lewe ten volle ten doel het. "The object of our 

religious activity is the fulfillment of the whole of life, of all our needs, especially 

the most fundamental, in a complete and final way. All religions worthy of the 

name are concerned with this, whatever name they give to their ultimate goal ... 

and all religions see this goal as transcending human powers to achieve" 

(Shutte, 1993:164). 

Peck (1993) se siening van die rol van die religieuse in die transenderingsproses 

stem grootliks hiermee ooreen en vind aansluiting by 'n relasie met 'n 

transendente faktor wat die belewenis van lewenssin kan be"invloed. 
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Dit is duidelik dat die sogenaamde sekularisasie wat uiteindelik in sekularisme 

sou oorspoel, nie die mens se soeke na 'n transendente faktor en na sin kon 

demp nie. Dit blyk dat daar 'n belangstelling is in spiritualiteit, dit wil se in 'n 

soeke na 'n ervaring van die nabyheid en teenwoordigheid van 'n Godheid binne 

praktiese lewensomstandighede, asook na die sin van geloof binne kontekstuele 

en eksistensiele vraagstukke (Lauw, 1997). Dit wil voorkom asof die proses van 

ommekeer en spiritualiteit (religieus en nie-religieus) 'n rol speel by lewenssin, 

maar dat dit op sigself nie voldoende is om sinvolheid te beleef nie. 

In aansluiting by Lauw (1997) moet hierdie proses in praktiese 

lewensomstandighede uitgeleef word. Die noodsaaklikheid van selfbestuur 

onder Suid-Afrikaanse sakelui kan nie ontken word nie. Selfbestuur is volgens 

Coetzee (1996) die fisiese en psigiese energie wat 'n individu afstem op die 

proses van selfverwaarlosing, met die oog op 'n daadwerklike beroepsbekering, 

ten einde persoonlike waardes, norme en keuses te normaliseer, met die oog op 

die bestendiging van 'n ge·integreerde lewenskwaliteit. Wat hier beskryf word, is 

dus die normalisering van relasies met die self, andere, die wereld en 'n 

transpersoonlike entiteit. 

Selfbestuur toon 'n belangrike verwantskap met die prestasie van die individu in 

veeleisende omgewings (Frayne & Geringer, 1994). Volgens hulle kan 

selfbestuur beskryf word as 'n plaasvervanger vir leierskap, wat ook kan dien as 

teenvoeter vir bestuursverwaarlosing. Covey en Merrill (1994) baseer hul hele 

teorie van leierskap op die uitleef van waardes en beginsels en beskou 'n 

beginselgebaseerde leefwyse as die metode om persoonlike leierskap, krag en 

vrede in die sakepersoon se lewe te bewerkstellig. Hoewel selfbestuur, en dus 

selfhandhawing, 'n noodsaaklike element in die meaning making-proses is, is dit 

alleen egter nie genoeg vir 'n sinvolle lewe nie. 
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Wat duidelik uit hierdie bespreking na vore kom, is dat n6g die eksistensiele 

vakuum, n6g die omkeerproses 6f die verpraktisering daarvan, op sigself 

lewenssinvolheid tot gevolg het. Al drie hierdie konsepte vorm deel van die 

meaning making-proses. Daar is ook 'n verband tussen die belewenis van 

sinvolheid en lewensorientasie. Dit impliseer nie dat indien 'n persoon die lewe 

as sinvol beleef, hy nie blootgestel gaan word aan druk, pyn en vertwyfeling nie. 

Sy lewensorientasie stel horn egter in staat om sin te vind, en dit kan onder 

andere persoonlike groei en volwassenheid tot gevolg he. Hoewel transendering 

as 'n moment (keuse tot ommekeer) gesien kan word, is dit maar net die begin 

van 'n proses. "Conversion is not a one-time thing. Like any kind of spiritual 

growth, it is a continuing process. I expect and hope to continue to be converted 

until the day I die" (Peck, 1993: 128). 

Dit wil voorkom asof die sakepersoon se meaning making-proses houdings- en 

gedragspatrone kan ontlok wat so 'n persoon beskerm teen druk van buite. 'n 

Persoon se paradigma en lewensorientasie le sentraal aan sy persepsie en 

hantering van druk vanwee sy gesitueerdheid (Guse, 1987). "We perceive.which 

means we add meaning to, every signal coming our way. Reality exists because 

we agree to it. Whenever reality shifts, the agreement has been changed" 

(Chopra, 1994:29, 34). 

Hierdie hele proses, soos bespreek, blyk nodig te wees ten einde die 

sakepersoon te "bevry" van kragte wat afbreuk doen aan sy optimale 

funksionering en wereldbewoning. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Hoewel die sakepersoon kan identifiseer met die fokus van lewenssinvolheid, 

maak 'n verskeidenheid faktore dit vir horn haas onmoontlik om die greep van 

onder andere oormatige werkbetrokkenheid te transendeer. Uys en Coetzee 
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(1988) bevind dat die tipies suksesvolle sakepersoon oor die kognitiewe ruimte 

en insig beskik om sy eie problematiek te verstaan. Wat selfbestuur 

destabiliseer, is die onvermoe om strategies willekeurig te rehabiliteer (Botha, 

1992). Die sakepersoon is dus in die situasie waar hy weet hoe om ge'integreerd 

en gebalanseerd te leef, maar dit nie werklik uitleef nie. Die proses waardeur hy 

beheer uitoefen oor sy waardes, norme, beginsels en standaarde - wat as 

raamwerk vir 'n gesonde lewenstyl gestel word - lei tot selfverwaarlosing en 

bestuursverwaarlosing. Die gebrek aan sinergisme, balans en 

ge·integreerdheid blyk onder andere die gevolg van gebrekkige relasies met die 

self, andere en die wereld te wees en gepaard te gaan met die bewoning en 

belewing van die wereld as sinloos. 

Manning (1997b: 16) stel dat indien die Suid-Afrikaanse ekonomie teen die jaar 

2000 'n groei van 6% toon, daar 'n behoefte aan sakelui gaan ontstaan. 

Sodanige bestuurders kan nie net uit die wit bevolking kom nie, aangesien die te 

klein is, en boonop as gevolg van onder andere emigrasie steeds kleiner raak. 

"What's more, the few managers who are still here are under enormous 

pressure; they are overwhelmed by business and social problems. It's hard to 

believe that many of them can be operating as effectively as their overseas 

counterparts." 

Die druk op swart bestuurders om onder andere van 'n kollektiewe na 'n meer 

individualistiese ingesteldheid te beweeg (en dus hul relasies met hulself, andere 

en die wereld te verander) kan ook tot sosiale probleme en soortgelyke 

belewenisse van lewenssinloosheid lei. Die druk op veral sakepersone wat uit 'n 

meer individualistiese bestuurstyl en 'n belewenis van isolasie, sanksies en 

apartheid kom, kan soortgelyke probleme oplewer, aangesien sodanige 

bestuurders ook hul fundamentele standpunt met betrekking tot relasies moet 

verander. Die kontemporere besprekingspunt rakende ubuntu as bestuurstyl is 

bevestiging hiervan. 
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Die tyd het aangebreek dat daar met grater omsigtigheid gekyk moet word na 'n 

voorkomende en remedierende strategie en struktuur om die optimale 

funksionering van sakelui te verseker. Maatskappye moet beset dat 'n 

suksesvolle balans tussen 'n sakepersoon se persoonlike en beroepslewe 

noodsaaklik is vir totale leierskap (Beinetti, 1992). In 'n paging om die impak van 

buitengewone werkdruk en -spanning tee te werk, poog individue en 

organisasies om 'n kultuur van welstand te kweek. Binne die kultuur word balans 

en "heelheid" nagestreef (Gebbardt & Crump, 1990; Mcintosh, 1993; Michaels 

et al, 1993; Tait & Du Plessis, 1994). Die toepassing van 'n emotiewe 

bestuurstyl om family-friendly organisasiekulture te vestig, vind ook aanhang 

(Bruce & Reed, 1994). Tesame met die inkorporering van die emotiewe en 

selfbestuur, word bestuursetiek nie net as 'n sosiale verantwoordelikheid gesien 

nie, maar vind hy al meer sy beslag in die visie, missie, en strategiese en 

operasionele riglyne van maatskappye. Egan (1994) propageer die bestuur van 

die koverte, nie-noembare skadu-aksies wat in maatskappye aan die orde van 

die dag is. Dit wil dus voorkom asof 'n sinvolle beroepslewe gestalte kry en 

verpraktiseer kan word deur die toepassing van genoemde paradigmas, en wel 

deur te fokus op gedrags- en persoonlikheidsveranderinge, wat beter relasies 

met die self, andere en die wereld tot gevolg het. 

Ten spyte van hierdie paradigmas wat in organisasies gestalte vind, blyk dit 

egter vir die meeste sakelui 'n probleem te wees om omstandighede wat 'n 

impak op hulle het, te transendeer. 'n Moontlike verklaring kan gevind word in 

Magnusson (1992) se navorsing, wat meld dat generiese opleiding generiese 

resultate lewer, en dat daar na die fenomenologiese belewenis van die individu 

gekyk moet word. Gegewe die bespreking in 1.1 wil dit voorkom asof die invloed 

wat lewensingesteldheid en -orientasie op die sakepersoon se relasionele 

bestaan het, ook by hierdie voorkomende en remedierende strategiee ingesluit 

behoort te word. 
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Die volgende navorsingsvrae kan op grand van bogenoemde uiteensetting van 

die probleemstelling geformuleer word: 

• Watter faktore in die omgewing het 'n impak op die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon en watter rol speel sy ingesteldheid daarteenoor in die 

be"invloeding van sy belewenis van lewenssin? 

• Wat is lewenssinvolheid en hoe lyk die profiel van die sakepersoon wat die 

omstandighede kan transendeer en die lewe as sinvol beleef met 

betrekking tot paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike en spirituele 

kenmerke, asook werksgedrag? 

• Wat is lewenssinloosheid en hoe lyk die profiel van die sakepersoon wat 

voel dat hy in hierdie faktore vasgevang is, en wat die lewe as sinloos 

beleef met betrekking tot paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike en 

spirituele kenmerke, asook werksgedrag? 

• Hoe kan lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as teenoorgesteldes 

teoreties ge·integreer word? 

• Wat is die stand van sake ten opsigte van die leefwereld van die Suid

Afrikaanse sakepersoon in terme van lewenssin, en in terme van die 

sentrale temas wat uit sy bewoning van die wereld ontvou? 

• Watter aanbevelings kan na aanleiding van hierdie temas en lewenstyle 

aan Suid-Afrikaanse sakelui en bedryfsielkunde aan die hand gedoen 

word met betrekking tot verhoogde lewenssinvolheid, lewenskwaliteit en 

optimaliteit? 
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Om bogenoemde navorsingsvrae te beantwoord, word die volgende 

navorsingsdoelstellings gestel. 

1.3 DOELSTELLINGS 

Die navorsingdoelstellings word in 'n algemene en spesifieke doelstellings 

ingedeel. 

1.3.1 Algemene doelstelling 

Na aanleiding van die voorafgaande probleemformulering is die algemene 

doelstelling van hierdie navorsing om lewenssin soos dit binne die leefwereld 

van die Suid-Afrikaanse sakepersoon van toepassing is, teoreties te omlyn, te 

operasionaliseer en die belewenis daarvan op fenomenologiese wyse te beskryf. 

1.3.2 Spesifieke doelstellings 

Die spesifieke doelstellings van hierdie navorsing kan soos volg uiteengesit 

word: 

• Om die faktore wat op die Suid-Afrikaanse sakepersoon 'n impak het te 

identifiseer en die invloed wat sy ingesteldheid daarteenoor op die 

belewenis van lewenssin het, uit die literatuur te konseptualiseer; 

• Om lewenssinvolheid en die profiel van die sakepersoon wat hierdie 

faktore transendeer en die lewe as sinvol beleef, met betrekking tot 

paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike en spirituele kenmerke 

asook werksgedrag vanuit die literatuur te konseptualiseer; 
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• Om lewenssinloosheid en die profiel van die sakepersoon wat voel dat hy 

in hierdie faktore vasgevang is en die lewe as sinloos beleef met 

betrekking tot paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike en spirituele 

kenmerke asook werksgedrag vanuit die literatuur te konseptualiseer; 

• Om 'n integrasie van die literatuuroorsig te formuleer ten einde 

lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as teenoorgesteldes te verklaar; 

• Om deur middel van 'n fenomenologiese ondersoek te bepaal wat die 

stand van sake is ten opsigte van die leefwereld van die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon in terme van lewenssin, en in terme van die sentrale temas 

wat uit sy bewoning van die wereld ontvou; en 

• Om op teoretiese vlak sowel as in die praktyk aanbevelings vir 

bedryfsielkunde en sakelui met betrekking tot lewenssinvolheid, 

lewenskwaliteit en optimaliteit te formuleer. 

1.4 NAVORSINGSMODEL 

Mouton en Marais (1992:21-23) se ge·integreerde model van geestes

wetenskaplike navorsing word as die vertrekpunt geneem. Die model is 

gebaseer op die navorsing van Gerard Radnitzky (Contemporary schools of 

metascience) en Thomas Kuhn (The structure of scientific revolutions). 

Die doel met hierdie model is om die dimensies van geesteswetenskaplike 

navorsing binne die raamwerk van die navorsingsproses te sistematiseer. Die 

model onderskei tussen drie substelsels, wat met mekaar en die 

navorsingsdomein soos gedefinieer in 'n spesifieke dissipline, in wisselwerking 

tree, naamlik: 
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• die intellektuele klimaat van die spesifieke dissipline (metateoretiese 

stellings); 

• die mark van intellektuele hulpbronne binne elke dissipline (metodologiese 

stellings); en 

• die navorsingsproses op sigself. 

Kyk Figuur 1.1 vir die model vir wetenskapsbeoefening (Mouton & Marais, 

1992:23). Genoemde drie aspekte word vervolgens op hierdie navorsing van 

toepassing gemaak. 
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INTELLEKTUELE KLIMAAT MARK VAN INTELLEKTUELE 
HULPBRONNE Metateoretiese aannames ---- ---- ---- ----Wat is die Wat is die aard van Teo reties e Metodologiese 

mens? die sosiale/kulturele/ 
ekonomiese/historiese? 

oortuigings oortuigings 

PROSES VAN SELEKTIEWE 
INTERNALISERING 

DIE NAVORSINGSPROSES 

DETERMINANTE VAN NAVORSING 

Domeinaannames 

Navorsingdoelstelling 

Teoreties-metodologiese 
raamwerk 
Teoriee, modelle, metodes 

Navorsingstrategie 

NAVORSINGSBESLUITE 

- Keuse van navorsingsprobleem 
- Probleemformulering 
- Konseptualisering en operasionalisering 
- Data-insameling 
- Analise/interpretasie van data/inligting 

INTERAKTIEWE/DIALEKTIESE PROSES 

NAVORSINGSDOMEIN 

l l 

FIG 1.1: DIE NAVORSINGSMODEL VAN MOUTON EN MARAIS (1992:23) 
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1.5 DIE PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF 

Die navorsing word deur 'n bepaalde paradigmatiese perspektief gerig, wat die 

intellektuele klimaat en die mark van intellektuele hulpbronne insluit (Mouton & 

Marais, 1992:21 ). 

1.5.1 Die intellektuele klimaat 

Volgens Mouton en Marais (1992:21) verwys intellektuele klimaat na die 

verskeidenheid nie-epistemiese oortuigings wat in 'n gegewe periode in 'n 

dissipline onderskryf word. Dit is oortuigings, aannames en waardes wat nie 

regstreeks met die epistemiese oogmerke van die wetenskaplike 

navorsingspraktyk te doen het nie. Hierdie oortuigings is dikwels nie toetsbaar 

nie, of is nie bedoel om toetsbaar te wees nie, en is postulate wat toetsbare 

uitsprake onderle. 

Die dissiplinere verband en die metateoretiese aannames (paradigmas) van die 

navorsing word vervolgens bespreek. 

1.5.1.1 Dissiplinere verband van die navorsing 

Binne die grense van die gedragswetenskappe word daar in hierdie navorsing 

primer op die bedryfsielkunde gefokus. Die bedryfsielkunde word deur 

Raubenheimer (1985:44) omskryf as: "... die wetenskaplike waarneming 

(bestudering, navorsing), evaluering (beoordeling, meting, diagnose), optimale 

benutting (keuring, plasing, bestuur) en be·invloeding (verandering, opleiding, 

ontwikkeling, motivering) van normale en (in mindere mate) afwykende menslike 

gedrag in wisselwerking met die omgewing (fisies, psigies, sosiaal, 

organisatories) soos wat dit in die beroeps- en bedryfwereld manifesteer". 
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In die bedryfsielkunde word eerstens gefokus op die organisasiesie/kunde. Dit 

kan omskryf word as ingestel op die organisasie as 'n sisteem, bestaande uit 

individue of groepe - die strukture sowel as die dinamika van die organisasie. 

Die basiese doel is die aanpassing, tevredenheid en produktiwiteit van die 

werker, asook die effektiwiteit van die organisasie (Bergh & Theron, 1999: 16). 

Tweedens word daar gefokus op personee/sielkunde. Hierdie veld fokus op die 

werwing, keuring, plasing en opleiding van werkers. Die benutting van personeel 

is van belang, en individuele verskille word beklemtoon (Bergh & Theron, 

1999:16). 

In dissiplinere verband word daar ook gefokus op die filosofiese sie/kunde, 

sosiale sielkunde, holistiese sielkunde en humanistiese sielkunde waar dit in 

hierdie navorsing raakpunte met die bedryfsielkunde het. 

Die filosofiese sielkunde is" ... enige psigologiese benadering waarin daar oor die 

oorsprong, aard en doel van die menslike bestaan nagedink word, veral vanuit 'n 

godsdienstige of ander a priori-raamwerk" (Plug et al, 1979:87). Soos 

beredeneer in die probleemstelling, word daar in hierdie navorsing ook aandag 

gegee aan die religieuse begronding van die individu en die rol wat dit speel by 

die belewenis van lewenssinvolheid. Die sosiale sielkunde is " ... die studie van 

sosiale verskynsels, soos die invloed van die sosiale omgewing op die gedrag 

van die individu sowel as van groepe, groepsdinamika, die invloed van die 

individu op die groep, openbare mening, houdings en vooroordeel" (Plug et al, 

1979:285). Die impak wat die omgewing op die sakepersoon en sy belewenis 

van lewenssin het, word in hierdie navorsing ondersoek. 

Die holistiese sielkunde (holisme) hou verband met die denksie/kunde. Dit is 

" ... 'n denkrigting wat verwant is aan die gestaltpsigologie en wat met 

introspektiewe en eksperimentele metodes die denkproses en die invloed van 
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wilsbesluite op die denkproses ondersoek het" (Plug et al, 1979:50). In 

aansluiting hierby hou die gestaltpsigologie oak verband met die holistiese 

sielkunde. Dit vervang die meganistiese deur die veldteoretiese opvatting, en 

vervang die introspektiewe metode grotendeels deur eksperimentele en 

fenomenologiese metodes (Plug et al, 1979:104). 

Die humanistiese sielkunde is " ... 'n denkrigting wat veral selfverwesenliking en 

die nastreef van hoer waardes beklemtoon en gekant is teen die siening dat die 

mens se gedrag slegs daarop gerig is om spanning te verminder ... die skool 

word soms die third force genoem, omdat dit naas die psigoanalise en die 

behaviorisme 'n derde blok in die Amerikaanse psigologie vorm" (Plug et al, 

1979:124). 

1.5.1.2 Metateoretiese aannames 

Vier paradigmas is op hierdie navorsing van toepassing. Ten eerste word die 

literatuuroorsig vanuit die eksistensiele, humanistiese en holistiese teorie 

aangebied. Ten tweede is die fenomenologiese paradigma ten opsigte van die 

operasionele gedeelte van die navorsing van toepassing. 

(a) Literatuuroorsig 

Binne die raamwerk van die eksistensialisme, holisme en humanisme word 

gepoog om die subjektiewe leefwereld van die sakepersoon met betrekking tot 

lewenssin te ondersoek. Gould (1993) is van mening dat wanneer die 

fenomenologiese en eksistensiete sielkunde binne 'n humanistiese raamwerk 

geplaas word, die interaksie tussen filosofie en sielkunde 'meehelp tot die 

bereiking van 'n sinvolle lewe met betekenis. 
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Die humanistiese paradigma beklemtoon selfaktualisering, persoonlike groei, 

psigologiese gesondheid en optimale funksionering (Plug et al, 1988:47). Die 

volgende basiese aannames geld in die verband (Lowenstein, 1993:93-102; 

Lundin, 1991 :350; Rothmann, 1996:8): 

• Die mens is meer as die som van sy dele. 

• Die mens bestaan in 'n menslike konteks. 

• Die mens is bewus. Die beskikbare bewustheid is 'n lewenskenmerk en 

die basis van begrip ten opsigte van sy ervaring, ongeag hoeveel menslike 

bewussyn ontoeganklik is. 

• Die mens het/doen keuses. Die mens kan dus sy lewenswyse op 'n 

aktiewe wyse verander, in teenstelling daarmee om 'n passiewe toeskouer 

te wees. Onderliggend hieraan is die mens se behoefte om sy potensiaal 

te verwesenlik. 

• Die mens leef doelgerig. 

Die eksistensialisme word beskou as een van die belangrikste filosofiese 

denkrigtings van die twintigste eeu. Hoewel die toonaangewende figure soos 

Kierkegaard, Heidegger en Sartre uiteenlopende uitgangspunte en menings 

huldig, is een van die gemeenskaplike standpunte dat die mens vry is binne 'n 

situasie wat hy nie self gekies het nie. Gevolglik word die mens se 

verantwoordelikheid, en soms ook sy hulpeloosheid, beklemtoon. Die standpunt 

word gehuldig dat die mens bo homself kan uitstyg ten spyte van remmende 

faktore soos swak aanleg, gesondheid en omgewing (Plug et al, 1979:68). 
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Sekere kenmerke wat Misiak en Sexton (in Gould, 1993) as sentrale temas van 

die eksistensialisme noem, is ook van toepassing op die humanisme, naamlik: 

• erkenning dat die self in staat is om sy vermoens vir outentieke bestaan 

aan te wend; 

• klem op persoonlike vryheid en verantwoordelikheid; 

• die persepsie van die persoon as 'n ervarende, eksperimenterende mens; 

• die uitdrukking van die self in kreatiwiteit, waardes en selfverwesenliking; 

• die intrinsieke waardigheid en waarde van elke individu; en 

• die betekenis wat voortspruit uit die keuses wat 'n persoon uitoefen. 

In aansluiting hierby maak Brockelman (1980) melding van die volgende 

kenmerke van die eksistensialisme: 

• mensgesentreerdheid; 

• eksistensie, bestaan en eksperimentering; 

• om die lewe te "leef', wat dui op die mens se bewoning van die wereld; en 

• eksistensiele betekenis. 

"Eksistensie" soos die uitdrukking in bostaande voorkom, is volgens Plug et al 

(1979:68) 'n begrip van die eksistensiefilosofie wat letterlik "daar wees" beteken. 

Dit verwys na die spesifieke vorm van menswees. Die mens bestaan nie net, 

soos 'n voorwerp nie, maar staan in sekere sin buite homself en besin oor 

homself. Slegs deur selfbetragting en selfbevraagtekening kry die mens se lewe 

struktuur en sin. 

In teenstelling met die reduksionisme en fragmentisme poog die holisme om 'n 

either/or thinking te vermy en sien hy die hele mens as kontinuum (Kierkegaard, 

1992; Rennie, 1994; Skolnik, 1994). Vanuit die holisme word gesondheid gesien 

as die integrasie, balans en harmonie van verstandelike, fisiese en spirituele 



25 

komponente. Die klassieke siening van die holisme, wat die grondslag van die 

Adleriaanse sielkunde vorm, sien die mens as selflessness. Chaos-holisme, 

gebaseer op die wiskunde, sien die mens as 'n inheritor of being. Kosmiese 

holisme berus op twee hipoteses (astronomie en biologie) dat die mens in 

hierdie kosmos behoort as versorgers van Being. 

Die benadering tot die self is 'n empatiese kombinasie van eksistensiele en 

humanistiese kenmerke wat persepsies, oortuigings, gevoelens en waardes 

vervleg in 'n paging om 'n holistiese belewenis van Being te skep. Die mens 

word gesien as 'n totale organisme wat maniere moet vind om aan te pas by die 

veranderende omgewing en lewensondervinding. Daar word gefokus op die 

subjektiewe prosesse wat 'n persoon help om sy self te aktualiseer (Gould, 

1993). Die mens kan dus beskou word as 'n prosesmatige wese wat groei, 

ontwikkel en transendeer. In hierdie proses beleef die mens lewenssinvolheid, al 

dan nie, afhangende van die keuses wat hy uitoefen. 

(b) Fenomenologiese ondersoek 

Die fenomenologiese paradigma van Husserl (in Merleau-Ponty, 1962) verwys 

na enige sielkunde wat persoonlike ervarings in sy subjektiewe vorm oorweeg, 

en wat fenomenologiese beskrywing eksplisieUimplisiet aanvaar en gebruik. Dit 

is 'n benadering wat bestaan uit egte ontdekking van bewustheid en ervaring. 

Die fenomenologiese paradigma poog om die mens te beskryf - soos hy 

voorkom in die daaglikse lewe, maar ook hoe hy die daaglikse lewe ervaar 

(Kruger, 1984:102-103). Dit is dus 'n studie van die mens se beeldende 

teenwoordigheid in die wereld (Punt-Fouche, 1998). Hierdie paradigma is van 

toepassing op die kwalitatiewe data-insameling, waar die sakepersoon gevra 

word om sy belewenis van lewenssinvolheid (of die gebrek daaraan) in die 

konteks van sy leefwereld mee te deel. 
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Die leefwereld (Lebenswelt) het vir Husserl die wereld - soos ervaar in die 

alledaagse pre-wetenskaplike bestaan - beliggaam (Hammond, Howarth & Keat, 

1991 ). Die leefwereld verkry dus ontologiese voorrang bo die wetenskaplike 

wereld. "The world ... is the natural setting of, and field for all my thought and all 

my explicit perceptions. Truth does not 'inhibit' only the 'inner man', or more 

accurately, there is no inner man, man is in the world, and only in the world does 

he know himself' (Merleau-Ponty, in Punt-Fouche, 1993:97). Die hele mens is 

struktureel betrokke by die wereld as die konteks waarbinne hy bestaan. Dit vind 

aansluiting by die Dasein, wat dui op die ervaring van 'n mens se eie bestaan, 

wat onmiddellik in-die-wereld-met-ander-syn impliseer. Dit is binne hierdie 

afhanklikheid van en betrokkenheid by ander dat die selfstandigheid van die 

individu ontvou (Malan, 1994:28). " ... we have to return to the world as it 

manifests in primordial experience, we must endeavour to find a 'natural' world, 

the world of immediate experience" (Kockelmans, 1967:34). Dit impliseer dat die 

fenomenologiese ondersoek nie begin by die Lebenswelt nie, maar dat dit nodig 

is" ... to get back to the Lebenswelf' (Todres, 1990:56). 

Omdat bogenoemde filosofiese en psigologiese paradigmas hoofsaaklik 

Europees van oorsprong is, is dit nodig om dit binne 'n Suid-Afrikaanse 

konteks te plaas. 

Die idee dat die mens (die self) die produk van omgewingskragte, relasies, rolle, 

funksies en betekenisse is, vorm die kernbeginsel van die fenomenologie. 

"Dasein is essentially Being with ... is an essential characteristic of Dasein when 

tactically no other is present-at-hand or perceived. Even Dasein's Being-alone is 

Being-with the world" (Heidegger, 1962: 137). 

Die Afrikataaluitdrukking umuntu ngumuntu ngabantu beteken dat 'n persoon 'n 

persoon is deur ander persone (Mbigi & Maree, 1995). Mense word dus nie 

gedefinieer deur een of ander natuurlike kenmerk nie, maar deur die relasies 
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tussen hulle en andere (Shutte, 1993). Die aanname word gemaak dat die 

fenomenologiese vertrekpunt van hierdie studie reg laat geskied aan die Suid

Afrikaanse teikengroep en -konteks, aangesien die fundamentele uitgangspunte 

tussen die fenomenologie en Afrika-filosofie, gebaseer op relasies, ooreenstem. 

1.5.2 Teoretiese en metodologiese oortuigings 

Volgens Mouton en Marais (1992:22) dui die mark van intellektuele hulpbronne 

op die oortuigings met die epistemiese status van wetenskaplike stellings, dit wil 

se met hul status as kennisuitsprake. Onderskeid word getref tussen teoretiese 

oortuigings en metodologiese oortuigings. 

1.5.2.1 Sentraal teoretiese stel/ing 

Hierdie navorsing sal aandui dat deur in egte, outentieke relasie met homself, 

andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit te wees, die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon lewenssinvolheid beleef en optimaal-funksionerend kan leef. 

1.5.2.2 Teoretiese oortuigings 

Teoretiese oortuigings kan omskryf word as alle oortuigings wat toetsbare 

uitsprake oor sosiale verskynsels lewer (Mouton & Marais, 1992:22). Die 

volgende teoretiese stellings dien as vertrekpunt vir die bespreking in hierdie 

navorsing. Onderskeid word ook getref tussen konseptuele omskrywings, 

modelle en teoriee. 

(a) Begripsomskrywings 

Sakelui of 'n sakepersoon word vir die doel van hierdie navorsing gedefinieer 

as 'n manlike of vroulike persoon wat binne of buite die korporatiewe opset 'n 
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verantwoordelike bestuurs- en besluitnemingsrol vervul. Daar word 

gerieflikheidshalwe deurgaans van manlike persoonlike voornaamwoorde 

(hy/sy(ne)/hom) gebruik gemaak ten einde 'n lomp skryfstyl (hy/sy, sy/haar en 

hom/haar) te vermy. 

Omgewing verwys na die milieu waarbinne die sakepersoon gesitueerde is. 

Lokus van gedrag word gedefinieer as die wyse waarop 'n persoon sy relasie 

en interaksie met die omgewing beleef. Aangesien daar slegs na die ervaring 

van die self as aktiewe be·invloeder of passiewe produk van sy omgewing verwys 

word, met bykans geen implikasies vir die verwagte resultaat van sodoende 

gedrag nie, is lokus van gedrag 'n meer primitiewe konstruk as lokus van beheer. 

Dit het daarom in vele opsigte te doen met die subjektiewe ervaring van die rol 

en posisie wat 'n individu ten opsigte van sy omgewing beklee, en is dus 

gegrond in die eksistensialisme (Lauw, 1989:100). 

Eksistensiele vakuum is 'n belewenis wat gepaard gaan met die 

gewaarwording dat die lewe sander betekenis is, welke belewenis op sy beurt 

dikwels die grondslag van neurose is (Plug et al, 1979:69). 

Selfverwaarlosing verwys na die proses waar 'n persoon beheer verloor oor 

waardes, norme, beginsels en standaarde wat as raamwerk vir 'n gesonde 

lewenstyl gestel word (Uys & Coetzee, 1988). 

Transendensie word gedefinieer as die verskynsel dat mense, ten spyte van 

beperkte vermoens en 'n beperkende of selfs nadelige omgewing, na be ho re kan 

funksioneer. Die transenderingsfunksie is 'n meganisme in die persoon wat 

daarop gerig is om alle aspekte van homself, bewus sowel as onbewus, te 

verenig in 'n geheel. Dit vorm die grondslag van die individuasieproses (Plug et 

al, 1979:310). 
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lndividualisasie is die proses waardeur 'n organisme van alle ander onderskei 

raak, of 'n individu word. 

lndividuasie is die proses waardeur dele van 'n geheel onderskei - en 

onafhanklik - raak. Dit is 'n proses waardeur 'n eie en unieke persoonlikheid 

ontwikkel - 'n proses wat onder meer daartoe lei dat die persoon bewus raak van 

sy eie individualiteit (Plug et al, 1979: 130). In aansluiting hierby sou 

beroepsbekering, as terminologie in die sakewereld, ook relevant wees. 

Beroepsbekering is 'n bewustelike, willekeurige en daadwerklike persoonlike en 

professionele inkeer/ommekeer, as gevolg van die belewing en beproewing wat 

beroeps- en werkbeheptheid veroorsaak, en die bewustelike en 

onderbewustelike versugting om die alternatief daarvan te stimuleer (Coetzee, 

1997). 

Selfbestuur is die fisiese en psigiese energie wat 'n individu afstem op die 

proses van selfverwaarlosing, met die oog op 'n daadwerklike beroepsbekering, 

ten einde persoonlike waardes, norme en keuses te normaliseer, met die oog op 

die bestendiging van 'n ge·integreerde lewenskwaliteit (Coetzee, 1996). 

Heelheid (wellness) is die resultaat van 'n gerntegreerde lewenskwaliteit en 

vorm 'n integrale deel van gesondheid (liggaamlik, psigies en spiritueel). Dit is 'n 

dinamiese proses waar die individu se psigiese prosesse in harmonieuse 

interaksie gebring word met sy interne en eksterne omgewing. Die individu is in 

staat om sy strewe na heelheid te fasiliteer (Gmeiner & Poggenpoel, 1994). 

Algehele welstand berus op die beginsel dat die mens 'n holistiese 

eenheidswese is, en bestaan uit interverwante fisieke, sosiale, psigologiese, 

spirituele, intellektuele en beroepsdimensies wat 'n toestand van balans uitmaak 

(Dunn, 1959:786). 
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Psigologies optimale funksionering word gedefinieer as 'n positiewe en 

dinamiese ontwikkelingsproses waartydens die individu duideliker 

selfkonseptualiserings bekom deur terugvoer uit die omgewing, homself positief 

aanslaan terwyl selfobjektiwiteit steeds moontlik is, en meer effektiewe interaksie 

met die wereld om horn kan he (terwyl destruktiewe interaksie beperk en selfs 

uitgeskakel word). Die gevolg hiervan is 'n geheelwording van die psige, 'n 

interne lokus van beheer en die optimalisering van potensialiteite (Schultz, 

1977: 143-144 ). 

Optimaliteit verwys na 'n natuurlike, dinamiese en kreatiewe groeiproses, 

waartydens die individu met 'n voile besef van sy verantwoordelikheid, deur 

selfdefiniering en die optimalisering van alle fisiese, psigiese en spirituele 

potensialiteite, tot 'n unieke eenheidsbelewing ontwikkel en homself in sy werk, 

sy interpersoonlike relasies en in sy relasie met God transendeer (Cilliers, 1988). 

Relasie verwys na 'n verhouding, verbintenis (commitment) of betrekking waarin 

persone of sake tot mekaar staan (Odendal, 1994). 

Paradigma is 'n " ... framework of thought, a perception, an assumption, or a 

scheme for understanding and explaining certain aspects of reality ... " (Geyser, 

1995:60-61). Die paradigma onder bespreking is die mens se wereld- en 

mensbeskouing - die aannames, die oortuigings, die filter waardeur alles wat 

gebeur waargeneem word. Hierdie persepsie vorm die grondslag van die mens 

se waardes, wat weer sy gedrag bepaal. Hillman (1996:45-46) beskryf 'n 

paradeigma as " ... the soul must be perceiving intuitively an image that embraces 

the whole of a life at once ... Plato's text calls this image a paradeigma or pattern 

... your soul's portion in the world order, and your place on earth, all compacted 

into a pattern that has been selected by your soul before you ever got here - or, 

better said, that is always and continually being selected by your soul ... " 
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Lewensorientasie word vir die doel van hierdie navorsing, gebaseer op Plug et 

al (1979), deur die navorser gedefinieer as die gewaarwording, waarneming en 

belewenis van die wereld, gegrond op die oortuigings, waardes en paradigma 

wat die individu in die verband aanhang, wat lei tot 'n lewenswyse in 

ooreenstemming met die individu se gewete. 

Lewenssinvolheid verwys na die belewenis daarvan of die lewe vir 'n persoon 

betekenis inhou. Sinvolheid dui op die belangrikheid van 'n saak vir 'n persoon 

(Plug et al, 1979:35). Lewenssinvolheid verwys na die resultaat wat volg op 'n 

lewenswyse, gefundeer in 'n paradigma, wat getuig van 'n ideokratiese /etting

be-ness-ingesteldheid (Kruger, 1979); 'n relasionele lewensorientasie wat die 

samelewing as landskap van relasionele bewustheid bewoon (Appelbaum, 

1991 ); 'n beweging in die rigting van mense, met 'n gepaardgaande emosie van 

liefde; I-Thou relasies (Buber, 1984); relasionele lokus van gedrag (McKinney, 

1981 ); balans en integrasie met die omgewing; balans tussen waardes en die 

uitleef van 8-waardes (Maslow, 1971 ); die uitleef van proaktiewe moraliteit; 'n 

narratiefgebaseerde regverdiging van optrede (Rossouw, 1994); gevorderde 

vlakke van spirituele ontwikkeling (religieus en nie-religieus) (Shutte, 1976); 

selfaktualisering wat gebalanseer word deur teleologiese oughtness sowel as 'n 

groeiproses (Frankl, 1967), ontwikkeling en transendering wat individualiteit, 

outentiekheid, algehele welstand en optimaliteit tot gevolg het (Cilliers, 1984). 

Lewenssinloosheid word gedefinieer as die resultaat wat volg op 'n 

lewenswyse wat getuig van 'n nie-outentieke andere-gerigtheidsbestaan (Kruger, 

1979); konformisme en kollektivisme, met gepaardgaande misleiding (Frankl, 

1967); 'n nie-relasionele lewensorientasie, wat ge·isoleerdheid en selfsug vertoon 

en die samelewing as landskap van nie-relasionele bewustheid bewoon 

(Appelbaum, 1991 ); vervreemding (self, sosiaal, emosioneel, fisies, 

potensialiteite en vryheid) (Gould, 1993); 'n beweging teen en weg van mense, 

met die gepaardgaande emosies van haat en angs; depersonalisering en 
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objektifisering van mense, konflikterende I-It relasies en polarisasie (Buber, 

1984); fanatisme, waar die menswees van andere ontken word (Frankl, 1967); 'n 

aktiewe agent/passiewe pasient lokus van gedrag, waar relasies gesetel is in 'n 

aandoen en aangedoen te word belewenis; 'n slagoffer-ingesteldheid, sonder 

vryheid van keuse (McKinney, 1981); 'n ingesteldheid op die kortstondige, met 

gebrek aan 'n teleologiese ingestemdheid (Frankl, 1967); gebrek aan balans 

tussen waardes (Maslow, 1971 ); die uitleef van 'n oorlewings- en reaktiewe 

moraliteit; 'n gevolge-/beginsel-/eienskappegebaseerde regverdiging van 

optrede (Rossouw, 1994); onderontwikkelde vlakke van spirituele ontwikkeling 

(Shutte, 1971); die belewenis van die wereld as onvriendelik en absurd, met 

angs en walging; 'n subjektiewe I can, met oormatige klem op selfaktualisering 

(Frankl, 1967); die aktualisering van 'n ideale selfbeeld (Schultz, 1977); die 

obsessiewe strewe na sukses en materiele welvaart (O'Neil, 1996) en 'n gebrek 

aan groei, ontwikkeling, transendering en algehele welstand (Maslow, 1971). 

(b) Mode lie en teoriee 

'n Model is daarop gerig om die verhoudings tussen die hoofelemente van 'n 

proses op 'n vereenvoudigde manier uit te beeld. Dit klassifiseer nie net 

verskynsels nie, maar poog ook om verbande tussen hulle te sistematiseer 

(Mouton & Marais, 1992:143). Vanwee die aard en doelstelling van hierdie 

navorsing is die modelle van psigologiese groei (Schultz, 1977; Shutte, 1993) 

van belang. 

Kerlinger (1986:9) definieer 'n teorie soos volg: "... a set of interrelated 

constructs or concepts, definitions and propositions that present a systematic 

view of phenomena by specifying relations among variables, with the purpose of 

explaining and predicting the phenomena". 
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Die psigologiese groeiteoriee word beskou as relevant vir hierdie navorsing. Die 

teorie van algehele welstand, heelheid en gesondheid vind hierby aansluiting. 

Toepaslike teoretiese raamwerke wat elemente van psigologiese groei en 

algehele welstand omskryf, is die teoriee van Allport (1956, 1961, 1970), Cilliers 

(1988), Dunn (1959), Frankl (1969, 1978), Fromm (1950, 1955, 1963), Jung 

(1996), Kierkegaard (1992, 1996), Maslow (1954, 1956, 1971 ), O'Donnell (1989), 

Perls (1977), Rogers (1961, 1971, 1980, 1983) en Shutte (1993). 

1.5.2.3 Metodologiese oortuigings 

Metodologiese oortuigings word deur Mouton en Marais (1992:24) omskryf as 

" ... oortuigings wat uitsprake maak oor die aard en struktuur van die wetenskap 

en wetenskaplike navorsing. Dit sluit die belangrikste metodologiese 

kwantitatiewe en kwalitatiewe modelle asook wetenskapsfilosofiese tradisies in. 

Die operasionele gedeelte word vanuit die fenomenologiese raamwerk 

aangebied deur middel van 'n onderhoud om die subjektiewe belewing van 

deelnemers te bepaal (Kruger, 1984). Ten opsigte van die ondersoek word daar 

gepoog om van 'n optimale navorsingsontwerp en toepaslike metodes gebruik te 

maak, en dit geskied op die verskillende vlakke (Mouton & Marais, 1992:17-18) 

SOOS volg: 

• Op ontologiese vlak, waar dit gaan oor die aard van die werklikheid wat 

bestudeer word, word die leefwereld van die sakepersoon aan die hand 

van lewenssin ontleed. 

• Ten opsigte van die doelgedrewe, teleologiese vlak word gepoog om 

inligting ten opsigte van lewenssin by Suid-Afrikaanse sakelui te verstrek, 

probleme te identifiseer en aanbevelings te doen. 
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• Op epistemologiese vlak (wat betref die sekerheid van die 

navorsingsbevindinge) word gepoog om die toereikendheid van die 

empiriese ondersoek te verseker deur die voorgeskrewe prosedures ten 

opsigte van die voer en nasien van die onderhoude te volg, die rol van die 

onderhoudvoerder volgens die paradigmas van die navorsing toe te pas, 

en deur die prosedures wat gebruik word, te beskryf. 

• Op metodologiese vlak word die wyse waarop toegang tot die fenomeen 

verkry is, beskryf. Die keuse van die wyse van toegang (fenomenologiese 

onderhoud) asook die formulering van die kritiese vraag word beskryf. 

Een nie-direktiewe vraag word tydens die fenomenologiese onderhoud 

gestel. Gesprekvoeringstegnieke socs minimale aanmoediging, stiltes, 

opheldering, reflektering en samevatting word gebruik om reaksies te 

bepaal (Rothmann, 1996). Bandopnames van die onderhoude word deur 

die navorser self getranskribeer, terwyl Giorgi (1985) en Kruger (1979) se 

metode van ontleding gebruik word. 

1.6 NAVORSINGSONTWERP 

Die doel van die navorsingsontwerp, die taak van die navorsing, asook die 

ontwerp van die navorsing word vervolgens bespreek. 

1.6.1 Doel van die navorsingsontwerp 

Die doel van die navorsingsontwerp is 'n paging om die navorsing doelmatig te 

beplan en te struktureer ter verhoging van geldigheid op interne en eksterne vlak 

(Mouton & Marais, 1992:35). Vir die doeleindes van hierdie navorsing word daar 

by die literatuuroorsig en operasionele gedeelte van 'n verkennende en 

beskrywende ontwerp gebruik gemaak. 
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Verkennende studies stel hulle onder andere ten doel om nuwe insigte oar 'n 

domeinverskynsel in te win, asook begrip te verwerf. Inherent hieraan is die 

navorser se bereidwilligheid om nuwe idees en moontlikhede te ondersoek en 

nie toe te laat dat enige voorafopgestelde idees en hipoteses die navorsing rig 

nie (Mouton & Marais, 1990:45). 

Beskrywing verwys hier nie na die diepsinnige, beskrywende ontwerp soos deur 

Mouton en Marais (1990) beskryf is nie, maar eerder na 'n beskrywing van die 

verkenning wat by wyse van diepte-onderhoude gedoen is. Die navorser sal die 

dieptenavorsing beskryf deur byvoorbeeld die neem van veldnotas na afloop van 

die onderhoude (Gmeiner, 1992). 

Hierdie navorsing is kontekstueel gebonde en wel aan die unieke konteks van 

die domeinverskynsel, naamlik die kontekstuele verkenning en beskrywing van 

die lewenssin van Suid-Afrikaanse sakelui, met die doel om die hele fenomeen in 

perspektief te plaas. Die navorsing is dus gebonde aan die unieke konteks van 

die sakepersoon en kan nie verteenwoordigend wees van die totale bevolking 

nie (Mouton & Marais, 1990:52). 

Fenomenologiese navorsing word deur Huysamen (1993) as 'n ontluikende 

ontwerp beskou. Dit beteken dat die navorser die data-insamelingsprosedures 

tydens die ondersoek kan aanpas om voordeel te trek uit inligting waarvan sy 

eers tydens die ondersoek bewus geword het. Daar word dus ruimte gelaat in 

die metodologie sodat die ontwikkeling van die fenomeen so gefokus en suiwer 

moontlik kan plaasvind. 

Die fenomenologiese ondersoek is oak hermeneuties van aard, wat beteken dat 

" ... it is always 'on the way' . This does not mean that the qualitative 

thematization that results from phenomenological research at any time is 

arbitrary ... this is a circular, hermeneutic process" (Todres, 1990:53,58). Soos 'n 



36 

mot om 'n kers kring, en altyd nader beweeg aan die 'waarheid', s6 kring die 

navorsing voortdurend nader aan 'n meer volledige begrip van die fenomeen 

(Punt-Fouche, 1998). 

Fenomenologiese navorsing se primere doelwit is om die verskynsel waar te 

neem soos wat dit bestaan voordat 'n interpretasie aangedurf word (Van Kaam, 

1969). Om hierdie vergete steer van die menslike ervaring te analiseer is 'n 

gedissiplineerde fenomenologiese prosedure nodig (Giorgi, in Kruger, 1984). 

Die doel van sodanige gedissiplineerde prosedure is om te verseker dat die 

protokolle psigologies s6 verduidelik en verklaar word dat hulle getrou bly aan 

hoe hulle geleef is. 

1.6.2 Taak van die fenomenologiese ondersoek 

Die fenomenologiese ondersoek behels 'n kwalitatiewe, beskrywende en 

hermeneutiese taak wat die volgende behels (Todres, 1990:60-61): 

• Dit begin by die hermeneutiese sirkel, met bree pre-begrip en 'n 

psigologies-relevante fokus van belangstelling. Sodanige begrippe is 

gewoonlik veralgemeende begrippe. 

• Erkenning word gegee aan die primacy van die leefwereld as die plek 

waar psigologiese fenomene hul bestaan vind. Dit is dus 'n erkenning van 

die primacy van die spesifieke geleentheid as geldige begronding vir 

verdere veralgemenings. Daardeur word die besinning gedissiplineer. 

• Alie verdere besinning word gebaseer op beskrywings wat die 

kwalitatiewe, kontekstuele en ervarende aard van die leefwereld kenmerk. 

Hierdie geleefde ervaring kan beskryf word in terme van die wyse waarop 

die menslike liggaam voorkom; die wyse waarop die strukture van verlede, 
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hede en toekoms voorkom; die wyse waarop die menslike ingestemdheid 

of bui (mood) 'n gebeurtenis inklee en gedeeltelik organiseer; die wyse 

waarop die betekenisvolle wereld in terme van ruimtelikheid (distansie, 

nabyheid, relevansie ten opsigte van self en andere) voorkom; en die 

wyse waarop die kwaliteit van interpersoonlike relasies voorkom 

(aanwesigheid, afwesigheid, aktief, passief). 

Bostaande strukture weerspieel eienskappe van menslike teenwoordigheid wat 

in eie reg beskryf behoort te word. 

1.6.3 Ontwerp van die navorsing 

By die ontwerp van hierdie navorsing is die volgende aspekte van belang: 

1.6.3.1 lso/asie van die fenomeen 

Uit die navorser se oorsig van die literatuur word opgemerk dat daar vrae 

bestaan oor waarom Suid-Afrikaanse sakelui leef soos hulle leef (1.1), en hoe 

hierdie probleem hanteer behoort te word. Dit het verder ook geblyk dat hierdie 

probleme juis spruit uit die onsekerheid van wat dit is wat 'n belewenis van 

tevredenheid, genoegdoening en sin by sakelui tot gevolg sou kon he. 

Die beskikbare literatuur bied uiteenlopende vertolkings van wat optimaliteit, 

sukses, prestasie en uitnemendheid vir sakelui is. Dit strek van materiele 

vergoeding, status en aansien tot balans, welstand en ge·integreerdheid (1.1 ). 

In 'n paging om antwoorde te verstrek op die vraag waarom sakelui veral hul 

werkrelasies ten koste van ander relasies vooropstel (as gevolg van ender 

andere faktore wat 'n impak daarop het), word die belewenis van sakelui as 

resultaat van geleefde ervarings ondersoek. 
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Met verwysing na die hantering van hierdie probleem, die volgende: Verskeie 

remedierende en voorkomende ingrepe word toegepas in 'n poging om 

optimaliteit en ge·intereerde lewenskwaliteit in die sakepersoon se lewe teweeg 

te bring (kyk 1.2). Dit wil egter voorkom asof hierdie ingrepe onbevredigende 

resultate oplewer, gegewe sakelui se onvermoe om uit die greep van 

impakterende faktore te 'ontsnap'. 

Daar is dus vrae rondom waarom sakelui leef soos hulle leef en wat daaraan 

gedoen kan word om hul lewenskwaliteit te verhoog. In hierdie navorsing sal op 

die belewenis van lewenssin by Suid-Afrikaanse sakelui gekonsentreer word om 

meer uit te vind van hul leefwyse en meaning making. Sodoende kan vasgestel 

word waarom sakepersone leef soos hulle leef, en kan riglyne verkry word vir die 

hantering van die verskynsel. 

Die belewenis van lewenssin kan 6f op 'n aanwesigheid, 6f op 'n afwesigheid, 6f 

op 'n gemengde belewenis daarvan dui. Die aanwesigheid van hierdie belewenis 

dui op lewenssinvolheid, terwyl die afwesigheid van hierdie belewenis, as 

antitese, lewenssinloosheid impliseer. 

Die fenomeen kan figuurlik voorgestel word as 'n kontinuum met 

lewenssinvolheid as die een uiterste en lewenssinloosheid as die ander (kyk 

1.5.2.2 vir definisies van die twee teenoorstaande pole van die kontinuum). 

1.6.3.2 Studiepopulasie en steekproef 

Die studiepopulasie is getroude sakelui (manlik en vroulik) woonagtig in die 

provinsie Gauteng, in die ouderdomsgroep 30 jaar en ouer. Kenmerke van die 

studiepopulasie is: Afrikaans- en Engelssprekend; wit, swart en lndier; Christen, 

Moslem en Hindoe; werksaam binne en buite die formele korporatiewe opset. 
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Twee subpopulasies is ter sprake, naamlik persone wat vanuit hul leefwereld te 

kenne gee dat hulle lewe: 

• meer sinvol sou kon wees; en 

• tans sinvol is. 

Die proefpersone wat aan hierdie navorsing deelneem, word deur middel van 

doelgerigte steekproefneming getrek (Huysamen, 1993). Orie kundiges moet 

met die identifisering van sakelui binne hierdie subpopulasies behulpsaam 

wees. 

Die sakepersone moet ook aan die volgende verdere kriteria voldoen: 

• Hulle moet dieselfde taal as die navorser praat, wat die moontlike verlies 

van subtiele semantiese nuanses deur vertaling sal ondervang; en 

• Hulle moet gewillig wees om hul belewenisse met die navorser te deel 

(Kruger, 1988). 

1.6.3.3 Navorsingsmetodologie 

Die keuse van die metode en motivering van die kritiese vraag word vervolgens 

bespreek. 

(a) Metode 

Na die identifikasie en naamgewing van die fenomeen, lewenssin van Suid

Afrikaanse sakelui, moet 'n werkwyse ontwikkel word waardeur die fenomeen 

suiwer kan ontvou, soos dit binne die oomblik geleef word. 
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Gmeiner en Poggenpoel (1994) het gebruik gemaak van die fenomenologiese 

onderhoud om die fenomeen van die leefwereld van onafhanklike sakemanne 

(entrepreneurs) te ondersoek. Volgens hulle beskik sakelui oor die 

artikulasievermoe om deur middel van taal die fenomeen te laat ontvou: 

" ... words are not wrappings in which things are packed for the commerce of 

those who write and speak. It is in words and language that things first come 

into being and are" (Heidegger, 1959: 13). 

Verder bied 'n taalgebruik wat metaforiese kwaliteite aan ervaring koppel, meer 

moontlikhede. " ... metaphorization already expresses things in terms of what 

can and cannot be done, and as such, provides the 'space' for possibility" 

(Todres, 1990:205). 

In die ondersoek word die individuele sessie gekies as die beste situasie 

waarbinne die fenomeen kan ontvou. Om te voorkom dat daar vrae gestel word 

wat nie ruimte laat vir die ontvouing van die fenomeen nie, word gebruik gemaak 

van die ongestruktueerde onderhoud, wat aan die volgende kenmerke moet 

voldoen (Todres, 1990:79-80): 

• Die navorser is tema-gesentreerd en nie persoongesentreerd nie. 

• Daar word gepoog om die betekenis van die fenomeen in die 

proefpersoon se lewe te verstaan. Daar word dus gelet op die feitelike 

sowel as die betekenisvlak. 

• Die kwaliteit van die fenomeen is van belang. Daar word gepoog om 

soveel moontlik nuansebeskrywings van die kwalitatiewe aspekte van die 

proefpersoon se leefwereld te gee. 
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• Hoewel die vertolkings en gedagtes deel mag word van die dialoog, moet 

die navorser telkens terugkeer na die beskrywing van die geleefde 

ervaring. 

• Die navorser moedig die beskrywing van konkrete situasies en aksies aan, 

in teenstelling met algemene opinies en reflektiewe konklusies. 

• Die navorser is oop vir nuwe en onverwagte fenomene, en krities ingestel 

teenoor haar eie vooropgestelde idees. 

• Daar word gefokus op sekere temas. Die fokus van belang word deur die 

navorser verteenwoordig, maar daarbinne word soveel moontlik nie

direktiewe vryheid toegelaat. 

• Die navorser is oop vir dubbelsinnige betekenisse. 

• Die etiek van die situasie word gerespekteer. Die navorser moet verseker 

dat die ervaring 'n positiewe ervaring vir die proefpersoon is, en dat hy 

voldoende etiese beskerming - met ander woorde anonimiteit - geniet. 

(b) Kritiese vraag 

'n Vraag moet geformuleer word wat, indien dit aan die sakepersoon gestel sou 

word, tot die ontvouing van die fenomeen in die geleefde ervaring sou lei. Die 

doel van hierdie vraag is " ... to generate a text that can become the point of 

departure for psychological reflection - a point of departure that is faithful to the 

way the event was lived through" (Todres, 1990:68). Die vraag moet van so 'n 

aard wees dat dit die sakepersoon vra om 'n konkrete situasie van die relevante 

gebeurtenis te beskryf. 
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Die fokus op 'n situasie is 'n erkenning dat die betekenis van die ge"identifiseerde 

fenomeen veel meer is as die sakepersoon se teoretiese kennis van, of 

bewustelike besinning oor, die ervaring. Die sakepersoon se ervaring sluit 

moontlik betekenisse in wat veel groter is as wat hy weet. 'n Vraag wat lei tot die 

beskrywing van 'n situasie, gee dus toegang tot inhoudryke pre-reflektiewe 

ervaring wat 'n veelseggende wereld - wat relasionele betekenis betref - daarin 

omdra (Fischer, 1982:66). 

Die vraag word oak s6 geformuleer dat dit die sakepersoon toelaat om 'n 

retrospektiewe verklaring vir sy ervaring te bied. Dit verleen erkenning aan die 

feit dat 'n ervaring nie 'n a-historiese, objektiewe gebeurtenis was nie, maar dat 

die betekenis van 'n ervaring met toenemende historiese konteks al duideliker 

word (Kruger, 1988). "Thus a concrete, lived occurrence within the context of 

history is the valid focus for phenomenological psychology" (Todres, 1990:70). 

Daar is besluit om nie die woorde "sinvolheid", "sinneloosheid" of 

"lewenssinvolheid" by die vraag in te sluit nie, aangesien die woorde psigologies 

gelaai is met surplusbetekenisse - 'n konsep wat mense bedink het, wat geyk en 

gestereotipeer is in die kultuur, en waarvoor iedereen gereedstaan met 'n 

antwoord (Punt-Fouche, 1998). Daarbenewens vind daar by die sakepersoon in 

die middelloopbaanfase ook spontaan bepeinsing oar sinvolheid en die lewe per 

se plaas. 

Gebaseer op die literatuuroorsig oar lewenssinvolheid, lewenssinloosheid en 

temas wat op die fenomeen dui, gaan daar gebruik gemaak word van 'n 

inleidende stelling oor die finaliteit van die lewe, dood en betekenis, maar sonder 

om leidende stellings te maak (Stones, 1988). "By understanding death ... and 

by accepting it as one's own, Dasein breaks with inauthentic existence and 

throws itself on its own authentic possibilities (Preller, 1977, in Kruger, 1984:64). 
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In haar navorsing het Todres (1978:165-166) bevind dat " ... death can give 

meaning to life 'as constituting a finite existence which may be lived in terms of 

such an existential boundary' ... " 

Die volgende geformuleerde vraag, gebaseer op die literatuuroorsig, doen baie 

spesifiek 'n oproep om die ge"lsoleerde fenomeen (lewenssin van Suid

Afrikaanse sakelui) spontaan te laat ontvou: 

"Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef?" I "You 

are going to die in six months' time. How are you going to spend these last six 

months?" 

Daar word rapport tussen die navorser en sakepersoon bewerkstellig, en 'n 

atmosfeer van vertroulikheid word geskep (Stones, 1988). Oop vrae word op 'n 

informele, nie-direktiewe wyse gestel. Die gesprekke word op band opgeneem, 

verbatim neergeskryf en deur twee onafhanklike kenners geevalueer. 

Gesprekke word gevoer totdat die fenomene begin herhaal. Die lengte en duur 

van die onderhoud neem Brooke (1991) se stelling in ag dat 'n fenomeen 'n 

tematiese patroon-van-wees openbaar (ongeag die aantal vrae, die aantal 

navorsers of die lengte van die protokolle). 

Die bereiking van 'n " ... natural point of saturation" word deur Kruger (1979), 

Thorpe (1989) en Punt-Fouche (1998) beskryf. "The investigator remains true to 

the facts as they are happening. The phenomenogical researcher is thus wary of 

theoretical observations and accepted opinions lest, prejudging that which has 

yet to be fully known, he fails to be faithful to the phenomena as they appear" 

(Kruger, 1979: 143). 
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Giorgi het ook reeds in 1985 die baie sensitiewe balans tussen te veel en te min 

inligting uitvoerig bespreek. "A qualitatively limited text is a condition for a 

profound and systematic analysis of the content and structure of the text as well 

as for an analysis of one's own pre-suppositions and of one's questions to the 

text" (Kvale, 1987:28). Die voortsetting van die gesprek, nadat spontane 

saturasie van die fenomeen bereik is, het ten doel om dit vir die sakepersoon 'n 

positiewe ervaring te maak, ten einde horn die geleentheid te bied om te 

reflekteer en oor sy gedagtes te gesels. 

Die navorser moet, nadat die werkwyse ontwikkel is, 'n prosedure opstel 

waarvolgens die werkwyse vir die sakelui aangebied kan word. Die werkwyse 

maak dit vir 'n volgende navorser moontlik om later soortgelyke navorsing te 

doen. 

Gedurende die finale fase van die ondersoek word die gesprekke van die sakelui 

deur 'n fenomenologiese navorser ontleed, wat die natuurlike saturasiepunte van 

die fenomeen in die onderhoude sal uitwys. Die protokolle tot en met saturasie 

word deur middel van die fenomenologiese metode ontleed, 'n proses wat op die 

werk van Giorgi (1975) en Kruger (1988) berus. 

1.6.3.4 Geldigheid en betroubaarheid 

Twee kriteria vir geldigheid is ter sprake: Ten eerste moet die ondersoek 'n 

akkurate weerspieeling van die bestudeerde fenomeen wees (Hycner, 1985) en 

ten tweede moet die leser die gedagtegang (denkproses) van die navorser wat 

tot die uiteindelike gevolgtrekkings gelei het, kan volg, en as geldig aanvaar 

(Malan, 1994). 

Visser, Breed en Van Breda (1997) bevestig die waarde wat die kwalitatiewe 

navorsingsmetode vir transkulturele navorsing in 'n Afrika-konteks inhou. Die 
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invloede op die betroubaarheid van kwalitatiewe navorsing in veldstudies sluit 

die volgende in: 

• die status van die navorser 

• die deelnemer se keuse 

• die sosiale situasie waarin data ingesamel word 

• die omstandighede waaronder data ingesamel word 

• die metode van prosedures 

Die invloede op die geldigheid van veldstudies sluit die volgende in (Woods & 

Cantanzaro, 1988:136-137): 

• geskiedenis en maturasie 

• observeerdereffekte 

• seleksie en regressie 

• mortaliteit 

Ten opsigte van geldigheid en betroubaarheid word die volgende maatreels 

toegepas om genoemde faktore te beveilig (Gmeiner, 1992): 

• Die rol van die navorser, asook die aard en ontwikkeling van die rol, word 

duidelik uitgespel. 

• Die eienskappe en proses waarvolgens die spesifieke proefpersone 

gekies is, word duidelik uiteengesit, terwyl 'n nie-selektiewe keuse van 

subjekte aangemoedig word. 

• Veldnotas word gedurende die onderhoude geneem, waar die konteks 

waarin die data gegenereer word, geskets word. 
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• Bandopnames van die onderhoude word so gou moontlik na die 

onderhoude getranskribeer deur die navorser self. 

• Die strategiee waarvolgens die data ingesamel, ontleed en aangeteken is, 

word vermeld. 

• Minstens twee persone ontleed protokolle en wys temas uit. 

• Deelnemers voldoen aan die vereistes vir die steekproef. 

Die geldigheid en betroubaarheid van fenomenologiese navorsing le daarin dat 

die ontvouing van die fenomeen gerespekteer word - ten spyte van die navorser 

se vooropgestelde idees, doelstellings en einddoel. "The investigator remains 

true to the facts as they are happening. The phenomenogical researcher is thus 

wary of theoretical observations and accepted opinions lest, prejudging that 

which has yet to be fully known, he fails to be faithful to the phenomena as they 

appear " (Kruger, 1979: 143). 

1.6.3.5 Roi van outeur 

Tydens fase een van hierdie navorsing is die rol van die outeur primer die van 

doktorale kandidaat, sielkundige en navorser. Tydens fase twee is die rol van 

die outeur primer die van onderhoudvoerder, ontleder, vertolker en navorser. 

1.6.3.6 Eenheid van navorsing 

Die eenheid van die navorsing in hierdie studie is die individu, wat vanuit die 

eksistensiele, humanistiese en holistiese paradigmas hanteer en beskou word. 

Hoewel daar deurgaans van manlike persoonlike voornaamwoorde gebruik 

gemaak word, word beide sakemanne en -vroue as navorsingseenhede gebruik. 
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1.7 NAVORSINGSMETODE 

Die navorsing word in twee fases uitgevoer: Fase een behels 'n literatuuroorsig 

van konstrukte wat met die konsepte "lewenssinvolheid" en "lewenssinloosheid" 

verband hou, asook operasionele definisies van die twee begrippe. Fase twee 

behels 'n fenomenologiese ondersoek. 

In Figuur 1.1 en 1.2 word die navorsing aan die hand van 'n diagram aangedui. 
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Fase 1: LITERATUUROORSIG 

Stap 1 

SUID-AFRIKAANSE SAKELUI SE GESITUEERDHEID 
* Die impak van lewensorientasie 
* Die impak van lokus van gedrag 
* Omskrywing van samelewing 
* Die Suid-Afrikaanse omgewing 

Stap 2 

LEWENSSINVOLHEID 
* Die konsep lewenssinvolheid 
* Profiel van die sakepersoon 
* Paradigma 
* Intra- en interpersoonlike en 

spirituele kenmerke 
* Gedrag 
* Operasionele definisie 

Stap4 

INTEGRASIE VAN LITERATUUROORSIG 
* Proses van meaning making 
* Lewenssin 

Stap 3 

LEWENSSINLOOSHEID 
* Die konsep lewenssinvolheid 
* Profiel van die sakepersoon 
* Paradigma 
* Intra- en interpersoonlike en 

spirituele kenmerke 
* Gedrag 
* Operasionele definisie 

FIG 1.2: DIAGRAM VAN DIE NAVORSINGSMETODE: FASE 1 
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Fase 2: FENOMENOLOGIESE ONDERSOEK 

Stap 1 

Omskrywing van begrippe 

Stap 2 

Kenmerke van die fenomenologiese metode 

Stap 3 

Prosedure van die fenomenologiese metode 

Stap4 

ldentifisering van die fenomeen lewenssin 

Stap 5 

Strukturering van die ondersoek 
* Formulering van die vraag 
* Uitklaring van navorser se selfbegrip 
* ldentifisering van ondersoekgroep 
* Uitvoer van die proefstudie 
* Beskrywing van die regte van die subjekte 

i i 
Stap 6 

Data-insameling 
* Tegniek van data-insameling deur fenomenologiese 

onderhoud 
* Prosedure van insameling, met inbegrip van 

beveiligingsmaatreels, die rol van die onderhoud
voerder en die afneem van die onderhoud 

Stap 7 
Data-ontleding 

* Stappe van ontleding, gebaseer op Giorgi (1985) en 
Kruger (1979) se metodes 

* Kontrolering van die protokolle deur kundiges 
* Toepassing van data-ontleding ter verheldering 

Stap 9 

Gevolgtrekkings, integrasie met literatuur, leemtes 
en aanbevelings 

FIG 1.3: DIAGRAM VAN DIE NAVORSINGSMETODE: FASE 2 
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1.8 HOOFSTUKINDELING 

Die hoofstukke in hierdie navorsing word soos volg aangebied: 

Hoofstuk 2: Suid-Afrikaanse sakelui se gesitueerdheid, asook ingesteldheid 

teenoor impakterende faktore in die omgewing, gebaseer op sy 

lewensorientasie en lokus van gedrag. 

Hoofstuk 3: Lewenssinvolheid en die profiel van die sakepersoon wat 

lewenssinvolheid beleef en sy omstandighede transendeer. 

Hoofstuk 4: Lewenssinloosheid en die profiel van die sakepersoon wat in sy 

omstandighede vasgevang is en die lewe as sinneloos beleef. 

lntegrasie van literatuur ten einde lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as 

teenoorgesteldes te verklaar. 

Hoofstuk 5: Fenomenologiese ondersoek. 

Hoofstuk 6: Resultate van fenomenologiese ondersoek. 

Hoofstuk 7: Gevolgtrekkings, leemtes en aanbevelings. 

1.9 HOOFSTUKSAMEVA TTING 

In hoofstuk 1 is die agtergrond tot en probleemstelling ten opsigte van die 

navorsing bespreek. Voortvloeiend uit die navorsingsvrae is 'n algemene en 

etlike spesifieke doelstellings geformuleer. Daarna is die navorsingsmodel en 

paradigmatiese perspektiewe toegelig. Na afloop van die navorsingsontwerp en 

-metode wat uitgeklaar is, is die hoofstukindeling gegee. 
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In hoofstuk 2 word die gesitueerde sakepersoon se lewensingesteldheid 

daarteenoor aan die hand van sy relasionele bewoning van hierdie wereld 

bespreek. Faktore in die omgewing wat 'n impak op die sakepersoon kan he, en 

wat sy belewenis van lewenssin kan be"invloed, word ook bespreek. 
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HOOFSTUK 2: DIE GESITUEERDE SAKEPERSOON 

Die doel met hierdie hoofstuk is om impakterende faktore op die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon te identifiseer en die invloed wat sy ingesteldheid daarteenoor op 

die belewenis van lewenssin het, uit die literatuur te konseptualiseer. 

Die sakepersoon, gesitueerd binne die Suid-Afrikaanse konteks, se relasionele 

ingesteldheid en -orientasie teenoor hierdie gesitueerdheid en situasie word aan 

die hand van die eksistensiele paradigma bespreek. Hierdie in-die-wereld-met

ander-syn, waar die sakepersoon in relasie met die wereld is, word uitgebrei 

deur 'n bespreking oor lokus van gedrag. 

Die relasionele bewoning van die sakepersoon wat akkumuleer in 

samelewingorientasies, en deel uitmaak van sy gesitueerdheid, word vanuit die 

eksistensiele paradigma bespreek. 

Daarna word tendense wat - op nasionale sowel as internasionale vlak - op 

Suid-Afrikaanse sakelui impakteer, bespreek. Dit sluit ook relevante 

bestuursteoriee en tendense in die sakewereld in, wat - gegewe die 

sakepersoon se lewensorientasie - op sy belewenis van lewenssin 'n impak sou 

kon he. 

2.1 LEWENSORIENTASIE 

In 1.1 word gepostuleer dat die sakepersoon se bewoning van die wereld gerig 

word deur onder andere sy oortuigings, waardes en relasies (Antonovski, 1979; 

Frankl, 1967; Kruger, 1979). Sy orientasie, soos vergestalt in sy relasionele 

bestaan, behoort dus vervat te word in die konseptualisering van lewenssin en 

die bepalers van lewenssinvolheid en lewenssinloosheid. 
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2.1.1 Omskrywing van lewensorientasie 

Die eksistensiele paradigma fokus veral op die mens se bewuste "daarwees" as 

'n realiteit, sowel as die waardes en betekenisse wat daarmee saamhang. Die 

mens as eksistensiele wese word altyd in verband gebring met konteks, naamlik 

Umwe/t en Mitwelt. Heidegger (1967) en Jaspers (1951) noem dat die mens nie 

abstrak bestaan nie, maar 'n plek in die geskiedenis, die ekonomie en die politiek 

beklee. "It is the contextual facilitation and/or limitation on action which (they) 

see as providing a frame to the perspective by which individuals view the world. 

In other words, context provides individuals with a clearing facility, since it is 

through context that people are able to make sense of objects that show up" 

(Appelbaum, 1990:79). 

Volgens Plug et al (1979:32, 79, 105, 132, 216, 329) kan orientasie met 

ingesteldheid, gewaarwording, waarneming, belewenis, paradigma, oortuiging, 

waardes, etiek en gewete verband hou: 

• Orientasie verwys na 'n persoon se benadering tot, of sy beskouinge oor, 

'n saak. 

• lngesteldheid verwys na die gereedheid van 'n organisme om op 'n 

bepaalde wyse te respondeer. 

• 'n Gewaarwording is die elementere, nie-analiseerbare subjektiewe 

belewenis wat ontstaan wanneer 'n reseptor geaktiveer word, of die 

proses wat sodanige ervarings onderle. 

• Waameming is die prosesse wat gepaard gaan met die stimulering van 

een of meer sintuie en wat 'n organisme in staat stel om inligting uit sy 

eksterne of interne omgewing te ontvang en te verwerk. Die belangrike rol 
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wat vorige ervaring in waarneming speel, word algemeen erken. 

• Belewenis is 'n ervaring van 'n besondere aard wat met heelwat emosie 

gepaard gaan, terwyl 'n belewenistipe verwys na die tipiese wyse waarop 

die individu die wereld ervaar. 

• Paradigma is 'n " ... framework of thought, a perception, an assumption, or 

a scheme for understanding and explaining certain aspects of reality" 

(Geyser, 1995:60-61). Die paradigma onder bespreking is die mens se 

wereld- en mensbeskouing - die aannames, die oortuigings, die filter 

waardeur alles wat gebeur, waargeneem word. Hierdie persepsie vorm 

die basis van die mens se waardes, wat weer sy gedrag bepaal. 

• 'n Oortuiging (belief) kan beskryf word as 'n bree hipotetiese konstruk wat 

bewuste en onbewuste denke sowel as abstrakte oortuigings insluit. 

Hierdie oortuigings vorm 'n persoon se beoordelingsraamwerk met behulp 

waarvan die self, ander, en omgewingsgebeure verstaan word (Guse, 

1987:42). Dit sluit aan by De Klerk, Duvenhage en Van Wyk (1972: 11, 

263) se siening van lewensbeskouing: "... dit is die geheel van 

fundamentele oortuigings wat elke mens besit ten opsigte van die hele 

lewenswerklikheid". 

• Waarde is 'n gesindheid waardeur 'n persoon se voorkeure en gedrag 

gerig word, terwyl 'n waardesisteem 'n stel waardes is wat deur 'n individu 

gehuldig word en wat op 'n bewuste of onbewuste vlak die persoon se 

gedrag kan rig. "Values are our deep-down beliefs about what it takes to 

run our lives successfully. Because they reflect our attitudes to what is the 

'right' way to behave ... they are the informal guidelines that we put into 

practice every day of our lives. Our values represent our views of the way 

things really should be and what we should expect of those around us" 
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(Renton, 1996:25). 

• Etiek verwys na die studie van die grondslae, wese en vorm van 

waardeoordele, dit wil se van oordele oor wat reg of verkeerd is. 

• Gewete verwys na die morele aspek van die persoonlikheid, dit wil se 'n 

hipotetiese deel van die persoonlikheid wat oordele oor sy gedrag en 

beplande gedrag vel, volgens die morele waardes wat hy huldig. Dit het 

dus 'n kognitiewe sy (kennis van en insig in reels en waardes); 'n 

affektiewe sy ('n gewaarwording van byvoorbeeld verpligting, skaamte, 

skuld en trots); en 'n konatiewe sy (die neem van besluite met betrekking 

tot toekomstige gedrag). 

Uit bogenoemde word lewensorientasie gedefinieer as die gewaarwording, 

waarneming en belewenis van die wereld, gegrond op die oortuigings, waardes 

en paradigma wat die individu in die verband aanhang, wat lei tot 'n lewenswyse 

in ooreenstemming met die individu se gewete. 

Daar kan gepostuleer word dat die fundamentele oortuigings, waardes en 

paradigma van die individu bepaal word deur sy wereld- en mensbeskouing, wat 

in sy relasionele bestaan gestalte vind. Hierdie bestaan word in terme van 

lewenssin subjektief beleef en ervaar. 

Crumbaugh (1977:900-907) het in 'n paging om lewenssin te operasionaliseer, 

twee toetse ontwerp: 

Die PIL-toets (Purpose-in-Life) en die SONG-toets (Seeking of noetic goals) was 

'n paging om meetinstrumente te ontwerp om die individu se waargenome 

lewenssin te meet. Hoewel Walters en Klein (1980:1070) berig dat " ... the 

Crumbaugh Purpose-in-Life test appears to be an excellent measure of ... 
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general attitude towards life ... ", blyk dit dat hierdie toetse nie die konsep 

"lewenssin" meet nie. 

Crumbaugh en Henrion (1988:76-88) stel dat om sinvolheid te meet, 'n 

operasionele definisie van wat dit is om sinvolheid en doel in die lewe te he, 

asook 'n eksterne kriterium van hierdie definisie, nodig is. Dyck (1987:439-447) 

bevind dat die PIL-toets depressie op 'n indirekte wyse meet, maar ook met die 

eksistensiele vakuum in verband gebring kan word. 

Crumbaugh (1977) beskryf die SONG-toets as 'n skaal om te bepaal hoe sterk 'n 

persoon se motivering is om lewenssin te vind. Dyck (1987) kom egter tot die 

slotsom dat die SONG-toets 'n ongeldige meetinstrument van wil tot sin blyk te 

wees, en dat wil tot lewenssin 'n onmeetbare konstruk blyk te wees. 

In teenstelling hiermee, is Reker en Cousins (1979) van mening dat die SONG

toets 'n aanvullende skaal tot die PIL-toets is, en bydra tot faktore wat die graad 

van motivering met betrekking tot lewenssin uitwys. 

In aansluiting by die navorser se definisie van lewensorientasie en die verband 

wat dit met 'n belewenis van lewenssin het, word gepostuleer dat, in 'n poging 

om lewenssin te operasionaliseer, die individu se paradigmatiese vertrekpunte 

(wereld- en mensbeskouing), soos dit in relasies manifesteer, as bepaler van sy 

gewaarwording van lewenssin gemeet kan word. 

Gegewe die teoretiese beskouing van die konstruk lewensingesteldheid, is dit 

egter ook nodig om na empiriese navorsing te verwys ten einde 'n meer 

holistiese beeld van die konstruk asook 'n moontlike verband met lewenssin te 

verkry. 
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2.1.2 Navorsingsresultate met betrekking tot lewensorientasie 

Navorsingsresultate (Ausbrooks, Thomas & Williams, 1995; Chang, D' Zurilla & 

Maydeu-Olivares, 1994; Fontaine, Manstead & Wagner, 1993:267-281; Hickman, 

Watson & Morris, 1996:521-525; Nelson, Karr & Coleman, 1995:11-26; 

Pulkkinen, 1996; Spector, Jex & Chen, 1995:59-65; Strutton & Lumpkin, 

1992:1179-1186) dui daarop dat daar 'n onderskeid getref kan word tussen twee 

teenoorgestelde lewensingesteldhede, naamlik 'n positiewe en 'n negatiewe 

orientasie. 'n Positiewe orientasie is voordelig vir die bevordering van 

gesondheid en heelheid (wellness). Vervolgens 'n samevatting van resultate 

waar 'n onderskeid tussen die uiteenlopende ingesteldhede getref word. 

Pulkkinen (1996) bevind in 'n longitudinale studie oor die lewensorientasie, 

gedragsaktiwiteite en persoonlikheidskaraktertrekke van 275 proefpersone dat 

die resultate in twee groot groepe verdeel kan word, naamlik aangepaste 

(driekwart) en konflikterende resultate (een kwart). 

Dit blyk dat daar onderskeid getref kan word tussen 'n relasionele bestaan 

teenoor 'n nie-relasionele bestaan in die wereld. In aansluiting hierby bevind 

Ausbrooks, Thomas en Williams (1995) dat persone met 'n sterk belewenis van 

self-effektiwiteit en optimisme, minder gereeld kwaad word. Dit is omdat hierdie 

proefpersone geneig is om deur bespreking hul woede uit te laat - wat aansluit 

by 'n bestaan gefokus op relasievorming en interaksie. Daarteenoor onderdruk 

persone met 'n lae belewenis van self-effektiwiteit en optimisme hul aggressie, 6f 

gee op beskuldigende wyse uiting aan hul aggressie - wat dui op problematiese 

relasievorming gekenmerk deur 6f passiwiteit 6f destruktiewe aksie. 

Chang, D' Zurilla en Maydeu-Olivares (1994) bevind dat die Life Orientation Test 

twee-dimensioneel van aard is en die twee-dimensionele model van optimisme 

en pessimisme ondersteun. Optimisme korreleer positief met 'n aktiewe 
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hantering en positiewe herinterpretasie (Fontaine, Monstead & Wagner, 1993), 

terwyl 'n optimistiese lewensorientasie voordelig blyk te wees vir welstand 

(Scheier & Carver, 1993). Williams (1992) asook Marshall, Wortman, Kusulas en 

Hervig (1992) berig dat daar 'n korrelasie is tussen pessimisme en neurose. 

Uit navorsing onder 267 proefpersone rapporteer Pulkkinen en Ronka (1994) dat 

twee komponente van lewensorientasie van belang is: 

• 'n positiewe ingesteldheid, wat selfpersepsies van persoonlike beheer oor 

ontwikkeling, positiewe evaluering van die toekoms en identiteitbereiking 

insluit; en 

• gemotiveerde bevraagtekening, wat bestaan uit identiteitsontdekking, 

gemotiveerde toekomsorientasie en ontevredenheid met huidige 

prestasies. 

Positiewe ingesteldheid het in laasgenoemde navorsing 'n sterk assosiasie 

vertoon met veranderlikes wat te doen het met sielkundige funksionering, 

naamlik persoonlike welstand, 'n bree verskeidenheid doelwitte, sosiale 

aanvaarbaarheid en sosiaal-konstruktiewe resultate. Dit vind aansluiting by en 

dui op outentieke relasies met die self, andere en die wereld. 

Bespreking 

Uit die voorafgaande gedeelte blyk dit dat die sakepersoon se basiese 

ingesteldheid teenoor die lewe, met sy keuse van 'n paradigma, naamlik positief 

of negatief, verband kan hou. Volgens Kuhn (1878:95-97) is 'n paradigma " ... a 

very general model of the essential characteristics of man and of reality, a model 

so general that it is capable of incorporating and explaining any phenomenon. 

As such, a paradigm is neither true nor false, but rather more or less useful as a 

scheme by means of which one can interpret reality." 
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Die gekose paradigma/orientasie, met polarisasie van positief en negatief, rig die 

sakepersoon se relasionele bestaan en gepaardgaande belewenis van 

lewenssin. Hier is dus sprake van 'n relasionele teenoor 'n nie-relasionele 

orientasie. 

Daar kan gepostuleer word dat 'n positiewe lewensorientasie, vergestalt in 'n 

leefwyse gekenmerk deur interaksie, relasies, deelname en kommunikasie, tot 

verhoogde gesondheid, heelheid, sielkundige funksionering en persoonlike 

welstand lei. Hierdie lewensorientasie blyk dus nie net voordelig vir die individu 

te wees nie, maar behoort ook sy vertolking en hantering van die omgewing in so 

'n mate te be·invloed dat hy die lewe as sinvol beleef. Daarteenoor sou 'n 

negatiewe lewensorientasie vergestalt word in 'n nie-relasionele bestaan, 

gekenmerk deur neurose en konflik en 'n belewenis van lewenssinloosheid. 

2.2 LOKUS VAN GEDRAG 

Die sakepersoon se belewenis van die wereld as relasioneel of nie-relasioneel 

het as begronding 6f sy positiewe 6f sy negatiewe lewensorientasie. Hierdie 

subjektiewe belewenis hou dus verband met sy interaksie met sy omgewing, die 

wyse waarop hy sy wereld random horn konstrueer en die wyse waarop hy sy 

betrokkenheid daarbinne bepaal. Die psigologiese konstruk lokus van gedrag, 

gefundeer op subjektiewe ervaring en in die eksistensialisme, operasionaliseer 

die belewenis van menslike interaksie met sy omgewing. Hier is dus sprake van 

die operasionalisering van orientasie na gedrag, soos dit manifesteer in 'n 

relasionele of nie-relasionele bestaan. 

2.2.1 Omskrywing van lokus van gedrag 

Lokus van gedrag vind sy oorsprong hoofsaaklik in die eksistensialisme 

(McKinney, 1981), en het daarom te doen met die subjektiewe ervaring van die 
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rol en posisie wat 'n individu ten opsigte van sy omgewing moet beklee. 

McKinney (1981) klassifiseer lokus van gedrag as 'n rolkonstruk, aangesien dit te 

doen het met die manier waarop die individu sy wereld random horn konstrueer 

en sy eie betrokkenheid daarin bepaal. 

Lokus van gedrag verwys na die wyse waarop 'n persoon sy interaksie met die 

omgewing beleef. Daar word onderskei tussen belewing as 'n aktiewe agent of 

as 'n passiewe pasient. Buiten hierdie twee uiterste orientasies - naamlik 'agent' 

teenoor 'pasient' - is daar ook 'n middelpunt. Die punt van relasionele interaksie 

dui op 'n styl waar die individu op 'n meer kommunikerende wyse met sy 

omgewing in relasie is, deurdat hy doen en aangedoen word (Louw, 1989: 100). 

Die postulaat kan gestel word dat 'n sakepersoon met 'n positiewe 

lewensorientasie, vergestalt in 'n relasionele bestaan, aansluiting sou kon vind 

by die punt van relasionele interaksie op die lokus van gedrag-skaal. 

Daarteenoor sou 'n persoon met 'n negatiewe lewensorientasie, vergestalt in 'n 

nie-relasionele bestaan, waarskynlik reageer as 6f 'n passiewe pasient 

(onderdrukking van byvoorbeeld aggressie) 6f 'n aktiewe agent (uitlaat van 

aggressie op 'n beskuldigende wyse). 

Dit wil dus voorkom asof die polarisasie in die konstruk lewensorientasie 'n 

direkte parallel vorm met die polarisasie in die konstruk lokus van gedrag. 

2.2.2 Die verskil tussen lokus van gedrag en soortgelyke konstrukte 

Lokus van gedrag verwys slegs na die ervaring van die self as aktiewe 

be"invloeder of passiewe produk van die omgewing, met bykans geen implikasie 

vir die verwagte resultaat van sodanige gedrag nie (McKinney, 1981). Die 

teenwoordigheid van die aktief-reaktiewe dimensie veroorsaak dat dit lyk asof 

lokus van gedrag met verskeie ander soortgelyke konstrukte verband kan hou. 
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Aangesien ervaring die basiese bousteen van die konstruk is, word dit op hierdie 

wyse van soortgelyke konstrukte onderskei (Lauw, 1989: 100). 

Hoewel dit mag voorkom asof lokus van beheer en lokus van gedrag met 

mekaar verband hou, bevind McKinney (1981) die volgende: 

• Lokus van beheer is gebaseer op verwagtings, wat te doen het met 

oorsaak-en-gevolgverwantskappe van toekomstige gebeure in verhouding 

tot huidige gedrag. Lokus van gedrag verwys na die ervaring van die self 

as agent/pasient met weinig implikasies vir die verwagte effek wat die 

gedrag mag he. 

• Lokus van beheer het die sosiale leerteorie as begronding, terwyl lokus 

van gedrag op die eksistensialisme berus. 

• Lokus van beheer word hoofsaaklik aan die hand van twee uiterste 

waardes (naamlik interne en eksterne lokus van beheer) omskryf, waar die 

middelpunt van die skaal by lokus van gedrag ewe belangrik geag word. 

McKinney (1981) noem dat om 'n aktiewe agent te wees, 'n noodsaaklike, 

maar nie voldoende grand vir 'n interne lokus van beheer is nie. Volgens 

horn beteken interne lokus van beheer dat 'n persoon eintlik sowel agent 

as pasient is in sy relasie en interaksie met die omgewing - wat 

ooreenstem met die punt van relasionele interaksie op die lokus van 

ged rag-ska al. 

Net soos daar tussen lokus van gedrag en lokus van beheer onderskei word, is 

daar soortgelyke konstrukte wat oak met lokus van gedrag verband mag hou, en 

dus uitgeklaar moet word. Lauw (1989:104-105) kom tot die slotsom dat lokus 

van gedrag op 'n soortgelyke wyse onderskei kan word van die volgende 

konstrukte: 
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• Bandura (1978, 1982) se konsep van self-effektiwiteit of 

selfdoelmatigheid, wat gefundeer is in die behaviorisme. Daar word 

onderskei tussen 'n uitkomsverwagting, wat dui op die verwagting dat 'n 

bepaalde handeling 'n sekere uitkoms tot gevolg sal he, teenoor 'n 

effektiwiteitsverwagting, wat dui op wat 'n persoon glo omtrent sy vermoe 

om 'n sekere uitkoms of optrede teweeg te bring. 

• De Charms (1968) se konsep van lokus van veroorsaking. McKinney 

(1980) bevind dat lokus van veroorsaking 'n motiveringskonstruk is, terwyl 

lokus van gedrag 'n persepsuele veranderlike is. Lokus van veroorsaking 

het ook 'n sosiale waarde, wat lokus van gedrag nie noodwendig het nie. 

Albei word deur ekstreme waardes van oorsprong en pion gedefinieer, 

terwyl lokus van gedrag ook met sy middelpuntwaarde ge"fdentifiseer kan 

word. 

• Bakan (1966) se konsep van agentskap-interaksie. Agentskap en 

interaksie hou verband met die agentskap- en interaksiewaardes van 

lokus van gedrag. Die passiewe waarde van "pasient" word egter nie in 

hierdie konseptualisering vervat nie (Louw, 1989: 105). 

• Selfbeheersing en selfbewustheid. McKinney (1981) kom tot die 

slotsom dat hierdie dimensies op een of ander manier die 

bewustheidsgewaarwording van die self as 'n objek beskryf. Lokus van 

gedrag verwys na die persepsie van die self in die konteks van sosiale 

betrokkenheid, sonder om na die bewustheid van hierdie persepsies te 

verwys. 

• Samson (1978) se konsep van lokus van identiteitseienskappe. 

Hoewel so 'n proses van die 'identifisering van die self volgens McKinney 
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(1981) met lokus van gedrag verband mag hou, handel dit ook nie direk 

met die wyse waarop die individu sy interaksie met die omgewing ervaar 

nie. 

• Brandstiidter (1984) se konsep van aksieteorie. Lauw (1989:120) 

bevind dat een van die belangrikste verskille tussen die konseptualisering 

van aksieteorie en lokus van gedrag gelee is in die klem wat daar in 

aksieteorie op doelgerigte of planmatige gedrag geplaas word. Lokus van 

gedrag verwys nie na die uitkoms of bewustheid van gedrag nie, maar 

slegs na die persepsie van aktiwiteit of passiwiteit (McKinney, 1981 ). 

MacMurray (1966) stel dat, in die lig van 'n filosofiese ontleding van die 

aktiewe individu, dit te betwyfel is of daar binne 'n eksistensiele paradigma 

sprake kan wees van aktiwiteit sander doelgerigtheid. Louw (1989:121) 

kom tot die slotsom dat lokus van gedrag ook wel binne die raamwerk van 

aksieteorie sou kon tuishoort. 

• Antonovski (1979) se konsep van koherensiesin. Breed (1997) voer 

aan dat salutogenese 'n nuwe paradigma in eie reg is, en uit 'n mengsel 

van 'n verskeidenheid paradigmas en teoriee - waaronder die humanisme, 

behaviorisme en ook sosiale leerteorie - bestaan. Ruiselova en Ruisel 

(1994) bevind dat die gewaarwording van koherensie en die subjektiewe 

beoordeling van die hanteerbaarheid van stresvolle lewenssituasies 

oorwegend deur die denke be"invloed word. Dit is in teenstelling met lokus 

van gedrag se ervaring- en persepsievertrekpunte. 

Bespreking 

Konseptueel wil dit voorkom asof die twee uiteenlopende vertrekpunte by 

lewensorientasie geoperasionaliseer word deur die psigologiese konstruk lokus 

van gedrag, wat subjektiewe ervaring as onderbou het. Die eksistensiele 
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paradigma word dan in hierdie bespreking as vertrekpunt gebruik. Gegewe die 

voorafgaande bespreking blyk dit dat lewensorientasie en lokus van gedrag 

(orientasie geoperasionaliseer in subjektiewe ervaring en gedrag) as onderbou 

kan dien vir 'n bespreking oor die samelewing. Daar kan gepostuleer word dat 

die twee uiteenlopende lewensorientasies aanleiding gee tot 6f die aanwesigheid 

6f die afwesigheid van relasies in die sakepersoon se bestaan, en 

geoperasionaliseer word deur lokus van gedrag. Hierdie spesifieke interaksie 

van die mens met die wereld wat hy bewoon, lei op 'n kollektiewe vlak na 

spesifieke samelewingspatrone. Die samelewingspatrone impakteer weer op die 

sakepersoon, en be"invloed onder andere sy belewenis van lewenssin. 

2.3 SAMELEWING 

Vervolgens word gepoog om die eenheid van die navorsing, naamlik die 

sakepersoon, binne konteks te plaas. 

sakepersoon gesitueerd is, word omskryf. 

2.3.1 Omskrywing van samelewing 

Die samelewing, waarbinne die 

Daar word gepostuleer dat die twee uiteenlopende orientasies ten opsigte van 

die lewe op samelewingsvlak akkumuleer in twee uiteenlopende eksistensiele 

sienings of argumente. Dit vind aansluiting by Rollo May (1983: 153) se siening 

van die polarisasie en konflik tussen die realiteit van die self en die potensiaal 

van die self. 

Realiteit impliseer leegheid, geweld en sinloosheid, terwyl potensiaal op 

identiteit, moed, kreatiwiteit, liefde, wil en waarde dui. Frankl stel dat beide 

realiteit en potensiaal deel is van Being, wat ge"identifiseer, begryp en gebruik 

moet word in die soeke na sin (Gould, 1993:136). 
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Die eerste siening beskou die samelewing as 'n landskap van nie-relasionele of 

vervreemde bewustheid, terwyl die tweede dit as 'n landskap van relasionele 

bewustheid beskou (Appelbaum, 1991 :83). Die siening van die samelewing as 

'n metaformose wat individue absorbeer in byvoorbeeld tydlose of betekenislose 

roetines, het 'n ander (en nouer) vertrekpunt as die beskouing wat die 

samelewing as 'n kommunikerende en fasiliterende toetrede tot menslike 

relasies sien. 

2.3.2 Samelewing as 'n landskap van nie-relasionele bewustheid 

Hierdie uitgangspunt sien eksistensiele geboorte as die "ingooi" van die mens in 

die wereld, in die hande van onpersoonlike en gedepersonaliseerde relasies 

(Appelbaum, 1991 :85). Wanneer die mens in die wereld ingegooi word, het hy 

die keuse om homself in die konvensionele praktyke van die alledaagse lewe te 

verskuil. Volgens Heidegger (1967) val die mens dan in die hande van das Man. 

Hoewel das Man as vyandig teenoor die individu en sy o~twikkeling of 

handhawing van individuele outentiekheid beskou kan word, sien Heidegger dit 

as 'n integrale deel van die konteks van alle mense - 'n noodsaaklike aspek van 

in die wereld te wees, dus. 

Die siening van die samelewing as metamorfoserend en as 'n entiteit wat 

individue vasvang en absorbeer, word onderskryf deur sowel Laing (1965:79) as 

Pirsig (1991 :256-257): 

"Biological man doesn' t invent cities or societies any more than pigs and 

chickens invent the farmer that feeds them ... societies and cultures and cities 

are seen not as inventions of 'man' but as higher organisms than biological man 

... the Giant, who is a pattern of values superimposed on top of biological human 

bodies, doesn' t mind losing a few bodies to protect his greater interests. So 

here was this Giant, ready to devour him and digest him. It would use his energy 



66 

to grow stronger and stronger throughout his life, while he grew older and 

weaker until, when he was no longer of much use, it would excrete him and find 

another younger person full of energy to take his place and do the same thing all 

over again." 

Samehangend met Heidegger (1967) se uitgangspunt dat die mens homself 

verskans teen das Man deur te verval in konvensionele praktyke van die 

alledaagse bestaan, sien Kierkegaard (1954:197) 'n lewe van nie-outentiekheid 

SOOS volg: 

"Outwardly he is completely a 'real man' ... but he is not a self, really, because 

he does not dare to believe in himself, finds it too venturesome a thing to be 

himself, far easier and safer to be like the others, to become an imitation, a 

number, a cipher in the crowd." 

Die invloed wat die denke van ander (die samelewing) op die selfpersepsie van 

die individu het, word deur Sartre aangespreek (Tiryakin, 1962:130-131). In sy 

eksistensiele argument, maak Sartre gebruik van die uitdrukking alter, wat 

verteenwoordigend is van iemand wat sien en raakgesien word. Dit is in sterk 

teenstelling met Heidegger se onsigbare das Man (Appelbaum, 1991 :86). Die 

sieninge en oordeel van ander be'invloed die selfpersepsie van die individu en lei 

tot selfobjektifisering. Selfobjektifisering vind plaas wanneer die individu as 'n 

objek gesien word en homself dan as 'n objek beoordeel. Die teenwoordigheid 

van die alter (of alters), wat die individue objektifiseer, maak die mens se being

for-others, en die samelewing, niks meer nie as die verbinding tussen mense as 

vrye agente (Appelbaum, 1991 :87). 

Sartre (1969) onderskryf en verteenwoordig 'n atomistiese siening van menslike 

relasies. Die relasies wat mense aangaan is net masochisties, sadisties en 

konflikterend van aard (Charlesworth, 1976:99). Dit is omdat die individu ander 
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mense beskou as objekte wat 6f besit 6f gemanipuleer kan word, terwyl hyself 

ook - as objek - besit of gemanipuleer kan word. Stack (1977:43) kom tot die 

slotsom dat Sartre - in die lig van sy siening van menslike relasies - nie die doel 

van 'n humanitere wereld van samewerkende optrede projekteer nie. 

Daar kan dus gepostuleer word dat 'n persoon met 'n uitgangspunt van die 

samelewing as 'n landskap van nie-relasionele bewustheid 'n lewensorientasie 

sal he wat objektifisering, vervreemding, konflik en manipulering onderskryf. Die 

sakepersoon se hantering van omstandighede sal dienooreenkomstig ingeklee 

word deur hierdie nie-relasionele orientasie, en spreek van 'n "aandoen"- of 

"aangedoen te word"-ingesteldheid. 

2.3.3 Samelewing as 'n landskap van relasionele bewustheid 

In teenstelling met die voorafgaande postuleer Buber (1970a; 1970b) dat die 

lewe eerstens uit natuur, tweedens uit mense en derdens uit spirituele wesens 

bestaan. Hy neem as vertrekpunt die onderwerp 'mens tot mens' en gebruik die 

term I-Thou. Volgens horn is die relasie met die mens cop en in die vorm van 

kommunikasie, waar die Thou gegee en aanvaar word. "The primary word /

Thou establishes the world of relation" (Buber, 1984:6). Die I-It is volgens Buber 

verteenwoordigend van Sartre se Alter en Heidegger se das Man. Buber kom tot 

die gevolgtrekking dat die feit dat Dasein nie van being-in-the-world losmaakbaar 

is nie, en dat mense in relasie met andere staan, nie noodwendig nie

outentiekheid of menslike konflik impliseer nie. Menslike bestaan kan slegs 

verstaan word in 'n lewende relasie, aangesien mense hul realiteit vind deur die 

ontmoeting en dialoog met mekaar (Friedman, 1988:20). 

Daar is reeds verwys na die Zoeloe spreekwoord, umuntu ngumuntu ngabantu 

(die mens is mens deur ander mense) (Mbigi & Maree, 1995). Die mense word 

dus nie gedefinieer deur een of ander natuurlike kenmerk nie, maar deur die 
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relasies tussen horn en andere (Shutte, 1993). Taylor (1963:41) kom tot die 

slotsom dat waar Europese filosofie die self sien as iets "binne" 'n mens, Afrika

filosofie die self sien as "buite", gegrond op relasies. Descartes se I think, 

therefore I am, kan dus vervang word deur I participate, therefore I am. 

Volgens Shutte (1993:47,50,64) is die Afrika-idee van die samelewing gefundeer 

in gebruike en tradisies, en is die beste model van menslike gemeenskap die 

familie. "In the last resort, humanity itself is conceived of as a family, a family 

which one joins at birth but does not leave by dying ... because human life only 

exists by being shared, all that is necessary for that life, for living and living well, 

is shared by the human family a a whole." 

Sowel Buber (1969:153) as Shutte (1993) se siening van die menslike lewe as 

/ewe in kommunikasie of dialoog, dui op die relasies tussen mense in die 

samelewing onderling. Die aanname dat die samelewing 'n landskap van 

relasionele bewustheid is, lei tot die vorming van die idee van 'n dialektiese 

relasie tussen die individu en die samelewing (Appelbaum, 1991 :93). Hierdie 

dialektiese bewustheid laat aan die individu 'n diverse keuse van alternatiewe in 

sinvolle en kreatiewe menslike interaksie en relasie. Dit impliseer ook dat alle 

gedagtes, selfs innerlike (onuitgesproke) gedagtes, verband hou met die Thou. 

Appelbaum (1991 :91) stet dat selfs denkers dus nie afgesny of ge·isoleer is van 

die wereld nie, en gesien kan word as" ... existing in relation to the world." 

Bespreking 

Volgens die beskouing van die samelewing as 'n landskap van relasionele 

bewustheid, kan gepostuleer word dat die sakepersoon met 'n positiewe 

lewensorientasie en interaktiewe lokus van gedrag, impakterende faktore deur 

interaksie, relasies en kommunikasie sal hanteer. 
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Daarteenoor sal 'n negatiewe lewensorientasie en nie-relasionele bestaan 

(aktiewe agent en passiewe pasient lokus van gedrag) akkumuleer in 'n 

samelewing van nie-relasionele bewustheid. Die eksistensiele beskouing van 

die samelewing as 'n landskap van nie-relasionele bewustheid sien die 

sakepersoon se keuses soos volg: 

• Die sakepersoon kan van ander persone objekte maak wat dan besit en 

gemanipuleer kan word. Hierdie keuse sou ooreenstem met die aktiewe 

agent-orientasie van lokus van gedrag. 

• Die sakepersoon kan van homself 'n objek maak om deur andere besit en 

gemanipuleer te word. Hierdie keuse sou in aansluiting by lokus van 

gedrag ooreenstem met die passiewe pasient-orientasie. 

Daar kan gepostuleer word dat die bipolere aard van die konstruk 

lewensorientasie tot gevolg het dat die samelewing 6f as vyandiggesind (waar 

die individu aandoen of aangedoen word) 6f as deelnemend (waar relasies en 

interaksies plaasvind) beleef kan word. By sakelui gee hierdie interpretasies van 

druk vanwee sy gesitueerdheid aanleiding tot verskillende belewenisse, wat ook 

die belewenis van lewenssin be·1nvloed. 

2.4 SUID-AFRIKAANSE SAKELUI SE GESITUEERDE OMGEWING 

Vervolgens word die omgewing waarbinne Suid-Afrikaanse sakelui gesitueerd is, 

en wat 'n impak op hulle kan he, bespreek. Hoewel die lewensorientasies van 

die navorser sowel as die van die leser 'n invloed op hul belewenis van hierdie 

milieu kan he, word daar ook gepoog om aandag te gee aan dit wat bewustelik 

ge"lgnoreer word, naamlik die antitese. 



70 

Ongeag die orientasie wat 'n sakepersoon met betrekking tot die lewe het, is 

daar sekere stressors en tendense wat op die samelewing, die sakewereld en 

sakelui impakteer. Die navorser is van mening dat die sakepersoon se 

lewensorientasie tot gevolg kan he dat hy hierdie impakterende tendense kan 

transendeer, 6f dat hy so vasgevang word, dat sy belewenis van lewenssin 

daardeur aangetas word. Sakelui se hantering van en reaksie op genoemde 

tendense, neem egter nie die realiteit van die stressors weg nie. 

Die navorser is van mening dat as gevolg van die vorige politieke bestel in Suid

Afrika, dit onvermydelik was dat vakbonde tot magtige onderhandelingseenhede 

sou ontwikkel en dat politiek steeds die dryfveer agter die ontwikkeling van 

georganiseerde arbeid in Suid-Afrika is. Politiek en arbeid kan nie van mekaar 

geskei word nie. Die rol van die sakewereld, die ekonomie, politiek en die 

sosiale terrein in Suid-Afrika is s6 vervleg dat die een nie sander die ander kan 

bestaan of selfs in isolasie bespreek kan word nie. Slegs deur die vervlegtheid 

te aanvaar, kan 'n meer holistiese beeld verkry word van die milieu waarbinne 

Suid-Afrikaanse sakelui hul bevind. 

2.4.1 'n Eksistensiele perspektief 

Voor die verkiesing in 1994 is Suid-Afrika gekenmerk deur polarisasie, naamlik 

die bevoorregtes teenoor die verontregtes, die besitters teenoor die besitloses. 

M011er (1995b:47) noem dat " ... the legacy of apartheid is a racial hierarchy of 

unequal social and economic life chances and unequal perceived quality of life." 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing word daar egter nie net gefokus op ras 

alleen nie, maar ook op die polarisasie tussen die geslagte, tussen bestuur en 

werkers, en tussen individue onderling. Die uniekheid van die individu word nie 

ontken nie. Tog val die klem op die akkumulasie van die heersende 

lewensorientasie in die samelewing en gepaardgaande lewenspatrone. 
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2.4.1.1 Politieke aangeleenthede 

Die bevoorregtes het beskik oor kanale (soos byvoorbeeld die parlement) 

waarlangs hulle kon ontlaai, om griewe ten opsigte van ekonomiese, politieke en 

sosiale aangeleenthede te lug en reaksie daarop te verwag. Die verontregtes 

het nie oor sodanige kanale beskik nie en is dus daarvan weerhou om veral op 

politieke gebied die nodige kanale te skep. Dit het gelei tot die skepping van 'n 

industriele parlement om ekonomiese, sosiale en veral politieke griewe uit te leef. 

Die tagtigerjare het uitgestaan as 'n tyd waarin swartmense te kenne gegee het 

dat hulle ongelukkig en ontevrede was met so te se alle aspekte van die lewe 

(Saldru, 1994). 

Vanuit 'n eksistensiele paradigma kan geredeneer word dat die Suid-Afrikaanse 

samelewing voor 1994 hoofsaaklik as 'n landskap van nie-relasionele 

bewustheid beleef is, aangesien mense vasgevang was in onpersoonlike en 

gedepersonaliseerde relasies. Die mens het homself in konvensionele, wetlik 

voorgeskrewe praktyke van die alledaagse lewe verskuil (Heidegger, 1967), met 

individuele outentiekheid as die teenpool daarvan. 

Volgens Sartre (1969) be·invloed die sieninge en oordeel van andere die 

selfpersepsie van die individu, wat weer lei tot selfobjektifisering. Die individu 

word dan as 'n objek beskou, en beoordeel homself ook as sulks. Kenmerkend 

van hierdie objektifisering is nie net die skeldname wat in die volksmond 

ontstaan nie, maar die feit dat mense met sulke name identifiseer: " ... a serious 

issue has been the negative and simplistic stereotyped views which groups have 

of each other, through dearth of communication. This applies not only between 

groups divided by race and language, but also between different occupations -

academia and business, government and business" (Sunter, 1993:71 ). In 

aansluiting hierby noem Esterhuyse (1993:16) dat genoemde stereotipes en 

persepsies niks goeds vir die toekoms voorspel nie. Daar kan gepostuleer word 
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dat die Suid-Afrikaanse samelewing voor 1994 primer vasgevang was in 'n 

polarisasie tussen die "aktiewe agent" en "passiewe pasient"-telling op die lokus 

van gedrag-skaal, met interaksie as teenpool. Mense was 6f aktief besig om 

andere "aan te doen" 6f die belewenis te he dat hulle "aangedoen" word. 

'n Samelewing wat berus op relasies, deelname, bemagtiging, respek, 

wedersydse vertroue en samewerking is in die vooruitsig gestel vir na die 

verkiesing in 1994. Dit sluit aan by Sunter (1997:47, 99) se siening dat om met 

wereldstandaarde te kan meeding, 'n samelewing moet berus op sekuriteit, 

opvoeding, gesondheid en 'n gesonde ekonomiese sisteem. Hy stem saam met 

Fukuyama (1992) dat die basiese dryfkrag agter ekonomies-geslaagde 

samelewings uit vertroue - met ander woorde relasies - bestaan. Die tipe 

samelewing stem ooreen met Buber (1970a) en Shutte (1993) se 

eksistensialistiese siening van die samelewing as 'n landskap van relasionele 

bewustheid. Die relasie met die mens is oop en in die vorm van kommunikasie 

en interaksie. Dit stem oak ooreen met die middelpunt van relasionele interaksie 

op die lokus van gedrag-skaal. Die menslike bestaan kan verstaan word in 'n 

lewende relasie, aangesien mense hul eie realiteit vind in die ontmoeting en 

dialoog met mekaar. "Sheer human contact makes horns disappear. Thereafter, 

individuals begin to relate to each other as human beings, understanding each 

other's foibles and interests, hopes and fears" (Sunter, 1993:72). Die 

ontwikkeling of handhawing van die mens se individuele outentiekheid is 

moontlik binne hierdie 'versorgende' klimaat. In teenstelling met die 

paradigmatiese vertrekpunt van die verlede is daar dus 'n humanitere, 

relasionele wereld van samewerking vir na die 1994-verkiesing in die vooruitsig 

gestel, en later oak ge·implementeer. 

Wat dus van die Suid-Afrikaanse burger van na 1994 verwag is, was nie net om 

ou wetboeke en praktyke te skrap nie, maar om 'n lewensorientasieverandering 

te ondergaan, wat 'n humanitere wereld (landskap) van relasionele bewustheid 
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sou vooropstel. Sunter (1997:84) stem hiermee saam in sy stelling dat Suid

Afrika 'n revolusie van denke nodig het om tipies Suid-Afrikaanse probleme te 

hanteer. "Suid-Afrika het nie net 'n nuwe grondwet nodig nie. Wat hy veral 

nodig het, is 'n nuwe politieke kultuur, 'n kultuur waarin vryheid, vrede en 

verdraagsaamheid op egte versoening gebou is ... So 'n kultuur ... skiet wortel 

wanneer gewone mense, mense op voetsoolvlak, na mekaar uitreik, kontak 

maak en begin kommunikeer" (Esterhuyse, 1993: 16). 

Die orientasieverandering was egter nie net beperk tot die politieke terrein nie. 

Hoewel 1994 as omkeerdatum vir die politieke terrein kon dien, was daar lank 

voor dit reeds subtiele veranderinge binne gesinne en op religieuse terrein 

aanwesig. 

2.4.1.2 Gesin en opvoedkundige aangeleenthede 

Op gesinsvlak word die samelewing gekenmerk (enersyds) deur 'n sterk 

paternalisties ingesteldheid waar die eggenote en kinders besit en gemanipuleer 

kan word, teenoor (andersyds) interaksie waar die vrou "bevry" word om as 

individu in eie reg te bestaan en haar eie individuele outentiekheid te ontwikkel. 

Volgens M011er (1995b:50-51) is vroue ongelukkig oor werksgeleenthede, laer 

salarisse, en 'n gebrek aan onafhanklikheid ten opsigte van hul werk, hul intienie 

relasies en hoeveel vreugde hulle in die lewe en in hul vriendekring ervaar. Dit 

sluit aan by die lnternasionale Arbeidsorganisasie (ILO) se verslag dat vroue 

!anger ure werk, gemiddeld 25% minder as mans betaal word en in moeilike tye 

die eerstes is wat afgedank word (De Villiers, 1996:21). Sunter (1993:75; 

1997:90) noem dat vroue 'n waardevolle bydrae tot die ekonomie kan lewer, 

veral op die terrein van entrepreneurskap, aangesien hulle meer sensitief staan 

teenoor die emosies en gedagtes van andere, en baie meer intu·isie het. Hy 

spreek ook sy kommer uit oor die feit dat geslagsongelykheid in Suid-Afrika 'n 

aggressiewe feministiese beweging in die hand kan werk. Dit sou kon aansluit 
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by die teenreaksie van om "terug te doen", wat nie-relasioneel is. Sunter spreek 

die hoop uit dat vroue hul plek in die samelewing sal inneem deur individuele 

bevordering, wat berus op meriete. 

In teenstelling met" 'n kind word gesien, en nie gehoor nie", laat die samelewing 

ook ruimte dat die kind toegelaat word om 'n mening te vorm en te lug en om as 

outentieke individu te ontwikkel, deurdat hy die geleentheid kry om 'n keuse uit te 

oefen en die verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan, te dra. 

Volgens Sunter (1993:82) behoort die onderwys- en sakewerelde heelwat nader 

aan mekaar te beweeg. "The system of assembling children in a classroom to 

listen to an adult for forty-five minutes and then sending them to another 

classroom for another collective but passive experience will hardly qualify 

them ... " 'n Onderwysstelsel waar die onderwyser die aktiewe opleier is, teenoor 

die leerling as passiewe ontvanger, vertoon 'n duidelike parallel met 'n 

samelewing van nie-relasionele bewustheid. Op opvoedkundige terrein is 

Curriculum 2005 dus sprekend van die ingesteldheid om die kind in interaktiewe, 

relasionele spanverband te laat ontdek en ervaar, wat ooreenstem met die 

vertrekpunte van 'n samelewing van relasionele bewustheid. Leer vind dan 

toenemend plaas deur trial and error-probleemoplossing, in groepe, met min 

direkte opdragte (Ratnesar, 1997:76). 

2.4.1.3 Religieuse aange/eenthede 

Op religieuse gebied bevind Louw (1997) dat die sogenaamde sekularisasie wat 

uiteindelik sou oorspoel in sekularisme, nie die mens se soeke na sin kon demp 

nie. Die belangstelling in spiritualiteit, dit wil se in 'n ervaring van die nabyheid 

en teenwoordigheid van God, word op drie verskillende maniere benader 

(Brown, 1984:209-213): 



75 

• Vanuit die Protestante werksetiek word God gesien as " ... overseer or 

recorder of imperfections (an absolute Judge)". Hiervolgens word die 

werker gesien as 'n liggaam wat ondergeskik aan God is, terwyl 'n 

bestuurder as effektief, outokraties, ekonomies en outoriter gesien word. 

De Klerk et al (1972:216) is van mening dat die bron van norme in die wil 

van God gelee is, en dus as teonome bronne geklassifiseer kan word. 

• Sekulere humanisme, wat beskou word as 'n nie-Joods-Christelike etiek, 

wat geloof in God vervang met geloof in die mens. " Humanism is faith in 

the supreme value and self-perfectibility of human personality." Volgens 

die humanistiese etiek word die mens as God beskou, en indien daar 'n 

Godheid is, is Hy 'n kollega. Werkers word gesien as verstand, wat gelyk 

is aan hierdie Godheid, terwyl Bestuur gesien word as pragmaties, 

selfgeorienteerd en ondersoekend, asook manipulerend. Omdat die 

oorsprong van norme in die mens self gelee is, noem De Klerk et al (1972) 

hulle outonome bronne. In 'n kritiese beskouing van die Eksistensialisme 

kom De Klerk et al tot die gevolgtrekking dat die eksistensialisme die 

natuur uitleef. Hulle verwys ook na heteronome bronne, waar die bron 

van die norme buite die mens le, en gesoek word in die sedes van die 

gemeenskap. 

• Christelike humanisme, waar 'n liefdevolle relasie tussen die mens en God 

beklemtoon word. "It is His basic nature to love, that is, to nurture human 

beings as persons. God must help men develop their creativity, their 

initiative, their skills and their involvement in the continuing creation or 

development of a just world" (Brown, 1984:213). Hiervolgens word God 

as 'n liefdevolle Regter beskou, die werker as ondergeskik aan 'n 

liefdevolle God, en die Bestuurder as betroubaar, gedissiplineerd, relasie

georienteerd en deelnemend. Wat dus hier ter sprake is, is dat De Klerk 
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et al (1972) se teonome bran van norme deur die individu ge"internaliseer 

word en dus sy eie outonome bran van norme word, waarvolgens hy leef. 

Kierkegaard (1996:32), 'n uitgesproke Christen eksistensialis, sien hierdie 

proses soos volg: "What I really need is to be clear about what I am to do, 

not what I must know, except in the way knowledge must precede all 

action. It is a question of understanding my destiny, of seeing what the 

Deity really wants me to do; the thing is to find a truth which is truth for me, 

to find the idea for which I am willing to live and die." 

Daar kan dus onderskei word tussen 'n sterk voorskiftelike religie, met 'n 'straf en 

aandoen' element teenoor 'n meer humanistiese religie met 'n sterk 'relasie' -

vertrekpunt. Die popularisasie van veral oosterse religiee (Littleton, 1996) en die 

New Age-beweging (Steyn, 1994) is sprekend van die sekulere humanisme, 

terwyl die aanhang en sukses van kerke wat dogmaties minder voorskriftelik en 

meer deelnemend is, oak in die sekulere humanisme gevind kan word. Die 

navorser postuleer dat hierdie verskuiwing wat tans op religieuse vlak in die 

Suid-Afrikaanse samelewing plaasvind, teruggevoer kan word na die twee 

kontrasterende invalshoeke van 'n eksistensialistiese siening van die 

samelewing. Volgens Badenhorst (1993a:10) - uit 'n Suid-Afrikaanse 

meningspeiling deur Public Opinion Strategies - beskou 62% witmense die 

rangorde van godsdiens as baie belangrik, terwyl 24% witmense dit as heel 

belangrik ag, vergeleke met 59% en 23% swartmense respektiewelik. Hy 

postuleer dat die politieke ideologie van apartheid mense so onwrikbaar gemaak 

het, dat die saambindende faktore in die samelewing nie meer sterk genoeg is 

nie. Die navorser stel egter in die vooruitsig dat die westerse uitkyk (wat meer 

relasioneel en deelnemend raak) en die Afrika-uitkyk (wat in interaksie en 

relasies gefundeer is) nader aan mekaar kan beweeg, om sodoende versoening 

te vergemaklik. 
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"In Eastern Europe the tremendous sense of release and luminosity has given 

way to the turbulence that accompanies such a confusion of freedom" (Morrow, 

1996:12). 

Daar kan gepostuleer word dat Suid-Afrika 'n soortgelyke tydperk van 

ontstuimigheid beleef, wat veroorsaak word deur die verwarring van vryheid. Die 

oorgang het pas begin en kan jare duur. So berig M011er (1995b:54) dat die 

kleinerwordende gaping tussen swart en wit tevredenheidsvlakke die groeiende 

ontevredenheid en angs van die voormalige bevoorregtes reflekteer, en dat die 

voormalige verontregtes nie 'n toename in tevredenheid rapporteer nie. 

Samevattend kan gestel word dat, gegewe die prosesse op politieke, gesins-, 

opvoedkundige en religieuse terrein, die lewensorientasies en paradigmas in 

Suid-Afrika tans in 'n oorgangsfase is. lndien die Sartreaanse (nie-relasionele) 

en Buberiaanse (relasionele) lewensingesteldhede as ekstreme op 'n kontinuum 

van lewensorientasie geplaas kan word, kan geredeneer word dat die grootste 

persentasie van die Suid-Afrikaanse samelewing op punte tussen hierdie pole op 

die kontinuum geposisioneer is. 

Vanuit 'n eksistensiele benadering kan daar geredeneer word dat die individu 

outentiekheid volgens sy eie keuse nastreef. Wat gerapporteer kan word, is dat 

die individu tans oor die keuse van lewensorientasie beskik, teenoor 'n enkele 

lewensorientasie wat vantevore gedikteer en uitgeleef was. 

2.4.2 Nasionale en internasionale tendense 

Die lnstituut vir Toekomsstudies (1984), Mohr, Fourie et al (1995) asook Rowe, 

Mason en Dickel (1982) identifiseer die volgende veranderlikes in die omgewing, 

wat 'n impak op Suid-Afrikaanse sakelui kan he: 
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2.4.2.1 Politieke veranderinge 

Palmer (1980:6, 19) stel dat politieke, sosiale en ekonomiese ontwikkeling alles 

fasette van die evolusie van menslike samelewing is, en dat 'n politieke sisteem 

wat nie die druk van sosiale en ekonomiese verandering kan hanteer nie, nie 

polities ontwikkeld is nie. 

Die volgende tendense kan gerapporteer word (Drucker, 1989; Esterhuyse, 

1996b:16; Esterhuyse, 1997a:13; Handy, 1997: 153; Hawthorne, 1997a:22; 

McGeary, 1998: 18-26; Sunter, 1993; Sunter, 1997; Venter, 1997:24-59; Zagorin, 

1997:48): 

• Die bipolere wereld van Ooste en Weste val weg, met 'n gelyktydige 

power paradigm shift waar Marxisme losgemaak word van die toekoms. 

• Salvation by society or faith word vervang deur 'n neiging dat redding buite 

die gemeenskap of in die individu self gelee is. Dit impliseer dat die 

samelewing nie meer fokus op regerings as die middel tot 'n perfekte 

samelewing nie, wat gevolglik die rol en funksies van regerings be"invloed 

en die fokus laat verskuif na internasionale, ekonomiese reuse, met 

toenemende invloed op die welstand van die individu. 

• 'n Afname in die sentrale politiek, met gepaardgaande desentralisering en 

privatisering. Politiek speel tweede viool teenoor die sakewereld, terwyl 

daar 'n toenemende mate van bestuur op streeks- en gemeenskapsvlak 

plaasvind. Privatisering, alliansies en differensiasie word as noodsaaklik 

beskou vir regering wie se staatsdienste op wereldvlak wil meeding. In 

Suid-Afrika het die staatsdiens van 1994 tot 1997 43000 meer 

werknemers in diens geneem. Tesame hiermee rapporteer Esterhuyse 

(1997a: 13): " ... 'n toename in ondoeltreffendheid in die staatsmasjinerie, 
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wat toegeskryf word aan die verlies aan kundigheid en 'n gebrek aan 

ervaring en kundigheid by die entoesiastiese nuwe amptenare." 

• 'n Afname in militarisme, aangesien die wereld nie meer in blokke verdeel 

is, of ingedeel moes word in die een of ander globale surrogaat-weermag 

nie. Oorloe en gewelddadige konflik het tussen 1989 en 1995 wereldwyd 

met 'n derde afgeneem. 'n Nuwe vorm van bedreiging tree egter op die 

voorgrond, naamlik 'n toenemende gebrek aan die mag wat regerings ten 

opsigte van verskeie tendense binne en buite hul grense het, asook die 

destabiliserende effek van subnasionale organisasies wat hul eie empires 

binne die staat uitkerf. Hoewel die sogenaamde koue oorlog verby is, 

raak die eise om militere ingreep sterker as ooit tevore en word die uithuur 

van soldate 'n korporatiewe proses. Executive Outcomes (Suid-Afrika), 

Vinnell Corporation (Amerika) en Levdan (Israel) is sprekende voorbeelde 

hiervan. Die slotsom is dat oorlog, veiligheid en die potensiaal om 

samelewings te beveilig - of te destabliseer - 'n baie sterker ekonomiese 

definisie aanneem. 

• Die verval van -ismes soos sosialisme, kommunisme en dies meer en die 

opkoms van die pragmatisme, waar 'n mengsel van die ideologiee 

nagestreef word. In Suid-Afrika, egter, is daar toenemende frustrasie 

onder COSATU- en SAKP-lede te bespeur omdat dit daagliks duideliker 

word dat die skrif teen die muur is vir die visie van 'n sosialistiese staat en 

samelewing. Die frustrasie mag lei tot 'n ideologiese egskeiding tussen 

die ANC en die SAKP. 

Dit wil dus voorkom asof Suid-Afrika nie ge·isoleerd is wat veranderinge op 

internasionale politieke betref vlak nie. Die veranderinge vind ook in nasionale 

politieke veranderinge weerspieeling. 
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2.4.2.2 Samelewingsveranderinge 

Hoewel die konflik tussen die Weste en die Ooste verval het, het 'n nuwe konflik 

tussen die ryk Noorde en die arm Suide ontwikkel - ook bekend as die Gini

koeffisient. Die konflik het tot gevolg dat daar sekere veranderinge plaasvind 

wat 'n impak op nasies het (Esterhuyse, 1996a: 18; Esterhuyse, 1997a: 13; 

Gibson, 1997:58; Gunning, 1992; Handy, 1994; Handy, 1997; Hawthorne, 

1997d:23; Sancton, 1996: 77; Sunter; 1993; Sunter 1997; Usher 1997b:28; 

Venter, 1997:26; Von Keyserlingk, 1989: 12-13), wat soos volg saamgevat kan 

word: 

Daar is nie net konflik tussen rykes (bevoorregtes) en armes (verontregtes) nie -

die gaping tussen die twee groepe word ook al hoe groter. Die armes word dus 

armer, terwyl die rykes ryker word. Die Verenige Volke se sogenaamde Human 

Development Report (1994) berig dat twee-derdes van die wereld se lande 

slegter daaraan toe is as in die tagtigerjare. Prof. William Wilson, sosioloog van 

die Universiteit van Harvard is egter van mening dat in plaas van die materiele 

armoede waarop almal fokus, daar meer klem op 'n heel ander vorm van 

armoede, naamlik die gebrek aan werksgeleenthede, gele behoort te word. 

Daar kan gepostuleer word dat dit kenmerkend is van nie-relasionele 

samelewings dat die verontregtes (wat die arm Suide insluit) in teenreaksie ook 

'n element van "aandoen" openbaar, wat gesien kan word in 'n toename in 

misdaad, bevolkingsverplasing en omgewingsbedreigings. 

(a) Toename in misdaad 

Die toename in geweld en misdaad is 'n globale tendens. Daar word soms gese 

dat geweld en misdaad die enigste manier is om te oorleef, maar dit is lank nie 

meer net die wanaangepastes in die samelewing wat hulle tot misdaad wend nie 
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(Venter, 1997:26). Georganiseerde misdaad is aan die orde van die dag, terwyl 

fanatieke groepe soos byvoorbeeld moderne seerowers met masjiengewere, 

Russiese ultra-nasionalistiese paramilitere (Nazi) groepe en Iran se 

internasionale terroristenetwerk getuig van ekstremistiese agendas. Ook die 

dwelmhandel neem toe, terwyl die skeidslyn tussen politieke leiers en leiers van 

kriminele sindikate al meer vervaag, soos die onlangse Latyns-Amerikaanse 

regeringsskandale aantoon. So vorm daar nie net 'n subekonomie op sy eie nie, 

maar word daar ook simbiotiese relasies tussen die formele ekonomie en die 

subekonomie gevorm. 

Suid-Afrika is geen uitsondering op die reel nie, en word gekenmerk deur 'n 

toename in georganiseerde misdaad, dwelmsmokkelary en geweld. "Some 

criminologists are also warning that a new wave of 'superpredators' will soon hit 

the streets. In fatherless households and fractured neighbourhoods, millions of 

four to seven year olds are headed for their teens" (Lacayo, 1997b:64 ). Die 

afwesigheid van 'n samelewing wat daartoe in staat is om die jeug in toom te 

hou, werkloosheid, ouerloosheid en verveeldheid - al die faktore dra by tot 'n 

wordende Suid-Afrikaanse jeug wat I kill, therefore I am as vorm van 

selfuitdrukking oorweeg - en helaas soms ook uitleef. 

(b) Bevolkingsverplasing 

"The growing populations of the world are on the move. And it's the cities they 

are moving to" (Venter, 1997:38). As gevolg van oorbevolking, hanger en 'n 

gebrek aan werksgeleenthede en basiese lewensmiddele vind grootskaalse 

migrasie plaas. Kenmerkend van veral ontwikkelende lande is die instroming 

van mense uit die platteland na die stede. 

Suid-Afrika gaan nie net gebuk onder verstedeliking vanuit die Suid-Afrikaanse 

platteland nie, maar word gesien as 'n groeipunt in die sub-Saharastreek en 
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word oorval deur immigrante (wettig en onwettig) uit Afrika. Oorloggeteisterde 

lande soos Rwanda, dra ook by tot die grootskaalse migrasie in Afrika. 

Die gevolg van die migrasie is 'n toename in plakkersgemeenskappe, waar 

mense soms in haglike omstandighede leef. Sunter (1997:86) is egter van 

mening dat plakkers juis hulself bevry deurdat hulle " ... presume that nothing is 

going to be provided by the state. They' re on their own and they' II do the best 

they can. They therefore use innovative means to gather materials unofficially 

for their shacks." 

Plakkerskampe ontstaan op die grense van tradisioneel-swart woongebiede en 

het 'n ekonomiese impak op die inwoners van die gebiede. Volgens Muller 

(1996:24) word in Suid-Afrika se sogenaamde 'swart woongebiede' gemiddeld 

slegs 1,5% van alle huise herverkoop, teenoor 'n gemiddeld van 10% tot 15% in 

sogenaamde 'wit woongebiede' . Dit het tot gevolg dat huispryse in swart 

woongebiede nie gestyg het nie, wat dit vir swart huiseienaars haas onmoontlik 

maak om na beter woongebiede te trek. Eiendomsagente berig dat minder as 

10% van alle verkope in tradisioneel-wit woongebiede aan swart kopers was. 

Daarbenewens is die gebrek aan voldoende gesondheidsorg, finansiele 

hulpbronne en infrastruktuur, en 'n toename in siektes tipies van ontwikkelende 

lande vasgevang in die greep van oorbevolking, ekonomiese stagnasie en 

werkloosheid - lande waarvan die regerings boonop al hoe swakker word. 

Suid-Afrika poog om primere gesondheidsorg meer toeganklik te maak. Die 

oorgebruik van die fasiliteit deur veral immigrante, tesame met 'n tekort aan 

kundige personeel en toegeruste hospitale en klinieke, lei daartoe dat dit haas 

onmoontlik is om 'n effektiewe diens te lewer. Op die lang termyn is die koste

implikasies vir sowel die mediese sektor as maatskappye verontrustend, veral as 

die huidige tendens van HIV-besmetting voortduur (Eagle & Brouard, 1995:21; 
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Lindegger & Wood, 1995:1; Schlebusch & Cassidy, 1995:27; Strebel, 1995:12). 

Die situasie word vererger deur oorbevolking onder plakkersgemeenskappe met 

die gevolglike tekort aan skoon drinkwater, wat weer lei tot 'n verdere las op die 

gebied van gesondheidsorg. " ... that there are citizens in a land of relative 

plenty who do not have something as elementary as clean water to drink, or that 

children should die for want of it, is offensive to any decent person ... " (Venter, 

1997:208). 

(c) Omgewingsbedreigings 

Voortvloeiend uit die polarisasie tussen bevoorregtes en verontregtes, is daar 

wat omgewingsbewaring betref, verskillende benaderings. Ontwikkelende lande 

het nie dieselfde ingesteldheid teenoor omgewingsbewaring nie, aangesien dit 

duur is en soms as 'n luukse beskou word. Die beskerming van byvoorbeeld die 

reenwoude kry egter 'n ander betekenis as mense, om te kan oorleef, van die 

gebied afhanklik is vir weiding, hout of dergelike behoeftes. 

In Desember 1997 het 170 nasies in Japan byeengekom om 'n verdrag te sluit 

oor klimaatsveranderinge, die kweekhuiseffek en die styging in die temperatuur 

van die aarde (Lemonick, 1997:52). 

Ook op ekonomiese vlak word daar van maatskappye verwag om aan sekere 

internasionaal-aanvaarbare sosiale en omgewingsnorme te voldoen. 

Reeds in 1989 bevind Von Keyserlingk (1989:12) dat gronderosie Suid-Afrika se 

grootste uitdaging op bewaringsgebied is. Sunter (1997:36) voer aan dat die 

gemiddelde plaas sy bogrond dertig keer vinniger verloor as wat dit geskep kan 

word. Die situasie word vererger deurdat plakkersgemeenskappe van die 

omgewing afhanklik is om te oorleef. Die feit dat die Karoo al hoe groter word, is 

ook kommerwekkend. 
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Tesame met die besoedelingsgevolge van verstedeliking is die grootste 

besoedelingsprobleem ten opsigte van Suid-Afrika se riviere die hoe 

konsentrasie soute en fosfate wat daarin voorkom, asook afvalstorting en 

onverwerkte riool. Die periodieke uitbreek van cholera getuig van die omvang 

van die waterbesoedelingsprobleem. 

Die Wet op Omgewingsbewaring (wat in Januarie 1998 gepromulgeer is) probeer 

veral die korporatiewe sektor aan bande le deur strenger vereistes en kriteria ten 

opsigte van besoedeling en die beskadiging van die omgewing. As deel van die 

internasionale arena, word daar egter reeds van Suid-Afrikaanse maatskappye 

verwag om te voldoen aan internasionale standaarde, waar die omgewing nie 

meer besit of gemanipuleer kan word nie. Daar heers kommer oor die feit dat 

daar nie genoeg gedoen word om verstedelikingsverwante besoedeling in die 

informele sektor aan te spreek nie. As Suid-Afrika as ontwikkelende land wil 

voldoen aan die hoe standaarde vir 'n skoon omgewing, moet die land omskep 

word in 'n land met 'n gesonde ekonomie, wat die standaarde kan bekostig. 

Dit wil dus voorkom asof die verontregtes (armes), in 'n paging om hul soms 

haglike situasie te transendeer, daartoe meewerk om 'n samelewing van nie

relasionele bewustheid in stand te hou. 

2.4.2.3 Ekonomiese veranderinge 

Branegan (1997:66), Coetzee (1994:10), Lombard (1993b:25), Schoombie 

(1996:19), Schoombie (1997:18-19), Sutherland (1998:62), Sunter (1993 en 

1997), asook Venter (1997), rapporteer die volgende tendense op ekonomiese 

terrein: 
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• lnternasionale herstrukturering van 'n bipolere wereld lei tot 'n 

multipolere/pluralistiese wereld. Ekonomiese blokvorming en regionalisme 

is aan die orde van die dag. Suid-Afrika tree as sterk regionale leier na 

vore. 

• Produksie word losgemaak van grondstowwe en arbeid, terwyl kennis in 

plaas van produksiefaktore mededingendheid bepaal. In Suid-Afrika 

berus meer as 70% van die totale uitvoere op goud. Op die lang termyn 

lyk dit egter of die land se afhanklikheid van een kommoditeit probleme 

kan oplewer (Vermaak & Strumpf, 1997:35). Die dalende goudprys en die 

krisis in die goudmynbedryf (Preece, 1997) is sterk aanduidings dat Suid

Afrika sy mededinging nog nie genoegsaam losgemaak het van 

grondstowwe nie. Toerisme, 'n belangrike element van werkskepping, 

word ook nog nie genoegsaam ontwikkel nie. Ook hier speel misdaad en 

geweld 'n bepalende rol. Die landbou word beskou as een van die groot 

bydraers tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. Klimaattoestande kan 'n 

dramatiese impak op die ekonomiese groeikoers van Suid-Afrika he, tensy 

die ratio tussen industriele en landbougroeikoerse verander. 

• lnternasionalisering van kennis, tegnologie, produkte en mededinging 

vind plaas. Sukses word nie meer gemeet aan wat geproduseer word nie, 

maar aan die reaksie op internasionale handel en markte. In teenstelling 

met Adam Smith se sogenaamde meer eenvoudige wereld, openbaar 

wereldklasmaatskappye nie net doelgerigte uitnemendheid nie, maar het 

hulle ook internasionale relasies en kontakte. 

• Hoewel internasionalisering baie voordele inhou, heers daar kommer oor 

wie die verloorders gaan help en wie in beheer is. Peter Sutherland, 

Voorsitter van die Overseas Development Council (1998:62), noem dat 
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internasionalisering verskeie uitdagings in die gesig staar. Hoe word daar 

byvoorbeeld verseker dat die 'vrugte' van internasionalisering na alle 

lande uitbrei, ontwikkelende lande ingesluit? Hoe besweer 'n mens die 

vrees dat die groei wat internasionalisering meebring, inherent 

destabiliserend van aard is? Hoe spreek jy die kommer aan van ryk nasies 

wat glo dat internasionale mededinging hul lewenstandaarde gaan laat 

daal? En hoe hanteer jy probleme soos omgewingsdegradering, siektes, 

migrasie, misdaad en terrorisme, wat nog verder gekompliseer word deur 

uitgebreide handel en beleggings? 

• Nadat Suid-Afrika vir soveel jare in isolasie en 'relasieloos' moes 

funksioneer, is dit geen maklike proses om die land se fokus van 

nasionaal na internasionaal te verander nie. Uitvoere word gekniehalter 

deur 'n gebrek aan internasionale mededingendheid. Uitvoernavorsing 

het getoon dat die Suid-Afrikaanse vervaardigingsbedryf van meet af aan 

'n kosteagterstand van minstens 15% het, vergeleke met ontwikkelde 

lande. Dit is voor die vervoerkoste na markte in ag geneem is en dui dus 

op 'n agterstand van Suid-Afrika as uitvoerder om op gesofistikeerde 

Eerstewereldmarkte mee te ding. Volgens Vermaak et al (1997:40) het 

Suid-Afrika se relatiewe uitvoermarkaandeel as 'n persentasie van die 

totale werelduitvoere vir die tydperk 1980 tot 1994 van 1,35% na 0,59% 

gedaal. 

• Esterhuyse ( 1997b: 18), Hawthorne ( 1997 c:26) en Schoombie ( 1996: 19) 

berig dat vir Suid-Afrika om 'n groeikoers in die omgewing van 6% te 

bereik, regstreekse buitelandse beleggings noodsaaklik is. Hoewel daar 

sedert April 1994 gunstige tekens van buitelandse beleggings was, het die 

netto invloei in die eerste kwartaal van 1996 gedaal tot 'n onbeduidende 

RO, 1 miljard. In Februarie 1997 word gerapporteer dat as gevolg van die 

regering se makro-ekonomiese strategie (GEAR) die sentiment oor die 

ekonomie op die kort termyn verbeter het. lnderwaarheid het buitelandse 



87 

beleggings van 1994 tot 1997 drasties afgeneem, terwyl die rand met 22% 

teenoor die dollar gedaal het, en talle groot beleggingsplanne afgeskaal is. 

"The main concern is that, unless Mandela clamps down on crime, big

ticket items like increased tourism, foreign investment and development 

projects ... will never materialize ... " (Hawthorne, 1997c:26). Volgens 

Anoniem (1997:7) sal geen donasie, hulp of buitelandse belegging van 

Suid-Afrika 'n suksesverhaal maak nie. Alie hulp is natuurlik welkom en 

bevorderlik, maar net Suid-Afrika self kan die klimaat en omstandighede 

skep wat tot sukses kan lei. 

• 'n Beweging van geo-polities/ideologiese beheer na ekonomiese en 

tegnologiese beheer. Buitelandse hulp aan ontwikkelende lande neem af, 

terwyl die vloei van fondse net die wenners onder die ontvangers 

bevoordeel. Hulp en investering gaan hand aan hand. "Trade, not aid" 

word die slagspreuk. Die Verenigde Volke-organisasie (WO) se 

Conference of Trade and Development (UNCTAD) berig dat 34% van 

direkte buitelandse beleggings na ontwikkelende lande gaan, maar dat 

84% daarvan na die 15 mees dinamiese van daardie lande gekanaliseer 

word. Die lnternasionale Monetere Fonds (IMF) en die Wereldbank dikteer 

toenemend die ekonomiese spelreels van ontwikkelende lande - en Suid

Afrika is geen uitsondering nie (Marais, 1993). 

As daar gekyk word na ekonomiese tendense op nasionale en internasionale 

vlak, wil dit voorkom asof Suid-Afrikaanse sakelui toenemend blootgestel word 

aan druk. Afhangende van die sakepersoon se lewensorientasie kan 'n 

belewenis van vasgevangenheid, objektifisering en hulpeloosheid in die 

teenwoordigheid van die veranderinge 'n realiteit word. 
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2.4.2.4 Tegnologiese veranderinge 

Die industriele tydperk is gekenmerk deur die elektronika (kommunikasie), olie 

en gas vir energie, plastiek as materiaal, elektrifisering van industriee en 

lugvaart, en elektrisiteit as tegnologie. In teenstelling met die industriele 

tydperk, vertoon die post-industriele/inligtingstydperk volgens Davos (1997:50), 

Handy (1994:23), Handy (1997:53), Pieterse (1995:10-11), Quittner (1997:42), 

Sunter (1997:24) en Toffler (1981) die volgende kenmerke: 

• lnligtingstegnologie ontwikkel uit digitale, mikrogolf- en optiese 

veseltegnologie na die integrasie van die rekenaar met kommunikasie. 

Toenemend vinniger kommunikasie - wat netwerkfunksies en 'n 

onbeperkte ruimtekonsep insluit - lei daartoe dat alle bekende 

kommunikasiegrense oorgesteek word. 

• Die rekenaar ontwikkel tot 'n in ligtingsapparaat en 

besluitnemingshulpmiddel. Kunsmatige intelligensieprogramme en vyfde

generasierekenaars tree op die voorgrond. In Februarie 1997 tydens die 

jaarlikse Wereld Ekonomiese Forum in Davos, Switserland word gestel 

dat ongeag die binnelandse politieke filosofie wat 'n land volg, die 

seeninge van groei slegs verkry word indien 'n land se ekonomie ten volle 

oop is teenoor die buitewereld. Die voordele wat inligting vir 

gemeenskappe inhou het egter ook nadele, wat setel in die gebrek aan 

beheer, norme om inligting te evalueer, en sensuur, waaronder ook die 

kwessie van privaatheid en die skending daarvan. In Suid-Afrika heers 

die kommer dat plattelandse gemeenskappe toegang tot rekenaars en die 

buitewereld ontneem word. President Thabo Mbeki veer aan dat ten 

spyte van oneweredige verspreiding, die wereld van netwerke steeds 

kragtig is. Volgens horn sou apartheid in 'n "gekonnekteerde" Suid-Afrika 

- met ander woorde, 'n Suid-Afrika gekenmerk deur die vloei van inligting 
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en kommunikasie, wat aansluiting vind by die siening van die samelewing 

van relasionele bewustheid - nooit gebeur het nie. 

• Die opkoms van die kennisrevolusie, wat Toffler (1981) as die derde golf 

beskryf. In teenstelling met die landbou- en die industriele rewolusies (die 

eerste en tweede golf) waar arbeid, grand, kapitaal en tegnologie 

vooruitgang verseker het, is kennis nou die bron van toekomstige rykdom. 

Maatskappye en individue besef dat hul sekuriteit gelee is in kennis - wat 

die stelling "ons werkers is ons beste bate" 'n realiteit maak. Dearlove, 

Jampol, Wallace en Riddle (1997:47) berig dat 78% van die wereld se 

sakeskole meer buitelandse aansoeke ontvang. "The figures suggest that 

many ambitious young managers are now building the qualification into 

their career game plan. For them, the question is no longer whether to do 

an MBA, but where and when ... these people are the supermodels of the 

business world." 

• Verandering van organisasievorm ten einde kennis en intelligensie te 

bestuur, word gerapporteer. Organisasies van die toekoms sal steeds 

organiseer, maar minder sigbaar wees. Melding kan gemaak word van 

global villages, netwerke, gesamentlike projekte en virtual corporations 

waar werkers nie fisies op dieselfde plek hoef te wees om 'n projek te 

voltooi nie. Die uitdaging is om 'n organisasie te bestuur wat bestaan, 

maar nie soos die gebruik of tradisie voorgeskryf het nie. 

• Tegnologiese kundigheid en beleid word 'n strategiese veranderlike in 'n 

land se ekonomiese beleid om 'n bepaalde struktuur te help skep. Die 

geldigheid en toepaslikheid van die tegnologie kan net teen die 

agtergrond van die ekonomiese, sosiale, institusionele en strukturele 

behoeftes van 'n gemeenskap beoordeel word. Dit bring mee dat daar nie 

net na tegnologiese ontwikkeling per se gekyk moet word nie, maar dat 
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ook die geldigheid daarvan in 'n gemeenskap in ag geneem moet word. 

Wat Suid-Afrika as Eerste- en Derdewereldse land nodig het, is nie net 

hoetegnologie nie maar 'n kombinasie van hoe-, konvensionele, 

tradisionele en onderhoudstegnologie. 

• Biotegnologie, met die grootste ontwikkelinge in fisika, molekulere 

biologie en 'n moontlike kombinasie daarvan. Die doel is die 'herontwerp' 

van produkte, gebaseer op die oordrag van gene - byvoorbeeld menslike 

groeihormone, klimaatbestande landbouprodukte, laboratoriumbereide 

vitamines en genetiese manipulasie. 

• Produksie moet losgemaak word van grondstowwe en arbeid. Dit lei tot 

materiale-tegnologie, waar materiale ontwerp en gemodifiseer kan word. 

Klei, titaan, en chemiese prosesse maak die kern uit van die 

hoetegnologie-gesintetiseerde materiale. Vermaak et al ( 1997:39-40) is 

van mening dat " ... mineral beneficiation, through the application of 

technology, is an avenue that requires much more serious exploitation in 

South Africa. The production to beneficiation ratio, i.e. the total mass of a 

commodity in beneficiated form expressed as a percentage of the output 

of that commodity as a first saleable in the case of minerals ... indicates 

that these minerals, with the exception of possibly copper, are still being 

exported mainly as raw materials." 

• Die ontwikkeling van energietegnologie as 'n moontlikheid, as gevolg van 

die strukturele verskuiwing van die Eerstewereldse ekonomie van 'n fokus 

op energie-intensiewe nywerheidsproduksie na 'n meer kennis-intensiewe 

dienstesektor. Olie en gas word nou aangevul deur son- en kernenergie. 

Die druk op maatskappye om lugbesoedeling te bekamp, maak die 

tegnologie toenemend belangrik. In Suid-Afrika gaan daar byvoorbeeld 

druk uit van die omgewingsgroep, Greenpeace, dat steenkool wat swawel 
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bevat op internasionale markte verbied moet word, wat wesenlike 

ekonomiese gevolge vir die steenkoolbedryf in veral die Witbankgebied sal 

inhou. Die Witskrif oor Wetenskap en Tegnologie en die Regering se 

voorlegging aan die Kamer van Handel en Nywerheid van die Nasionale 

Ekonomiese Ontwikkelings- en Arbeidsraad (Nedlac) dui op positiewe 

tekens van regeringskant om die belangrikheid van 'n nasionale raamwerk 

van innovasie en uitsetgeorienteerde mededingendheid te erken. 

Suid-Afrikaanse sakelui word dus blootgestel aan sowel Eerste- as 

Derdewereldse tegnologiese veranderinge wat kan bydra tot 'n belewenis van 

onbeheerbaarheid, gedwonge aanpassing om te kan oorleef en 'n gebrek aan 

vryheid van keuse indien 'n nie-relasionele orientasie uitgeleef word. Daar kan 

gepostuleer word dat die sakepersoon met 'n relasionele lewensorientasie 

hierdie veranderinge as geleenthede vir interaksie en samewerking kan benut, 

wat kan bydra tot sy belewenis van lewenssinvolheid. 

2.4.2.5 Demografiese en arbeidsveranderinge 

Delport (1993:10-11), Esterhuyse (1997a:13), Finansies & Tegniek (1993: 10-

13), Gibbs (1997:49), Handy (1994; 1997:39), Hawthorne (1997e:39), Lombard 

(1993a:23), Mittner (1996:27), Mittner (1997b:53), Nel (1993:20), Preece 

(1996:24), Sunter (1993:28), Sunter (1997:12) en Venter (1997:38,53,55) verwys 

na die volgende nasionale en internasionale tendense wat op Suid-Afrikaanse 

sakelui kan impakteer: 

• Die bevolkingsontploffing wat lande wat in die bevolking-versus

ontwikkelingsdilemma vasgevang is, met twee keuses laat, naamlik om 6f 

die bevolkingsgroei te verlangsaam 6f ekonomiese groei te versnel. In 

teenstelling hiermee, egter, is die tendens tans dat bevolkings in 

ontwikkelende lande vinniger groei as die ekonomie waarin hulle leef. 
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• Demografiese veranderinge kan in ses fases verdeel word naamlik die 

primitief-stasionere, pre-moderne, transisionele, moderne, modern

stasionere en post-stasionere fases. Elke bevolking beweeg deur die 

demografiese transisieproses - so byvoorbeeld het Europa een tot twee 

eeue geneem, wat gepaard gegaan het met langsame ekonomiese 

ontwikkeling. Oostenryk en Duitsland ondervind reeds 'n negatiewe 

bevolkingsgroeikoers, waar daar meer sterftes as geboortes voorkom. 

Ontwikkelende lande beweeg vinniger deur die oorgangstadia as lande 

wat tans deel van die ontwikkelde wereld uitmaak. In Suid-Afrika beweeg 

die verskillende bevolkingsgroepe teen verskillende tempo's deur die 

oorgangstadia. 

• Werkloosheid neem toe namate die bevolkingsontploffing en tegnologiese 

ontwikkeling toeneem. Dit is egter 'n internasionale tendens, en nie net 

van toepassing op ontwikkelende lande nie. Die Sentrale Statistiekdiens 

berig dat 30% van alle Suid-Afrikaners ouer as 15 jaar wat wou werk, teen 

die einde van 1996 geen werk gehad het nie. In Suid-Afrika lei 'n toename 

in werkloosheid onder veral jong mense tot hoer vlakke van frustrasie en 

sinisme. Veral diegene wat na die 1994-verkiesing hoe verwagtinge 

gekoester het, het daarna 'n skeptisme en pessimisme oor die toekoms 

openbaar. 

• 'n Beweging van werkers uit die formele sektor na die informele sektor. 

Die tendens kan toegeskryf word aan verskillende faktore, byvoorbeeld 

(onder andere) tegnologiese ontwikkeling, die herstrukturering van firmas, 

afdanking van personeel en uitbesteding van werk. Daar is 'n toename in 

selfwerksaamheid en entrepreneurskap, wat tot gevolg het dat 

werksekuriteit uitfaseer en verandering as 'n gegewe aanvaar moet word. 

Dit impliseer 'n totaal ander benadering ten opsigte van die sogenaamde 



93 

sielkundige kontrak tussen werknemer en werkgewer (Beukes & Vos, 

1996:32-37; Bews & Martins, 1996:43). Suid-Afrika het 'n formele 

arbeidsmark, maar die werkskeppingspotensiaal van die sektor is swak en 

tans kry net 1 uit elke 10 werksoekers in die sektor werk. Die informele 

sektor, met 'n laer loongrondslag, word dus uit noodsaak gebore. 

Regstellende aksie in Suid-Afrika het tot gevolg dat baie werkgeleenthede 

vir veral swart werkers (maar ook vroue en gestremdes) oopgegaan het; 

ongelukkig het dit ook gelei tot die verlies - vir die formele arbeidsmark -

aan heelwat kundigheid (Verster, 1996:32). Grootskaalse emigrasie van 

kundige werkers dra by tot hierdie probleem. 

• Die toename in entrepreneurskap en selfwerksaamheid het tot gevolg dat 

meer en meer vroue tot die arbeidsmark toetree. As gevolg van 

regstellende aksie in Suid-Afrika, het baie werkgeleenthede vir vroue 'n 

realiteit geword. Vroue in die arbeidsmark word egter nie op dieselfde 

grondslag en meriete as hul manlike ewekniee hanteer nie (Naidoo, 

1997:20). Volgens M011er (1995b:50-51) is vroue in Suid-Afrika ongelukkig 

oor werksgeleenthede, laer salarisse en gebrek aan onafhanklikheid (ten 

opsigte van werk, intieme relasies en die vreugde wat hulle uit die lewe en 

uit vriendskap put). Daar is reeds elders verwys na die verslag van die 

lnternasionale Arbeidsorganisasie (ILO) waarin gemeld word dat vroue 

wereldwyd langer ure werk, gemiddeld 25% minder as mans verdien en 

tydens 'n ekonomiese depressie heel eerste afgedank word (De Villiers, 

1996:21 ). 

• Die gebruik van tydsgrense word gevarieer en al meer maatskappye werk 

keusetyd (flexi-time) (Horowitz & Franklin, 1996: 13). Omdat al hoe meer 

mense entrepreneurs word en/of selfwerksaam raak (met ander woorde 

buite die formele sektor werk) werk hulle langer ure. Die herstrukturering 

van maatskappye lei ook tot verhoogde druk op alle werknemers om 



94 

langer en harder te werk. "New technologies may be fueling gains in 

productivity, but that means many people are working harder than before, 

especially since their lap-tops and cell phones stretch the office all the way 

home" (Gibbs, 1997:49). 

• Die ontwikkeling van 'n swart bemagtigingsgroep wat nie net deel word 

van Suid-Afrikaanse organisasies se topstrukture nie, maar 'n groeiende 

aantal swart entrepreneurs verteenwoordig, wat die voordele van 

bemagtigingsinisiatiewe geniet. Oak die beleggingswereld word betree. 

Hierdie tendens van die ekonomiese bemagtiging van swart mense maak 

'n noodsaaklike element van die Suid-Afrikaanse politiek uit. 

• Produktiwiteitsvlakke in ontwikkelde lande verskil dramaties van die in 

ontwikkelende lande. Syfers van die Reserwebank vir die tydperk 1991-

1995 toon 'n saamgestelde toename van 10,4% in arbeidsproduktiwiteit vir 

die totale tydperk. Produktiwiteit is 'n uiters belangrike faktor, maar dit 

word volgens kenners in sake- en mediakringe heeltemal verkeerd 

benader, en neem dus af in Suid-Afrika. Volgens Simoncelli (1997:16)" ... 

productivity just has to be improved, and quickly. We now need to get rid 

of the tunnel vision which we have unfortunately inherited from many years 

of isolation and protectionism." Lae produktiwiteit word dikwels toegeskryf 

aan die afstand van die groat markte af, maar Vermaak et al (1997:36) is 

van mening dat die afstandsfaktor maklik teengewerk kan word deur die 

opvoeding en opleiding van die arbeidsmark op te gradeer en die mark 

van nuwe tegnologie te voorsien. 

• Die kennisrevolusie en produktiwiteit van 'n land hou verband met die 

opleiding- en ontwikkelingsvlakke van 'n samelewing. Sunter (1993:100) 

stel dat " ... the three most important conditions of a winning nation are 

education, education and education (provided it is relevant). That means 
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education for life." In Suid-Afrika kan gewoonlik op skoolvlak onderskei 

word tussen privaat-, staats- en townshipskole, en die vlak van onderrig 

verskil soms dramaties. Volgens die RGN was die vlak van Suid-Afrika se 

openbare onderwys aan die einde van 1996 nie eers op die helfte van die 

wereldstandaard nie. Die Stelling is gestaaf deur die feit dat Suid-Afrika uit 

die 41 lande wat deelgeneem het, die swakste gevaar het. Wat wel in 

berekening gebring moet word is dat Suid-Afrika die enigste land uit Afrika 

was, en dat daar min ander ontwikkelende lande verteenwoordig was. Die 

nuwe Curriculum 2005-stelsel, wat nie net uitkomsgebaseerd is nie, maar 

ook interaksie, relasies en groepdeelname verseker, hou belofte in, maar 

dit sal heelwat later eers duidelik word of die stelsel 'n sukses is. Vermaak 

et al (1997:38) toon aan dat omtrent 35% van die ekonomies-aktiewe 

bevolking van Suid-Afrika 6f geen opleiding het 6f minder as standerd 4 

behaal het, en dus as ongeletterd beskou kan word. Die 

Wereldmededingendheidsverslag ten opsigte van besigheidsvlakke en 

tegnologie gee Suid-Afrika (vir 1993) 1,5 uit 10 vir ekonomiese 

ongeletterdheid, en 3, 1 uit 10 vir rekenaargeletterdheid. Die Groenskrif oor 

Vaardigheidsontwikkeling en die instelling van die sogenaamde National 

Quality Framework (NQF) as raamwerk om die vermoens en die sosiale 

en ekonomiese doelwitte van ons land, maatskappye en individue te help 

verwesenlik is 'n poging van regeringskant om die probleem aan te spreek 

(Gouws, 1997:15; Meyer, 1997:30). Venter (1997:41) is egter van mening 

dat "... the awful implication of the knowledge revolution for the 

development gap is this: knowledge, as a product of education, costs 

money- but it takes knowledge to make money." 

Gegewe die geweldige verskille tussen die verontregtes en die bevoorregtes in 

Suid-Afrika ten opsigte van 'n wye verskeidenheid aspekte, wil dit voorkom asof 

'n beweging van 'n nie-relasionele samelewing na 'n relasionele samelewing nie 

net tyd en kapitaal gaan verg nie, maar ook 'n geweldige inset van die kant van 
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sakelui. Hierdie situasie kan, in die lig van die lewensorientasie van die 

sakepersoon, 6f as 'n uitdaging 6f as 'n bedreiging in die omgewing beleef word. 

2.4.2.6 Waarde- en houdingsveranderinge 

Die veranderinge op die gebied van die politiek, die ekonomie, die tegnologie, 

die demografie en arbeid het nie net op Suid-Afrikaanse sakelui 'n impak nie. Dit 

het ook veranderinge in waardes en houdinge tot gevolg, wat die 

lewensorientasie van die sakepersoon verder be"lnvloed (Rokeath, 1960). 

Volgens Badenhorst (1993b:20), Chama (1996:38), Esterhuyse (1997a: 13), 

Esterhuyse (1996c:16), F&T Weekly (1997:7; 1996:7), Gibbs (1997:49), Handy 

(1997; 1994), Lacayo (1997a:33), Mittner (1997:53), Sunter (1997; 1993), Usher 

(1997a:37), Van Biema (1997:60) en Venter (1997) kan die volgende tendense 

op nasionale en internasionale terrein identifiseer word: 

• Daar is 'n verskuiwing van modernisme, gekenmerk deur rede (logika) as 

die primere arbiter van die waarheid, na postmodernisme. Kenmerkend 

hiervan is" ... the loss of a sense that there were absolute truths, but even 

more, a loss of the will to search for absolute truths ... Truth is seen as 

constructing a useful mental or psychological explanation for what 

happens to the individual ... life is thought to be too complex for cross

situational consistency. Identity is thus fragmented, and people are 

encouraged to live dissociated lives, mentally separating the events of one 

context from those in another ... " (Worthington, 1993:269). Die klem is 

dus op individualisme, keuse en 'n afname in vervreemding. 

• Die klem op rasionaliteit in die modernisme het gelei tot " ... the exclusion of 

vast areas of human life from discourse. According to this standard it was 

meaningless, and even impossible, to talk with rational integrity about 

subjects such as ethics, culture, religion, the meaning of life ... " (Rossouw, 
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1994:57). Die postmodernisme het 'n breer rasionaliteit ten doel, waar nie 

net stellings wat aan die vereistes van empiriese verifieerbaarheid 

voldoen, as betekenisvol aanvaar word nie. "Other kinds of statements 

and stories that can make a contribution towards understanding culture, 

religion, ethics, etc. are also considered as legitimate means of conveying 

knowledge of our world in its multifaceted reality" (Fekete, 1988, in 

Rossouw, 1994:58 en Burrel, 1981, in Rossouw, 1994:58). Hierdie 

navorsing oor lewenssin is dus gepas in die heersende 'tydsgees'. 

• Modernisme het tot gevolg gehad dat die pre-modernistiese siening van 

rasionaliteit, gesetel in 'n onderskeid tussen transendent (Godheid) en 

immanent (wereld), vervang is deur 'n "subjek"- en "objek"-onderskeid. 

Waar ekonomiese bedrywighede gesien is as deel van 'n grater geheel 

(gemeenskap), word die verhouding tussen teologie en ekonomie 

verbreek. Ekonome begin fokus op die meganika van ekonomie, in 

kontras met die uiteindelike doel en morele dimensies van die ekonomie. 

Self-command, waar die individu homself nie as ge·isoleerd beskou het 

nie, maar as lid van 'n groot gemeenskaplikheid, word in die modernisme 

vervang met eiebelang. Menslike vervreemding, omgewingsbesoedeling 

en ander sosiale siektes in die huidige postmodernistiese fase 

" ... convinced people in business, and in other walks of life, that social 

engineering should be complemented with social steering. The 

reintroduction of a moral dimension in business . . . testifies that the 

unfortunate episode of isolation between ethics and economy is drawing to 

a close, or at least that the script of the old play has been radically altered" 

(Rossouw, 1994:135). 

• 'n Vervreemding van politiek vind plaas, wat verband hou met die afname 

in salvation by society or faith (2.4.2.1 ). Die oorsaak word gevind in 'n 

afname in die geloof dat politici oor die vermoe of eerlikheid beskik om 
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behoorlik aan te pas by snelveranderende omstandighede. Suid-Afrika 

word gekenmerk deur twee groepe naamlik diegene wat die tendens van 

onttrekking van westerse samelewings volg tesame met diegene wat 

sinies en pessimisties geword het as gevolg van 'n gebrek aan 

lewensverandering, en die verontregtes wat steeds glo dat hul redding in 

die politiek le. Suid-Afrika se toekoms is in die weegskaal omdat diegene 

wat veronderstel is om van beter te weet, nie meer omgee vir die 

gedragsnorme en waardes wat 'n verskil kan maak nie. "They have been 

hijacked by a culture of indifference. Cynicism is not only the child of 

indifference. It is also the end of creative thought, imaginative initiatives 

and inspiring role-models" (Esterhuyse, 1996c: 16). 

• Lande met gesentraliseerde tradisies word gekenmerk deur 'n 

aangeleerde hulpeloosheid. Die wereld word gekenmerk deur die nuwe 

soort burger: " ... one whose instinctive reaction is to look to the state for 

the education of his children, for the health of his family, for monetary 

assistance in hard times, for employment as a last resort and for care in 

his old age" (Gibbs, 1997:49-50). Die ou sosiale kontrak dat daar in slegte 

tye hulp sal wees, is egter besig om op internasionale vlak te verdwyn. 

Suid-Afrika is vasgevang in 'n soortgelyke aangeleerde hulpeloosheid, en 

net as landsburgers die ingesteldheid kan verander, sal hulle beset dat dit 

grotendeels in die hande van die individu le om 'n suksesvolle ekonomie 

en samelewing te bou. 

• 'n Toename in individualisering, met 'n afname in gesag en 

verantwoordelikheid in sosiale en ekonomiese bedrywighede na meer 

intieme sfere. lndividue raak dus net betrokke by sosiale en ekonomiese 

bedrywighede binne hulle persoonlike leefwereld. Die jonger generasie is 

nie net meer individualisties-georienteerd nie, maar raak ook gouer 

gefrustreerd met die burokrasie. Hulle wil graag die nodige ruimte he om 
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entrepreneurs te kan wees. In aansluiting by die ubuntu-filosofie het 

mense ander nodig om waarlik hulself te wees - 'ek' het 'ans' nodig om 

ten volle 'ek' te wees. In teenstelling met ontwikkelde lande waar 

individualisering toeneem, word ontwikkelende lande met 'n groat 

persentasie van verontregtes steeds gekenmerk deur 'n kollektiewe, 

relasionele orientasie (Rieger & Blignaut, 1996:35). In Suid-Afrika is daar 

'n toename in individualisering op die hoer ekonomiese strata van die 

samelewing, terwyl die laer sosiale klasse (verontregtes) gekenmerk word 

deur laer individualiseringsprosesse. Stevens en Lockhat (1997:250) 

bevind dat daar in Suid-Afrika onder swart adolessente toenemend 'n 

verskuiwing van kollektiewe na individualistiese idees plaasvind. Handy 

(1994:42) vra tereg: "Who, we must wonder, will be the 'We' to whom we 

would want to belong? Is it the minimalist virtual organization? Or our 

current 'edge city' in suburbia? Or the dissappearing family? Can a 

personal network substitute for these?" 

• Die waardes van ryk nasies verskuif van selfbevrediging en oormatige 

verbruikersgedrag na gesondheid en lewenskwaliteit. Hedonisme word 

vervang deur 'n soeke na 'n outentieke betekenis van die lewe. Die jonger 

generasie verwerp hul ouers se materialistiese ambisies. Daar word 

onderskei tussen behoeftes wat sentreer om daardie dinge wat die lewe 

onderhou (goedere en dienste) en die geld om daarvoor te betaal teenoor 

die behoefte om 'n antwoord te kry op die vraag "Hoekom?" en insig te kry 

in die essensie van die lewe. Gibbs (1997:49) vra: "If we are so rich, how 

come we' re not happy?" Bestedingspatrone suggereer dat 'n mate van 

hedendaagse stres voorkom as gevolg van die stryd om by te bly by 

steeds stygende verwagtinge. Gegewe die geskiedenis van die grootste 

persentasie inwoners in Suid-Afrika (verontregtes), is dit egter te verstane 

dat van die twee soorte behoeftes, die behoefte aan materiele voordele 

tans baie swaarder weeg. "There is something about even a glimpse of· 
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poverty, much less the experience of it, that leaves scars, of humiliation 

and terror and a resolve not ever to live there again ... "(Gibbs, 1997:49). 

• Religieuse bewegings se getalle verander as gevolg van die klem op 

individualistiese spirituele waardes en die soeke na 'n alternatief vir 

materialistiese ambisie. Met die koms van die Internet kan mense hul 

idees oor geloof, religie en spiritualiteit toets. "We stand at the start of a 

delicate dance of technology and faith - the marriage of God and the 

computor networks" (Chama, 1996:38-44). Volgens Van Biema (1997:60) 

vertoon die Joodse mistisisme 'n oplewing onder jonger mense met 'n 

behoefte aan meer individuele spiritualiteit. Daarteenoor berig Usher 

(1997a:37-41) en Lacayo (1997a:33-34) dat waar religie en die junk

kultuur ontmoet, vreemde kultusse voorkom. Kenmerkend van hierdie 

kultusse is 'n sterk klem op besit, manipulering en beheer, en 'n element 

van straf en aandoen. Daar kan gepostuleer word dat gegewe die 

herlewing van spirituele waardes, 'n beweging na beide 'n kultuur van nie

relasionele bewustheid (kultusse) en relasionele bewustheid (individuele 

spiritualiteit) plaasvind. 

• Die vermenging van Europese en Afrika-waardes lei tot die ontwikkeling 

van 'n unieke korporatiewe styl in Suid-Afrika. Die Afrika-humanisme het 

insiggewende praktiese implikasies vir korporatiewe styl deurdat dit die 

kulturele teelaarde is vir waardes soos kreatiewe samewerking, relasies, 

empatiese kommunikasie en spanwerk. Ubuntu hou die belofte in van 

breer aandeelhouding en beweeg weg van die reg van bestuur om alleen 

besluite te neem, en in die rigting van deelnemende besluitneming. 

Volgens Sunter (1993:60) is Europees-georienteerde waardes soos 

stiptelikheid die siel van 'n besigheid (time is money). Die totstandkoming 

van 'n unieke Suid-Afrikaanse sakekultuur behoort die beste praktyke uit 

albei werelde in 'n unieke korporatiewe styl te integreer. Manning 
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(1996b:16) sien die proses as 'n paradoks waar Suid-Afrikaanse 

organisasies daarna street om wat mededingendheid betref, "wereldklas 

te wees", terwyl hulle in werklikheid steeds plaaslik/nasionaal aard 

(Mittner, 1997a). "How to think global, even while they act parochial. How 

to get into shape overnight - even while taking steps that 'everyone 

knows' will handicap them. How, to borrow a word coined by Sony, to 

glocalise themselves." 

• Die demokratisering van die werkplek en die normalisering van 

bestuur/werker-betrekkinge vorder nie na wense nie. Volgens 'n verslag 

deur die Amerikaanse International Survey Research (ISR) van Chicago 

het relasies die afgelope twee jaar versleg en raak die houdings en 

persepsies van werkers meer negatief. Die vernaamste probleemterreine 

is werksomstandighede, persepsies van bestuur, werksekerheid en 

werkerdeelname (Hofmeyr, 1997:32). Soortgelyke negatiewe persepsies 

ten opsigte van bestuur word ook genoem in 'n vorderingsverslag van die 

Nasionale Produktiwiteitsinstituut (NPI) oor 'n produktiwiteitsveldtog wat 

landwyd saam met Nedlac en Cosatu onderneem is. Daar is egter reeds 

talle voorbeelde waar vakbonde deur middel van hul beleggingsafdelings 

deelneem aan die ekonomie. Namate die tendens toeneem, behoort die 

arbeidsomgewing te stabiliseer. Die navorser postuleer dat die polarisasie 

tussen werker en bestuur teruggevoer sou kon word na 'n ingesteldheid 

van aktiewe agent en passiewe pasient, waar relasies deur konflik, 

manipulering en besit gekenmerk word. 

• Daar is sprake van die ontwikkeling van 'n ander soort apartheid, naamlik 

die wegbeweeg van 'n nasie wat op grond van ras verdeel is na 'n nasie 

wat op grond van sosiale klas verdeel is. Met die opkoms van 'n 

geemansipeerde klas swartmense vind daar tans 'n natuurlike 

integrasieproses in tradisioneel-wit woongebiede en skole plaas. "School 
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benches across the country are being shared by children of all hues. A 

new, largely colour-indifferent, generation of the elite is preparing to 

emerge with common ambition and common qualities for realizing these 

ambitions" (Venter, 1997: 188). Die verontregtes wat nie deel van hierdie 

elite geemansipeerde klas word nie, bly egter steeds vasgevang in 'n 

leefwereld wat gekenmerk word deur township-skole (2.4.2.5), groeiende 

plakkerskampe, misdaad, besoedeling (2.4.2.2) en 'n belewenis dat die 

wereld 'n landskap van nie-relasionele bewustheid is. F& T Weekly 

(1996b:7) berig dat 'n ander soort apartheid oak in die sakewereld aan't 

ontwikkel is. Terwyl swart sakelui eindelose geleenthede in Suid-Afrika 

raaksien, geleenthede vir hul kinders raaksien in skole en op universiteite, 

en die langtermyn toekoms van Suid-Afrika as rooskleurig beskou, lyk die 

korttermynvooruitsigte vir wit sakelui nie rooskleurig nie, is skole en 

universiteite se standaarde aan die daal, en word daar slegs gewag op die 

afskaffing van valutabeheer, sodat hulle hul geld uit die land kan neem. 

Daar word geredeneer dat die onderliggende faktor 'n sekere ingebore 

rassisme onder witmense is, wat net soos armoede, generasies gaan 

neem om van ontslae te raak. Die wyduiteenlopende vertrekpunte van 

swart- en witmense dui daarop dat Suid-Afrika steeds 'n verdeelde nasie 

is, gebaseer op ras, met geen ware konsensus nie. Daar kan dus 

gepostuleer word dat Suid-Afrika gekenmerk word deur verdeeldheid -

hetsy rasgegrond of klasgegrond - met 'n verskuiwing in die rigting van 

klas namate die ekonomie ontwikkel en daar meer geleenthede vir 

verontregtes oopgaan. 

Dit wil voorkom asof die twee uiteenlopende sienings van die samelewing as 

relasioneel al dan nie, nie net op Suid-Afrikaanse sakelui se lewensorientasie, 

lewenswyse, gebruike en praktyke betrekking het nie. Dit word oak in 

verandering op politieke, ekonomiese, tegnologiese, demografiese, normatiewe, 
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arbeids- en sosiale terrein weerspieel, en het dus 'n voortdurende invloed op die 

sakepersoon en sy orientasie. 

Die veranderinge in waardes en houdings blyk veral vir die veranderingproses in 

Suid-Afrika relevant te wees. Die sakepersoon wat aan die veranderinge in die 

omgewing (ook die onmiddellike Suid-Afrikaanse omgewing) blootgestel word, 

kan 6f 'n gewaarwording van vasgevangenheid 6f transendering en groei beleef, 

afhangende van sy lewensorientasie teenoor die veranderinge. 

2.4.3 Bestuursideologiee en -tendense 

Sakelui word nie net blootgestel aan veranderinge op politieke, ekonomiese, 

tegnologiese, demografiese en arbeidsterrein, en aan waarde- en 

houdingsveranderinge nie. Omdat hulle in die sakewereld staan, is die rol en 

impak van bestuursteoriee van wesenlike belang, aangesien dit 'n invloed op 

organisatoriese lewenstyl het. Vervolgens word relevante bestuursteoriee 

bespreek, met verwysing na sowel die twee uiteenlopende sienings van die 

samelewing binne die eksistensiele paradigma as die bipolere aard van 

lewensorientasie. 

Die samelewing is besig om 'n fundamentele verskuiwing van outoritarisme na 

deelname te ondergaan. Hierdie verskuiwing sou kon aansluit by die navorser 

se postulaat dat die belewenis van 'n landskap van nie-relasionele bewustheid -

na die 1994-verkiesing - 'n landskap van relasionele bewustheid as teenpool 

stel. Hierdie verskuiwing en verbreding van paradigmas vereis daadwerklike 

veranderinge in die mens se aanname van hoe suksesvolle organisasies behoort 

te funksioneer. Dit affekteer waardes, strukture, rolle, prosesse, vaardighede en 

die aard van interaksies in elke organisasie (Mclagan & Nel, 1996: 13). 

Bestuurslui word oorheers deur 'n poging om die verskuiwing in die korporatiewe 

wereld te verstaan. 
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Stoner (1982:32) is van mening dat bestuursteoriee en -beginsels dit makliker 

maak om doeltreffender te funksioneer as 'n bestuurder. "Without theories, all 

we have are intuition, hunches, and hope, which are of limited use in today's 

increasingly complex organisations". Bestuursteorie het 'n aantrekkingskrag vir 

diegene in bestuur wat vooruit wil gaan. Deesdae het dit egter ook die mark 

betree van diegene wat bang is om agter te raak. Die bestuursomgewing word 

gekenmerk deur sakeskole, konsultante en bestuursdenkers wat almal hul idees 

vir geld verruil (Micklethwait & Wooldridge, 1997:49-50). Die bestuursomgewing, 

wat immuun is teen ekonomiese siklusse, se sukses is 'n weerspieeling van die 

behoeftes aan produkte van die bedryf. 

Die sukses en omvang van die bedryf het egter 'n effek op die gehalte van die 

idees wat geproduseer word. " ... the industry's relentless appetite for more fuel -

more idees to process, print, sell and regurgitate - has helped to make it a 

peculiarly faddish discipline, where ideas are grabbled at rather than matured. In 

other words, the industry has often driven the theory rather than the other way 

round" (Micklethwait et al, 1997:50). Volgens die outeurs word die sakewereld 

gekenmerk deur 'n bestuursmode waarin die lewenssiklus van 'n idee van 'n 

dekade na 'n jaar of minder gekrimp het. Bestuurders wat probeer om by te bly 

met die nuutste denkrigtings vind dikwels dat teen die tyd dat 'n idee 

ge·implementeer is, dit verouderd lyk. Die probleem met hierdie nuwe idees is 

nie die nuwe idee per se nie, maar dat die idees mekaar weerspreek. 

2.4.3.1 Die bipolere aard van bestuursideologiee 

Dit wil voorkom asof firmas en individue, as gevolg van 'n weerspreking van 

idees, in 'n tweestryd verkeer. Dit weerspieel 'n dieper intellektuele verwarring, 

wat ontstaan as gevolg van twee radikaal-opponerende filosofiee. 
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Bestuursteoriee behoort gewoonlik aan een van die twee skole, wat elk deur 'n 

ander filosofie van die menslike natuur ge·inspireer word, en wat tot gevolg het 

dat die bestuurspraktyk tussen hierdie twee pole ossileer. 

Die wetenskaplike bestuursteorie word gebaseer op die idee dat werkers 

rasionele entiteite is wat deur die bevrediging van ekonomiese en fisiese 

behoeftes gemotiveer word (Stoner, 1982:38). In aansluiting hierby word die 

klassieke bestuursteorie gegrond op beplanning, organisasie, beheer en 

monitering ten opsigte van die werker. Hierdie siening van die mens as 'n objek, 

wat besit en gemanipuleer kan word, sluit sterk aan by die eksistensiele siening 

van die samelewing as nie-relasioneel, vervreemd en konflikterend van aard. 

Aan die ander kant word die humanistiese bestuursteorie gebaseer op die 

siening dat die werker 'n intelligente, kreatiewe en selfmotiverende mens is, en 

dat dit die bestuurder se taak is om die beste in die werker na vore te bring 

(Micklethwait et al, 1997: 19; Stoner, 1982:40). Die siening van die mens as 'n 

outentieke en unieke wese in die groeiproses, gekenmerk deur interaksie en 

kommunikasie, stem ooreen met die samelewing as landskap van relasionele 

bewustheid. Die hele debat random "harde" en "sagte" bestuur ontstaan uit 

bogenoemde gepolariseerde vertrekpunte. 

Daar is pogings om die twee uiteenlopende sienings van die humanistiese en 

rasionalistiese skole te integreer. Drucker (1983, 1974, 1954) is van mening dat 

om anargie en vervreemding te vermy, sagter idees soos bemagtiging met 

harder idees soos doelwitbestuur gemeng moet word. Hy poog dus om 'n balans 

te verkry tussen die beste uit beide skole. 

'n Chronologiese uiteensetting van die ossilering tussen die twee skole sou soos 

volg daarna uitsien: 
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Die eerste teorie in die formaat van wetenskaplike bestuur, het tot na die tweede 

Wereldoorlog aanhang gehad. Die humanistiese teorie vind sy aanhang in die 

1950-1960's onder die vaandel van menserelasies. Die 1980's word gekenmerk 

deur die sagter benadering wat toenemend deur die harde werklikheid oorskadu 

word. In die vroee 1990's is die dominante bestuursteorie re-engineering, wat 

gekenmerk word deur downsizing en afleggings, wat poog om Taylorisme aan 

die eeu van die rekenaar te koppel (Micklethwait et al, 1997:20). Die resultaat 

kan soos volg saamgevat word: Niemand is seker van sy langtermyn 

werkstoekoms nie; mense het minder tyd om langtermyn vertrouensverhoudinge 

en relasies aan te knoop; vriende word omskep in vyande en bestuur word 

versoek om vrywillig saam te werk in sy eie vernietiging. "The trouble with re

engineering when it is done badly - which it mostly is - is that it leaves people 

shattered, even the people left behind" (Handy, 1994). 

Die laat 1990's word gekenmerk deur 'n wegbeweeg van hierdie wantrouige, 

konflikterende en vervreemde klimaat na 'n meer mens- en relasiegeorienteerde 

uitkyk. In Suid-Afrika was die 1994-verkiesing 'n stimulus om hierdie proses aan 

te help. Bestuursteorie tans word gekenmerk deur 'n klem nie net op waardes 

en norme nie, maar ook op 'n mengsel van religie, filosofie en selfhelptegnieke. 

So kan Coveyisme (1989, 1994) gesien word as totale gehaltebestuur vir die 

karakter, re-engineering van die siel. Die idee dat besighede die individu se 

gevoelens in ag moet neem, vind gestalte in Cooper en Sawaf (1997) se konsep 

van emosionele intelligensie, terwyl oosterse en westerse spirituele tradisies 

aanhang vind. Die tydperk word dus gekenmerk deur 'n meer holistiese 

benadering ten opsigte van bestuur. Daar sou 'n verband getrek kon word 

tussen die oplewing van die spiritualiteit van die individu onder veral ontwikkelde 

nasies (2.4.1 en 2.4.2.6). 

Dit mag ver verwyderd van bestuur klink, maar baie van die nuutste idees vind 

hul oorsprong in die humanistiese teorie. "Besides, the thinkers are only 
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responding to their market. Companies feel that they have re-engineered the 

soul out of their organizations - and that they need to restore that soul ... " 

(Micklethwait et al, 1997:362). 

'n Soortgelyke verklaring sou aangebied kan word vir die inkorporering van 

Afrika-filosofie en -waardes (2.4.1 en 2.4.2.6) by die Suid-Afrikaanse bestuurstyl. 

Die poging om Suid-Afrika te g/oca/ise (Manning, 1996:16; kyk 2.4.2.6) sluit nou 

aan by Drucker se siening dat daar na 'n balans tussen die beste uit beide pole 

gestreef moet word. 

2.4.3.2 Nasionale en intemasionale bestuurstendense 

Gegewe die veranderinge op ander terreine in die samelewing, rapporteer Allen 

(1996:26-31), Hamel en Prahalad (1994), Handy (1997), Huysamen (1996:34), 

Lee (1997:35), Manning (1997:17), Micklethwait et al (1997), Nel (1997:17), 

Renton (1997:18) en Teke (1997:23) ook die volgende tendense in 

bestuurskonsepte op nasionale en internasionale vlak: 

• Korporatiewe besit word toenemend op 'n politieke manier hanteer waar 

mag verdeel word. Die uitvoerende funksie (bestuur) word van die 

wetgewende funksie (aandeelhouers) geskei, terwyl 'n jurie van 

rekenmeesters en ander waarnemers die reels neerle. "Rather than being 

formal corporations, companies should be 'membership communities' -

the members being anyone, from workers to customers who have a stake 

in the enterprise" (Handy, 1994:148-165). 

• Plat organisasiestrukture, wat bemagtiging van werkers voorstaan en lei 

tot 'n ander organisasievorm. Bemagtiging van die werker sluit die 

volgende in: die aanvaarding van ander kulture, uitskakeling van 
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diskriminerende praktyke, effektiewe kommunikasie, besluitneming, 

opvoeding, en lewensvaardighede. 

• Die debat rondom die grootte van die organisasie het veroorsaak dat 

kleiner organisasies meer aanhang geniet. Dit lei weer tot 'n verskuiwing 

van 'n beheermodel na 'n entrepreneurskapsmodel. 

• Daar is toenemend klem op kernvaardighede, wat lei tot 'n doughnut

organisasiestruktuur, waar slegs die vaardighede wat vir die organisasie 

essensieel is, behoue bly, terwyl die res uitbestee word. Die toename in 

portfolio people en selfwerksaamheid hou hiermee verband. 

• Desentralisasie vervang die belangrikheid van formele beheer en die idee 

dat elke organisasie as 'n selfonderhoudende entiteit bestaan, met die 

klem op prosesgeorienteerdheid. Joint ventures onderskryf so 'n 

verbonde (connected), grenslose ingesteldheid by organisasies. 

• Die kennisrevolusie lei tot veranderde metodes om kennis aan te moedig 

en in nuwe produkte te omskep. Die lerende organisasie word beskou as 

'n proses (in teenstelling met 'n produk) wat gebou word op persoonlike 

bemeestering, gedeelde visie, spanfunksionering en " ... mental models, 

which are deeply-held, internal images of how the world works ... " (Allen, 

1996:26). lnnovering en 'n passie om te eksperimenteer - en dus ook 'n 

bereidwilligheid om te misluk - gaan hiermee gepaard. 

• Fokus op vernuwing (renewal) waar beproefde idees en praktyke 

ondersoek en bevraagteken word, en geskrap word as hulle nie die paal 

haal nie. Daar word van bestuur verwag om die ewewig van die 

organisasie te versteur. Die vermoe om die ewewig van die organisasie te 

versteur en entrepreneurskap is albei kernvaardighede, wat 
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netwerkvorming bevorder en dus van die belangrikste boustene van 

vernuwing is. Daar is 'n verskuiwing van transaksionele na 

transformerende leierskap, gekenmerk deur inspirasie, bemagtiging, 

spanwerk, openheid, vryheid en groepsgerigtheid. 

• In teenstelling met Drucker se siening dat organisasies onder die 

leierskap van normale mense moet kan funksioneer, bou die 

bestuursteorie voort op die 'supermens' -element. Die klem is op 

visionere, transformatiewe en normatiewe leierskap, waar die 

onortodokse (maverick) leier positiewe aanhang geniet. "So where does 

that leave the modern boss? The simple answer is: overworked ... far 

from easing the job of a leader, management theory seems to have made 

it more difficult - in fact, well nigh impossible" (Micklethwait et al 

1997:194). 

• Op middelbestuursvlak draai die debat nie meer om die uitfasering van 

die middelbestuurder nie. Die klem het verskuif na mid-level 

perspektiewe, wat as 'n noodsaaklike element beskou word. Die vraag is 

dus nie meer of daar middelvlakbestuurders moet wees nie, maar hoe om 

hulle aan te wend sonder om in hul swakheid (hierargiebou en 

papierwerk) vas te val. 

• Moderne organisasies beklemtoon die instinktiewe, teenoor suiwer 

rasionaliteit. Visie, 'n moderne weergawe van strategie, gee die 

organisasie 'n gewaarwording van missie en rigting - maar sonder die 

koste en die beperkings van beplanning. 

• Die inkorporering van waardes, wat die kernoortuigings oor doeltreffende 

sakepraktyk, riglyne vir gedrag en deurlopende prioriteite vir bestuur en 

werkers uitspel (2.4.2.6). Die studie van korporatiewe etiek is een terrain 

van die bestuursteorie wat hierby aansluit. Organisasiekulture word 
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gekenmerk deur wedersydse vertroue, waardes, en passie vir die werk. 

Selfdissipline en selfbestuur is aan die orde van die dag. 

• Klem op die rehumanising van organisasies, waar die geobjektifiseerde 

verwysing na 'menslike hulpbronne' vervang word deur 'mense'. In 

teenstelling met selektiewe, geheime en beperkte kommunikasie, word 

kommunikasie gekenmerk as oop, uitdagend en ryk. "Changing what's 

said, how it's said, and who is involved makes all the difference in the 

world" (Manning, 1997:19). 

• Die inkorporering van Quantum-teorie beginsels, wat postuleer dat alle 

materie en denke uit energie bestaan. Dit lei tot veranderde denke oor 

motivering, gesondheid, streshantering, persoonlike groei, spiritualiteit en 

organisasiekultuur. Neuro Linguistic Programming (NLP) fokus op beter 

programmering van die mens, sodat positiewe denke ou negatiewe 

denkpatrone vervang. In aansluiting hierby fokus Psycho-Neuro 

Immunology (PNI) op die skakel tussen die denke en die liggaam, wat 

verband hou met stres en siekte (Lee, 1997:35). Energie en gees word 

sinonieme begrippe en die rol wat die aarde en die mens in die kosmos 

speel, staan op die voorgrond (De Villiers, 1998:61 ). Ubuntu draai om 

kollektiewe spangees/siel wat verband hou met organisasiekultuur. 

Shutte (1993:52) rapporteer dat skrywers oor Afrika-filosofie saamstem 

dat seriti (kragveld van energie) die mees fundamentele begrip in 'n 

tradisionele Afrika-wereldbeskouing is. Tempels (1959, in Shutte, 

1993:53) stel dat in teenstelling met Europese filosofie, wat op being of 

substansie fokus, die tradisionele Afrika-denke rondom energie/krag 

sentreer: " .. they speak, act, live as if, for them, beings were forces. 

Force is not for them an adventitious, accidental reality. Force is even 

more than a necessary attribute of beings: force is the nature of being, 

force is being, being is force". Mbigi (1998:46) voer aan dat die 

solidariteitsgees agter ubuntu besielend is, want dit raak die diepte van 
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die mens se emosie en gees. Die mens het nodig om sy emosionele en 

geestelike energie in te span om uit te styg in die lewe. Volgens Mbigi 

stel energie en gees die mens in staat om sy bestaande persoonlike 

omstandighede te verbeter en om 'n buitengewone presteerder te word. 

• Die motivering van werkers deur die stretch-beginsel, wat die volgende 

impliseer: "Trying for huge gains, without telling people how to get there" 

(Micklethwait et al, 1997:175). Hamel en Prahalad (1994) sien die 

stretch-beginsel as die aanwending van die visie vir die toekoms om 

werkers te inspireer om 'n entjie verder te gaan as normaalweg. Om 

stretch-teikens te bereik, gebruik mense die een onbeperkte hulpbron tot 

hul beskikking - hul eie tyd. "I'm seeing all around this country people 

working evenings, working Saturdays, working Sundays to achieve stretch 

targets" (Kerr, 1995, in Micklethwait et al, 1997:175). 

Dit wil dus voorkom asof die veranderinge op politieke, ekonomiese, arbeids-, 

normatiewe en sosiale terrein ook op nasionale en internasionale vlak 

gereflekteer word in bestuurspraktyke en die ontwikkeling van bestuursteoriee 

en -rigtings. 

Gegewe die veranderinge op nasionale en internasionale vlak, wil dit voorkom 

asof Venter (1997:24) se stelling dat dinge in Suid-Afrika gelyktydig beter en 

slegter gaan, nie verkeerd is nie. Die paradoks is inderdaad besig om Suid

Afrika met die sosiale en politieke hoofstrome in die wereld in lyn te bring. Dit 

wil voorkom asof die twee uiteenlopende sienings van die samelewing as 

relasioneel, al dan nie, soos gemanifesteer in die lewenswyses, oortuigings, 

waardes en ingesteldhede van Suid-Afrikaners, in Suid-Afrika relevansie het. 
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2.5 HOOFSTUKINTEGRASIE 

Die doel van hierdie hoofstuk was om die invloed van die sakepersoon se 

ingesteldheid ten opsigte van sy gesitueerdheid op sy belewenis van lewenssin, 

uit die literatuur te konseptualiseer. Ter bereiking van hierdie doel, bied die 

navorser die volgende argumente aan: 

Uit die navorsing wat in 2.1.2 weergegee word, wil dit voorkom asof die 

polarisasie van positiewe en negatiewe by lewensorientasie in verband gebring 

kan word met 'n relasionele teenoor 'n nie-relasionele bestaan. Daar kan 

gepostuleer word dat 'n positiewe lewensorientasie in relasies, deelname en 

kommunikasie manifesteer, wat tot verhoogde gesondheid, heelheid, 

aanpasbare sielkundige funksionering en persoonlike welstand lei. Hierdie 

lewensorientasie blyk dus nie net voordelig vir die individu te wees nie, maar 

behoort ook sy vertolking en hantering van die omgewing in so 'n mate te 

be'invloed dat hy die lewe as sinvol beleef. As teenpool manifesteer 'n 

negatiewe lewensorientasie in 'n nie-relasionele bestaan, gekenmerk deur onder 

andere konflik en neurose. Die egtheid van die sakepersoon se relasie met die 

self, andere en die wereld word dan dus bevraagteken. 

Vanuit die teorie kom dit voor asof die bipolere aard van lewensorientasie, 

naamlik relasioneel al dan nie, as begronding vir die psigologiese konstruk lokus 

van gedrag kan dien. Dit blyk dat /okus van gedrag as toeligting kan dien vir 'n 

bespreking oor sakelui se ingesteldheid teenoor die lewe as 6f vyandiggesind en 

nie-relasioneel (om aan te doen en aangedoen te word - aktiewe agent en 

passiewe pasient) of deelnemend en relasioneel (waar interaksie, relasies en 

kommunikasie plaasvind). Hierdie basiese verskil lei tot twee uiteenlopende 

sienings of ingesteldhede ten opsigte van die samelewing. In sakelui 

manifesteer dit in verskillende belewenisse en vertolkings met betrekking tot druk 

vanuit die omgewing. 
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Daar kan dus gepostuleer word dat 'n persoon met 'n uitgangspunt van 'n 

landskap van nie-re/asionele bewustheid 'n lewensorientasie en paradigma kan 

he wat objektifisering, vervreemding, konflik en manipulering onderskryf. Die 

sakepersoon se hantering van omstandighede kan dienooreenkomstig deur 

hierdie paradigma bepaal word, en spreek van 'n "aandoen"- of "aangedoen te 

word"-ingesteldheid. Daar kan geredeneer word dat die sakepersoon met 

hierdie nie-relasionele lewensorientasie die belewenis kan he dat hy in hierdie 

veranderende, konflikterende en vervreemde wereld vasgevang is en nie sy 

omstandighede kan transendeer nie. Sy belewenis van om 6f 'n aktiewe agent 

6f 'n passiewe pasient in hierdie objektifiserende wereld te wees, kan bydra tot 'n 

gewaarwording van /ewenssinloosheid. In aansluiting by die eksistensiele 

paradigma van hierdie navorsing word as teenpool gestel dat indien 'n persoon 

oar 'n orientasie en lokus van gedrag beskik wat humanitere interaksie, relasies 

en kommunikasie onderskryf, so 'n persoon uit hierdie oenskynlike chaos sou 

kon transendeer en lewenssinvolheid beleef. 

Daar word gepostuleer dat die individu se lewensingesteldheid, gegrond in die 

fundamentele oortuigings, waardes en paradigma van sy wereld- en 

mensbeskouing, naamlik 'n landskap van relasionele of nie-relasionele 

bewustheid, kan lei tot 'n lewenswyse wat lewenssinvolheid, al dan nie, resulteer. 

Skematies kan hierdie proses soos volg voorgestel word: 
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LEWENSSIN 

Lewenssinloosheid Lewenssinvolheid ... ~ .. ... 

... .. . ... 

,.,. •r 

SAME LEWI NG 

Landskap van Landskap van ... .... .. nie-relasionele relasionele ... 

bewustheid bewustheid 

..... ... ,.. 

,.,. •r 

LOKUS VAN GEDRAG 

Aktiewe agent Relasioneel 

~ (om aan te doen) interaktief 1.--
Passiewe pasient 
(aangedoen te word) ... '"' 

'r , .. 
BESTAAN IN EN SUBJEKTIEWE 

BELEWENIS 
VANWeRELD 

Nie-relasioneel Relasioneel 
gekenmerk gekenmerk deur 
deur konflik interaksie en 
en neurose aanpassing 

..... .... 

·- •r 

~ LEWENSORleNTASIE ·+---... . 
... Negatief Positief ·~ 
~ ... ... 

Pessimisties Optimisties 
... 

FIG 2.1: DIE GESITUEERDE SAKEPERSOON EN LEWENSSIN 
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Figuur 2.1 toon aan dat die sakepersoon en die konteks waarbinne hy bestaan 

(sy gesitueerdheid), mekaar wedersyds be·invloed, aangesien heersende 

lewensorientasies in samelewingspatrone kan akkumuleer. Hierdie 

samelewingsingesteldhede kan bydra tot die vorming en wysiging van die 

sakepersoon se lewensorientasie, met 'n gepaardgaande belewenis van 

lewenssin. Hoewel die individu die eenheid van navorsing is, is hy gesitueerd in 

sy leefwereld, en blyk dit nodig te wees om ook samelewingspatrone, as 

be"invloeder van orientasie en gedrag, te ondersoek. 

Vanuit 'n eksistensiele beskouing kan gestel word dat, gegewe die prosesse op 

politieke, gesins-, opvoedkundige en religieuse terrein, die lewensorientasies en 

paradigmas van Suid-Afrikaners tans in 'n oorgangsfase is. lndien die relasionele 

en nie-relasionele lewensorientasie as ekstreme op 'n kontinuum van 

lewensorientasie geplaas kan word, kan geredeneer word dat die grootste 

persentasie van die Suid-Afrikaanse samelewing nader aan die nie-relasionele 

pool op hierdie kontinuum is, met 'n beweging in die rigting van die relasionele 

pool. 

Dit wil ook voorkom asof die twee uiteenlopende sienings van die samelewing as 

relasibneel al dan nie, nie net relevansie in Suid-Afrika met betrekking tot sakelui 

se lewensorientasie, lewenswyse, gebruike en praktyke het nie. Dit word ook in 

verandering op politieke, ekonomiese, tegnologiese, demografiese, arbeids-, 

waarde-, houdings- en samelewingsterrein, asook in bestuurspraktyke en die 

ontwikkeling van bestuursteoriee gereflekteer, en het dus 'n voortdurende 

invloed op die sakepersoon. 

'n Verdere doel van hierdie hoofstuk was om die impakterende faktore op die 

Suid-Afrikaanse sakepersoon te identifiseer. Hierdie veranderinge le sowel in 

die internasionale as die nasionale omgewing, en kan soos volg saamgevat 

word: 
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(a) Politieke veranderinge 

• verval van 'n bipolere wereld van Ooste en Weste, met gepaardgaande 

afname in militarisme na regionalisme en blokvorming; 

• verval van -ismes soos kommunisme, en fokus op pragmatiese 

benaderings; 

• die politiek speel tweede viool teenoor besigheid, met 'n afname in die 

sentrale politiek; 

• toename in desentralisering, privatisering en afname in salvation by 

society. 

(b) Samelewingsveranderinge 

• groterwordende gaping tussen rykes en armes; en 

• toename aan misdaad en geweld, verstedeliking en 

omgewingsbedreigings. 

(c) Ekonomiese veranderinge 

• mededingendheid word gekoppel aan kennis, tegnologiese kundigheid, 

penetrasie ten opsigte van internasionale markte en uitvoere; en 

• ekonomiese beheer met 'n afname in buitelandse hulp aan en beleggings 

in ontwikkelende lande. 

(d) Tegnologiese veranderinge 

• inligtingstegnologie, kennisrevolusie en inligtingsgemeenskappe; 

• verandering van organisasievorm ten einde kennis en intelligensie te 

bestuur; en 
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• ontwikkeling op energie-, materiale- en biotegnologiese gebied. 

(e) Demografiese en arbeidsveranderinge 

• bevolkingsontploffing in ontwikkelende lande, met 'n dilemma om 6f 

bevolkingsgroei te verstadig 6f ekonomiese groei te versnel; 

• 'n ouerwordende wit Suid-Afrikaanse bevolking, met gepaardgaande 

afname in bestuurslui teenoor die relatief jong ander bevolkingsgroepe 

met 'n tekort aan opgeleide bestuurslui; 

• toename in werkloosheid met gepaardgaande skeptisisme en pessimisme; 

• beweging van werkers uit die formele na die informele sektor; 

• toename in migrasie van kundige en professionele persone; 

• toetrede van die vrou tot die arbeidsmark en opkoms van swart 

bemagtigingsgroepe; 

• tydsgrense word meer vloeibaar, met minder duidelike verskil tussen werk

en ontspanningstye; 

• lae produktiwiteitsvlakke in vergelyking met wereldstandaarde; 

• lae opleidings- en ontwikkelingsvlakke van Suid-Afrikaners in vergelyking 

met wereldstandaarde; 

• klem op individualisme en keuses, met gepaardgaande inkrimping ten 

opsigte van die meer intieme sfere van lewe; en 

• ontwikkelende lande word steeds gekenmerk deur 'n kollektiewe 

ingesteld heid. 

(f) Waarde- en houdingsveranderinge 

• grater openheid oor realiteit, waar nie net stellings wat aan die vereistes 

van empiriese verifieerbaarheid voldoen, as betekenisvol aanvaar word 

nie; 

• teologie en ekonomie word van mekaar losgemaak en beleef 'n 
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herstelproses met die klem op 'n morele dimensie in besigheid; 

• vervreemding van politiek by veral bevoorregtes en diegene wat sinies oor 

die toekoms geword het; 

• die oortuiging by verontregtes dat hul redding in politiek gelee is, wat 

aanleiding gee tot 'n aangeleerde hulpeloosheid; 

• die waardes van ryk nasies verskuif van 'n hedonistiese selfbevrediging en 

verbruikersgedrag na gesondheid en lewenskwaliteit; 

• behoeftes en waardes van arm nasies sentreer om selfbevrediging en 

materiele voordele; 

• klem op individualistiese spirituele waardes; 'n gelyktydige losmaking van 

religie en sekularisering van gemeenskappe; 

• vermenging van Europees-georienteerde waardes met Afrika-waardes; 

• agteruitgang in die relasies tussen bestuur en werkers, met 

demokratisering van die werkplek en normalisering van verhoudinge wat 

nie voldoende ontwikkel nie; en 

• ontwikkeling van 'n nuwe vorm van apartheid, wat berus op klas en 

persepsies oor die toekoms. 

(g) Bestuurstendense 

• korporatiewe besit word gekenmerk deur verdeling van mag; 

• organisasies wat gekenmerk word deur kleiner en platter strukture, fokus 

op kernvaardighede, desentralisasie, leerprosesse, vernuwing en die 

instinktiewe inkorporering van waardes en sogenaamde rehumanising; 

• leierskap wat visioner, transformatief, onortodoks en normatiewe 

kenmerke openbaar; en 

• veranderde denke oor motivering, gesondheid, streshantering, persoonlike 

groei, spiritualiteit en organisasiekultuur. 
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Hierdie faktore sentreer om die balansering van die Eerste- en Derdewereld, 

waarbinne die grootste persentasie Suid-Afrikaanse burgers vir jare verontreg 

was, gevolg deur 'n proses van verandering. Die veranderingsproses is egter 

onvolledig indien sakelui, as bevoorregtes in 'n vorige politieke bestel, die 

oorgang na 'n meer relasionele samelewing as bedreigend ervaar. 

Die voorafgaande bespreking het aangetoon dat daar druk op Suid-Afrikaanse 

sakelui is om by 'n geweldige hoeveelheid verandering aan te pas. Daar is 

begrip vir Coetzee (1996), asook Uys en Coetzee (1988), se bevinding dat 

sakelui oor die kognitiewe ruimte en insig beskik om hul eie problematiek te 

verstaan, maar nie altyd oor genoeg fisiese en psigiese energie beskik om die 

veranderende omgewing 6f hul omstandighede te transendeer nie. 

Daar word tot die slotsom gekom dat 'n sakepersoon se lewensorientasie 

verband hou met sy interpretasie en hantering van faktore in die Suid-Afrikaanse 

samelewing en gevolglik sy belewenis van lewenssin dienooreenkomstig kan 

be·invloed. Gegewe die sakepersoon se ingesteldheid tot die lewe kan hy 6f in 'n 

eksistensiele vakuum vasgevang word, 6f uit sy omstandighede transendeer en 

lewenssinvolheid beleef. 

2.6 HOOFSTUKSAMEVA TTING 

In hoofstuk 2 is lewensorientasie vanuit die eksistensiele paradigma beskryf, wat 

twee uiteenlopende invalshoeke bespreek het. In aansluiting hierby is die 

psigologiese konstruk lokus van gedrag bespreek, wat tesame met 

lewensorientasie as basis vir 'n bespreking oor die sakepersoon se relasionele 

bewoning gedien het. 

Daarna is die gesitueerdheid van sakelui aan die hand van die samelewing, 

asook nasionale en internasionale tendense op politieke, ekonomiese, arbeids-, 
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normatiewe en sosiale terrein, bespreek. lmpakterende tendense wat veral op 

sakelui van toepassing is, gesetel in bestuursteoriee, is gerapporteer. Ten 

slotte is daar 'n verband getrek tussen lewensorientasie, lewenssin en 

impakterende faktore, gebaseer op die eksistensiele paradigma. 

· Hiermee is die eerste navorsingsvraag aangespreek en spesifieke doelstelling 

van die navorsing wat daaruit voortvloei, naamlik om impakterende faktore en 

die sakepersoon se ingesteldheid daarteenoor te konseptualiseer, bereik. 

Hoofstuk 3 sentreer om die sakepersoon met 'n relasionele lewensorientasie, 

wat die belewenis het dat sy landskap 'n interaktiewe, relasionele en 

kommunikerende landskap van bewustheid is, dat hy impakterende faktore kan 

transendeer en dat sy lewe sinvol is. Die profiel van hierdie sakepersoon word 

beskryf aan die hand van sy paradigma, sy intrapersoonlike, interpersoonlike en 

spirituele kenmerke en sy werksgedrag. 
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HOOFSTUK 3: LEWENSSINVOLHEID 

Die doel van hierdie hoofstuk is om lewenssinvolheid en die profiel van die 

sakepersoon wat omstandighede kan transendeer en die lewe as sinvol kan 

beleef, met betrekking tot sy paradigma, sy intrapersoonlike, interpersoonlike en 

spirituele kenmerke en sy werksgedrag vanuit die literatuur te konseptualiseer. 

3.1 DIE KONSEP "LEWENSSINVOLHEID" 

Crumbaugh en Henrion (1988:84) stel dat 'n operasionele definisie van 

sinvolheid asook 'n eksterne kriterium vir hierdie definisie nog nie bepaal kon 

word nie, en beredeneer die moeilikheidsgraad daarvan. Sommige sielkundiges, 

teoloe en filosowe is van mening dat 'n ondersoek na die sinvolheid van 

menslike optrede insiggewende feite aan die lig kan bring (Evans, 1989; 

Lindbeck, 1984; Macintyre, 1984; Vitz, 1990). Sinvolheid word uiteenlopend 

gedefinieer, wat tot gevolg het dat slegs algemene kenmerke omlyn kan word. 

Deur hierdie algemene kenmerke te ondersoek, word gepoog om nie net 'n beter 

begrip van lewenssinvolheid te verkry nie, maar ook nader aan 'n operasionele 

definisie te beweeg. 

3.1.1 Algemene kenmerke 

Vervolgens word elf algemene kenmerke van die konsep "lewenssinvolheid" 

onderskei en bespreek. 

3.1.1.1 Narratiefgebaseerd 

Tjeltveit (1993:215-216) is van mening dat sinvolheid te doen het met mense 

wat, soos hulle handel, aktief en takties street om sin van die lewe te maak. 

Volgens horn sluit sinvolheid die volgende elemente in: 
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• Om die sinvolheid van 'n persoon se optrede te verstaan, verg begrip vir 

hoe die optrede binne die oorkoepelende narratief (storie) van die individu 

se lewe inpas. 

• Die bepaling van sinvolheid in 'n spesifieke situasie vereis ideografiese 

vertolking. "This is because agency and intention - the choices persons 

make, the goals they intend to reach - preclude explanations that 

exhaustively account for a given action in terms of universal laws of 

behaviour." 

• Die konteks is ook van belang, aangesien gedrag of kognisie in 

verskillende situasies verskillende betekenisse het. 

'n Verduideliking van sinvolheid sal fokus op die spesifieke betekenis van die 

individu se optrede, sy doelstellings (purposes), die wyse waarop hy sin maak 

van die situasie in daardie spesifieke historiese konteks, en die keuses wat hy 

doen (Packer, 1985: 1088). Hier is dus sprake van die wyse waarop die 

sakepersoon die wereld beliggaam en bewoon, asook sy beeldende 

teenwoordigheid daarvan (Kruger, 1979). 

3.1.1.2 Teenswoordige en openheid 

Matthews (1997:141) stel dat sinvolheid in die n6u gelee is. "Being there is no 

better than being here ... if you want to find meaning, you pay attention to the 

moment- and it's in the moment that you find the rewards." 

In aansluiting hierby postuleer Rogers (1983:276) dat sinvolheid in die individu 

gelee is, sinvolheid wat kom deur openlik en sensitief te luister na die 

kompleksiteit van wat ervaar word. "It is the realization that 'I can live myself, 
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here and now, by my own choice'". Hy kom tot die slotsom dat die individu wat 

in homself vry is, wat oop staan teenoor sy ervarings, wat 'n belewenis het van 

sy eie vryheid en verantwoordelike keuses, nie naastenby so maklik deur die 

omgewing oorweldig gaan word as iemand wat nie oor hierdie eienskappe 

beskik nie. 'n Noodsaaklike deel van sy bestaan is die ontdekking van sy eie 

sinvolle verbintenis (commitment) tot die lewe, met sy hele wese. 

3.1.1.3 Objektiwiteit en subjektiwiteit 

Frankl (1967:15-18) se siening van objektiwiteit en subjektiwiteit met betrekking 

tot sinvolheid sluit hierby aan. Volgens horn kan die lewe op drie maniere sinvol 

gemaak word: 

• deur dit wat die mens aan die lewe gee (in terme van kreatiewe werk) - 'n 

mens kan dit ook kreatiewe waardes noem; 

• deur dit wat die mens uit die wereld neem (in terme van ondervinding) - 'n 

mens kan dit ook ervaringswaardes noem; en 

• deur die standpunt wat die mens inneem teen 'n noodlot wat nie verander 

kan word nie. Frankl noem dit houdingswaardes. 

Hier is sprake van 'n interaktiewe relasie tussen die mens en die wereld. 'n 

Mens se wil tot sin kan slegs "gestimuleer" word indien sinvolheid verklaar word 

as in wese meer as basiese selfuitdrukking. Dit impliseer 'n sekere mate van 

objektiwiteit, waarsonder dit nie die moeite werd sou wees om betekenis te 

vervul nie. Die mens koppel nie net bloot sinvolheid aan objekte nie - dit word 

eerder gevind. Sinvolheid word dus nie ontwerp nie, maar eerder ontdek. Dit 

sluit aan by die historisiteit van die mens, waar die sinvolheid van 'n ervaring met 

groeiende historiese konteks duideliker word (Kruger, 1988). 
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'n Mate van subjektiwiteit is egter ook deel van sinvolheid. Die sinvolheid van die 

lewe moet beleef word in terme van die spesifieke betekenis van 'n persoonlike 

lewe in 'n gegewe situasie. 

Elke mens is uniek en leef eenmalig - niemand is vervangbaar en geen lewe kan 

herhaal word nie. Hierdie tweevoudige uniekheid dra by tot die individu se 

verantwoordelikheid om die absolute beste na te streef, anders word nie eers die 

relatiewe goeie bereik nie. 

Die hele fenomeen van menslike bestaan word deur Frankl (1967:53-55) in een 

sin saamgevoeg, naamlik I am. Die I am is aanvanklik as I must gernterpreteer, 

waar die mens deur sekere voorwaardes en determinante, dryfvere, instinkte 

asook oorerflike en omgewingsfaktore, gedwing is. Daarna, in 'n latere tydperk, 

is I am in terme van I can verstaan, waar die individu oor die vermoe beskik om 

aspekte van homself te aktualiseer of verwesentlik. 

Ten einde 'n toepaslike siening van menslike realiteit in al sy dimensies te kry, 

moet verder as noodsaaklikhede en moontlikhede beweeg word, naamlik na 

I ought. "What 'I ought' to do . . . is in each instance to fulfill the concrete 

meaning which challenges me in each situation of my life ... at the moment when 

we bring in the 'I ought', we complement the subjective aspect of human 

existence, being with its objective counterpart, which is meaning." Hierdie 

oughtness vind aansluiting by 'n teleologiese ingesteldheid, wat volgens Hillman 

(1996:196) gedefinieer kan word as die oortuiging dat gebeure deur 'n purpose 

getrek word na 'n definitiewe eindpunt. Hy beskryf telos as " ... aim, end, 

fulfillment ... the idea of telos gives value to what happens by regarding each 

occurrence as having purpose. What happens is for the sake of something. It 

has intention". 
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3.1.1.4 Basiese vertroue 

Sinvolheid kan nie deur bloot intellektuele metodes begryp word nie, aangesien 

dit in wese die plek inneem van die mens se hoedanigheid as 'n sterflike wese. 

Frankl (1967:57) gebruik die term super-meaning, waar sinvolheid die mens en 

sy wereld transendeer en nie deur rasionele prosesse verklaar kan word nie. 

"It is rather accessible to an act of commitment which emerges out of the depth 

and center of man's personality and is thus rooted in his total existence." 

Waarmee ons hier te doen het, is nie 'n intellektuele of rasionele proses nie, 

maar 'n volkome eksistensiele handeling wat beskryf kan word as basiese 

bestaansvertroue. 

3.1.1.5 Letting-be-ness 

Boss (1975:295) beskryf 'n toestand van bestaan waar alle belangrike faktore en 

die sinvolle samehang van alles wat teegekom word, toegelaat word om duidelik 

te word. Hierdie kalm /etting-be-ness is nie onbetrokkenheid nie, maar 'n 

hartstogtelike verbintenis tot, relasie met en betrokkenheid by alles wat die 

individu as relevant beleef - 'n toestand wat soms ook geluk genoem word. 

"Happiness means a mood in which Dasein is attuned to the world in such a way 

that the carrying out of all its essential behavioural and relational possibilities 

stands open for it" (Kruger, 1979:67). 

Die teenoorgestelde van hierdie /etting-be-ness is 'n poging om die ware 

moontlikhede van Dasein (en dus relasies) te vermy. 
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3.1.1.6 lndividua/iteit en transendering 

Om te bestaan is volgens Kierkegaard (1996) nie net om te wees nie, maar om 

uit te staan uit (dus nie verwyderd te wees van nie) en intiem in relasie te wees 

met die omgewing waarbinne 'n mens as individu bestaan (Lowrie, 1969:171). 

Die konsep van bestaan behels 'n spesifieke kwaliteit wat 'n persoonlike en 

unieke stempel op 'n individu se lewe plaas - selfs al word dit deur 

omstandighede teegewerk. In sy deurlopende strewe na 'n sinvolle bestaan mag 

die individu moeg raak van die stryd, sy eie vermoens bevraagteken en 

oorweldig voel. Hy mag egter soveel groei in selfkennis ervaar dat dit vir horn 

moontlik is om verantwoordelikheid te aanvaar in sy keuse van 'n lewenstyl wat 

vir horn as individu reg is. Om 'n sinvolle bestaan te voer, beteken dus vir die 

individu om bewus te word van sy eie outentiekheid en individualiteit, sy ware 

self. Aangesien dit onmoontlik is vir een mens om 'n ander te leer hoe om 'n 

"individu te word", moet elkeen die proses van selfontdekking self deurmaak. 

Shutte (1993:77) sien hierdie toename in individualiteit soos volg: 

• Dit neem die vorm aan van selfbewustheid en self-determinasie, of 

bewustheid van die self as gedetermineerd, 'n bron van vrye optrede in die 

wereld. Hier is sprake van 'n relasie met die wereld. 

• Die tweede fase is morele, spirituele of psigologiese groei, waar selfkennis 

en selfbevestiging plaasvind. lntegrasie van die individu in terme van die 

kognitiewe, affektiewe en konatiewe lewe vind plaas. Hier word 'n relasie 

met die self beskryf. 

• Die toestand waar die individu sy volle potensiaal bereik neem die vorm 

van selftransendering en selfgewing (self-donation) aan. Die 

transenderende mens het ander mense nodig om die persoonlike groei 
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wat hy ervaar te kan uit te leef. Wat hier ter sprake is, is 'n relasie met 

andere. 

3.1.1. 7 Ba/ans en integrasie 

Shutte se stelling (1993:77) dat die transenderende mens ander mense nodig 

het, word gestaaf deur Martinez-Romero, Munton, Payarola en Saenz (1990:13), 

wat byvoeg dat sinvolheid nie gevind word in 'n individualistiese of kollektiewe 

siening nie. Die oplossing le in 'n balans, met die individu as die kern, maar nie 

van die gemeenskap verwyderd nie. Hier is dus sprake van 'n proses van 

transendering waar die individu re/asionele integrasie binne homself en met sy 

omgewing beleef, ten einde die lewe as meer sinvol as tevore te beleef. 

3.1.1.8 Spiritualiteit en religie 

Die individualiseringsproses (Kierkegaard, 1992; Shutte, 1993), gemotiveer deur 

die behoefte aan sin (Frankl, 1967), maak melding daarvan dat spiritualiteit, 

religie en waardes 'n rol by hierdie proses speel. 

In 'n vergelyking tussen westerse en oosterse denke oor die self, toon Gould 

(1993:16-19) aan dat Frankl en Takashima se sieninge van die essensiele 

dimensies van die self ooreenstem, en wel soos volg: 

• 'n holistiese siening van die self (liggaamlik, verstandelik en spiritueel); 

• die erkenning en gebruik van die spirituele (noes) as die sleutel tot 

sinvolheid; 

• 'n balans tussen intensie (purpose) en bewustheid (awareness); en 

• die bevestiging van 'n lewe van sinvolheid vir die toekoms sowel as die 

hede. 
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Die gebruik van die term noos word afgelei van geistig, wat 'n menslike dimensie 

uitbeeld, terwyl geistlich 'n religieuse konnotasie het. Frankl (1967:56) benadruk 

dat die gebruik van die woord 'noos' 'n sekulere betekenis het. 

Hoewel Takashima (Gould, 1993:16) met Frankl saamstem dat die spirituele 

dimensie die sleutelfaktor in die begrip van die self (en sinvolheid) is, is daar 'n 

religieuse vorm van die spirituele dimensie wat erken kan word. 

Dit stem ooreen met Palmer (1987:48) se siening dat Frankl 'n sekulere teorie 

aanhang en nie 'n religieuse dimensie insluit nie. 

Takashima erken die noos-dimensie as 'n universele kwaliteit van die self wat tot 

die beskikking van alle mense is; mense kan hulle egter oopstel vir die religieuse 

vorm van hul spirituele dimensie. Hier is dus oak sprake van 'n relasie met 'n 

transpersoonlike entiteit. 

In aansluiting hierby, postuleer O'Neil (1996: 177) dat die basiese vrae oar 

betekenis en sinvolheid in wese spirituele vrae is. Dit handel oar die mens se 

plek en doel in die wereld, die waarde van die mens se lewe, en sy persoonlike 

verbondenheid aan 'n Krag. Hoewel die mens wegbeweeg het van religieuse 

strukture wat op 'n tydstip die antwoorde op hierdie vrae gegee het, het die vrae 

nietemin bly voortbestaan. Die paradoks van die spirituele lewe is dat " ... by 

looking deeply inside ourselves we discover our strong connections with other 

people, the physical world, and the spirit that moves it." 

Volgens O'Neil (1996) kan 'n spirituele lewe gedefinieer word as 'n leefwyse 

waar die mens se fundamentele waardes en oortuigings in kongruensie met sy 

optrede is - met ander woorde, waar daar kongruensie tussen die mens se 

bestaan en sy lewensorientasie is. 
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3.1.1.9 Waardes en etiek 

Om 'n samelewing te vestig waar mense sekuriteit, vryheid en sinvolheid beleef, 

moet 'n verbintenis gekweek word ten opsigte van waardes wat toleransie, 

eerlikheid, lojaliteit en vertroue vertoon (Rawls, 1988:252; Walzer, 1990:15). Dit 

stem ooreen met die eksistensiele vertrekpunt, met die samelewing as 'n 

landskap van relasionele bewustheid waar interaksie, relasies, kommunikasie en 

humanitere oortuigings ter sprake is (kyk 2.3). Slegs waardes wat die welstand 

van ander nastreef, kan as morele waardes beskou word. 

Hoffmann en Moore (1990:1) ondersteun hierdie siening met hul stelling dat 

etiek (moraliteit) die studie is van wat vir mense goed of reg is. Religieuse etiek, 

as narratiefgebaseerde etiek, word gebruik as grondslag vir 'n begrip van wat 

die oorsprong, doel en betekenis van die menslike lewe behoort te wees. 

Lewenssinvolheid word verkry deur proaktiewe morele keuses uit te oefen in die 

hoop dat die aktiwiteite sal bydra tot groter sinvolheid en 'n belewenis van 

integriteit (Rossouw, 1994:9). "Hope always refers to the future, and this is 

where we find meaning, when we realize that life has meaning under any 

circumstances" (Martinez-Romero et al, 1990:12). Die mens se relasie met tyd 

en toekomsgerigtheid vind hierby aansluiting. 

3.1.1.10 lntensie en visie 

As die intensie (purpose) van die mens se lewe is om 'n etiese en morele lewe te 

lei, kan die doelgerigtheid tot sinvolheid lei. Blanchard & Peale (1988:44) is van 

mening dat intensie of doelgerigtheid dit is waarna die mens altyd strewe. 'n 

lntensie, net soos 'n doelwit, is deurlopend van aard, en gee betekenis en 

definisie aan die mens se lewe. Visie, as voorstelling van die ideale, gee weer -

volgens Bester (1991) en Heyns (1995:248) - uitdrukking aan die waardes wat 
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gekoester word, wat meermale op grondvlak deur religieuse oortuigings en 

opvattings gerig word. Die navolging van hierdie waardes sal 'n bepaalde 

lewenstyl tot gevolg he, wat weer implikasies vir die individu se vlak van 

geestesgesondheid (en lewenssinvolheid) inhou. 

3.1.1.11 Lewensorientasie en /ewensgeluk 

lnglehart en Rabier (1986) rapporteer uit hul navorsing dat lewensgeluk met 

aspirasiepeil saamhang, wat die belangrikheid van die mens se toekomsvisie 

(gefundeer in sy waardes en oortuigings) beklemtoon. Fromm (1969) beskou 

geluk as 'n integrale deel van 'n gesonde persoonlikheid, en nie 'n toevallige by

prodruk nie. 

Bradburn (1969), asook Brief, Sculer en Van Sell (1981 ), omskryf 

lewenstevredenheid as die individu se belewenis van psigologiese welstand, 

selferkende lewensgeluk en 'n positiewe ingesteldheid teenoor die lewe. 

Lewensorientasie word vir die doel van hierdie navorsing gedefinieer as die 

gewaarwording, waarneming en belewenis van die lewe, gebaseer op die 

individu se oortuigings, waardes en paradigma (wereld- en mensbeskouing), wat 

weer lei tot 'n lewenswyse in ooreenstemming met die individu se gewete. 

In aansluiting by hoofstuk 2, kan gepostuleer word dat die individu se relasionele 

ingesteldheid teenoor die lewe en teenoor die gepaardgaande interaktiewe 

relasionele lokus van gedrag, spesifieke paradigmas, oortuigings en waardes 

vertoon, wat weer kan aanleiding gee tot 'n lewenstyl wat kongruensie met die 

oortuigings vertoon. 

Die resultaat kan 'n belewenis van lewenssinvolheid, lewenstevredenheid en 

geluk wees, indien die persoon, volgens sy gewete, sy oortuigings uitleef. 
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3.1.2 Voorlopige operasionele definisie van lewenssinvolheid 

Dit wil voorkom asof daar 'n verskeidenheid definisies van lewenssinvolheid is, 

afhangende van die individu se paradigma en fundamentele begronding. Die 

verskeidenheid definisies en konsepte van lewenssinvolheid bied 'n paar 

sentrale temas en kenmerke wat moontlik kan bydra tot die formulering van 'n 

voorlopige operasionele definisie van lewenssinvolheid. 

Uit voorafgaande besprekings word lewenssinvolheid op hierdie stadium 

gedefinieer as: 

. . . die resultaat wat volg op 'n Iewenswyse wat getuig van 'n 

idiosinkratiese, /etting-be-ness-ingesteldheid, 'n relasionele Iewens

orientasie, 'n interaktiewe relasionele lokus van gedrag, balans en 

integrasie met die omgewing, 'n proses van transendering en 

voortdurende groei in individualiteit, die uitleef van waardes, moraliteit en 

spirituele oortuigings, volgens gewete, en 'n objektiewe teleologiese 

oughtness, vervat in 'n visie en doelgerigtheid. 

Die begrippe in hierdie definisie verg verdere ondersoek en mag daartoe lei dat 

hierdie voorlopige definisie van lewenssinvolheid verder verfyn moet word - 'n 

kwessie wat teen die einde van die hoofstuk (kyk 3.5) aangespreek word. 

3.2 DIE PARADIGMA VAN DIE SAKEPERSOON MET 'N BELEWENIS VAN 

LEWENSSINVOLHEID 

Gegewe die voorlopige operasionele definisie van lewenssinvolheid, temas wat 

daarmee verband hou en ten einde 'n profiel van 'n sakepersoon wat 

lewenssinvolheid beleef te konstrueer, ontvou die volgende temas in hierdie 

stadium: 
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• lewensorientasie 

• waardes, moraliteit en etiek 

• spiritualiteit 

• groei, ontwikkeling en transendering 

Hierdie temas maak deel uit van die sakepersoon se paradigma, en verg verdere 

ondersoek as deel van sy profiel. Paradigma verwys vir die doeleindes van 

hierdie navorsing na die wereld- en mensbeskouing van die sakepersoon, wat 

manifesteer in 'n relasionele bestaan, al dan nie. 

3.2.1 Lewensorientasie 

In hoofstuk 2 is gepostuleer dat die mens se basiese ingesteldheid teenoor 

homself, andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit 'n bipolere kwaliteit 

openbaar, naamlik relasioneel of nie-relasioneel. Hierdie lewensorientasie kan 

ook akkumuleer in samelewingspatrone. Die sakepersoon bestaan dus 6f in 'n 

landskap van relasionele bewustheid 6f in 'n landskap van nie-relasionele 

bewustheid, gebaseer op sy ingesteldheid teenoor hierdie landskap en diegene 

wat daarbinne aanwesig is. Die postulaat word gemaak dat die sakepersoon wat 

sy landskap relasioneel beliggaam en bewoon, die belewenis van 

lewenssinvolheid het. 

3.2.1.1 Basiese ingestemdheid 

Volgens Kruger (1979:66) is die menslike bestaan " ... always essentially and 

from the very beginning tuned or attuned to the world in some or other way. 

One's Dasein is always characterized by some basic mood". Hierdie 

ingestemdheid van die mens is volgens Boss (1975:291) 'n vorm van openheid 

van Dasein. Die mens se ingestemdheid, passie en emosies is die openlike 
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toestand waarbinne Dasein homself, ook binne die relasie tot objekte, teenoor 

homself as mens en teenoor andere, vind. "The fundamental mood ... is our 

characteristic attunedness to the world" (Kruger, 1979:66). Dit is duidelik dat 

Boss se kalm letting-be-ness ingestemdheid die fundamentele ingesteldheid vir 

'n outentieke en gelukkige leefwyse is (kyk 3.1.1.11 ). 

Die teenoorgestelde van hierdie kalmte is onbetrokkenheid en 'n ontkenning van 

openheid. Dit impliseer dat die mens sy bestaan beperk deur onwillig te wees 

om risiko's te loop. Die persoon sluit egter dan nie net die moontlikheid van 

angs, lyding, vernedering en bespotting uit nie, maar ook ware liefde, haat, 

woede en ekstase. Dit word gedoen deur te konformeer en deur 'n stelselmatige 

(maar ook opportunistiese) strewe na mag, status en geld. 

Blanchard en Peale (1988:71) sluit aan by die siening van Boss (1975) en 

Kruger (1979) deur te stel dat die persoon se perspektief as vertrekpunt geneem 

kan word. "Perspective is the capacity to see what is really important in any 

given situation ... it looks as if (it) is the central place ... " Volgens die skrywers 

kan 'n lewe wat deur wanbalans en lewenssinloosheid gekenmerk word, 

toegeskryf word aan 'n gebrek aan perspektief. 

3.2.1.2 lngestemdheid teenoor mense 

Karen Horney (Kaplan & Sadock, 1981:150-152) kom tot die slotsom dat die 

mens na ander toe kan beweeg, van ander af weg kan beweeg en ook teen 

ander kan beweeg. Die mens se bestaan word dus fundamenteel relasioneel in 

terme van liefde, angs of haat ingestem. 

Daar kan gepostuleer word dat die beweeg na mense toe (liefde) aansluiting 

vind by 'n landskap van relasionele bewustheid, gekenmerk deur altru·isme, 

kommunikasie en humanitere interaksie. Die beweging weg van (angs) en teen 
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(haat) mense sou by 'n landskap van nie-relasionele bewustheid aansluiting kon 

vind. Moustakas (1956:281) stel dat: "To value the person, every person, as a 

sheer personal being, is to love him." Liefde kan nooit deur ontleding of 

evaluasie ervaar word nie, maar slegs deur op te tree in jou eie belang en deur 

respek vir die self te betoon. Die ingestemdheid van die mens, as vorm van 

openheid van die Dasein, kan dus bepalend wees ten opsigte van 

lewenssinvolheid al dan nie. 

3.2.1.3 "I-Thou" relasies 

Frankl (1967) sien mense as "unique in their being, open to the world through the 

exclusively human dimensions of the spirit..." Hierdie dimensie van die mens rig 

horn tot 'n bewuswording van en omgee vir (versorging van) ander mense en 

hulle behoeftes namate dit voorkom. Buber se onderskeid tussen I-It en I-Thou 

relasies stem in wese hiermee ooreen. Die It word slegs deur deelname aan 

relasies in 'n Thou omskep. 

Seide die I-It en die I-Thou is noodsaaklik om te kan leef, aangesien die I-It op 

die uiterlike realiteit van die lewe fokus, terwyl die I-Thou op die innerlike realiteit 

van spiritualiteit dui. Die spirituele perspektief bevry die mens van voorskriftelike 

uiterlike omstandighede en innerlike woelinge (Buber, 1970b). Daar is dus 

sprake van 'n oop model van bestaan, gebaseer op sinvolheid, wat verby die 

omgee en versorging beweeg, en die persoon in staat stel om I-Thou relasies 

aan te gaan (Gould, 1993:96, 111 ). Dit is in sterk teenstelling met Sartre se klem 

op eensaamheid, vertroue op die self en sogenaamde slegte geloof (mauvais tot) 

as akkurate beskrywings van die mens se relasies en gedrag - gepaardgaande 

met die gebruik van wraak om onreg reg te stel. 

Gould (1993:114-116) maak melding van 'n bestaanskwaliteit, naamlik presence, 

wat relasies definieer. Volgens Buber het presence drie funksies, naamlik: 
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• Dit laat ware I-Thou relasies toe. 

• Dit verseker dat daar sinvolheid in 'n situasie teenwoordig is. 

• Dit stel die mens in staat om in die hede verantwoordelikheid te aanvaar. 

Marcel, soos aangehaal deur Gould (1993:116) stel dat " ... presence is meaning, 

enabling us to find a gestalt that overcomes alienation, despair and 

meaninglessness . . . (while emphasizing) the importance of incarnation, 

participation, and the feeling that it is 'an honour to be a person' ... " 

Bogenoemde sluit aan by die postulaat in hoofstuk 2 dat sinvolheid beleef kan 

word met 'n lewensorientasie wat humanitere interaksie en relasies voorstaan. 

Matthews (1997:37) sluit hierby aan deur te stel dat die mens se lewe 'n 

weerspieeling van sy ingesteldheid en oortuigings is. Wanneer die mens se 

diepste oortuigings omtrent die wereld (beskouing/paradigma/ingesteldheid) 

verander, verander sy lewe dienooreenkomstig. 

Hierdie gepostuleerde verwantskap tussen lewensorientasie, gedrag en 

lewenssinvolheid word deur Bergin (1991) bevestig, wat bevind dat daar 'n 

korrelasie tussen 'n persoon se lewenskwaliteit, die aard van sy oortuigings en 

sy gesondheid (welstand) is. 

Die antitese hiervan impliseer dat die rede vir 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon se 

onvermoe om sy omstandighede te transendeer moontlik in sy paradigma en sy 

basiese ingesteldheid teenoor die lewe en teenoor ander mense gevind kan 

word. 
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3.2.2 Waardes 

Die postulaat kan gemaak word dat die sakepersoon wat lewenssinvolheid 

beleef, gebaseer op sy relasionele lewensorientasie van interaksie en /-Thou 

relasies, tiperende en kenmerkende waardes sal vertoon. 

Rokeath (1968) tref onderskeid tussen drie soorte oortuiging (beliefs), naamlik 

beskrywende/eksistensiele oortuigings, wat 6f waar 6f vals kan wees; 

evaluerende oortuigings, waar die objek van oortuiging beoordeel word as goed 

of sleg; en voorskriftelike of verworpe oortuigings, waar die einddoel van 'n 

handeling as aanvaarbaar of onaanvaarbaar beoordeel word. Goldsmith en 

Hansen (1993:146) se siening van oortuigings as persepsies van wat die 

waarheid is, sluit hierby aan. Volgens hulle is waardes oortuigings oor wat goed, 

sleg, reg, verkeerd, waardevol of skadelik is. 'n Waarde is dus 'n voorskriftelike 

of verworpe oortuiging/paradigma. 

Allport (1960) beskou waardes as noodsaaklik vir die vorming van 'n 

lewensfilosofie. Die teenwoordigheid van sterk waardes onderskei 'n gesonde 

en 'n neurotiese persoon van mekaar. Volgens Allport is die neurotiese mens se 

waardes 6f nie permanent genoeg nie, 6f nie sterk genoeg om alle aspekte van 

die lewe aaneen te skakel nie (Shultz, 1977:29). 

Volgens Rokeath (1973:12-17) is die funksie van waardes en waardesisteme die 

volgende (wat noue aansluiting vind by die eksistensiele, humanistiese en 

holistiese paradigmas van hierdie navorsing): 

(a) lngesteldheid 

Waardes is standaarde wat die sakepersoon rig: om 'n spesifieke standpunt in te 

neem met betrekking tot sosiale aangeleenthede; om 'n spesifieke politieke of 
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religieuse ideologie te verkies; om sy self op 'n sekere manier aan te bied; om 

vergelykings te tref wat morele en kompetente optrede betref; om ander mense 

se oortuigings, houdings, waardes en optrede te bevraagteken, konfronteer of 

be"invloed; om homself en ander te evalueer, oordeel, prys of beskuldig; en om 

dit wat andersins vir horn persoonlik en sosiaal onaanvaarbaar sou wees, deur 

rasionalisasie aanvaarbaar te maak. 

(b) Vryheid van keuse 

Waardesisteme dien dus as algemene plan van probleemoplossing en 

besluitneming, wat die sakepersoon help om te kies tussen verskillende 

alternatiewe, konflikterende beginsels en botsende besluite. 

(c) lntensie en visie 

Waardes het 'n sterk motiveringskomponent, sowel as 'n kognitiewe, 'n 

affektiewe en 'n konatiewe komponent. Waardes is motiverend van aard 

aangesien die mens ge"idealiseerde gedrag beleef as instrumenteel tot die 

bereiking van 'n verlangde einddoelwit. Waardes is ook motiverend omdat hulle 

"superdoelwitte", wat groter is as onmiddellike biologiese doelwitte, 

verteenwoordig. Sulke "superdoelwitte" is nie tydelik van aard nie, en word ook 

nie bereik nie. "We seem to be forever doomed to strive for these ultimate 

goals, without quite ever reaching them" (Rokeath, 1973:14). Waardes is die 

konseptuele gereedskap en wapens wat die mens gebruik om homself te 

handhaaf en te verbeter, en wel soos volg: 

• Aanpasbaarheidsgerigte waardes stel die sakepersoon in staat om by die 

samelewing aan te pas. Mclaughlin (in Rokeath, 1973:15) stel dat die 

waardes inderwaarheid pseudo-waardes is, aangesien die individu hulle 

aanwend om by groepsdruk aan te pas. "But the desirability of 
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compliance to group pressure may be a genuine value in its own right ... 

he would have to transform it cognitively into values that are more socially 

and personally defensible - such values as success, and getting along 

well with others." Ten einde nie te verval in 'n nie-outentieke, 

konformerende lewenstyl nie (wat tiperend van 'n nie-relasionele 

orientasie is), behoort die mens dus aanpasbaarheidsgerigte waardes te 

normaliseer. 

• Behoeftes, gevoelens en optrede wat vir die sakepersoon persoonlik en 

sosiaal onaanvaarbaar is, word deur die proses van rasionalisasie en 

reaksie-formasie in meer aanvaarbare terme gegiet. Navorsing oor 

outoritere persoonlikhede dui daarop dat 'n oorbeklemtoning van gedrag 

soos netheid en hoflikheid, tesame met intensies van gesins- en 

nasionale veiligheid voordelig vir egobeskerming mag wees. Religieuse 

waardes vervul ook 'n egobeskermingsfunksie. 

• Die kennis- of selfaktualiseringsfunksie van waardes word deur Katz (in 

Rokeath, 1973:16) omskryf as die soeke na sinvolheid, die behoefte om te 

verstaan, die neiging om persepsie en oortuigings te herrangskik ten 

einde duidelikheid en konsekwentheid te bereik. Gedrag soos 

onafhanklikheid, konsekwentheid en kompetensie word as waardevol 

beskou, terwyl die einddoel van wysheid en 'n gewaarwording van 

bereiking daartoe bydra om die sakepersoon te motiveer. 

(d) Kontinuum van waardes 

'n Verdere funksie van waardes is dat hulle op 'n kontinuum van laer orde na 

hoer orde gerangskik kan word, wat by Maslow (1954) se motiveringshierargie 

aansluiting vind. Maslow (1971 :43) onderskei tussen B(Being)-waardes en 

D(Deficiency)-waardes. Rokeath (1973:7) onderskei op sy beurt tussen 
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instrumentele en terminale waardes, en beskou Maslow se B-waardes as primer 

terminale waardes. 

3.2.2.1 Terminale waardes: Persoonlik en sosiaal 

Terminale (end-states of existence) waardes kan om die self of om die 

samelewing sentreer, en kan 'n intra- of interpersoonlike fokus he. 

Eindtoestande soos redding en gemoedsvrede is intrapersoonlik, terwyl 

wereldvrede en broederskap interpersoonlik van aard is. 

Rokeath (1973) stel dat 'n toename in 'n sosiale waarde tot 'n afname in 

persoonlike waardes sal lei, en omgekeerd. Die navorser postuleer dat 'n 

oorbeklemtoning van persoonlike waardes ten koste van die samelewing 

tiperend van 'n lewensorientasie en samelewing van nie-relasionele bewustheid 

blyk te wees. Hierdie tipe lewensorientasie mag wel aanleiding gee tot sukses, 

maar nie noodwendig lewenssinvolheid nie. Dit strook ook met die 

probleemstelling (1.2), waar gerapporteer word dat suksesvolle sakelui die 

belewenis het dat sukses nie lewenssinvolheid tot gevolg het nie. Om 

lewenssinvolheid te beleef, moet daar dus 'n balans tussen persoonlike en 

sosiale waardes wees. 

Dit stem ooreen met Martinez-Romero et al (1990:13) en Shutte (1993:77) se 

sienings van die individu as die kern, en steeds in die gemeenskap. 

Maslow (1971 :45) se konsep van B-waardes, wat by selfaktualisering aansluiting 

vind, word in hierdie kategorie geplaas. Volgens horn beteken selfaktualisering 

"... experiencing fully, vividly, selflessly, with full concentration and total 

absorption ... the person as wholly and fully human ... letting the self emerge." 

Die selfaktualiserende sakepersoon is in relasie met die wereld deur by 'n saak 

buite homself betrokke te wees - hy is verbind tot iets wat vir horn baie 
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waardevol is, waarvoor hy lief is en wat tot gevolg het dat die polarisasie tussen 

werk en vreugde verval. "All ... devote their lives to the search for the 'being' 

values, the ultimate values which are intrinsic, which cannot be reduced to 

anything more ultimate" (Maslow, 1971 :45). 

Maslow ( 1971: 133) beskou die waardes as die karaktertrekke van die idea le "ten 

voile" mens kind, kuns, psigoterapie, humanistiese opleiding, sommige religiee, 

die goeie omgewing en die goeie samelewing. Rokeath (1973:50) beklemtoon 

egter ook dat die sielkundige belangrikheid van 'n waarde vir 'n individu veel 

belangriker as die semantiese betekenis daarvan is. Dit behoort by 'n lys van 

waardes soos deur Maslow (1971) voorgestel, in ag geneem te word: 

• waarheid (eerlikheid, realiteit) 

• goedheid (oughtness, geregtigheid) 

• skoonheid (eenvoud, heelheid, volmaaktheid, voltooidheid, uniekheid) 

• heelheid (integrasie, eenheid, sinergie, struktuur en orde) 

• dichotomy-transendering (transendering van polariteite en kontradiksie; 

aanvaarding, integrasie) 

• aliveness (spontaniteit, proses, selfregulerend, ten voile funksionerend, 

selfuitdrukking) 

• uniekheid (individualiteit, idiosinkraties) 

• perfektheid (oughtness, geen valsheid, geen tekortkoming, onverbeterlik) 

• noodsaaklikheid (onafwendbaar, moet net s6 wees) 

• voltooidheid (totaliteit, bereiking van einddoel, klimaks, dood voor 

wedergeboorte, voltooiing van groei en ontwikkeling) 

• geregtigheid (billikheid, onpartydig, noodsaaklik) 

• orde (wettig, volmaak gerangskik) 

• eenvoud (eerlikheid, noodsaaklik, niks oortollig) 

• rykheid (differensiasie, kompleksiteit, totaliteit, niks verskuild) 

• gemaklikheid (grasie, volmaaktheid, sonder inspanning funksioneer) 
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• speelsheid (vreugde, amusant, humor, pret) 

• selfgenoegsaamheid (self-sufficiency) ( outonomiteit, onafhanklikheid, 

benodig-niks-anders-as-myself-om-myself-te-wees-nie, leef volgens eie 

wette, transendeer omgewing) 

Maslow (1971:140) is van mening dat waar die polere opposisie tussen selfsug 

en altru·isme opgelos en getransendeer word, 'n goeie samelewing tot stand kan 

kom, waar sinergie tot B-waardes aanleiding gee. Rogers (1980:333) stel dat 

deelname, die keusedoening en rigtinggewing lei tot ciclos - waar 

samewerkende kommunikasie tot gevolg het dat die mededingende soeke na 

status en die self wegval, en egte en outentieke relasies ontstaan. 

In aansluiting hierby kan geredeneer word dat die belewenis en bewoning van 

die sakepersoon se landskap as relasioneel, deelnemend, altru"isties, 

humanisties en Buberiaans (morele uitnemendheid en goedheid is teenwoordig), 

tot B-waardes kan lei. Hierdie B-waardes kan as bousteen van lewenssinvolheid 

- as resultaat van 'n relasionele lewensorientasie - beskou word. 

Maslow se morele uitnemendheid en goedheid vind ook aansluiting by Rokeath 

(1973:7) se instrumentele waardes. 

3.2.2.2 lnstrumentele waardes: Morele en selfaktualiseringswaardes 

lnstrumentele waardes het met verlangde wyses van optrede (modes of conduct) 

te doen. Morele waardes verwys hoofsaaklik na gedragswyses met 'n 

interpersoonlike fokus, wat aansluiting vind by 'n relasie met ander mense. 

lndien hierdie waardes "oortree" word, lei dit tot gewetenswroeging en 

skuldgevoelens. Se/faktualiseringswaardes het weer 'n persoonlike fokus, waar 

"oortreding" tot 'n gewaarwording van skaamte oor persoonlike onvermoe lei. Dit 

sluit aan by 'n relasie met die self. Om dus eerlik en verantwoordelik op te tree, 
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lei tot 'n gewaarwording van morele optrede, terwyl logiese, intellektuele en 

kreatiewe optrede 'n gewaarwording van bekwaamheid tot gevolg het. 

Rokeath (1973:9) kom tot die slotsom dat oughtness 'n kenmerk van morele 

eerder as selfaktualiseringswaardes is. Die oughtness van sekere waardes vind 

hul oorsprong in die samelewing, wat vereis dat mense relasioneel s6 moet 

optree dat ander mense nie seergemaak word nie. "It is an objective demand 

that we perceive society to place upon others no less than upon ourselves in 

order to ensure that all people live out their lives in a social milieu within which 

people can trust and depend upon one another." Frankl (1967:53-55) se siening 

van I ought as 'n objektiewe deel van die menslike bestaan en sinvolheid vind 

hierby aansluiting (3.1 ). Dit wil dus voorkom asof morele waardes 'n bousteen 

van die relasionele paradigma en gevolglike belewenis van lewenssinvolheid kan 

wees. Dit bevestig ook die postulaat in 2.5 dat die sakepersoon se 

lewensorientasie gevorm en gewysig kan word deur onder andere die impak van 

samelewingorientasies. 

In teenstelling hiermee wil dit voorkom asof die samelewing minder voorskriftelik 

is met betrekking tot kompetente gedragswyses of terminale eindtoestande, en 

nie in dieselfde mate deur oughtness gekenmerk word nie. Vir die sakepersoon 

kan die waarde van kompetensie of selfaktualisering in 'n kompeterende 

eksterne omgewing toenemend belangrik word. Dit kan 'n oorbeklemtoning van 

sukses, aktualisering en prestasie tot gevolg he. Rogers (1980:104) stel dat die 

westerse samelewing ooreengekom het oor die realiteit van waardes. "More is 

better, bigger is better, faster is better, and modern technology will achieve all 

three of these eminently desirable goals." O'Neil (1996:151) sien die proses 

soos volg: "For me the deepest meaning in life is living out my story such that it 

honestly expresses my beliefs; it would be tragic to sacrifice that for success." 
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Coetzee (1988) se siening van selfverwaarlosing, waar die sakepersoon beheer 

verloor oor die waardes, norme, beginsels en standaarde wat as raamwerk vir 'n 

gesonde lewenstyl gestel word, sou hierby aansluiting kon vind. Covey (1994) 

baseer sy hele teorie van leierskap op die uitleef van waardes en beginsels en 

beskou beginselgebaseerde leefwyse as die metode om persoonlike leierskap, 

krag en vrede in die sakepersoon se lewe te bewerkstellig. Daar kan dus 

geredeneer word dat 'n balans tussen morele en selfaktualiseringwaardes nodig 

is om bestendigheid en sinvolheid in die sakepersoon se lewe te bring. 

3.2.2.3 Ontwikkeling van moraliteit 

Rokeath (1973:9) se omskrywing van morele waardes vind by Rossouw (1994:2) 

aansluiting, wat moraliteit en etiek van algemene waardes onderskei. Slegs 

daardie waardes wat die welstand van ander nastreef kan as morele waardes 

beskou word. Etiek is dus die studie van wat vir die mens goed of reg is. Die 

morele vertrekpunt beweeg dus verby die persoonlike belang van 'n spesifieke 

individu of groep na 'n "universele" relasionele standpunt waar die belange van 

ander as onpartydig-gelyk beskou word. Die humanitere en altru"istiese 

relasionele paradigma - in teenstelling met die nie-relasionele paradigma van 

eensaamheid en selfsug - sou by morele waardes en etiek aansluiting kon vind. 

Brown (1986:29-32), Brown (1984:207-214), CA Magazine (1985a:54-59 en 

1985b:50-53), Carroll (1987:7-12 en 1993: 34), Coetzee (1990:14), Mostert 

(1993:59) en Van Jaarsveld (1990:4) kom tot die slotsom dat moraliteit en 

bestuur nie geskei kan word nie. Morele kompetensie word as 'n integrale deel 

van bestuurskompetensie beskou. Die web van kompeterende ekonomiese 

relasies kan terselfdertyd as 'n web van more le of etiese relasies beskou word. 

"When a businessman ... tries to be ethical . . . he has to choose which set of 

ethics he is going to employ. He has to (decide) ... not merely between good 

and bad in a popular sense, but between various kinds of goodness as well, to 
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determine their appropriateness in the total situation of which he is a part" 

(Miller, 1960:52). 

Carroll (1987:13) postuleer dat sakelui oor die vermoe beskik om morele oordeel 

te ontwikkel - 'n tema waarby Rossouw (1994:8) aansluit. Volgens horn beskik 

die sakepersoon oor die vermoe om morele groei te ondergaan. Hy identifiseer 

drie bree fases van morele ontwikkeling: 

TABEL 3.1: FASES VAN MORELE ONTWIKKELING (ROSSOUW, 1994:8) 

Fase Houding Styl lntensie 

1. Oorlewingsmoraliteit Vrees vir uitwissing Veg Oorlewing 

2. Reaktiewe moraliteit Vrees vir verwerping Konformering Aanvaarding 

3. Proaktiewe moraliteit Hoop lnnovering Sinvolheid 

Uit bostaande voorstelling kom die volgende aan die lig: 

• Fase een kan streng gesproke as 'n voor-morele fase beskou word, 

aangesien die twee sleutelkonsepte van moraliteit naamlik 'die goeie' en 

'die andere' afwesig is, en rondom die individu as enkeling gesentreer. 

Hier is dus slegs sprake van 'n relasie met die self. Aangesien sakelui en 

besighede in Suid-Afrika in 'n proses van verandering - dikwels ook 

oorlewing - is (kyk 2.4.2), kan daar aangevoer word dat die herkenning 

van die oorlewingsfase as alibi vir immorele gedrag beskou kan word. 

Maslow se behoeftehierargie (in Rossouw, 1994: 11) kan hierby 

aansluiting vind, aangesien " ... in order to be engaged in altruistic 

behaviour you need to be alive and well." Rossouw is egter van mening 

dat hierdie fase slegs geld waar daar op die medium- of korttermyn geen 

realistiese vooruitsigte vir oorlewing is nie. Die belewenis van die 

sakepersoon wat Suid-Afrika se vooruitsigte betref - dit wil se sy 
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toekomsingestemdheid mag dus 'n uitwerking op die 

moraliteit/immoraliteit van sy gedrag he. 

• Fase twee word gekenmerk deur die feit dat die samelewing eise stel aan 

die individu (en aan besighede) in terme van wetsgehoorsaamheid, 

omgewingsbewaring en lewens- en werkgehalte. Vrees vir verwerping lei 

tot konformering ten opsigte van hierdie eise, om uiteindelik sosiaal 

aanvaar te word. Daar word afgelei dat oorlewings- en 

aanvaardingswaardes maklik kan voortvloei uit 'n nie-relasionele 

paradigma van isolasie, vergelding, konformering, nie-outentiekheid en 'n 

gebrek aan keuses. 

• Fase drie word - in teenstelling met die vorige twee fases - gekenmerk 

deur die neem van keuses om s6 te handel dat die optrede tot 'n gesonder 

en meer humanitere samelewing sal bydra. Die dryfveer is die hoop dat 

die individu se aktiwiteite die ontwikkeling van sy sosiale en natuurlike 

omgewing gaan bevorder. Wanneer hierdie fase bereik word, betaken dit 

dat oorlewings- en aanvaardingsmoraliteit in harmonie met proaktiewe 

moraliteit is. Die resultaat is 'n belewenis van integriteit en sinvolheid, wat 

aansluit by die lewensorientasie van relasionele bewustheid (kyk 2.3.3). 

Daar kan dus geredeneer word dat om sinvolheid te beleef, proaktiewe moraliteit 

by die sakepersoon aanwesig behoort te wees - 'n konsep wat in 'n 

ontwikkelende land soos Suid-Afrika, gekenmerk deur oorlewings- of reaktiewe 

moraliteit, tyd mag neem om as samelewings- en persoonlike kenmerk te 

ontwikkel. Rogers (1980:333) stel dat om op 'n konstruktiewe wyse in 

ontstuimige toestande te kan oorleef, daar dramatiese veranderinge in die 

intensies, waardes, gedrag en beginsels van die mens nodig is. 

Die hoe emigrasiesyfers van Suid-Afrikaanse sakelui (kyk 2.4.2.5) mag 'n gevolg 

wees van selfaktualiserende mense wie se B-waardes en proaktiewe moraliteit 
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en wereld- en mensbeskouing nie by die samelewing aansluiting vind nie. Om 

op die vlak van Being te leef, impliseer dat sosiale situasies wat transendering 

bevorder, oorweeg word. Die verplasing van die sakepersoon na 'n meer 

eupsychia samelewing word dus oorweeg (Maslow, 1971 :213, 237). Eupsychia 

werksomstandighede dra by tot persoonlike vervulling sowel as die rykdom en 

vooruitgang van besighede, terwyl die kwaliteit en kwantiteit produkte en dienste 

bydra tot die vooruitgang van die individu en die samelewing. Laasgenoemde 

bevestig die verwantskap tussen die sakewereld en morele optrede. Die 

emigrasie van sake- en bestuurslui kan dus moontlik daaraan toegeskryf word 

dat 'n ander samelewing, waar vryheid van keuse en die uitleef van proaktiewe 

morele waardes aanwesig is, verkies word. 

3.2.2.4 Die regverdiging van morele optrede 

Volgens Tjeltveit (1993:215-216) omsluit sinvolheid die oorkoepelende narratief 

(storie) van die individu, sy ideografiese vertolking, die handeling en 

handelingsbedoeling, asook die konteks van die situasie. Handelinge of 

motiewe is nie inherent moreel of immoreel nie. Hulle verkry hul morele status 

uit 'n voorafbegrip van die konteks waarin hulle voorkom. Om te se iets is goed 

of sleg, maak net sin indien die doel of konteks daarvan duidelik is. Die wyse 

waarop die sakepersoon sy morele aksies regverdig, behoort dus meer lig te 

werp op sy profiel as iemand wat lewenssinvolheid beleef. 

Teoriee oor etiek handel oor die regverdiging van morele aksies. Rossouw 

(1994:2) onderskei tussen die volgende: 

• Gevolggebaseerde teoriee, waar daar na die moontlike gevolge of 

praktiese implikasies van beoogde handelinge gekyk word om te bepaal of 

'n handeling reg of verkeerd is. lndien die goeie gevolge die slegte 

gevolge oortref, word die handeling as moreel-toelaatbaar beskou. Die 
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utilitarisme beskryf 'n goeie daad as 'n handeling wat bydra tot die geluk 

van die meeste mense wat daardeur geraak word. Hoewel die benadering 

fokus op praktiese gevolge, en wel die rigiditeit van dogmatiek aanspreek, 

kan geluk egter nie die enigste vertrekpunt wees nie. Die geluk van die 

meerderheid (bevoorregtes) is nie 'n lisensie om die basiese regte van die 

minderheid (verontregtes) te misken nie. By hierdie teoriee kan daar dus 

sprake van subjektivisme en situasionele etiek wees - wat deur 'n 

humanistiese en holistiese paradigma teengestaan word. 

• Beginselgebaseerde teoriee plaas die klem daarop dat morele optrede 

met vasgestelde reels moet strook, waaraan almal gehoor gee. Kant 

(1724-1804, in Gaarder, 1994:269-283) druk hierdie basiese reel soos 

volg uit: "Always act in such a way that you are willing to make the 

principle of your action into a universal law." Die benadering fokus op die 

regte en belange van alle mense, bevorder konsekwentheid en integriteit 

en spel die verpligtinge teenoor andere met betrekking tot rolle uit. Die 

sterk fokus op reels kan egter tot 'n dogmatiese benadering lei, terwyl 

daar geen oplossing bestaan vir situasies waar twee reels met mekaar in 

konflik is nie. Aangesien alle mense nie dieselfde reels vir morele gedrag 

onderskryf nie, is dit 'n ope vraag watter stel reels aanvaarbaar is. Die 

vryheid van keuse en outentiekheid, as boustene van die 

eksistensialisme, word dus hier aangetas. 

• Goedheidgebaseerde (virtue-based) teoriee, wat die klem daarop plaas 

dat 'n goedgevormde morele karakter morele gedrag voorafgaan. Die 

klem word dus van morele handelinge na morele karakter verplaas. 

Aristoteles (384-322 V.C., in Gaarder, 1995:88-101) het redeneer dat 

slegs wanneer 'n persoon die eienskappe ontwikkel wat horn in staat stel 

om met selfbeheersing op te tree, morele gedrag 'n permanente deel van 

sy lewe word. Hierdie teoriee bereik 'n balans tussen eksterne en interne 
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beheer, waar daar op sowel eksterne wette en reels as persoonlike 

morele ontwikkeling en verantwoordelikheid gefokus word. Dit beskerm 

egter nie basiese menseregte nie, terwyl die gevolge van iemand se 

optrede ten gunste van beheer oor die emosies en intensies van die 

individu ge"ignoreer word. Die integrasie van emosie en kognisie, as 

kenmerk van individuele groei, die self en Dasein, is dus nie hier ter 

sprake nie. 

• Narratiefgebaseerde teoriee gebruik nie die morele optrede of karakter 

van die individu nie, maar eerder 'n sekere realiteitsbegrip as vertrekpunt. 

Hoewel die verskillende wereldreligiee as die hoofverteenwoordigers van 

narratiefgebaseerde morele teoriee beskou kan word, sluit die teoriee 

onder bespreking ook 'n groeiende getal besighede in wat hul morele 

kultuur op 'n narratiewe benadering baseer. Religieuse etiek gee begrip 

van wat die oorsprong, intensie en betekenis van menslike lewe is. 

Handelinge word as moreel beskou wanneer hulle in harmonie is met die 

gekose narratief, en word verwerp indien dit nie geakkommodeer kan 

word nie. Net so kan die oorsprong, doelwitte en betekenis wat 

besighede vir hul werknemers en vir die samelewing wil skep, 'n morele 

optrede regverdig. Die belangrikste voordeel van hierdie teorie is die 

vermoe om koherensie en fokus aan 'n verskeidenheid morele handelinge 

van die individu te verleen. Dit verg egter omvattende kennis van die 

narratief of storie waarop hierdie etiek gebaseer is. Die wyse waarop die 

sakepersoon sy morele optrede regverdig, kan bydra tot begrip vir die 

uniekheid van die belewenis van lewenssinvolheid. Om hierdie konsep en 

belewenis binne die eksistensialisme te ondersoek, postuleer die navorser 

dat die narratiefgebaseerde teorie as basis vir die regverdiging van 

morele optrede behoort te dien. Dit sluit nou aan by die idiosinkratiese 

vertolking en lewensstyl (as uitdrukking van fundamentele oortuigings en 

die self) van die sakepersoon. 
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In aansluiting by die eksistensialisme kan gepostuleer word dat die etiek 'n 

uitdrukking van die ware self is (Frankl, 1967; Kierkegaard, 1996). 

Waardes word as 'n integrale deel van Being beskou, met die noes die 

essensiele bron van waardes en hul uitdrukking. Frankl beskou die menslike 

gewete as " ... the value-centered core of the self that acts on intuition and reflects 

true freedom" (Gould, 1993:88). 

Die gewete, as kern van die noes dimensie, is, soos die liggaam en die psige, 

deel van die realiteit, en laat aan die mens die vrye keuse om te reageer al dan 

nie. Die gewete se funksie is dus om die mens te lei, in teenstelling met om horn 

te dryf. Hy stel ook dat die gewete universeel is, en dat sowel religieuse as nie

religieuse mense 'n gewete en verantwoordelikheid het. 

Allport (1951) tref onderskeid tussen die volwasse gewete en die onvolwasse 

gewete. Volgens horn se die onvolwasse gewete: "I must behave this way" 

terwyl die volwasse gewete se: "I ought to behave this way". 

In aansluiting by 'n relasionele lewensorientasie het die gewete dus 'n 

leidinggewende en moniterende funksie wat die sakepersoon rig om in 

ooreenstemming met sy oortuigings, waardes en paradigma 'n eties- en moreel

aanvaarbare lewe te lei, ten einde lewenssinvolheid te beleef. 

Samevattend wil dit voorkom asof bogenoemde argumente die verwantskap 

tussen lewenssinvolheid en waardes bevestig en dus tuishoort in die profiel van 

die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid. 'n Moontlike oorsaak 

van die Suid-Afrikaanse sakepersoon se onvermoe om sy omstandighede te 

transendeer blyk in sy waarde-oortuigings, as deel van sy paradigma, te setel. 
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3.2.3 Spiritualiteit 

Frankl (1967) se plasing van die gewete, etiek en waardes as 'n kern van die 

noos impliseer dat spiritualiteit 'n fundamentele rol met betrekking tot 

lewenssinvolheid behoort te speel. 

Allport (1951) beskou die volwasse gewete as 'n belewenis van 

verantwoordelikheid teenoor die self en andere, en mag in religieuse en etiese 

waardes gefundeer wees. Bergin en Payne (1993:249) stel dat 'n morele 

filosofie of morele verwysingsraamwerk wat nie in spiritualiteit of religie geanker 

is nie, tot relatiwiteit, gerieflikheid en 'n veranderende waardehierargie kan lei. 

Omdat die spirituele en morele verwysingsraamwerk ge·ignoreer word, word 'n 

hele domein van menslike ervaring dan afgeskeep. Dit strook met die nut van 'n 

narratiefgebaseerde verklaring van sakelui se gedrag en die regverdiging van 

morele optrede. 

3.2.3.1 Definisie en omskrywing 

Daar is verskeie definisies en omskrywings vir die begrip "spiritualiteit". 

Vervolgens 'n bespreking van algemene kenmerke en beskrywings: 

• Spiritualiteit is volgens Schultz (1977: 109) 'n moeilike beg rip om te 

omskryf. "It is irreducible. It cannot be explained in material terms. While 

it can be affected by the material world, it is not caused or produced by the 

world. Perhaps we can best think of it as the spirit or the soul." 

• Spiritualiteit is nie bloot innerlike gevoelens nie. Dit het met die integrasie 

en koherensie van die mens as ervarende en handelende wese te doen 

(Thayer, 1985:13). 
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• Dit oorvleuel met intu'isie, inspirasie en kreatiwiteit. Die essensiele 

identiteit van 'n persoon is ewig en het 'n spirituele en onsigbare dimensie 

wat deur middel van inspirasie 'n direkte invloed op gedagtes, gevoelens 

en handelinge uitoefen (Bergin & Payne, 1993:245, 254). Die 

komponente van menslike bestaan, naamlik spiritualiteit, vryheid en 

verantwoordelikheid, verteenwoordig 'n onverdeelde fenomeen van die 

mens. Hierdie is die essensie van die lewe, en om dit te ignoreer is om 

begrip van die self te verminder. Spiritualiteit word fenomenologies in die 

onmiddellike selfbewussyn ontdek, maar word bekragtig of gevalideer deur 

hoe 'n persoon in relasies aan die spirituele bewustheid uitdrukking gee. 

Frankl beskou spiritualiteit as being with andere en die natuurlike wereld, 

waar die mens se spirituele dimensie deur I-Thou relasies met andere, die 

natuur en ten opsigte van sinvolheid bekragtig (gevalideer) word. Hy 

beklemtoon dat spiritualiteit nie met vormgodsdiens verbind moet word nie 

(Gould, 1993:154; Tweedie, 1961:55-61). 

Dit wil voorkom asof die begrip "spiritualiteit" by die samestelling van 'n 

voorlopige operasionele definisie, soortgelyke probleme as lewenssinvolheid kan 

meebring (kyk 3.1 ). 

3.2.3.2 Fases van spirituele ontwikkeling 

In teenstelling met Frankl se psigologiese beskouing van spiritualiteit maak 

Marcel (1950, in Gould, 1993:116) gebruik van filosofiese terme om dit te 

konseptualiseer. Volgens horn is presence (soos Buber se I-Thou relasies in 

3.2.1.3) spirituele realiteit. " ... to demonstrate the existence of God is futile, 

because in such an attempt God can never be regarded as an idea. God is 

experienced as Presence, not proved theologically ... Presence is meaning, 

enabling us to find a gestalt that overcomes alienation ... and meaninglessness". 
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Soos daar tussen fases van menslike fisiese en psigologiese groei onderskei 

kan word, kan daar oak tussen fases van spirituele ontwikkeling onderskei word. 

Fowler (1982) baseer sy werk op die van Jean Piaget, Erik Erikson en Lawrence 

Kohlberg en maak melding van ses fases. Peck (1987:186) sluit hierby aan, 

verfyn die ses na vier fases, en tref die volgende onderskeid: 

• Fase een word deur chaos en anti-sosiale relasies en optrede gekenmerk. 

Dit is 'n stadium van onderontwikkelde spiritualiteit. Omdat die mens in die 

algemeen nie in staat is om ander lief te he nie, tree hy anti-sosiaal op. 

Manipulerende en selfsugtige optrede kom voor. Die gebrek aan basiese 

oortuigings (beginsels en waardes) lei tot chaotiese gedrag wat nie die 

uitbou van, en integrasie tussen, die self en ander mense ten doel het nie. 

• Fase twee word gekenmerk deur formaliteit, institusionaliteit en 'n 

ommekeer wat 6f onbewustelik 6f bewustelik plaasvind. "Anything, 

anything is preferable to this chaos. I am willing to do anything to liberate 

myself from the chaos, even to submit myself to an institution for my 

governance" (Peck, 1987:189). Kenmerkend van hierdie samewerkende, 

gehoorsame en gedissiplineerde mense is sy gehegtheid aan die letter 

(teenoor die gees, die essensie) van spiritualiteit en religie. Sy visie van 'n 

Godheid is omtrent altyd die van 'n eksterne, transenderende Wese, wat 

kan straf en "aandoen". 

• Hoewel die persoon wat horn in fase drie bevind as 'n "nie-gelowige" 

beskou word, stel Peck dat hy spiritueel verder ontwikkel is as in fase 

twee. Kenmerkend hiervan is 'n ingesteldheid van skeptisisme en 

individualiteit. Ten spyte van hierdie individualistiese ingesteldheid, is die 

persoon intens betrokke by en verbind tot sosiale sake. Hy is dus in relasie 

met die wereld. Hy het sy eie beskouing oar wat noodsaaklik is om gered 

te word, en is 'n aktiewe seeker na die waarheid. Beginsels is van 
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kardinale belang. Hoewel hy genoeg stukke bymekaar maak " ... to fit them 

together, (it is) never enough to complete the puzzle. In fact, the more 

pieces they find, the larger and more magnificent the puzzle becomes. 

Yet they are able to get glimpses of the 'big picture' and to see that it is 

very beautiful indeed - and that it strangely resembles those 'primitive 

myths and superstitions' their Stage II parents or grandparents believe in" 

(Peck, 1987: 191-192). 

• In die stadium begin diegene wat hulle in fase drie bevind, oorbeweeg na 

fase vier, wat gekenmerk word deur die mistieke en gemeenskaplikheid. 

Gemeenskaplikheid hou verband met eenheid, integrasie en 'n 

onderliggende verbondenheid tussen dinge. Dit vind aansluiting by die 

mens se relasie met homself, andere, die wereld en 'n transpersoonlike 

entiteit. Die mistieke hou verband met misterie en die onbekende. Die 

enorme, onbekende wereld word erken, en in 'n poging om dit te verstaan 

word die mens daarvan bewus dat hoe meer hy verstaan, hoe grater word 

die misterie. Waar diegene wat hulle in fase twee bevind religie gebruik 

om misterie te ontduik, gebruik diegene wat hulle in fase vier bevind 

religie om misterie te benader. 

Die spirituele ontwikkeling in fase een en twee vind noue aansluiting by die 

orientasie en paradigma van nie-relasionele bewustheid waar kenmerke soos 

selfsug, vervreemding, isolasie, aandoen en aangedoen te word kan lei tot 'n 

belewenis van lewenssinloosheid. Bateson (1980:436-437) sien die proses 

soos volg: "If you put God outside and set him vis-a-vis his creation and if you 

have the idea that you are created in his image, you will logically and naturally 

see yourself as outside and against the things around you. And as you arrogate 

all mind to yourself, you will see the world around you as mindless and therefore 

not entitled to moral or ethical consideration. The environment will seem to be 

yours to exploit. Your survival unit will be you and your folks or conspecifics 
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against the environment of other social units, other races and the brutes and 

vegetables ... you will die either of the toxic by-products of your own hate, or, 

simply, of over-population and over-grazing. The raw materials of the world are 

finite." 

Die navorser postuleer dus dat diegene wat hulle - wat spirituele ontwikkeling 

betref - in fase een of twee bevind, as nie-relasioneel georienteerd beskou kan 

word, welke nie-relasionele georienteerdheid tot 'n belewenis van sinloosheid 

kan bydra. Die kenmerke van 'n relasionele paradigma van sinergisme, 

altru"isme, kommunikasie en interaksie sou by fases drie en vier aansluiting kon 

vind. 

Dit wil voorkom asof daar oor die algemeen tussen nie-religieuse en religieuse 

spiritualiteit onderskeid getref kan word. Die skeidslyn tussen die twee begrippe 

is binne die humanisme besig om te vervaag. Daar word gepoog om die rol wat 

spiritualiteit in lewenssinvolheid speel, te verklaar deur die twee begrippe 

afsonderlik te bespreek. Hier word egter nie van 'n either/or benadering 

uitgegaan nie. Die doen van die keuse per se, en nie die kwaliteit van die keuse 

nie, is by die volgende besprekings ter sprake. Die keuse, wat ook metanoia 

genoem word, impliseer 'n totale rigtingsommekeer. Met metanora word die 

volgende bedoel: " ... the change is that of the soul, of the whole person ... whose 

life is transformed, metamorphosed" (Spicq, 1994:475). 'n Argument rondom 

lewenssinvolheid sal dus die keuse enrol van spiritualiteit (al dan nie) bevat, en 

nie soseer of dit nie-religieuse of religieuse spiritualiteit behoort te wees nie. 

3.2.3.3 Nie-re/igieuse spiritua/ite11 

In aansluiting by die bespreking oor spiritualiteit word nie-religieuse spiritualiteit 

soos volg gesien: 
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(a) Omskrywing 

Frankl (1961 :55-56) stel dat die spirituele dimensie van sentrale belang vir die 

mens is. In plaas daarvan om te se dat die mens 'n psige of liggaam het, se 

Frankl dat die mens 'n spirituele wese is. Die persoonlikheid van die mens is die 

fenomenologie van die spirituele. "It is the spiritual as it is revealed through the 

psycho-physicum, which serves as both an expression of the spirit, and an 

instrument for its activity. The spiritual-noetic dimension itself is, in turn, revealed 

through the exsistentiality of the spirit" (Frankl, 1961 :56). Frankl maak ook 

melding van die 'spirituele onderbewuste', wat die bron en grondslag van alle 

bewussyn is. Op hierdie spirituele onderbewuste volg drie intu"itiewe momente 

naamlik die gewete, liefde en estetiese bewustheid. Spiritualiteit word 

aanvanklik in die onmiddellike selfbewustheid ontbloot, en daarna in die 

konseptuele vermoe van die mens, in sy simbolies-lingu·istiese vermoens sowel 

as in sy reflektiewe selfbewustheid - dit wil se die vernaamste eienskap van die 

mens. Die ontbloting van spiritualiteit in die simbolies-lingu·istiese vermoe van 

die mens vind aansluiting by die gebruik van taal as metode om die fenomeen 

van lewenssin te laat ontvou. Shea (1975:183) argumenteer egter dat Frankl se 

siening van hierdie Unconscious God die mens in wese - hetsy op die 

bewustelike of op die onbewustelike vlak - as 'n religieuse wese beskou. 

In aansluiting by Frankl (1961 :57) se siening dat die mens se spiritualiteit "aan sy 

vrugte" geken word, sien Maslow die spirituele dimensie in terme van die 

hoogtepuntervaring van selfaktualisering - dus 'n ware integrasie van die 

persoon op alle vlakke, wat relasie met die wereld, homself en ander impliseer 

(Gould, 1993:132). Die ge·integreerde mens is die resultaat van die ontdekking 

en ontwikkeling van die rykdom en die hoedanighede van die spirituele en 

menslike verstand. Hierdie mens het 'n nuwe bewustheid van sy krag en 

vermoens, asook 'n gewaarwording van die self as 'n proses van verandering. 

Bekende begrippe verdwyn, en al wat oorbly is vibrasie-energie (Rogers, 
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1980:347, 352, 356). Volgens Gould (1993:120) verleen die humanistiese 

eksistensialis erkenning aan 'n energie wat die menslike persoonlikheid intak 

hou. 

Sinvolheid is gelee in die relasie met en begrip van hierdie ewolusionere vloei 

van energie en eenheid met die kosmos (wereld) - 'n hele terrein van hoer 

waardes, skoonheid, harmonie en liefde. Die mens, as kern van bewussyn, is 

deel van 'n groter universele bewustheid. "And yet with that extraordinary sense 

of oneness, the separateness of each person has never been more clearly 

preserved" (Rogers, 1980: 130). 

(b) Die waarde van nie-religieuse spiritualiteit 

Die waarde van nie-religieuse spiritualiteit le daarin dat dit met doelgerigtheid of 

purpose verband hou. Volgens Maslow is die mens se ware einddoel om sy 

potensialiteite te gebruik, gebaseer op 'n ge"integreerde sintese van waardes wat 

vertroue en interafhanklikheid kweek (Maslow, 1971 ). Hierdie konsep van 

Maslow vind aansluiting by die relasionele samelewing en paradigma, waardes 

en kenmerke, waarbinne die mens sinvolheid kan beleef. 

'n Self wat met hoop en insig vorentoe kan kyk, word beskou as optimisties - of 

soms teleologies. "Teleologies" - in teenstelling met "deterministies" - beteken 

dat die mens doelgerig (purposeful, destined) is. Frankl se dimensionele 

ontologie word gesien as oplossing vir die konflik tussen die determinisme en 

wilsvryheid. Volgens dimensionele ontologie beskik die mens oor die vryheid om 

na 'n hoer "noes-dimensie" te beweeg, wat die spirituele aspek van 

transendering behels (Gould, 1993: 19, 76; Palmer, 1987:30, 41 ). Frankl sien die 

oorsprong van die wil om te handel in die noes, as bron van menslike vryheid en 

verantwoordelikheid. Hy kom tot die slotsom dat waar die wil (dus die noes) 

gesond is, die visie ook gesond behoort te wees. 
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Frankl (1986:80) omskryf die einddoel van die mens soos volg: 

• sy natuurlike ingesteldheid (disposisie), wat sy biologiese noodlot is; 

• sy situasie (eksterne omgewing}, wat sy sosiologiese noodlot is; en 

• sy posisie ('n kombinasie van disposisie en situasie), waar die self 'n 

sekere gesindheid ten opsigte van sy einddoel openbaar. 

Posisie is die mens se spirituele einddoel, dit wat horn toelaat om te kies hoe hy 

homself in die verlede, hede en toekoms sien. Hier is dus sprake van sy 

posisionering in terme van tyd. 

In aansluiting by Maslow (1971 }, wat selfaktualisering en die navolging van sy 

konsep van B-waardes as die mens se ware einddoel sien, stel Frankl (1986) dat 

die mens 'n teleologiese orientasie moet he, en dat die uitleef van hierdie 

einddoel selfaktualisering as byproduk tot gevolg het. Dit vind aansluiting by die 

bespreking oor 'n balans tussen selfaktualiserings- en morele waardes (kyk 

3.2.2.2). 

In aansluiting by die polarisasie in lewensorientasie stel Frankl dat die mens sy 

gesindheid (sy ingesteldheid, dus) teenoor die lewe kies, wat tot 

lewenssinvolheid (of dan lewenssinloosheid) en sy spirituele einddoel lei. Die 

sakepersoon kan dus sy lewensorientasie en gepaardgaande lewenssinvolheid 

(al dan nie) kies. Hierbenewens blyk dit dat selfaktualisering 'n vereiste is, maar 

nie op sigself genoeg is vir die bereiking van lewenssinvolheid nie. Die 

teleologiese I ought, vervat in morele waardes, bring balans en lewenssinvolheid 

deurdat dit inderwaarheid 'n balans tussen relasie met die self en relasie met 

andere tot gevolg het. Nie-religieuse spiritualiteit, gesetel in die noos, blyk dus 

wel met lewenssinvolheid verband te hou, en is, as bousteen van hierdie begrip, 

'n onontbeerlike komponent van die profiel van die sakepersoon. 
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3.2.3.4 Religieuse spiritualiteit 

Religieuse spiritualiteit word op verskillende maniere omskryf, en hou verband 

met die volgende: 

(a) Omskrywing 

"Religion is seen to be man's attitude and activity with regard to others for the 

sake of building up a universal personal communion, transcending all limitations 

to the potentialities of man" (Shutte, 1971: 173). 

Vanuit die Afrika-kultuur word die heelal beskou as 'n netwerk lewenskragte, wat 

uit God ontspring en weer by Hom eindig. God word dus beskou as die bron van 

alle lewenskragte (Shutte, 1993:27). 

Dit vind aansluiting by Kung (1990:91) se siening dat die ware religie die 

vervulling van ware menslikheid (humanity) is. Dit beteken dat religie (as 

uitdrukking van allesomvattende sinvolheid, verhewe waardes, onvoorwaardelike 

verpligting) 'n voorvereiste is vir die bereiking van humanum (respek vir menslike 

waardigheid en basiese waardes). 

Religie is die aktiwiteit wat die vervulling van die mens se hele lewe (die 

kognitiewe, affektiewe en konatiewe ingesluit) op 'n volkome en finale wyse ten 

doel het. Alie religiee het hiermee te doen, ongeag wat die uiteindelike doel 

genoem word - redding, enlightenment, nirvana, satori, of selfs al word dit by 

geen naam genoem nie. Alie religiee sien hul god as 'n voldoende bron van krag 

om hierdie doel te bereik, en alle religiee sien die "doel" as die transendering van 

menslike kragte om te presteer (achieve). In hierdie sin word gode dus as 

transenderende wesens beskou (Shutte, 1993:164). 
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Die woord "god" kan baie dinge beteken - vandaar al die verskillende religiee. 

Barth (1963:1) is van mening dat geen mens sender sy eie god/gode is nie, en 

dat elke mens se god/gode vir horn die objek is van sy hoogste begeerte en 

vertroue, of die grondslag van sy diepste lojaliteit en toewyding. "Divinity, in a 

positive sense, is the essence of truth and power of some kind of highest 

principle; but the same truth is valid even for thinkers denying such a divinity, for 

such a denial would in practice merely consist in transferring an identical dignity 

and function to another object. Such an alternative object might be 'nature', 

creativity, or a unconscious and amorphous will to life ... even such apparent 

'godless' ideologies are theologies." 

Levin en Vanderpool (1987:595) onderskei tussen sakramentele religie, wat 

verwys na die heiliging of versimbolisering van natuurlike objekte, plekke, 

voedsel, mense en menslike gedrag (byvoorbeeld die tradisionele Katolisisme, 

die Grieks ortodokse geloof, die Russies ortodokse geloof, of volksreligiee); 

profetiese religie, wat primer op profetiese uitsprake of geskrifte fokus 

(byvoorbeeld die Protestantisme, Metodisme of die Juda·1sme); en die mistieke 

religie wat fokus op die belewingservaring, en wat met rituele, geloof en 

natuurlike objekte verband hou (byvoorbeeld die oosterse religiee). 

Religieuse oortuigings word deur Jones en Wilcox (1993:41) as " metafisiese 

stellings" beskou, wat ervaringsrelevant is. Alie ervaringsrealiteite, soos die 

behoefte aan transenderende sinvolheid, het 'n invloed op die mens se geloof (of 

dan sy gebrek aan geloof). Die oortuigings hou verband met waardes, wat ook 

persepsies (ingesteldheid/paradigma) insluit. 

Royce (1966:384) trek 'n verband tussen religie, optrede en 'n morele einddoel. 

Volgens horn gee religie die mens meer as 'n morele gedragskode. Dit gee horn 

ook geesdrif, terwyl die verbintenis tot die morele kode horn 'n voltooide teorie 

bied, oor alles wat bestaan. Religie se nie net "doen" en "voel" nie, maar ook 
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"glo". Religie verg egter nie net geloof nie, maar bied die mens ook iets " ... that 

they are glad to live for, and if need be, to die for." Dit vind dus aansluiting by 

die teleologiese orientasie van die mens, wat met sinvolheid verband hou (kyk 

3.1.1.3). 

Allport (1951) tref onderskeid tussen intrinsieke en ekstrinsieke religieuse 

orientasies. lntrinsieke religieuse orientasies is die sentrale en verhewe waardes 

van 'n gelowige se lewe, terwyl ekstrinsieke religieuse waardes op die periferie 

staan en beskou word as ondergeskik aan nie-religieuse waardes. 'n Quest

orientasie word tussen twee pole gestel, en impliseer religie as sentrale waarde, 

wat oop is vir verandering. Die quest-gerigtheid is in teenstelling met stabiele of 

dogmatiesgeslote oortuigings (Goldsmith & Hansen, 1993:151). So 'n orientasie 

sou by Peck se derde en vierde fase van spirituele ontwikkeling aansluiting vind 

(kyk 3.2.3.2). 

Allport se siening van rypheid en religieuse sentiment (honger na sinvolheid) 

impliseer dat die vervulling van 'n quest, wat toenemende rypheid tot gevolg het, 

met sinvolheid verband hou (Gould, 1993:140). Allport se siening van religieuse 

volwassenheid sou op sy beurt by Peck se vierde fase van spirituele 

ontwikkeling aansluiting kon vind. 

Volgens Malony (1993:117) is die mens religieus volwasse ashy oor identiteit, 

integriteit en inspirasie beskik. 

(b) Die waarde van religieuse spiritualiteit 

Die rol van die religie in die mens se lewe vind aansluiting by die sosiologiese 

uitgangspunt (Steyn & Van Rensburg, 1985:146) dat die Suid-Afrikaanse 

samelewing oor vyf basiese instellings beskik, naamlik verwantskap en 

gesinslewe, opvoeding en onderwys, godsdiens, ekonomie en politiek. Hierdie 
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instellings is in die een of ander vorm in alle samelewings teenwoordig, ongeag 

hoe ontwikkeld daardie samelewing is. 

Oat religie 'n belangrike rol in Suid-Afrikaners se lewe speel, spreek duidelik uit 

die meningspeiling van die organisasie, Public Opinion Strategies, waarna daar 

vroeer verwys is, (kyk 2.4.1.3), wat weerspieel dat 86% witmense en 82% 

swartmense in Suid-Afrika godsdiens belangrik ag. 

Malony (1993:116) sit die funksies van die religie in die lewe van die mens soos 

volg uiteen (kyk Tabel 3.2): 
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TABEL 3.2: FUNKSIES VAN RELIGIE IN DIE LEWE VAN DIE MENS 

(MALO NY, 1993: 116) 

POSITIEWE DEFENSIEWE FUNKSIES VAN RELIGIE 

• Bied vertroosting in rampspoedige tye. 

• Beloof absolute beloning aan diegene wat verontreg of tenagekom is. 

• Gee sekuriteit in onsekere tye. 

• Verseker die mens dat daar uitkoms is in tye van pyn en swaarkry. 

• Help horn om die harde werklikheid te aanvaar. 

POSITIEWE HANTERINGSFUNKSIES VAN RELIGIE 

• Gee hoop te midde van mislukking en tragedie. 

• Help die mens aanpas by die eise wat die lewe aan horn stel. 

• Beskryf 'n werklikheid waarin die mens voel dat hy waarde het en dat 

ander horn nodig het. 

• Bied redding waardeur die mens homself met 'n goddelike plan in lyn kan 

bring. 

• Beloof herstel en vergifnis van die samelewing indien verkeerd gehandel 

is. 

• Gee horn die moed om weer te probeer in tye van mislukking en 

teleurstelling. 

• Gee horn vreugde en lewensvervulling. 

• Gee horn 'n fellowship om aan te behoort. 

• Gee horn 'n begripsraamwerk dat die lewe betekenis, sin en 'n doel het. 

POSITIEWE TRANSFORMERENDE FUNKSIES VAN RELIGIE 

• Gee die mens 'n perspektief waarvolgens reg en verkeerd, goed en sleg 

beoordeel kan word. 

• Leer horn dat hy geroepe is om volgens ideale te lewe, verhewe bo 

selfsugtige begeertes. 

• Gee horn 'n transformerende perspektief waarvolgens hy kan oordeel, en 

waarmee hy kan identifiseer. 
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Die defensiewe funksies in hierdie model sou by Rokeath (1973:15) se 

rapportering van religieuse waardes as 'n egobeskermingsmeganisme 

aansluiting kon vind (kyk 3.2.2). 

Fromm (1963) maak die aanname dat daar basiese waarhede is, wat in die 

leringe van Moses, Lao-tse, Boeddha, Sokrates en Jesus voorkom. "All 

preached similar values for the ideal human existence" (Schultz, 1977:56). 

Maslow (1971 :140) noem hierdie universele waardes die B-waardes en stel dat 

beide die dogmatiese en mistiese vorme van religie die volgende propageer: 

• 'n God wat die meeste B-waardes vervat; 

• die ideale, religieuse en goddelike mens is die een wat hierdie "Goddelike" 

8-waardes vergestalt of nastreef; 

• alle tegnieke, seremonies, rituele en leringe kan gesien word as middele 

om hierdie doel te bereik; en 

• die hemel is die plek/toestand waar/wanneer die waardes bereik word. 

(Die navorser stel dat bostaande oak van toepassing behoort te wees op die 

toestand of staat van enlightenment, nirvana, satori en dies meer). 

Die navolging van die genoemde terminale waardes, gebaseer op 

lewensingesteldheid en -orientasie, sal 'n bepaalde lewenstyl tot gevolg he, wat 

weer met 'n belewenis van sinvolheid verband hou. Dit sluit aan by Heyns 

(1995:248) se bevinding dat 'n intrinsieke religieuse orientasie, gebaseer op 'n 

ge"internaliseerde geloof wat onafhanklik van sosiale druk funksioneer, met 

positiewe sosiale gedrag en geestesgesondheid geassosieer kan word. Die 

aanname kan dus gemaak word dat die sakepersoon wie se paradigma 'n 

religieuse ingestemdheid insluit, lewenssinvolheid kan beleef. 
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Daar kan tot die slotsom gekom word dat ongeag die vorm van spiritualiteit 

(religieus of nie-religieus), die begrip behoort deel uit te maak van die paradigma 

en profiel van die sakepersoon wat lewenssinvolheid beleef. Gegewe die impak 

wat albei die genoemde vorme van spiritualiteit op die belewenis van sinvolheid 

het, sou gepostuleer kan word dat albei in die lewe van die sakepersoon nodig is 

vir 'n belewenis van lewenssin. 

Dit wil - uit die doelstelling van hierdie hoofstuk, naamlik om die profiel van die 

sakepersoon wat sy omstandighede transendeer en lewenssinvolheid beleef te 

konseptualiseer - voorkom asof spiritualiteit (religieus en nie-religieus) 'n besliste 

rol te speel het in die profiel van die sakepersoon, en dat dit aandag behoort te 

geniet in voorkomende en remedierende strategiee. 

3.2.4 Groei, ontwikkeling en transendering 

8inne die eksistensiele, humanistiese en holistiese paradigmas kom die tema 

van groei, ontwikkeling en transendering deurgaans in hierdie navorsing oor 

lewenssinvolheid voor. 

Volgens Maslow (1971 :256) bestaan daar twee lewensfere, naamlik die D

(deficiency) steer en die 8-(being) steer, wat dui op twee soorte persepsies oor, 

gesindhede teenoor en kognisies ten opsigte van die wereld. Hy onderskei 

tussen: 

• Die wyse, selfaktualiserende mens wat die totaliteit van die D-sfeer ken in 

" ... all its vices, its contentions, poverties, quarrels, and tears, and yet is 

able to rise above them, and to have the unitive consciousness in which 

he is able to see the 8-realm, to see the beauty of the whole cosmos, in 

the midst of all those vices, contentions, tears and quarrels". Hier is dus 

sprake van 'n integrasie tussen die 8- en 0-sfere en word second 
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innocence genoem. Die navorser postuleer dat die nie-relasionele wereld 

(orientasie) met die D-sfeer en die relasionele wereld (orientasie) met die 

8-sfeer verband kan hou. 

• Die mens wat die D-sfeer deurleef het, daaraan gewerk en daarmee 

gestoei het, wat hartseer beleef het en tog in staat was om dit ten volle te 

transendeer. 

• Die religieuse mens wat deur die D-sfeer te ontken, in 'n fantasiewereld 

leef. Die fantasie neem net die 8-sfeer waar en erken nie die bestaan van 

die D-sfeer nie. 

Dit wil voorkom asof die twee lewensfere verband kan hou met die mens se 

wereld- en mensbeskouing, wat weer vergestalt word in die wyse waarop hy 

daarmee in relasie tree. 

3.2.4.1 Groei en ontwikkeling 

Maslow (1971) kom tot die slotsom dat die D-wereld net getransendeer kan word 

deur ware kennis en deur groei " ... to second na"ivete, to the sophisticated 

innocence, to the unitive consciousness, to an understanding of 8-cognition ... " 

Lewenssin was reeds daar, maar 'n sekere blindheid word dus nou van die mens 

(waarnemer) weggeneem, sodat hy nou kan sien. Noudat die mens die regte 

gesindheid (orientasie en paradigma) het, weet waaroor dit gaan en hoe om te 

kyk, kan lewenssin raakgesien word. 

Dit plaas die klem op wat 'n persoon kan word, in teenstelling met wat hy was of 

op die oomblik is. Daar is dus 'n toekomsgerigtheid in terme van tyd. Daar is 

sprake van groei, en 'n begeerte om meer of beter te wees. Die beeld van 

menslike natuur is optimisties en hoopvol waar daar geglo word in die mens se 
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vermoe om uit te brei, te verryk, te ontwikkel en vervulling te beleef - om te wees 

wat hy veronderstel is om te wees. Die uiteindelike doe/ van die mens is dus om 

homself te word (Moustakas, 1956:273). 'n Onvermoe om die essensiele 

hoedanighede van die mens te verwesenlik staan dus gelyk daaraan om nie die 

self te wees nie. "Realization of one's being is man's real fate and the only 

realization which permits the emergence of indiviuality and uniqueness as well as 

universal growth" (Moustakas, 1956:283). Daar is dus sprake van groei, van die 

abnormale na die normale, en uiteindelik na die optimale, wat totale integrasie 

van en relasie met die self, andere en die wereld impliseer (Shostrom, 1977). 

Volgens die konsep van algehele welstand, wat berus op die beginsel dat die 

mens 'n holistiese eenheidswese is, bestaan die mens uit verskillende dimensies 

(fisiek, sosiaal, psigologies, geestelik, intellektueel en die beroepsdimensie) wat 

interverwant en in relasie met mekaar is (Dunn, 1959:786; Robbins et al, 

1991:4). 

O'Donnell (1989:5) sien optimale gesondheid as 'n staat van balans tussen die 

dimensies, terwyl Gmeiner en Poggenpoel (1994) welstand en gesondheid 

definieer as 'n toestand van geestelike, psigiese en fisiese heelheid. 

Daar kan gestel word dat algehele welstand en heelheid die doel van groei en 

ontwikkeling is, wat vergestalt word in die unieke, outentieke leefwyse van die 

algeheel-ge·integreerde (in relasie met homself, andere en die wereld) 

sakepersoon. 

Hierdie tema van groei en ontwikkeling vind aansluiting by 

selfaktualiseringswaardes wat gebalanseerd en genormaliseer is (kyk 3.2.2.2), 

morele ontwikkeling (3.2.2.3), ontwikkeling van die gewete (3.2.2.4), spirituele 

ontwikkeling (3.2.3), die waarde van spiritualiteit (3.2.3.3 en 3.2.3.4) en 'n 

teleologiese ingesteldheid (3.2.3.3). 
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3.2.4.2 Transendering 

Die begrippe "transendering" en "transendeer" het verskeie betekenisse en word 

in verskillende kontekste gebruik. Maslow (1971 :279) definieer transendering 

soos volg: "Transcendence refers to the very highest and most inclusive or 

holistic levels of human consciousness, behaving and relating, as ends rather 

than as means, to oneself, to significant others, to human beings in general, to 

other species, to nature, and to the cosmos." 

Transendering hou dus verband met groei, individualiteit, outentiekheid, relasies 

en sinergie (kenmerke van 'n relasionele lewensorientasie en samelewing). 

Daar kan onderskei word tussen die volgende vorme van transendering (Fromm, 

1955:37; Gould, 1993: 84; Malony, 1993:107, 109; Maslow, 1971:269-279; 

Rogers, 1980:129, 196; Shutte, 1993: 45, 77; Schultz, 1977) wat die navorser 

soos volg van toepassing maak op Suid-Afrikaanse sakelui: 
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TABEL 3.3: VORME VAN TRANSENDERING MET BETREKKING TOT DIE 

GESITUEERDE SAKEPERSOON 

Van Na 

Die individu is vasgevang in sy kultuur en Die sakepersoon as universele mens, in 

ras. relasie met die menslike spesie is. 

Die self is hulpeloos en passief (nie- Die verlede word ten voile aanvaar as die 

relasioneel) en word deur eksteme faktore verlede van die self. Daar is selfvergifnis en 

beheer, met gepaardgaande skuldge- selfaanvaarding (relasioneel), wat op 

voelens, skande en verleentheid oor die historisiteit dui. 

verlede. 

Verpligting, bande en slawemy, met 'n Die sakepersoon kyk na die hele situasie en 

gewaarwording dat die self 'aangedoen homself, te midde van alles, vanuit 'n 

word'. Die sakepersoon word vasgevang in objektiewe, onpersoonlike en supra

die konkreetheid van die hier-nou situasie. persoonlike hoogte, sender om 'n slagoffer 

te wees. Daar is sprake van 'n sfeer van 

moontlikheid, aktualiteit en potensiaal. 

Gewaarwordinge van ge'isoleerdheid, ver- Die waameming van die hele kosmos, met 

werping, onbetrokkenheid en eensaamheid, 'n integrasie daarvan, eenheid daarmee, 

wat met 'n nie-relasionele paradigma deelname daaraan en relasie daarmee. 

verband hou. 

Klem op individuele verskille en diversiteit; lndividuele verskille word waargeneem, 

pogings om die multi-kulturaliteit van die aanvaar en waardeer, dog as relatief 

samelewing te bestuur. onbelangrik geag in teenstelling met 

universele menslikheid aan die een kant en 

die ooreenkomste tussen mense aan die 

anderkant. 
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TABEL 3.3: VORME VAN TRANSENDERING MET BETREKKING TOT DIE 

GESITUEERDE SAKEPERSOON (VERVOLG) 

Van Na 

Die "greep" van die opinie van ander, en rolle Die individu word 'n persoon in plaas van 

(byvoorbeeld Bestuurder, Voorsitter, Bestu- 'n rel, wat outonoom, outentiek, 

rende Direkteur) met gepaardgaande nie- selfbesluitnemend en nie-manipulerend 

outentiekheid. is. Hy is dus in relasie met homself. 

Die realiteit en noodsaaklikheid van dead, Die individu word verenig met die 

lyding en boosheid word ontken. Die lewe ontologiese realiteit van dead, lyding en 

word as negatief, inhiberend en blokkerend boosheid, met 'n afname in bitterheid, 

ervaar. verset, woede en skuld. Die wereld word 

relasioneel as geed ervaar. 

Die sakepersoon fokus slegs op individuele Die sakepersoon fokus nie net op 

waardetoevoeging, 

selfsug, tiperend 

paradigma. 

met gepaardgaande individuele waardetoevoeging nie, maar 

van 'n nie-relasionele sluit oak waardetoevoeging tot die 

gemeenskap en samelewing in. 

Die sakepersoon fokus op wense, strewes, Die sakepersoon funksioneer op 'n kalm 

ambisie, sukses en eksistensiele credo, met letting-be-ness wyse, sander om net 

die gepaardgaande inspanning. Die tradisies, sukses en materiele welvaart na te jaag. 

idees en druk van die wereld dra by tot 'n Hy kan die druk tydelik tussen hakies 

gewaarwording van vasgevangenheid. plaas om unieke sinvolheid in die situasie 

te vind en meer te doen as wat in die 

verlede gedoen is. 
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TABEL 3.3: VORME VAN TRANSENDERING MET BETREKKING TOT DIE 

GESITUEERDE SAKEPERSOON (VERVOLG) 

Van Na 

Die handhawing van die passiewe aard van Die bereiking van 'n belewenis van 

menslike bestaan (kortstondige ingesteldheid) einddoel (teleologies) en vryheid op 'n 

of die destruktiewe bereiking van 'n belewenis positiewe kreatiewe wyse, met psigiese 

van einddoel, wat tot lyding vir sowel die objek gesondheid en welstand as einddoel 

as die destruktiewe persoon lei. 

Fokus op "ons-hulle"-polariteite, either/or, Die wegval van byvoorbeeld werk/gesin, 

uitsluiting, teenoorgesteldes en opposisie. werkgewer/werknemer, vakbond/bestuur, 

besigheid/etiek polarisasie, tot 'n vlak van 

interpersoonlike sinergie ten opsigte van 

en relasie met institusies of kulture. 

Vasgevangenheid in menslike beperkinge, 

onvolmaaktheid en tekortkominge. 

Die mistiese vermenging met 6f 'n ander 

persoon 6f met die hele kosmos, wat 

relasies met die self, andere, die wereld 

en 'n transpersoonlike entiteit behels 

( spiritualiteit). 

Vasgevangenheid van die sakepersoon in sy Die sakepersoon ondergaan 'n para

eie eksistensiele credo, waardesisteem of digmaverandering, waar bevryding uit 'n 

oortuigingsisteem. nie-relasionele na 'n relasionele 

lewensorientasie groei, ontwikkeling en 

optimaliteit teweeg bring. 
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Daar kan tot die slotsom gekom word dat transendering op verskeie maniere 

vertolk kan word en dat daar verskillende vorms van transendering is. Die keuse 

van transenderingsvorm sou aansluiting kon vind by die narratief van die 

sakepersoon en watter faktore hy as impakterend in die omgewing beleef. 

Wat uit hierdie gedeelte aan die lig kom, is dat die transenderingsproses met 

groei, ontwikkeling en 'n beweeg na 'n relasionele paradigma verband hou. Die 

beredenering van en beweeg na 'n relasionele lewensorientasie kan as 'n 

kontinuum van nie-relasionele na relasionele bewustheid skematies soos volg 

uiteengesit word: 

Paradigma van 'n Paradigma van 'n 

landskap van nie- landskap van 

relasionele bewustheid ----)~--=G_,_,,roe::.:.!....i ---------,)~van relasionele 

Ontwikkeling bewustheid 

T ransendering 

FIG. 3.1: KONTINUUM VAN LEWENSORleNTASIES 

Daar kan gestel word dat om die profiel van die sakepersoon met 'n belewenis 

van lewenssinvolheid te konstrueer, die proses van groei, ontwikkeling en 

transendering 'n fundamentele bousteen van sy paradigma moet wees. 

3.3 KENMERKE VAN DIE SAKEPERSOON MET 'N BELEWENIS VAN 

LEWENSSINVOLHEID 

Die kenmerke van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid word 

gefundeer op eksistensiele, humanistiese en holistiese paradigmas en word in 

intra- en interpersoonlike kenmerke ingedeel (Cilliers, 1988:16; Rothmann, 

1996:90 en Shostrom, 1976:30). Aansluiting word ook gevind by die 

psigologiese groei en algehele welstandsteoriee wat optimaliteit, groei, algehele 

welstand, heelheid en gesondheid voorstaan. In aansluiting by die holistiese 
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paradigma word spirituele kenmerke as 'n afsonderlike dimensie aangespreek, 

wat oughtness as dimensie by groei en ontwikkeling betrek. 

3.3.1 lntrapersoonlike kenmerke 

Hier word na die fisiese, kognitiewe, emosionele en konatiewe kenmerke verwys. 

3.3.1.1 Fisiese kenmerke 

In aansluiting by O'Donnell (1989:5) wat optimale gesondheid as 'n toestand van 

balans tussen die fisieke, geestelike, intellektuele en sosiale dimensies beskou, 

beskik die sakepersoon ideaalgesproke oor fisieke welstand. Fisieke we/stand 

impliseer dat hy verantwoordelikheid vir homself aanvaar ten opsigte van die 

bestuur van veranderbare faktore (lewensgewoontes, omgewingsfaktore, 

mediese sorg, stres, sosiale interaksie) sowel as onveranderbare faktore 

(ouderdom, ras, geslag, oorerflikheid), met die doel om optimale fisiese 

funksionering te bewerkstellig (Mare, 1994:63). Die sakepersoon leef gesond, 

kry genoeg rus, oefen gereeld, volg 'n voedsame dieet (Jourard & Landsman, 

1980: 158) en voel tevrede met en aanvaar sy fisiese funksionering. Die 

sakepersoon is dus in gesonde relasie met sy liggaam. 

3.3.1.2 Kognitiewe kenmerke 

Die sakepersoon beskik oor intellektuele we/stand, wat volgens Robbins et al 

(1991:10) dui op sy voortdurende verwerwing van kennis en doelbewuste 

blootstelling aan kreatiewe en stimulerende intellektuele aktiwiteite. Hy beskik 

oor die vermoe om nuwe inligting in verband te bring met sy waardes, norme, 

intensies en beginsels, en om nuwe inligting te evalueer, uit lewenservaring te 

leer en 'n kritiese denkvermoe te ontwikkel en toe te pas (Hales, 1992:6). Sy 

fundamentele waardes· dien as kognitiewe raamwerk vir die neem van besluite 
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en die vorming van persepsies (Bellingham, Cohen, Jones & Spaniel, 1989:18). 

Die sakepersoon benut sy kognitiewe vermoens optimaal, beskik oor 'n 

bogemiddelde intellektuele vermoe, 'n goeie geheue, gesonde verbeelding, bo

gemiddelde konsentrasievermoe en gedissiplineerde redeneringsvermoe 

(Allport, 1951:147-150; Fromm, 1963:32; Maslow, 1954:206-228 en Rogers, 

1975: 115-124, 180-196). Hier is sprake van 'n gesonde relasie wat die 

sakepersoon met die self het in terme van sy kognitiewe vermoens en 

potensialiteite. 

Kenmerkend van die sakepersoon is dat die wereld as objektief en rasioneel 

beleef word (Allport, 1951; Cilliers, 1988:16; Maslow, 1954), maar sander 'n 

onpersoonlike, onbetrokke objektiwiteit wat mense van mekaar vervreem. Hy is 

ook in staat om voldoende en akkuraat tussen stimuli te onderskei en beskik oor 

die vermoe om selektief aandag te skenk en probleme op te los (Rogers, 1975; 

Rothmann, 1996:90). 'n Gesonde relasie met die wereld word uitgeleef. 

3.3.1.3 Emosionele kenmerke 

Die sakepersoon beskik oor emosionele welstand. Emosionele we/stand verwys 

na sy vermoe om emosies op 'n sosiaal-aanvaarbare en gepaste wyse te 

beheers en te hanteer (Greenberg, 1985:405). Die suksesvolle beheersing en 

hantering van sy emosies behels die openheid, erkenning en sensitiwiteit vir eie 

gevoelens, die aanvaarding van daardie gevoelens en die vermoe om daaraan 

uiting te kan gee sander om kompulsief of impulsief te wees (Allport, 1951; 

Fromm, 1963; Robbins et al, 1991:1; Rogers, 1975). Die sakepersoon se 

relasies met die self dui op 'n ruimtelike nabyheid. 
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Die relasie met die self word gekenmerk deur emosionele selfstandigheid, 

onafhanklikheid en 'n gepaardgaande ryk emosionele lewe. Hierdie gedrag lei 

tot selfbegrip, -kennis en -insig, wat help vorm aan 'n realistiese selfbeeld, 

selfagting, selfrespek, selfwaarde, selfliefde, selfvertroue, selfagting en 

selfaanvaarding (Cilliers, 1988: 16; Rogers, 1975). Bewustheid van die self lei tot 

selfbegrip, sodat hy sy volle groeipotensiaal beset en ontwikkel (Maslow, 1954; 

Rogers 1975; Rothmann, 1996:91). Die sakepersoon ervaar lewenssinvolheid in 

voortdurende ontdekking en groei (Allport, 1951; Cilliers, 1988: 16) binne die 

narratief en konteks van sy lewe, wat dui op 'n toekomsgerigtheid. 

Die sakepersoon se relasie met die self spreek van psigologiese welstand. 

Psigologiese we/stand verwys na die sakepersoon se vermoe om aan te pas by 

sy omstandighede en om hierdie omstandighede op 'n onafhanklike, 

konstruktiewe en positiewe wyse te interpreteer, te hanteer en homself te 

handhaaf (Hales, 1992:4; Tubesing & Tubesing, 1986:20). Dit verwys na die 

interaksie tussen gedrag, intellek, gevoelsinhoud en persoonlikheid van die 

sakepersoon (Brown, 1990:608) asook na 'n toestand waar hy tevrede voel met 

homself ten opsigte van sy lewe (Willis & Campbell, 1992:40). 

Die sakepersoon is bewus van sy waardes, gesindhede en voorkeure en leef 

daarvolgens. Sy lewensorientasie staan relasies, interaksie, kommunikasie, 

liefde, vertroue, altru·isme, outentiekheid, vryheid van keuse, waardes en 

spiritualiteit voor. Sy proaktiewe moraliteit lei tot omgewingswelstand wat 'n 

balans tussen sy fisiese, sosiale en persoonlike omgewings tot gevolg het 

(Ardell, 1986:162-177). Dit dui oak op sy relasie met die aarde (as natuurlike 

omgewing). Die sakepersoon vind balans tussen selfaktualiseringswaardes en 

morele waardes, asook tussen persoonlike en sosiale waardes. Morele 

waardes, vervat in oughtness, lei tot 'n betrokkenheid van die sakepersoon by 

iets buite homself wat as motivering dien, en waardeur daar 'n gesonde spanning 

in homself geskep word. Hy ervaar dus eustres, 'n aangename, opwindende, 
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avontuurlustige spanning wat op intensie en einddoel gerig is (Allport, 1951; 

Cilliers, 1988: 16; Rogers, 1975). 

3.3.1.4 Konatiewe kenmerke 

Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid aanvaar 

verantwoordelikheid vir wat hy doen, vir keuses wat hy uitoefen en gesindhede 

wat hy weerspieel. As selfregulerende en rigtinggewende individu ervaar hy 

vryheid van keuse en die vermoe om sy eie gedrag, menslikerwys gesien, te 

kies, te beheers en te beheer, sonder om te voel asof hy aan magte buite 

homself uitgelewer is (Cilliers, 1988: 16; Frankl, 1967; Kruger, 1979). Die 

sakepersoon is optimisties; hy kyk met hoop en insig vorentoe; sy 

doelgeorienteerdheid en visie is die resultaat van 'n gesonde wil. Te midde van 

die teleologiese orientasie, beskik die sakepersoon oor 'n innerlike kalmte en 

letting-be-ness wat impliseer dat hy nie deur ambisie oorheers word nie 

(Kruger, 1979). 

Die sakepersoon se relasie met die self en die wereld, toon dat hy die wereld 

beskou as 'n relasionele, 'vriendelike' plek. Sy relasie met die wereld spreek 

van ruimtelike nabyheid en hy beliggaam en bewoon die wereld 

dienooreenkomstig. Hy beskik oor die vermoe om in die hede te leef, met 

historisiteit vergestalt in sy beset van oorsaak en gevolg. Hy openbaar ook 'n 

toekomsgerigtheid, wat manifesteer in groei, ontwikkeling en fisiese, kognitiewe, 

affektiewe en konatiewe versorging (Kruger, 1979). 

3.3.2 lnterpersoonlike kenmerke 

Uit die psigologieliteratuur is daar sterk bewyse dat bogenoemde 

intrapersoonlike kenmerke met interpersoonlike kenmerke sal verband hou 

(Cilliers, 1984:46-83). Hierdie argument word ondersteun deur Lewin en 
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Stephens (1994:183) wat stel dat 'n sakepersoon se mikrovlakeienskappe ook in 

keuses van organisatoriese kenmerke op makrovlak weerspieel word. 

In aansluiting by die sakepersoon se relasionele lewensorientasie beskik hy oor 

sosiale we/stand. Dit impliseer die sakepersoon se vermoe om effektief in te 

skakel by, in relasie te tree met en aan te pas by die omgewing, asook effektief 

met ander in relasie te tree en oor die weg te kom en bevredigende 

interpersoonlike relasies te handhaaf (Eberst, 1984: 100; Greenberg, 1985:403; 

Hales, 1992:6 en Robbins et al, 1991:12.) Volgens genoemde outeurs verwys 

sosiale welstand na spesifieke relasionele aspekte van die sakepersoon soos: 

• sosiale vaardighede 

• kwaliteit en kwantiteit interaksie en relasies 

• bevredigende interpersoonlike relasies en rolvervulling; 

• regverdigheid, geregtigheid, besorgdheid en eerlikheid 

• betrokkenheid by ander mense en die omgewing 

Die sakepersoon se interpersoonlike relasies is diep, oop, sensitief, natuurlik, 

outentiek, ryk, lonend, konsidererend en betekenisvol. Hy beskik oor hoe vlakke 

van die kerndimensies van sensitiewe relasievorming, naamlik respek, empatie, 

egtheid en konkreetheid (Allport, 1961 :284-285; Cilliers, 1984:90-94; Fromm, 

1950:75-76; Maslow, 1954:203-228; Rogers, 1975:115-124, Shutte, 1993:77; 

Wissing, 1978:86-87). Verdere kenmerke sluit die volgende in: broederlike 

optrede teenoor die medemens; spontane en vriendelike relasies met ander; nie

besitlike liefde, gekenmerk deur onafhanklikheid en individualiteit; die vermoe om 

ander mense te vertrou sonder om (te) afhanklik van hulle te raak; en 'n 

gemeenskapsgevoel teenoor ander mense (Rothmann, 1996:92). 

Hierdie relasies van die sakepersoon met andere, getuig dat hy die wereld 

beskou as 'n 'vriendelike' plek (wereldbeskouing}, bewoon deur 'vriendelike' 
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mense (mensbeskouing), waar afstand deur nabyheid verteenwoordig word 

(ruimtelikheid). Hierdie interpersoonlike relasie openbaar oak die bewoning van 

die wereld in die oomblik, met 'n historiese konteks en 'n toekomsgerigtheid 

(vervat in die vermoe om regverdigheid, geregtigheid en besorgdheid te vertoon) 

(Kruger, 1979). 

3.3.3 Spirituele kenmerke 

Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid rapporteer die 

teenwoordigheid van geestelike we/stand. Chapman (1987:32) omskryf 

geestelike welstand soos volg: 

"Optimal spiritual health may be considered as the ability to develop our spiritual 

nature to its fullest potential. This would include our ability to discover and 

articulate our own basic purpose in life, to learn how to experience love, joy, 

peace and fulfillment and how to help ourselves and others achieve their full 

potential." 

Die sakepersoon se geestelike welstand hou verband met sy verbondenheid, sy 

relasie met homself, andere en die omgewing, sy persoonlike waardes en 

norme, en die lewenssinvolheid en selfaktualisering wat hy ervaar (Van der 

Merwe, 1997:21). 

3.3.3.1 Religieuse kenmerke 

Hoewel religie volgens Bensley (1991:287) en Ellison (1983:331) nie van 

geestelike welstand losgemaak kan word nie, is geestelike welstand meer as net 

die blote aanhang van 'n bepaalde geloof of oortuiging. Die sakepersoon 

openbaar 'n vertikale komponent van geestelike welstand, naamlik die relasie 

wat hy met die Godheid/Opperwese het. Hierdie vertikale komponent van 
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geestelike welstand word religieuse we/stand genoem, en behels religieuse 

spiritualiteit. 

Die sakepersoon wat religieuse we/stand beleef, word volgens Banks (1984:17), 

Bensley (1991:287) en Russel (in Banks, Poehler & Russel, 1984:17) gekenmerk 

deur die volgende: 

• die belewenis dat die lewe betekenis of rigting het; 

• die feit dat daar volgens 'n stel reels of etiese norme geleef word; 

• 'n houding van selfverloening en 'n bereidwilligheid om meer vir ander te 

doen as vir jouself; 

• die individuele waardes en norme word in die gemeenskap 

verteenwoord ig; 

• daar word verwys na 'n beherende hoer of goddelike Krag; 

• die persoon ervaar lewenssinvolheid; 

• sy lewe manifesteer 'n mens/gees-interaksie en relasie; 

• daar is persoonlike interaksie en relasie met ander, wat gekenmerk word 

deur liefde, respek, vertroue, integriteit, eerlikheid en deernis; 

• die persoon se belewing van die kosmos is van 'n hoe gehalte; 

• daar is (bewus of onbewus) interaksie en relasie met bomenslike kragte; 

en 

• daar is 'n persoonlike relasie met die Godheid/ Opperwese, wat rituele 

insluit om die verhouding te versterk. 

In die moderne, pragmatiese eeu waar die 'weet'- en 'doen'-kenmerke van die 

mens soos individualisme, prestasie, finansiele sukses en rykdom dikwels 

swaarder weeg as die 'wees'-eienskappe, het die sakepersoon met 'n belewenis 

van lewenssinvolheid 'n vertikale relasie met die Godheid en met sy eie waardes 

(Lauw, 1992:27). 
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3.3.3.2 Nie-religieuse kenmerke 

Aanvullend tot die vertikale, religieuse spiritualiteits- en welstandkomponent 

beleef die sakepersoon psigososiale we/stand, wat as horisontale komponent 

verwys na die mate waartoe hy daarin slaag om in te skakel by die gemeenskap, 

en om geborgenheid en sin te ervaar ten opsigte van sy eie lewe (Ellison, 

1983:331; Van der Merwe, 1997:22). 

Psigososiale welstand (ook genoem nie-religieuse spiritualiteit), as kombinasie 

van psigologiese, emosionele en sosiale welstand, dui op die sakepersoon se 

self- en omgewingsrelasie, 'n positiewe selfbeeld, optimalisering van die self en 

die belewenis van lewenssinvolheid (Van der Merwe, 1997:53). 

Self- en omgewingsverbondenheid en relasies dui op die sakepersoon se 

vermoe om eerlik te wees met homself aangaande sy behoeftes, gevoelens, 

ingesteldhede en persepsies. Hy is in kontak met homself, wat lei tot 'n gesonde 

selfbeeld, selfliefde en selfvertroue. Hierdie aspekte lei tot gesonde eksterne 

relasies en 'n verbondenheid met andere en die omgewing (Bellingham et al, 

1989:20). Die horisontale nie-religieuse welstandskomponent sluit dus die 

relasie met die self en die met andere in. 

Die sakepersoon 

selfverbonden heid, 

se positiewe selfbeeld, as 

selfaktualisering, selfpersepsie, 

'n kombinasie van 

selfbeeld, selfagting, 

waardes, norme, sosiale steun, die vlak van kognitiewe ontwikkeling en die 

sosiale omgewing lei tot 'n gedragwyse en 'n lewenstyl wat welstand en 

lewenssinvolheid tot gevolg het (Van der Merwe, 1997:55). 

Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid het sekerheid oor dit 

wat betekenis aan sy lewe gee. Die identifisering van dit wat betekenis aan die 

lewe gee, tesame met die opstel van doelstellings (intensie) verskaf die 
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belewenis van lewenssinvolheid (Seaward, 1991: 168). Spiritualiteit (nie-religieus) 

dien volgens King (1990:105) as bran van motivering vir die bereiking van 

selfaktualisering en optimale funksionering. 

Die sakepersoon, om optimale lewenssinvolheid te beleef, beskik oor die 

vertikale geestelike welstandskomponent (religieuse spiritualiteit), wat 'n relasie 

met 'n Godheid buite homself impliseer, sowel as die horisontale geestelike 

welstandskomponent (nie-religieuse spiritualiteit), wat 'n relasie met die self en 

met ander mense impliseer. Op 'n ontwikkelingskontinuum van spiritualiteit 

bevind die sakepersoon horn in 'n fase drie of vier vlak van spirituele 

ontwikkeling. 

Daar word tot die slotsom gekom dat die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinvolheid oor spesifieke intrapersoonlike, interpersoonlike en spirituele 

kenmerke beskik wat horn in staat stel om sy omstandighede te transendeer. Die 

kenmerke hou verband met 'n relasionele paradigma, wat deur gedrag in 'n 

relasionele lewenstyl manifesteer. 

3.4 GEDRAG VAN DIE SAKEPERSOON MET 'N BELEWENIS VAN 

LEWENSSINVOLHEID 

Die paradigma van die sakepersoon wat in 'n sekere lewensingesteldheid, 

waardes, etiek, moraliteit, spiritualiteit, groei, ontwikkeling en transendering 

gefundeer is, vind sy beslag in die persoonlikheidskenmerke. Hierdie kenmerke 

word weer in gedrag gemanifesteer. 

3.4.1 Algehele welstand, balans en lewenssinvolheid 

Volgens die konsep van algehele welstand wat berus op die beginsel dat die 

mens 'n holistiese eenheidswese is, bestaan die mens uit verskillende dimensies 
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wat interverwant en in relasie is (Crose, Nicholas, Gobble & Frank, 1992: 153; 

Dunn, 1959:786; Robbins et al, 1991 :4; Seeman, 1989: 1101-1102). 

Jahoda (1958:23) se ses konsepkategoriee vind hierby aansluiting; so oak Heath 

(1983:167) se model van die rypwordende persoon (in terme van kognitiewe 

vaardighede, selfbeeld, waardes en relasies). Eberst (1984:99) vergelyk die ses 

dimensies van welstand (fisiek, sosiaal, psigologies, geestelik, intellektueel en 

beroep) met die ses kante van die Rubik-kubus. Verskuiwing van een van die 

klein blokkies aan enige kant van die kubus gaan altyd gepaard met 'n 

verskuiwing van blokkies aan party van die ander kante. Algehele welstand is 

dus 'n toestand waar al die subdimensies op hul plek is. Knowles en Taylor 

(1990:748) rapporteer dat sakelui oar die algemeen 'n diverse lewenstyl volg, 

met werk, gesin en ontspanning as die drie belangrikste sfere. Volgens Van 

Eeden (1996:9, 88) is psigologiese welstand, psigologiese gesondheid en 

psychological wellness sinonieme. Psigologiese welstand blyk 'n relatief 

voortdurende geestestoestand te wees, gekenmerk deur volgehoue aanpassing, 

algemene welstand en die realisering van persoonlike potensiaal in alle 

dimensies. 

Cronje (1996:4, 39-48) identifiseer die volgende dimensies: self en 

selfontwikkeling, eggenoot/-note, gesin, normatiewe en waardesisteme, sosiaal 

en ontspanning en beroep. Die dimensies behoort in balans te wees om 

algehele welstand, optimaliteit, 'n ge·integreerde lewenskwaliteit en gesondheid 

tot gevolg te he. Dit dui op 'n balans in die sakepersoon se relasionele bestaan. 

"A balanced life doesn' t mean simply doing less of one thing and more of 

another - getting larger doses of leisure as an antidote to career stress. It 

means approaching work with the same joyously energetic spirit we bring to play, 

and applying the same dedication and seriousness of purpose valued in the 

workplace to our personal lives" (O'Neil, 1996:259). 



182 

In teenstelling met 'n fokus van balans en integrasie tussen die verskillende 

dimensies, word daar na die spill-over hypothesis verwys. Muczyk en Martin 

(1992:539) se navorsing het aangetoon dat verskeie lewensdimensies met 

algehele lewensgeluk verband hou. Die relatiewe belangrikheid van hierdie 

dimensies wissel binne sowel as tussen individue. Die sakepersoon kan 

byvoorbeeld met een dimensie ontevrede wees, maar rapporteer 'n hoe vlak van 

geluk as gevolg van tevredenheid met ander, belangriker dimensies. Genoemde 

outeurs kom tot die slotsom dat die verband tussen werks- en 

lewenstevredenheid sterker is by individue wat werk as 'n kerndimensie beskou. 

Parker en Chusmir (1991:1301-1302) bevind egter dat persoonlike vervulling die 

belangrikste faktor van lewenssukses is, met (in afnemende rangorde) die 

volgende faktore: gesinsrelasies, sekuriteit, professionele vervulling, bydrae tot 

die gemeenskap, status en rykdom. 

Dit stem ooreen met Schein (1978, in Cronje, 1996:37) se 

energiekanaliseringskema en Uys en Coetzee (1988) se stelling dat die self en 

selfontwikkeling as primere en belangrikste faktor by selfbestuur (kyk 1.1) 

figureer. Selfbestuur is die fisiese en psigiese energie wat die sakepersoon 

afstem op die proses van selfverwaarlosing, met die oog op 'n daadwerklike 

beroepsbekering, ten einde persoonlike waardes, norme en keuses te 

normaliseer, met die oog op die bestendiging van 'n ge·integreerde 

lewenskwaliteit (Coetzee, 1996). 

Travis en Ryan (1988:xix) se ysbergmodel ondersteun die vertrekpunt van 

hierdie navorsing, naamlik dat paradigmatiese oortuigings, gesetel in 

lewensorientasie, met inbegrip van spiritualiteit en waardes, die sakepersoon se 

lewenstyl, welstandstatus en gevolglike belewenis van sinvolheid bepaal. 



183 

Bostaande siening word ook ondersteun deur Witmer en Sweeney (1992:142), 

wat stel dat geestelikheid, menswaardigheid, menseregte en agting vir die lewe 

as hoogste orde waardes gestel word in hul skematiese wiel van welstand. 

3.4.2 Werksgedrag van die sakepersoon 

Gegewe die rol van die beroepsdimensie in die lewe van die sakepersoon en die 

oorspoel van mikrovlakeienskappe na makrovlak organisatoriese kenmerke 

(Lewin & Stephens, 1994: 183), word die sakepersoon se werksgedrag as deel 

van sy profiel bespreek. 

Die sakepersoon beskik oor beroepswelstand, wat verwys na sy ontwikkeling as 

werker en beroepsverwante vermoens soos probleemoplosvaardighede, 

finansiele beplanning, uitbreiding van persoonlike en professionele horisonne, 

persoonlike beroepsontwikkeling, verbetering van werksprestasie, 

werksproduktiwiteit en die vermoe om sy werksituasie as meer betekenisvol, 

hanteerbaar en sinvol te beleef (Eberst, 1984: 1 O; Schwartz, 1989: 139). 

(a) Bestuurstyl 

Die sakepersoon gebruik al die intrapersoonlike, interpersoonlike en spirituele 

kenmerke as voorvereiste vir optimale werksprestasie. Hy openbaar 'n 

doelgerigtheid, produktiwiteit, verantwoordelikheidsbesef, dinamika, 

buigsaamheid, inisiatief, konsentrasie, kreatiwiteit en sinergie (Cilliers, 1988:17) 

wat strook met sy lewensorientasie en paradigma, gefundeer in relasies. 

Sy bestuurstyl getuig van begronding op menslike en transenderende waardes, 

waar bemagtiging van die ondergeskikte plaasvind en lei tot die ontwikkeling van 

die ten-voile-mens (Being). Die sakepersoon se bestuursmag-styl getuig van 'n 

uitstaande, transpersoonlike styl wat ook die vrywillige abdikasie van mag kan 
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insluit. Sy modale vlak van persoonlike ontwikkeling spreek van transendering, 

en 'n 8-vlak transpersoonlike vlak van ontwikkeling. Die sakepersoon kweek 'n 

klimaat waar 8-waardes, regverdigheid, goedheid, uitnemendheid, volmaaktheid 

en waarheid tesame met piek- en plato-ervarings as beloning dien (Maslow, 

1971 :286). 

(b) Werkrelasies 

Die sakepersoon beskik oor outentieke werkrelasies, waarin hy sy sin vir sy eie 

en andere se bewustheid en aanvaarding op so 'n wyse verhoog dat sy 

ondergeskikte dieselfde doen - met uiteindelik verhoogde produktiwiteit en 

kwaliteit in die werkslewe (Cilliers, 1988: 17). Die verbintenis tot en bevrediging 

van 8-waardes motiveer die sakepersoon en ondergeskiktes en maak van hulle 

'n toegewyde span waar bewondering, liefde en selfopoffering voorkom, as 

werknemergerigtheid en -resultaat (Maslow, 1971 :286). 

(c) Organisatoriese kenmerke en gedrag 

Die sakepersoon het 'n hoe toleransie vir dubbelsinnigheid, is 'n voorstander van 

egalitarisme, vertrou ander mense, en is nie Machiavellianisties nie (kyk 1.1 ). Sy 

beginselgebaseerde morele ontwikkeling lei tot organisatoriese kenmerke en 

gedrag wat getuig van 'n relasionele begronding (Lewin & Stephens, 1994:201-

202). 

Hy dra by - in die uitleef van sy relasionele begronding en die beoefening van 

beginselgebaseerde leierskap - tot die skep van 'n rehumanising 

organisasieklimaat, waar 'menslike hulpbronne' 'mense' word (O'Neil, 1996:235-

257), wat strook met 'n beweging in die rigting van 'n "sagte" bestuursorientasie, 

in teenstelling met die "harde" bestuursorientasie gesetel in re-engineering, wat 

die afgelope paar jaar aan die orde van die dag was (kyk 2.4.3.1 ). 
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Daar kan dus gestel word dat die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinvolheid oor die profiel beskik wat nodig is om Suid-Afrikaanse 

besighede te g/ocalise, deur op lewensorientasievlak relasionele oortuigings en 

waardes uit te leef en op makrovlak aan dieselfde beginsels gestalte te verleen, 

in organisasiekenmerke en -gedrag. 

3.5 HOOFSTUKINTEGRASIE 

Die doel van hierdie hoofstuk was eerstens om lewenssinvolheid vanuit die 

literatuur te konseptualiseer, asook om die paradigma van die sakepersoon wat 

lewenssinvolheid beleef, te konstrueer. 

Dit wil voorkom asof die individu se orientasie aanleiding gee tot oortuigings, 

wat weer in gedrag manifesteer. Om sy omgewing te kan transendeer en 

sinvolheid te beleef, moet die sakepersoon 'n basiese letting-be-ness

ingestemdheid he, wat perspektief bied en getuig van relasies, betrokkenheid, 'n 

outentieke leefwyse, openheid en 'n bereidheid om risiko's te loop. Hierdie 

kenmerke vind binne die eksistensiele, humanistiese en holistiese paradigmas 

van die navorsing noue aansluiting by 'n relasionele orientasie en 

gepaardgaande interaktiewe, relasionele lokus van gedrag, wat met 

lewenssinvolheid verband hou (kyk 2.5). 

Die aanname word gemaak dat, vir die sakepersoon om sinvolheid te beleef, 'n 

relasionele beweeg na mense toe (liefde) deel van sy paradigma behoort te 

wees. Dit sluit aan by die nabyheid van objekte (ruimtelikheid) (Kruger, 1979). 

S6 'n ingesteldheid sal horn in staat stel om die gewaarwording van "aandoen en 

aangedoen te word", wat tiperend van 'n nie-relasionele bestaan is, te kan 

hanteer, aangesien mense nie beskou word as objekte wat in konflikterende 

relasies staan nie. 
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Die gepostuleerde verwantskap tussen lewensorientasie, gedrag en 

lewenssinvolheid word deur Bergin (1991) bevestig, wat rapporteer dat daar 'n 

korrelasie is tussen 'n persoon se lewenskwaliteit/lewenstyl, die aard van sy 

oortuigingsisteem en sy gesondheid (welstand). Die antitese impliseer dat Suid

Afrikaanse sakepersoon se onvermoe om moeilike omstandighede te 

transendeer moontlik aan sy paradigma en basiese orientasie teenoor die lewe 

en teenoor ander mense toegeskryf kan word. 

Uys en Coetzee (1988) het in 'n ondersoek ten opsigte van 1240 Suid

Afrikaanse sakepersone bevind dat die invloed van die portuurgroep, verwronge 

rolverdeling tussen huis en werk, normatiewe vervlakking en disorientasie, 'n 

kortsluiting tussen ambisie, vermoe en prestasie en 'n gebrek aan durf om 

volgens eie oortuiging te leef, ge'identifiseer kan word as faktore wat 

selfverwaarlosing en 'n gebrek aan balans en sinvolheid by die sakepersone 

bevorder. Genoemde faktore kan met waardes in verband gebring word. Die 

volgende argumente word ter bevestiging van 'n verband tussen 

lewenssinvolheid en waardes voorgehou: 

Daar kan gestel word dat die subjektiwiteit van waardes, etiek en gewete (as 

uitdrukking van die Being) 'n bydrae tot sinvolheid lewer, deur die sakepersoon 

se belewenis van 'n gebeurtenis, en die spesifieke betekenis wat daardie 

gebeurtenis vir die individu inhou. Rokeath (1973) stel dat hoewel die 

sakepersoon oor al die waardes (soos bespreek) beskik, individue verskil met 

betrekking tot die prioriteit wat aan waardes geheg word. 

Aanpasbaarheidsgerigte waardes mag byvoorbeeld vir 'n bepaalde sakepersoon 

swaarder weeg as kennisgerigte waardes - terwyl 'n ander persoon presies die 

teenoorgestelde mag voel. Die navorser postuleer dat sulke individuele verskille 

toegeskryf kan word aan die verskille tussen die orientasie van die betrokke 

sakepersone, wat deel uitmaak van hul onderskeie paradigmas. 
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Ten einde nie te verval in 'n nie-outentieke, konformerende leefstyl nie (wat 

tiperend is van 'n nie-relasionele paradigma en samelewing}, behoort die 

sakepersoon die aanpasbaarheidsgerigte waardes te normaliseer. Sodanige 

aanpasbaarheidsgerigte waardes stel die sakepersoon ender andere in staat om 

nie deur groepsdruk meegesleur te word nie. 

Die navorser postuleer dat 'n oorbeklemtoning van persoonlike waardes ten 

koste van die samelewing (en ander mense) tiperend is van 'n landskap van nie

relasionele bewustheid. Die soort lewensorientasie mag wel aanleiding gee tot 

sukses, maar nie noodwendig tot lewenssinvolheid nie. Verder strook dit ook 

met die probleemstelling (kyk 1.1 ), waar gerapporteer word dat suksesvolle 

sakelui die belewenis het dat sukses nie outomaties lewenssinvolheid tot gevolg 

het nie. Om lewenssinvolheid te beleef, moet daar 'n balans wees tussen 

persoonlike en sosiale waardes. 

Morele waardes, vervat in oughtness, dien as objektiewe teenpool vir die 

menslike bestaan, wat sinvolheid tot gevolg kan he. Die balans tussen 

selfaktualiserings- en morele waardes kan die strewe na individuele sukses 

normaliseer en bydra tot lewenssinvolheid. Daar kan dus geredeneer word dat 

'n balans tussen morele en selfaktualiseringswaardes nodig is om bestendigheid 

en sinvolheid in die sakepersoon se lewe teweeg te bring, gegrond op 'n balans 

tussen relasies met die self, andere en die wereld. 

Daar word gepostuleer dat die sakepersoon se belewenis van sy landskap as 

relasioneel, deelnemend, altru·isties, humanisties en 'n plek waar morele 

uitnemendheid en goedheid teenwoordig is, tot 8-waardes kan lei. Die 8-

waardes kan beskou word as 'n fundamentele bousteen van lewenssinvolheid, 

as die gevolg van 'n interaktiewe, relasionele lokus van gedrag en 'n relasionele 

lewensorientasie. 



188 

Die uitleef van proaktiewe moraliteit in teenstelling met blote 

oorlewingsmoraliteit of reaktiewe moraliteit behoort verhoogde 

lewenssinvolheid tot gevolg te he. Dit mag egter, in 'n ontwikkelende land soos 

Suid-Afrika, wat deur oorlewings-/reaktiewe moraliteit gekenmerk word, tyd neem 

vir individue of die samelewing in die geheel om die konsep te aanvaar en te 

probeer uitleef. Wanneer die fase bereik word, beteken dit dat oorlewings- en 

reaktiewe moraliteit in harmonie met proaktiewe moraliteit is. Die resultaat is 'n 

belewenis van integriteit en sinvolheid, wat aansluit by Buber se samelewing van 

relasionele bewustheid (kyk 2.3.3). Die verwantskap tussen die sakewereld en 

morele optrede word bevestig, en word aangebied as moontlike verklaring vir die 

feit dat soveel Suid-Afrikaanse bestuurslui emigreer. Die besluit om te emigreer 

berus dikwels op die voornemende emigrant se persepsie dat hy die vrye keuse 

kan uitoefen om te verhuis na 'n ander samelewing waar lewenssinvolheid, 

gefundeer op die uitleef van proaktiewe morele waardes, moontlik is. 

Die wyse waarop die sakepersoon sy morele optrede (wat relasies impliseer) 

regverdig, kan bydra tot begrip vir die uniekheid van die belewenis van 

lewenssinvolheid. Om hierdie konsep en belewenis binne die eksistensialisme te 

ondersoek, postuleer die navorser dat die narratiefgebaseerde teorie as basis vir 

die regverdiging van morele optrede behoort te dien. Dit sluit nou aan by die 

sakepersoon se idiosinkratiese vertolking en lewensstyl (as uitdrukking van 

fundamentele oortuigings en die self). Die narratiefgebaseerde teorie, om binne 

die eksistensialisme die sakepersoon se gedrag en sy belewenis van 

lewenssinvolheid te regverdig, blyk 'n geldige begronding te wees. 

Samevattend wil dit voorkom asof bogenoemde die verwantskap tussen 

lewenssinvolheid en waardes bevestig en dus tuishoort in die profiel van die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid. 
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Om aan te sluit by die doelstellings van hierdie navorsing, naamlik om ondersoek 

in te stel na die profiel van die sakepersoon wat in staat is om eksterne 

omstandighede te transendeer en lewenssinvolheid beleef, en om teoretiese 

sowel as praktiese aanbevelings oor lewenssinvolheid te formuleer, postuleer die 

navorser dat spiritualiteit (religieus en nie-religieus) in die optimalisering van 

sakelui 'n besliste rol blyk te speel, en aandag behoort te geniet in die 

beplanning ten opsigte van voorkomende en remedierende strategiee. 

Soos daar in 2.4.1 en 2.4.2 ten opsigte van nasionale en internasionale 

tendense gerapporteer is, is die materialisme aan die einde van die twintigste 

eeu aan die afneem, gepaardgaande met 'n toename in mense wat 'n spirituele 

honger beleef en aangetrek word na 'n holistiese psigo-religie. Die 

postmodernisme, wat gekenmerk word deur 'n verset teen absolute betekenis en 

rede (soos in die dogmatiek te bespeur is) behoort hier sy tol te eis. 

Die gevolg hiervan is 'n beweging van mense na psigologiese religie wat elke 

individu verstaan soos hy wil. Die Suid-Afrikaanse sakepersoon staan nie los 

van hierdie veranderinge nie, en is aan dieselfde tendense blootgestel. Uys en 

Coetzee (1988) stel dat normatiewe vervlakking en progressiewe ontkerstening 

bydra tot die selfverwaarlosing van Suid-Afrikaanse sakelui. Die klem op ubuntu

beginsels (kyk 2.4.3.2) in bestuurspraktyke is 'n sprekende voorbeeld van die 

impak wat die begrip "spiritualiteit" op sakelui het. 

Bergin en Payne (1993:244,257) is van mening dat 'n spirituele benadering kan 

bydra tot 'n unieke konseptualisering van die menslike natuur, 'n morele 

verwysingsraamwerk en 'n spirituele strategie. Hierdie strategie, wat op albei die 

pole van die spiritualiteitskontinuum respondeer, en poog om albei konseptueel 

te akkommodeer, behoort daartoe mee te help om die soeke na sin en betekenis 

aan te spreek. Dit sluit aan by Van der Spuy (1997:6) se stelling dat " ... you 

cannot reduce personal and spiritual wholeness to one spiritual experience, or 
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even worse, one specific type of religious/spiritual experience". 'n Voorkomende 

en remedierende strategie om die optimale funksionering van sakelui te 

verseker, behoort dus die rol van die spirituele in die sakepersoon se lewe in ag 

te neem. 

Die tema "spiritualiteit" moet aan die hand van die hedendaagse mens se soeke 

na sin en intimiteit verstaan word. Die soeke na spiritualiteit kan vorm gee aan 

die mens se diepste soeke na identiteit (relasie met homself) en intimiteit (relasie 

met andere en die wereld). Die mens se basiese angs behels 'n vrees om 

ge·isoleer te word, as gevolg van verwerping binne relasies (Louw, 1997). 

Genoemde angs sou kon aansluiting vind by Kruger (1979:66) se siening dat die 

mense basies geneig is om weg te beweeg van ander mense (kyk 3.2.1.1 ). Die 

isolasie as gevolg van verwerping binne relasies is kenmerkend van 'n nie

relasionele paradigma. Die gebrek aan spiritualiteit kan dus met 

lewenssinloosheid verband hou. 

Fases een en twee van spirituele ontwikkeling hou verband met die orientasie 

van nie-relasionele bewustheid, waar selfsug, vervreemding, isolasie en 'n 

gewaarwording van aandoen en aangedoen te word kan lei tot die belewenis van 

lewenssinloosheid. 

Die navorser postuleer dat diegene wat hulle - wat spirituele ontwikkeling betref 

- in fase een of twee bevind, waarskynlik 'n nie-relasionele ingesteldheid het, 

wat kan bydra tot 'n belewenis van sinloosheid. Die kenmerke van 'n relasionele 

ingesteldheid, paradigma van relasies, sinergisme, altru·isme, kommunikasie en 

interaksie sou by fases drie en vier aansluiting vind. Daar kan dus gestel word 

dat die persoon in fase drie of vier van spirituele ontwikkeling, lewenssinvolheid 

kan beleef. 
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Dit wil voorkom asof selfaktualisering 'n voorvereiste is vir die belewenis van 

lewenssinvolheid, maar nie op sigself genoeg is om lewenssinvolheid te verseker 

nie. Die teleologiese I ought, wat in morele waardes vervat is, bring balans en 

lewenssinvolheid deurdat dit 'n ewewig tussen relasie met die self en relasie met 

andere teweegbring. Spiritualiteit (nie-religieus), wat in die noos gesetel is en in 

relasies met die self, andere en die wereld vergestalt word, blyk dus wel met 

lewenssinvolheid verband te hou en is as bousteen van hierdie konstruk 'n 

onontbeerlike komponent van die profiel van die sakepersoon. Spiritualiteit 

(religieus) brei die relasies uit om 'n relasie met 'n transpersoonlike entiteit in te 

sluit. 

Daar kan tot die slotsom gekom word dat, ongeag die vorm van spiritualiteit 

(religieus of nie-religieus), die begrip deel behoort uit te maak van die paradigma 

en profiel van die sakepersoon wat lewenssinvolheid beleef. Gegewe die impak 

wat beide vorme van spiritualiteit op die belewenis van sinvolheid het, sou 

gepostuleer kan word dat beide vorme inderdaad in die lewe van die 

sakepersoon nodig is om die lewe as sinvol te kan ervaar. 

Volgens die konsep van algehele welstand, wat berus op die beginsel dat die 

mens 'n holistiese eenheidswese is, bestaan die mens uit verskillende 

dimensies, wat interverwant en in relasie met mekaar is (Dunn, 1959:786; 

Robbins et al, 1991:4). Daar kan gestel word dat groei en ontwikkeling daarop 

gemik is om 'n toestand van algehele welstand en heelheid te bereik, welke 

toestand gestalte vind in die unieke, outentieke leefwyse van die totaal 

ge"integreerde sakepersoon (in relasie met homself, andere, die wereld en 'n 

transpersoonlike entiteit). 

Transendering verwys na die hoogste en mees inklusiewe vlakke van 

menswees, bewoning en relasies met die self, andere en die wereld. Die 

gevolgtrekking word gemaak dat daar verskeie interpretasies en vorme van 
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transendering bestaan. Die keuse van die vorm van transendering sou 

aansluiting kon vind by die narratief van die sakepersoon en watter faktore 

volgens sy belewenis 'n impak op horn het. 

In aansluiting by die probleemstelling (1.1 ), word gerapporteer dat sakelui die 

Suid-Afrikaanse mannekragsituasie en toekomsperspektief, die heersende 

beroepskultuur en -erfenis, eksklusiewe produkorientasie ten koste van selfgroei 

en vrese wat holistiese gesondheid betref, identifiseer as stressors wat optimale 

funksionering en selfbestuur bemoeilik (Uys & Coetzee, 1988). 

'n Operasionele definisie van lewenssinvolheid, gebaseer op die voorafgaande 

besprekings en literatuuroorsig, word aangebied ter bereiking van die gestelde 

doe I. 

Lewenssinvolheid word gedefinieer as die resultaat wat volg op die sakepersoon 

se lewenswyse, gefundeer in 'n relasionele paradigma, wat: 

(a) op orientasievlak getuig van: 

• 'n ideokratiese, /etting-be-ness-ingesteldheid teenoor die self, andere en 

die wereld (wat ook die aarde-wereld insluit); en 

• 'n relasionele ingestemdheid teenoor andere en die wereld, vervat in /

Thou relasies. 

(b) op waardevlak getuig van: 

• balans tussen selfaktualiserings- en morele waardes; 

• balans tussen persoonlike en sosiale waardes; 

• die uitleef van 8-waardes; en 

• 'n narratiefgebaseerde regverdiging van optrede. 
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(c) op spirituele vlak getuig van: 

• die teenwoordigheid van beide religieuse en nie-religieuse spiritualiteit; en 

• spirituele ontwikkeling, wat die mistieke erken en benader. 

(d) op groei-, ontwikkelings- en transenderingsvlak getuig van: 

• selfaktualisering, wat gebalanseer word deur teleologiese oughtness en 

vervat is in 'n visie en doelgerigtheid; 

• balans van teenoorgesteldes asook integrasie van die self, andere en die 

wereld; en 

• 'n proses wat individualiteit, outentiekheid, algehele welstand, heelheid en 

optimaliteit tot gevolg het. 

'n Verdere doel van hierdie hoofstuk was om die profiel van die sakepersoon wat 

moeilike omstandighede kan transendeer en lewenssinvolheid beleef, in terme 

van kenmerke en werksgedrag te konseptualiseer. 

Die paradigma van die sakepersoon, vervat in die operasionele definisie, vind sy 

beslag in persoonlikheids- en spirituele kenmerke. Die sakepersoon is struktureel 

betrokke by die wereld as die konteks waarbinne hy bestaan, wat in-die-wereld

met-ander-syn impliseer. Dit is binne hierdie afhanklikheid van en betrokkenheid 

by andere dat die uniekheid en selfstandigheid van die sakepersoon ontvou. Die 

kenmerke van die sakepersoon word vergestalt in die in-hierdie-wereld-met

ander-syn. 

Die profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid het 

relasies as sentrale tema. Die relasies wat die sakepersoon met die self, 

andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit het, word vergestalt in die 
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ruimte daartussen, en openbaar die volgende kenmerke: 

• 'n wereld- en mensbeskouing waar die wereld en die mense as 'vriendelik' 

beleef word; 

• afstand vergestalt in naby-wees teenoor die teenpool, naamlik ver-wees 

(verwyderd wees van) in ruimtelikheid; 

• tyd vergestalt in die bewoning van die wereld in die hede, tesame met 'n 

toekomsgerigtheid; 

• historisiteit vergestalt in 'n beset van die impak van geleefde lewe op die 

hede;en 

• aktiewe beliggaming en bewoning van die wereld, vergestalt in interaksie, 

deelname en kommunikasie. 

In hoofstuk 1 word gerapporteer dat die kleinerwordende bestuurskorps in Suid

Afrika kan identifiseer met die fokus van lewenssinvolheid, maar probleme 

ondervind om die greep van onder andere oormatige werkbetrokkenheid te 

transendeer (kyk 1.2). Die behoefte aan visionere, transformerende en 

normatiewe leierskap, die klem op die instinktiewe en die inkorporering van 

waardes (kyk 2.4.3.2) as enkele voorbeelde van die veranderende profiel van 

bestuurslui, vind nou aansluiting by die kenmerke van die sakepersoon met 'n 

belewenis van lewenssinvolheid. Daar kan gepostuleer word dat om optimale 

bestuurs- en leierskapsfunksionering in die toekoms te verseker, daar aandag 

geskenk moet word aan remedierende verstellings van die paradigmas van 

sakelui soos vergestalt in relasies, met betrekking tot die ge"identifiseerde temas. 

Om sakelui met 'n belewenis van lewenssinvolheid te kweek blyk dit dat die 

sakepersoon se relasies met die self, andere die wereld en 'n transpersoonlike 

entiteit aangespreek moet word. 

Hierdie in-die-wereld-met-ander-syn openbaar relasies as sentrale tema, wat op 

gedragsvlak geoperasionaliseer word deur 'n interaktiewe lokus van gedrag. 
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Dit vind ook sy beslag in die balansering van verskillende dimensies in die 

sakepersoon se lewe, 'n lewenstyl gebaseer op sy paradigma en algehele 

welstand. 

Nasionale bestuurstendense fokus toenemend op die bemagtiging van werkers, 

desentralisasie, vernuwing, transformerende leierskap, korporatiewe etiek en 

ubuntu-beginsels (kyk 2.4.3.1 ). Die gedragspatrone van hierdie transenderende 

sakepersoon vind noue aansluiting by nasionale en internasionale 

bestuurstendense en daar kan dus gepostuleer word dat sakelui met 'n 

belewenis van lewenssinvolheid hierdie impakterende faktore as groei- en 

ontwikkelingsgeleenthede sal benut, en prakties sal uitleef. 

Dit wil voorkom asof die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid se 

paradigmatiese begronding horn in staat stel om die Suid-Afrikaanse 

mannekragsituasie, heersende beroepskultuur en impakterende nasionale en 

internasionale veranderinge te transendeer. Daar kan ook gepostuleer word dat 

die sakepersoon se relasionele paradigma as buffer kan dien, om horn teen druk 

en die gevolge daarvan te beskerm. 

Magnusson (1992) stel dat die oorsaak van sakepersone se onvermoe om te 

transendeer in generiese opleiding gevind kan word, aangesien generiese 

opleiding generiese resultate lewer (soos in 1.2 genoem is). Die navorser 

postuleer dat in plaas daarvan om net op persoonlikheids- of gedragsvlak 

voorkomende en remedierende ingrepe in die vorm van opleiding te doen, die 

paradigma van die sakepersoon (relasioneel of nie-relasioneel) as vertrekpunt 

geneem kan word by opleidingsingrepe wat 'n verhoging van sinvolheid en 

optimale funksionering ten doel het. Dit impliseer dat ingrepe op 

persoonlikheids- of gedragsvlak noodsaaklik is, maar nie op sigself voldoende is 

om lewenssinvolheid by sakelui te "kweek" nie. 
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Die operasionele definisie van lewenssinvolheid mag hydra tot 'n beter begrip 

van die konsep. Pogings om lewenssinvolheid as meetbare konstruk in die 

evaluering van sakelui aan te wend, sou hierdie operasionele definisie as 

moontlike vertrekpunt kon aanwend. 

3.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hoofstuk 3 is lewenssinvolheid vanuit die eksistensiele, humanistiese en 

holistiese paradigmas ondersoek en gekonseptualiseer. Die profiel van die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinvolheid is gekonstrueer deur sy 

paradigma met betrekking tot lewensorientasie, waardes, etiek, moraliteit, 

spiritualiteit, groei, ontwikkeling en transendering vanuit die literatuur te 

konseptualiseer, om persoonlikheidskenmerke, gefundeer op hierdie paradigma 

te beskryf, en om sy werksgedrag uit die literatuur te bespreek. 

Hiermee is die tweede navorsingsvraag aangespreek en die spesifieke 

doelstelling van die navorsing wat daaruit voortvloei, naamlik om 

lewenssinvolheid en die profiel van die sakepersoon te konstrueer, bereik. 

In hoofstuk 4 word lewenssinloosheid vanuit die eksistensiele, humanistiese en 

holistiese paradigmas ondersoek. Die profiel van die sakepersoon met 'n 

belewenis van lewenssinloosheid word aan die hand van sy paradigma, 

persoonlikheidskenmerke en werksgedrag uit die literatuur gekonseptualiseer. 
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HOOFSTUK 4: LEWENSSINLOOSHEID 

Die doel van hierdie hoofstuk is om lewenssinloosheid en die profiel van die 

sakepersoon wat vasgevang voel in omstandighede en die lewe as sinloos 

beleef, met betrekking tot paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike en 

spirituele kenmerke asook werksgedrag vanuit die literatuur te konseptualiseer. 

4.1 DIE KONSEP "LEWENSSINLOOSHEID" 

In hoofstuk 2 word gepostuleer dat die mens se nie-relasionele lewensorientasie 

tot 'n belewenis van lewenssinloosheid aanleiding kan gee. In hoofstuk 3 word 'n 

kontinuum van lewensorientasies (Fig. 3.1) voorgehou wat as die een pool nie

relasionele bewustheid het. 

Hierdie soort orientasie vind noue aansluiting by Kruger se siening van die 

moderne mens aan die einde van die twintigste eeu: "To speak of modern man 

as being alienated, anomic, living in a Godless, meaningless universe, of being 

in despair and so on, is not new ... Man's dislodgement from a meaningful 

relation to the world was accurately prognosticated in the nineteenth century, but 

in the twentieth century the malaise has grown deeper. The conception of 

progress which includes a belief in the perfectibility of man in the nineteenth 

century has become a purely materialistic, vapid and empty term in the moral, 

human and cultural catastrophe of the twentieth century" (Kruger, 1979: 1 ). 

4.1.1 Algemene kenmerke 

Uit die literatuur van veral Frankl (1967), Heidegger (1967), Kruger (1979), Sartre 

(1969) en Schultz (1977) kan die volgende algemene kenmerke onderskei word: 
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4.1.1.1 Eksistensiele vakuum 

Die beskrywing van die moderne mens (Kruger, 1979: 1) en die postulaat oor 

lewenssinloosheid vind aansluiting by Frankl (1967) se eksistensiele vakuum. 

Dit is 'n toestand wat gekenmerk word deur die vraag of die lewe enige sin het. 

Die eksistensiele vakuum is die gevolg van die mens se verlies aan instinktiewe 

sekuriteit en die verlies aan daardie tradisies wat die mens se lewe vantevore 

gerig het (Frankl, 1967: 19, 66). "No instinct tells him what he has to do, and no 

tradition tells him what he ought to do; sometimes he does not even know what 

he wishes to do. Instead, he either wishes to do what other people do 

(conformism) or he does what other people wish him to do (totalitarianism)" 

(Frankl, 1984: 128). 

Die mens se soektog na sin in die lewe is volgens Frankl (1984:121) 'n primere 

motivering en kan, indien dit nie bevredig word nie, tot eksistensiele frustrasie 

aanleiding gee. "Eksistensieel" verwys na bestaan, naamlik die spesifieke 

menslike wyse van Being, die sinvolheid van bestaan en die strewe om 'n 

konkrete betekenis in persoonlike bestaan te vind, naamlik die wil tot sin. 

Eksistensiele frustrasie kan ook tot noogeniese neurose lei, wat ontstaan as 

gevolg van eksistensiele probleme (Gould, 1993:100). "The feeling of a total and 

ultimate meaninglessness of one's life often results in a certain type of 

neurosis ... which is a spiritual problem, a moral conflict, or a existential vacuum" 

(Frankl, 1967:66). 

4.1.1.2 Subjektifisering 

Wanneer gepraat word van die betekenis van die menslike lewe verwys Frankl 

(1967:44) na die konkrete betekenis. Net so kan daar ook melding gemaak word 

van lewensmissie, wat dui op die mens se missie in die lewe. 
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Lewenssinloosheid impliseer dus die mens se onvermoe om sy unieke 

persoonlike karaktertrekke uit te leef in terme van essensie ( Sosein) en bestaan 

(Dasein). 

In teenstelling met Frankl, wat stel dat Being sinvolheid is, stel Sartre (Gould, 

1993: 112-113) dat Being net gewoon is. Volgens Sartre is Dasein (being-in

place) 'n vermenging van being-in-itself en being-for-itself. Bestaan is 

paradoksaal en selfs absurd. Hoewel die mens vry is, is hy net vry om "nee" te 

kan se. Die mens verset horn teen die bestaansstrukture, maar aangesien "God 

dood is", benodig die mens strukture om te bestaan. Die mens se gevolglike 

ate"fsme veroorsaak 'n gebrek aan relasies en vervreemding. Relasies is 

onverbonde, en wanneer "ons" per toeval gebeur, het dit 'n bedreigende invloed 

op die self. Menslike relasies vind plaas in wat Sartre "slegte geloof' noem, met 

'n fraternity of terror as resultaat. Gelykheid is onmoontlik om te verkry. 

Waardes word beskou as 'n kwessie van smaak. Frankl (1967:65) beskou die 

proses as die subjektifisering van waardes en betekenis, naamlik die 

subjektifisering van logos. "Meanings constitute the reason for acting. If such 

reason is missing, as in the case of Sartre, then 'the lesson to be learned from 

Sartre's existentialism is ... a hyphenated nothingness; namely, the no-thingness 

of the human being' " (Gould, 1993: 113). 

4.1.1.3 Slagoffer-ingesteldheid 

Volgens Heidegger (1967) beskryf Dasein nie net wat die self is nie, maar ook 

hoe die self vir die uitdruk van Being verantwoordelik is. Die persepsie dat die 

mens in situasies "ingegooi" word, lei tot die gewaarwording dat die lewe is, dat 

die lewe "moet wees" en dat Being deur die mens as 'n taak gerealiseer moet 

word. Hierdie thrown-ness lei egter tot 'n belewenis van moedeloosheid en 

verwyt, deurdat die mens die situasie blameer vir waar hy is, asook vir wie hy as 
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persoon is. Waar lewenssinvolheid met bemeestering van die situasie verband 

hou, kan 'n slagoffer-ingeste/dheid met die belewenis van lewenssinloosheid 

verband hou (Gould, 1993:91-96; Kruger, 1977:78). 

4 .1 . 1 .4 Andere-gerigtheid 

Frankl (in Gould, 1993:94) stel dat om mens te wees, impliseer om altyd op iets 

of iemand anders gerig (geprojekteer) en met iets of iemand anders in relasie te 

wees. Kruger (1979:77) is van mening dat die outentiekheid van Dasein verlore 

gaan omdat die mens sy individuele bestaan nie in terme van daardie fasette 

van die wereld, wat 'n ware versoek tot ans rig, struktureer nie, maar eerder in 

terme van hoe die mens sy medemens sien reageer. Lewenssinloosheid 

impliseer dus dat die mens sy lewe struktureer in terme van hoe ander mense 

leef. Die mens se Dasein raak verlore in die being-with-others deurdat hy nie

outentieke ontmoetings met ander het. Die neiging om homself in die struktuur 

van Heidegger (1967) se das Man te verloor, beteken dat die mens se lewe 

andere-gerig raak - 'n karaktertrek van baie kontemporere mense. Sartre 

beskou die lewenswyse as living in bad faith (Warnick, 1970:100). "Most of us 

then do not take upon ourselves the life that is ours but rather structure our lives 

in such a way that we fit in and avoid anxiety, involvement, loneliness and 

suffering as far as possible, but also serenity, ecstasy and transpersonal 

experiences" (Kruger, 1977:77). 

4.1.1.5 Depersona/isering 

In aansluiting by Kruger beskou Frankl (1967:63) die menslike bestaan as 

noeties, waar die mens vry en verantwoordelik is. 

Die antitese impliseer die depersonalisering van die mens, waar die subjek 'n 

objek gemaak word. Lewenssinloosheid impliseer die objektifisering van mense, 
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sodat hulle besit, gemanipuleer en uitgebuit kan word - die objektifisering van 

bestaan, dus. 

Fromm (1955) onderskei tussen 'n ontvangs-, uitbuit-, afkamp- en 

bemarkingslewensorientasie, wat almal met die depersonalisering van die mens 

en verlaagde psigologiese gesondheid (en dus lewenssinloosheid) verband hou 

(Schultz, 1977:50-51): 

• Mense met 'n ontvangsorientasie is passiewe ontvangers in hul relasies 

met andere. Hier is sprake van 'n passiewe pasient lokus van gedrag (kyk 

2.2), waar uitbuiting en manipulering van hulle voorkom. Die persoon word 

deur eksterne bronne gerig en is dus "andere-gerig". In die pre-1994 

Suid-Afrikaanse samelewing was hierdie paradigma teenwoordig by veral 

die verontregtes (kyk 2.4.1 ). 

• Die uitbuitingsorientasie is tiperend van mense wat ook deur eksterne 

bronne gerig word. In plaas daarvan om van ander te ontvang, word hulle 

gedryf om deur middel van krag, mag en dwang van ander te neem. Hier 

is sprake van 'n aktiewe agent lokus van gedrag (kyk 2.2). So 'n 

ingesteldheid is kenmerkend van 'n totalitere of fassistiese samelewing, 

waar met mag geregeer word. Elemente van hierdie paradigma was ook 

in die pre-1994 Suid-Afrikaanse samelewing sigbaar (kyk 2.4.1 ). 

• Persone met 'n afkamp-orientasie verwag niks van eksterne bronne nie, 

nie deur ontvangs of uitdeel nie. Die soort persoon bou "mure" random 

homself, om niks in of uit te laat nie, en is dus nie 'n voorstander van 'n 

paradigma van relasie, interaksie, sinergie en kommunikasie nie (kyk 2.3.2 

en 2.3.3). lsolasie (wat hy dikwels "privaatheid" noem) is vir horn van 

belang. 
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• Die bemarkingsorientasie beskou die self as 'n kommoditeit wat verkoop of 

verruil moet word vir sukses. Die persoon se belewenis van waarde en 

trots hang af van hoe suksesvol hy homself kan verkoop. Sukses hang 

nie af van die ontwikkeling van vermoens, integriteit, kennis of 

vaardighede nie, maar eerder van hoe goed hy sy kunsmatige eienskappe 

kan projekteer. 

4.1.1.6 Nie-outentiekheid 

Fromm (1955) se siening, naamlik dat genoemde orientasies oor sowel positiewe 

as negatiewe aspekte beskik, vind aansluiting by Perls (1969) se stelling dat die 

psigologies-gesonde mens sy eie sterk- en swakpunte verstaan, en bewus is van 

sy potensiaal as mens (Schultz, 1977:135). Dit stem ook ooreen met Jung 

(1996) se individuasieproses en Kierkegaard (1996) se inwardness. 

Die antitese impliseer dat lewenssinloosheid met 'n nie-outentieke leefwyse 

verband hou, waar mense " ... are no longer able to behave spontaneously and 

naturally. We have to wear a mask, play a role. We have to plan and rehearse 

everything we say and do, sensitive to the effect it will have on someone else. 

These roles, through constant repetition, become habits. To manipulate the 

environment through playing roles in order to get support is a sign of neurosis 

and immaturity. The energy that has to be invested in this manipulation is no 

longer available for our own development. We become slaves, looking to 

receive from others what we cannot give ourselves" (Schultz, 1977:134). 

4.1.1.7 Noodsaak en nutteloosheid 

Volgens Moustakas (1956:191) is die persoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid se persepsie en interpretasie van die fisiese wereld, die 
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sosiale wereld en die privaat psigologiese wereld, wat deels die uitvloeisel van sy 

waardesisteem en paradigma is, die volgende: 

• Die wereld is 'n gevaarlike plek, 'n oerwoud, waar die vyand bestaan uit 

diegene wat horn kan oorheers en diegene wat deur horn oorheers kan 

word. 

• Sy waardesisteem word gebaseer op noodsaak, soos die van enige 

"oerwoudbewoner". Daar is nie sprake van vryheid en keuse nie. 

Volgens Rogers (1980: 199) betaal die mens egter 'n prys vir hierdie 

lewensorientasie en lewenswyse, wat getuig van 'n gebrek aan relasies. Die 

vervreemde jongmens ontwikkel in 'n misdadiger, wat in staat is tot sinnelose 

geweld. Die vervreemde middeljarige beweeg weer vanuit sy "privaat" 

middeljare na 'n baie vereensaamde senior burgerstatus. Seide die jongmens en 

die senior burger is omtrent heeltemal nutteloos in die moderne samelewing, en 

hulle word terdee van hul nutteloosheid en waardeloosheid bewus gemaak. 

Hulle het geen plek nie, is ge·isoleerd, vervreemd en sender hoop. 

Die gewaarwording vind noue aansluiting by Frankl se noogeniese neurose en 

lewenssinloosheid (Schultz, 1977: 109). 

4.1.2 Voorlopige operasionele definisie van lewenssinloosheid 

Dit wil voorkom asof lewenssinloosheid aan verskeie temas gekoppel kan word, 

waaronder 'n eksistensiele vakuum, eksistensiele frustrasie, noogeniese 

neurose, onvermoe om Sosein en Dasein uit te leef, 'n slagoffer-ingesteldheid, 

om andere-gerig te wees, die depersonalisering van die mens, 'n nie-outentieke 

leefwyse en 'n waardesisteem van noodsaak. 
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In aansluiting by die eksistensiele vertrekpunte in hoofstuk 2 en die bespreking 

oor lewenssinvolheid in hoofstuk 3, word lewenssinloosheid op hierdie stadium 

omskryf as: 

. . . die resultaat wat volg op 'n lewenswyse wat getuig van 'n nie

relasionele lewensorientasie, wat ge·isoleerdheid en selfsug vertoon; 'n 

beweging teen en weg van mense, met 'n gepaardgaande belewenis van 

angs en haat; depersonalisering van mense met 'n belewenis van aan te 

doen en aangedoen te word, asook 'n sensasie van besit en manipulasie; 

'n aktiewe agent/passiewe pasient lokus van gedrag, konflikterende 

relasies en polarisasie; 'n nie-outentieke, andere-gerigte bestaan, sonder 

vryheid van keuse of verantwoordelikheid; 'n slagoffer-ingesteldheid; die 

teenwoordigheid van I-It relasies en 'n gebrek aan presence en I-Thou 

relasies; 'n subjektiewe I can, met oormatige klem op selfaktualisering; 'n 

gebrek aan balans tussen selfaktualiserings- en morele waardes, asook 

tussen persoonlike en sosiale waardes; etiese optrede wat op 

gevolggebaseerde, beginselgebaseerde of eienskapsgebaseerde teoriee 

berus; 'n eksistensiele vakuum of noogeniese neurose; 'n gebrek aan 

spiritualiteit, met fases een of twee vlakke van spirituele ontwikkeling; die 

subjektifisering van betekenis; 'n gebrek aan 'n teleologiese ingesteldheid, 

waar purpose en destiny nie van belang is nie; 'n gebrek aan groei, 

transendering en selfaktualisering; en 'n gebrek aan algehele welstand, 

wat 'n gebrek aan balans tussen lewensdimensies impliseer. 

Die begrippe in hierdie definisie wat nog nie in hoofstuk 3 aangespreek is nie, 

verg verdere ondersoek en mag daartoe lei dat hierdie voorlopige definisie van 

lewenssinloosheid verdere verfyning vereis, wat teen die einde van hierdie 

hoofstuk (4.5) aangespreek word. 
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4.2 DIE PARADIGMA VAN DIE SAKEPERSOON MET 'N BELEWENIS 

VAN LEWENSSINLOOSHEID 

Gegewe die voorlopige operasionele definisie van lewenssinloosheid, temas wat 

daarmee verband hou, Frankl (1967) se moontlike oplossings om uit die 

omgewing te ontsnap (kyk 1.2) en ten einde 'n profiel van 'n sak,epersoon wat 

lewenssinloosheid beleef te konstrueer, ontvou die volgende temas: 

• vervreemding 

• 'n kortstondige ingesteldheid 

• 'n fatalistiese ingesteldheid 

• konformisme en kollektivisme 

• fanatisme 

• 'n strewe na mitiese sukses 

Bostaande temas maak deel uit van die sakepersoon se paradigma, en vereis 

verdere ondersoek. Die paradigma verwys na die sakepersoon se wereld- en 

mensbeskouing. 

4.2.1 Vervreemding 

In hoofstuk 2 word gepostuleer dat vervreemding, as kenmerk van die 

sakepersoon met 'n landskap van nie-relasionele bewustheid, tot 'n belewenis 

van lewenssinloosheid kan bydra. Volgens Gould (1993:120) kan vervreemding 

die volgende vorms aanneem: 

• Die belewenis van 'n bedreigende omgewing, of om onderhewig te wees 

aan toestande wat nie begryp of beheer kan word nie. Hier is dus sprake 

van slagoffer-wees. 
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• Die belewenis dat ander mense uitreik, nie om te help nie, maar om 

beheer oor die individu se lewe te neem. Die gedetermineerde ontkenning 

van 'n ander persoon se mensheid lei tot 'n sensasie van verraad en 

hopeloosheid. Fromm (1955:27-28) beskou dit as 'n kenmerk van 'n siek 

samelewing, waar vyandigheid, suspisie en wantroue ender mense 

gekweek word. 

• Die belewenis van onbetrokkenheid by ander en hul doen-en-late, wat kan 

ontstaan uit 'n behoefte aan selfbeskerming, 'n gebrek aan empatie of die 

oortuiging dat die ander persoon se situasie hopeloos is. Perls (1969) 

beskou die vervreemding as 'n manier om die individu se ego te begrens -

die mens identifiseer dus met dit wat binne sy egogrense le en staan 

vervreemd teenoor die res. 

'n Egte (outentieke) ontmoeting tussen twee mense is 'n /etting-be-ness van 

dinge socs hulle is en socs hulle gebied word aan die persoon in 'n gedeelde 

wereld, op 'n wyse wat die ander persoon toelaat om homself vryelik uit te druk. 

'n Egte ontmoeting en relasie is een waar albei partye hulself vreesloos kan 

openbaar (Kruger, 1979:76). Die belewenis van lewenssinloosheid gaan dus 

gepaard met onegte ontmoetings en relasies tussen mense waar /etting-be-ness 

en 'n "openheid teenoor" (as noodsaaklike vereiste vir lewenssinvolheid, socs in 

3.2.1 uiteengesit is) nie plaasvind nie. Die gevolg is onbetrokkenheid, 

vervreemding en 'n gebrek aan relasies en intimiteit. 

4.2.1.1 lsolasie en emosionele vervreemding 

Om mens te wees, beteken om in relasie met ander te wees - dus, in 'n wereld 

wat met ander gedeel word. "We know that people can be lonely, but the 

phenomenon of loneliness would hardly be possible if people did not 

fundamentally tend to be with one another ... " (Kruger, 1979:72). 
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Volgens Frankl is liefde die bewys van wat dit beteken om werklik menslik in 

interaksie met andere te wees (Gould, 1993:68, 115). Die gebrek aan liefde 

impliseer dus 'n belewenis van lewenssinloosheid. 

Eksistensiele eensaamheid en isolasie is volgens Jones en Wilcox (1997:54) 

deel van elke mens, maar die aanwending van die isolasie bepaal of dit 'n 

tragiese toestand of 'n aktiewe geleentheid is. lndien isolasie gebruik word as 'n 

vermyding daarvan om standpunt in te neem of 'n verantwoordelike keuse te 

doen, word die mens vasgevang in 'n bedreigende situasie van self-isolering, 

selfbejammering (Gould, 1993:121-122) en uiteindelik lewenssinloosheid. 

Die onbetwisbare fenomeen van being-with-one-another toon aan dat die 

konseptualisering van die mens as 'n ge·isoleerde subjek nie korrek is nie. 

Empatie is 'n poging om te artikuleer wat tussen mense gebeur (Kruger, 

1979:70). 

Die vermyding van empatie, interaksie en kommunikasie tussen mense is 

volgens Kofodimos (1990:63-64) 'n poging van bestuurslui om intimiteit te vermy. 

Die vermoe om intieme en harmonieuse relasies te bou en te handhaaf, asook 

om sensitief te wees vir die behoeftes en gevoelens van ander, word vermy - en 

wel deur te hard te werk. 

Volgens Kofodimos (1990:68) is die vermyding van intimiteit 'n poging om die 

ideale self te beskerm. Die sakepersoon wat daarna street om 'n ideale beeld te 

projekteer, is van homself vervreemd - en plaas die klem dus nie op Being nie, 

maar op appearing. 

Frankl beskou hierdie proses, waar die self uit 'n outentieke bestaan verwyder 

word, as emosionele vervreemding (Gould, 1993:97). 
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4.2.1.2 Fisiese vervreemding 

In aansluiting by die vervreemding van die self, beleef die moderne mens ook 

vervreemding van sy liggaam. Hy bekommer horn gewoonlik nie te veel daaroor 

nie - hy raak net daarvan bewus dat hy 'n liggaam het as dit vir horn 'n objek 

word (wat die afwesigheid van 'n relasie met sy liggaam impliseer). Kruger 

(1979:33) is van mening dat deur seksuele bevryding te beklemtoon, die mens in 

'n strik getrap het in die sin dat genitale seksualiteit (wat inherent beperk is) dan 

in die plek gestel word van die bevryding van die hele liggaam. 

4.2.1.3 Sosiale vervreemding 

Tesame met emosionele vervreemding kan sosiale vervreemding plaasvind, 

waar die self van outentieke interaksie en relasies verwyder raak. Volgens 

Frankl is sosiale en emosionele vervreemding 'n teenreaksie op die 

hedendaagse leefwyse waar alles toelaatbaar is. Die mens openbaar 'n 

onverdraagsaamheid, instinktiewe frustrasie en emosionele spanning as gevolg 

van 'n onvermoe om homself van uitdrukking te weerhou en om sy emosies te 

beheer (Gould, 1993:97). Die navorser postuleer dat die onvermoe om morele 

. waardes in die vorm van oughtness met selfaktualiseringswaardes te balanseer 

(kyk 3.2.2), tot hierdie vorm van vervreemding kan lei. 

4.2.1.4 Vervreemding van potensialiteite 

Heidegger (1967) beskryf 'n toestand wat as tranquilizing bekend staan, waar al 

die angs en spanning weggeneem is uit situasies wat besluitneming en optrede 

verg. Dit gee dus gemoedsrus en ewewig (ekwilibrium) ten alle koste. Frankl 

noem die toestand homeostase, wat ooreenstem met die bestuursterm 

"gemaksone" (comfort zone). Volgens Frankl (1967) het die mens 'n gesonde 

hoeveelheid spanning nodig om die uitdagings aan die self te verskaf om 
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gesond te bly leef. lndien 'n persoon nie uitgedaag word om enige take af te 

handel nie, en dus daardie spanning gespaar word, kan noogeniese neurose 

intree - dit wil se, die antitese van psigologiese groei, optimaliteit en 

aktualisering. Hier is dus sprake van 'n vervreemding van die individu se 

potensialiteite en Being. 

4.2.1.5 Vervreemding van 'selfhood' en vryheid 

Die toestand waar die moontlikhede van Being deur faktore buite 'n persoon se 

lewe voorgeskryf word, word deur Heidegger (1967) as scattering gesien. 

Dit vind aansluiting by Frankl se toestand van pandeterminisme, waar 'n siening 

van die self nie die noodsaaklike menslike hoedanigheid van vrye keuse in ag 

neem nie. lndien die mens dit" vermy om standpunt in te neem teenoor ander 

individue en die samelewing, kan dit tot reduksionisme lei. Reduksionisme vind 

plaas wanneer die mens toelaat dat omstandighede horn rig en dus reduseer tot 

submenslike vlak van blote objekte. Die mens word dus vervreem van sy eie 

selfhood (Gould, 1993:98). Hier is sprake van 'n siening oor menslike bestaan 

wat die intrinsieke kapasiteit van vrye keuse ignoreer en menslike bestaan in 

·terme van dinamika sien. Een van die basiese kenmerke van menslike bestaan, 

naamlik die vermoe om bo omstandighede uit te styg (met ander woorde, jou 

omstandighede te transendeer) word dus ontken. 

Dit wil voorkom asof die verskillende vorme van vervreemding kan bydra tot 'n 

belewenis van lewenssinloosheid. Die belewenis van slagoffer te wees, om aan 

te doen en aangedoen te word, onbetrokkenheid, gebrek aan intimiteit, self

isolering, emosionele en sosiale vervreemding, homeostase, reduksionisme en 

die onvermoe om te transendeer, vind aansluiting by die nie-relasionele 

lewensorientasie. 
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Vervreemding, as kenmerk van 'n nie-relasionele lewensorientasie, gefundeer in 

die afwesigheid van, of gebrekkige, relasies met die self, andere en die wereld, 

blyk dus 'n noodsaaklike bousteen te wees in die paradigma en profiel van die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid. 

4.2.2 Kortstondige ingesteldheid 

Volgens Boss (1975:269) dui die mens se relasie met tyd op sy openheid ten 

opsigte van die wereld. Tyd, wat die mens het, al dan nie, kan nie weggedoen 

word nie en kan slegs in sy hoedanigheid as tyd op die een of ander wyse 

ingedeel word. Op hierdie wyse is die mens altyd besig om die verlede, die hede 

en dit wat geantisipeer word te organiseer - " ... thus we are timing our dwelling 

and journeying in the world" (Kruger, 1979:56). 

Volgens Kruger (1979:57) ontmoet die verlede die mens vanuit die toekoms. Dit 

impliseer dat die verlede en toekoms mekaar nie by 'n nul-punt, naamlik "die 

hede", ontmoet nie. Al drie die tydsdimensies is teenwoordig in 'n enkele 

handeling, deurdat die verlede nie iets is wat agter die mens le nie. Die verlede 

is in die hede en wel in die wyse waarop dit nou voorkom. Die navorser stel dat 

hier sprake is van die mens se ingesteldheid en relasie teenoor die verlede. 

Die toekoms is wat nou na die mens toe kom " ... that which is coming to us as it 

is coming to us now". Die hede is dus 'n uitnodiging vanuit die toekoms om 

beheer oor verlore tye te verkry. Dit word dus duidelik waarom die neurotiese 

persoon bekommerd is oor die verlede - die verlede wat chaoties voorkom. 

Omdat die toekoms onbereikbaar en nie-be"invloedbaar is nie, lei dit tot 'n 

ongeordende verlede. Daar is hier dus sprake van 'n gebrekkige/afwesige 

relasie met die wereld, soos vergestalt in tyd, in die verlede, hede en toekoms, 

soos dit - in die oomblik - ge"integreerd bestaan. 
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Wat die mens gedoen het, kan nie ongedaan gemaak word nie. In plaas 

daarvan dat hy in die oomblik aktiewe, optimistiese keuses uitoefen, beleef die 

persoon wat die lewe as sinloos ervaar met pessimisme, vrees en hartseer - en 

dikwels met ongesonde spyt eerder as helende berou - hoe sy lewensuurglas 

leegloop en die bladsye op sy kalender daagliks minder word (Frankl, 1967:31 ). 

As ou mens hunker hy na die dae van sy jeug en tab hy oar verlore kanse. 

"Time is therefore seen as a meaningless passing of daylight followed by night ... 

the emptiness of time, i.e. a deprived form of time, in which the future is not 

accessible and the past not significant, is then a mere question of passing the 

time" (Kruger, 1979:59). 

Frankl beskou die verbygaan van die tyd egter as 'n vertroueling, en nie as 'n 

dief nie (Gould, 1993:110). Die persoon wat egter aan tyd dink in terme van of 

dit horn gelukkig of ongelukkig maak, word vasgevang. Persone met 'n 

belewenis van lewenssinloosheid is nie in staat om hulself as " ... stewards of 

time, enablers of others in time ... " te beskou nie, en daarom oak nie by magte 

om te "self-transcend and in so doing, escape being trapped by the dictates of 

our situation" nie. 

Die mens is sy bestaan, en dus die uitoefenaar van lewenskeuses. In die 

uitoefening van die lewenskeuses, moet daar noodwendig risiko's geloop word. 

Sartre (Gould, 1993:119-120) sien risiko's egter soos volg: 

• Om risiko's te loop, veroorsaak frustrasie en mislukking. 

• Tyd is die mens se vyand. 

• Die verlede dui op die mens se misli..;kkings en kan nie verander word nie. 
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• Die hede illustreer die impotensie van Being, nie sy krag nie. 

• Die toekoms bied net meer wanhoop en niksheid. 

Frankl (1967:117) maak die stelling dat die moderne mens net van dag tot dag 

lewe. Hy ontken dus die historisiteit van sy bestaan - hy glo as't ware dat die 

"regte ding" nog gaan gebeur, terwyl dit inderwaarheid reeds gebeur het. Hoewel 

Frankl die houding teenoor die lewe aan die Tweede Wereldoorlog en die vrees 

vir 'n kernoorlog toeskryf, sou gepostuleer kan word dat die faktore wat op Suid

Afrikaanse sakelui impakteer (kyk 2.4), tot 'n soortgelyke ingesteldheid 

aanleiding kan gee. 

Die kortstondige ingesteldheid sluit ook aan by Cronje (1996:55) se stelling dat 'n 

"manana-ingesteldheid" gesien kan word as die oorsaak van selfverwaarlosing 

wat by bestuurslui intree. Manana beteken: " ... tomorrow (a symbol of easy

going procrastination in Spanish-speaking countries); the indefinite future" 

(Sykes, 1976:662). 

Die kuns om in die hede en in die oomblik te lewe (met gesonde inkorporering 

van die verlede en toekoms), word afgeskeep ten gunste van 'n kortstondige 

ingesteldheid van oorlewing in die hede tot tyd en wyl "beter dae" aanbreek. In 

plaas daarvan om O'Neil (1996:141) se raad te volg, dat lewenssin in die oomblik 

gevind word, lewe die mens al soekende na lewenssin wat nog moet kom. 

In aansluiting by die kortstondige ingesteldheid, beskryf Gould (1993:105-185) 

dat die mens met 'n belewenis van lewenssinloosheid die volgende leemtes 

openbaar: 
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4.2.2.1 Gebrek aan verbintenis 

Verbintenis (commitment) is eienaarskap van die lewe. Verbintenis kan 6f 

te·1sties (religieuse spiritualiteit) 6f ate·1sties (nie-religieuse spiritualiteit) van aard 

wees, maar die kern is die ontdekking en benutting van persoonlike vryheid in 'n 

pluralistiese, verwarrende en soms vyandige wereld. Dit is 'n passievolle besluit 

wat die hele self betrek. 

Crumbaugh (1994) doen aan die hand hoe 'n mens uit die eksistensiele vakuum 

kan ontsnap: 

• Doen 'n keuse oor die manier waarop jy jouself en die wereld sien. (Dit 

impliseer 'n verandering in jou wereld- en mensbeskouing.) 

• Ontwikkel selfvertroue. (Tree in relasie met jouself.) 

• Stimuleer kreatiewe denke wat help om doelwitte te bereik. (Tree in 

relasie met jouself in terme van jou vermoens en potensialiteite.) 

• Skep ontmoetings met ander mense wat jou groei as mens bevorder. 

(Tree in relasie met ander.) 

• Vind 'n taak of 'n saak om in te glo en aan te werk. (Tree in relasie met die 

wereld.) 

Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid beleef die wereld as 

nie-relasioneel. Die sakepersoon sien sy lewe as een waarin hy vasgevang is in 

'n bestaan sander vryheid, relasies en interaksie met ander - waarin hy 'n lewe 

van kortstondigheid en uitsigloosheid voer, 'n lewe waar doelwitte, take en sake 
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om in te glo nie inpas nie - dit wil se 'n bestaan waarin daar 'n gebrek is aan 

verbintenis, eienaarskap van die lewe, en 'n teleologiese ingesteldheid. 

4.2.2.2 Gebrek aan moed en die krag om te wees 

lndien 'n persoon homself tot 'n sinvolle taak verbind, of besluit om ander te help 

(met ander woorde om in relasie te tree met die wereld en met andere), vind 

daar 'n daaglikse handeling van meed (dapperheid) plaas. Meed, of die krag om 

te wees, is volgens Frankl (1967) 'n basiese besluit van Being, waardeur daar 

twee doelwitte bereik word, naamlik dat dit die self die krag en meed gee om: 

• bo sy eksterne sosiale omgewing uit te styg; en 

• bo sy interne psigiese omgewing uit te styg. 

Die mens het die vermoe om buite homself te staan (Grieks: ekstasis) te staan. 

Die vermoe impliseer dat derefleksie en selftransendering krag en meed verg. 

Die persoon wat die lewe as sinloos beleef toon 'n gebrek aan meed, en aan die 

krag om te wees, omdat hy 6f nie tot 'n sinvolle taak verbind is nie, 6f nie 

interaktief met andere in relasie tree nie, 6f self die basiese kenmerk van Being 

misken. 

4.2.2.3 Gebrek aan 'n eksistensiele credo (geloof) 

Verbintenis en meed berus albei op 'n eksistensiele credo. 'n Outentieke credo 

se: "ek glo", nie "ek konformeer" nie. Volgens Kierkegaard (1996) is 'n credo 

subjektief, en kan geloof net subjektief beleef word. 

Gould (1993:107) stel dat 'n credo dit wat 'n individu glo en as die waarheid sien, 

meet weerspieel. Dit vind aansluiting by die sakepersoon se wereld- en 

mensbeskouing. 



215 

Dit is ook van belang hoe daar geglo word. Frankl (1978:85) stel dat hoe 

swakker die mens op grand van sy geloof staan, hoe meer gryp hy met albei 

hande na die dogma wat sy geloof van ander gelowe onderskei. Die siening 

stem ooreen met Peck se fases van spirituele ontwikkeling, waar hy postuleer 

dat fase twee gekenmerk word deur formaliteit, institusionaliteit en 'n visie van 'n 

Godheid wat kan straf en aandoen (kyk 3.2.3). 'n Gebrek aan 'n subjektiewe 

credo impliseer dus ook 'n gebrek aan geloof en laer vlakke van spirituele 

ontwikkeling. As antitese van spiritualiteit (as bousteen van lewenssinvolheid), 

blyk die gebrek aan 'n credo dus 'n bousteen van lewenssinloosheid te wees. 

Frankl se siening van credo sluit aan by die kenmerk van subjektiwiteit (Gould, 

1993:107). Volgens horn vind die mens die waarheid deur sy intu"itiewe gewete, 

wat deur aanvaarde waardes uitgedruk word. Hierdie waardes meet in die 

werklike lewe getoets word, en hoewel persoonlike ervaring prioriteit geniet b6 

korporatiewe ervaring, is die sosiale dimensie (relasies met ander) van belang in 

die bepaling van die effektiwiteit van waardes. Dit vind aansluiting by die 

navorser se postulaat dat lewenssinloosheid 'n gevolg kan wees van 'n 

wanbalans tussen persoonlike en sosiale waardes, met 'n oormatige klem op 

persoonlike waardes ten koste van die gemeenskap. Die gebrek om die 

beginsels van ubuntu, humanitas en I part.icipate, therefore I am uit te leef, sou 

dus kon bydra tot 'n gewaarwording van lewenssinloosheid. 

Die vryheid om standpunt in te neem is egter net voltooid wanneer die 

subjektiewe komponent met sy objektiewe komponent van verantwoordelikheid 

en oughtness verenig word (Gould, 1993:107). Frankl (1967:64) is van mening 

dat - as deel van die mens se eksistensiele credo en geloof - waardes meer as 

bloat 'n uitdrukking van die self is. "If meanings and values were just something 

emerging from the subject himself - that is to say, if they were not something 

that stems from a sphere beyond man and above man - they would instantly 
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lose their demand quality." Lewenssinloosheid impliseer dus die gebrek aan 'n 

I ought, met net die teenwoordigheid van 'n subjektiewe komponent sonder 

verantwoordelikheidsin. Die antitese van 'n teleologiese ingesteldheid is hier ter 

sprake. Die toekomsgerigtheid van die sakepersoon, in relasie met tyd, is ook 

ter sprake. 

Om selfaktualisering 'n doel op sigself en die doel van 'n primere intensie te 

maak, impliseer dat die mens poog om direk na te streef dit wat as byproduk 

verkry word (Frankl, 1967:54-44). Hy stel dat slegs indien die mens die konkrete 

betekenis van sy persoonlike bestaan vervul, hy homself kan vervul. Being in 

die wereld beteken dus ook meaning in die wereld. "Man's primary concern does 

not lie in the actualization of his self, but in the realization of values and in the 

fulfillment of meaning potentialities which are to be found in the world rather than 

within himself or within his own psyche as a closed system" (Frankl, 1967:68). 

Die afleiding word gemaak dat indien 'n sakepersoon se eksistensiele credo 

selfaktualisering as uiteindelike einddoel het, lewenssinloosheid beleef sou kon 

word, aangesien die relasie met die wereld ontken word. Aan die ander kant sou 

'n gebrek aan groei, aktualisering en ontwikkeling van potensialiteite ook bydra 

tot die sensasie, aangesien die relasie met die self ontken word.· Dit sluit aan by 

die postulaat in 3.2.2.2 en daar kan as antitese gestel word dat 'n wanbalans 

tussen morele en selfaktualiseringswaardes kan bydra tot 'n belewenis van 

lewenssinloosheid. Die navorser postuleer dat selfaktualisering, groei en 

ontwikkeling as 'n noodsaaklike, maar nie op sigself voldoende, komponent van 

lewenssinvolheid beskou kan word. Wat ook nodig is, is I ought en 'n 

teleologiese ingesteldheid. 

lntu"itiewe gewete het te doen met moraliteit wat begin wanneer die individu 'n 

besluit neem om ter wille van iemand of iets anders te handel (Gould, 1993:51). 

Volgens Frankl transendeer die gewete enige eng konseptualisering van wat as 

moreel gesien kan word om 'n intu"itiewe kapasiteit te aanvaar wat die unieke 
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betekenis inherent aan 'n situasie kan raaksien. "For if a system or a categorical 

rule is imposed, re"ification (depersonalization) results, and we avoid being 

responsible for our choices" (Gould, 1993:74). Die begronding van etiese 

optrede op beginsels, goedheid of gevolge ontken die mens se vryheid en 

verantwoordelikheid met betrekking tot keuses, en kan bydra tot 'n belewenis 

van lewenssinloosheid. Lewenssinloosheid impliseer dus 'n I ought wat aan 'n 

wet gekoppel word, en nie narratiefgebaseer is nie. 

Samevattend kan gestel word dat die temas van 'n kortstondige ingesteldheid 

teenoor tyd en die lewe, die mens se gevolglike gebrek aan verbintenis of 'n 

teleologiese ingesteldheid, 'n gebrek aan meed en krag om te wees, asook 'n 

gebrek aan 'n eksistensiele credo (geloof), deel uitmaak van die paradigma en 

profiel van die sakepersoon wat die lewe as sinloos beleef. 

'n Moontlike verklaring vir die sakepersoon se onvermoe om sy omstandighede 

te transendeer, en die gevolglike belewenis van lewenssinloosheid, kan in 'n 

kortstondige ingesteldheid teenoor die lewe gevind word. 

4.2.3 Fatalistiese ingesteldheid 

'n Verdere kenmerk van die karakter van die moderne mens is volgens Frankl 

(1967: 117) 'n fatalistiese ingesteldheid teenoor die lewe. Die mens beskou 

homself as 'n speelbal van eksterne omstandighede of interne toestande en laat 

toe dat hy "rondgegooi" word. Dit sou aansluiting vind by 'n passiewe pasient 

lokus van gedrag (kyk 2.2.1) en 'n nie-relasionele lewensingesteldheid en 

paradigma, waar die mens toelaat dat hy geobjektifiseer, gemanipuleer en 

aangedoen word (kyk 2.1.1 en 2.3.2). 

Die persepsie van die self as 6f 'n psigiese meganisme 6f 'n produk van die 

ekonomiese omgewing, kan tot nihilisme lei. Nihilisme is volgens Frankl 
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(1967:121) nie 'n filosofie wat se dat daar niks, nihil, en dus geen Being is nie. 

Nihilisme is die houding teenoor die lewe wat se dat Being geen betekenis het 

nie. 'n Nihilistiese persoon beskou Being en sy eie bestaan as sinneloos. Die 

tydsgees van die postmodernisme (kyk 2.4.2.6), word gekenmerk deur die mens 

wat sy lewe as sinloos sien, wat geen sin in sy bestaan sien nie en daarom dink 

dat dit nutteloos en waardeloos is. 

Frankl (1967:123) beskou die siening van die mens as 'n produk van die 

ekonomiese omgewing as homunculism. Homunkulisme is 'n uitdrukking van die 

siening van die waarde van die self as fatalisties, reduksioner, pessimisties en as 

dit wat tot individuele en kollektiewe neurose aanleiding gee. Die aanname kan 

dus gemaak word dat 'n nie-relasionele lewensorientasie tot individuele en 

kollektiewe neurose, met 'n gepaardgaande belewenis van lewenssinloosheid, 

aanleiding kan gee. 

Die siening van die mens as 'n psigiese meganisme sluit aan by reduksionisme 

en Sartre se nothing-but-ness en no-thingness van die self (Warnock, 1970:92-

108). Sartre (Warnock, 1970) stel dat daar drie basiese ingesteldhede of 

gesindhede is wat die mens noodgedwonge moet aanvaar - gegewe die wyse 

waarop bewustheid en die wereld beskou word - naamlik angs, absurditeit en 

walging. 

4.2.3.1 Gebrek aan aanvaarding van menslike beperkings 

Angs ontstaan as gevolg van die bewuste Being se persepsie van homself en 

die beset van vryheid. Angs ontstaan uit being-in-the-world, waar die mens in 

die wereld 'ingegooi' word en verplig word om keuses te doen in situasies 

waaroor hy weinig beheer het, of wat hy nie gekies het nie (Gould, 1993:99). 

Hier is dus sprake van 'n gebrekkige relasie, wat nie interaktief is nie, en waar 

daar nie wedersydse be"invloeding voorkom nie. 
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Seide Heidegger (1967) en Frankl (1967) stel dat die mens nie die aard van 

vryheid en verantwoordelikheid kan ken alvorens die ontologiese kwessie van 

menslike beperkings nie gesnap word nie. Die aanvaarding van dood, pyn, en 

skuld is volgens Frankl (1967:30) nodig om sinvolheid te beleef. "Thus man is 

confronted with the human condition in terms of fallibility and morality .. . the 

acceptance of this twofold human finiteness .. . adds to life's worthwhileness, 

since only in the face of guilt does it make sense to improve, and only in the face 

of death is it meaningful to act". 

Die een ontologiese sekerheid is dat die mens se lewe op aarde meet eindig. 

Om te sterf beteken om 'n ervaring van intensiteit, angs, sinvolheid en 

waardigheid te he. Deur egter nie die dood te konfronteer nie, word die ervaring 

sy waardigheid ontneem en word outentiekheid nie bereik nie. Todres 

(1978:165-6) bevind dat die dood betekenis aan die lewe kan gee " ... as 

constituting a finite existence which may be lived in terms of such an existential 

boundary". Om die lewe as ewigdurend of nimmereindigend te beskou kan 'n 

manana-ingesteldheid tot gevolg he, met geen druk om besluite te neem of 

verantwoordelikheid te aanvaar nie - dit wil se, 'n nie-outentieke lewe. 

Hierdie gedagte vind ook aansluiting by die historisiteit van die mens, waar die 

impak van geleefde lewe op die hede en toekoms ontken word. Die bewustheid 

van die mens se naderende dood kan volgens Heidegger (1967) bydra tot die 

outentiekheid van Being, waar die self lewenssin oorweeg in terme van die tyd 

wat toegewys is, en die keuses wat gedoen is. Die mens se bestaan in die 

wereld het dus 'n einde - nie in die teleologiese sin van uiteindelike sinvolheid 

nie, maar as 'n bestaansfeit. Hierdie beset van being-towards-death lei tot angs. 

Erikson (1973:259-261) is van mening dat wanneer die mens nie sy lewenssiklus 

op 'n positiewe manier aanvaar nie, vrees vir die dood 'n verlies van ego-
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integrasie en wanhoop laat intree. Wanhoop vind plaas in die beset dat 'n 

alternatiewe roete nou onmoontlik is. Die " ... if I had my life all over again ... " 

ingesteldheid is dus defensiewe nie-konfrontasie met mortaliteit. Die gebrek aan 

moed en die krag om te wees (kyk 4.2.2.2) lei volgens Frankl (1967) daartoe dat 

die mens die angs nie kan hanteer nie. 

Dasein is histories, deurdat die mens sy hele lewensgeskiedenis en sy geleefde 

tyd is. Die mens se lewensgeskiedenis, en wat hy is, sluit dus die verlede, die 

hede en die toekoms in (Kruger, 1979:61 ). Buber (in Kruger, 1979:61) beskryf 

eksistensiele skuldgevoelens as: " ... when someone injures an order of a human 

world whose foundations he knows and recognizes as those of his own 

existence, and of all common human existence". 

Die mens se identiteit kan teruggevoer word na die feit dat, hoewel die mens 

verander en sy bestaan nie elke dag dieselfde is nie, dit tog steeds dieselfde 

bestaan is. Skuldgevoelens tree in omdat die mens dit moeilik vind om nou met 

die persoon wat hy ten tye van sy verraad was, te identifiseer. Dit is egter ook 

onmoontlik vir die mens om te ontken dat hy dieselfde persoon was. Volgens 

Frankl is die mens se skuldgevoelens oor die verlede 'n bron van angs, wat horn 

aan sy feilbaarheid, onvolmaaktheid en beperkinge herinner (Gould, 1993:99). 

Frankl onderskei tussen positiewe en negatiewe skuldgevoelens. Positiewe 

skuldgevoelens kan die mens daarvan weerhou om verkeerd te handel. lndien 

daar wel verkeerd gehandel word of is, kan skuldgevoelens die mens motiveer 

om regstellend op te tree. 

Skuldgevoelens is egter negatief as die mens verantwoordelik voel vir 'n 

wandaad waarvoor hy nie verantwoordelik is nie of skuldig voel oor iets waaroor 

hy geen beheer het nie (Gould, 1993:74). Die noetiese (spirituele) dimensie van 

die mens help horn om tussen geldige en ongeldige skuldgevoelens te onderskei 

en morele balans te kweek. Skuldgevoelens is dus 'n teken van menslikheid wat 
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die mens help om te bepaal wat eties is. As die mens versuim om geldige 

skuldgevoelens te aanvaar, bereik hy nie etiese en morele balans nie en kan 'n 

gewaarwording van lewenssinloosheid intree (Frankl, 1967:127). Dit waaroor die 

mens skuldig voel en waarvoor hy verantwoordelik is, kan nie ongedaan gemaak 

word nie. Die skuldgevoelens kan egter deur die regte ingesteldheid, naamlik 

ware berou en ware vergifnis, reggestel word (Frankl, 1967: 128). 

Gegewe die Suid-Afrikaanse geskiedenis van bevoorregtes en verontregtes, 

sou gepostuleer kan word dat die belewenis van lewenssinloosheid kan bestaan 

waar daar nie ware vergifnis plaasgevind het teenoor diegene wat "aangedoen 

het" nie. Geldige skuldgevoelens (om watter rede ook al) wat ontken word, lei tot 

'n morele wanbalans, die gebrek aan regstellende optrede en die belewenis van 

angs - omdat die mens met 'n fatalistiese ingesteldheid nie verantwoordelikheid 

vir sy lewe in historiese konteks aanvaar nie. Die rol van die Suid-Afrikaanse 

Waarheids- en Versoeningskommissie vind hierby aansluiting. 

Die persoon met 'n fatalistiese ingesteldheid beleef volgens Frankl (1967:56) nie 

wanhoop oor /yding en pyn per se wat beleef word nie, maar omdat hy twyfel 

aan die betekenis en sinvolheid van daardie lyding. 'n Teleologiese optimisme 

word verkry deur die aanvaarding van die negatiewe aspekte van die self. 

Hierdie tragiese optimisme help die mens om lyding in menslike bereiking en 

prestasie te omskep, en wel deur dimensionele ontologie. Die onvermoe van die 

mens om sy fokus van neutrale na noetiese (spirituele) dimensies te verskuif, dit 

wil se om dimensioneel ontologies te dink, lei tot 'n gevoel dat lyding sinneloos is 

(Gould, 1993:69). 

'n Belewenis van lewenssinloosheid is dus nie te wyte aan die situasie 

waarbinne die mens horn bevind nie, maar aan die waardes en orientasie 

(gesindheid) wat hy teenoor die situasie het. Sodra die mens beskou word as 

die slagoffer van omstandighede en die uitwerking wat omstandighede op horn 
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het, word hy nie meer as mens beskou nie, terwyl sy wil om te verander, verlam 

word (Frankl, 1988:74). 

Heidegger ( 1967) tref onderskeid tussen vrees en angs. Vrees (fear) kom voor 

in die teenwoordigheid van 'n spesifieke bedreiging, terwyl angs (anxiety) ervaar 

word in die teenwoordigheid van niks in die besonder nie. Persone met 'n 

belewenis van lewenssinloosheid " ... are driven by anxiety to drown (them)selves 

in the trivial, the social, in all the ingredients of inauthentic existence" (Warnock, 

1970:57). Angs is gesetel in die teenwoordigheid van die dood, skuld en lyding, 

en die onvermoe om dit te aanvaar. 

4.2.3.2 Konfrontasie met "facticity" 

Volgens Sartre (Warnock, 1970: 108) is absurditeit - benewens angs en walging 

- een van die drie ingesteldhede wat die mens moet he om in hierdie wereld te 

kan oorleef. Absurditeit ontspring as gevolg van die bewuste Being se persepsie 

van homself. Niks is absurd as dit deel van 'n rasionele plan is nie. Solank as 

wat die mens glo dat daar sekere dinge is wat hy moet doen, en hulpmiddele is 

wat gebruik moet word, is die gewaarwording van die absurde afwesig. Sodra 

die mens egter met sy eie facticity gekonfronteer word, verander dit. Die facticity 

van 'n mens is die spesifieke stel nie-essensiele feite wat net vir horn as mens 

alleen waar is. Hoewel die mens hierdie feite (byvoorbeeld sy ouers, 

geboortedatum, nasionaliteit en haarkleur) as gegewe aanvaar, is daar geen 

rede waarom die en nie enige ander feit vir juis h6m moet geld nie. Sartre sien 

geen rede in die mens se Being soos dit is nie. Die mens as for-itself is bewus 

van sy facticity en beskou homself as daar te wees vir niks, vir die absurditeit 

daarvan. Daar is· hier dus sprake van 'n afwesigheid van individualisasie 

(Kierkegaard, 1996), individuasie (Jung, 1995) en 'n relasie met die self. 
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Warnock (1970:109) is van mening dat indien 'n mens glo dat sy lewe 'n doel 

het, en dat hy een of ander taak het wat net deur horn vervul kan word, die 

gewaarwording van absurditeit uit sy bestaan verdwyn. Die gewone objekte van 

alledaagse bestaan vertoon nie meer sinneloos indien hulle as noodsaaklike 

middele tot die bereiking van 'n werklik noodsaaklike einddoel gesien word nie. 

Die mens tree dus in relasie met die wereld deur sy credo (kyk 4.2.2.3). 

Absurditeit hou verband met waarde en sinneloosheid " ... and the sense of futility 

is not felt by those who are sufficiently self-important" (Warnock, 1970:109). 

4.2.3.3 Onbeheerbaarheid van bestaan 

Die derde emosie van 'n Sartreaanse paradigma is walging of mislikheid. 

Walging is 'n soort psigologiese teenpool vir 'prereflektiewe bewustheid'. Die 

mens dra dit saam met horn solank ashy lewe. Dit is egter nie net in die konsep 

van die mens se liggaam (wat die afwesigheid van 'n relasie met sy liggaam 

impliseer) wat hy walging ervaar nie. Hy word ook met walging vervul by die 

bewuswording van sekere sleutelaspekte van die wereld (wat die afwesigheid 

van 'n relasie met die wereld impliseer). Die blote aard van die menslike bestaan 

en die gedagte dat die wereld uit 'n onbeheerbare massa materiaal bestaan, 

walg die mens. 'n Deel van die paniek wat die bewustelike Being in die wereld 

ervaar, is te danke daaraan dat hy nie sy omgewing behoorlik kan beheer nie. 

Hierdie vorm van interaksie met die wereld word gekenmerk deur besit en 

manipulasie. Die mens begeer om dinge te etiketteer en te tabuleer - maar die 

lewe laat horn nie by so 'n dissipline inpas nie. "This is a new kind of answer ... 

about existence itself - what it is like to exist. It is disgusting." (Warnock, 

1970:110). 

Die verband tussen bewustheid en die wereld is 'n soort vrees vir lewelose 

materie wat, soos in 'n nagmerrie, oorneem om die waardes en doel in die lewe 

(soos deur die mens vir homself gekonstrueer) te vernietig. "We may conceive it 
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as sucking us into a whirling and sweetly sticky, sickening morass" (Warnock, 

1970:111). 

Daar word tot die slotsom gekom dat die sakepersoon wat homself as die 

speelbal van omstandighede beskou die wereld met walging en angs bejeen, en 

die lewe as absurd beleef. Dit sou aansluiting vind by 'n passiewe pasient lokus 

van gedrag en 'n nie-relasionele lewensorientasie waar die mens toelaat dat hy 

geobjektifiseer, gemanipuleer en aangedoen word. 

Daar is reeds gestel dat die belewenis van lewenssinloosheid nie te wyte is aan 

die situasie waarbinne die mens horn bevind nie, maar aan sy waardes en aan 

die gesindheid wat hy teenoor die situasie het. Die onvermoe om die realiteit 

van die dood en die nut van lyding te aanvaar, en positiewe skuldgevoelens te 

ervaar, dra by tot die angs en die gevoel van sinloosheid. Die wyse waarop die 

sakepersoon die wereld as nie-relasioneel beleef, dui op die afwesigheid van 

relasies met die self, andere en die wereld. Dit wil dus voorkom asof 'n 

fatalistiese ingesteldheid teenoor die lewe as bousteen tuishoort in die 

paradigma en profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid. 

4.2.4 Konformisme en kollektivisme 

Volgens Frankl (1967:119) begeer die moderne mens om so onsigbaar moontlik 

te wees en in die massa te verdwyn. Die massa word deur individuele 

persoonlikhede belemmer en daarom word die vryheid van die individu 

onderdruk. Die mens ontken dus sy self, wat die afwesigheid van 'n relasie met 

die self bevestig. 
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4.2.4.1 Nie-outentiekheid 

Diegene wat deur die wereld van andere bedreig word, probeer deur 

kollektivisme ontsnap. Die moderne kollektivisme is wanneer 'n persoon die 

behoefte om sy vryheid en verantwoordelikheid uit te druk, ontsnap deur te meng 

met die sosiale massa. Die self se uniekheid word vir valse sekuriteit verruil, met 

die gevolg dat die mens se vrees en belewenis van isolasie bloot genommer, en 

nie oorkom word nie (Gould, 1993:114). 

In teenstelling met outentieke bestaan beskou Kierkegaard wanhoop as die 

resultaat daarvan om die keuse te vermy om jouself te wees. Die ergste vorm 

van wanhoop is egter wanneer die mens kies om "iemand anders as hyself te 

wees" (Moustakas, 1956:198). 

Kierkegaard beskou kommunikasie as 'n vorm van bestaan waardeur die mens 

sy ware self moet vind. Hy skryf die onvermoe van die mens om te "bestaan" en 

inwardness te beleef toe aan die massa inligting waaraan hy blootgestel word 

(Van Schoor, 1986:104). Gegewe die massa inligting oor bestuursdenke, -

advies en -praktyke wat as antwoord op besigheidsprobleme voorgehou word 

(kyk 2.4.3) kan gepostuleer word dat die bestuursomgewing kan bydra tot die 

sakepersoon se gewaarwording van nie-outentiekheid en die afwesigheid van 

outentieke relasies. 

4.2.4.2 ldeale se/fbeeld en maskers 

Die keuse van die individu om 6f nie homself 6f iemand anders te wees, kan 'n 

poging wees om die druk wat ander op horn plaas en die verwagtinge wat 

andere van horn het, te probeer hanteer. Die doel is dus om selfwaarde te skep 

deur die vorming en openbaring van 'n ideale beeld van die self (Kofodimos, 

1990:67). Dit dui op die wyse waarop die sakepersoon sy wereld beliggaam en 
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bewoon en is in teenstelling met die sieninge van Jung (1995) en Schultz 

(1977:85) waarvolgens individualisering (individuasie) plaasvind wanneer die 

mens homself aanvaar, met sy skadukant en al, en dus in relasie met homself 

tree. 

Die persoon wat die ideale selfbeeld voorhou, moet die valse indruk handhaaf 

dat hy oor die eienskappe van die ideale beskik - maar aangesien die ideale self 

'n onvolledige voorstelling van die persoon se ware self is, is die selfbeeld wat op 

die sogenaamde eienskappe berus, baie broos. Die self word gehandhaaf deur 

verdedigingsstrategiee wat die modifisering van gedrag en persepsies ten doel 

het, sodat die mens homself kan sien (en deur andere gesien word) as iemand 

wat die ideale beeld kan uitleef (Kofodimos, 1990:68). Daar is dus hoegenaamd 

nie sprake van outentieke relasie en bewoning van sy landskap nie. 

Die dra van maskers, asook die nie-outentieke interaksie met mense op grand 

van stereotipes en rolle, dra daartoe by dat die mens se outentieke Dasein 

verlore raak, en wel omdat hy "andere-gerig" raak (Kruger, 1979:77). 

Die woord persona verwys na 'n masker wat gedra word ten einde 'n ander gesig 

of rol voor te hou. Persona is volgens Jung (1996) 'n masker wat die mens dra 

(of waaragter hy skuil) om homself as iets anders voor te doen as wat hy in 

werklikheid is. 

Om verskillende maskers te dra kan volgens Jung (1996) en Schultz (1977:90) 

die mens help om aan te pas by gebeure in die alledaagse lewe. O'Neil 

(1996:174) stel dat die meeste sakepersone maskers dra. So 'n publieke beeld 

van suksesvolle mense is nie noodwendig vals nie, maar gewoon onvolledig. 

lndien die mens begin glo dat sy masker 'n ware weerspieeling van sy ware aard 

is, speel hy egter nie meer toneel nie, en word hy dus die rol. Die persoon raak 

vervreem van sy ware self, terwyl party fasette van sy persoonlikheid nie ten 
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volle ontwikkel nie. · 

Om die masker vir 'n ruk te laat sak, en jouself te vind, kan verskeie voordele 

oplewer. Die proses kan vir die sakepersoon die begin van 'n nuwe groeifase 

wees. Die onvermoe en onwilligheid van die mens om homself te wees, 

inwardness en groei te beleef, dra by tot 'n toestand van homeostase (kyk 

4.2.1.4) en 'n gebrek aan gesonde spanning. Stagnasie in die groeiproses van 

die mens sou dus ook tot 'n gewaarwording van lewenssinloosheid aanleiding 

kon gee. 

Perls (1969) maak gebruik van die analogie van top dog en underdog om die 

deurlopende stryd om beheer van die mens se persoonlikheid te beskryf. Die 

top dog, as die een met meer mag, is op volmaaktheid gerig en is dus 

onmoontlik om na te volg. Die underdog is weer meer uitgeslape, kan 

verdedigend optree, en oorwin die top dog gewoonlik. Neurose is die gevolg van 

'n paging om die perfeksionistiese opdragte van die top dog uit te voer. 

Volgens Perls (1969) moet genoemde twee pole in die persoonlikheid versoen 

raak, aangesien die mens se ware self geaktualiseer moet word. Te veel mense 

wy hul lewe aan die aktualisering van 'n beeld van hoe hulle dink hulle behoort te 

wees, of hoe hulle top dog vir hulle voorse om te wees. 

Daar is 'n besliste verskil tussen die aktualisering van die self en die 

aktualisering van 'n beeld van die self. "Too many of us ... live only for the image 

we carry because we have lost our true sense of self. The self has been 

overshadowed by our frantic effort to live up to an ideal" (Schultz, 1977:130) - 'n 

ideaal wat konformisme, kollektivisme en afwesigheid van ware relasie met die 

self tot gevolg het. 
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4.2.4.3 Selfmisleiding 

Die voer van 'n konformistiese en kollektivistiese lewe het tot gevolg dat " ... such 

persons often realize ... that they have been living a lie all their lives, deceiving 

themselves by not allowing expression of their true selves" (Schultz, 1977:90). 

Die soort selfmisleiding beteken vir verskillende outeurs verskillende dinge: 

(a) Fingarette 

Fingarette (1969) poog om te verklaar hoe dit vir die mens moontlik is om 

homself te mislei, terwyl sy eenheid as persoon en die dubbelsinnigheid van sy 

teenwoordigheid vir homself gehandhaaf word. Die ware paradoks van 

selfmisleiding is gelee in die feit dat wanneer iemand homself mislei, hy dit 

sistematies vermy om homself as 'n lewende wese te erken en te konfronteer. 

Hy vermy 'n ware beeld van die stand van sake in sy wereld. Die logiese relasie 

tussen 'n persoon se oortuigings, sy pogings om homself te ken (of nie te ken 

nie) in terme van sy oortuigings, en die interaksies om sy oortuigings uit te druk, 

is veral van belang. 

Wanneer 'n persoon dit eksplisiet aan homself stel dat hy op 'n spesifieke wyse 

in relasie met die wereld is (gegrond op 'n verstaanbare waardasie van die 

nodige interaksie) spel hy nie noodwendig daardie verstaanbare waardasie uit 

nie. Die mens word dus tematies bewus van homself as relasioneel, interaktief, 

deelnemend in die wereld in die mate dat hy gekies het om so op te tree. 

"Self-deception is the efffort not to know oneself in terms of certain of one's 

engagements as well as the correlative effort not to know the basis upon which, 

that is, one's general policy commitments, as well as the fact that, one has 

chosen not to know oneself on those terms" (Fischer, 1985:123). Die 
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sakepersoon ontken dus sy wereld- en mensbeskouing (orientasie as relasioneel 

of nie) as 'n gekose paradigma. 

Die gevolg van sekere verstaanbare gewaardeerde interaksies wat nie uitgespel 

word nie, is dat die persoon 'n sogenaamde cover story moet he om 

onkonsekwenthede in sy gedrag te verklaar. Sy verdedigingstaktieke sluit 

maskers, rasionalisering en vermomming in. 

(b) Sartre 

Sartre (1969:92-93) beskou selfmisleiding as mauvais foi (bad faith). Die mens 

beleef angs as gevolg van die alomteenwoordige noodsaaklikheid om sy wyse 

van Being te kies. Die kern van selfmisleiding is die weiering van die mens om 

die waarheid van sy vryheid te aanvaar en daarop te reageer. 

Sartre beskou selfmisleiding as 'n morele probleem, waar die mens sy 

verantwoordelikheid ontduik. Dit is die menslike bewussyn wat kies om homself 

te mislei; dit is die menslike bewussyn wat daarvan bewus is dat hy homself 

mislei en dit is ook net die menslike bewussyn wat hierdie misleiding kan oorkom 

deur reinigende besinning (Fischer, 1985: 128). 

Die feit dat menslike realiteit gereeld die alternatiewe van being-for-oneself 

(relasie met self) en being-for-others (relasie met andere) behels, impliseer dat 

wie die mens gekies het om binne 'n sekere situasie te wees, ook kan korreleer 

met wie andere wil he hy moet wees. 

In 'n paging om homself te mislei, en om nie die teenstrydigheid tussen die twee 

alternatiewe raak te sien nie, vestig die menslike bewussyn homself as niks 

anders as 'n objek vir andere nie - net die rol wat die samelewing van horn 

verwag: " ... the project of self-deception is always in the service of being a 
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particular 'who' without experiencing oneself as having freely chosen that mode 

of being" (Fischer, 1985:130). Daar is hier dus sprake van 'n slagoffer

ingesteldheid en andere-gerigtheid. 

Sartre beskou die mens se poging om die gedagte van grenslose vryheid en 

gepaardgaande angs te ontsnap as 'n cover, dit wil se bad faith. Dit neem die 

vorm aan van voor te gee dat die mens nie werklik so vry is as wat hy is nie. 

Bad faith as sinoniem vir selfmisleiding is dus die ekwivalent van nie

outentiekheid (Warnock, 1970:98). In wese kom Sartre se siening van 

selfmisleiding dus neer op 'n nie-outentieke leefwyse, wat dui op 'n gebrek aan 'n 

relasie met die self, en gepaardgaande lewenssinloosheid. 

(c) Fischer 

Volgens Fischer (1985:139-151) ontstaan die moontlikheid van selfmisleiding 

wanneer die volgende drie interverwante toestande teenwoordig is: 

• wanneer die mens horn reeds verbind het tot 'n sekere begrip van sy 

wereld (paradigma); 

• wanneer sekere ontluikende betekenisse die begrip uitwys as 

dubbelsinnig en onseker; en 

• wanneer die mens angstig reageer en die dubbelsinnigheid en 

onsekerheid van die begrip wat hy van sy wereld het, as 'n bedreiging 

ervaar, veral omdat hy horn reeds verbind het tot die begrip (sy 

paradigma) en ook tot die verwante begrippe wat hy van ander fenomene 

het. 

Selfmisleidende persone leef hul selfmisleiding op verskillende maniere uit: 

"Some, whether or not they have explicitly cognized their anxiousness, invariably 

attack, accuse, or otherwise bully another when their already posited 



231 

understandings have been rendered ambiguously uncertain; others typically 

leave the situation, that is, put the problem 'on the shelf, while others typically 

resort to all manner of intellectual arguments ... "(Fischer, 1985:144). 

Hier is sprake van 'n tipies nie-relasionele lewensorientasie en -paradigma wat 

manifesteer in 'n beweging teen en weg van mense, met gewaarwordinge van 

angs en haat. Dit vind aansluiting by die verwyderdheid van objekte in terme 

van afstand (ruimtelikheid), en gebrekkige relasies met andere. 

Selfmisleiding gebeur dus omdat die mens 'n onveranderde idee van sy relasie 

met andere en die wereld wil handhaaf (wereld- en mensbeskouing) - omdat dit 

horn angstig maak as hy nie met sekerheid kan verklaar en bevestig dat hy 

reeds weet wie hy was, is en kan word nie (Fischer, 1985: 153). 

Samevattend wil dit dus voorkom asof 'n nie-outentieke bestaan, die poging om 

'n ideale selfbeeld te aktualiseer, die onvermoe om tussen 'n masker en die ware 

self te onderskei en selfmisleiding kan bydra tot 'n konformerende en 

kollektivistiese wereldbewoning. Die kenmerke hou verband met die ontkenning 

van die mens se ware self, van Being en van die nie-outentieke Dasein, en 

behoort inaggeneem te word as fundamentele boustene van die paradigma en 

profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid. 

4.2.5 Fanatisme 

Waar die konformistiese en kollektivistiese mens sy eie persoonlikheid ontken, 

ontken die fanatiese mens die persoonlikheid van ander. Niemand mag meer 

prominent wees as hy, of 'n opinie lug nie. Die fanatiese persoon glo dat die 

doel die middele heilig, terwyl dit ongelukkig so is dat daar wel middele is wat die 

mees heilige einddoel kan ontheilig (Frankl, 1967: 120). 
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Merleau-Ponty (1962) stel dat 'n begrip van die mens se relasie met die wereld, 

onder andere sy relasie met ander mense insluit. Persepsie is die mens se 

verbondenheid met die wereld. Die verbondenheid is volgens Merleau-Ponty nie 

die relasie tussen suiwer objek en suiwer subjek nie, maar tussen 'n mens wat 

deel is van die wereld en die wereld waarvan hy 'n deel is (Warnock, 1970:90). 

Waar Heidegger (1967) die behoefte van die mens gesien het as 'n losmaak van 

die samelewing om outentiekheid te beleef, sien Sartre die mens se behoefte as 

om ander gevange te neem en te laat konformeer tot sy eie idee (Warnock, 

1970: 113-117). Die mens se behoefte om die heel al op 'n ordelike wyse te 

beheer hou verband met sy begeerte om mense te laat konformeer tot die rol 

wat vir hulle voorgeskryf is. "For other people are essentially, in themselves, and 

by their very existence, a danger to us" (Warnock, 1970: 116). 

Daar is egter hier sprake van 'n wederkerige, gebrekkige relasionele proses. 

Sodra die mens daarvan bewus word dat hy 'n objek van waarneming vir andere 

is, tree die gewaarwording in dat "andere" ook trag om sy gedrag voor te skryf en 

horn te objektifiseer. Die essensie van 'n relasie tussen een mens en 'n ander is 

dus konflik. Die vryheid van 'n ander is die mees fatale struikelblok tot die mens 

se vryheid om te doen wat hy wil. Die bestaan van meer as een bewuste wese 

in die wereld van noodsaaklikheid, lei dus noodwendig tot konflik (Sartre, 1957). 

Sartre brei op 'n latere stadium sy standpunt oor konflik uit. "In general, on the 

contrary, not the individual free revolutionary, but the group of which he is a 

member. His enemy is not, as it was before, another individual man with whom 

he was locked in conflict which arises out of the very nature as conscious being. 

His enemy is another class in society, and the cause of his enmity is the 

contingent fact of the scarcity of material goods" (Warnock, 1970: 129). 

Wat hier beskryf word is tiperend van 'n pre-1994 Suid-Afrika, gekenmerk deur 
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bevoorregtes en verontregtes, klasseverskille en die gebrek aan materiele 

welvaart vir almal - 'n nie-relasionele lewenssinorientasie met 'n fanatiese 

onderbou, dus. Fanatisme, as kenmerk van 'n nie-relasionele lewensparadigma 

met 'n "aandoen"- en "aangedoen te word"-karakter, kan tot 'n belewenis van 

lewenssinloosheid aanleiding gee. 

Die element van "aandoen" en "aangedoen te word", gesetel in 'n aktiewe agent 

en passiewe pasient lokus van gedrag, kan volgens die navorser in verband 

gebring word met Machiavellianisme, gepersonaliseerde charismatiese 

leierskap, narsisme en onafhanklike individualiteit, wat almal dui op die 

afwesigheid van relasies en 'n verwyderdheid (in terme van afstand) tussen 

objekte. 

4.2.5.1 Machiavel/ianisme 

'n Machiavellianistiese ingesteldheid openbaar volgens Shepperd en 

Socherman (1997:1448) drie spesifieke temas, naamlik: 

• die gebruik van manipulerende strategiee soos misleiding en vleiery in 

interpersoonlike relasies. Machiavellianisme is 'n sosiale strategie wat die 

manipulering van andere insluit vir persoonlike gewin, gewoonlik teen die 

ander persoon se selfbelang (Wilson, Near & Miller, 1996:285); 

• 'n siniese persepsie van ander persone as swak en onbetroubaar; en 

• 'n onbetrokkenheid (traak-my-nie-agtigheid) teenoor konvensionele 

moraliteit in denke en optrede. 

Calhoun (1969, in Gable & Dangello, 1994:599-560) definieer Machiavellianisme 

soos volg: "A definition of the twentieth century Machiavellia administrator is one 

who employs aggressive, manipulative, exploiting, and devious moves in order 

to achieve personal and organizational objectives. 
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These moves are undertaken according to perceived feasibility with secondary 

consideration (what is necessary under the circumstances) to the feelings, 

needs and/or 'rights' of others. Not that Machiavellianism is 'right' or even 

particularly 'bright', but it exists in today's leadership ... " 

(a) Gebrek aan uitleef van deontologiese etiese teorie 

In aansluiting by Calhoun (1969, in Gable & Dangello, 1994:599-560) se siening 

dat Machiavellianisme kwalik "right" is, laat staan nog "bright", ondersoek 

Singhapakdi en Vitell ( 1991 :37) die verband tussen Machiavellianisme en 

deontologiese etiese teoriee. Deontologiese teoriee fokus op die spesifieke 

handelinge en gedrag van 'n individu. Deontologiese norme kan strek van baie 

algemeen (byvoorbeeld oortuigings oor eerlikheid, diefstal en kullery) tot baie 

spesifiek (byvoorbeeld oortuigings oor misleidende advertensies, 

produkveiligheid en kickbacks). Rossouw (1994:111-126) se siening oor die 

morele regverdigbaarheid van insider trading sou hierby aansluiting kon vind. 

Singhapakdi en Vitell (1991:40) bevind dat sogenaamde hoe Machiavellianiste 

neig om in terme van deontologiese norme minder "eties" te wees in hul relasie 

met die wereld en andere. 

(b) Gebrek aan teleologiese etiese teorie 

Christie en Geis (1970, in Nelson & Gilbertson, 1991 :635) bevind dat 

Machiavellianiste oor Jae ideologiese verbintenis beskik, en dit dus moeilik vind 

om ware langtermyn strategiese orientasies te ontwikkel. Die 

Machiavellianistiese individu fokus op sy persoonlike agenda, eerder as op 'n 

saak groter as hyself. Die gebrek aan 'n teleologiese etiese teorie, wat op die 

gevolge van handelinge en gedrag fokus (Singhapakdi & Vitell, 1991 :37) hou 

verband met die bespreking in 4.2.2 oor 'n kortstondige ingesteldheid, 

toekomsgerigtheid en historisiteit van gedrag (tyd). Die postulaat word gemaak 
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dat die Machiavellianistiese individu se kortstondige ingesteldheid met 'n gebrek 

aan verbintenis, 'n gebrek aan moed en die krag om te wees, asook 'n gebrek 

aan 'n eksistensiele credo verband kan hou - wat alles by 'n belewenis van 

lewenssinloosheid aansluiting sou kon vind. 

Bogenoemde sluit ook aan by Drake (1995:1358) se bevinding dat sogenaamde 

hoe Machiavellianiste hoe tellings vir skuldgevoelens kry. Die postulaat word 

gemaak dat die belewenis van skuldgevoelens (kyk 4.2.3) ook tot 'n 

gewaarwording van lewenssinloosheid kan hydra. 

(c) Waardewanbalans 

Musser en Orke (1992:353) postuleer dat, omdat Rokeath se instrumentele 

waardes (kyk 3.2.2) 'n "middel tot 'n doel" is, hierdie waardes meer as terminale 

waardes met Machiavellianisme verband behoort te hou. Die 

selfaktualiseringswaardes van ambisie, intelligensie, onafhanklikheid en 

selfbeheersing blyk ooreen te stem met Machiavellianiste se taakgerigtheid, 

logika en koelheid/onbetrokkenheid ten opsigte van relasies. Genoemde outeurs 

bevind dat die individue met hoer selfaktualiseringswaardes hoer 

Machiavellianisme-tellings behaal as diegene wat hoer tellings vir morele 

waardes behaal het. 

Dit vind aansluiting by navorser se postulaat (in 3.5) dat 'n waardewanbalans tot 

'n belewenis van lewenssinloosheid aanleiding kan gee. 'n Waardewanbalans, 

lae ideologiese en teleologiese orientasie en 'n onvermoe om deontologiese 

norme uit te leef, blyk met 'n fanatiese lewensingesteldheid verband te hou, 

deurdat dit die sakepersoon se relasionele bestaan be"invloed. 
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(d) Gebrek aan optimaliteit en sukses 

In aansluiting by Calhoun (1969, in Gable & Dangello, 1994:599-560) se 

geJmpliseerde vraag of Machiavellianisme "bright" is, al dan nie, berig Wilson et 

al (1996:289) uit 'n studie van nege ondersoeke dat hoe Machiavellianisme

tellings nie met algemene intelligensie, werksbevrediging of sukses in die 

werklike lewe verband hou nie. 'n Positiewe selfbeeld en selfaktualisering blyk 

die teenoorgestelde van 'n hoe Machiavellianisme-telling te wees (Yong, 

1994:194). 

McLean en Jones (1992:58) bevind in hul navorsing oor die verskil tussen 

bestuurs- en nie-bestuurstudente dat bestuurstudente meer Machiavellianisties 

georienteerd is. Die implikasie hiervan, en die afleiding wat gemaak word, is dat 

" ... the development of caring, compassionate, and committed individuals who 

would use their talents for society's benefit as well as for selfactualization ... " 

(Passow, 1988, in Yong, 1994:194) nie noodwendig in leierskapsopleiding 

realiseer nie. Leierskapsopleiding fokus dus nie doelbewus op die ontwikkeling 

en uitbouing van relasies nie. 

Hierdie gedagte vind aansluiting by die navorser se postulate in 2.4.3.1 en 

2.4.3.2 oor bestuursteoriee en -praktyke wat 'n impak op bestuurslui het, asook 

Siegel (1973, in McLean & Jones, 1992:58) dat die sosialiseringsproses 

" ... during business school actually helps form such attitudes". 

Dit wil voorkom asof Machiavellianisme, met sy begronding in 'n fanatiese en 

nie-relasionele ingesteldheid van aandoen en aangedoen te word, "gekweek 

word" en as sodanig tuishoort in die paradigma en profiel van die sakepersoon 

met 'n belewenis van lewenssinloosheid. 
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4.2.5.2 Gepersonaliseerde charismatiese leierskap 

Sogenaamde hoe Machiavellianistiese individue word dikwels deur sielkundiges 

as charmers beskryf, aangesien hulle as sosiaal aantrekliker en intelligenter as 

die meeste mense beskou word (Wilson et al, 1996:290-292). Charismatiese 

leiers openbaar volgens House (1977, in House & Howell, 1992:83) en Shamir, 

House en Arthur (1992, in House & Howell, 1992:83) neigings wat aansluiting 

vind by die profiel van die nie-relasionele sakepersoon. 

Gebaseer op die werk van McClelland (1975), tref House en Howell (1992:84) 

onderskeid tussen gesosialiseerde en gepersonaliseerde charismatiese 

leierskap: 

• Gesosialiseerde charismatiese leierskap word gedefinieer as leierskap wat 

gebaseer is op egalitere gedrag, wat kollektiewe belange dien en nie deur 

die selfbelang van die leier gedryf word nie, en ander persone ontwikkel 

en bemagtig. Daar is dus sprake van relasies, altru·istiese gedrag, die 

gebruik van bestaande sisteme, selfbeheersing en ondergeskikte

georienteerdheid in teenstelling met 'n narsistiese orientasie. Dit hou 

verband met 'n relasionele lewensinorientasie van interaksie, altru·isme, 

relasies, selfhandhawing en lewenssinvolheid. 

• Gepersonaliseerde charismatiese leierskap word gedefinieer as leierskap 

wat op persoonlike oorheersing en outoritere gedrag gebaseer is, wat die 

selfbelange van die leier dien, wat selfverrykend is en ander persone 

uitbuit. Oaar is dus sprake van 'n nie-relasionele lewenssinorientasie waar 

die regte en gevoelens van ander ontken word, waar relasies afwesig of 

gebrekkig is en waar die sakepersoon narsisties, dominerend en impulsief

aggressief optree. 



238 

House en Howell (1992:94-101) bevind dat individue met 'n behoefte aan mag, 'n 

lae aktiwiteit-inhibisie, 'n hoe Machiavellianisme-telling, narsistiese neigings, hoe 

outoritarisme, eksterne oortuigings en 'n lae selfbeeld, gepersonaliseerde 

charismatiese leierskap openbaar. 

Daar kan gestel word dat in teenstelling met gesosialiseerde charismatiese 

leierskap, wat in relasies gefundeer is, die gepersonaliseerde charismatiese leier 

die ontwikkeling van ondergeskiktes se selfverantwoordelikheid, self-inisiatief en 

selfbeheersing ondermyn. Die nie-relasionele element van aandoen, fanatisme, 

objektifisering van andere - en dus lewenssinloosheid - is hier ter sprake. 

4.2.5.3 Narsisme 

Narsisme word geassosieer met uiterste selfgerigtheid en leegheid, 'n konstante 

behoefte aan aandag, bewondering, self-determinasie en 'n bereidwilligheid om 

ander uit te buit. 

McHoskey (1995:755) asook House en Howell (1992:98) identifiseer 

ooreenkomste tussen Machiavellianisme, narsisme en gepersonaliseerde 

charismatiese leierskap. 

Hierdie bevinding beskryf individue wat in staat is om uiters sjarmant, 

manipulerend en uitermate wreed teenoor ander op te tree. Die individue is 

bereid om hul sjarme te gebruik om wrede en vergeldende gedrag te openbaar -

wanneer dit in eiebelang is. Narsistiese leiers is dus geneig om - as hul 

dominante leefwyse - in gepersonaliseerde charismatiese leierskapsgedrag te 

verval, wat 'n belangrike rol kan speel by die belewenis van lewenssinloosheid. 
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Musser en Orke (1992:357) bevind dat individue wat hoe tellings ten opsigte van 

Rokeath se sosiale terminale en morele instrumentale waardes (kyk 3.2.2) 

behaal, lae narsismetellings het - wat dui op positiewe relasies met andere. In 

teenstelling met hierdie interpersoonlike waardes, vertoon individue met hoe 

tellings vir intrapersoonlike waardes (persoonlike terminale en 

selfaktualiseringswaardes) ook hoe narsismetellings. Dit wil voorkom asof die 

gemeenskaplike vertrekpunt van Machiavellianisme, narsisme en 

gepersonaliseerde charismatiese leierskap in die lewensorientasie van nie

relasionele "aandoen" gereflekteer word - 'n vertrekpunt wat ook in hierdie lae 

interpersoonlike waardes weerspieel word. 

Hoewel Christie en Geis (1970) aantoon dat Machiavellianisme nie met 

psigopatalogie geassosieer word nie, rapporteer Emmons (1987, in McHoskey, 

1995:756) asook Eysenck en Eysenck (in McHoskey, 1995:756) dat die 

veeleisende en uitbuitende eienskappe van narsisme met wanaanpassing 

verband hou. Machiavellianisme word positief geassosieer met hierdie 

eienskappe van narsisme, terwyl daar 'n omgekeerde verband tussen 

Machiavellianisme en self-efficiency ('n eienskap van narsisme wat met 

aanpassing geassosieer word) bestaan. 

Musser en Orke (1992:359) bevind dat die twee konstrukte met mekaar verband 

hou, of dieselfde konstruk kan wees. " ... this prediction would add to growing 

evidence that Machiavellism is associated with pathological features ... " 

(McHoskey, 1995:756). 

In aansluiting by die bespreking oor groei en ontwikkeling van abnormaal na 

optimaal (kyk 3.2.4), asook die kontinuum van lewensorientasies (Fig. 3.1), blyk 

dit dat abnormaliteit (as teenpool vir optimaliteit), lewenssinloosheid (as 

teenpool vir lewenssinvolheid) en 'n relasionele lewensorientasie (as teenpool 

vir 'n nie-relasionele lewensorientasie) met mekaar verband kan hou. 
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4.2.5.4 Onafhanklike individualiteit 

Die teenpool van lae interpersoonlike waardes, naamlik hoe intrapersoonlike 

waardes, dui op die teenwoordigheid van 'n geneigdheid tot individualiteit, wat 

selfaktualiseringswaardes vooropstel. 

Frankl (1967) is van mening dat diegene wat deur die wereld van ander bedreig 

word, in 'n paging om die ego te beskerm, in 'n eksterne vorm van individualisme 

onttrek. Die mens is veral bewus van, en kwesbaar ten opsigte van, die 

dimensies van so 'n waargenome bedreiging, maar beleef ook die isolasie en 

wanhopigheid wat met hierdie onttrekking gepaard gaan. Om homself die 

wanhoop van hierdie isolasie te spaar, " ... man resorts to the expedience of 

glorifying it. Such a response is not only expedient, but also reactive and 

unrealistic, for such a response is incapable of overcoming either despair or the 

sense of nothingness that accompanies it" (Gould, 1993:114). Dit dui op 'n 

afwesigheid van relasie met die wereld en andere. 

Sampson (1988, in Watson & Morris, 1994:289-295) tref onderskeid tussen 

omvattende en onafhanklike individualisme. 

Omvattende individualisme word gekenmerk deur meer vloeibare self/andere

grense, 'n gewaarwording van beheer wat die self binne 'n wyer veld van 

invloede plaas, en 'n breer selfdefinisie wat ook andere insluit. Dit vind 

aansluiting by die postulate in 1.1 en 2.3.3 dat die mens participate, therefore I 

am en die beginsel van ubuntu. "Community ... without individuality is tyranny, 

the fruits of which are oppression, degradation and immobility, the synonym of 

death. Individuality without community is individualism, the fruits of which are 

dissolution, isolation, selfishness, disorder, anarchy, confusion, war ... What we 

need, then, is ... communalism and individuality harmonized ... atoned" (Bella, 
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1975:118 in Watson & Morris, 1994:290). Die klem is op 'n balans tussen 

individualisme en kollektiwiteit, waar die individu interaktief omgaan in relasie 

met die wereld. 

Onafhanklike individualisme word gedefinieer deur skerp self/andere-grense, 

'n hoe mate van innerlike persoonlike beheersing en 'n uitsluiting van andere 

van die self se eie persoonlike selfdefiniering. Onafhanklike individualisme kan 

as noodsaaklik vir die handhawing van kernkulturele- en -welstandswaardes 

soos vryheid, outonomiteit en onafhanklikheid beskou word. lndividue wat 

onafhanklike individualisme openbaar kan egter manipulerend, mededingend en 

sosiaal onverantwoordelik optree, met karaktertrekke van narsistiese selfbelang 

en die potensiaal vir sosiale isolasie en vervreemding. lndividualistiese 

meerderwaardigheid neig om met laer sosiale verantwoordelikheidsin, afwesige 

en gebrekkige relasies, en hoer Machiavellianisme-tellings in verband te staan. 

Nie-konformiteit dui op 'n laer selfbeeld, wat aan die lig gebring het " ... that some 

aspects of self-contained individualism may reflect a defensive reaction to self

vulnerabilities ... " (Watson & Morris, 1994:295). Hier is dus sprake van 'n 

orientasie waar die onafhanklike individualisme van die individu kan bydra tot 'n 

nie-outentieke, nie-relasionele lewe. 

Dit wil dus voorkom asof die element van "aandoen" en "aangedoen te word" wat 

in 'n fanatieke lewensingesteldheid gesetel is, in verband gebring kan word met 

onafhanklike individualisme, waar die persoonlikheid van andere ontken word. 

Verder blyk dit dat die gemeenskaplike vertrekpunt van Machiavellianisme, 

narsisme, gepersonaliseerde charismatiese leierskap en onafhanklike 

individualisme in die lewensorientasie van nie-relasionele "aandoen" 

gereflekteer word - 'n vertrekpunt wat ook in lae interpersoonlike waardes 

gevind word. 
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Die gewaarwording by Suid-Afrikaanse sakelui van lewenssinloosheid en 'n 

vasgevangenheid in omstandighede ontspring moontlik in 'n fanatiese, nie

relasionele lewensparadigma wat in Machiavellianistiese en narsistiese neigings 

(met inbegrip van die uitleef van gepersonaliseerde charismatiese leierskap en 

onafhanklike individualisme) vergestalting vind. 

4.2.6 Die strewe na mitiese sukses 

Sukses kan op verskeie maniere gedefinieer word, waaronder die bereiking van 

'n doelwit, om goeie werk te verrig en om suksesvol te wees as eggenoot/-note, 

as ouer en as vriend/-in. Die prestasies, volgens O'Neil (1996:26), " ... lack the 

glamour and allure of ... mythic success - a potent elixir compounded of wealth, 

power, privilege and freedom from care ... " 

Die "sukses-ten-alle-koste" mite, gesetel in die menslike natuur, beperk die mens 

se visie tot korttermyndoelwitte. lndien die mens egter na groter sukses street, is 

die beginpunt 'n innerlike erkenning dat beperkte, uiterlik-meetbare sukses nie 

voldoende is nie. 

Die volgende aannames en kenmerke van mitiese sukses, wat op O'Neil 

(1996:28-31) gegrond is, verdien aandag, in 'n poging om die lewenswyses van 

Suid-Afrikaanse sakelui te probeer verklaar: 

4.2.6.1 Verabso/utering 

Hierdie uitkyk impliseer die illusie dat sukses absoluut en finaal is, en dat sodra 

die mens "dit gemaak het", sy begeertes vir altyd bevredig sal wees. Die realiteit 

is egter dat rykdom en mag nie ewige vreugde verseker, 6f die mens teen die 

aanslae van die lewe beskerm nie. 
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4.2.6.2 Materialisme 

Materialisme impliseer dat geld en die koopkrag van geld sentraal staan aan die 

sin en betekenis van sukses. Om sukses te identifiseer aan die hand van geld 

as maatstaf van waarde, skep probleme, omdat die metode so 'n eksterne aard 

vertoon. 

Om die gawe om geld te verdien te waardeer presies vir wat dit werklik is, kan 

gesond wees. Dit raak egter gevaarlik wanneer besittings die plek begin inneem 

van 'n dieper evaluering van selfwaarde. Waar die mens sy selfwaarde aan 

netto geldwaarde koppel, is hy gedoem om oppervlakkig te lewe en ag hy 

homself net van waarde in die mate dat andere sy materiele sukses van waarde 

ag. 

4.2.6.3 Mededinging 

Mededinging impliseer die behoefte aan meer en het die relatiewe maatstaf van 

uiterlike meting as dryfkrag. Rykdom en mag het dus net betekenis in 

vergelyking met wat ander mense besit. 'n Eindelose kringloop van mededinging 

word dan ingebou, aangesien die mededingende mens altyd ryker en magtiger 

as die volgende persoon wil wees. "To see the goal of life as 'winning' forces us 

to see other people as competitors, threats to our happiness. For us to 'win', 

they have to 'lose' . Their failure becomes one of the necessary ingredients of 

our success ... the quest for wealth and power, and the exercise of that power, 

tends to separate you from other people. Not only does the quest for wealth lead 

many people to see life in terms of competition rather than cooperation, but the 

exercise of power by the successful can make human relationships difficult" 

(Kushner, 1986:50, 52). Hier is dus sprake van die antitese van 'n relasionele 

lewensorientasie van relasies, samewerking en interaksie, met die klem op 

mededinging ten koste van relasies. 
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4.2.6.4 Opwaartse beweging 

Hier word verwys na die liefde/haat-reaksie op sukses, wat impliseer dat die 

menslike natuur graag wil behoort aan (relasioneel), maar ook uitstaan uit die 

massa (nie-relasioneel). Die waarde van hoogte en uitstyg kan volgens Hillman 

(1996:41) teruggevoer word na die volgende: " ... Western morality tends to put all 

better things high and worse things down low. By the last century, growth 

became inexorably caught up in this ascensionist fantasy. Yet this is merely one 

way of speaking of maturity, and a heroic one at that. For even tomato plants 

and the tallest trees send down roots as they rise toward the light. Yet the 

metaphors for our lives see mainly the upward part of organic motion." 

Veral in westerse samelewings oorheers die behoefte om nie-relasioneel uit te 

staan uit die massa, met 'n teenreaksie van jaloesie en spyt. Dit voel goed om 

as suksesvol bewonder te word, maar die skadukant van uitnemendheid is die 

risiko wat jy loop om ge·isoleer en vervreem te raak. " ... all successful people 

struggle with the tendency of success to isolate them. And they face the 

challenge of finding where they fit in the larger human scheme ... " (O'Neil, 

1996:30-31 ). Dit vind aansluiting by 4.2.5.4, wat postuleer dat onafhanklike 

individualisme tot 'n belewenis van lewenssinloosheid kan bydra. 

Hillman (1996:43,62) is van mening dat " ... until the culture recognizes the 

legitimacy of growing down, each person in the culture struggles blindly to make 

sense of the darkenings and despairings that the soul requires to deepen into life 

... growing down means going with the sag of gravity that accompanies aging, 

second, admitting yourself to be one among your people and a member of the 

family tree ... third, living in a place that suits your soul and that ties you down 

with duties and customs. Last, giving back what circumstances gave you by 

means of gestures that declare your full attachment to his world." Hierdie 
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opwaartse groei, met gebrek aan afwaartse groei, dui op gebrekkige relasies met 

die self, andere, die aarde en die wereld. 

4.2.6.5 Paradoksale bevryding 

Sukses kan die mens veral bevry van herhalende, dehumaniserende werk en 

van sosiale beperkinge. Dit laat die mens egter nie noodwendig toe om sy tyd 

na goeddunke toe te wys nie. Menige sakepersoon voel vasgevang in sy 

sakerol, veral waar sy toewyding aan die rol sy sukses teweeggebring het, 

aangesien dit sekere noodsaaklike aspekte van sy persoonlikheid noodwendig 

moet beperk. Hierdie gedagte sluit aan by die bespreking oor algehele welstand 

(kyk 3.4.1) waar gestel word dat balans tussen die verskillende lewensdimensies 

van belang is vir die belewenis van lewenssinvolheid. Dit sluit ook aan by 

4.2.4.2, waar gepostuleer word dat hierdie uitleef van die rol en die ideale self 'n 

gebrekkige relasie met die self, en dus vervreemding, kan veroorsaak. Frankl 

(1967) stel dat 'n preokkupasie met sukses tot vasgevangenheid lei, wat weer 

gewoonlik juis dit wat die mens vrees, tot gevolg het (Gould, 1993:59-60). 

4 .2.6. 6 Bemeesteringsverslawing 

Kofodimos (1990:62) is van mening dat " ... through work, one enacts one's 

values, displays and contributes one's unique gifts to the world, carries out one's 

purpose in life. And work allows one to fulfill a central urge: the drive for 

mastery." Hierdie gesonde eienskap van bemeestering kan egter maklik 

verdorwe raak. Die mens oorbenut sy gawes en wy te veel energie daaraan om 

die sukses te laat voortduur. Die aanvanklike behoefte om te lei word dan 'n 

kompulsie om te beveel. 'n Natuurlike begeerte van die mens om homself te 

verwesenlik, verander in 'n obsessie om ander uit te stof (O'Neil, 1996:31). 

Genoemde kompulsies en obsessies vind aansluiting by Peck (1993) se siening 

van verslawing (kyk 1.2) as 'n vorm van afgodery. Hy tref onderskeid tussen 
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verskeie afgode, waaronder geld en mag. Die verdorwe strewe na bemeestering 

dui op 'n wanbalans tussen selfaktualiserings- en morele waardes, wat ook tot 'n 

belewenis van lewenssinloosheid aanleiding ~:an gee. Dit sluit aan by Frankl 

(1967) se siening dat verslawing as deel van die massaneurose-driehoek gesien 

kan word (kyk 1.2). 

4.2.6.7 Oordrewe pligsbesef 

Frankl is van mening dat die ambisie- en pligsgerigte persoon die lewe as 'n 

funksie sien. Plig, as primere doel, is beperkend - en is 'n uitgangspunt wat tot 

teleurstelling en mislukking lei (Gould, 1993:52). "Duty for duty's sake - that is, 

without meaning - is hollow and self-defeating ... " (Gould, 1993:59). So 'n 

ambisieuse en blinde passie vind aansluiting by 4.2.2.3, waar gepostuleer word 

dat wanneer selfaktualisering, as doel op sigself, deel uitmaak van die 

sakepersoon se eksistensiele credo, lewenssinloosheid beleef kan word. Die 

verband kan ook deurgetrek word na 'n wanbalans tussen selfaktualiserings- en 

morele waardes waar daar sprake is van 'n gebrek aan 'n teleologiese 

ingesteldheid wat in I ought vervat is. 

4.2.6.8 Wil om mag en plesier 

Wat by die voorafgaande bespreking ter sprake is, is volgens Frankl (1967:121-

122) 'n wil om mag of 'n wil om plesier. Om egter lewenssinvolheid te beleef, het 

die mens 'n wil om sinvolheid nodig. Die wil om mag of plesier kan bydra tot 'n 

belewenis van totale lewenssinloosheid, met gevolglike noogeniese neurose 

(Frankl, 1967:67). Wat die moderne mens bedreig, is die sinneloosheid van sy 

lewe - saamgevat in 'n eksistensiele vakuum binne horn. 

Die eksistensiele vakuum kan, volgens Frankl (1967:122-125), op verskeie 

maniere manifesteer, naamlik: 
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• Verveeldheid, wat verband hou met outomatisasie en die siening van die 

drie groot homuncu/isms - biologisme, psigologisme en sosiologisme -

naamlik dat die mens niks meer as 'n outomatisasie van reflekse, 'n 

bondel dryfkragte, 'n psigiese meganisme of 'n produk van die ekonomiese 

omgewing is nie. Verveeldheid gee aan die mens meer probleme as 'n 

"begeerte" om op te los, aangesien suksesvolle sakelui met relatiewe 

gemak begeertes kan bevredig - hetsy materieel of fisies. Sodanige 

verveeldheid sou ook kon aansluiting vind by 'n "homeostase"

lewensingesteldheid, 'n onvermoe van die sakepersoon om . uit sy 

gemaksone te beweeg - dit wil se, nie-outentiekheid (Gould, 1993:96-97). 

Pirsig (1974:289-299) beskryf die mens se interaksie en relasie met sy 

werk as betrokkenheid " ... at the cutting edge of consciousness ... ", waar 

daar geen skeiding tussen subjek en objek is nie. lndien die mens egter 

oorheers word deur 'n gewaarwording dat hy afgeskei is van dit wat hy 

doen, kan gese word dat hy nie omgee vir wat hy doen nie. Hierdie 

onvermoe om "om te gee" dui ook op 'n gebrek aan being-with-things (of 

persone), wat verband hou met 'n onvermoe om in relasie te tree. 

• Werkloosheid en aftrede, wanneer die afgelegde professionele taak nie 

deur ander take vervang word nie. "The only way to endure life is always 

to have a task to complete ... " (Frankl, 1967:122-125). Die siening vind 

aansluiting by die gebrek aan 'n teleologiese ingesteldheid, asook 'n 

gebrek aan algehele welstand (kyk 3.4.1 ), wat dui op 'n wanbalans tussen 

onderskeie dimensies van die sakepersoon se lewe. 

• Sondag-neurose, waar die mens, wanneer die gejaagdheid van die week 

tot stilstand kom, bewus raak van 'n gebrek aan inhoud in sy lewe. Die 

navorser postuleer dat die onvermoe van die sakepersoon om tydens 

vakansie- en vryetyd te ontspan (kyk 1. 1) hierby aansluiting vind. Die 
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saamneem van dokumente, selfone en werk kan 'n manier wees om die 

gewaarwording van gebrek aan lewensinhoud te probeer vermy. Die 

sakepersoon se beeld (en dus oak selfbeeld) as homo economicus sluit 

hierby aan. 

• Sakelui kompenseer dikwels deur die wil om sinvolheid met die wil om 

mag te vervang. Omdat die mens bang is vir die gebrek aan 

lewensinhoud, ontvlug hy in sy werk of plesier. Die plek van sy 

gefrustreerde wil om sinvolheid word ingeneem deur 'n strewe na 

ekonomiese mag en die mees primitiewe vorm van wil om mag, naamlik 

die wil om geld. 

• Waar 'n sakepersoon te veel het om te doen, vind sy/haar lewensmaat 

dikwels dat hy/sy weer nie genoeg het om te doen nie. So 'n lewensmaat 

probeer dan om die innerlike leegheid met die wil om plesier te vervang. 

Die bevindinge van Coetzee (1988), Cronje (1996) en Michaels en 

McCarty (1993) (kyk 1.1) oar die gevolge wat die strewe na sukses op die 

sakepersoon, sy onmiddellike gesin en hul relasies het, sluit hierby aan. 

• Die wil om plesier, as 'n reaksie op eksistensiele frustrasie, kan tot 

seksuele kompensasie lei. In 1.1 word gerapporteer dat deel van die 

simptome van die verwaarlosing van sakepersone daarop neerkom dat 

hulle beheer verloor oar waardes, norme, beginsels en standaarde 

(waaronder seksuele vryheid). Collins (1983) bevind dat die gehalte van 

die seksuele lewe by sakelui sodanig afneem dat dit dikwels van buite 

aangevul word. Kruger (1979:33) se siening dat seksuele bevryding 'n 

paging is om die bevryding van die hele mens teweeg te bring, 

beklemtoon die vasgevangenheid van die mens in die soort situasie. Die 

sakepersoon se relasie met sy liggaam dui op vervreemding, asook 'n 

objektifisering van die self en andere, sander egte, intieme relasies. 
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• Die gejaag na spoed word deur Frankl (1967:126) beskou as 'n paging om 

eksistensiele frustrasie te ontduik. "The less a man is able to discover a 

goal for his life, the more he speeds up the pace of his living" (Frankl, 

1967: 126). Volgens horn kompenseer 'n voertuig ook vir 'n 

gewaarwording van minderwaardigheid en sinneloosheid. In aansluiting 

hierby sien Kierkegaard die gejaag en tempo van massakommunikasie (en 

rekenaartegnologie) as" ... a man who is unable to eat anything more, as 

his mouth is already crammed full of food. In this situation, he might well 

die of hunger. A satisfactory solution is hardly to be found in forcing even 

more food into his mouth; it seems much more sensible to take out some 

of the food already in his mouth and in that way enable him to eat" (Van 

Schoor, 1986:104). Dit wil dus voorkom asof die sakepersoon tyd op sy 

eie behoort deur te bring, weg van die gejaag van die daaglikse lewe, 

waar hy introspektief kontak kan maak met sy eie oortuigings- en 

waardesisteme en hulle in heroenskou kan neem. Slegs dan kan hy 'n 

proses van inwardness beleef, wat relasie met die self, Being en 

outentiekheid impliseer. 

Om suksesvol en onvervangbaar te voel, bevredig 'n basiese sielkundige 

behoefte om te behoort, verbonde te wees, in relasie te wees en belangrik te 

voel. Chroniese oorverbintenis en 'n vermyding van tyd om alleen te wees, dui 

egter op verlaagde welstand. 'n Onvermoe om met die self in relasie te tree en 

'n vermyding daarvan word bevestig wanneer die mens meen dat 'n 

alleengesprek verspilde tyd is, wanneer ontstellende vrae en bedenkinge oor wie 

die self is en waarheen hy op pad is, herhaaldelik opduik, en wanneer die mens 

behoeftes ervaar wat onvanpas, immoreel of heeltemal buite bereik is. 

Die belewenisse is volgens O'Neil (1996:37) 'n aanduiding dat die self nie as 

outentieke wese leef nie. In 'n paging om hierdie strewe na sukses te regverdig, 
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kan sakelui verval in 'n intellektualiseringsproses - soos om die rol van 

broodwinner en voorsiener te verabsoluteer. Frankl (1967:34) stel dat 

uiteindelike sinvolheid nie 'n kwessie van intellektuele kognisie is nie, maar 'n 

balans tussen ervaring, intui"sie en geloof, sodat die persoon ware begrip en 

insig kan verkry van wat dit beteken om mens te wees. 

Dit kom voor asof die strewe na sukses onder andere kan bydra tot 'n 

vervreemding en tot mededinging tussen mense, gebrekkige relasies, 'n 

waardewanbalans, onafhanklike individualisme, 'n vasgevangenheid, 'n gebrek 

aan teleologiese ingesteldheid en verabsolutering. Die fasette blyk almal met 

lewenssinloosheid verband te hou. Die strewe na sukses behoort dus, as 

bousteen in die paradigma en profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid aandag te geniet. 'n Moontlike oorsaak vir 'n belewenis van 

lewenssinloosheid en 'n onvermoe by sakelui om omstandighede te transendeer 

kan dus ook gevind word in die strewe na sukses, wat ten koste van die self en 

andere nagejaag word. 

Om die profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid te 

konstrueer, blyk die fundamentele paradigma, gefundeer in relasies al dan nie, 

'n noodsaaklike vertrekpunt te wees. 'n Bespreking oor die sakepersoon se 

persoonlikheidskenmerke en gedrag sou sonder kennisname van hierdie 

paradigma onbevredigend en onvolledig wees. 

4.3 KENMERKE VAN DIE SAKEPERSOON MET 'N BELEWENIS VAN 

LEWENSSINLOOSHEID 

Daar kan gepostuleer word dat die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid 'n nie-relasionele lewensorientasie en -paradigma het. Daar 

word aangeneem dat bostaande kenmerke ook in sy persoonlikheidskenmerke 

vergestalting vind. 
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Gegrond op die bevindinge van Cilliers (1988:16), Rothmann (1996:90) en 

Shostrom (1976:30), word die kenmerke van die sakepersoon met 'n belewenis 

van lewenssinloosheid vervolgens - gefundeer op die psigologiese groeiteoriee 

en die eksistensiele en humanistiese paradigmas - in intra- en interpersoonlike 

kenmerke ingedeel. Daar word ook aangesluit by die holistiese paradigma wat 

algehele welstand, heelheid en gesondheid as teorie voorstaan, waarna 

spirituele kenmerke as 'n afsonderlike dimensie aangespreek word. 

Daar word vir die doel van hierdie navorsing egter nie op algehele welstand 

gefokus nie, maar wel op die antitese daarvan. 

4.3.1 lntrapersoonlike kenmerke 

In hierdie afdeling word na die fisiese, kognitiewe, emosionele en konatiewe 

kenmerke verwys. 

4.3.1.1 Fisiese kenmerke 

As antitese van fisieke welstand (Mare, 1994:63) aanvaar die sakepersoon wat 

die lewe as sinloos ervaar nie verantwoordelikheid vir die bestuur van 

veranderbare (lewensgewoontes, omgewingsfaktore, mediese sorgsaamheid, 

stres, sosiale interaksie) en onveranderbare faktore (facticity- kyk 4.2.3.2) nie. 

Die sakepersoon is vervreem van sy liggaam (4.2.1.2), wat manifesteer in 

ongesonde leefgewoontes, onvoldoende rus, onvoldoende oefening, vetsug, hoe 

bloeddruk, hoe cholestroltellings, alkohol- en nikotienverbruik en -misbruik, 

verhoogde stresvlakke en ontevredenheid met sy eie profiel (Alkande, 1992; 

Allman, 1985; 1992; Botha, 1992; Coetzee, 1988; Van Graan, 1981). 
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4.3.1.2 Kognitiewe kenmerke 

Daar word onderskei tussen twee soorte sakelui, naamlik die wat 

selfaktualisering as einddoel nastreef (4.2.2.3), teenoor diegene wat in 'n 

toestand van homeostase (4.2.1.4) vasgevang is: 

• Die sakepersoon met selfaktualisering as eksistensiele credo en einddoel, 

vertoon elemente van intellektuele welstand (Robbins, et al, 1991: 10) wat 

dui op die versameling van kennis en 'n doelbewuste blootstelling aan 

kreatiewe en stimulerende intellektuele aktiwiteite. Hy gebruik sy 

kognitiewe vermoens met behoeftebevrediging en die bruikbaarheid van 

objekte as einddoel, het 'n goeie geheue, gesonde verbeelding, 

bogemiddelde konsentrasievermoe, logika wat objekte skei en dissekteer, 

asook abstrakte, katagoriserende, diagrammatiese beredenering (Allport, 

1951:147-150; Fromm, 1963:32; Maslow, 1954:206-228; 1971:262-263; 

Rogers, 1975:115-124, 180-196). Die kenmerke manifesteer in 

gepersonaliseerde charismatiese leierskap (4.2.5.2) en onafhanklike 

individualisme (4.2.5.4), waar relasies met andere nie as belangrik beskou 

word nie. Oorbekendheid lei tot verveeldheid, terwyl aktiewe vorming, 

organisering en seleksie van objekte plaasvind. Kenmerkend van die 

sakepersoon is egter sy onvermoe om nuwe inligting in verband te bring 

met sy waardes, norme, intensies en beginsels, asook om nuwe inligting 

te evalueer, te leer uit lewenservaring en 'n kritiese denkvermoe te 

ontwikkel (Hales, 1992:6). Hy beskik nie oor die vermoe om sy paradigma 

te verander nie (4.2.4.4), terwyl sy eksistensiele credo van 

selfaktualisering en strewe na sukses (4.2.6) as kognitiewe raamwerk vir 

die neem van besluite en die vorming van persepsies dien. Sy kognisie 

word random sy ego as die sentrale punt gerangskik, wat beteken dat 'n 

objek nie op sy eie waargeneem word nie, maar as objek-gemeng-met-
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die-self-van-die-waarnemer (Maslow, 1971 :262-263). 

• By die sakepersoon wat in 'n toestand van homeostase vasgevang is, is 'n 

vervreemding van potensialiteite ter sprake (4.2.1.4). Kenmerkend is 'n 

vermyding van situasies waar angs en spanning teenwoordig mag wees. 

Besluitneming en optrede word vermy, en die ewewig word ten alle koste 

gehandhaaf (Frankl, 1967; Gould, 1993:97; Heidegger, 1967). Die 

handhawing van homeostase dien as kognitiewe raamwerk vir die neem 

van besluite en persepsievorming. Daar is geen sprake van intellekuele 

welstand en eustres ('n aangename, opwindende, avontuurlustige 

spanning) nie (Cilliers, 1988: 16). 

Kenmerkend van die sakepersoon is dat die wereld as objektief beleef word, met 

'n egosentriese neutrale, onbetrokke, onversorgende, toeskouer-objektiwiteit 

(3.2.4) wat mense van mekaar vervreem (Maslow, 1971 :269-279). Die 

sakepersoon se relasie met die self, andere en die wereld is dus gebrekkig. 

4.3.1.3 Emosionele kenmerke 

Die sakepersoon beleef emosionele vervreemding, wat dui op 'n vervreemding 

van sy eie self, 'n gebrek aan liefde en intimiteit (4.2.1.1) en 'n afwesigheid van 

relasies. Sy onvermoe om emosies op 'n sosiaal-aanvaarbare en gepaste wyse 

te beheer en hanteer (Gould, 1993:97), asook die gebrek aan openheid en 

letting-be-ness (Kruger, 1979:76), dui op die afwesigheid van emosionele 

welstand (Greenberg, 1985:405; Robbins et al, 1991:1). 

'n Gebrek aan openheid, erkenning en sensitiwiteit vir sy eie en andere se 

gevoelens, die aanvaarding van sodanige gevoelens en die onvermoe om 

daaraan uiting te kan gee sonder om kompulsief of impulsief te wees, dui op 

emosionele en sosiale vervreemding (Gould, 1993:97). Dit impliseer die 
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afwesigheid van 'n relasie met die self en andere. Dit lei ook tot 

onverdraagsaamheid, instinktiewe frustrasie en emosionele spanning (4.2.1.3). 

Die sakepersoon openbaar rusteloosheid, uitputting, depressie, woede, 

verwarring, 'n gebrek aan ervaarde emosie, 'n gebrek aan orientasie, 'n gebrek 

aan belangstelling en 'n gebrek aan humor, vreugde en die vermoe om te geniet 

(Maslow, 1971:318-319). 

Die nie-outentieke bestaan lei tot 'n gebrek aan selfbegrip, kennis en insig, wat 

manifesteer in 'n fatalistiese ingesteldheid, gekenmerk deur 'n gewaarwording 

van angs, absurditeit en walging (4.2.3), asook 'n konformistiese en 

kollektivistiese ingesteldheid. Sy optrede word gekenmerk deur selfsug, 

wantroue, sinisme, skeptisisme, suspisie, en hy vertrou net homself (Maslow, 

1971 :318). Sy onrealistiese selfbeeld en die nastreef van 'n ideale selfbeeld 

(4.2.4.2) dra by tot sy "andere-gerigte" ingesteldheid, die dra van maskers, 'n 

negatiewe, lae selfbeeld (Yong, 1994:194) en selfmisleiding. Sy lae selfbeeld 

dui daarop dat hy horn verlaat op verdedigingsmeganismes om sy 

selfkwesbaarheid te probeer hanteer (House & Howell, 1992:94-101; Watson & 

Morris, 1994:295). Daar is dus geen sprake van 'n relasie met die self nie. 

Die sakepersoon openbaar 'n onvermoe om aan te pas by sy omstandighede, 

asook 'n onvermoe om die omstandighede op 'n onafhanklike, konstruktiewe en 

positiewe wyse te interpreteer, te hanteer en homself te handhaaf. Dit dui op 

vervreemding van selfhood en vryheid, en 'n gebrek aan psigologiese welstand 

(Hales, 1992:4; Tubesing & Tubesing, 1986:20). Hy laat toe dat omstandighede 

horn rig, ignoreer die intrinsieke kapasiteit van vrye keuse, en ontken sy vermoe 

om te transendeer (4.2.1.5). Die interaksie tussen gedrag, intellek, 

gevoelsinhoud en persoonlikheid (Brown, 1990:608) dui op intellektualisering 

(4.2.6) en 'n wanbalans tussen ervaring, intu·isie en geloof (Frankl, 1967:34). Die 

sakepersoon voel ontevrede met homself ten opsigte van sy eie lewe en profiel, 

asook ten opsigte van sy relasies met veral primere (gesin) en sekondere 
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(vriende) persona in sy lewe (Uys & Coetzee, 1988). 

Kenmerkend van die sakepersoon in hierdie situasie is 'n gebrek aan balans 

tussen selfaktualiserings- en morele waardes. Die sakepersoon met 

selfaktualisering as eksistensiele credo openbaar 'n onbetrokkenheid teenoor 

konvensionele morele waardes, asook 'n onvermoe om 'n deontologiese teorie 

uit te leef (4.2.5.1). Die sakepersoon openbaar 'n gebrek aan balans tussen 

persoonlike en sosiale terminale waardes, aangesien hy persoonlike waardes 

belangriker ag. Die hoer persoonlike waardes manifesteer in 'n geneigdheid tot 

narsisme en Machiavellianisme, asook gepersonaliseerde charismatiese 

leierskap (4.2.5.3) en onafhanklike individualisme (4.2.5.4), wat gefundeer is in 

'n gebrek aan relasies met andere. 

Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid het 'n nie-relasionele 

lewensorientasie wat vervreemding, 'n gebrek aan kommunikasie, 'n belewenis 

van angs, haat en wantroue, nie-outentiekheid, 'n gebrek aan vryheid van keuse, 

'n gebrek aan waardebalans en lae spirituele ontwikkelingsvlakke vertoon. 

'n Wanbalans tussen die fisiese, sosiale en persoonlike omgewings dui op 'n 

gebrek aan omgewingswelstand (Ardell, 1986:162-177) asook die uitleef van 

oorlewings- en reaktiewe moraliteit (3.2.2.3), wat berus op 'n gebrek aan relasie 

met die wereld en aarde. Die regverdigbaarheid van optrede word gebaseer op 

beginsels, goedheid of gevolge. Die sakepersoon koppel dus sy etiese optrede 

aan 'n wet, en berus nie op intu"itiewe gewete nie (4.2.2.3). 

4.3.1.4 Konatiewe kenmerke 

Kenmerkend van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid is 'n 

vervreemding van se/fhood en vryheid, waar hy nie verantwoordelikheid aanvaar 

vir wat hy doen, vir keuses wat hy uitoefen of houdings wat hy inneem nie. Hy 

openbaar 'n onvermoe om sy eie gedrag te kies, te beheer en te moniteer, en 
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ervaar homself as uitgelewer aan magte buite homself (4.2.1.5). Sy relasie met 

die wereld openbaar die volgende kenmerke: Die wereld word as 'n massa 

onbeheerbare materiaal beleef, wat aanleiding gee tot 'n sensasie van 

absurditeit en walging (4.2.3.4), hopeloosheid, die gevoel dat dit sinneloos is om 

te probeer, 'n eksperimentele leegheid, waardeloosheid en anonimiteit. Die 

sakepersoon ervaar homself as afhanklik, binne 'n wereld wat disintegreer en 

uitmekaar val (Maslow, 1971 :318). 

Hierdie ingesteldheid vind ook gestalte in die sakepersoon se ervaring van die 

verlede. Die verlede word ervaar as onveranderlik en ongeordend, met 'n 

onvermoe om dit te verander of te orden (4.2.2). Die historisiteit in terme van die 

impak van geleefde lewe op die hede (fisies, psigies en kognitief) word ontken. 

Die sakepersoon het 'n kortstondige ingesteldheid teenoor die lewe wat 

weerspieel word in 'n gebrek aan verbintenis en die afwesigheid van 'n 

teleologiese ingesteldheid. Hy is pessimisties oor die toekoms, en ervaar dit as 

hopeloos. Hy openbaar 'n korttermyn, ego"istiese doelgeorienteerdheid, met 'n 

gebrek aan visie en einddoel (3.2.3.1 en 4.2.2.1 ), gefundeer in die gebrek aan 

relasie met tyd (toekomsgerigtheid). 

Kenmerkend van die sakepersoon is 'n gebrek aan verantwoordelikheidsin, 

vervat in die afwesigheid van oughtness (4.2.2.3). Die sakepersoon word 

gemotiveer en ge"inspireer deur die strewe na sukses, ambisie en bemeestering 

(4.2.6), met 'n gebrek aan innerlike kalmte en Jetting-be-ness (Kruger, 1979). 

Die sakepersoon met homeostase as kognitiewe raamwerk word gemotiveer 

deur onsekerheid, oorwaaksaamheid, 'n gewaarwording van onveiligheid, 

onvoorspelbaarheid, konflik, wanorde, asook 'n behoefte om die waargenome 

chaos te bekamp (Maslow, 1971 : 318). 
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Die relasie wat die sakepersoon met die self en die wereld het, dui op 'n 

beskouing wat die wereld as 'n nie-relasionele en 'onvriendelike' plek sien. Die 

relasie met die wereld dui op verwyderdheid in terme van afstand (ruimtelikheid). 

Die sakepersoon beliggaam en bewoon sy wereld dienooreenkomstig. 

4.3.2 lnterpersoonlike kenmerke 

Cilliers (1984:46-83) asook Lewin en Stephens (1994: 183) stel dat 

intrapersoonlike kenmerke in interpersoonlike kenmerke reflekteer, en dat die 

mikro-eienskappe van sakelui gereflekteer word in hul keuses van 

organisatoriese kenmerke op makrovlak. 

Die sakepersoon se onvermoe om doeltreffend met die omgewing en met ander 

mense in relasie te tree en bevredigende interpersoonlike relasies te handhaaf 

vind aansluiting by sy nie-relasionele lewensorientasie. Die sakepersoon 

openbaar 'n gebrek aan ontwikkelde sosiale vaardighede; sy interaksie getuig 

van gebrekkige interpersoonlike relasies (wat beide kwaliteit en kwantiteit betref) 

en rolvervulling is onbevredigend, terwyl hy onbetrokke staan teenoor andere en 

die omgewing. Tesame hiermee openbaar die sakepersoon ook 'n onvermoe 

ten opsigte van regverdigheid, geregtigheid, besorgdheid en eerlikheid, wat 

volgens Eberst (1984: 100), Greenberg (1985:403), Hales (1992:6) en Robbins, 

et al (1991: 12) op 'n gebrek aan sosiale welstand dui. Die sakepersoon se 

interpersoonlike relasies getuig volgens McHoskey (1995:755), House en Howell 

(1992:98) van: 

• die geneigdheid tot interpersoonlike manipulasie 

• selfverryking en die uitbuiting van ander 

• affektiewe onbetrokkenheid 

• taak- eerder as persoonsgeorienteerdheid 

• 'n gebrek aan empatiese besorgdheid 
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• 'n onvermoe om 'n ander party se perspektief in ag te neem 

• sosiale isolasie en vervreemding 

• dominerendheid, arrogansie, en min interpersoonlike warmte 

• 'n veralgemeende aggressie en vyandige response 

• 'n gebrek aan inhibisies 

• vatbaarheid vir verveeldheid 

• 'n soeke na ervaring ter wille van ervaring 

• behoefte aan mag en beheer 

• uiterste vertoonsug, extraversion en mededingendheid 

• baasspelerigheid, outoritarisme en outokratisme 

• aggressie en sadisme 

• gebrek aan intrinsieke religieuse waardes (wat sou kon dui op die 

transendering van selfgesentreerde behoeftes ( oughtness)) 

Verdere kenmerke sluit die volgende in: 'n gebrek aan broederlikheid en liefde 

(4.2.1.1 ), die teenwoordigheid van angs en haat, wantroue, asook geforseerde, 

konflikterende relasies (4.1.5). Die sakepersoon se simplistiese siening van die 

lewe en sy either/or denkwyse lei daartoe dat alles as 'n tweegeveg of 'n oorlog 

beskou word (Maslow, 1971 :319). 

Hierdie gebrek aan relasies met andere getuig van 'n wereld- en mensbeskouing 

wat die wereld sien as 'n 'onvriendelike' plek, bewoon deur 'onvriendelike' 

objekte. Sy onvermoe ten opsigte van regverdigheid, geregtigheid en 

besorgdheid bevestig dat hy die wereld bewoon sonder om die historiese en 

toekomskonteks (tyd) daarvan in ag te neem. 

4.3.3 Spirituele kenmerke 

Volgens Van der Merwe (1997:21) hou die sakepersoon se geestelike welstand 

verband met sy verbondenheid, en met sy relasie met homself, andere en die 
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omgewing, sy persoonlike waardes en norme, en ervaarde lewenssinvolheid en 

selfaktualisering. 

4.3.3.1 Religieuse spiritualiteit 

Kenmerkend van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid is die 

afwesigheid van 'n vertikale komponent van geestelike welstand (Ellison, 

1983:331), naamlik die afwesigheid van 'n vertikale relasie met die 

Godheid/Opperwese. Sy gevolglike ate·isme lei tot vervreemding, onverbonde 

relasies en waardes wat 'n "kwessie van smaak" is. In teenstelling met die 

sakepersoon wat religieuse welstand beleef, ervaar die sakepersoon nie 

vertroosting en sekuriteit in tye van rampe, pyn en swaarkry nie (Malony, 

1993:116). Hy openbaar 'n onvermoe om die ontologiese realiteit van dood, pyn, 

lyding en skuld te aanvaar (4.2.3.1 ). 

Omdat dit by die sakepersoon ontbreek aan 'n gedefinieerde realiteit waarbinne 

hy 'n gewaarwording van eie-waarde het, 'n fellowship het om aan te behoort, 'n 

perspektief het waarvolgens optrede beoordeel word, geroepe voel om idea le na 

te street, asook 'n raamwerk van begrip het dat die lewe sin en 'n doel het 

(Malony, 1993:116), probeer hy die leemtes vul met 'n strewe na sukses en 

selfaktualisering. Die 'weet'- en 'doen'-eienskappe van die sakepersoon - soos 

individualisme, prestasie, finansiele sukses en rykdom - weeg swaarder as die 

'wees'-eienskappe en vertikale kontak met die Godheid en sy waardes (Lauw, 

1992:27). 

4.3.3.2 Nie-refigieuse spiritua/iteit 

Die horisontale komponent van geestelike welstand is 'n kombinasie van 

psigologiese, emosionele en sosiale welstand (Ellison, 1983:331; Van der 

Merwe, 1997:22, 53). 
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Die afwesigheid van psigologiese welstand dui op die volgende: die sakepersoon 

is onmagtig om in relasie te tree met die gemeenskap (4.2.1 ); hy is nie verbind 

tot self en die omgewing of tot relasies nie; hy het 'n negatiewe selfbeeld (Yong, 

1994:194); daar vind gebrekkige optimalisering plaas (4.2.1.4); en hy beleef die 

lewe as sinneloos. Laasgenoemde komponent sluit die relasie met die self en 

met andere in. 

Die gebrek aan self- en omgewingsverbondenheid dui op die sakepersoon se 

onvermoe om eerlik met homself te wees aangaande sy behoeftes, gevoelens, 

ingesteldhede en persepsies. Hy is nie in kontak met homself nie (4.2.4.2), leef 

nie-outentiek en oneg (4.2.4.1 ), en mislei homself (4.2.4.3). Dit lei tot 'n 

ongesonde selfbeeld, 'n gebrek aan selfvertroue, en die aanwending van 

verdedigingsmeganismes om inkonsekwente gedrag te verklaar. Hierdie 

aspekte lei weer op hulle beurt tot ongesonde eksterne relasies en 'n gebrek aan 

verbondenheid met andere en die omgewing (Bellingham et al, 1989:20). 

Die sakepersoon se negatiewe selfbeeld, as kombinasie van 'n gebrek aan self

en omgewingsverbondenheid (Being en Dasein), selfmisleiding, die nastreef van 

'n ideale selfbeeld, 'n onvermoe om waardes en norme uit te leef, 'n gebrek aan 

sosiale ondersteuning en die afwesigheid van 'n sosiale omgewing lei daartoe 

dat die persoon die lewe as sinneloos ervaar. Die gebrek aan nie-religieuse 

spiritualiteit, as bron van motivering vir die bereiking van optimale funksionering 

(King, 1990: 105), lei daartoe dat die sakepersoon vasgevang word in 'n 

lewenstyl van homeostase (4.2.1.4) of selfaktualisering as einddoel op sigself 

(wat nie optimale funksionering impliseer nie). 

Die sakepersoon beskik nie oor die vertikale geestelike welstandskomponent 

(religieuse spiritualiteit) wat 'n relasie met 'n Godheid (transpersoonlike entiteit) 

buite homself impliseer, of 'n horisontale geestelike welstandskomponent (nie

religieuse spiritualiteit), wat 'n relasie met die self en andere impliseer nie. Op 'n 
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ontwikkelingskontinuum van spiritualiteit bevind die sakepersoon horn op 'n fase 

een of twee vlak van spirituele ontwikkeling (kyk 3.2.3.2), wat dui op die 

teenwoordigheid van 'n konkrete en dogmatiese ingesteldheid. 

Daar kan samevattend gestel word dat dit uit die bogenoemde bespreking blyk 

dat die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid 'n gebrek aan 

fisieke, intellektuele, emosionele, psigologiese, omgewings-, sosiale, religieuse, 

en psigososiale welstand openbaar. Die postulaat kan gemaak word dat hierdie 

persoon 'n gebrek aan algehele welstand, heelheid en gesondheid openbaar, 

gebaseer op die afwesigheid van relasies met die self, andere, die wereld en 'n 

transpersoonlike entiteit. 

Daar word ook gepostuleer dat dit uit die bogenoemde bespreking blyk dat die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid spesifieke intra

persoonlike, interpersoonlike en spirituele kenmerke vertoon, wat horn daarvan 

weerhou om sy omgewing te transendeer. Hierdie kenmerke hou verband met 

die kenmerke van 'n nie-relasionele lewensorientasie en -paradigma, wat in 'n 

spesifieke lewenstyl manifesteer. 

4.4 GEDRAG VAN DIE SAKEPERSOON MET 'N BELEWENIS VAN 

LEWENSSINLOOSHEID 

Die paradigma van die sakepersoon gefundeer in vervreemding, fatalisme, 

konformisme en kollektivisme, fanatisme en die strewe na sukses vind sy beslag 

in persoonlikheidskenmerke wat weer op hulle beurt in gedrag manifesteer. Die 

eksistensiele, humanistiese en holistiese vertrekpunte van hierdie navorsing, met 

psigologiese groei as teorie, beskou optimale funksionering en algehele 

welstand as noodsaaklike elemente van bestuursfunksionering. 'n Afname in 

algehele welstand impliseer 'n gebrek aan optimale funksionering en outentieke 

relasies en kan tot bestuursverwaarlosing aanleiding gee. 
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4.4.1 Bestuursverwaarlosing 

Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid openbaar 'n gebrek 

aan algehele welstand, wat wanbalans tussen die ses dimensies van welstand 

(fisieke, sosiale, psigologiese, geestelike, intellektuele en beroep) impliseer 

(Eberst, 1984:99). Daar is 'n wanbalans tussen self en selfontwikkeling, 

eggenoot/-note, gesin, normatiewe en waardesisteme, sosiale en ontspanning 

en die beroepsdimensies - dit wil se, die beroepsdimensie word ten koste van 

die ander dimensies ontwikkel (Coetzee, 1988; Cronje, 1996; Jacobson & Kaye, 

1993; Kofodimos, 1990; Uys & Coetzee, 1988). 

Hierdie oorbetrokkenheid by die werksdimensie, in 'n paging om te voldoen aan 

eksterne organisatoriese eise en druk, kan daartoe lei dat bestuursverwaarlosing 

intree. Self- of bestuursverwaarlosing impliseer dat die sakepersoon beheer oor 

waardes, norme, beginsels en standaarde - wat as raamwerk vir 'n gesonde 

lewenstyl gestel word - verloor (kyk 1.2). 

Denton (1997:25) identifiseer faktore wat kan bydra tot bestuursverwaarlosing, 

wat onder andere 'n gebrek aan groei en ontwikkeling, problematiese relasies, 

ingesteldheid teenoor werksaangeleenthede en 'n gebrek aan balans insluit. 

Simptome van bestuursverwaarlosing sluit die volgende in: " ... insular thinking, 

tunnel vision, and an inability to tolerate conflict and divergence. Group think 

becomes the norm because of the inability to deal with the lack of outward 

challenge. The resultant physical symptoms include low levels of energy, 

tiredness and complacency. This state of mind then seriously affects the 

person's ability to concentrate and to take rational and realistic decisions" 

(Denton, 1997:3). 
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Bostaande simptome van bestuursverwaarlosing vorm deel van die sakepersoon 

se gedrag, wat 'n manifestasie van sy persoonlikheidskenmerke en sy 

fundamentele paradigma en -orientasie is. Genoemde orientasie vind sy beslag 

in die sakepersoon se persoonlike sowel as sy beroepslewe (Brooks, 1989; De 

Long & De Long, 1992; O'Reilly, 1990). "They 'manage' their children by means 

of standards for achievement and by reward and control systems; they rely on 

intellectual and analytical approaches to family issues; they approach leisure 

activities with perfectionistic and goal orientated expectations; and they remain 

emotionally distant from their families" (Kofodimos, 1990:70). 

Dit wil voorkom asook die sakepersoon in die uitleef van sy paradigmatiese 

begronding 'n Sartreaanse organisasieklimaat help skep wat die optimale 

funksionering van homself, sy kollegas en sy ondergeskiktes inhibeer. 

Die simptome van bestuursverwaarlosing dui daarop dat sowel die sakepersoon 

as die organisasie remedierende en voorkomende strategiee kan instel, om die 

gebrek aan en afname in bestuursgetalle tee te werk. Simptome by sakelui sluit 

volgens Coetzee (1988), Cooper en Sawaf (1997), Cronje (1996) en Denton 

(1997:25-26) die volgende in: 

• gebrekkige opleiding - niks nuuts is byvoorbeeld die afgelope jaar 

aangeleer nie; 

• geen deelname aan strategiese besluitneming nie; 

• vervreemding van topbestuur; 

• gebrek aan mentors om as klankbord te dien; 

• kunsmatige bestuursprestasie; 

• te min konstruktiewe terugvoer; 

• te min voorstelle ten opsigte van kostebesparing; 

• kollegas vra nie meer advies nie; 

• sakepersoon word 'onsigbaar'; 
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• sakepersoon is oorbetaal, en het 'n plate bereik; 

• chroniese moegheid (uitbranding); 

• selfvernietigende kritiek; 

• sinisme, negatiwiteit en prikkelbaarheid; 

• onsensitief teenoor en onbetrokke by ander; 

• vind dit uitputtend om met ander saam te werk of hulle te bestuur; 

• krities teenoor ander en hul idees; 

• lae moraal, gedemotiveerd, belangeloos; 

• gebrek aan belangstelling in 'n sosiale lewe; 

• verwronge rolverdeling tussen huis en werk; 

• wil ten alle koste uit die rat race tree; 

• botsende waardes; 

• beleef dat hy geen waarde toevoeg nie; 

• onttrekking; 

• afname in selfvertroue; en 

• waardeloosheid, uitbuiting en mishandeling. 

Bostaande simptome van bestuursverwaarlosing sluit nou aan by die paradigma, 

persoonlikheidskenmerke en werksgedrag van die sakepersoon met 'n 

belewenis van lewenssinloosheid. Die aanname word gemaak dat die oorsaak 

van bestuursverwaarlosing moontlik in 'n nie-relasionele orientasie gevind kan 

word. 

4.4.2 Werksgedrag van die "verwaarloosde" sakepersoon 

Die sakepersoon, in die beoefening van ego-gesentreerde en suksesgedrewe 

leierskap (Maslow, 1971:318), dra by tot die skepping van 'n nie-relasionele 

organisasieklimaat, waar mense van mekaar vervreem raak en gedemoraliseer, 

geobjektifiseer en uitgebuit word. 
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Die sakepersoon openbaar 'n gebrek aan beroepswelstand, wat verwys na die 

onvoldoende ontwikkeling van horn as werker en van sy beroepsverwante 

vermoens. Hy openbaar volgens Eberst (1984:10) en Schwartz (1989:139) 'n 

gebrek aan: 

• probleemoplosvaardighede 

• finansiele beplanning 

• verbreding van persoonlike en professionele horisonne 

• persoonlike beroepsontwikkeling 

• verbetering van werkspretasie 

• werksproduktiwiteit 

• die vermoe om sy werksituasie as meer betekenisvol, hanteerbaar en 

sinvol te beleef 

Die sakepersoon se bestuurstyl is outokraties, berus op mag en outoriteit, vereis 

gehoorsaamheid, kweek werknemerafhanklikheid en getuig van uitbuiting, 

vervreemding, materialisme en oorlewing (Maslow, 1971:286-287), wat met sy 

fundamentele lewensorientasie en -paradigma strook. Sy bestuurstyl getuig van 

'n begronding ontdaan van waardes, waar ontwikkeling van ondergeskiktes om 

ekstrinsieke opleiding sentreer. Sy modale vlak van persoonlike ontwikkeling 

getuig van 'n eienaar, baas, vader en patriargale styl. Die sakepersoon se 

kommunikasie openbaar 'n 'opdragte gee'-ingesteldheid, terwyl vergoeding 

sentreer om materialistiese goedere en besittings (Maslow, 1971 :287). Die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid het nie outentieke 

werksrelasies nie (Cilliers, 1988:17). lnteraksie met ondergeskiktes en kollegas 

reflekteer by die sakepersoon (Blanchard, 1993:7; Kofodimos, 1990:69-72) die 

volgende gedrag: 
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• onsensitiwiteit ten opsigte van die emosionele lewe van medewerkers; 

• 'n gebrek aan empatie en meegevoel, wat by werkers tot 'n afname in 

toegewyde ondersteuning lei; 

• 'n ongemak om gevoelens uit te druk, wat lei tot gebrekkige positiewe 

terugvoer, bemoediging en waardering; 

• 'n ontkenning van twyfel, of kwesbaarheid, wat daartoe lei dat daar nie by 

horn raad of hulp gevra word nie; 

• 'n ontkenning van foute, wat kritiese terugvoer en korrektiewe optrede 

belemmer; 

• 'n onvermoe om verantwoordelikhede te delegeer, gefundeer in 

perfeksionisme en 'n behoefte om beheer uit te oefen; 

• oormatig veeleisend ten opsigte van ander, wat daartoe lei dat 

ondergeskiktes hul probleme wegsteek; 

• 'n vrees vir mislukking, wat tot vermyding van risiko's en oormatig stadige 

en analitiese besluitneming lei; en 

• onvermoe om ander sukses te gun of in hul sukses te deel, gegrond op sy 

eie behoefte aan glorie en status. 

Bogenoemde gedragswyses weerspieel dat die sakepersoon nie daartoe in staat 

is om egte, outentieke relasies te handhaaf, doeltreffend te kommunikeer, of sy 

ondergeskiktes te ontwikkel of te motiveer om as toegewyde span saam te werk 

nie. 

Daar word gepostuleer dat die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid nie oor die profiel beskik wat nodig is om Suid-Afrikaanse 

besighede te g/oca/ise en wereldmededingend te maak nie. Een oorsaak 

hiervan is dat hy op gedragsvlak sy nie-relasionele orientasie uitleef, wat weer 

op makrovlak in organisatoriese kenmerke, klimaat en gedrag vergestalt word. 
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4.5 HOOFSTUKINTEGRASIE 

Die doel van hierdie hoofstuk was eerstens om lewenssinloosheid vanuit die 

literatuur te konseptualiseer, asook om die paradigma van die sakepersoon wat 

lewenssinloosheid beleef, te konseptualiseer. 

In afdeling 1.1 word gerapporteer dat oormatige klem op werkbetrokkenheid deur 

sakelui tot 'n verskuiwing in die verdeling van sinvolle relasie met en 

betrokkenheid tussen die self, eggenoot/-note, en gesin kan lei (Judge et al, 

1994; Kofodimos, 1990; Magnet, 1993). Waar werk 'n eensydige obsessie word, 

word die lewe in die geheel misken. Die eensydige obsessie (wat vervreemding 

van selfhood en van vryheid impliseer) kan spesifieke gedrag tot gevolg he 

(Coetzee, 1988; Cronje, 1996; Michaels & McCarty, 1993), naamlik: 

• Progressiewe verbrokkeling van die huwelik en agteruitgaande ouerskap, 

wat met 'n gebrek aan intimiteit, liefde en die teenwoordigheid van isolasie 

en eensaamheid in verband gebring kan word. Daar is dus sprake van die 

afwesigheid van, of gebrekkige, relasies met andere. 

• Selfverontagsaming ten opsigte van wesenlike behoeftes en strewes, wat 

verband kan hou met vervreemding van sy potensialiteite en emosies. 

Daar is dus sprake van 'n gebrekkige relasie met die self. 

• Verwronge rolverdeling en normatiewe vervlakking, wat met sosiale 

vervreemding verband kan hou. Daar is dus sprake van 'n gebrekkige 

relasie met die wereld. 

Die strewe van sakelui na welstand, heelheid en gesondheid word deur Uys en 

Coetzee (1988) bevestig. Sakelui met wie onderhoude gevoer is, identifiseer die 

gesin, vriende, die kwaliteit van die huwelik asook psigiese en emosionele 



268 

gesondheid as onder andere dimensies wat met lewenskwaliteit en -sinvolheid in 

verband gebring kan word. Die afwesigheid van die dimensies sou aansluiting 

kon vind by die konsep vervreemding en die afwesigheid van relasies. Die 

navorser bied vervolgens argumente aan ter stawing van die verband tussen 

vervreemding en lewenssinloosheid: 

Die belewenis van lewenssinloosheid gaan gepaard met onegte ontmoetings 

tussen mense, waar letting-be-ness en 'n "openheid teenoor" nie plaasvind nie. 

Die gevolg is onbetrokkenheid, vervreemding en 'n gebrek aan intimiteit. Die 

gebrek aan liefde (as bewys van wat dit beteken om werklik menslik in interaksie 

en relasie te wees) impliseer 'n belewenis van lewenssinloosheid. 

Sosiale vervreemding (waar die self van outentieke interaksie verwyder raak) dui 

volgens die navorser op onder andere die onvermoe om morele waardes in die 

vorm van oughtness met selfaktualiseringswaardes te balanseer, asook op 

gebrekkige relasies met andere. Emosionele vervreemding hou dus verband 

met nie-outentiekheid, 'n kenmerk van 'n nie-relasionele paradigma. 

Noogeniese neurose kan intree indien die sakepersoon gesonde spanning 

gespaar word. Vervreemding van die individu se potensialiteite kan as die 

antitese van psigologiese groei, optimaliteit en selfaktualisering gesien word. 

Een van die basiese kenmerke van die menslike bestaan, naamlik die vermoe 

om uit te styg bo omstandighede (om omstandighede te transendeer), word 

ontken wanneer die mens se vrye keuse buite rekening gelaat word. Dit dui 

daarop dat die sakepersoon 'n gebrekkige relasie met homself het. 

Vervreemding, as kenmerk van 'n nie-relasionele lewensorientasie, gefundeer in 

die afwesigheid van, of gebrekkige, relasies met die self, andere en die wereld, 

blyk dus 'n noodsaaklike bousteen te wees in die paradigma en profiel van die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid. 
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Dit wil voorkom asof 'n kortstondige ingesteldheid teenoor tyd en die lewe, 'n 

gevolglike gebrek aan verbintenis of teleologiese ingesteldheid, 'n gebrek aan 

moed en die krag om te wees, asook 'n gebrek aan eksistensiele geloof, deel 

uitmaak van die paradigma van die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid. Argumente ter bevestiging van hierdie verband word 

vervolgens aangebied: 

'n Manana-ingesteldheid (Cronje, 1996:55) asook 'n onvermoe om in die hede 

(met integrasie van die verlede en toekoms) sin te vind, kan beskou word as 

oorsake vir selfverwaarlosing by bestuurslui. In aansluiting hierby identifiseer 

Uys en Coetzee ( 1988) die Suid-Afrikaanse mannekragsituasie en 

toekomsperspektief as stressors wat 'n impak op sakelui kan he. In hoofstuk 2 

word berig dat 'n nuwe apartheid besig is om in Suid-Afrika te ontwikkel, wat 

weerspieel word in pessimisme oor ender andere die toekoms, die sakewereld 

en skoal- en universiteitstandaarde (kyk 2.4.2.6). Daar is hier dus sprake van 'n 

gebrek aan relasie met tyd in terme van toekomsgerigtheid. 

Frankl (1967: 117) maak die stelling dat die moderne mens voorwaardelik net van 

dag tot dag lewe. Daar sou gepostuleer kan word dat die faktore wat 'n impak 

op die Suid-Afrikaanse sakepersoon het (kyk 2.4), aanleiding kan gee tot 'n 

soortgelyke ingesteldheid. S6 'n sakepersoon glo dat die "regte ding" nog gaan 

gebeur, terwyl dit alreeds gebeur het. Die kuns om in die hede en binne die 

oomblik te lewe, word afgeskeep vir 'n kortstondige ingesteldheid van oorlewing

in-die-hede-tot-beter-dae-aanbreek. So 'n ingesteldheid sou egter ook kon 

aansluit by die emigrasietendens, waar sin nie in die hede gevind word nie, en 

dan elders gesoek word. 

Daar kan gepostuleer word dat die gebrekkige toekomsperspektief van sakelui 

met 'n gebrek aan verbintenis verband hou, aangesien die sakepersoon met 'n 

belewenis van lewenssinloosheid die wereld as nie-relasioneel beleef, sender 
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vryheid en interaksie. Hy voer dus 'n lewe van kortstondigheid (en ook 

uitsigloosheid) waar doelwitte, take en sake om in te glo, nie inpas nie. Daar is 

dus by horn 'n gebrek aan verbintenis, eienaarskap van die lewe en 'n 

teleologiese ingesteldheid. 

Die aanname kan gemaak word dat 'n onvermoe om horn tot die lewe te verbind 

(commitment) impliseer dat die sakepersoon nie 'n eksistensiele credo het wat 

om 'n teleologiese paradigma sentreer (en in spirituele ontwikkeling, die 

beginsels van relasies, deelname en oughtness gefundeer is) nie. Die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid toon 'n gebrek aan moed 

en die krag om te wees, omdat hy 6f nie tot 'n sinvolle taak verbind is nie, 6f nie 

interaktief met andere in relasie tree nie, 6f die basiese kwaliteit van Being 

misken. 

Dit wil voorkom asof 'n fatalistiese ingesteldheid teenoor die lewe in verband 

gebring kan word met die sakepersoon wat 'n belewenis van lewenssinloosheid 

het. Die navorser bied die volgende argumente aan, ter stawing van die verband 

tussen fatalisme en lewenssinloosheid: 

Die toename in geweld, misdaad en korrupsie (kyk 2.4) asook die onthullings 

van persone wat voor die Waarheids- en Versoeningskommissie getuig het 

(Kuhne, 1998:1), het tot gevolg dat Suid-Afrikaners gedurig voor die realiteit van 

die dood, pyn en skuldgevoelens te staan kom. Die ontkenning van die realiteit 

van die dood kan daartoe lei dat die sakepersoon angs beleef, of 'n manana

ingesteldheid ontwikkel. 

Gegewe die Suid-Afrikaanse geskiedenis van bevoorregtes en verontregtes, sou 

gepostuleer kon word dat daar wel 'n belewenis van lewenssinloosheid by 

sakelui kan bestaan indien ware vergifnis teenoor die self en andere - met die 

gepaardgaande aanvaarding van skuldgevoelens - nie plaasgevind het nie. 
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Ontkenning lei tot 'n morele wanbalans, die gebrek aan regstellende optrede en 

die belewenis van angs - omdat die mens met 'n fatalistiese ingesteldheid nie 

verantwoordelikheid vir sy lewe aanvaar en nie die verlede aanvaar en sy eie 

maak nie. 

Die sensasie van absurditeit en walging ontstaan wanneer die sakepersoon sy 

omstandighede en die lewe in die algemeen nie as 'n rasionele plan beleef nie, 

maar as 'n onbeheerbare massa materiaal. Gegewe die verskeidenheid en 

intensiteit van eksterne faktore wat op sakelui impakteer (kyk 2.4), is dit te 

begrype dat sommige sakepersone die lewe beleef as onbeheerbaar, dat daar 

gebruik gemaak word van bestuursterme soos 'chaos-bestuur', en dat daar 'n 

nihilisitiese ingesteldheid en 'n tydsgees van postmodernisme (waar die lewe as 

sinneloos gesien word) heers. 

Daar kan gepostuleer word dat die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid se gewaarwording van absurditeit verband hou met sy 

kortstondige ingesteldheid en pessimistiese toekoms- en lewensorientasie. 

Bogenoemde sou aansluiting kon vind by 'n passiewe pasient lokus van gedrag 

en 'n nie-relasionele lewensorientasie waar die mens toelaat dat hy 

geobjektifiseer, gemanipuleer en "aangedoen" word. Daar kan gestel word dat 

die belewenis van lewenssinloosheid nie te wyte is aan die situasie waarbinne 

die mens horn bevind nie, maar die waardes en orientasie (gesindheid) wat hy 

teenoor die situasie het. Die onvermoe om die realiteit van die dood en die nut 

van lyding en positiewe skuldgevoelens te aanvaar, dra by tot die angs en 'n 

gewaarwording van lewenssinloosheid. Die wyse waarop die sakepersoon die 

wereld as nie-relasioneel beleef, dui op die afwesigheid van relasies met die self, 

andere en die wereld. 
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Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid se in-die-wereld-met

ander-syn openbaar 'n nie-relasionele bewoning, soos vervat in konformisme 

en kollektivisme. Argumente wat hierdie verwantskap staaf, word vervolgens 

aangebied: 

Hoewel sakelui die kognitiewe ruimte en insig het om te begryp dat oormatige 

werkbetrokkenheid, gebrekkige relasies en 'n wanbalans tussen 

lewensdimensies tot 'n afname in optimale werksfunksionering en 

lewenskwaliteit kan lei (kyk 1.1 en .1.2), word dit nie maklik uitgeleef nie. Die 

realiteit van onder andere regstellende aksie, veranderende 

organisasiestrukture, re-engineering, 'n beweging vanuit die formele na informele 

sektor en strawwe internasionale mededinging (kyk 2.4.2 en 2.4.3) dra by tot 

sakelui se gewaarwording van onbeheerbaarheid en druk. Alombeskikbaarheid, 

eksklusiewe produkorientasie ten koste van selfgroei, navolging van die 

presterende bestuursgroep se waardes en gewoontes, asook die leefwyse van 

die portuurgroep (Uys & Coetzee, 1988), word aangewend as moontlike 

oplossings, in 'n poging om die gewaarwording van angs en onsekerheid te 

ontsnap. 

Die navorser postuleer dat die navolg van ander se gewoontes, waardes en 

leefwyse met nie-outentiekheid, die dra van maskers en die voorhou en 

gepoogde aktualisering van die ideale selfbeeld verband hou. In 'n poging om te 

oorleef, wend die sakepersoon horn tot konformisme en kollektivisme, in plaas 

daarvan om as mens integrasie en relasie met homself en sy omgewing na te 

street. Dit word bevestig deur Micklethwait (1997:194) se stelling dat daar 

voortgebou word op die 'supermens'-idee van leierskap, in plaas daarvan dat 

organisasies onder die leierskap van normale mense moet kan funksioneer. Die 

sakepersoon, in 'n paging om aan hierdie 'supermens'-standaarde te voldoen, 

ontken sy eie self. Die aanname kan gemaak word dat bestuursteorie en 

-praktyk, in voortbouing op die 'supermens'-idee, tot die belewenis van 
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lewenssinloosheid by sakelui kan bydra. As 'n mens massa-inligting in ag neem, 

asook die volume bestuursdenke, -advies en -praktyke wat as antwoord op 

besigheidsprobleme voorgehou word, kan gepostuleer word dat die 

bestuursomgewing kan bydra tot die sakepersoon se nie-outentieke 

wereldbewoning, indien hy nie 'n proses van inwardness en relasie met homself 

beleef nie. 

Die onvermoe en onwilligheid van die mens om homself te wees, inwardness en 

groei te beleef, dra by tot 'n toestand van homeostase en gebrek aan gesonde 

spanning. Stagnasie in die groeiproses van die mens sou dus ook tot 'n 

gewaarwording van lewenssinloosheid aanleiding kan gee. 

Moustakas (1956:239) sien die problematiek van nie-outentiekheid soos volg: 

"The lack of meditativeness and inwardness ... is a standard ... personality 

defect; a shallowness, a superficial living on the surface of life; a living by other 

people's opinions rather than by one's own native, inner voice. These are the 

other-directed men who live, or rather are directed by publicity campaigns, by 

testimonials, by majority vote, by public opinion, by what other people think. 

They do not really know what they want, what they feel, what they, themselves, 

think right and wrong ... they are sick, deep down sick, for they have lost their 

individuality, their uniqueness. They have become robots." Hierin word 'n totale 

vervreemding van die self beskryf. 

Die druk op veral swart sakelui om van 'n kollektiewe na 'n meer individualistiese 

orientasie te beweeg (kyk 1.2), met die sosiale en persoonlike probleme wat 

daarmee saamgaan, sou hierby aansluiting kon vind. lndien Suid-Afrika 

voldoende optimaal-funksionerende sakelui vir die toekoms wil kweek, blyk dit 

nodig te wees om die uniekheid en outentiekheid van relasies, asook die 

paradigmatiese vertrekpunte (relasioneel/nie-relasioneel) van sakelui, in ag te 

neem. lndien nie, mag Suid-Afrika in die toekoms gekenmerk word deur sakelui 
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wat al hoe minder optimaal funksioneer - en wat dus moontlik (as gevolg van die 

gepaardgaande frustrasie en 'n gewaarwording van waardeloosheid) die lewe as 

sinneloos kan ervaar. 

Selfmisleiding hou verband met die uitleef van die 'leuen' . Dit impliseer dat die 

sakepersoon die keuse gedoen het om nie eg, uniek en outentiek te leef nie. Hy 

is besig om homself te mislei, en dit ook sistematies te vermy om homself as 

lewende wese te erken, te handhaaf en te konfronteer. Daar kan dus gestel 

word dat selfmisleiding met 'n andere-gerigtheid en nie-outentiekheid verband 

hou, waar die sakepersoon die rol speel wat die samelewing van horn verwag. 

Die moontlikheid van selfmisleiding ontstaan wanneer die mens gekonfronteer 

word met 'n moontlike verandering van sy wereld soos wat hy dit verstaan, 

waarmee saam hy angs beleef en gewoonlik terselfdertyd nietemin die 

transformasie wat sy bande met sy verstaanbare wereld bedreig, moet deurleef. 

Daar kan gepostuleer word dat 'n paradigmaverskuiwing soos beredeneer in 

2.4.1, indien geforseerd beleef, tot nie-outentiekheid, selfmisleiding en 'n 

konformistiese en kollektiewe ingesteldheid aanleiding kan gee, wat by 'n 

belewenis van lewenssinloosheid 'n rol kan speel. 

In afdeling 2.4.1 word daar gestel dat, gegewe die prosesse op politieke, sosiale 

en religieuse terrein, die lewensparadigmas en -orientasies van Suid-Afrikaanse 

sakelui tans in 'n oorgangsfase is. Daar word gepostuleer dat die grootste 

persentasie van die bevolking nie die nie-relasionele vertrekpunt van "aandoen 

en aangedoen te word" heeltemal afgesterf het nie. Dit word bevestig in 2.4.2 

waar die element van "aandoen en aangedoen te word" vergestalt word in onder 

andere misdaad, geweld, korrupsie, omgewingsbesoedeling, bevolkings

verplasing, die vergroting van die gaping tussen rykes en armes en die vestiging 

van 'n apartheidsisteem wat op klas gegrond is. Hierdie paradigma vind ook sy 

beslag in die wyse waarop bestuurspraktyke en -gebruike in Suid-Afrika 
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toegepas word. Die bevinding dat die relasies tussen bestuur en werkers 

versleg en dat die normalisering van relasies nie voldoende ontwikkel nie (kyk 

2.4.3.2), bevestig hierdie postulaat. 

Dit wil voorkom asof die element van "aandoen" en "aangedoen te word" - wat 

in 'n fanatiese lewensingesteldheid gesetel is - in verband gebring kan word 

met Machiavellianisme, gepersonaliseerde charismatiese leierskap, narsisme en 

onafhanklike individualisme, waar die persoonlikheid van andere ontken word. 

Die Machiavellianistiese individu neig om minder "eties" te wees in terme van 

deontologiese norme, terwyl sy kortstondige ingesteldheid met 'n gebrek aan 

verbintenis, 'n gebrek aan moed en die krag om te wees, asook 'n gebrek aan 'n 

eksistensiele credo verband kan hou, welke faktore almal met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid in verband gebring kan word. Die postulaat word gemaak dat 

die sakepersoon se belewenis van skuld ook kan bydra tot 'n gewaarwording 

van lewenssinloosheid. lndividue met hoe selfaktualiseringswaardes behaal 

hoer Machiavellianisme-tellings as diegene wat hoer tellings vir morele waardes 

behaal het. Dit vind ook aansluiting by die navorser se postulaat dat 'n gebrek 

aan waardebalans tot 'n belewenis van lewenssinloosheid aanleiding kan gee. 

Die gebrek aan waardebalans, lae ideologiese en teleologiese orientasie en die 

onvermoe om deontologiese norme uit te leef blyk met 'n fanatiese 

lewensingesteldheid en lewenssinloosheid verband te hou. 

In aansluiting by die navorser se postulate in 2.4.3.1 en 2.4.3.2 oor 

bestuursteoriee en -praktyke wat op sakelui impakteer, asook Siegel (1973, in 

Mclean & Jones, 1992:58) se stelling dat die sosialiseringsproses " ... during 

business school actually helps form such attitudes", wil dit voorkom asof 'n 

fanatiese ingesteldheid nie meehelp om optimale en suksesvolle funksionering 

te bewerkstellig nie. Sekere verontrustende tendense in sakepraktyk, soos 

minder gestruktureerdheid, meer prosesgeorienteerdheid, vryheid en die stretch-
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beginsel, skep ongelukkig die ideale kultuur vir die bevordering en uitleef van 

Machiavellianistiese ingesteldhede. 

In teenstelling met gesosialiseerde charismatiese leierskap, wat verband hou 

met 'n relasionele lewensorientasie van interaksie, altru·isme, relasies, 

selfgelding en lewenssinvolheid, dui gepersonaliseerde charismatiese leierskap 

op 'n nie-relasionele lewensorientasie. Die regte en gevoelens van andere word 

ontken, terwyl die sakepersoon narsisties, dominerend en impulsief-aggressief 

optree. Daar kan gestel word dat in kontras met gesosialiseerde charismatiese 

leierskap, die gepersonaliseerde charismatiese leier die ontwikkeling van 

ondergeskiktes se selfverantwoordelikheid, self-inisiatief en selfbeheersing 

ondermyn. Die nie-relasionele element van aandoen, fanatisme, objektifisering 

van ander en dus lewenssinloosheid is hier ter sprake. Daar kan gepostuleer 

word dat gegewe die veranderende profiel van sakelui, die ontwikkeling van 

gesosialiseerde charismatiese leierskap kan bydra tot meer optimale 

leierskapsfunksionering en die verskuiwing van 'n nie-relasionele na 'n 

relasionele lewensorientasie, met gepaardgaande afname in lewenssinloosheid. 

Narsistiese leiers neig om in gepersonaliseerde charismatiese leierskapsgedrag 

te verval as hul dominante lewenswyse. In aansluiting by die bespreking oor 

groei en ontwikkeling van abnormaal na optimaal (kyk 3.2.4.1 en 3.2.4.3), asook 

die kontinuum van lewensorientasies (kyk Fig. 3.1 ), blyk dit dat abnormaliteit, 

gesetel in die verband met narsisme (as teenpool vir optimaliteit), 

lewenssinloosheid (as teenpool vir lewenssinvolheid) en 'n nie-relasionele 

paradigma (as teenpool vir 'n relasionele paradigma) met mekaar verband kan 

hou. Omvattende individualisme plaas klem op 'n balans tussen individualisme 

en kollektiwiteit, waar die individu interaktief en relasioneel optree in die wereld. 

lndividue wat onafhanklike individualisme openbaar kan egter manipulerend, 

mededingend en sosiaal-onverantwoordelik optree, met karaktertrekke van 

narsistiese eiebelang en die potensiaal vir sosiale isolasie en vervreemding. 
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Daar kan gepostuleer word dat indien sakelui lewenssinvolheid wil beleef, die 

navolg van 'n sterk Eerstewereldse orientasie van individualisme deur interaksie 

met die samelewing gebalanseer behoort te word - dit wil se die uitleef van 

omvattende individualisme, in teenstelling met onafhanklike individualisme. Om 

Suid-Afrika se sakewereld te glocalise (kyk 2.4.2.6), impliseer dus die kweking 

van omvattende individualisme. 

Bogenoemde argumente dien as bevestiging van die moontlike verband tussen 

lewenssinloosheid en fanatisme. Dit wil egter ook voorkom asof die rol wat 

sukses in die sakepersoon se lewe speel, 'n invloed op sy belewenis van 

lewenssin kan he. 

Vanuit die salutogenese model van Antonovski (1979) word die materiele as 'n 

algemene weerstandshulpbron beskou, wat die sakepersoon teen druk kan 

beskerm. Omdat die verkryging van die materiele geredelik binne die 

sakepersoon se bereik is, en om in 'n veeleisende omgewing te kan oorleef, 

word oormatige klem op die materiele geplaas. 'n lngesteldheid van "lewe om te 

werk" in plaas van "werk om te lewe" (Viljoen, 1994) dra by tot die een

dimensionele beeld van die sakepersoon as homo economicus (Magnet, 1993), 

wat daagliks relasies vir materiele rykdom, geld en status opoffer (Dyer, 1994). 

Hierdie eensydige obsessie van die sakepersoon lei tot selfverwaarlosing en 

uiteindelik selfvernietiging (Coetzee, 1988). 

Tesame met die afname in getalle ten opsigte van wit sakelui en die 

problematiek random sakelui wat vroeer verontreg is, kan die sakepersoon in die 

obsessiewe strewe na sukses en die materiele (kyk 2.4.2.6) bydra tot die 

probleem van 'n tekort aan optimaal-funksionerende sakelui. Daar kan 

gepostuleer word dat geld as bepaler van die sinvolheid van sukses en die 

behoefte aan meer, kan bydra tot 'n nie-relasionele lewensorientasie. Die klem 

is op mededinging ten koste van ander, ge"isoleerdheid, vervreemding asook 'n 
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afname in relasies, interaksie en deelname. Die strewe na bemeestering (wat 

verdorwe raak) asook die strewe na en najaag van ambisie (as blinde passie), 

dui op 'n wanbalans tussen selfaktualiserings- en morele waardes. Die 

wanbalans tussen die relasie met die self en die relasie met ander kan tot 'n 

belewenis van lewenssinloosheid lei (soos in 3.2.2.5 uiteengesit is). 

Daar kan gestel word dat 'n lewensparadigma van homeostase (kyk 4.2.1.4), 

verband hou met verveeldheid, as manifestasie van die eksistensiele vakuum. 

Daarbenewens is werkloosheid, aftrede, Sondag- en vakansieneurose, die wil 

om plesier en die gejaag na spoed, verdere faktore wat lewenssinloosheid 

bevestig. 

Dit wil voorkom asof die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid 

tyd op sy eie en 'n relasie met homself vermy, 'n nie-outentieke lewe lei en verval 

in intellektualisering om die strewe na sukses, ten koste van homself en andere, 

te regverdig. 

Dit blyk dat die strewe na sukses onder andere kan bydra tot 'n vervreemding en 

mededinging tussen mense, gebrekkige relasies, 'n wanbalans tussen waardes, 

onafhanklike individualisme, 'n gewaarwording van vasgevangenheid, 'n gebrek 

aan teleologiese ingesteldheid en verabsolutering. Al hierdie fasette blyk met 

lewenssinloosheid verband te hou. 

'n Operasionele definisie van lewenssinloosheid, gegrond op voorafgaande 

besprekings en literatuuroorsig, word vervolgens aangebied ter bereiking van 

genoemde doel. 

Lewenssinloosheid word gedefinieer as die resultaat van die sakepersoon se 

lewenswyse, gefundeer in 'n nie-relasionele paradigma, wat: 
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(a) op orientasievlak getuig van: 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid teenoor die self, andere en die wereld, 

vervat in emosionele, fisiese en sosiale vervreemding, asook 

vervreemding van potensialiteite, selfhood en vryheid; 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid teenoor die self, vervat in konformisme, 

kollektivisme, nie-outentiekheid en selfmisleiding; 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid teenoor andere, vervat in fanatisme, 

Machiavellianisme, gepersonaliseerde charismatiese leierskap, narsisme 

en onafhanklike individualisme; en 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid, teenoor die wereld, vervat in 'n 

onvermoe om die ontologiese realiteit van die dood, pyn en skuld te 

aanvaar, om sy facticity te aanvaar en om sy omgewing behoorlik te kan 

beheer. 

(b) op purpose/visievlak getuig van: 

• gebrek aan verbintenis, eksistensiele credo en geloof, vervat in die 

afwesigheid van 'n teleologiese orientasie en oughtness; en 

• onvermoe om tyd as eenheid van verlede, hede en toekoms te integreer, 

wat in 'n kortstondige ingesteldheid vervat is. 

(c) op suksesvlak getuig van: 

• die verabsolutering van sukses, vervat in 'n vasgevangenheid, oordrewe 

pligsbesef en bemeesteringsverslawing ; 
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• die gebruik van materialistiese maatstawwe om waarde te bepaal; 

• 'n opwaartse beweging, wat as sinoniem vir uitnemendheid en groei 

gesien word; en 

• die wil om mag en plesier, vervat in ekonomiese mag, seksuele 

kompensasie, en toenemende spoed. 

'n Verdere doel van hierdie hoofstuk was om die profiel van die sakepersoon wat 

vasgevang is in sy omstandighede en lewenssinloosheid beleef, in terme van 

kenmerke en werksgedrag te konseptualiseer. Die kenmerke van die 

sakepersoon word vergestalt in sy in-hierdie-wereld-met-ander-syn. 

Die profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid het die 

afwesigheid van relasies as sentrale tema. Hierdie afwesigheid van relasies met 

die self, andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit, openbaar die 

volgende kenmerke: 

• 'n wereld- en mensbeskouing waar die wereld en mense as 

'onvriendelik' beleef word; 

• afstand vergestalt in verwyderdheid in teenstelling met nabyheid 

(ruimtelikheid); 

• tyd vergestalt in die onvermoe om die wereld in die hede (met 

inkorporering van die verlede en toekoms) te bewoon; 

• historisiteit vergestalt in die onvermoe om die impak van geleefde 

lewe op die hede te begryp (dus, om nie regrets te he nie); en 

• die wereld word destruktief of passief beliggaam en bewoon, 

vergestalt in 'aan te doen' of 'aangedoen te word' . 

Saunders (1998:31-34) rapporteer dat, in terme van people competitiveness, 

Suid-Afrika vir die vierde agtereenvolgende jaar as 46ste uit 46 lande gemeet is. 
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As 'n mens hierdie inligting in ag neem, word dit duidelik waarom sakelui en 

maatskappye probleme met aangeleenthede soos produktiwiteit en wereldklas

mededingendheid ervaar. Bydraend tot hierdie lae telling is die aanwesigheid 

van die 'hulle/ons'-sindroom, wat slegs deur 'n hoe mate van integriteit, relasies 

en vertroue oorkom kan word. 

Die kuns van mensebestuur le in die ontwikkeling van sinvolle relasies, maar 

indien bestuur nie opreg is in hul bedoeling met die relasies nie, ontaard hul 

pogings in manipulasie. Dit vind aansluiting by die navorser se postulaat oor die 

nie-relasionele lewensorientasie van polarisasie, manipulasie en "aandoen". Dit 

wil dus voorkom asof 'n oorsaak van hierdie lae telling ten opsigte van people 

competitiveness moontlik gevind kan word in sakelui wat 'n nie-relasionele 

lewensingesteldheid en -paradigma in hul maatskappye uitleef. 

Ubuntu, letterlik vertaal, beteken broederskap en personhood (Mbigi & 

Westbrook, 1998:23-25). Sentraal aan die filosofie van Ubuntu staan die 

waardes van solidariteit, interafhanklikheid en liefde. Hierdie ingesteldheid 

kweek samewerking, spanwerk, respek en aanvaarding, wat by 'n relasionele 

lewensorientasie en -paradigma aansluiting vind. Dit wil dus voorkom asof die 

implementering van hierdie waardes tot 'n verhoging van vertroue, relasies, 

integriteit en uiteindelik produktiwiteit en mededingendheid aanleiding kan gee. 

Gegewe die persoonlikheidskenmerke van die sakepersoon met 'n belewenis 

van lewenssinloosheid kan gepostuleer word dat die uitleef van hierdie nie

relasionele paradigma teen-produktief is in 'n veranderende Suid-Afrikaanse 

ekonomie, wat wereldklas mededingendheid en produktiwiteit kan teenwerk. 

Blanchard (1993:7) stel dat indien 'n sakepersoon aan 'ego-verslawing' lei, dit 

progressiewe vordering en groei strem. Sodra die sakepersoon se ego sy 

kognitiewe raamwerk word, tree hy uit vrees op, en nie uit vertroue nie. Sakelui 
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wat uit vrees optree, openbaar 'n sterk behoefte om andere en die omgewing te 

oorheers. Met die hoeveelheid faktore wat op sakelui impakteer (2.4.2) asook 'n 

beweging om ander te bemagtig, bevind die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid horn in 'n situasie waar hy die optimale funksionering en groei 

van sy maatskappy strem. "Companies today need to be customer-driven, cost

effective, fast, flexible, and continually learning and improving. This requires 

high-trust environments ... the people who are holding back endorsement of 

these changes are operating from their ego. They fear losing power and control" 

(Blanchard, 1993:7). 

Hierdie sakepersoon het 'n wen-verloor ingesteldheid wat 'n filosofie van I' m 

okay, you' re not (en gebrekkige relasie met die self en andere) uitstraal (Berne, 

1961). Blanchard is egter van mening dat die sakepersoon juis die I'm not okay 

feeling probeer wegsteek, en beter oor homself probeer voel deur ander 

minderwaardig te maak, te domineer en te oorheers. 

Daar kan gepostuleer word dat die sakepersoon met lewenssinloosheid as 

gewaarwording persoonlikheidskenmerke openbaar wat in 'n veranderende 

omgewing horn nie net alleen verhinder om toestande te transendeer en 

bedreigings in geleenthede te omskep nie, maar wat ook in die unieke Suid

Afrikaanse sakekultuur van ubuntu, in relasies en in samewerking onvanpas 

geword het. Sy onvermoe om sy paradigma van nie-relasioneel na relasioneel 

te verander dra by tot die afname in die getal optimaal-funksionerende sakelui in 

Suid-Afrika. 

Hierdie in-die-wereld-met-ander-syn openbaar 'n gebrek aan relasies as sentrale 

tema, wat op gedragsvlak geoperasionaliseer word deur 6f 'n aktiewe agent 

(aandoen) lokus van gedrag 6f 'n passiewe pasient (aangedoen te word) lokus 

van gedrag. Die gedrag van die sakepersoon getuig van selfverwaarlosing, 

bestuursverwaarlosing en uiteindelik selfvernietiging. Op samelewingsvlak 
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akkumuleer hierdie gedrag in 'n onvermoe van sakelui om bokant 

omstandighede uit te styg en optimaal-funksionerend te wees. 

Manning (1996:16-20) stel dat in terme van faktore wat op sakelui impakteer " ... 

this is just warm-up time. Everything points to new levels of competitiveness in 

the future, to more outsiders coming here and to worse conditions in foreign 

markets." Die hantering van die uitdagings word gekompliseer deur Suid-Afrika 

se apartheidsverlede en sy demografiese hede, en dit gaan waarskynlik verder 

gekompliseer te word deur sy sosio-politieke toekoms. 

Suid-Afrika se verlede word gekenmerk deur 'n nie-relasionele samelewings

orientasie, nie-relasionele bestuurskulture, negatiewe stereotipes en gebrek aan 

optimale funksionering by die oorgrote meerderheid van die bevolking (kyk 

2.4.1 ). Die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid openbaar 'n 

onvermoe om sy paradigma te verskuif, wat impliseer dat " ... yesterday's 'proven' 

best practices get in the way of progress today and will continue to delay things 

in the years to come" (Manning, 1996:20). 

Daar kan gepostuleer word dat, in 'n poging om sakelui in Suid-Afrika te 

beskerm en te ontwikkel, in plaas van op persoonlikheids- en gedragsvlak alleen 

voorkomende en remedierende ingrepe in die vorm van opleiding te maak, die 

paradigma van die sakepersoon as vertrekpunt geneem behoort te word. 

Vaardigheidsopleiding blyk dus noodsaaklik te wees, maar nie op sigself 

voldoende om sakelui te beskerm teen self- en bestuursverwaarlosing, met die 

gepaardgaande gewaarwording van sinloosheid nie. 

Shotter (1979) stel dat die mens se basiese oortuigings en aannames (wereld

en mensbeskouing) in terme waarvan hy sy lewe lei en die wereld bewoon, nie

korrigeerbaar is nie, in die sin dat daar geen maklike wyse is waarop dit 

reggestel kan word as dit verkeerd is nie. Jung (1995) voer aan dat die mens 
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nie 'n metafisiese oortuiging (paradigma) besit nie, maar wel daardeur besit 

word. "Our metaphysical beliefs arise in us and are there, impervious to reason 

or to resolutions on our part to change them" (Rowe, 1989:66). 

Die operasionele definisie van lewenssinloosheid, tesame met die fundamentele 

paradigma, kenmerke en gedrag van die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid mag bydra tot 'n beter begrip van die metafisiese oortuigings 

van die nie-optimaal-funksionerende sakepersoon. Hierdie navorsing kan as 

moontlike vertrekpunt gebruik word in die moeilike taak om die sakepersoon met 

'n belewenis van lewenssinloosheid se paradigma te help verander, alvorens hy 

" ... may have to be moved - or removed - to make way for the newcomers" 

(Manning, 1996:20). 

4.6 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hoofstuk 4 is lewenssinloosheid vanuit die eksistensiele, humanistiese en 

holistiese paradigmas ondersoek en gekonseptualiseer. Die profiel van die 

sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid is gekonstrueer deur sy 

paradigma met betrekking tot relasies, vervreemding, fatalisme, konformisme en 

kollektivisme, fanatisme en strewe na sukses vanuit die literatuur te ondersoek, 

die persoonlikheidskenmerke wat op hierdie paradigma gefundeer is te beskryf, 

en die werksgedrag van sakelui uit die literatuur te konseptualiseer. 

Hiermee is die derde navorsingsvraag aangespreek en spesifieke doelstelling 

van die navorsing wat daaruit voortspruit, naamlik om lewenssinloosheid en die 

profiel van die sakepersoon te konseptualiseer, bereik. Vervolgens word 'n 

integrasie van die literatuuroorsig aangebied. 
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INTEGRASIE VAN LITERA TUUROORSIG 

In aansluiting by die vierde doelstelling en die hermeneutiese aard van hierdie 

navorsing het hierdie gedeelte ten doel om nader te " ... beweeg aan die 

waarheid, soos 'n mot om 'n kers sirkel ... " (Punt-Fouche, 1998). lntegrasie van 

die materiaal vind plaas, wat die navorser se intu"isie, verbeelding en persoonlike 

kennis van die betekenisvolle essensies van die fenomeen reflekteer. Dit is in 

wese dus 'n paging om 'n nuwe realiteit te genereer. 

PROBLEMATIEK 

Die sakepersoon, gesitueerd in die Suid-Afrikaanse konteks, openbaar 

problematiek wat sentreer om selfverwaarlosing, bestuursverwaarlosing en 

gebrekkige leierskapsfunksionering. Hierbenewens wil dit voorkom asof 

voorkomende en remedierende strategiee, wat op welstand fokus, nie die 

sakepersoon in staat stel om die faktore wat 'n impak op horn het, te transendeer 

nie. Die sakepersoon se bewoning van die wereld hou verband met sy 

belewenis van lewenssin, en word dienooreenkomstig be"invloed. 

DIE MEANING MAK/NG-PROSES 

Na bestudering van die literatuur oor die gesitueerde sakepersoon se relasionele 

orientasie, die faktore wat 'n impak op horn het, en die konsepte 

"lewenssinvolheid" en "lewenssinloosheid", wil dit vir die navorser voorkom asof 

die belewenis van lewenssin deur 'n verskeidenheid faktore be·invloed word. Die 

faktore vorm deel van die sakepersoon se meaning making-proses, wat 

skematies soos volg voorgestel word: 



I FASE1] 
r 

Sakepersoon in relasie 
met die wereld wat hy 
bewoon (relasionele 
paradigms), gesitueerd 
in die Suid-Afrikaanse 

"" konteks 

' I FASE 2 I 
( LEWENSSINLOOSHEID \ 

Nie-relasionele orientasie 
"Aandoen" en "aan
gedoen te word" lokus 
van gedrag 
Vervreemding 
Fatalisme 
Fanatisme 
Konformisme en 
kollektivisme 
Kortstondige ingesteldheid 
Strewe na mitiese sukses 

PROSES B 

PROSES A 

• I FASE 3 1---

( VERPRAKTISERING 
Kenmerke: 
Afstand vergestalt in ver
heid 
Gebrek aan tydintegrasie 
Gebrek aan "regrets" 
Destruktiewe of passiewe 
bewoning 
Wereld 'onvriendelik' 

Gedrag 
Selfverwaarlosing 
Bestuursverwaarlosing 
Gebrekkige leierskap
funksionering 

\ 

---. 

I FASE 41 J. ' I OM KEER ' . 
MOMENT 1 PROSES 
Paradigma : lndividuasie 
verandering 1 Aanvaarding 
Essensie en : van ontologiese 
Credo 1 realiteite 

._ _ - - - - - - (dood, pyn, 

lyding, siklusse) 
Transendering 
lntegrasie van dele 
Balansering van pole ,,j 

FIG 1.1: DIE MEANING MAKING-PROSES BY SAKEPERSONE 

I FASE s I 
I LEWENSSINVOLHEID '\ 

Relasionele oriE!ntasie 
lnteraktiewe lokus van -+ 
gedrag 
Waardebalanse 
Spirituele volwassenheid: 
Religieus en nie-religieus 
Groei, ontwikkeling 

\. Transending 

I 

I FASE 6 I 

I' VERPR~KTISEBlt-1~ 
Selfbestuur 
Selfhandhawing 
Totale welstand 
Beginselgebaseerde 
leierskap 
Emotiewe bestuur 
Bestuursetiek 

\. 

' 

N 
00 
0\ 
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Volgens hierdie proses (Fase 1) word die sakepersoon se in-die-wereld-met

ander-syn as vertrekpunt geneem. Die wyse waarop hy sy wereld beliggaam en 

bewoon, weerspieel sy relasie daarmee. Die sakepersoon se relasionele 

paradigma, soos vervat in sy mens- en wereldbeskouing, lewensorientasie en 

lokus van gedrag, rig sy bestaan. Omdat die sakepersoon in die Suid-Afrikaanse 

konteks gesitueerd is, sal faktore wat 'n impak op horn het, 'n invloed op sy 

belewenis van lewenssin he. Faktore wat 'n impak op die gesitueerde 

sakepersoon kan he, sluit politieke, samelewings-, tegnologiese, demografiese, 

arbeids-, waarde-, houdings- en bestuursveranderinge in. Fase 1 vind 

aansluiting by die eerste doelstelling van hierdie navorsing, naamlik om die 

sakepersoon se ingesteldheid teenoor sy gesitueerdheid, asook impakterende 

faktore wat sy belewenis van lewenssin kan be"invloed, te konseptualiseer. 

Fases 2 en 3 behels die belewenis van lewenssinloosheid, gefundeer in 'n nie

relasionele paradigma wat manifesteer in 'n spesifieke lewensstyl. Hierdie nie

relasionele orientasie teenoor die self, andere, die wereld (wat aarde-wereld 

insluit) en 'n transpersoonlike entiteit, word op verskeie maniere vergestalt, 

waaronder sosiale en emosionele vervreemding, asook vervreemding van die 

sakepersoon se potensialiteite en selfhood. Die sakepersoon openbaar 'n 

kortstondige ingesteldheid teenoor tyd en lewe, soos vergestalt in die 

afwesigheid van 'n teleologiese ingesteldheid, oughtness en credo. Sy 

fatalistiese ingesteldheid dui op 'n onvermoe om die wereld relasioneel te 

bewoon, soos vergestalt in sy onvermoe om ontologiese realiteite soos pyn, 

dood en skuld te aanvaar. Die sakepersoon se bewoning getuig van fanatisme, 

konformisme en kollektivisme, en sy objektifisering van andere, nie-outentiekheid 

en selfmisleiding dui op gebrekkige relasies met homself, andere en die wereld. 

Sy oormatige strewe na sukses dra by tot vervreemding en mededinging tussen 

mense, onafhanklike individualisme en 'n verabsolutering van bemeestering en 

pligsbesef. 



288 

Die kenmerke van die gesitueerde sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid onthul verwyderdheid in terme van ruimtelikheid, 'n onvermoe 

om tyd te integreer en 'n gebrek aan sogenaamde regrets. Sy destruktiewe of 

passiewe bewoning van die wereld dra by tot selfverwaarlosing, 

bestuursverwaarlosing en nie-optimale funksionering. Die fases vind aansluiting 

by die derde doelstelling van hierdie navorsing, naamlik om lewenssinloosheid, 

asook die paradigma, kenmerke en gedrag van die sakepersoon met hierdie 

belewenis, te konseptualiseer. 

Fase 4 behels 'n omkeerproses, waar die sakepersoon met 'n belewenis van 

lewenssinloosheid 'n sogenaamde change of soul ondergaan om sy nie

relasionele paradigma in 'n relasionele paradigma te verander (kyk Proses A). 

Wat hier ter sprake is, is 'n moment van ommekeer, wat deel word van 'n 

lewenslange, aaneenlopende individuasie-, integrasie-, transenderings-, 

aanvaardings- en balanseringsproses. Die sikliese aard van bestaan impliseer 

dat die ervaring van lewenssinvolheid ook by tye met lewenssinloosheid 

afgewissel kan word. Dit beteken nie dat die sakepersoon sy relasionele 

paradigma moet verander nie, maar dat daar oorgangsfases kan wees. Die 

oorgange verg dikwels 'n proses van herevaluering van die sakepersoon se 

bewoning in die wereld, met gepaardgaande veranderinge (kyk Proses 8). Fase 

4 vind aansluiting by die sesde doelstelling, naamlik om op 'n teoretiese sowel 

as 'n praktiese vlak sekere aanbevelings ten opsigte van lewenssin, 

lewenskwaliteit en optimaliteit te formuleer, vir die Bedryfsielkunde sowel as vir 

Suid-Afrikaanse sakelui. Die navorser is van mening dat die elemente wat in 

fase 4 vervat is, aandag behoort te geniet by die beplanning van remedierende 

en voorkomende strategiee, ten einde die problematiek (soos uiteengesit) aan te 

spreek. 

Fases 5 en 6 behels die belewenis van lewenssinvolheid, gefundeer in 'n 

relasionele paradigma en interaktiewe lokus van gedrag, wat in 'n spesifieke 
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lewensstyl manifesteer. Die sakepersoon se relasionele orientasie teenoor die 

self, andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit word vergestalt in 'n 

letting-be-ness-ingestemdheid daarteenoor, 'n balansering van waardes, 

spirituele volwassenheid, 'n relasie met 'n transpersoonlike entiteit, groei, 

ontwikkeling en transendering. Die kenmerke van die gesitueerde sakepersoon 

met 'n belewenis van lewenssinvolheid openbaar nabyheid in terme van 

ruimtelikheid, 'n vermoe om tyd te integreer, die teenwoordigheid van regrets oor 

historiese bewoning, asook 'n aktiewe bewoning van die wereld. Hierdie 

sakepersoon se bewoning spreek van algehele welstand, selfbestuur en 

selfgelding, beginselgebaseerde leierskap, bestuursetiek en emotiewe bestuur. 

Die fases vind aansluiting by die tweede doelstelling van die navorsing, naamlik 

om lewenssinvolheid, asook die paradigma, kenmerke en gedrag van die 

sakepersoon met hierdie belewenis, te konseptualiseer. 

Die navorser bied die meaning making-proses aan as 'n poging tot en 'n nader

beweeg aan 'n model van lewenssin. Hierdie voorstelling van die beginsels wat 

na veronderstelling die konsep "lewenssin" onderle, poog om die navorsing 

binne die raamwerk van hierdie meaning making-proses te sistematiseer. 

LEWENSSIN 

Lewenssinvolheid en lewenssinloosheid is terselfdertyd twee kante van dieselfde 

munt (lewenssin) en ook die twee uiterstes op 'n kontinuum. Die mens se 

gesitueerdheid en bewoning van die wereld impliseer 'n relasionele (of nie

relasionele) paradigma. Skematies word lewenssin soos volg voorgestel, wat 'n 

integrasie van teenoorgesteldes behels: 



LEWENSSINLOOSHEID 
* Operasionele definisie 
* Kenmerke 
* Gedrag 

(Hoofstuk 4) 
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RELASIONELE BEWONING 
(Hoofstuk 2) 

LEWENSSIN 

• Ruimtelikheid in terme van afstand 
• Teenwoordigheid van tyd 
• Historisiteit 

LEWENSSINVOLHEID 
* Operasionele definisie 
* Kenmerke 
* Gedrag 

(Hoofstuk 3) 

• Bewoning in terme van aktief/passief/destruktief 
• lngestemdheid 
• Relasie met self 
• Relasie met andere 
• Relasie met wereld 
• Relasie met aarde 
• Relasie met transpersoonlike entiteit 

Fenomenologiese ondersoek na 
gesitueerde sakepersoon se 

bewoning van die wereld 
(Hoofstuk 6) 

FIG I.2: SKEMATIESE VOORSTELLING VAN LEWENSSIN 
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Die fenomeen lewenssin word in hierdie navorsing gekonseptualiseer as: 

• Die teenwoordigheid van ruimtelikheid in terme van afstand. Nabyheid 

kan dui op 'n relasionele bewoning en lewenssinvolheid, terwyl 

verwyderdheid op 'n nie-relasionele bewoning van die landskap van die 

psige kan dui, met gepaardgaande lewenssinloosheid. 

• Teenwoordigheid van tyd. lntegrasie van verlede, hede en toekoms kan 

op 'n relasionele bewoning en lewenssinvolheid dui, terwyl gebrekkige 

integrasie op 'n nie-relasionele bewoning en lewenssinloosheid kan dui. 

• Historisiteit dui op die mens se beset van die impak van geleefde lewe op 

die hede, wat op 'n relasionele bewoning en lewenssinvolheid dui, terwyl 

die onvermoe om hierdie impak te begryp, op 'n nie-relasionele bewoning 

en lewenssinloosheid dui. 

• Die teenwoordigheid van 'n egte relasie met die self, andere, die wereld 

(wat die aarde insluit) asook 'n transpersoonlike entiteit dui op 'n 

relasionele bewoning en lewenssinvolheid, terwyl gebrekkige relasies op 

'n nie-relasionele bewoning en lewenssinloosheid kan dui. 

FENOMENOLOGIESE ONDERSOEK 

Die skema toon ook aan hoe die fenomenologiese ondersoek in verband gebring 

word met die voorafgaande konseptualisering van die fenomeen lewenssin. Die 

teenwoordigheid/afwesigheid van 'n relasionele wereldbewoning van die 

sakepersoon gaan in terme van die genoemde elemente ondersoek word, ten 

einde die teenwoordigheid/afwesigheid van lewenssinvolheid te bepaal. 
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Hiermee is die vierde navorsingsvraag aangespreek en die spesifieke 

doelstelling van die navorsing wat daaruit voortspruit, bereik. 

In hoofstuk 5 word die fenomenologiese ondersoek bespreek. Die hoofstuk 

begin met 'n bespreking van belangrike fenomenologiese begrippe. Die 

kenmerke en prosedure van die fenomenologiese metode, naamlik die 

identifisering van die fenomeen, strukturering van die navorsing en data

insameling word bespreek. Ten slotte word die stappe vir die ontleding van die 

protokolle verduidelik. Die hoofstuk verskaf 'n deurlopende beskrywing van hoe 

die operasionele gedeelte van die navorsing uitgevoer is. 
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HOOFSTUK 5: FENOMENOLOGIESE ONDERSOEK 

Hierdie hoofstuk begin met 'n begripsomskrywing, waar relevante 

fenomenologiese begrippe onderskei word. Daarna word die kenmerke van die 

fenomenologiese metode bespreek. Die prosedure van die fenomenologiese 

metode, naamlik die identifisering van die fenomeen, strukturering van die 

navorsing en data-insameling word oak bespreek. Ten slotte word die stappe vir 

die ontleding van die protokolle verduidelik. Hierdie hoofstuk verskaf oak 'n 

deurlopende beskrywing van hoe die operasionele gedeelte van die navorsing, 

aan die hand van bespreekte riglyne uitgevoer is. 

5.1 BEGRIPSOMSKRYWING 

Die fenomenologie word gedefinieer as die studie van essensies met behulp van 

die fenomenologiese metode, waar die soeke na essensies deel van die metode 

vorm, en wat oar eiesoortige kenmerke en begrippe beskik. "Phenomenology is 

a method ... it is one of wonder and of respect as one attempts a dialogue with 

the world - to get the world to disclose itself to one in all its manifestness and 

complexity ... " (Kruger, 1979: 113) 

Die volgende fenomenologiese begrippe word onderskei: 

5.1.1 Fenomeen 

Kockelmans (1965: 18) stel dat die term fenomenologie herlei kan word tot 

"wetenskap van fenomene", waar fenomene dui op " ... everything that shows 

itself to us, in whatever form this may be." 

Phenomenology - the science of phenomena as distinct from that of being 

ontology 
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a philosophical approach concentrating on the study of 

consciousness and the objects of direct experience 

a fact or occurrence that appears or is perceived 

the object of a person's perception, what the senses of 

the mind notice (Thompson, 1995: 1025) 

Onder die term "fenomene" word die betekenisvolle gegewens van ons 

oorspronklike, deurleefde ervaring in hulle onmiddellike klaarblyklikheid vir die 

ervarende bewussyn verstaan (Rossouw, 1987). Malan (1994:38) stel dat 

fenomene nie vir die fenomenologie subjektiewe vertroebelinge van die 

objektiewe werklikheid is nie. 

5.1.2 Herwonne realiteit 

Volgens Rossouw (1987) is fenomenologie die reaktivering van vergete kennis 

waardeur die filosoof die herwinning of herstel van outentieke menslikheid wil 

bewerkstellig. 

Die fenomenologie het die vertrekpunt dat daar 'n dimensie of sfeer van die 

menslike bestaan is wat steeds oorgeslaan of vergeet word in ons alledaagse 

denke. Die psigologiese bestaan is dus 'n herwonne realiteit; 'n oomblik se 

ontwrigting van ons alledaagse bestaan is nodig vir die terugvind van die realiteit 

(Malan, 1994:39). 

Die inleidende navorsingvraag van die gesprekke met sakelui sentreer om die 

ontologiese realiteit van die mens se sterflikheid. Die oomblik van ontwrigting 

van die alledaagse bestaan word gebruik vir die terugvind van realiteit en insae 

in die psigologiese bestaan van sakepersone. 
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5.1.3 Deurleefde betekenisse 

Met deurleefde betekenisse word bedoel II die betekenisse wat 

ervaringsgegewens in ens onmiddellike bewuswording daarvan vir ens het, neg 

voordat ens sulke ervaringsgegewens doelbewus tot voorwerpe van ondersoek 

en uitdruklike begripsvorming gemaak het" (Rossouw, 1987:93). Dit impliseer 

dus die oorsprong van die mens se ervaring, wat alle ander vorme van ervaring 

logies voorafgaan. 

5.2 KENMERKE VAN DIE FENOMENOLOGIESE ONDERSOEK 

Die fokus van navorsing binne die fenomenologiese benadering is om die wese 

of essensie van sielkundige fenomene te beskryf (Kruger, 1979) en sodoende 'n 

begrip van die ervaringe en belewenisse van individue te verkry. 

Hierdie metode het volgens Merleau-Ponty (in Giorgi, 1985) vier essensiele 

kenmerke, wat vervolgens bespreek word. 

5.2.1 Beskrywend 

Fenomenologie is primer beskrywend, eerder as verklarend of ontledend 

(Koestenbaum, 1967). Met ander woorde die ontleding volg op 'n na"iewe 

beskrywing. Daar meet verseker word dat die ontledings- en 

verklaringskategoriee nie in die oorspronklike beskrywings opgeneem word nie. 

Om terug te keer na 'die saak self, is om terug te keer na die wereld wat kennis 

voorafgaan en waarna kennis altyd verwys. Om hierdie steer van deurleefde 

betekenisse te beskryf, gaan dus alle vorme en vlakke van kennis vooraf. Deur 

'n streng, beskrywende benadering (eerder as om dit te probeer verklaar binne 

gegewe raamwerke) kan die fenomeen self spreek (Giorgi, 1985; Kruger, 1979). 

Blumensteil (in Ornery, 1983:50) se van die metode: "The trick of making things 
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whose meaning seem clear, meaningless, and then, discovering what they 

mean". 

Hierdie ondersoek impliseer dus om die wereld van die sakepersoon soos ervaar 

in die alledaagse, pre-wetenskaplike bestaan, met betrokkenheid by en 

afhanklikheid van die wereld as konteks, so suiwer moontlik te beskryf. 

5.2.2 Fenomenologiese reduksie 

Reduksie beteken dat die aard van die ervaring beskryf word namate dit sigself 

openbaar word of bekend raak. Die navorser poog volgens Van Kaam (1969) 

om die invloed van uitdruklik gevormde begrippe, konseptualiserings en 

verklarende teoriee omtrent ervaringsgegewens te probeer opskort of 

neutraliseer. Dit beteken dat die navorser so onbevooroordeeld moontlik kan 

wees in haar bewuswording van die werklikheid (Rossouw, 1987). 

In hierdie ondersoek is daar gepoog om elke betrokke sakepersoon se 

ongestruktureerde onderhoud en vertelling te ontleed sender bestaande teoriee 

en aannames. Dit het ten doel dat die geleefde fenomeen ontvou. "The 

investigator remains true to the facts as they are happening. The 

phenomenogical reseacher is thus wary of theoretical observations and accepted 

opinions lest, prejudging that which has yet to be fully known, he fails to be 

faithful to the phenomena as they appear" (Kruger, 1979:143). 

5.2.3 Soeke na essensies 

Die essensiele eienskappe van die geleefde fenomeen ("... its most 

comprehensive invariant meaning ... " (Giorgi, in Brooke, 1983:71) moet ontvou. 
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Volgens Rossouw (1982:4) is die essensie die samevatting van " ... die 

gemeenskaplike eienskappe van 'n groep verskynsels waartoe gekom word deur 

aftrekking of abstraksie van die hoedanighede waarin die betrokke groep 

verskynsels van mekaar verskil". 

Die huidige ondersoek het gepoog om die essensie van die sakepersoon se 

gesprekke oor dit wat in terme van lewenssin in sy leefwereld gebeur, te laat 

ontvou. 

5.2.4 lntensionaliteit 

Husserl (in Koestenbaum, 1967) het bewussyn gekonseptualiseer as 

intensionaliteit, wat beteken dat bewussyn gerig word op dit wat self nie 

bewussyn is nie. lntensionaliteit is 'n dinamiese, menslike aktiwiteit wat daarop 

dui dat die mens 'n unieke betekenisgewende wese is, wat voortdurend gerig is 

op verskynsels in sy wereld (Esterhuyse, 1995:22). 

Kruger (1988a:29) beskryf intensionaliteit soos volg: "If consciousness is the act 

of revealing the world and if this act is always directed towards an object, then 

the encapsulated view of man must fall away". Die fokus word op die voorwerp 

self geplaas, wat beteken dat die fenomeen vir homself praat - 'terug na die 

saak self, dus. 

5.3 PROSEDURE VAN DIE FENOMENOLOGIESE METODE 

Die fenomenologiese metode van hierdie ondersoek kan vanuit Malan (1994) en 

Punt-Fouche (1992) soos volg ingedeel word: 

• identifisering van die fenomeen, wat behels dat die fenomeen ge·isoleer en 

ge"identifiseer word, waarna daar 'n naam daaraan gegee word; 
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• strukturering van die ondersoek, wat formulering van die navorsingsvraag, 

uitklaring van die navorser se selfbegrip, identifisering van die 

ondersoekgroep, die uitvoering van die proefstudie en die beskrywing van 

die regte van die subjekte impliseer; 

• data-insameling, wat sentreer om die tegniek en prosedure van data

insameling; en 

• data-ontleding waar die stappe vir die ontleed en kontrolering van die data 

uiteengesit word. 

Hierdie prosedure word vervolgens breedvoerig bespreek. 

5.4 IDENTIFISERING VAN DIE FENOMEEN 

Tydens die fase word die fenomeen gersoleer en ge'identifiseer, en 'n naam 

daaraan gegee. 'n Fenomeen is 'n omstandigheid wat ondersoek kan word. 

Solank as wat 'n ervaring betekenis het, is die potensiaal daar om gebruik te 

maak van hierdie metode (Ornery, 1983:59). 

Die fenomeen wat in hierdie navorsing bestudeer word, is die beleweniswereld 

van Suid-Afrikaanse sakelui in terme van lewenssin. Die isolering en 

identifisering van die fenomeen is reeds in hoofstuk 1 (1.6.3.1) volledig 

bespreek. 

5.5 STRUKTURERING VAN DIE ONDERSOEK 

In die strukturering van die ondersoek word 'n navorsingsvraag geformuleer, die 

navorser se selfbegrip word bespreek, die ondersoekgroep word geselekteer, 'n 

proefstudie word gedoen. Dit alles vind plaas met deurlopende beskerming van 

die regte van die subjekte. 
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5.5.1 Forrnulering van die navorsingsvraag 

Die kritiese vraag waarmee elke fenomenologiese onderhoud ingelei sal word 

moet s6 geformuleer word dat dit die subjekte aanmoedig om persoonlike 

gedagtes, persepsies en gevoelens te deel (Gmeiner, 1992:35). Die essensie 

van hierdie een kritiese vraag is die oopmaak en oophou van moontlikhede. 

"We live and become the question. It teaches us to wonder, to question deeply, 

the very thing that is being questioned by the question ... " (Van Manen, in 

Stember & Hester, 1985:176-177). 

Die inleidende vraag sentreer om die onbetwisbare realiteit van die mens se 

sterflikheid. "By understanding death ... and by accepting it as one's own, 

Dasein breaks with inauthentic existence and throws itself on its own authentic 

possibilities (Preller, 1977, in Kruger, 1984:64). 'n Oomblik van ontwrigting van 

die alledaagse bestaan word gebruik vir die terugvind van realiteit (kyk 5.1.2). 

Die vraag waarmee hierdie ondersoek ingelei word, is: 

"Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef?"/ 

You are going to die in six months' time. How are you going to spend these last 

six months? 

Die formulering van die kritiese vraag is reeds volledig bespreek in hoofstuk 1 

(1.6.3.3) ender (b) Kritiese vraag. 

5.5.2 Uitklaring van navorser se selfbegrip 

Kruger (1988a:142) stet dat die navorser die fenomeen vanuit 'n " ... position of 

conceptual silence ... " behoort te benader. Aangesien die navorser in-die

wereld is, is 'n neutrale, objektiewe navorser (wat bloot 'n onafhanklike 
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gebeurtenis waameem) egter 'n mite. Dit vind aansluiting by Giorgi (1970), wat 

stel dat navorsers op 'n menslike eerder as 'n neutrale wyse betrokke behoort te 

wees. 

Sowel Giorgi (1985) as Kruger (1979) stel dat die navorser eksplisiet moet 

aandui in watter mate sy teenwoordig is by die fenomeen, deur uitdruklik 

aanduiding te gee van haar aksiomatiese perspektief (paradigma), aannames, 

vooroordele en bedoelings. Sy ... " ... (the researcher) is the 'first person' who 

introduces the pronoun 'I' " (Van Vuuren, 1989:68). Die empiriese biografiese 

gebeurtenisse van die empiriese persoon is nie vir die navorser van belang nie. 

Die belangrikheid le in die wyse waarop hierdie gebeurtenisse ineengeweef is 

om 'n storie te vorm. Malan (1994:41) stel dat die metaforiese (storie) karakter 

van psigologiese lewe implikasies vir die psigologiese ingesteldheid van die 

navorser het, deurdat dit wys op (maar nie definieer nie) dit wat indirek voorkom. 

In hierdie ondersoek het die navorser gepoog om vanuit 'n fenomenologiese 

oogpunt 'n begrip te vorm van die menslike bestaan en van die wereld waarin 

die sakepersoon bestaan. Die proses van kennisverwerwing en wetenskaplike 

begripsvorming is vanuit 'n fenomenologiese wereld- en mensbeskouing 

gekonseptualiseer. 

Die navorser se belangstelling in en uiteindelike isolering van die fenomeen is 

gebore uit 'n persoonlike stryd om die meaning making-proses van sakelui in die 

konteks van die impakterende faktore in Suid-Afrika te begryp. Die persoonlike 

oorweging van immigrasie impliseer dat die navorser in die eerste plek in 'n 

persoonlike stryd verkeer, wat betekenis inhou vir die navorsing. Die navorser 

was deurentyd intens bewus van haar eie betrokkenheid by die 

navorsingsproses. 
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5.5.3 ldentifisering van die ondersoekgroep 

Die ondersoekgroep is saamgestel deur die kriteria vir, en grootte en formaat 

van, steekproefneming in ag te neem. 

5.5.3.1 Kriteria vir steekproefneming 

Volgens Kruger (1979) moet subjekte wat aan hierdie soort ondersoek 

deelneem, aan die volgende vereistes voldoen: 

• Subjekte meet verkieslik ondervinding he van die fenomeen wat 

ondersoek word. 

• Subjekte meet wel ter tale wees en in staat wees om hul gevoelens en 

gedagtes aangaande die verskynsel oar te dra. 

• Subjekte meet dieselfde huistaal as die navorser te praat, wat die 

moontlike verlies van subtiele semantiese nuanses deur vertaling kan 

ondervang. 

• Subjekte meet verkieslik relatief onbekend wees met sielkundige teoriee. 

• Subjekte meet 'n bereidwilligheid vertoon om openlik met die navorser te 

praat. 

Hoewel ernstige pogings aangewend is om subjekte te vind wat aan bostaande 

kriteria voldoen, was die pogings nie heeltemal geslaag nie. Gerieflikheidshalwe 

is gepoog om sakelui uit verskillende ekonomiese omstandighede, godsdienstige 

oortuigings en ras te betrek. Kenmerke van die steekproef was: Getroude 

manlike en vroulike sakepersone binne en buite die korporatiewe opset; dertig 
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jaar en ouer; wit, swart en lndier; Afrikaans- en Engelssprekend; Christen-, 

Moslem- en Hindoe-geloofsoortuigings, wat rapporteer dat hulle lewe tans sinvol 

of nie sinvol is nie. 

'n Verdere kriterium vir steekproefneming was die gebruik van die volgende 

neergelegde riglyne en prosedures: 

• 'n Bemiddelaar nader die moontlike subjek persoonlik. 

• Die versoek word gerig of subjek bereid sou wees om deel te wees van 'n 

doktorale studie in die bedryfsielkunde. 

• Die studie handel oor wat die stand van sake is in die leefwereld van Suid

Afrikaanse sakelui. 

• Die formaat is 'n ongestruktureerde onderhoud wat op band opgeneem 

word. 

• Slegs tendense wat die anonimiteit van die sakepersoon verseker word 

uitgelig. 

• Die duur van die onderhoud is minstens een uur lank, in die sakepersoon 

se kantoor, en op 'n tyd wat by sy program inpas. 

• Die navorser sal sakelui wat bereid is om deel te wees van die studie, 

telefonies kontak. 

Die heterogene samestelling van die teikengroep met betrekking tot die taal van 

die subjekte het problematies geblyk te wees. Die gebruik van vertalers of tolke 

sou eerstens baie tydrowend wees en tweedens kan die fyner nuanses van die 
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taal deur vertaling verlore gaan (Kruger, 1979). Die lndiersubjekte het albei 

aangetoon dat Engels hul huistaal is, maar die swart sakeman, met Sesotho as 

huistaal, se onderhoud is in Afrikaans gevoer (sy keuse), wat impliseer dat die 

protokol onvolledig kan wees. 

5.5.3.2 Grootte van steekproef 

Die aantal subjekte vir fenomenologiese ondersoeke wissel. Soveel deelnemers 

word ingesluit as wat nodig is om die fenomeen te verhelder (Wertz, 1984). Dit 

is verder onvermydelik dat talle, indien nie alle, protokolle onvolledig sal wees. 

Die feit kan volgens Stones ( 1988) toegeskryf word aan onder andere -

• vergeetagtigheid 

• gebrekkige woordeskat 

• onvermoe van die subjekte om gedagtes uit te druk 

Die onvolledige protokolle maak nie noodwendig die subjekte se ervarings 

ongeldig nie, maar dit is moontlik dat 'n essensiele deel van die fenomeen nie 

oorgedra word nie (Esterhuyse, 1995:23). 

Stones (1988) stel dat die probleem oorkom kan word deur gebruik te maak van 

die beskrywings van meer as een subjek. Die essensiele temas kan uitgelig 

word en daar kan tot 'n wesensbeskrywing van die fenomeen gekom word deur 

genoeg subjekte in te sluit (Kruger, 1986). 

Daar is tydens hierdie ondersoek gebruik gemaak van drie kundiges (twee 

personeelbestuurders en een medikus) om die nodige sakepersone vir die 

studiepopulasie te identifiseer. 'n Nie-selektiewe keuse van deelnemers is 

aangemoedig, terwyl die kenmerke van subjekte en die proses wat gevolg word 

om hulle te kies, beskryf is. Veertien subjekte het aangetoon dat hulle bereid 
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sou wees om 'n ongestruktureerde onderhoud te voer. Die samestelling van die 

steekpraef was heteragenies (kyk Tabel 5.1 ). 

Ten einde die kritiese navorsingsvraag te evalueer (5.5.1) en moontlike 

prableme te identifiseer, is daar met drie subjekte in 'n praefstudie (kyk 5.5.4) 

onderhoude gevoer. Daarna is daar met 'n verdere elf subjekte onderhoude 

gevoer op grand van beskikbaarheid en hul daaglikse programme. Die elf 

subjekte se protokolle is genommer en ewekansig in 'n rangorde ingedeel, ten 

einde subjektiwiteit rakende die keuse van subjekte (Woods & Cantanzara, 

1988:136) asook die invloed van die volgorde van ontleding te verminder. 

In aansluiting by Kruger (1979) en Wertz (1984), wat stel dat soveel subjekte 

ingesluit word as wat nodig is om die fenomeen te verhelder, is die protokolle 

van nommer een af in rangorde ontleed sodat die essensiele temas uitgelig kon 

word. Parse, Coynne en Smith (1985:18) bevestig die prosedure deur te stel dat 

die steekpraef groat genoeg is as die navorser vind dat daar herhaling voorkom 

in die beskrywings van die subjekte. 

Giorgi (1985:19) stel voor dat hoe meer subjekte daar is, hoe grater die variasie, 

en hoe beter die geleentheid om te sien wat essensieel is. Na elf 

diepte-onderhoude het voldoende herhaling van belangrike temas voorgekom, 

wat suggereer dat 'n stabiele artikulasie van psigologies belangrike komponente 

verkry kon word (Todres, 1990). Die besluit om geen verdere onderhoude te 

voer nie, is gebaseer op die spanning tussen die soeke na nuwe variasies, en 

die behoefte om "hermeneutic efforts" te fokus op " ... the internal coherence of a 

few, revealing protocols" (Todres, 1990:76). Die ontleding van die elf protokolle 

onder bespreking het daarap gedui dat elf voldoende was om 'n algemene 

struktuur te verskaf, wat deur die individuele protokolle ondersteun word. 
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5.5.3.3 Formaat van steekproefneming 

In hierdie ondersoek is daar gebruik gemaak van doelgerigte steekproefneming 

(Huysamen, 1993). Die steekproef is doelgerig geneem omdat die navorser van 

mening was dat die gekose subjekte verteenwoordigend van die groter 

teikenpopulasie is (Abdellah & Levine, 1979:333). 

5.5.3.4 Biografiese data van ondersoekgroep 

Die biografiese samestelling van die aanvanklike ge'identifiseerde 

ondersoekgroep, die proefstudiegroep, die rangordegroep en die finale 

ondersoekgroep word in Tabel 5.1 uiteengesit: 



306 

TABEL 5.1: BIOGRAFIESE DATA VAN ONDERSOEKGROEP 
MNVANKLIK GElDENTIFISEERDE SUBJEKTE (14) 

Proefstudie (3) Rangordegroep ( 1) 
Geslag: Mans 3 8 

Vroue - 3 
Hoogste Kwalifikasie: 
Diploma 2 -
St. 10 - 3 
Baccalaureus-graad - 5 
Honneursgraad - 2 
Meestersgraad - -
Doktorsgraad 1 1 
Studeer tans 1 3 
Ouderdom: 30-34 - -

35-39 3 4 
40-44 - 4 
45-49 - 1 
50-54 - 2 

Geloof: Christen 3 9 
Hindoe - 1 
Moslem - 1 

Huistaal: Afrikaans 3 7 
Engels - 3 
Sesotho - 1 

Kinders: 1 1 2 
2 2 3 
3 - 4 
4 - 2 

Ekonomiese opset: 
Korporatief 1 9 
Privaatsektor 2 2 
Tydperk in huidige pos: 
1 - 3 jaar 2 5 
4 - 7 jaar 1 3 
8 - 11 jaar - 3 
12 -15 jaar - -
16 en langer - -
Tydperk in vorige pos: 
1 - 3 jaar 1 1 
4 - 7 jaar 1 2 
8 - 11 jaar - 2 
12 - 15 jaar 1 2 
16 en langer - 4 
Beroep van eggenootl-note: 
Werk nie 1 2 
Werk deeltyds - 1 
Werk voltyds 1 6 
Professionele beroep 1 2 
Matrieksimbool vir huistaal: 
A 1 3 
B 1 4 
c 1 2 
D - 2 
Ras: 
Wit 3 8 
lndier - 2 
Swart - 1 
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5.5.4 Uitvoer van proefstudie 

Volgens Kruger (1979) is dit krities belangrik dat 'n toepaslike fokusvraag gestel 

word. 'n Proefstudie is dikwels 'n belangrike aanloop tot die studie. In hierdie 

ondersoek is drie proefonderhoude gevoer, ten einde te bepaal of die fokusvraag 

voldoende gevoelens en ervarings by die sakepersoon ontlok. 

Die drie proefstudiesubjekte is uit die lys van veertien gewillige subjekte getrek, 

op grond van beskikbaarheid. 

Die volgende navorsingsprobleme is ge"ldentifiseer: 

• Die pligte van die onderskeie sakepersone het veroorsaak dat daar 

verskeie onderbrekings was tydens die onderhoude. 

• Sakelui was ongemaklik om oor hul eie ervarings en gevoelens te praat 

en het verkies om te rasionaliseer en in die algemeen oor tendense te 

gesels. Hulle het almal aangedui dat 'n tweerigtinggesprek, waar 

beredenering met die navorser oor die inleidende stelling toegelaat word, 

verkies word. 

• As gevolg van hul akademiese opleiding en beroepe as sakepersone was 

dit moontlik dat die subjekte oor basiese kennis en agtergrond rakende 

sielkundige teoriee kon beskik. 

Die navorser het die metode en tegniek van onderhoudvoering wat tydens die 

drie onderhoude gebruik is, deur 'n Bedryfsielkundige laat evalueer. Hierdie 

faktore is alles in ag geneem in die beplanning en uitvoering van toekomstige 

onderhoude. 
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5.5.5 Beskrywing van die regte van die subjekte 

In hierdie ondersoek is die doel van die navorsing met alle subjekte wat hul 

toestemming tot deelname gegee het, bespreek. Hulle moes ook vrywillig aan 

die navorsing deelneem. Die vertroulikheid en anonimiteit van die subjekte is 

verseker (Parse et al, 1985: 18). 

5.6 DATA-INSAMELING 

Die data-insameling word vervolgens bespreek, aan die hand van die tegniek, 

die rol van die onderhoudvoerder tydens data-insameling en die prosedure wat 

gevolg is. 

5.6.1 Tegniek van data-insameling (onderhoud) 

Die tegnieke waardeur die navorser in fenomenologiese navorsing data kan 

genereer, sluit in die onderhoud, persoonlike ervarings, gevallestudies, asook 

literatuur (Huysamen, 1993). Die tegniek van vraagstelling waarvan daar in 

hierdie ondersoek gebruik gemaak is, is die van onderhoudvoering,. 

5.6.1.1 Motivering vir die gebruik van die onderhoud as metode 

Deur middel van die onderhoud kan die totaliteit van die ervaring van die subjek 

ondervang word (Kruger, 1984: 103) en word die individu nie gereduseer tot 'n 

objek, bestaande uit klein, kwantitatiewe eenhede nie (Ornery, 1983:49). 

Volgens Uys en Sasson (1983:65) is die onderhoud die ideale tegniek vir die 

navorser wat besluit om veldnavorsing te doen. 

Die gebruik van die fenomenologiese onderhoud om die belewenisse en 

ervarings van subjekte te bepaal, vind aansluiting by die eksistensiele, 
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humanistiese en holistiese paradigmas van hierdie studie, wat reduksionisme en 

fragmentisme teestaan. 

Die motivering vir die gebruik van die onderhoud as metode is reeds in hoofstuk 

1 (1.6.3.3) onder Metodologie van navorsing, (a) Metode, volledig bespreek. 

5.6.1.2 Grondrede vir die onderhoud 

Die kwalitatief-fenomenologiese benadering tot navorsing vereis data

insamelingstegnieke wat spesifiek ontwerp is om duidelike en sistematiese 

beskrywings van subjektiewe ervaringe te verkry (Esterhuyse, 1995:24). 

Die onderhoud is gebaseer op die fenomenologiese paradigma en is volgens 

Kruger (1984:103) gegrond op die aanname dat psigometriese instrumente nie 

die totaliteit van die ervaring kan ondervang nie, en dus gebrekkige resultate 

oplewer. Volgens Ornery (1983:49) reduseer kwantitatiewe navorsingsmetodes 

die individu tot 'n objek, wat uit klein, kwantitatiewe eenhede bestaan. Daar is 

dus nie sprake van 'n dinamiese geheel nie. 

In teenstelling met skriftelike weergawes van fenomenologiese ervarings 

(Osborne, 1990), beskou Kruger (1979) die mondelinge onderhoud as die 

metode wat mense toelaat om so na as moontlik aan hul eie leefwereld te kom. 

"In effect, when I speak, I am my speaking: I become one with words. Certainly 

... to speak puts me at a certain distance from that of which I speak. But 

between my consciousness and my speech there is no distance at all. I am in 

union with the language I use" (Dufrenne, in Kruger, 1986:151). 

Die fenomenologiese metode is 'n induktiewe, beskrywende navorsingsmetode 

wat gebruik word om die totaliteit van die menslike ervaring te bestudeer 

(Ornery, 1983:49). Die onderhoud het die betrokke sakepersone die geleentheid 
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gebied om hul eie unieke ervarings en gewaarwordinge met betrekking tot 

lewenssin in die Suid-Afrikaanse konteks, weer te gee. 

5.6.1.3 Beskrywing van die onderhoud 

'n Nie-gerigte of ongestruktureerde onderhoud is gebruik om subjekte se 

belewenis oor lewenssin te bepaal (Meulenberg-Buskens, 1989). Die 

navorsingsonderhoud is op informele, nie-direktiewe wyse gevoer, terwyl die 

navorser gepoog het om die subjek so min as moontlik te be"invloed. Oop vrae 

en indirekte konfrontasie is wel gebruik wanneer sekerheid oor bepaalde 

stellings nodig was (Stones, in Kruger, 1979). 

Die navorsingsvraag is op 'n vae wyse geformuleer en moes geen suggestie 

bevat nie. lnligting is wel gegee om die agtergrond van die vraag te verduidelik. 

Hierdie vraag kon weer gedurende die onderhoud herhaal word, maar die 

agtergrondinligting moes nie weer herhaal word nie (Meulenberg-Buskens, 

1989). 

In hierdie ondersoek is die onderhoud ingelei met een kritiese vraag (5.5.1 ), 

waarna die navorser haar eie deelname aan die onderhoud beperk en slegs die 

tema gesuggereer het waaroor sy inligting wou bekom. Die onderhoud het 

navraag gedoen oor: 

• watter aspekte/dimensies vir die sakepersoon waarde toevoeg aan sy 

lewe; 

• sy belewenis van lewenssin in die Suid-Afrikaanse konteks; en 

• sy belewenis van lewenssukses in die Suid-Afrikaanse konteks. 

Dit vind aansluiting by Todres (1975) se studie oor Transendentale Meditasie, 

waar 'n soortgelyke werkswyse gevolg is. Behalwe vir algemene riglyne oor 



311 

onderwerpe waaroor inligting nodig was, is die onderhoude op 'n 

ongestruktureerde, nie-direktiewe wyse gevoer. 

5.6.1.4 Betroubaarheid van die onderhoud 

Die fenomenologiese navorsing se benadering ten opsigte van betroubaarheid is 

gebaseer op die waarneming dat menslike persepsies kontekstueel van aard is. 

Volgens Osborne (1990) kan betroubaarheid juis voortspruit uit die 

onkonsekwentheid, variasie en relatiwiteit van menslike persepsies. Verskillende 

onderhoude met verskillende subjekte verstrek inligting wat wel nie herhaalbaar 

is nie, maar wat veelvuldige perspektiewe kan bied, wat weer tot 'n 

saamgestelde beskrywing van 'n gedeelde fenomeen (Esterhuyse, 1995:27) kan 

lei. 

Krefting (1991:214-222) stel dat in kwalitatiewe navorsing die betroubaarheid 

van die hele navorsingsproses eerder as net die van die meetinstrument 

beklemtoon moet word. Volgens horn is die betroubaarheid van die soort 

navorsing die resultaat van die konsekwentheid en neutraliteit daarvan: 

• Konsekwentheid verwys na vertroubaarheid. Veranderlikheid kan dus aan 

ge"identifiseerde bronne toegeskryf word. Vertroubaarheid word verkry 

deur 'n presiese beskrywing van die metode van data-insameling, 

ontleding en vertolking te gee. Daar kan ook gebruik gemaak word van 'n 

kodering-herkoderingsproses met 'n wagtydperk van twee weke tussenin. 

Verder is daar gebruik gemaak van kollegas en metodologiedeskundiges 

om die navorsingsplan en toepassing daarvan na te gaan. 

• Die doel van die neutraliteit is om bevestigbaarheid van data en 

vertolkings te verkry. Volgens Kvale (1983) le die grootste beperking van 

fenomenologiese navorsing in die vertolking van die data. In kwalitatiewe 
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navorsing word gefokus op die neutraliteit van data, eerder as die 

neutraliteit van die navorsing. Neutraliteit is verhoog deur 'n oudit van 

onafhanklike navorsers te gebruik om te bepaal of dieselfde 

gevolgtrekkings met dieselfde data binne die navorsingskonteks gemaak 

is. Die navorser het ook dokumentasie van ten minste twee bronne vir 

elke vertolking verskaf. Die verwysing na die oorspronklike data 

(Osborne, 1990) het verseker dat die data die navorser se ontleding en 

vertolking van die bevindinge ondersteun. 

Volgens Woods en Catanzaro (1988:136) is die faktore wat die betroubaarheid 

van die onderhoud kan aantas, asook beheermaatreels wat die effek van die 

faktore kan uitskakel, soos volg: 
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TABEL 5.2: FAKTORE EN BEHEERMAATREi=Ls WAT DIE BETROU

BAARHEID VAN ONDERHOUDE BE'iNVLOED 

lnvloed 

Die navorser se 
Statusposisie 

Keuse van 
Deelnemers 

Kenmerke van die 
sosiale situasie 

Prosedures 

Voorbeeld Beheermaatreels 

Subjekte is goed bekend aan Roi van navorser is duidelik 
navorser. uitgespel. 

Openheid van subjekte word deur Aard en ontwikkelling van die 
geslag van navorser bernvloed. navorser se rol is beskryf. 

Tussengangers betrek slegs goeie 'n Nie-selektiewe keuse van 
subjekte. subjekte is aangemoedig. 

Subjekte toon kenmerke wat verskil Die kenmerke van subjek en die 
van die van nie-subjekte. seleksieproses wat gevolg word, 

is beskryf. 

Subjekte beoordeel 
toepaslikheid van die inligting 
verhouding tot die konteks. 

die Die konteks waarin die data 
in gegenereer is, is geskets. 

Notas is direk na afloop van die 
onderhoud aangeteken om 
korrekte weergawe van sosiale 
situasie te verseker. 

Herhaalbaarheid van kwalitatiewe Die strategiee rakende 
navorsing is onmoontlik. prosedures is op presiese wyse 

gerapporteer 
Voortdurende vergelykende 
ontleding lei tot gebrekkige Bandopnames van onderhoude is 
ooreenstemming met die verbatim getranskribeer. 
beskrywing/samestelling. 

Reaksie van uitgesoekte subjekte 
op die ontleding is verkry. 

Bevinding en navorsing is 
vergelyk. 



314 

5.6.1.5 Ge/digheid van die onderhoud 

Die kriterium vir geldigheid is nie of 'n ander navorser dieselfde woorde en 

uitdrukkings gebruik het om tot 'n identiese beskrywing van die fenomeen te kom 

nie. Geldigheid word aangedui deur die mate waarin verskille in bewoording en 

uitdrukkings intersubjektief soortgelyke temas of identiese betekenisse reflekteer 

(Kruger, 1979). By 'n bespreking oor geldigheid is konsensue/e geldigheid, 

geloofwaardigheid en oordraagsaamheid ter sprake (Krefting, 1991 :217-218): 

• lndien die spesifieke en algemene beskrywings getrou is aan die 

fenomeen wat bestudeer word, dui dit op konsensuele geldigheid. In 

hierdie navorsing is konsensuele geldigheid bepaal deur nie die 

ge"identifiseerde betekeniseenhede, asook die psigologiese taal wat 

gebruik is om die eenhede uit te druk, aan die onafhanklike navorsers 

voor te le nie, ten einde te bepaal of die spesifieke en algemene 

beskrywings reg laat geskied aan die fenomeen van lewenssinvolheid 

(Esterhuyse, 1995:28). Die protokolle is aan twee navorsers voorgele vir 

ontleding en die uitlig van sentrale temas. Hulle temas is daarna met die 

ontledings en temas van die navorser vergelyk. 

• Die geloofwaardigheid van kwalitatiewe navorsing word be"invloed deur 

hoeveel herhalende temas en patrone daar is, en kan verseker word 

deurdat die navorser genoeg tyd saam met die subjek deurbring om 'n 

vertrouensverhouding en rapport daar te stel. Gesprekvoeringstegnieke 

is ook gebruik om sosiaal-gewenste response te beperk. Om te voorkom 

dat die hegte verhouding tussen navorser en subjek die interpretasie van 

bevindinge be"invloed, het die navorser in ag geneem watter invloed haar 

eie agtergrond, persepsies en belangstellings ten opsigte van die 

navorsing het. Onkonsekwenthede tussen die data en die vertolking 

daarvan is uitgeskakel. 
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• Oordraagbaarheid word verkry deur volledige agtergrondinligting oor die 

subjekte en die navorsingskonteks te verskaf sodat ander navorsers kan 

bepaal hoe oordraagbaar die navorsingsresultate is. 

Volgens Woods en Catanzaro (1988:137) is die faktore wat die geldigheid van 

die onderhoud kan aantas, asook beheermaatreels wat die effek van hierdie 

faktore kan uitskakel, soos volg: 
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TABEL 5.3: FAKTORE EN BEHEERMAATREELS WAT GELDIGHEID VAN 

ONDERHOUDE BETNVLOED 

lnvloed Voorbeeld 

Geskiedenis en Spesifieke probleem as data 
ryping oor 'n lang tydperk ingesamel 

word. 

Waamemer 
effekte 

Subjekte raak afhanklik van 
navorser vir statusverhoging 
of bevrediging van behoeftes. 
Subjekte probeer hulself in 
goeie lig stel, vertel leuens, 
laat relevante inligting uit. 
Die navorser se siening en 
rapportering van data berus op 
haar posisie. 

Beheermaatreels 

Veranderinge wat herhalend, progressief en 
siklies is, is geYdentifiseer. 
Ryping van die effek van die intervensie is 
onderskei deur vergelykende ontleding. 

Onafhanklike verifikasie met meer subjekte 
en waameming. 
Substantiewe en teoretiese kodering om 
oorspronklike response te verkry. 
Data is met teoriee en modelle in literatuur 
vergelyk. 
Aanbieding van data het in verhouding met 
navorser se posisie plaasgevind. 
Konstante vergelykende ontleding en toets 
van geldigheid van data met subjekte. 

Seleksie 
regressie 

en Keuse van subjekte Subjekte moes voldoen aan die vereistes 
veroorsaak versteuring van van die steekproef. 
data. 

Mortaliteit Duur van die navorsing. Subjekte is herinner aan die positiewe 
bydrae wat hul betrokkenheid kon lewer. 
Opvolgdata in die vorm van inligting oor 
die navorsing is aan subjekte verskaf. 
Maak dit maklik vir subjekte om navorser 
van adresveranderinge in kennis te stel. 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat kwalitatiewe meting 'n betroubare en 

geldige manier is om sakelui se belewenisse ten opsigte van lewenssin te 

bepaal, mits die korrekte prosedures gevolg word. 

5.6.2 Prosedure van data-insameling 

Die maatreels wat toegepas is om die geldigheid en betroubaarheid van die 

navorsing te verhoog, die rot van die navorser en die afneem van die onderhoud 

word vervolgens bespreek. 
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5.6.2.1 Beveiligingsmaatreels 

Ten opsigte van geldigheid en betroubaarheid is die volgende maatreels 

toegepas om invloede te beveilig: 

• Die rol van die navorser, asook die aard en ontwikkeling van hierdie rol, is 

duidelik uitgespel. 

• Die eienskappe en proses waarvolgens die spesifieke proefpersone 

gekies is, is uiteengesit. 

• Die nie-selektiewe keuse van subjekte is aangemoedig. 

• Deelnemers moes voldoen aan die vereistes van die steekproef. 

• Veldnotas is direk na afloop van die onderhoudvoering geneem, waarin 

die konteks waarbinne die data gegenereer is, geskets is. 

• Al die onderhoude is by elke onderskeie subjek se privaat kantoor, in 

werksverband, afgeneem, om die konteks van data-insameling dieselfde 

te hou. 

• Onderhoude is binne 'n tydperk van vyf maande (Junie tot Oktober) 

gevoer, om bronne van verandering te beperk. 

• Die bandopnames van die onderhoude is so gou moontlik na elke 

onderhoud deur die navorser self getranskribeer. 

• Om die ontvouing van die fenomeen soos dit regtig is, " ... as living 
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presences ... " (Giorgi, 1986:6) te handhaaf, is die spontane 

saturasiepunte van die fenomeen deur 'n fenomenologiese navorser 

uitgewys. 

• Twee kundiges op die gebied van fenomenologiese navorsing asook 

Giorgi (1985) en Kruger (1979) se metodes van ontleding is gebruik om 

die protokolle te ontleed en sentrale temas uit te wys. Hierdie ontledings 

is met die navorser se temas vergelyk. 

• Die strategiee wat gebruik is om data in te samel, te ontleed en te 

rapporteer, is vermeld. 

• Data is met teoriee en modelle in die literatuur vergelyk. 

5.6.2.2 Roi van die onderhoudvoerder 

Tydens hierdie fase van die ondersoek was die rol van die outeur primer die van 

onderhoudvoerder, ontleder, vertolker en navorser. 'n Verdere rol impliseer die 

skep van 'n terapeutiese ruimte waarbinne die onderhoud kon plaasvind. 

Volgens Kruger (1988a) le die fenomenologiese benadering klem daarop dat die 

'skeppingsdaad', naamlik die onderhoud, in 'n terapeutiese ruimte ontvang moet 

word. Die gebruikmaking van die self en tegnieke van onderhoudvoering was 

dus 'n sleutelfaktor in hierdie fenomenologiese ondersoek. 

(a) Eerste kontak met subjekte 

In hierdie ondersoek is gebruik gemaak van drie bemiddelaars wat kontak met al 

die subjekte bewerkstellig het. Die nie-selektiewe keuse van subjekte is 

aangemoedig. Die kenmerke van die steekproef, prosedure waarvolgens 

sakelui gekontak is en die doel van die ondersoek is uiteengesit en aan 

bemiddelaars deurgegee (kyk 5.5.3.1 ). 
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Die eerste kontak met elk van die subjekte was deur middel van 'n 

telefoonoproep van die navorser. Die doelstelling en aard van die studie, asook 

die tyd en betrokkenheid wat dit van subjekte sou verg, is vlugtig aan die subjek 

verduidelik (Parse et al, 1985:18). 'n Afspraak is gemaak om hierdie aspekte in 

detail met die betrokke sakepersoon te bespreek. 

(b) Tweede kontak met subjekte 

Die tweede kontak met elk van die subjekte het deur middel van 'n persoonlike 

gesprek in die kantoor van die subjek plaasgevind. Die doel was eerstens om 

rapport tussen die navorser en die subjek te bewerkstellig, deur die subjek 

gewoond te maak aan die teenwoordigheid van die navorser (Kefting, 1991:217-

218; Stones, 1988). 

Die tweede doel was om die aard en doel van die studie en die logistiek ten 

opsigte daarvan te verduidelik (Parse et al, 1985: 18) en enige onduidelikheid uit 

die weg te ruim. Die subjek se toestemming tot die navorsing is bevestig en 'n 

afspraak is gemaak vir 'n tyd wat die subjek pas, om die onderhoud te voer. Die 

woorde "lewenssinvolheid", "lewenssin" en "lewenssinloosheid" is egter nooit 

tydens die gesprekke gebruik nie. Alie onderhoude is in dieselfde konteks 

gevoer. Met ander woorde, dit het by al die subjekte binne normale werkstyd in 

hul eie privaat kantoor plaasgevind (Woods & Catanzaro, 1988:136). 

5.6.2.3 Afneem van die onderhoud 

Die onderhoud is individueel afgeneem. Die gesprek het in elke subjek se eie 

privaat kantoor plaasgevind. Die subjek is op sy gemak gestel. 'n Bandopnemer 

is aangeskakel sodra die gesprek begin, om seker te maak dat geen data verlore 

gaan nie (Ornery, 1983:57). 
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Die onderhoudvoerder het met die aanvang van elke onderhoud kortliks 

agtergrondinligting oor die verwysingsraamwerk van die onderhoud gegee. 

Daarna het sy die navorsingsvraag aan die subjek gestel, in die vorm van die 

oop vraag. 

Die navorsingsonderhoud is op 'n informele, nie-direktiewe manier gevoer en die 

navorser het gepoog om die subjek so min moontlik te be"invloed (Stones, 1988). 

Daar kon van die volgende tegnieke gebruik gemaak word wanneer sekerheid 

oor bepaalde stellings van die subjek nodig was (Burns & Grove, 1987:80; 

Gmeiner, 1992:39-41; Meulenberg-Buskens, 1989; Okun, 1976:49-52): 

• Oop vrae: Vrae wat aan subjekte gestel is moes nie die kommunikasie 

blokkeer nie. Dit behels vrae waarop inligting gebied word. 

• Ondersoek: 'n Paging, in die vorm van 'n oop vraag, om meer inligting oor 

'n saak in te win, byvoorbeeld 'Vertel my meer van ... " of "Ek wonder of ... " 

• Refleksie: Dui op die oordra van begrip aan die subjek. Verklaarde of 

bedoelde gevoelens en spesifieke inhoud kan gereflekteer word, 

byvoorbeeld "Jy voel ongemaklik"; " Dit klink asof dit vir jou 'n 

onaangename ervaring was"; "Jy kom baie bewoe voor". 

• Verklaring: 'n Paging om te fokus op die basiese aard van die subjek se 

verklaring en dit te begryp, byvoorbeeld "Ek vind dit moeilik om te begryp"; 

"Ek is verward oor ... ";"Ek hoar twee dinge: ... ". 

• Opsomming: 'n Verhelderende soort verklaring waardeur die primere 

effektiewe en kognitiewe temas aangedui word, byvoorbeeld "Jy se dus vir 

ff. "J II my ... , y noem .... 
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• Nie-verbale, aandagtige lyftaal soos luistervaardighede, liggaamsposisie 

en -houding, oogkontak, gesigsuitdrukking, stemtoon en voorkoms. 

Die subjekte moes in staat wees om sonder inhibisies en skuldgevoelens oor hul 

gevoelens en ervarings te kommunikeer in die taal wat die onderhoudvoerder 

gebruik (Rothmann, 1996:204). Dit was moontlik binne die gedeelde 

terapeutiese ruimte (Punt-Fouche, 1992). 

Die sukses van die onderhoud het ook afgehang daarvan of daar voldoende tyd 

gereserveer is om die ervaring en gevoelens van die subjek te beskryf. Die 

ideaal van ongestruktureerde onderhoudvoering as metode van ondersoek bly 

die ontwikkeling, herformulering en uitbreiding van begrip, sodat daar 'n 

daadwerklike bydrae gelewer kon word tot 'n meer sistematiese verbreding van 

kennis oor die fenomeen. 

Volgens Schurink (1988) is die ideaal om onderhoudvoering te beeindig indien 

daar geen nuwe aspekte van die fenomeen wat bestudeer word, na vore kom 

nie. Kruger (1979:143) stel egter dat die fenomeen, soos dit voorkom, 

gerespekteer moet word. "The investigator remains thus wary of theoretical 

observations and accepted opinion lest, prejudging that which has yet to be fully 

known, he fails to be faithful to the phenomena as they appear". 'n Minimum van 

sestig minute was vir die onderhoud gereserveer. lndien die fenomeen spontaan 

'n saturasiepunt bereik het (Kruger, 1979; Punt-Fouche, 1998)(ongeag die lengte 

van die onderhoud), is die gesprek verder gevoer om die sakepersoon die 

geleentheid te bied om oor sy belewenisse te gesels. 

Na afloop van elke onderhoud is veldnotas gemaak oor die nie-verbale 

kommunikasie, die gemak waarmee die onderhoud gevoer is en die navorser se 

subjektiewe indrukke en belewenis ten opsigte van die onderhoud (Woods & 

Catanzaro, 1988:136). 
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Meulenberg-Buskens (1989) stel dat kwalitatiewe data op 'n kwalitatiewe wyse 

ge"interpreteer behoort te word. 

5.7 DATA-ONTLEDING 

Volgens Giorgi (1985) en Van Kaam (1969) is die fenomenologiese navorser se 

primere doelwit om die data wat waargeneem word, nie te interpreteer nie maar 

hierdie vergete steer van menslike ervaring deur middel van gedissiplineerde 

fenomenologiese prosedure te ontleed. Die doel van hierdie gedissiplineerde 

ontledingsprosedure is volgens Malan (1994:44) om te verseker dat die 

protokolle psigologies s6 verduidelik en verklaar word dat dit getrou bly aan hoe 

dit geleef is. 

5.7.1 Stappe vir die ontleding van die protokolle 

Die prosedure vir die ontleding van die protokolle is gebaseer op die werk van 

Kruger (1988a). Dit is 'n uitbreiding op die Duquesne metode van Giorgi (1985) 

waar daar op vier essensiele stappe uitgebrei word. Die stadia (stappe) wat 

deur Kruger (1988a) voorgestel word, en deur die navorser gebruik is, is 

chronologies soos volg: 

5. 7 .1.1 Stap 1: 'n lnturtiewe en holistiese begrip van die protoko/ 

Die protokol word 'n aantal kere deurgelees om bekend te raak met die totale 

ervaring en 'n geheelbeeld van die beskrywing te verkry. Die navorser berei horn 

sodoende voor op die verdere fases van die ondersoek (Giorgi, 1985). Ten 

spyte van die latere segmentering van die protokol, vind vestiging van 'n 

holistiese bewustheid van die protokol plaas (Kruger, 1988a). 
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5.7.1.2 Stap 2: Spontane ontvouing van natuurlike betekeniseenhede 

Die onderhoudgegewens word afgebaken en genommer in natuurlike 

betekeniseenhede, volgens die subjek se oorspronklike volgorde, en in die 

subjek se eie woorde. Die navorser lees die protokol dus weer deur, met die 

spesifieke doel om betekeniseenhede vanuit 'n sielkundige perspektief te 

onderskei. 

Volgens Cloonan (in Kruger, 1988a: 153) kan betekeniseenhede gedefinieer 

word as 'n stelling wat deur 'n subjek gemaak is, wat self-definieerbaar en self

afbakenend is, en die uitdrukking is van 'n enkele aspek van die subjek se 

ervaring. Volgens Kruger (1979) word betekeniseenhede onderskei waar daar 'n 

oorgang van een betekenisnuanse na 'n ander voorkom. 

5.7.1.3 Stap 3: Transformasie van natuurlike betekeniseenhede na psigologiese 

ta al 

Die navorser verwoord elk van die betekeniseenhede in psigologiese taal, met 

die klem op die fenomeen wat nagevors word (Giorgi, 1985). Die transformasie 

vind plaas deur 'n proses van refleksie en verbeeldingryke variasie, waar die taal 

van vernuf (common sense), tesame met 'n fenomenologiese perspektief, 

aangewend word. 

Die getransformeerde betekeniseenheid is dus 'n uitdrukking van die 

psigologiese rol van daardie spesifieke tema binne die konteks van die ervaring

in-die-geheel (Punt-Fouche, 1993). Volgens Wertz (1983) antisipeer die stap 

hoofsaaklik die komende ontleding, wat uiteindelik daarop gerig sal wees om die 

geheel of dele van die beskrywings te tematiseer. 
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5.7.1.4 Stap 4: Gesitueerde strukture 

Die navorser hergroepeer die getransformeerde betekeniseenhede 

ooreenkomstig hul vervlegte betekenisse. Die integrering daarvan gee die 

navorser se ervaring oor 'n tydperk weer (Wertz, 1983). Deur 'n proses van 

integrasie en sintese beskryf die navorser dus die struktuur van die subjek se 

ervaring (Malan, 1994:45). 

5.7.1.5 Stap 5: Tematisering van getematiseerde betekenisse 

Hoewel betekenisse konseptueel duidelik van mekaar gedifferensieer kan word, 

is daar tog 'n verband tussen al die betekeniseenhede en kan natuurlike 

sielkundige temas onderskei word (Giorgi, 1985; Kruger, 1979). Die navorser 

skep nie die temas vooraf nie, maar laat toe dat hulle uit die subjekte se 

protokolle voortvloei (Wertz, 1983). Dit impliseer dat elke sentrale tema deur 'n 

aantal betekeniseenhede ondersteun word. 

5.7.1.6 Stap 6: Uitgebreide beskrywing 

Die gesitueerde strukture en sentrale temas word herhaaldelik gelees totdat 

algemene temas vir die navorser ontvou (Malan, 1994:45). 

5. 7 .1. 7 Stap 7: Algemene struktuur 

Die induktiewe stap van individualisme tot veralgemening vind in hierdie stadium 

van die prosedure plaas. Al die protokolle word verstaan in terme van hul 

bydrae tot 'n algemene begrip van die psigologiese struktuur van die fenomeen. 

Die doel is om vas te stel wat tiperend van die fenomeen is, en om daardie 

tipologie ge"integreerd en met insig te beskryf (Malan, 1994:48). 
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5. 7 .2 Kontrolering van protokolle 

In hierdie ondersoek word die strewe na geldigheid geoperasionaliseer deur: 

• 'n fenomenologiese navorser wat vertroud is met die ontledingsmetode te 

versoek om die onderhoude te evalueer en die fenomeen soos wat dit 

werklik ontvou het, in terme van natuurlike saturasiepunte, uit te wys; en 

• twee sielkundiges wat opleiding in fenomenologie asook ondervinding van 

Giorgi (1985) en Kruger (1979) se data-ontledingsmetodes het, te vra om 

die protokolle te ontleed en sentrale temas uit te wys. Hierdie ontledings 

en sentrale temas is met die ontledings van die navorser vergelyk, waarna 

daar veranderinge aangebring is. 

5.7.3 Toepassing van data-ontleding op hierdie ondersoek 

Vervolgens word daar 'n beskrywing gegee van hoe die navorser Kruger (1988a) 

se data-ontledingstappe gebruik het in die ontleding van die gesprekke. 

Skematies word die toepassing van Kruger (1988a) se prosedure soos volg deur 

die navorser voorgestel: 
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~ 

lll 
K K K 

11 n I\ 
r r r r r 

;f ll ~ 
mmmmmm mmmmmm mmmmmm 

rn rn rn 
ccccccccccccc cccccccccccc* ccccccccccccccc 

l l l 
aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaa 

l l l 
aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaa 

Subjek 1 Subjek 2 ............................. Subjek 11 

* Nie- alfabetiese volgorde suggereer dat die fenomeen nie in 
totaliteit ontvou nie, en dat daar steeds verskuilde temas 
teenwoordig kan wees 

Stap 7: Algemene struktuur 
en beskrywing in terme 
van fenomeen 

Stap 6: Algemene temas 

Stap 5: Sentrale temas 

Stap 4: Hergroepering van 
getransformeerde betekenisse 
na gesitueerde struktuur 

Stap 3: Getransformeerde 
betekeniseenhede na 
psigologiese taal 

Stap 2: Natuurlike betekenis
eenhede 

Stap 1: Deurlees van rou 
protokol vir geheelbeeld 

Fig 5.1: SKEMATIESE VOORSTELLING VAN DATA-ONTLEDING 
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Die bespreking oor die toepassing word gedoen aan die hand van die eerste 

gedeelte uit Subjek _1 se protokol, naamlik: 

"Die eerste ding wat ek gaan doen, Maretha, is, ek bedank summier. Dis mos 

ook nou nie logies om, as jy weet jy het net ses maande, om ses maande in jou 

werk te sit waar jy ses maande aan jouself ... jouself kon gewy het en aan jou 

familie te bou en vriende ... om daar te bou. Maar gegewe die ou is reg met sy 

ses maande teorie ... (lag). Jy weet ... " 

Volgens die eerste stap (5. 7.1.1) is die protokol 'n aantal kere deurgelees om 'n 

intu"itiewe gevoel te ontwikkel van die totale ervaring, en 'n geheelbeeld te verkry. 

Die verbatim gesprekke van die subjekte word by hoofstuk 6 ingesluit om aan die 

leser die geleentheid te bied om hierdie stap te beleef. 

Volgens die tweede stap (5. 7.1.2) is die protokol weer deurgelees om natuurlike 

betekeniseenhede af te baken en te nommer. Dit is soos volg gedoen: 

/
1 Die eerste ding wat ek gaan doen Maretha, is: /2 Ek bedank summier. /3 Dis 

mos ook nou nie logies om, r as jy weet jy het net ses maande, 15 om ses 

maande in jou werk te sit f' as waar jy ses maande aan jouself ... jouself kon 

gewy het /7 en aan jou familie /8 te bou /9 en vriende /10 om daar te bou./11 Maar 

gegewe die ou is reg met sy ses maande teorie./12 
.•• (lag) /13 Jy weet ... I 

Vir verdere toeligting op hierdie stap is subjekte 1 tot 3 se spontane ontvouing 

van die betekeniseenhede in Bylaag A vervat. Verdere inligting is ter insae by 

die navorser. 

Die volgende betekeniseenhede is afgebaken: 
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1) Die eerste ding wat ek gaan doen, Maretha. 

2) Ek bedank summier. 

3) Dis nie logies nie. 

4) Jy weet jy het net ses maande. 

5) Om vir ses maande in jou werk te sit. 

6) Jy kon ses maande aan jouself gewy het. 

7) Jy kon ses maande aan jou familie gewy het. 

8) Jy kon ses maande aan jouself gebou het. 

9) Jy kon ses maande aan jou familie gebou het. 

10) Jy kon ses maande aan jou vriendskappe gewy het. 

11) Jy kon ses maande aan jou vriendskappe gebou het. 

12) Die ou is reg met sy ses maande teorie. 

13) Lag. 

14) Jy weet. 

Die derde stap (5. 7.1.3) het geverg dat hierdie betekeniseenhede in psigologiese 

taal omskep moet word. Die transformasie het plaasgevind deur 'n proses van 

refleksie, waar die taal van vernuf (common sense) gebruik is. Vir die Afrikaanse 

gesprekke is daar deurlopend gebruik gemaak van die Verklarende 

Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (1994) om die betekenisse van 

woorde toe te lig. Vir die Engelse gesprekke is dieselfde prosedure gevolg, deur 

gebruik te maak van The Concise Oxford Dictionary of Current English (1995). 

Daar is ook gebruik gemaak van Chetwynd (1982) se Dictionary of Symbols. 

Die getransformeerde betekeniseenhede van hierdie gedeelte in psigologiese 

taal sien soos volg daaruit: 

1) S1 beskryf aan die navorser wat die eerste ding gaan wees wat hy gaan 

doen indien hy sou beset dat hy oor 6 maande gaan sterf. Hy tree in 

direkte relasie met die navorser deur persoonlike benoeming ("Maretha") 
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om die afstand in die gedeelde ruimte kleiner te maak. 

2) S1 beskryf sy intensie om onmiddellik sy werk te staak ("ek bedank 

summier"). 

3-5) S1 ervaar sy bedankingsoptrede as dat dit met logika strook ("logies"). Die 

aanbly in sy werk, as teenpool, sou onlogies wees, gegewe dat hy oor ses 

maande gaan sterf. 

6-10) S1 se dat hy eerder in relasie met homself, sy familie en sy vriende sou 

wou tree en daardie relasie oprig op 'n fondasie ("bou"). 

11) S1 tree in onpersoonlike relasie met navorser as die manlike ("ou") wat 

verteenwoordigend is van die waarheid ("reg") van wetenskaplike 

grondreels ("teorie") wat fenomene verduidelik. 

12) S1 lag na die vorige stelling en beliggaam dit dus. 

13) S1 tree in relasie met die navorser deur middel van 'n onvoltooide sin ("jy 

weet ... ") wat hy in die ruimte tussen hulle onvoltooid laat. 

Vir verdere toeligting op hierdie stap is subjekte 1 tot 3 se getransformeerde 

betekenisse na psigologiese taal in Bylaag A vervat. Verdere inligting is ter 

insae by die navorser. 

Volgens stap 4 (5. 7. 1.4) is die getransformeerde betekenisse van die hele 

protokol ooreenkomstig hul vervlegte betekenisse hergroepeer in 'n gesitueerde 

struktuur. Ter verduideliking van hierdie stap word die subjek se relasie met die 

navorser as voorbeeld gebruik: 
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S1 tree tematies in relasie met die navorser wat die fenomeen aanbied in die 

gedeelde ruimte tussen hulle, deur haar persoonlik aan te spreek ("Maretha"), in 

'n moontlike paging om die afstand tussen hulle te verklein. In teenstelling 

hiermee verander S1 die opdrag om lewenssin te eksploreer deur die navorser se 

geslag te verander na die manlike ("die ou"). S1 beskryf dat hy in relasie kan tree 

met dit wat die fenomeen voor staan, indien aangebied deur 'n manlike navorser. 

S1 se relasie met die navorser word dus gekenmerk deur 'n nader aan/verder 

van mekaar beweeg. 

Die gesitueerde strukture van subjekte word volledig, direk na die onverwerkte 

protokolle, in hoofstuk 6 gerapporteer. Dit word gedoen om terugverwysing 

byvoorbeeld "die ou" van die gesitueerde struktuur na die verbatim gesprek te 

vergemaklik. 

Stappe 1 tot 4 (5.7.1.1 tot 5.7.1.4) word afsonderlik vir elke protokol gedoen. 

Vanaf stap 5 (5.7.1.5) word hierdie afsonderlike resultate gekombineer in 

getematiseerde betekenisse. Volgens stap 5 (5.7.1.5) kan betekenisse 

konseptueel van mekaar gedifferensieer word, maar kan natuurlike, sielkundige 

temas onderskei word. Met subjek 1 se gedeelte as voorbeeld kon daar 

byvoorbeeld 'n paar sentrale temas onderskei word. Hierdie gedeelte is egter 

net ter verduideliking van die proses, aangesien die totale aantal gesitueerde 

strukture as eenheid hanteer meet word. Moontlike temas kon byvoorbeeld 

wees: 

• 'n aktiewe bewoning van die wereld ("doen, "bou", "sit"); 

• 'n verwydering in afstand "jouself', "die ou"; 

• teenwoordigheid van dele in die wereld (self, gesin, vriende, beroep); en 

• prioritisering van dele (self, gesin en vriende word belangriker geag as 

werk). 



331 

Hierdie getematiseerde betekenisse word ter motivering van die algemene temas 

vervat in die bespreking oor algemene temas. 

Stap 6 (5. 7. 1. 6) het behels om die gesitueerde strukture en sentrale temas 

herhaaldelik te lees totdat algemene temas vir die navorser ontvou het. 

Stap 7 het 'n proses van veralgemening behels, waar die protokolle se bydrae in 

terme van 'n begrip van die psigologiese struktuur van die fenomeen verstaan 

word. Daar word in hoofstuk 6 van die veralgemening verslag gedoen. 

Die prosedure van data-ontleding het vyf maande geduur, wat die 

hermeneutiese aard van hierdie navorsing bevestig. Die lees en herlees van die 

protokolle en sentrale temas ten einde algemene temas te ontvou, is 'n 

tydrowende proses wat " ... soos 'n mot om 'n kers nader beweeg aan die 

essensie ... " (Punt-Fouche, 1998), en sodoende spontane ontvouing tot gevolg 

het. 

5.8 HOOFSTUKSAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is fenomenologiese begrippe onderskei en omskryf. Daarna 

is die kenmerke van die fenomenologiese metode omskryf. Die prosedure van 

die fenomenologiese metode, naamlik die identifisering van die fenomeen, 

strukturering van die navorsing en data-insameling, is bespreek. Die hoofstuk 

het deurlopend beskryf hoe die operasionele gedeelte van die navorsing, aan die 

hand van die bespreekte riglyne, uitgevoer is. Dit het 'n verheldering van die 

data-ontleding aan die hand van 'n praktiese voorbeeld ingesluit. 

In hoofstuk 6 word die resultate van die data-ontleding weergegee. Dit sluit die 

volgende in: die verbatim gesprekke, gesitueerde strukture, sentrale en 

algemene temas asook die algemene struktuur van die fenomeen lewenssin. 
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Die inkorporering van stappe 2 en 3 van die prosedure is weens die volume 

daarvan onprakties, en is ter insae by die navorser beskikbaar. Voorbeelde van 

hierdie stappe word in Bylaag A vervat. 
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HOOFSTUK 6: RESULTATE VAN DIE FENOMENOLOGIESE ONDERSOEK 

Die doel van hierdie hoofstuk is om deur middel van 'n fenomenologiese 

ondersoek te bepaal wat die stand van sake is ten opsigte van die leefwereld 

van die Suid-Afrikaanse sakepersoon in terme van lewenssin, en in terme van 

die sentrale temas wat uit sy bewoning van die wereld ontvou. Die resultate van 

die fenomenologiese ontledings word in hierdie hoofstuk aangebied. Ter 

verheldering word die onverwerkte data ook ge·inkorporeer. Ten slotte word 'n 

integrasie van resultate aangebied. 

Om die dokument wat die lengte daarvan betref meer leservriendelik te maak, 

word slegs 'n paar stappe van die fenomenologiese ontledingsprosedure 

aangebied, naamlik: 

• Stap 1: Die verbatim gesprekke tot by saturasiepunte. 

• Stap 4: Die gesitueerde strukture. 

• Stappe 5 en 6: Die sentrale en algemene temas. 

• Stap 7: 'n Algemene struktuur. 

Stappe 2 en 3 word as gevolg van die omvang nie by hoofstuk 6 ingesluit nie. 

Die eerste drie gesprekke (subjekte 1 tot 3) se betekeniseenhede is afgebaken 

en die getransformeerde betekeniseenhede as bylaag ingesluit om die 

ontledingsproses toe te lig. Die res van die subjekte se getransformeerde 

betekeniseenhede is by die navorser beskikbaar vir enige ander navorser of 

leser wat dit sou wou lees of herhaal. 

6.1 SUBJEK EEN 

Vervolgens word Subjek 1 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 
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6.1.1 Stap 1: Verbatim gesprek: S1 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef? 

Die eerste ding wat ek gaan doen Maretha, is: Ek bedank summier. Dis mos ook 

nou nie logies om, as jy weet jy het net ses maande, om ses maande in jou werk 

te sit as waar jy ses maande aan jouself ... jouself kon gewy het en aan jou 

familie om te bou en vriende om daar te bou. Maar gegewe die ou is reg met sy 

ses maande teorie ... (lag) Jy weet ... 

Daar kan 'n argument wees om te se: Oat, . . . kom ons klim die volgende ses 

maande in en ons werk soveel harder in die maatskappy. Ons sit ons laaste 

bydrae in die maatskappy en ons bou, maar gegewe die ... die struktuur van die 

maatskappy, sal jy nie veel meer kon gebou het in ses maande as wat jy in die 

vorige periode gebou het nie. Ek dink ek sal totaal uit die bus uitklim, Maretha. 

Ek sal bedank en ek sal vir my herposisioneer. Hoe ek my gaan herposisioneer, 

is net 'n droom. Ek bedoel, dis gebaseer op 'n droom. 

Op die geestelike sy, glo ek nie ek kan meer daarin sit as wat ek reeds daarin 

gesit het nie. Ek voel daarmee totaal vertroos. Wat my materiele en familiekant 

aanbetref, daaraan kan ek heelwat werk. Ek dink oor die verloop van 'n mens se 

lewe, veral in jou loopbaan, het jy jou prioriteite totaal skeef ingestel. Dis werk ... 

dis werk ... dis werk, om op 'n latere stadium aan die gesin te kan vergoed. 

Want jy weet dis verkeerd, maar jy kan dit nie anders hanteer nie, want dis soos 

jy maar ingestel is. Here, Maretha, ek dink (Lag). 

Ek dink ek sal heeldag by die huis ... ek se nie ek sal heeldag by die huis wees 

nie, maar ek sal my grootliks daaraan wy om ... om ... wat ek baie graag sal wil 

doen om soggens my kinders skoal toe te vat en hulle in die middag by die skoal 

gaan haal om nader aan my te kom. Ek dink, vir die eerste keer in my lewe, ek 

het nooit vantevore daardie voorreg gehad om die kinders skoal toe te vat nie. 
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Wanneer dit gebeur het, was dit ad hoc. Dit het gebeur dat ek een oggend baie 

laat was vir werk, ek het 'n afspraak op die dorp of op Springs gehad, dan het ek 

die kinders skool toe gevat. Maar, dit was hoogstens beperk tot hierdie ad hoc 

geleenthede. Die sinvolheid daarvan sal vir my wees om te bou aan die 

waardestelsels van myself en te verseker dat dit gesetel is binne in die familie, 

dat in my afwesigheid, ek daardie versekering kan he dat daardie waardestelsels 

uitgebou kan raak, dat dit 'n stewige fondasie sal wees vir my dogters en vir my 

seun, om hulle toekoms in te gaan. 

Op die geestelik sy kan ek nie veel meer doen as was ek reeds doen, gedoen 

het nie. Ek dink daarom het ek ... ek het totale geloofsekerheid ... 

Kan ons daar stop vir eers? Ek wil net my gedagtes nou mooi skoon maak. 

6.1.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: 5 1 

S1 tree tematies in relasie met die navorser wat die fenomeen aanbied in die 

gedeelde ruimte tussen hulle, deur haar persoonlik aan te spreek ("Maretha"), in 

'n moontlike poging om die afstand tussen hulle te verklein. In teenstelling 

hiermee verander S1 die opdrag om lewenssin te eksploreer deur die navorser se 

geslag te verander na die manlike ("die ou"). S1 beskryf dat hy in relasie kan tree 

met dit wat die fenomeen voor staan, indien aangebied deur 'n manlike navorser. 

S1 se relasie met die navorser word dus gekenmerk deur 'n nader/verder beweeg 

na mekaar. 

S1 tree tematies in hierdie protokol in 'n relasie met homself. Hierdie 

monologiese relasie word gekenmerk deur "te dink", met ander woorde 'n relasie 

gekenmerk deur verstandelike aktiwiteit om die ontvouing van die wereld van 

oomblik tot oomblik te orden. lnkonsekwente verwysings na die self, soms "ek", 

"ons", "jy", "'n mens", ontvou asook 'n spanning wat in stand gehou word tussen 
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die "ek" en die "ons" polariteite. S1 ervaar sy leefwereld metafories as 'n reis "in 

'n bus", waaruit hy wil klim. S1 ervaar dus sy leefwereld as 'n plek/ruimte waar 'n 

dinamiese (bewegende) en meganiese proses plaasvind. Hierdie proses het 'n 

vertrek- en eindpunt. Hierdie reis word ook gedeel met ander passasiers. S1 

ervaar die behoefte om uit te tree uit hierdie reis wanneer die fenomeen 

aangebied word. S1 beskryf sy intensie om onmiddellik die werk te staak -

"totaal uit die bus uit klim" en in ruimtelike posisie te verlaag. S1 ervaar die 

bedanking as 'n logiese stap wanneer hy met die vraag na lewenssin 

gekonfronteer word. 

S1 beskryf sy relasie met sy werk as 'n onpersoonlike, aktiewe relasie waar hy 

deelneem aan 'n proses waar sy persoonlike belangrikheid toeneem ("klim") en 

in die proses verhoog. In die werksituasie beskryf S1 homself as 'n groepswese 

("ons"), ondergeskik aan 'n gemene doel ("maatskappy"). Hy neem fisies/ 

intelektueel tot die uiterste mate van energie aktief deel ("werk"). As 

groepswese bou hy aan 'n fondasie tot voordeel van die groep. S1 verloor sy 

persoonlike identiteit in hierdie proses. Ten gunste van S1 se verbintenis tot die 

groep, ervaar hy dat dit geen noemenswaardige impak op die gemeenskaplike 

doel in die laaste 6 maande van sy lewe gaan he nie ("nie meer bou"). 

Wanneer S1 gekonfronteer word met die vraag na lewenssin, tree hy ook 

tematies in relasie met sy gesin. Hierdie relasie word gekenmerk deur 'n 

behoefte om hierdie relasie met die gesin te herbou van 'n fondasie ("bou"), met 

ander woorde van grondvlak. S1 beskryf sy ervaring van hierdie relasie in terme 

van historisiteit, naamlik die skade wat hy aangerig het en wat hy graag wil 

herstel ("verkeerd"). Hy ervaar ambivalensie waar hy enersyds nader wil 

beweeg aan die huis as die houer/nes van die gesin en andersyds 'n 

onwilligheid om deel te word van hul alledaagse bestaan ("nader aan my kom" 

teenoor "nie heeldag by die huis wees nie"). S1 tree in 'n dubbelsinnige relasie 

met sy kinders ("die gesin"). Hy ervaar enersyds 'n behoefte om hulle nader te 
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trek en te versorg terwyl hy andersyds voel dat hierdie naby relasie sy vryheid 

beperk. 

S1 beskryf 'n toekomsgerigtheid ten opsigte van sy relasie met sy kinders en stel 

dat hy nader "sal" beweeg. Hy hoop om in die toekoms 'n fondasie te bou, 

bestaande uit waardes wat sy gesin betekenisvol sal vind (''waardestelsel"). S1 

ervaar die behoefte om sy merk te maak deur sy geleefde waardestelsel 

waardeur sy gesin horn sal eer ("gesetel"). Die fokus verskuif dus van 'n relasie 

met die gesin na sy eie behoeftes met ander woorde 'n relasie met homself. S1 

se ambivalensie is sigbaar in die inkonsekwente verwysing na die gesin as syne 

byvoorbeeld "die", "my", asook om hulle op 'n plek/punt/tydstip weg van horn te 

plaas ("daar te bou", "daaraan werk"). Dit is verder duidelik dat S1 die huis en 

die werk as twee werelde beleef in posisie tot mekaar - 'n gaping wat hy poog 

om aan te spreek wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word. 

S1 se manier van relasie met die wereld ontvou tematies as 'n onpersoonlike 

verstandelike aktiwiteit ("dink") waar hy sy gewaarwordinge probeer orden. 

Wanneer die vraag na lewenssin aangebied word, beskryf S1 'n behoefte om 

homself in relasie met die wereld te verander en 'n nuwe plek te vind. S1 kom tot 

die gevolgtrekking dat verandering en nuwe bewoning van die wereld 

("herposisioneer") alleenlik kan plaasvind indien sy landskap gegrond is op 'n 

ander stet reels en die ruimtelike struktuur van die beeld ("droom"). Hy sal 

alleenlik kan verander indien hy beeldend teenwoordig in die wereld is. S1 

beleef die wereld as 'n onvriendelike landskap om te bewoon. S1 beleef 

tematies die wereld geometries en meetkundig ("kante/sye") met ander woorde 

iets wat konkreet, meetbaar, letterlik is en waar prioriteite voorrang geniet. Hy 

tree in relasie met hierdie landskap op 'n onpersoonlike wyse (" 'n mens"). Hy 

skep dus afstand tussen horn en die wereld of is dus vervreemd van die wereld. 

S1 beskryf sy Dasein as 'n wanbalans, ("skuins/verkeerd/verdraai"). S1 beleef 

homself as slagoffer, veral ten opsigte van sy werk in relasie met die 

ongebalanseerde wereld. S1 kom dus tot die besef dat hy in relasie met die 
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wereld nie outentiek leef nie ("verkeerd"). 

81 doen 'n beroep op 'n transpersoonlike entiteit ("Here"), maar op so 'n wyse 

dat hy steeds kognitief ingestel is teenoor hierdie entiteit. Hy beredeneer die 

sekuriteit van vaste oortuigings gesetel in hierdie entiteit, wat dit kan meebring. 

81 ervaar na bogenoemde beskrywings van die fenomeen 'n behoefte om sy 

denkprosesse te reinig (reinigingsritueel) en sy bewoning van die wereld as 'n 

gesuiwerde, estetiese moontlikheid in die vooruitsig te stel ("mooi, skoon"). 

6.2 SUBJEK TWEE 

Vervolgens word 8ubjek 2 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.2.1 Stap 1: Verbatim gesprek: 82 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef? 

{8tilte} 

Bedoel jy in my werk of in my privaat lewe, nie-werklewe? 

Totaal - die totaal 

Ja, dis eintlik 'n baie moeilike vraag vir myself . .. Ek gaan daaroor wil dink, want 

dis nogal 'n redelike ... redelike ... Mens wonder of mens sal aanhou werk ... Ek 

vermoed ek sal nie ... ek vermoed ek sal nie aanhou werk nie. 
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As ek net 6 maande oor het om te leef, sal ek ... sal dit onwaarskynlik wees dat 

ek sal werk. Ek sal my tyd spandeer met ... saam met my vrou en my kind en die 

goed wat vir my werklik lekker is. 

Wat is die goed wat vir jou werklik lekker is? 

Wei, die goed wat jy in jou eie tyd doen. Soos ek se, tyd wat jy ... wat jy by jou 

huis spandeer en so aan. Natuur ... {lag} aan die ander kant die ... die rede 

hoekom dit lekker is, is omdat dit soveel in kontras is met die tyd wat jy by die 

werk spandeer en dis natuurlik hoekom. As ek 6 maande oar het om te lewe, 

wonder mens nou of daai 6 maande nou so lekker sal wees sander om te werk. 

Maar die geed wat vir 'n ou lekker is, is om ... wat vir my persoonlik lekker is, is 

om ... ag, iewers te wees waar daar so min mense as moontlik is - die veld, te 

gaan jag, of te gaan visvang, sulke tipe goed. 

6.2.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: 5 2 

S2 tree tematies in hierdie protokol in 'n relasie met homself. Hierdie relasie 

word gekenmerk deur te "wonder", met ander woorde 'n relasie gekenmerk deur 

bepeinsing oor iets buitengewoons wat nie met die verstand alleen verklaar kan 

word nie en waaroor hy graag meer wil weet. Kenmerkend van die relasie is om 

te "dink" en rede ("redelik"), met ander woorde 'n relasie gekenmerk deur 

verstandelike aktiwiteit om die ontvouing van die wereld te orden. Die ervaring 

van emosies van kommer en inspanning ("moeilik"), neerhalendheid en 

minagting ("ou"), afkeuring, medelye en smart ("ag") asook "lekker" kom voor. 

lnkonsekwente verwysings na die self, soms "ek", "jy", "'n mens"," 'n ou" ontvou 

ook. 

Gekonfronteer met die vraag na lewenssin, beskryf S2 sy relasie met sy werk 

deur inkonsekwente verwysings na hierdie werk byvoorbeeld "my", "die werk", 
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asook as 'n onpersoonlike relasie, ("die tyd", "jy", "die werk") waar hy 

fisies/intellektueel deelneem aan 'n gemene doelwit ("werk"). S2 beskryf sy 

gevoel ("vermoed") dat hy in die toekoms ("sal") nie sal voortgaan om te werk 

nie, aangesien dit nie in ooreenstemming met die werklikheid is nie 

("onwaarskynlik"). Hy kontrasteer sy werkwereld ("my werk") teenoor ("of') sy 

nie-werklewe ("privaatlewe") en beskryf hierdie twee werelde as in kontras met 

mekaar. S2 beleef die werk en sy privaat lewe as twee werelde in posisie tot 

mekaar - 'n gaping wat hy poog om aan te spreek wanneer hy met die vraag na 

lewenssin gekonfronteer word. S2 se relasie met sy werkwereld word tematies 

gekenmerk deur enersyds 'n onpersoonlike relasie in terme van tyd ("die tyd") 

teenoor andersyds 'n persoonlike relasie in terme van tyd ("my tyd", "eie tyd") in 

sy privaatlewe. Kenmerkend van hierdie relasie is 'n spanning wat in stand 

gehou word tussen die werk en privaat polariteite. S2 bevraagteken ook die 

invloed van werklewe op sy ervaring en bewoning van die wereld as aangenaam 

en sinvol. 

S2 tree ook tematies in relasie met sy gesin. Hierdie relasie word gekenmerk 

deur 'n behoefte om die verlede, hede en toekoms, as eenheid/'n gedeelte van 

tyd ("tyd") te gebruik en aan te wend ("spandeer") saam met sy eggenote en 

kind. Hy beskryf 'n toekomsgerigtheid ten opsigte van sy relasie met sy gesin en 

stel dat hy tyd "sal" spandeer met hulle. S2 ervaar ambivalensie waar hy 

enersyds tyd met sy gesin, in persoonlike relasie ("my tyd, my vrou") wil 

spandeer, maar andersyds in onpersoonlike relasie tree in terme van tyd en sy 

huis ("jou tyd, jou huis"), as die houer/nes van die gesin. S2 ervaar ook 

polarisasie in sy privaatlewe waar hy onderskeid tref tussen sy gesin en "dit wat 

vir horn werklik lekker is". 

S2 se relasie met die wereld ontvou tematies enersyds as 'n verstandelike 

aktiwiteit, waar hy sy gewaarwordinge probeer orden, ("dink") en andersyds as 'n 

bepeinsing wat nie met die verstand alleen verklaar kan word nie ("wonder''). 
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Enersyds ontvou 'n onpersoonlike relasie (" 'n mens") met tyd en die ontologiese 

werklikheid van wesens wat groei, bloei en doodgaan ("lewe") en andersyds 'n 

persoonlike relasie daarmee ("my, eie"). S2 beskryf die wereld as gepolariseerd 

met vlakke en sye ("kant"). Aan die een kant is 'n landskap in onveranderde 

toestand, met alles daarop wat nie deur die mens gemaak is nie asook die mens 

as geskape wese met 'n eie geaardheid, aard, aanleg en karakter ("natuur"). S2 

ervaar die beliggaming en bewoning van hierdie landskap as outentiek 

("natuurlik") in ooreenstemming met die werklikheid en aangenaam. Die dryfveer 

en oorsaak ("rede") van die aangenaamheid ("lekker") is omdat dit in soveel 

kontras met die ander kant is. Die ander wereld word deur S2 met geestelike en 

liggaamlike inspanning bewoon ("werk"). Wanneer hy met die vraag na 

lewenssin gekonfronteer word, tree hy in onpersoonlike relasie met hierdie 

landskap. S2 skep dus afstand tussen horn en die wereld en is vervreemd 

daarvan. 'n Onvermoe/onwilligheid om die landskap wat as aangenaam bewoon 

word, 'n naam te gee ("goed") kom voor. Die onpersoonlike relasie met dit ("die 

goed") dui op afstand tussen horn en hierdie landskap of is dan vervreemd 

daarvan. S2 beskryf hierdie ("goed") wat aangenaam is, op persoonlike 

karaktervolle wyse ("persoonlik") as om op 'n onbepaalde, onbekende plek erens 

te wees ("iewers") waar daar nie baie mense ("min") is. S2 beskryf hierdie 

"iewers" as 'n bewerkte, onbeboste gebied of streek weg van 'n stad, of dorp. 

Hy skep dus afstand tussen horn en andere en nabyheid met die aarde. S2 

beliggaam hierdie "iewers" aktief in die toekoms ("gaan") deur sy handelinge 

("jag en vis te vang") te beskryf. Wanneer hy met die vraag na lewenssin 

gekonfronteer word, is S2 beeldend en aktief teenwoordig in hierdie toekomstige 

landskap waar hy in 'n bepaalde toestand van beweging kom deur horn gereed 

te maak ("gaan"). Onkonsekwentheid in die relasie met tyd kom voor naamlik 

"my, eie" teenoor "die, tyd" asook "nou", "daai", "nou", wat dui op nabyheid/die 

hede teenoor fisiese verwyderdheid/die tydstip weg van horn. 
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6.3 SUBJEK ORIE 

Vervolgens word Subjek 3 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.3.1 Stap 1: Verbatim gesprek: 5 3 

You are going to die in six months' time. How are you going to spend these last 

six months? 

First of all, I will be with my family. Um ... I suppose this is the only people that 

really matter to me, so I don' t think I want to spend the last 6 months of my life 

with anybody else, but my family, and I think the greatest thing in my life is my 

religion. So I suppose I will make work of spending more time, doing what I am 

suppose to do with my religion or perhaps ... praying for my salvation and ... I 

think that is very important in our lives is to give charity, so perhaps sort out my 

financial side and see how much I can dispose of for charity. 

Um ... maybe look at my parents and sort out their affairs for them a bit before 

something happens to me. See to it that my kids are sorted out in a way .... I 

don't think I worry too much about the big ones. Maybe just the little one, worry 

that ... or see to it that I can find somebody to look after him when I am not here. 

I think that would be the thing that will trouble me perhaps for the last six months. 

My little one, because he is still young. The big ones are quite independent 

indeed and they' II be able to cope with ... maybe not cope, but I suppose they 

will accept it. It would be, I think, quite an adjustment for the little one, so I will 

have to make ... real ... quick set arrangements to see to it that he's perhaps kept 

in the same situation that he in and this is continued in his life and no great 

upheavals. 
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And then I think I said about - and then I would like to sort my parents' business 

out and look at everything, not that I can do much, see to it that their things are 

sorted out, perhaps. 

6.3.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: 5 3 

Wanneer die fenomeen van lewenssin aangebied word, tree S3 in relasie met 

haarself. Hierdie relasie word gekenmerk deur "think", met ander woorde 

verstandelike aktiwiteit om die ontvouing van die wereld te orden asook 

"suppose", met ander woorde verstandelike aktiwiteit van geneig wees om te 

dink as gevolg van 'n gebrek aan kennis. 

S3 kan in relasie tree met dit waarvoor die fenomeen staan indien dit 

verstandelike aktiwiteit behels ("think/suppose"). Tematies is die ontvouing van 

"maybe, perhaps", met ander woorde haar bewoning van die wereld word 

georden in ooreenstemming met waarskynlikheid (in accordance with possibility). 

Die belewenis van angs en bekommernis ("worry", "trouble me") ontvou terwyl 

daar deurgaans 'n persoonlike relasie met die "I" gehandhaaf word. 

S3 tree ook in relasie met haar gesin, wat gekenmerk word deur die behoefte om 

meer tyd aan haar gesin te spandeer, as die belangrikste mense in haar 

bewoning van die wereld ("first of all", "matter to me"). Kenmerkend is die 

groepering van haar kinders in soorte/groepe ("the big ones", "the small one"). 

S3 skep afstand tussen haar en die grater kinders, wat as onafhanklik 

("independent indeed", "able to cope") beleef en onpersoonlik beskryf word. 

Kenmerkend is 'n persoonlike, innige nabye relasie ("my little one") met haar jong 

seun ("he"), en die begeerte om sy bewoning van die wereld te orden ("sort out"), 

te handhaaf ("kept in the same situation") en enige groot ontworteling te voorkom 

("no upheavals"). Die ambivalensie in afstand (verheid, nabyheid) word 

ondersteun deur inkonsekwente verwysings na haar gesin ("my kids", "my 
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family", "the big ones"). S3 skep dus afstand tussen haar en haar ouer kinders 

en is vervreemd van hulle. 

Wanneer die vraag na lewenssin aan S3 gestel word, tree sy ook tematies in 

relasie met andere. Kenmerkend van hierdie relasie is dat dit 'n onpersoonlike 

relasie ("our lives") is, wat S3 as onbelangrik in haar bewoning van die wereld 

beskryf ("don' t want ... spend ... with anybody else"). Hierdie relasie word in 

belangrikheid ondergeskik gestel aan haar gesinsrelasies ("my family ... the only 

people . . . really matter to me"). Die vrywillige gee van liefde, finansies en 

goedhartigheid aan andere ("charity") word as belangrik geag ("very important") 

maar S3 beskryf slegs haar intensie om finansieel te deel met andere ("financial 

... dispose of') - met ander woorde sy skep afstand tussen haar en andere. 

S3 tree ook in relasie met die wereld wat sy beliggaam en bewoon. Hierdie 

relasie word gekenmerk deur 'n behoefte om haar landskap te orden ("to sort 

out"), veral met betrekking tot haar kinders, ouers en finansies. Kenmerkend 

ontvou die handeling van "see to it", "look at", met ander woorde die waarneming 

van haar landskap, wat dui op 'n gestruktureerde en georienteerde ruimte. S3 

neem haar wereld waar as geometries, met kante ("side" - consisting of each of 

the more or less flat surfaces bounding an object). Kenmerkend is 'n persoonlike 

relasie ("my ... side"), met ander woorde sy skep nie afstand tussen haar en haar 

wereld nie, en is nie vervreemd daarvan nie. S3 ervaar en beskryf die bewoning 

van die wereld as geplant op grondvlak wat verplaas en ontwortel kan word 

("upwards" - an upward displacement/the act or an instance of heaving up) -

met ander woorde die posisie van onder/laag teenoor om opgelig/boontoe te 

gaan. Sy beskryf die teenwoordigheid van toeval in haar bewoning van die 

wereld {"something", "happens" - some unspecified or unknown thing occur by 

chance or otherwise especially the experience of unwelcome fate), met ander 

woorde sy voel uitgelewer aan hierdie "something" en is hier dus sprake van 

ondergeskik wees aan 'n groter krag/slagoffer wees. S3 se bewoning van die 
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wereld word ook gerig deur wat ("suppose to do") van haar verwag word/vereis 

word/sy behoort te doen, asook wat moreel reg en billik is ("just"). Sy verloor 

haar individuele identiteit en beskryf haarself as deel van 'n groep ("in our lives") 

- met ander woorde 'n morele verwysingsraamwerk buite haarself gevestig, 

maar waarmee sy in relasie kan tree. Teenstrydigheid met betrekking tot haar 

aktiewe bewoning van die wereld kom voor. Aan die een kant bewoon sy die 

wereld aktief ("make work", "sort out", "dispose", "to make real quick set 

arrangements") teenoor 'n ervaring van passiwiteit ("not that I can do much"). 

Haar bewoning van die wereld word gekenmerk deur die integrasie van 

historiese tyd ("parents"), die hede, en 'n toekomsgerigtheid ("will be"). Hierdie 

toekomsgerigtheid strek verder as haar bewoning van die wereld as lewende 

wese en sluit in 'n bewoning van die wereld daarna - met ander woorde 'n reis 

wat voortgesit word ("salvation"). 

5 3 tree ook in relasie met 'n transpersoonlike entiteit ("my religion" - the belief 

in a superhuman controlling power, especially in a personal God entitled to 

obedience and worship), maar op so 'n wyse dat sy steeds kognitief ingestel is 

teenoor hierdie entiteit ("think"). Kenmerkend is 'n persoonlike relasie met 

hierdie transpersoonlike entiteit en die beoefening daarvan ("my religion", "my 

salvation"). Die teenwoordigheid van 'n morele verwysingsraamwerk ("suppose 

to do") wat uitspel wat van haar verwag word/vereis word/sy behoort te doen tree 

tematies na vore. Die behoefte om haarself posisioneel te verlaag ("praying") in 

relasie met hierdie transpersoonlike entiteit, en haarself ondergeskik te stel 

("religion" - obedience) ontvou ook tematies. 53 ervaar die behoefte om hierdie 

relasie in die toekoms aktief met fisiese en geestelike inspanning ("make work") 

te beoefen en te beliggaam asook om in die toekoms 'n groter gedeelte van haar 

tyd aan hierdie relasie te spandeer ("spending more time"). Kenmerkend is 5 3 se 

kognitiewe beredenering ("think") dat hierdie relasie van uitermate belang vir 

haar is ("greatest thing in my life"). 
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6.4 SUBJEK VIER 

Vervolgens word Subjek 4 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.4.1 Stap 1: Verbatim gesprek: S4 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy die laaste ses maande leef? 

{lag} 

Ja, kyk ... dis nou, dis nou ... flippen interessant, ne ... dat jy ... want ek weet nie 

of jy nou weet wat met my gaan gebeur oor die volgende jaar of twee nie? 

Vertel vir my. 

Ja. En dit is dat ons het nou al klaar 'n besluit geneem om te doen wat baie 

ander mense doen en dis 'n downshift- om bietjie iets anders te doen, om bietjie 

anders te leef. Want as jy kyk hoe leef ek op die oomblik, is dit net nie ... spot-on 

in terme van tyd en kwaliteit, tyd weg van die huis af, kwaliteit tyd by die huis ... 

dis net nie die moeite werd om so aan te gaan nie. So, ons het nou in elk geval 

... en dis nou nog 'n bietjie 'n vertroulike situasie . . . baie min mense weet 

daarvan. Dis net ek en my vrou en kinders ... nie eers al die kinders weet dit, en 

my baas. Dis al. Wat gaan beteken dat ek gaan in die volgende 6 maande dalk, 

uit diens tree met 'n konsultasiekontrak vir twee jaar. En daarna sal ons die 

Gauteng distrik verlaat. En ek gaan 'n besigheid in die Wes Kaap begin. Dis 

deel van die beplanning. Jy weet ons het eiendom in die Wes Kaap. So, dit 

moet nou net ontwikkel word. Okay, goed ... dis nou net 'n bietjie agtergrond. 

As jy vir my nou se wat gaan ek doen in die volgende 6 maande, as dit die 

situasie is, dan sal 'n ou moet kyk na die vele dimensies waarbinne ek en jy 
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funksioneer. En daar's in my lewe, glo ek, so 4/5 dimensies wat belangrik is. 

Daar's 'n religieuse dimensie, daar's 'n fisiese gesondheidsdimensie, daar's 'n 

sosio-maatskaplike dimensie, daar's 'n sielkundig-emosionele dimensie, 'n 

ekonomies aktiewe dimensie (want dis ook belangrik) - so, dan sal ek om elkeen 

van daai goed 'n raampie moet gaan omtrek en se: Wat is in daai dimensie vir 

my belangrik, en dan om die raakpunte uit daai dimensies te identifiseer sodat dit 

kan met die ander goed interact. So, nou wat is die dryfvere, ne? 'n Ou se 

dryfvere, in die eerste instansie, sal seker jou waardesisteem wees uit 'n 

religieuse dimensie. 'n Ou moet daarna gaan kyk en jy weet wat in ons 

gemeenskap gebeur het die laaste paar weke, wat nie by 'n ou verbygaan nie. 

Dis iets wat vir jou raak, ne. Ek bedoel: Daai ou het nie ses maande oor gehad 

nie, het die ses maande kennis gehad nie. *So, daarom moet 'n ou lewe asof 

elke dag is 'n ... is die ses maande periode. So, opnuut sal ek moet kyk (en ek 

wil oor myself praat, nie oor 'n mens of 'n ou nie) ek sal baie beslis dan nou 

daarna kyk en dit opskerp en verbeter en sorg dat die verhouding - my 

verhouding met my God - in die eerste instansie reg is. En daaruit vloei my 

verhouding met my ... met my mense in my huis. So, dis 'n baie akute en 'n 

primere dimensie waarna 'n ou moet gaan kyk. Dan gaan kyk jy na al die ander 

dimensies en se: Nou maar okay, as dit dan nou so is dat ek dan nou nie die 

vrug op my arbeid sien nie, en ek gaan nou oor ses maande nie hier wees nie, 

dan sal ek wil deel met my huisgenote en my pelle die ervarings wat ek al in die 

lewe gehad het. Want ek het wonderlike ervarings gehad. Ek was etlike kere 

oorsee, ek was ... ek is in 'n baie dinamiese bedryf wat baie goed gebeur het, ek 

het voorregte gehad wat baie min ander ouens gehad het (en ek se dit met 

respek), maar ek sal graag daai goed wil deel. Want dis nie geed wat ek saam 

met my wil graf toe neem nie. Dis goed wat ander mense - veral my kinders -

dat dit iets aan hulle kan doen, en die lesse wat ons daaruit geleer het, en dit 

met hulle deel. Ook die humor, die snaaksheid van baie van daai goed. Daar's 

baie snaakse goed wat met my gebeur het en ... ek sal graag dit wil nalaat. So, 

okay. Dan sal 'n ou nou gaan kyk om seker te maak dat jou naas .. . jou 
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afhanklikes, jou naasbestaande afhanklikes, dat finansieel hulle dinge vir hulle 

reg is, want jy het ook daai verantwoordelikheid om te sorg dat daar 'n klomp 

goed in plek is vir ... jou afhanklikes en ... toevallig het ons 'n jaar of wat gelede 

... het ons ons testamente laat hersien en gekyk weer na hoe die hele ding lyk 

voor ek en my vrou oorsee was, so ... toe' t ons nou gekyk of al daai goed reg is 

... so, dit is redelik okay. So, daai ding is reg. Maar dan meet 'n mens gaan kyk 

na suiwere finansies, kontant op hande. Hoe gaan hulle leef? Hulle meet brood 

en melk koop, hulle meet 'n ryding he, hulle meet 'n huis he. So, die basics meet 

'n mens gaan in plek sit. 

Dan . . . 'n ander dimensie wat seker dan nou nogal belangrik is, is jou eie 

voorbereiding van jou gesin, ne. As ek nou kennis kry - as jou stelling sou waar 

wees, en ek hoop nie jy't inside information, kontak met ... jy weet ... hoe die 

dinge werk nie - maar, dat 'n mens dan nou ook gaan kyk na hoe ... wat die 

impak gaan wees op jou extended family en dit is socs 'n klip in 'n dam water. 

Hy gaan sulke rimpelings he. En 'n mens het tog ook 'n verantwoordelikheid om 

... om daai verhoudings reg te maak. Ek het nie vyande nie. As daar mense is 

wat my vyande is, dan's ek onbewus daarvan. Maar socs ek hier sit, kan ek nie 

vir jou se - ek het moeilikheid met mense, wat ek meet gaan regmaak nie. Ek is 

nie so tipe ou wat kwaad is vir 'n buurman of 'n ... 'n ... 'n verhoudingsprobleem 

met kollegas by die werk wat ek nou skielik meet gaan hand om blaas loop en 

pelle-pelle regmaak en verhoudings regmaak. Ek het nie sulke geed, waarvan 

ek weet nie. Daar mag ander ouens wees wat so oor my voel, {lag} maar ek het 

nie grudges ... of ek het nie issues met ander ouens nie. So, maar afgesien 

daarvan, sal ek tog met my extended family, sal ek tog 'n bietjie nog gaan kuier 

en nie doen wat ek met my kinders sal doen nie - om te deel uit my eie lewe nie 

- maar net om so ... om die land so bietjie te reis en by alma I weer aan te ry en 

'n koppie tee te drink, of 'n bier te drink of 'n glasie wyn te drink, en so aan. Net 

om ... net om so bietjie uit te reik na hulle toe. So, dis op die grater sosio

maatskaplike vlak. En dan's daar nog 'n paar pelle by wie ek ernstig wil gaan 
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kuier, oor ... ou studentepelle of kollegas, werkskollegas ... en met hulle 'n sak 

sout op te eet. Daai "onthou jy-stories". En onthou jy dit ... en onthou jy dat ... , 

want daar's nice stories, sulke kampvuurstories random 'n bottel rooiwyn - die 

nag deurgesels oor sulke goeters. Ek sal dit wil graag, baie graag wil doen. Jy 

... sal seker as jy nou die goed weer luister op daai masjien van jou hoor dat ek 

wil deel. Ek's nie 'n ou ... ek dee I altyd ... ek's altyd ... ek's nie gregarious nie ... is 

nie joviaal tot die ends the green nie, maar wil graag my ervarings deel. Ek se 

dit nie omdat ek ... omdat ek 'n opgeblase ego het nie. Dis hoegenaamd nie wat 

ek bedoel nie. Dis dat ... ek het die geleentheid gehad om vir 52 en ek gaan nou 

nog ses maande oorhe .. . 52 en 'n half jaar {lag} het die Here vir my die 

geleentheid gegee. En ek het met niks in die wereld gekom nie, en ek gaan hier 

uit met 'n klomp goed, en ek wil dit graag vir ander ouens net deel. 

* Hui leraar is in 'n motorongeluk oorlede. 

6.4.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: 5 4 

S4 tree tematies in relasie met die navorser wat die fenomeen aanbied deur 

haar kennisname van sy bewoning van die wereld ("jy weet") te bespreek, haar 

reaksie te vra ("ne?"), en hulle saam te groepeer ("ons gemeenskap/ek en jy"). 

S4 plaas haar in 'n waarnemer posisie ("kyk") in terme van sy bewoning van die 

wereld asook in 'n vertrouensposisie deur "vertroulike" inligting met haar te deel. 

Kenmerkend van die relasie is dat S4 haar as "binne" posisioneer, wat in kontak 

met "iets", "krag" ("hoe dinge werk, inside information") is, en die verwagting 

("hoop") uitspreek dat navorser nie die fenomeen sal aanbied aan horn as 

buitestaander nie. Die navorser se bewoning van haar landskap in terme van 

omvang ("dimensies") word deur S4 waargeneem. S4 stel dat dit moontlik ("as") 

is om in relasie te tree met dit wat die fenomeen voor staan, aangesien dit nie in 

stryd met die werklikheid is nie ("waar stelling"), en aanvaar dit waarvoor die 

fenomeen staan as 'n gegewe ("52% jaar"). Tog spreek hy sy verbasing en 
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belangstelling oor die fenomeen ("flippen interessant") uit in 'n moontlike paging 

om die afstand in die gedeelde ruimte te verklein. 

S4 tree tematies in hierdie protokol in relasie met homself. Hierdie monologiese 

relasie word gekenmerk deur "so", "goed", "okay', met ander woorde 'n relasie 

gekenmerk deur voldoening/verbasing/goedkeuring/dis genoeg. lnkonsekwente 

verwysings na die self - soms "ek, jy, 'n mens, 'n ou", asook verwysing na "ek" 

as individu en "ons" as deel van 'n groep ontvou. Die noodsaaklikheid/ 

verpligting/gedwongenheid ("moet") om "te kyk" met ander woorde sy bewoning 

van die wereld soos wat dit van oomblik tot oomblik ontvou, waar te neem 

ontvou tematies. Kenmerkend is die handeling om "te eeUte drink" - met ander 

woorde deur die mond in te neem. Die handeling om horn gereed te maak/in 'n 

bepaalde toestand van beweging te kom, ontvou ("gaan"). 

S4 ervaar sy landskap en wereld metafories as " 'n klip in 'n dam water" wat in 

posisie verlaag deur na die bodem te sink, met homself as die harde sentrum 

("klip") van sirkelvormige golwings ("rimpelings"). 

S4 ervaar sy bewoning van sy wereld as nie outentiek nie/nie "in die kol nie"/nie 

spot-on nie en dat dit nie die inspanning loon om hierdie bewoning voort te sit 

nie, aangesien hy nie die resultaat van sy arbeid/inspanning van liggaam en 

gees om iets te verrig, met die gees/verstand waarneem nie ("vrug op arbeid 

sien nie"). 

S4 beskryf 'n vasgestelde, toekomsgerigte, gefinaliseerde plan, waar die keuse 

gemaak is en die ander bewoning van die wereld georden word. Die nuwe 

bewoning van die landskap word gekenmerk deur om posisioneel en ruimtelik in 

die wereld van bo na ender te beweeg, speed te verminder deur uit sy werk te 

bedank ("downshift, te sit om kampvuur''), asook om die aarde ("grand") te 

bewoon en tot volle groei te bring ("ontwikkel"). S4 beskryf ook om as persoon 
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wat raad gee/ raadpleging ("konsultasie") die wereld te bewoon. Wanneer 

gekonfronteer met die fenomeen, beskryf S4 die besluit as van weinig belang wat 

buite die hoofstroom van gebeure is/omstandighede wat voorafgaan en 'n 

bepalende rol speel ("agtergrond"). 

S4 beskryf die omvang van die ruimte van sy lewenskring/landskap geometries 

wat in vele afmetings ("dimensies") georden is, interaktief raakpunte het, 

buitelyne het ("raampies"), en beraam kan word. Hy plaas hierdie orrivang van 

die landskap op 'n plek/punt/tydstip weg van horn ("daardie", "daai"). S4 ervaar 

die godsdienstige maat ("religieuse") as die hoogste in prioriteit en ("eerste 

instansie") die beweegrede ("dryfveer") wat horn tot 'n daad beweeg. Hy beskryf 

die teenwoordigheid van die strewe na welvaart as van groat betekenis 

("ekonomiese belangrik"). Die omvang van die landskap sluit ook in 'n 

natuurlike/liggaamlike toestand van gesond wees ("fisies gesondheids"); die 

saamleef in 'n groep ("sosio-maatskaplik") asook die maat betreffende die wil, 

gevoel en gedagte en aard van emosie ("sielkundig emosioneel"). 

S4 beskryf die bewoning van die landskap as 'n reis met 'n intrede in en uittrede 

uit hierdie omvang van die geometriese ruimte van die lewenskring, waarbinne 

hy van 'n toestand van nutteloosheid ("niks") 'n vormlose massa "klomp" goed, 

wat sou kon dui op sy ervarings, bygekry het. S4 beskryf die behoefte om deur 

die landskap van sy psige ("deur die land") te reis en ervaar dit as onkundig, 

donker, ongemanifesteerd en in 'n fase tussen die vorige en volgende dag 

("nag"). S4 ervaar die reis deur die wereld ("histories en toekomstig") as gunstige 

omstandighede ("geleentheid") wat sonder vergoeding aan horn geskenk 

("gegee") is deur 'n transpersoonlike entiteit ("Here"). S4 beskryf die 

behoefte/nodigheid om hierdie wereld te bewoon in die toestand en tydruimte 

waarin die ontologiese werklikheid van uittrede uit ruimte plaasvind ("sterf') en 

die nodigheid om homself voor te berei. 
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Wanneer 54 gekonfronteer word met die vraag na lewenssin, tree hy ook 

tematies in relasie met sy gesin en familie. 54 beskryf sy relasie met die gesin 

as nie-outentiek ("nie spot-on") wanneer die afstand tussen hulle sowel 

verwyderd ("weg", "daar") as naby ("by") is, en voortvloei uit sy relasie met 'n 

transpersoonlike entiteit. 54 beskryf 'n gewigtige plig/verpligting 

("verantwoordelikheid") om hierdie relasie te herstel/in orde te kry ("regmaak"). 

'n Behoefte om asseblief/klein hoeveelheid ("bietjie") die hand uit te strek 

na/teken van versoening ("uit te reik"), met ander woorde om die afstand te 

verklein, ontvou ook tematies. 54 beskryf 'n vertrouensrelasie met sy eggenote 

en sommige van sy afstamrnelinge ("vertroulike"), maar die afwesigheid van 'n 

vertrouensrelasie met sommige van sy afstammelinge ("nie eers al die kinders") 

kom ook voor. 54 tree in dubbelsinnige relasie met sy gesin ("afhanklikes"). Hy 

ervaar enersyds 'n behoefte om die afstand tussen hulle te verklein ("uit te reik") 

en andersyds 'n gewigtige plig (''verpligting") om deel te word van hul versorging 

("te sorg"). $4 spreek die verpligting ("verantwoordelikheid") uit om die gesin en 

familie vooraf gereed te hou ("voor te berei") en hul materiele wereld te orden 

("testament, ryding, huis, geld op hande"). 54 ervaar die ordening van die 

materiele wereld as noodsaaklik/verpligtend/gedwonge ("moet") en die 

fundamentele basis ("basics") as goed, billik ("reg") wat sy gesin in staat sal stel 

om in die toekoms die wereld te bewoon. 54 tree ook in dubbelsinnige relasie 

met sy familie ("extended family"). Hy ervaar enersyds 'n behoefte om die 

afstand tussen hulle in 'n klein hoeveelheid ("bietjie") te verklein ("uit te reik"), 

maar andersyds om nie 'n stuk van homself aan hulle te gee nie ("te deel"). 54 

se ambivalensie is sigbaar in die inkonsekwente verwysings na die gesin en 

familie as syne ("die", "my"). 

Ten spyte daarvan dat 54 homself beskryf as nie-sosiaal/nie lief vir 

geselskap/nie gesellig/not living in communities ("nie joviaal, nie gregarious") 

spreek hy die behoefte uit om 'n stuk van homself met sy gesin te deel, maar nie 

met sy familie nie. $4 beskryf dit wat hy wil deel as heerlik/besonder aangenaam 
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(''wonderlik"), maar plaas dit op 'n punt/plek/tydstip weg van horn ("daai"). $4 

beskryf die begeerte om sy historiese ondervindings/kennis/belewenisse/ 

bedrewenheid wat hy in die bewoning van die wereld verwerf het ("ervarings"), 

die vermanings/waarskuwings/gedeeltes wat geleer is ("lesse"), sy 

lewenshouding waarin die onvolkomenheid en teenstrydighede in die lewe en in 

die menslike natuur met meegevoel benader en begryp word ("humor"), asook 

die koddigheid/eienaardigheid/abnormale/grappigheid ("snaaksheid") van vele 

van sy ervarings te deel. $ 4 beskryf hierdie ervarings as 'n vormlose saak van 

betekenis ("iets"), ("klomp goed") wat 'n impak op sy afstammelinge het 

("kinders"). $ 4 spreek die begeerte uit om nie hierdie ervarings na die ruimte 

waarin 'n dooie begrawe word ("graf') mee te neem nie ("saam"). $4 beskryf die 

behoefte om 'n psigologiese erfporsie na te laat/merk te maak. Die fokus 

verskuif dus van 'n relasie met die gesin na sy eie behoeftes -'n relasie met 

homself, dus. 

Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, tree $4 ook in 

relasie met andere buiten sy familie en gesinskring. In sy bewoning van die 

wereld spreek $4 die begeerte uit om te handel in ooreenstemming met die 

handelinge wat vele mense uitvoer ("wat baie ander mense doen"). Hy tree in 

onpersoonlike relasie met andere ("ouens, die ou") en spreek die begeerte uit 

om nie die afstand tussen horn en andere te verklein ("hand om die blaas") nie. 

Hy tree in ambivalente relasie deurdat hy wel die begeerte uitspreek om 'n stuk 

van horn te gee ("te deel"), met ander woorde psigologies 'n merk te maak. $4 

beskryf sy relasie met manlike andere as nie haatdraend/kwaad/moeilik 

("vyande, issues, grudges") nie, gebaseer op sy grondvorm ("so tipe ou"). $ 4 

beskryf die moontlikheid van gebrekkige relasies en dat daar manlike andere 

("ouens") is wat horn haat. Hy plaas hierdie "ouens" op 'n plek/punt/tydstip weg 

van horn ("daar mag ouens wees). S4 beskryf dat hy dit nie bewustelik ervaar 

nie ("onbewus"), nie kan verbaliseer nie ("se nie") en dat dit nie in aanmerking 

geneem moet word nie ("afgesien"). $ 4 tree in persoonlike vertrouensrelasie met 
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sy werkgewer ("my"), wat hy as sy besitter, eienaar/beskikker ("baas") beskryf. 

S4 ervaar en beskry.f met eerbied dat hy in die verlede ("was") en hede ("is") in 'n 

onderneming was/is wat vol beweging ("dinamies") was en dat hy posisioneel 

bokant ander persone begunstig was ("voorregte"). Wanneer hy met die vraag 

na lewenssin gekonfronteer word, en die uittrede uit die ruimte van lewenssirkel 

beskryf S4 hierdie ingreep as roerend ("nie verbygaan, raak") maar bly in 

onpersoonlike relasie met die persoon ("die ou"). S4 spreek die begeerte uit om 

in persoonlike relasie te tree met 'n paar vriende uit die verlede ("studentepelle") 

en werk ("kollegas") en die aangename gebeurtenisse/leuens van die verlede 

("stories") te herleef. S4 beskryf dus 'n paging om tye in die hede te in,tegreer 

deur die herleef en vertel van historiese gebeurtenisse. Die fokus verskuif dus 

van 'n relasie met 'n paar vriende na 'n behoefte van en relasie met homself. 

S4 tree ook tematies in relasie met 'n transpersoonlike entiteit. Wanneer die 

vraag na lewenssin gevra word, beskryf S4 die vasbeslote intensie om voor 

ander handelinge hierdie relasie in die toekoms ("eerste instansie") waar te 

neem ("daarna kyk"). Hy beskryf die vasbeslote intensie om hierdie relasie te 

herstel, lewendiger te maak en wat verkeerd is deur met wat reg is, te vervang 

("opskerp, verbeter") en te strewe om dit na sy beste vermoe te doen ("te sorg"). 

S4 beskryf die hoedanigheid wat iets wenslik of nuttig maak ("waardesisteem") as 

deel van 'n godsdienstige omvang ("religieuse dimensie"). S4 ervaar die relasie 

met hierdie transpersoonlike entiteit as 'n omvang ("dimensie") wat met die 

eerste beginsels te· doen het of vroeg al ontstaan het ("primere"). Dubbelsinnige 

en inkonsekwente verwysings na hierdie relasie byvoorbeeld "my God" "jou 

waardesisteem", "'n ou moet gaan kyk" ontvou egter tematies. 

6.5 SUBJEK VYF 

Vervolgens word Subjek 5 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 
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6.5.1 Stap 1: Verbatim gesprek: S5 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef? 

Maretha, ek dink soos ek nou op hierdie stadium lewe. Ek sal uit die aard van 

die saak sal 'n mens ... seker dan konsentreer op dinge wat ... wat ... wat 'n 

bietjie meer belangrik is. Maar ek wil vir jou se ek dink nie ek sal my ... ek sal 

ewe skielik ander dinge begin doen nie. Ek dink ek sal verseker as ek daaroor 

dink ... ja, 'n bietjie meer aandag aan my gesin spandeer, hoewel ek die laaste 

tyd, jy weet, heelwat tyd aan hulle spandeer. Maar daar ... ja ... Dis 'n vraag wat 

'n mens laat dink en wat 'n mens konfronteer, ne. Wat jou ewe skielik laat besef, 

wat sal gebeur as jy regtig? ... Maar as ek in die bree moet oordeel, dink ek nie 

dit gaan enigsins 'n dramatiese verandering in my lewe maak ... in my lewe bring 

nie. 

Jy noem vir my dat jy jou aandag sal spandeer aan die ander belangriker dinge. 

Toe noem jy jou gesin. Wat is die ander belangriker dinge wat jy ook sal doen? 

Uit die aard van die saak, soos jyself weet, staan ek in 'n voltydse bediening by 

Besigheid A* en ... en ... enige bediening is daarop gerig om die Evangelie uit te 

dra en daardie Evangelie te verkondig. Ek dink as daar vir my ses maande 

gestel word as ... as ... finale ... finale datum, of tyd, sou ek ... sou ek regtig 

emstig meer besig ... , werk maak van die verkondiging van die Evangelie en die 

vrymakende liefde van Christus gaan verkondig. Dit gaan tog oor ons opdrag 

dat ons moet heengaan en dissipels gaan maak van mense. Dis tog ons 

primere doel. Ek dink dit sal vir my lekker wees as ek dan voor die Here moet 

verskyn en ek het 'n klompie getuienis en 'n klompie bewyse hier by my. 



356 

Wat is die dinge of die aspekte waaraan jy minder aandag gaan gee? 

Ek sal my bepaald minder bekommer oor finansies . . . van my persoonlike 

finansies. Ek sal vir seker my ... {kug} minder laat omkrap deur mense. Daarby 

bedoel ek dat ek my minder sal ontstel, meer van daardie tyd sal gebruik om ... 

om positief met mense te kommunikeer. Ek dink uit die aard van die saak is dit 

'n geweldige ... geweldige moeilike vraag, want as 'n mens werklik in die diepte 

van hierdie vraag wil inkom, dan het jy so 'n bietjie ... so bietjie oorsigtyd nodig, 

om regtig te gaan dink daaroor. Maar as ek moet oordeel, sommer so vinnig 

moet oordeel, ja, daar is sekere dinge - meer die goed wat gaan oor een vir een 

verhoudinge, persoonlike verhoudings met mense wat 'n ou na sal kyk en 'n 

bietjie meer aandag sal gee. Maar ek sal verseker nie op hierdie stadium ... dit 

sal nie 'n dramatiese ommeswaai in my lewe wees nie. Daarvoor is my 

verhouding met die Here op hierdie stadium vir my baie belangrik en ek dink ek 

lewe naby die Here. Daar's diepte in my verhouding, diepte in my verhouding 

met my medemens, wat daar nie vyf jaar terug was nie. 

Wat is die dinge in jou lewe wat jy kan se: "Dit bring waarde in my lewe." Wat is 

daardie aspekte? 

Ek dink, dis ... om te begin by die begin, is dit gewis my verhouding met die 

Here. Dis vir my primer. Dis vir my die belangrikste. Ek se dit sonder huiwering 

... en nie omdat dit Woordgerig is, en 'n woord vir geleerdes nie. Die Here is vir 

my baie belangrik. Hy is my Anker. Ek is . . . Ek verwys altyd na myself as 'n 

Paulus. Ek het dinge in my lewe gedoen en in 1992 het ek daadwerklik en 

radikaal tot bekering gekom. So, toe ek die Here ontmoet het, het daar in 'n 

kwessie van ... van 'n paar minute, in die kwessie van 'n paar sekondes ... het 

daar 'n 180 grade ommekeer in my lewe gekom. Wat vir my geweldig sin gegee 

het. En wat ek werklik die . . . soos Paulus van aangesig tot aangesig met die 

Here gekom het . . . wat my tot stilstand geruk het en wat my laat beset het: God 
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is Almagtig en dat Hy Skepperheer is. So, die Here is vir my baie belangrik. Die 

opdrag wat hand aan hand gaan met my verhouding met die Here is ... is 

belangrik. Die vrug van die gees wat gaan oor, wat sy vertrekpunt het as liefde, 

vrede, vreugde - die vrug van die Gees is vir my belangrik. Maar dit gaan ... ek 

dink 'n ou kan dit ... sonder omhaal van woorde, kan jy saamvat: dit gaan oor om 

in 'n sinvolle verhouding met jou medemens te staan. En dan praat ek nie net 

van jou gesin nie. Ek praat van elke persoon met wie jy mee in aanraking kom. 

Om werklik self vir jou iets te gee, om 'n bietjie van die Christus

karaktereienskappe ... aan te neem. Om om te gee en te gee en vir mense te 

wys dat jy vir hulle lief is. Die andere daarbuite is, wat my aanbetref, en ek 

ervaar dit al hoe meer, is seer en stukkend. En as jy so baie mense se ... se ... 

se ... maskers agterkom, dan kom jy agter dat mense het baie seer. Daar is 'n 

geweldige groot behoefte, aan opregtheid in mense se lewens. Ons het, as 

gevolg van omstandighede, as gevolg van die manier wat ons grootgemaak is, 

het ons almal so 'n hands-off benadering jy weet ... in die lewe. Terwyl mense 

wat in hierdie tye, vernaam nou, waar alles so onseker is, wil mense werklik, nie 

noodwendig net fisies vasgehou wil word nie, maar ge-embrace word deur die 

lewe, deur die liefde. So dit is vir my geweldig belangrik. Is my . .. is my 

interpersoonlike verhouding met mense. 

* Naam verander om vertroulikheid te verseker. 

6.5.2 Stap 4: Gesitueerde Struktuur: 8 6 

Ss tree tematies in relasie met die navorser wat die fenomeen aanbied deur 

haar op haar naam te noem ("Maretha"), haar kennisname van sy bewoning van 

die w~reld te aanvaar ("jy weet"), en haar reaksie te vra ("ne?"). 

Ss beskryf dit waarvoor die fenomeen staan as 'n dringende, noodsaaklike 

aangeleentheid ("uit die aard van die saak"), wat inspanning vereis ("moeilik") 
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en 'n uitermate/magtige ("geweldige") mag uitoefen. 85 begryp ("besef') dit 

waarvoor die fenomeen staan, plotseling ("skielik") en neem 'n vyandige of 

minstens kritiese houding teenoor dit ("konfronteer") in. 

85 tree ook tematies in relasie met homself. Hierdie relasie wor:d gekenmerk 

deur "te dink", met ander woorde die kognitiewe beredenering en 

intellektuele/verstandelike ordening van gewaarwordinge en gebeure socs dit 

van moment tot moment ontvou, asook om "te oordeel", met ander woorde sy 

bevinding van die bewoning van die wereld. Die bewoning van die wereld word 

waargeneem in hoofsake ("bree") en dit van groat betekenis in een punt saam te 

trek/verenig ("konsentreer"). lnkonsekwente verwysings na die self - "mens", 

"ek", "jy" ontvou, met verwysing na "ek" as individu en "ons" as deel van 'n 

groep. Tematies is die voorkoms van "so", met ander woorde 'n relasie 

gekenmerk deur voldoening/verbasing/dis genoeg. Die ervaring dat "wat my 

aanbetref' hy 'n gesigsbedekking dra met die doel om horn te vermom of te 

beskerm ("masker") en dat die waarheid is ("agterkom") dat hy 'n groat 

hoeveelheid smart/pyn het/gegrief is ("seer''), met ander woorde nie outentiek is 

nie, ontvou ook. Die behoefte om te hou van en homself in ag te neem ("om te 

gee"), te neem wat aangebied word/wat hy kan kry ("aan te neem") en 'n saak 

van betekenis in besit te neem ("iets te gee"), die behoefte om homself te 

oorhandig ("bediening", "te gee") aan andere en/of 'n transpersoonlike entiteit 

wat alle mag het ("almagtig") asook die behoefte om embrace te word, ontvou 

tematies. Die ervaring van 'n onrustigheid ("bekommerd") oor sy materiele 

~reld asook ontsteldheid/kwaad/deurmekaar ("omgekrap") wat in die toekoms 

kan afneem, kom voor. Die toekomstige ervaring van plesier/behaaglikheid 

("lekker'') indien bewysstukke van sy bewoning van die wereld vertoon kan word 

("getuienis/bewys"), is kenmerkend van hierdie relasie. 

Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, beskryf 85 tematies 

en herhaaldelik die intensie om sy relasie met en bewoning van die wereld in 
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dieselfde toestand van ontwikkeling voort te sit ("op hierdie stadium") en 

hoegenaamd nie ("sal nie/enigsins") op buitengewone wyse ("dramatiese") 

wysigings/handelings ("veranderinge") op rigtingverandering ("ommeswaai") aan 

te bring nie. Hierdie relasie met die wereld word gekenmerk deur teenstrydige 

ruimtelikheid van stilstand en beweging. Aan die een kant bewoon S5 die wereld 

as 'n bewegende reis ("begin by die begin"), waar hy die geskrewe verhaal 

omtrent Christus ("Evangelie") wat mense bevry ("vrymakend"), van een plek na 

'n ander neem ("uit te dra") deur te vertrek/weg te gaan ("heengaan"). Hierdie 

reis het 'n groot verandering, radikaal wat die wortels raak ("bekering", 

"ommekeer") in 'n direk teenoorgestelde rigting ("180°") ondergaan, wat met 

dade in die praktyk ("daadwerklik") saamgegaan het. S5 ervaar die begeerte om 

vol erns ("ernstig") bedrywig ("besig wees") te wees met hierdie opgelegde 

reis/taak/bevel ("opdrag") en strewe wat met die eerste beginsels te doen het 

("primere doel"). Die eindpunt van hierdie reis ("finale datum") is die oordeelsdag 

("voor die Here verskyn") en om bewysstukke te vertoon van hierdie bewoning 

en doelbereiking ("vrugte van Gees, getuienis"). S5 ervaar ook die bewoning van 

die landskap as onvas/wisselvallig en onbeslis ("onseker"). Aan die ander kant 

beskryf S5 'n regop, nie-bewegende beliggaming ("staan") van sy werk en 

relasies met andere. Hy beskryf sy ontmoeting met 'n transpersoonlike entiteit 

wat ham met 'n snel/kort beweging van sy plek getrek ("geruk") het tot in 'n 

toestand waar iets nie meer in werking is nie/bewegingloos is/gebrek aan 

vooruitgang ("tot stilstand") en wat aan die grond vasgeheg is ("anker"). 

Teenstrydige ruimtelikheid van nabyheid en verheid kom oak tematies in hierdie 

relasie voor. Aan die een kant ervaar en beskryf S5 sy bewoning van die wereld 

as verwyderdfn plek weg van ham ("daarbuite") waarmee hy niks te doen het 

nie, en wat 'n waarskuwing het van om nie aan te raak nie ("hands-off' - don't 

touch/do not interfere). Aan die ander kant ervaar hy nabyheid/digby ("naby") 

met 'n transpersoonlike entiteit wat horn steun gee en veilig laat voel ("anker") 

asook die behoefte om homself te oorhandig ("bediening, te gee"). S5 beskryf 'n 
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behoefte om deur die wereld vasgehou te word (hold closely in the arms/enclose 

embrace) asook om liggaamlik ("fisies") in die hande gehou ("vasgehou") te 

word. 'n Behoefte om 'n uitsig oor sy bewoning van die wereld as geheel te he 

("oorsigtyd") ten einde dit te orden ("dink") kom voor. 85 beskryf na waarneming 

("kyk") en aggee ("aandag gee"), sy landskap as ernstig/nie 

oppervlakkig/intens/ondertoe/binnetoe/donker ("diepte"), met 'n gebrek aan 

eerlikheid/ongewenstheid/ eervolle bewoning ("opregtheid") - met ander woorde 

nie-outentiek nie. In terme van historisiteit beskryf 85 sy bewoning van die 

wereld as nie volgens die Christelike leer nie ("dinge gedoen"). 85 beskryf die 

einddoel en resultaat van sy bewoning van hierdie landskap ("vrug van die 

Gees") as denkende/voelende/willende wese as 'n hartlike toegeneentheid 

teenoor persone ("liefde") 'n toestand van rus/kalmte/eensgesindheid ("vrede") 

en blydskap/plesier ("vreugde"). 

Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, tree 85 ook in 

relasie met sy gesin en andere. Sy relasie met sy gesin word gekenmerk deur 

'n intensie om in die toekoms te waarborg ("verseker'') dat hy sy gedagtes 

bepaal by ("aandag") en bestee ("spandeer'') met sy gesin. 55 beskryf die 

ervaring dat hy taamlik baie ("heelwat") van die verlede, hede en toekoms as 

geheel ("tyd") aan sy gesin bestee, maar identifiseer tog die behoefte om in 'n 

betekenisvolle relasie ("sinvolle verhouding") met sy gesin te wees, waar kontak 

gemaak ("in aanraking kom") word. Tematies is inkonsekwente verwysings na 

gesin - "my", "hulle, "jou gesin". 55 se relasie met andere, wat ook sy gesin sou 

kon insluit, word tematies gekenmerk deur die ervaring van 'n "onvriendelike, 

hands-off' landskap bewoon deur gewonde/gegriefde, oneerlike 

("seer/opregtheid") mense met "maskers" op (dis wil se nie-outentiek) wat horn 

ontsteld maak/kwaad maak (omkrap). 55 beskryf die oorsaak van hierdie 

landskap en menservaring as ("omstandighede") toestande en die resultaat van 

opvoeding ("grootgemaak"). Ss beleef "alles", wat ook sou kon dui op andere, 

as onvas/onbetroubaar/ wisselvallig ("onseker''). 85 se waarneming 
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("kyk/aandag gee") van sy relasie met andere getuig van erns/nie 

oppervlakkig/af ondertoe/binnetoe/ intens/donker ("diepte") wat histories 

gesproke nie so was nie ("5 jaar terug"). Hy ervaar 'n begeerte om met andere 

in betekenisvolle ("sinvolle") verbinding te wees ("kommunikeer") en kontak te 

maak ("in aanraking kom"). Hierdie relasie wat in die vooruitsig gestel word, 

word gekenmerk deur: 

(a) om te hou van en in ag te neem ("om te gee"); 

(b) om homself in besit van iemand te stel ("te gee"); 

(c) 'n geneentheid/gehegtheid teenoor andere ("liefde") te wys; 

(d) aan te neem wat aangebied word ("aan te neem"); 

(e) liggaamlik in die hande te hou ("fisies vashou"); 

(f) "embrace" te word (hold closely in the arms, sign of affection, include); 

(g) 'n toestand van rus/kalmte/eensgesindheid ("vrede"); en 

(h) 'n toestand van blydskap en plesier ("vreugde"). 

55 tree in relasie met 'n transpersoonlike entiteit, ("Here") waar hierdie relasie 

gekenmerk word deur enersyds 'n bevel om iets te doen/opgelegde taak 

("opdrag"), waar 55 ervaar dat hy soos 'n apostel ("Paulus") verkies is en in die 

lewe geroep is ("Skepperheer") om die transpersoonlike entiteit wat alle mag het 

("almagtig") se leer ("Evangelie") te verkondig en op die oordeelsdag geoordeel 

gaan word ("voor die Here verskyn"). 

Andersyds bevry hierdie relasie horn van 'n las/verpligting/meer vryhede vergun 

("vrymakende liefde"). 55 ervaar hierdie relasie as hoogste in prioriteit 

("belangrikste") en van die grootste betekenis ("sin") wat horn rigting gee ("nie 

ommeswaai") en wat met die eerste beginsels te doen het ("primer"). $5 berus 

sy beskrywing en ervaring nie net omdat dit die voorbeeld van die Bybel 

(''woordgerig") of gespreek is deur mense met kennis nie ("geleerdes"). Hy 

ervaar hierdie relasie sonder twyfel, vrees, aarseling, siddering by die gedagte 

daaraan ("sonder huiwering") en beskryf dit as ernstig/nie oppervlakkig/af 
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ondertoe/ binnetoe/intens/ danker ("diepte"), wat histories gesproke nie so was 

nie (''5 jaar terug"). Hoewel hy dit kognitief beredeneer ("dink") ervaar S5 hierdie 

relasie as digby ("naby"), dat hy 'n aanrakingspunt ("ontmoeting") met die 

transpersoonlike entiteit gehad het en beleef hierdie relasie as 

ondersteunend/veilig/vasheg ("anker"). 

S5 spreek die behoefte uit om in klein mate ("bietjie") van die kenmerke/ 

eienskappe/ inbors van die transpersoonlike entiteit ("Christus-karaktertrekke") 

aan te neem. 

6.6 SUBJEK SES 

Vervolgens word Subjek 6 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.6.1 Stap 1: Verbatim gesprek: S6 

You are going to die in six months' time. How are you going to spend these last 

six months? 

First of all I would like to spend as much time as possible with my children, my 

husband and my children. They like . . . mean the world to me, they are 

everything in my life. Um... I would like to fulfill as many of my life-long dreams 

as I possibly can. I would like to ... wow ... where do you start - I would like to ... 

well I know it is impossible to complete my studies in six months, but I would like 

to, to get ahead on top of that, that's like one of my top priorities at the moment. 

And ... and I love travel. I will travel. I will see as much of the world as possible 

and spend as much time as possible with dear people, people who are near and 

dear to me. I would like to make it the happiest moments of my life. 
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What are the dimensions in your life that add value to it? 

First of all, to be happy. Most important of all is to be happy. Um ... I like to have 

balance in my life. I like to ... um ... I have always been me, always been able to 

do the things that I want to do, the things that I like doing. Um... I am very 

career orientated as well. But I think deep down inside, the most important thing 

is just to have a happy balanced life. And should be able to fulfill whatever 

dreams I have in life. 

6.6.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: Subjeks 

S6 tree in relasie met haarself wanneer die fenomeen lewenssin aangebied 

word. Hierdie relasie word tematies gekenmerk deur "would like to", met ander 

woorde 'n toekomsgerigte aksie wat genotvol/bevredigend/verkies word en "will" 

wat voorneme/wens/begeerte aandui asook "like to", met ander woorde 'n 

huidige aksie wat genotvol/bevredigend/verkies word. Kenmerkend is "have 

been", met ander woorde 'n historiese aksie en ervaring om ongeag die situasie 

("always"), die wereld as haarself te bewoon ("been me") en outentiek te wees in 

die bewoning van die wereld. 'n Persoonlike relasie ("I", "me", "my") wat 

deurgaans gehandhaaf word, ontvou, asook 'n ervaring van haarself as iemand 

wat die wereld aktief en suksesvol ("to make it") bewoon, oar die vermoe beskik 

("been able", "can"), en hierdie bewoning kan bestuur ("as possible", "on top of 

that" - in full command of). 

S6 tree ook in relasie met haar gesin en andere, waar 'n persoonlike relasie 

("my children, my husband"), gekenmerk deur nabyheid en innigheid ("near and 

dear") tematies ontvou. Die relasie met haar gesin word beskryf as die 

sentrum/middelpunt van haar lewe ("mean the world to me" - everything, the 

universe, a quality equally removed from the opposite usually unsatisfactory 

extremes). S6 spreek die begeerte uit om voor enige ander persoon of ding 
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("first of all") so veel as wat bestuur kan word ("as much as possible") van die 

beskikbare hoeveelheid van tyd aan haar gesin, asook aan persone naby en 

kosbaar vir haar, te bestee. 

Wanneer die vraag oar lewenssin gestel word, tree S6 oak tematies in relasie 

met die wereld. Hierdie relasie fokus op twee tye van bewoning naamlik haar 

huidige bewoning van die wereld teenoor 'n toekomstige bewoning. Die relasie 

met die wereld soos wat S6 dit tans bewoon, word gekenmerk deur die bewoning 

van die landskap as 'n reis beleef met 'n beginpunt ("where do you start") en 'n 

eindpunt ("I know it is impossible to complete ... ", "well" - acceptance of the 

situation - met ander woorde die ontologiese realiteit van die dood). Hierdie 

beweging vorentoe ("travel" - to go from one place to another/move forwards) 

word met "deep affection/fondness" ("like") beskryf - met ander woorde S6 ervaar 

die reis deur die landskap van haar psige as aangenaam. Die momentum van 

voortbeweging op hierdie reis word verkry van haar strewe om akademiese 

kennis ("studies", "get ahead" - to further forward in space or time/further 

advance), wat S6 beskryf as 'n belangstelling wat posisioneel hoogste in 

rangorde is ("top priorities"). S6 beskryf haar posisionering en orientasie in 

hierdie landskap as aangepas in relasie met haar vordering met betrekking tot 'n 

beroep ("career-orientated"), maar beskryf haar gesin posisioneel as die sentrum 

of middelpunt van die wereld ("mean", "everything"). S6 beskryf die ervaring van 

"to be happy" - met ander woorde haar huidige bewoning van die wereld word 

ervaar as gelukkig (feelings or showing pleasure/contentment/to be fortunate) 

(" ... able to do the things that I want to do, the things that I like doing"). Tematies 

is die uitleef, bevrediging en leef ("fulfill") van haar ideale, aspirasies en ambisies 

("life-long dreams"), met ander woorde S6 is beeldend teenwoordig in die wereld. 

Hierdie drome word as onbeperk, sander grense ("whatever" - indefiniteness) 

beskryf, en dui oak op haar akademiese ideale. 
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Se se toekomstige bewoning van die wereld beskryf 'n voortsetting van haar 

huidige bewoning van die wereld. Dit dui op die toekomstige aktiewe bewoning 

en bestuur daarvan ("on top of that"), die teenwoordigheid van haar akademiese 

ideale ("studies"), die reis deur die landskap van haar psige ("will travel"), die 

vervulling van haar ideale ("to fulfill ... life-long dreams"), die teenwoordigheid 

van andere naby en kosbaar vir haar ("near and dear") asook die voortsetting 

van die gevoelens van plesier, tevredenheid en vreugde ("happiest moments" -

pleasure, satisfied, contentment). 

In teenstelling met haar huidige bewoning van wereld vind daar 'n posisionele 

verskuiwing plaas in haar relasie met die wereld en dit waarmee sy in relasie is. 

Se beskryf haar akademiese strewe en droom ("studies") as hoogste in posisie 

en rangorde ("top priorities at the moment"). 

Wanneer sy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, ervaar sy die 

begeerte om "deep down inside" (extending far down from the top/surface into or 

towards a lower place/ ground to the inner side or surface) te beweeg. Se se 

begeerte om "balance" in haar bewoning van die wereld te he (stability of body 

or mind/harmony of design and proportion) dui op polarisasie/wanbalans in haar 

huidige bewoning. Se stel die begeerte om balans ("balance") in haar lewe gelyk 

aan sowel geluk en tevredenheid ("happy") as om haar drome te verwesenlik ("to 

have a happy balanced life ... fulfill dreams I have"). Kenmerkend is polarisasie 

met betrekking tot haar akademiese strewe/droom as posisioneel hoogste in 

haar huidige bewoning ("top priority") teenoor 'n afbeweeg na onder om balans 

("balance") te verkry waar haar gesin ("my family") as "first of all" in die 

toekomstige bewoning beskryf word. Die vraag na lewenssin laat die begeerte 

ontvou om haar lewensdrome (dus onder andere haar akademiese strewe) in 

balans te bring met die res van haar landskap bewoning en andere naby aan 

haar ("people near and dear to me"). 
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6.7 SUBJEK SEWE 

Vervolgens word Subjek 7 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.7.1 Stap 1: Verbatim gesprek: 5 7 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leet? 

Jy vra nou moeilike vrae ... dis moeiliker . . . Dis vir my makliker om te se hoe ek 

nou leet, want my beplanning dink ek werk redelik volgens dit. Dis nie ... 

Obviously gaan 'n ses maande werkperiode waarskynlik ... dit gaan definitiet 'n 

invloed he. 

As ek jou kan se - ek het ook deur die lewe gegaan en gese: Man, my doelwitte 

is finansieel, materialisties en wat nog nice by dit is, ek geniet ook wat ek doen. 

Dit is vir my lekker werk, dis uitdagend en as dit nou 15 ure 'n dag is, dan is dit 

maar een van daardie goed, want dit is vir my lekker. Korn ek op 'n punt, toe 

beset ek - ek het dit eers beset na ek my eerste ... die droom waarmee ek ... 

begin verwesenlik het. Ek se toe - ek het altyd gese as ek 35 is, dan wil ek X, Y 

en Z he. Toe ek so 33 is, toe het ek toe nou X, Yen Z, toe kom ek agter, maar 

nou het ek heeltemal die punt gem is. Want eintlik het ek ... was ek besig om 

seltsugtig te leef. Ja ek geniet hierdie goed, maar daar is 'n ander klomp 

belange wat ek agterwee laat bly het wat ek nou mis in my lewe, want dit wat ek 

nagejaag het, is toe totaal irrelevant. Dit is nie die ding wat my ... daar is 'n 

verskil tussen wat ek gedink het ek is en wat ek is. Ek het gedink toe ek 20 jaar 

oud was, as 'n mens 35 is, en jy hoet nie te werk nie, dan moet dit die greatste 

ding op aarde wees. Toe kom ek agter, maar ek wil glad nie sander 'n werk 

wees vir 'n begin nie. Hoe dit ook al sy, so ek het toe die finansiele droom en so 

aan, en toe het dit my totaal ontnugter en toe ... toe beset ek, daar is basies 4 
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hoof goed wat 'n mens in jou lewe moet ... Uh ... in balans probeer kry. Dis 

geestelike waardes, gesinswaardes, jou besigheidsbelange - jy moet leef en aan 

die gang kan bly - en dan dit wat jy self ook beoefen. Kyk, besigheid en jyself is 

ook nie 100% inmekaar nie . . . daar's sekere goed soos byvoorbeeld of jy wil 

oefen en so - maar jy moet daardie 4 goed, dink ek, min of meer in balans kan 

kry, dan is jy ... Toe begin ek rondploeter, en ek het tot onlangs toe 

rondgeploeter met hierdie ... want ek se toe ek het hierdie droom gehad, ... ek 

dink ... en toe bereik ek hierdie droom, toe dink ek maar nou het ek nie meer 'n 

droom nie. Toe voel dit vir my of ek droomloos is en ek ... en jy's ... toe begin ek 

filosofeer ... jy weet, United het 'n advertensie gehad: Jou toekoms is so groot 

soos jou drome. Dit is verskriklike waar woorde. Ek weet nie of hulle heeltemal 

beset wat hulle vir jou se nie, want jou toekoms is so groat soos jou drome. As 

jy nie 'n droom het nie, het jy nie 'n toekoms nie, as jy nie 'n visie van die 

toekoms het nie, het jy geen toekoms nie. So, toe moet ek nou vir myself gaan 

sit en uitwerk, maar wat maak ek nou? Die droom wat ek my lewe lank nagejaag 

het, het ek toe nou gekry en dit het my ontnugter. Nou is ek droomloos. Ek het 

gedink ek is droomloos ... Toe beset ek maar eintlik weet ek nog steeds 

waarheen ek nou gaan, dit voel net vir my of dit nie 'n droom is omdat dit nie 

finansiele of materialistiese implikasies het nie. So . . . toe se ek, my droom is 

nou om daardie vier goed in balans te kry. Toe kry ek dit in balans deur eerstens 

drasties af te skaal op besigheidsbelange en goed waarin ek involved is, hoe 

fassinerend dit ook al vir my soms mag wees, moet ek se as ek vyf goed sou 

doen, gaan ek nou twee doen. En dit is die einde van die saak en ek gaan 

implementeer dit so. En daardeur gaan ek tyd kry vir my gesin, tyd kry om my 

geestelike waardes ... na te street en te implementeer, wat ek wil doen ... en tyd 

kry. So, dit is 'n nuwe droom. Dit het net nie materialistiese of finansiele 

implikasies nie. So, as ek vir jou se in die volgende ses - as ek binne ses 

maande moet doodgaan - sou dit vir my wees om drie van daardie vier ideale te 

verwesenlik. Om werklik tyd aan myself te spandeer, werklik tyd aan my gesin te 

spandeer en werklik tyd aan geestelike aspekte te spandeer. Want as 'n mens 
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by 'n punt kom waar jy soek vir selfverwesenliking, meer as dit ... eintlik 

vergenoegdheid, dan seek moet 'n mens in ag neem dat jy soos Plato gese het 

uit gees, siel en liggaam bestaan. As jy siels- ... en liggaamlike satisfaksie het, 

dan gaan jy nie vergenoeg voel totdat jy nie geestelike waardes ook satisfaksie 

in gekry het nie. En dit is dit. 

6.7.2 Stap 4: Gesitueerde Struktuur: Subjek7 

87 tree in persoonlike relasie met die navorser ("jy vra", "as ek jou kan se"), 

wanneer die vraag oor lewenssin gestel word. Hierdie relasie word gekenmerk 

deur sy monologiese gesprek met homself ("ek het . . . gese") in woorde uit te 

spreek aan die navorser. Kenmerkend is 'n belewenis van die 

wereld/homself/die navorser as manlik ("man") - met ander woorde hy kan in 

gesprek en relasie tree indien die manlike teenwoordig is. 

87 tree ook tematies in relasie met homself. Hierdie relasie word gekenmerk 

deur "om te se", met ander woorde die uitspreek van woorde in 'n monologiese 

gesprek, asook "moet", met ander woorde die teenwoordigheid van 

noodsaaklikheid/verpligting/gedwongenheid teenoor "ek wil glad nie", "ek wil" wat 

'n begeerte/ wens/ verlange aandui. Hier is dus sprake van slagoffer wees 

teenoor vrye keuse. Konflik tussen kognisie ("dink ... nie meer 'n droom", "besef 

... nog steeds waarheen ek nou gaan"), waar 87 sy bewoning van die wereld 

kognitief beredeneer teenoor emosie ("dit voel net vir my of dit nie 'n droom is", 

"voel of ek droomloos is") ontvou tematies. Hierdie konflik word bevestig in 

enersyds sy beskrywing van inspanningloosheid ("makliker") met die bewoning 

van die wereld wat berus op "my beplanning", maar andersyds ervaar 8 7 'n 

afskuwelike/vreeslike/ skrikwekkende ("verskriklike") egte ("waar'') teenwoordig

heid in sy bewoning van die wereld. Konflik bestaan tussen sy kognitiewe 

beredenering van homself ("gedink het ek is") teenoor sy egte bestaan ("wat ek 

is"), met ander woorde 87 is vervreemd van homself en leef nie outentiek.nie. 8 7 
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beskryf 'n begeerte om in persoonlike relasie met homself te tree ("om werklik 

tyd vir myself te spandeer") en sy essensie tot werklikheid maak 

("selfverwesenlik"). 'n Behoefte ontvou om aktief die wereld te bewoon en te 

beliggaam ("uitdagend", "glad nie sander 'n werk", "wat jy beoefen", "wil oefen"), 

met ander woorde die behoefte om homself te bekwaam en dit waarop hy 

homself toele, te bestudeer en in die praktyk te bring. S7 beskryf die 

teenwoordigheid van die rede as hoogste deel ("Plato gese ... Gees"), emosie 

en wil as middelste deel ("siel") en sinlike lus en begeertes as laagste deel 

("liggaam"). S7 beskryf dat die bevrediging ("satisfaksie") van al drie hierdie 

komponente tot die ervaring ("voel") van tevredenheid/genoegdoening 

("vergenoeg") lei. Tematies is inkonsekwente verwysings na die self, 

byvoorbeeld "ek", "my", "jy", "jou", "'n mens". 

Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, tree S7 ook 

tematies in relasie met sy gesin. Kenmerkend van hierdie relasie is die behoefte 

om 'n gedeelte van "tyd aan my gesin te spandeer" en om die gesindheid 

waardeur hy sy voorkeure en gedrag rig ("waardes") met betrekking tot sy gesin 

in ewewig te kry ("balans"). S7 openbaar deurgaans 'n persoonlike relasie met 

"my gesin". 

Die vraag na lewenssin laat S7 ook in relasie tree met die wereld. S7 se 

tematiese relasie met die wereld word gekenmerk deur 'n reis ("ook deur die 

lewe gegaan", "waarheen ek nou gaan") met 'n begin- en 'n eindpunt. S7 beskryf 

die beginpunt van die reis as "wil glad nie sander 'n werk wees vir 'n begin nie". 

S7 ervaar die einde van die reis as verpligtend/gedwonge ("moet doodgaan"), 

wat deur liggaamlike en geestelike inspanning (werksperiode) voorafgegaan 

word. Die voortbeweging word as baie snel ("nagejaag") beskryf, terwyl die 

momentum verkry word uit enersyds "besigheidsbelange - jy moet leef en aan 

die gang kan bly", en andersyds ideale/aspirasies ("jou toekoms is so groat soos 

jou drome"). S7 tref 'n duidelike onderskeid tussen historiese ("toe ... "), huidige 
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("nou") en toekomstige ("moet", "gaan") bewoning, wat met tye inmekaar vloei. 

S7 se historiese en huidige bewoning van en relasie met wereld word gekenmerk 

deur 'n ideaal/aspirasie ("droom") wat kognitief beredeneer is ("ek het gedink toe 

ek 20 jaar oud was"). Hierdie ideaal het geldelike ("finansieel") en stoflike 

belange ("materialisties") as mikpunte. Die bewoning van die wereld en die 

uitleef van hierdie "droom" word beleef as tergend, uitlokkend ("uitdagend"), "dit 

is vir my lekker" asook boeiend/betowerend ("fassinerend"). Afstand van 

nabyheid met hierdie ideaal ontvou, ("ek geniet hierdie goed", "ek het hierdie 

droom") wat bevestig word in 'n beweging/aksie om daarin te rol ("goed waarin 

ek 'involved' is - volve =roll or amorously associated with). Hierdie bewoning 

word ook as sy hele bestaan beskryf ("as dit nou 15 ure 'n dag is, dan is dit maar 

een van daardie goed"). Die ervaring dat S7 besig was om sy eiebelang tot die 

hoogste goed te verhef ("selfsugtig te leef'), met ander woorde posisioneel 

homself boontoe te verplaas asook regrets te he, ontvou tematies as 

kenmerkend van hierdie relasie. S7 ervaar dat hy iets wat horn raak ("belange") 

nie laat gebeur het nie ("agterwee laat bly") en in sy bewoning van die wereld 

ontbreek ("mis"). Tematies is die teenwoordigheid van 'n oomblik/oorgang van 'n 

toestand ("Korn op 'n punt") waar S7 kognitief ("besef', "kom agter" - verstaan) 

en emosioneel ("mis in my lewe") die bereiking van sy ideaal ("droom 

verwesenlik") as nie van toepassing enter sake op sy huidige bewoning beskryf 

("irrelevant") en van die illusie ontneem is ("ontnugter"). 'n Tydperk van soekend 

wees na insig/wysgerigtheid en denke ("begin filosofeer") ontvou, waar die 

belangrikheid van om beeldend teenwoordig te wees in sy toekomstige en 

huidige bewoning van die wereld ("jou toekoms is so groot soos jou drome. 

Dit is verskriklike waar woorde") beskryf word. Die aanvanklike kognitiewe ("ek 

het gedink ek is droomloos") en emosionele ("dit voel net vir my of dit nie 'n 

droom is") beskrywing deur S7 dat hy nie beeldend teenwoordig is nie 

("droomloos"), word later kognitief beredeneer as wel beeldend teenwoordig 

("toe beset ek maar eintlik weet ek neg steeds waarheen ek nou gaan, dit voel 

net vir my of dit nie 'n droom is nie"). 
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Die nuwe bewoning van die wereld word beskryf as 'n verbreding van S7 se 

bestaan/landskap ("basies vier hoofgoed") wat in ewewig ("balans") geplaas 

moet word. S7 se landskap word ruimtelik beskryf as 'n skaal ("af te skaal") wat 

hy in balans bring deur dele van sy leefruimte te verklein. S7 tree in 

onpersoonlike relasie (" 'n mens") met hierdie nuwe bewoning, waar 

verpligting/gedwongenheid ("moet") ervaar word. S7 plaas hierdie 

ideaal/bewoning op 'n plek/tydstip weg van horn ("daar", "daardie") met ander 

woorde hy skep afstand tussen horn en hierdie wereld en is dus vervreemd 

daarvan. S7 beskryf hierdie bewoning as 'n aangeleentheid/kwessie wat nie 

lewendig is nie ("saak") en op 'n tydstip ophou ("einde van die saak"). Die 

beweging na alle kante toe ("rondploeter") en die besluit om na onder te beweeg 

("basies" - van grondslag af/soos 'n basis, "af te skaal") in kontras met 'n 

beliggaming van nie-beweging ("sit"), ontvou oak as kenmerkend van hierdie 

relasie met die wereld. 

Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, beskryf S7 dat in 

kontras met sy werk wat sy bestaan uitgemaak het ("15 ure per dag ... "), hy nie 

totaal (100%) met dele onnatuurlik na mekaar toe getrek/een in die ander sodat 

'n vermenging ontstaan ("inmekaar") is nie. 

Die vraag na lewenssin laat S7 ook in relasie tree met 'n transpersoonlike 

entiteit. Hierdie relasie word gekenmerk deur die erkenning van 'n 

transpersoonlike entiteit, gesetel in "geestelike" en 'n behoefte om sy gesindheid, 

waardeur sy voorkeure en gedrag gerig word ("waardes") wat betref die gees 

van die mens/ godsdienstig ("geestelike") in ewewig ("balans") te plaas. S7 

ervaar die behoefte om 'n gedeelte van tyd ("tyd kry") te spandeer om sy 

godsdienstige gesindheid en gedrag ("geestelike waardes") met geestelike 

inspanning te probeer bereik en tot uitvoer te bring ("na te streef' en te 

"implementeer"). Kenmerkend van hierdie relasie is die intensie om inderdaad 
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("werklik") 'n gedeelte van tyd met homself wat betref godsdienstige 

uiterlike/voorkoms/kant ("aspekte") te bestee, met ander woorde hier is sprake 

van 'n relasie met homself en nie met 'n transpersoonlike entiteit nie. 

lnkonsekwente/verwarrende betekenis van "gees" en "geestelik" kom voor, wat 

dui op godsdienstig, maar volgens Plato op rede/verstand (wat S7 aanhaal as 

verwysing) dui. 

6.8 SUBJEK AGT 

Vervolgens word Subjek 8 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.8.1 Stap 1: Verbatim gesprek: 58 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan iv hierdie laaste ses maande leef? 

Ek sal definitief meer tyd aan my kinders wil spandeer en by die huis wil wees en 

... die werk wat ek op die oomblik mee besig is, so vinnig as moontlik doen, so 

geed as wat ek kan. My werk is vir my 'n uitdaging en wel ... op die oomblik is dit 

net op so stadium dat ... ek kan nie dit los waarmee ek besig is nie. Dit wat ek 

meet klaarmaak, dit behoort binne drie maande klaar te wees ... dis 'n projek wat 

ek nou mee besig is. Ek sal dit meet klaar maak ... ek sal dit nie net los nie. 

As iv gaan kyk na die aspekte of dimensies in iou lewe wat vir iou waarde 

toevoeg, kan iv vir my vertel wat dit is? 

Well ... in terme ... menseverhoudinge in die eerste plek, om mense te he wat jy 

regtig mee geed mee oor die weg kom en wat jy 'n verhouding mee het wat die 

moeite we rd is, is . . . vriende en familie ook. Jou man en ek het regtig goeie 

vriende - vrouevriende, mansvriende. Wat vir my kwaliteit vriendskappe is en 



373 

dan ... in terme van die werk is ... my werk is vir my ontsettend lekker ... ek hou 

verskriklik baie van wat ek doen van die tyd wat ek by die Besigheid A * gedoen 

het en dit wat ek dadelik begin doen het toe ek by die Besigheid B* begin het. 

En ... so ... dis vir my 'n verskriklike uitdaging ... en hoe groter ... hoe moeiliker 

die situasie is, hoe groter uitdaging dit vir my is. En wat met my gebeur het nou 

vandat ek daar begin het November, daar was 'n span wat daarop gewerk het en 

hulle het alma I bedank ... en ek meen ... toe sit ek met hierdie ding en ek was 

basies ... hulle het twee jaar daarop gewerk en hulle is alma I weg ... en ek is 

basies nou die enigste ene en dis vir my ... die lekkerte daarvan is dat dit nou 

half in my hande is om dit klaar te maak en 'n sukses daarvan te maak. Of om 

weet ... dit net te los, maar dan gaan dit nie klaar kom nie. So, ... dit is 'n 

verskriklike belangrike projek vir die Besigheid B*. Daar's al baie ... baie 

probleme wat ontstaan het in die twee jaar, maar binne die volgende maand 

moet ek 5 verslae wat ons op bench-marking gedoen het, en wat ons oorsee 

saam met oorsese konsultante gewerk het, ... finaliseer en 'n groot presentation 

aan almal gee. Nou die mense by die ... jy weet ... dis so ding wat gaan van 

Besigheid C* wat in die staalbedryf die upstream industry is deur tot by die 

vervaardigers onder. En waar in Suid-Afrika ons ... 'n kultuur het waar mense 

altyd mekaar ... jy weet ... met mekaar baklei oor a lies en die een wys 'n vinger 

na die ander en se dis sy skuld, hierdie studie probeer om te se, wel daar is 

skuld by almal, maar hoe los ons dit op om ... om wereldmededingend te raak in 

hierdie ding en 'n sukses van dit te maak. En nou nog is elke ou besig ... as jy 

net sien maar daar is bietjie skuld by daai kant, dat Besigheid C miskien 'n 

prysbeleid deurgee na die downstream industries wat hulle ook mededingend 

maak, dan's Besigheid C weer so, hulle wil nie meer aan hierdie studie 

deelneem nie want, die skuld le by hulle ... ons kultuur is net so dat mense nie 

wil saamwerk nie. Die een wil graag se dis daai ou se skuld, in plaas van om 

ook te probeer om te kyk hoe kan ons die ding saam oplos en verder gaan. 

* Name is vervang met Besigheid A, B of C om vertroulikheid te verseker. 
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6.8.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: Sa 

Wanneer sy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, tree Sa in relasie 

met die navorser en aanvaar haar kennisname van gebeure ("jy weet"). Sy tree 

ook tematies in relasie met haarself. Dit word gekenmerk deur "te werk", met 

ander woorde om haarself liggaamlik en geestelik in te span om 'n doel te bereik 

asook "uitdaging", "mededingend" wat dui op om aan te toon waartoe sy in staat 

is en 'n goeie uitslag te behaal ("sukses"). Sa se bewoning van die wereld word 

gekenmerk deur "inspanning", "moeiliker", "moeite werd", wat sy hiermee saam 

beskryf. "Om klaar te maak", met ander woorde die noodsaaklikheid/verpligting 

("moet", "behoort") om te voltooi en af te handel dit waarmee sy besig. is in 

teenstelling met om haar bedrywighede vry te laat/los te laat/onbevange te wees 

("te los"), ontvou ook. Kenmerkend is 'n vasgevangenheid om te wys waartoe sy 

in staat is ("uitdaging en sukses") deur noodsaaklikheid/gedwongenheid 

("moet"), op 'n wyse wat voldoen aan gestelde vereistes ("goed"), van 

afskuwelike/erge belang ("verskriklike") vir haar werkgewer is en vir goedkeuring 

voorgele moet word ("voorlegging"). Sa ervaar haarself as 'n unieke persoon 

("enigste ene") wat oor die nodige vermoe ("as wat ek kan") beskik om haar 

handelinge uit te voer. Tog ervaar Sa ook 'n onvermoe ("kan nie") om haar 

bedrywighede ongedwonge ("te los") uit te voer. Kontrasterende emosies kom 

voor van ontstellend/verskriklik ("ontsettend") versus aangenaam ("lekker"); 

vreeslik/erge mate/ontsettend/afskuwelike ("verskriklik") versus aangetrokke 

("hou van"); asook vreeslik/erge mate/afskuwelike ("verskriklik") teenoor van 

groat belang ("belangrik"). S9 ervaar neerhalende/minagtende emosies teenoor 

manlike andere (" 'n ou" - vent) en tree in inkonsekwente relasie met haarself 

wat wissel tussen persoonlik en onpersoonlik ("ek", "my", "'n mens", "jy", "jou"). 

Sa sien haarself enersyds as individu ("ek, "my"), en andersyds as groepswese 

("ons") waarmee sy in persoonlike relasie is. Die fenomeen lewenssin laat die 

aanvaarding en eie-maak van haar historiese en huidige bewoning van die 

wereld ("daar is skuld by almal") by haar ontvou. 
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Die vraag na lewenssin laat Sa ook tematies in relasie tree met haar werk. 

Hierdie relasie word gekenmerk deur 'n historiese en huidige aangetrokkenheid 

tot en liefde vir haar beroep ("hou van") met ander woorde nabyheid in ruimte, 

asook 'n toestand van snelle beweging ("so vinnig") en ontwikkeling ("stadium") 

wat sy nie-bewegend beliggaam ("sit"). 'n Beskrywing ontvou van 'n 

probleem/taak ("projek") wat ten doel het om die historiese ("ons kultuur'') en 

huidige bewoning van haar landskap ("en nou nog is elke ou besig ... ") te 

verander van om mekaar aan te rand en te beskuldig ("rusie maak", "vinger 

wys") na samewerking ("saamwerk"; "saam op te los") en vrylating. Sa ervaar 

onvermoe om haar projek te verkoop ("sit met hierdie ding") en 'n gebrek aan 

deelname aan die projek/studie. Die rede of oorsaak hiervan is die beskuldiging 

dat sy tekortkominge/oortredings/ verkeerde dade het ("wil nie meer aan hierdie 

studie deelneem nie, want die skuld le by hulle" - wat sou kon dui op die 

persoon(-sone) wat aan hierdie studie werk- met ander woorde sy is 'n slagoffer 

van hierdie ingesteldheid). Teenstrydigheid in ruimtelike posisie teenoor haar 

werk kom voor. Enersyds plaas sy haar werk op 'n plek/tydstip/punt naby haar 

("hierdie ding", "hierdie studie"). Andersyds plaas sy hierdie werk en diegene 

saam met wie sy gewerk het ("daar begin het", "daar was 'n span wat daarop 

gewerk het", "daarop gewerk") op 'n plek/tydstip/punt weg van haar. 

Die vraag na lewenssin laat Sa in relasie tree met haar gesin. Kenmerkend 

hiervan is die begeerte om 'n groter gedeelte van tyd met haar gesin te bestee 

("spandeer") en 'n intensie in die toekoms om bepaald ("definitief') haar huis as 

houer van die gesin teenwoordig te maak ("by") in haar bewoning van die 

wereld. Sa tree in tematiese relasie met andere, waar sy relasies tussen 

persone ("menseverhoudinge in die eerste plek") as die vernaamste in haar 

bewoning van die wereld beskryf. 'n Teenstrydigheid in haar relasie met andere 

ontvou. Aan die een kant beskryf sy persona met wie sy vertroulik en intiem 

omgaan, en van beide geslagte is ("vriende", "kwaliteit vriendskappe"). Aan die 

ander kant tree sy in onpersoonlike relasie met hierdie "familie", "vriende", "jou 
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man", met ander woorde sy skep afstand tussen haar en hulle en is dus 

vervreemd van hulle. Posisionering van mense as op 'n punt/plek/ tydstip 

verwyderd van mekaar ("die een ... daai ou") kom voor. Sy tree in relasie en 

identifiseer met hierdie posisionering as "ons". Kenmerkend van die relasie is 'n 

ingesteldheid teenoor andere om sonder ophou ("altyd") wedersyds rusie te 

maak ("baklei") en mekaar as oortreder/verkeerd ("skuld") te beskryf. Ss tree in 

persoonlike relasie met hierdie ingesteldheid ("ons kultuur"). 'n Teenstrydigheid 

ontvou ook om enersyds haar handelinge te deel en saam te werk 

("saamgewerk") met persone wat nie deel van haar kultuur is nie ("oorsese 

konsultante"). Aan die ander kant tree sy in relasie met en identifiseer met 'n 

ingesteldheid van om nie met verenigde kragte te werk/saam te span om iets te 

doen/gesamentlik te werk nie ("ons kultuur is net so dat mense nie wil saamwerk 

nie"). 

Ss tree ook in relasie met die wereld wat sy beliggaam en bewoon. Die vraag 

na lewenssin laat tematiese kenmerke ontluik. Die bewoning van die wereld 

word as 'n reis beskryf ("gaan ... deur'', "verder gaan"), met die momentum as 

snelle voortbeweging in die mate wat dit kan gebeur ("so vinnig as moontlik"). 

Die wereld word as manlik ("dis sy skuld", "elke ou besig", "daai ou") beleef. 

teenoorstaande pole of beweging van om teen die vloei van die stroom te 

wees/stroomop te beweeg ("upstream") teenoor in die rigting van die vloei van 

die stroom/stroomaf te beweeg ("downstream"), ontvou. Die 

omlyning/begrensing van fasette van haar wereld kom voor, met ander woorde 

om duidelike grense te trek daartussen ("in terme van werk", in terme ... 

menseverhoudinge" - terma = grens). 58 beskryf die historiese en huidige 

beskawingstoestand/ganse geestelike besitting van haar landskap van 

grondvlak ("ons kultuur'' = grand bewerk) as persone wat wedersyds ("met 

mekaar") rusie maak/vuisslaan ("baklei") - met ander woorde 'n ingesteldheid 

om mekaar aan te doen en aangedoen te word. In teenstelling met 'n huidige 

ingesteldheid van om nie saam te span/gesamentlik te werk nie ("ons kultuur is 
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net so dat mense nie wil saamwerk nie"), laat die vraag na lewenssin 'n ander 

bewoning van die wereld by Sa ontvou. Hierdie bewoning is in stryd met wat 'n 

mens verwag ("in plaas van"). Sa beskryf dit as om gesamentlik ("saam") 'n 

proef te neem en waar te neem ("probeer en kyk") op watter wyse die vorige 

bewoning ("die ding") weggeneem kan word om vrylating/antwoorde ("op te los") 

te bied. Die resultaat van hierdie nuwe bewoning is om van een plek na wat 

later volg, voort te beweeg ("verder gaan"). 

6.9 SUBJEK NEGE 

Vervolgens word Subjek 9 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.9.1 Stap 1: Verbatim gesprek: Se 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef? 

Ja, dis 'n goeie vraag. Weet jy ... ek dink partykeer ... ons praat baie in die huis 

daaroor ... wat ons ... ons het nou die vakansie het ons weer daaroor gepraat en 

gese .. . toe ons so ry toe se Susan* . . . se nou maar net een van ons is nou in 

'n motorongeluk dood vanaand of more, wat gaan jou laaste ... wat gaan jou 

laaste gedagte wees wat jy gaan oorhou van daai iemand, hoe' t ek teen horn 

opgetree ensovoorts. Om by jou vraag uit te kom, ek dink in die eerste plek 'n 

mens sat baie nader aan jou God lewe, as jy nou weet jou tyd is oor ses maande 

daarmee heen, om dit wat jy nog al die tyd wil regmaak in terme van Christelike 

lewenswyse ... om dit reg te trek ... jy weet, 'n mens stet mos maar altyd uit ... 

nee, ek sal nog ... ek sal nog meer Bybelstudie doen ... ek sal nog meer dit 

doen, en dit en dit ... so ek dink dit sal voorop stet ... sal vooropstaan om daai 

saak van jou kant reg te kry en jy weet, ... om te sorg dat dit in orde is. So, ek 

dink jou verhouding met jou God sal intense aandag kry. En dan dink ek sal jy 

met jou wederhelf wat jy so lank mee oor die weg kom sal jy sekerlik ook baie 
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nader aan beweeg en met jou gesin en jou kinders en so aan. Waar jou 

ingesteldheid dalk nou is op ... op ... op dat hulle 'n fraksie van jou tyd kry, van 

jou ... van jou daaglikse tyd, dink ek gaan 'n mens baie intens daarna kyk om, 

om dit beter te maak. En miskien die werk af te skeep en te se: Man, dit is 

bysaak. Dit is nie waaroor die lewe gaan nie. Jy gaan eerder kyk na die dinge 

wat saakmaak. 

Wat maak nou saak vir jou? 

Wat nou saak maak is my verhouding met God, en dan in die tweede plek my 

verhouding met my ... met my ... vrou en dan sal ek se, jy weet ... dan begin die 

werk en die kinders begin nou so meeding om pa se aandag. Wat my nogal 

getref het so ruk terug: Ek het so einde verlede jaar het ek gesit en dink. Kobus 

gaan nou Hoerskool toe en 'n ou moet begin dink daaraan as 'n kind in die 

Hoerskool kom, dan is daar 5 jaar oor en dis maar 'n redelike kort tydjie. En toe' 

t ek begin sit en dink, nou wat gaan ek los, en toe' t ek gese: Goed, daar's 'n 

paar dinge wat ek gaan afskaal. Ek gaan die Kerkraad eers bietjie los, ek gaan 

die voorsitterskap prysgee, ek' t die Bestuursliggaam het ek ... wou ek bedank, 

en toe weet ek nou maar goed, dis nog 'n paar maande, kom ons hou aan, dan's 

dit in elk geval klaar. En ek het dit toe gedoen en weet jy wat tref my toe? Toe 

... in die proses dat ek dit gedoen het, toe's dit te laat! Want die volgende 

oomblik toe's Kobus uit die huis uit. Toe sit hy in Pretoria. **Toe sit ek nou en 

dink. Dit ... die stap wat ek wou gedoen het, is dit nie te laat gewees nie? Dit is 

5 jaar, jy dink nog jy het tyd dan is jou tyd klaar, dan het jy geen tyd nie en ek 

dink dit is wat die ... dit is nou 'n ander stap wat ingetree het maar ek meen dood 

is nog meer definitief en finaal ... want as dit intree, wat het jy gemaak met jou 

lewe? Ek dink nie dit gaan net oor die ses maande wat voorle nie ... 'n ou gaan 

definitief sit en dink maar wat het ek gedoen tot nou? Om terug te kom na jou 

vraag oor die belangrikheid ... weet jy, die probleem is jy stoei met die werk en 

ons sit ongelukkig in 'n werksituasie wat jy na ure ook moet tyd noodwendig 

afstaan aan die werk by wyse van vergaderings. So, dis wat ek se. Teen die tyd 
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wat jy by die huis kom, dan slaap die kinders. Maar dan kan }y nog gbeie tyd 

spandeer saam met jou vrou ook ... dis hoekom ek se jou kinders en jou werk 

ding mee en ... jy wat ... wanneer naweke aanbreek en Vrydae aanbreek, dan 

draai ek eenvoudig my rug op die werk, ek het nie ... het nie 'n saak met werk op 

'n Vrydagaand of op 'n naweek nie. Want dit is die gesin se tyd en veral met die 

kinders ook. Pa moet by die rugby wees, hy moet by die netbal wees. Ek ... 'n 

ou maak 'n punt daarvan. 

* Fiktiewe name om vertroulikheid te verseker. 

** Gewerf vir 'n skoal in Pretoria. 

6.9.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: S9 

Die vraag na lewenssin laat S9 in tematiese relasie tree met die navorser. 

Hierdie relasie word gekenmerk deur "jy weet", "weet jy", met ander woorde die 

navorser se kennisname van gebeure word aanvaar. S9 verander die geslag van 

die navorser na manlik ("man"), met ander woorde S9 kan in relasie tree met die 

navorser en dit waarvoor die fenomeen staan indien aangebied deur die manlike. 

Kenmerkend is 'n wegbeweeg van en naderbeweeg aan die navorser die afstand 

in die gedeelde ruimte te vergroot en te verklein ("om terug te kom" - 'n 

beweging van om weer in die rigting/op 'n plek by die navorser en fenomeen te 

kom van waar en van wie hy horn vroeer verwyder het). 

S9 tree ook in relasie met homself. Kenmerkend van hierdie relasie is om te "sit 

en dink", met ander woorde 'n kognitiewe beredenering en ordening van gebeure 

soos wat dit ontvou. Hierdie bewoning word beliggaam deur 'n nie-bewegende 

liggaamsposisie in te neem, en is van toepassing op sy historiese ("het gesit en 

dink"), huidige ("sit nou en dink") en toekomstige ("gaan sit en dink") bewoning 

van die wereld. Die aktiewe ordening van handelinge deur dit waarop S9 besluit 

het, word uitgevoer ("toe' t ek gese ... gaan afskaal", "en ek het dit toe gedoen"). 
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Die stel van vrae kom tematies voor, met ander woorde om antwoorde te kry 

("nou wat gaan ek los", "wat gaan jou laaste gedagtes wees ... ", "hoe' t ek teen 

horn opgetree", " ... is dit nie te laat gewees nie", "wat het jy gemaak met jou 

lewe", "wat het ek gedoen tot nou"). "Om getref te word", met ander woorde om 

ontroer/geraak te word, met die bygedagte dat leed/skade aangedoen is, ontvou 

ook. lnkonsekwente verwysings na homself ("ek, 'n mens, jy, 'n ou") asook 'n 

beskrywing van homself as individu ("ek") teenoor groepswese ("ons") kom voor. 

Hy verloor sy identiteit wanneer deel van die gesin en sy beroep. S9 tree in 

relasie met homself as 'n algemene vorm ter aanduiding van sy posisie in sy 

gesin ("pa") met ander woorde hy tree in relasie met homself in terme van sy rol. 

Ervarings van minagting (" 'n ou" - vent), asook spyt/jammerte/nie 

voorspoedigheid ("ongelukkig") kom ook voor. Kenmerkend is ambivalensie in 

sy relasie met tyd. Enersyds beleef S9 homself as om min of meer blywend 

voorsien te wees van tyd vir sy gebruik ("het tyd") om "uit te stel", om te bestee 

en uit te deel ("hulle 'n fraksie van jou tyd kry", "tyd spandeer", "gesin se tyd") 

asook afstand te doen daarvan en tot die beskikking te stel ("afstaan"). Die 

vraag na lewenssin laat by S9 die ervaring ontvou dat tyd beperk is ("daar 5 jaar 

oor is"), dat tyd na 'n verwyderde plek gaan/weg is ("daarmee heen", "toe's dit te 

laat", "is dit nie te laat") dat tyd opgebruik word ("tyd klaar") en dat hy nie meer 

voorsien is van tyd vir sy gebruik nie ("dan het jy geen tyd nie"). 

Wanneer S9 gekonfronteer word met die vraag na lewenssin tree hy in tematiese 

relasie met die wereld. Hierdie relasie word gekenmerk deur 'n reis, met tyd en 

handelinge wat op mekaar volg ("dan" ... "dan", "en so aan") en om willekeurig 

van een plek na 'n ander voort te beweeg ("gaan", "stap"). Die momentum van 

voortbeweeg is nie gelee/afkomstig van sy beroep nie (" ... die werk af te skeep ... 

dit is nie waaroor die lewe gaan nie"), maar kom van relasies met 'n 

transpersoonlike entiteit ("wat nou saak maak ... my verhouding met God") en sy 

gesin ("my verhouding met my vrou"). S9 beskryf homself as die 

sentrum/middelpunt van sy landskap waar hy gemaklik van koers kan verander 
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en om sy middelpunt wentel ("draai eenvoudig"). Die teenwoordigheid van 

teenoorstaande pole ontvou, wat gelee is in S9 beroep en kinders wat met 

mekaar wedywer/strewe om mekaar te oortref ("meeding") vir sy tyd en gedagtes 

("aandag"). Kenmerkend is die begeerte om 'n gedeelte van sy landskap 

ruimtelik te verklein en posisioneel te verlaag (" 'n paar dinge afskaal") deur twee 

of meer, maar nie baie sake vry te laat/los te laat en onbevange te wees ("los"). 

Die teenwoordigheid van 'n sterk mag gelee in sy beroep ("werk") ontvou, 

waarteen hy sy krag toets ("stoei"), en die verpligting/ noodsaaklikheid/ 

gedwongenheid ("moet") om onafwendbaar afstand te doen van tyd aan hierdie 

mag ("noodwendig ... afstaan"), met ander woorde S9 ervaar homself as slagoffer 

van hierdie mag waar hy nie 'n vrye keuse het nie en aangedoen word. S9 

beskryf die intensie om sy huidige ("daagliks") en historiese bewoning van die 

wereld ("wat het jy gemaak met jou lewe") waar te neem ("baie intens daarna 

kyk", "gaan eerder kyk na dinge") - met ander woorde die invloed van geleefde 

ervarings op hede en toekoms te beskou. Die ordening en prioritisering van 

handelinge en dit waarmee hy sy bewoning van die wereld deel ("in die tweede 

plek ... en dan ... ", "regmaak" - in orde bring, "Kerkraad" - orde op kerklike 

gebied, "Voorsitterskap" - leier van vergadering wat die orde handhaaf), ontvou 

tematies. Die wereld en diegene wat dit bewoon, word as manlik beleef ("hoe' t 

ek teen horn opgetree", "man"). Hoewel S9 die vraag na lewenssin as 'n 

onderwerp wat goed is, beleef en sy inwilliging aandui ("ja", "goeie vraag"), plaas 

hy die ontologiese werklikheid van dood op 'n plek/punt/tydstip weg van horn 

("ons weer daaroor gepraat"). S9 plaas die wereld wat hy bewoon en wil 

waarneem op 'n plek/punt/tydstip weg van horn, skep afstand en is dus 

vervreemd daarvan ("baie intens daarna kyk"). 
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S9 tree ook in relasie met sy werk. Kenmerkend van hierdie relasie is die mag 

waarteen S9 kragte toets ("stoei") en waarteen hy ondergeskik is ("moet tyd 

noodwendig afstaan"). Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer 

word, ontvou die moontlikheid om swak werk te lewer/sy plig na te laat in sy 

beroep ("werk af te skeep") en sy beroep te beskryf as 'n saak van 

ondergeskikte belang ("dis 'n bysaak"), wat in konkurrensie/wedywering is 

teenoor sy kinders ("ding mee"). Gegewe S9 se ingesteldheid teenoor tyd as min 

of meer blywend voorsien ("het tyd"), ontvou die voortsetting van sy handelinge 

("kom ons hou aan") totdat dit afgehandel is. 'n Onpersoonlike relasie ontvou 

wat deurgaans gehandhaaf word ("die werk", "jou werk"). 

Die volgende tematiese relasie ontvou ook tussen $9 en sy gesin. Kenmerkend 

hiervan is die inkonsekwente verwysings na sy gesin en vrou "Susan", "Kobus", 

"my vrou", "een van ons" teenoor "jou vrou", "die kinders", "die gesin", "'n kind". 

Ambivalensie in sy relasie met betrekking tot afstand kom voor. Enersyds plaas 

S9 sy gesin en hul leefwereld op 'n plek/punt/tydstip weg van horn ("daai 

iemand", "'n ou maak 'n punt daarvan"). Andersyds ervaar S9 die begeerte om 

ruimtelik nader te beweeg aan sy vrou en gesin ("baie nader aan beweeg"). $9 

ervaar dat sy kind voortbeweeg ("gaan nou Hoerskool toe"), horn buite die 

grense/omvang van die 'houer van die gesin' ("uit die huis") bevind, en die 

ander kinders nie bewustelik aanwesig is nie ("slaap die kinders"). $9 beskryf 

homself as deel van sy gesin se leefwereld ("een van ons", "teen die tyd wat jy 

by die huis kom") maar ervaar hierdie deelname as 

verpligtend/noodsaaklik/gedwonge ("moet by die rugby wees"). Die historiese 

regret dat sy bewoning van die wereld en deelname aan sy gesin se leefwereld 

verkeerd was en die begeerte om dit deur wat reg is, te vervang ("beter te 

maak"), ontvou, wat dui daarop dat S9 se relasie nie outentiek was nie. Die 

rangskikking en prioritisering van sy gesin en vrou kom voor, met sy vrou wat 

posisioneel bokant sy kinders geplaas word ("tweede plek my verhouding met 

my vrou ... en dan ... die werk en die kinders"). Die vraag na lewenssin laat 'n 
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gebeurtenis wat teespoed/dood/nadeel meebring, by $9 ontvou ("motorongeluk") 

waar 'n manlike persoon nie meer deel van sy landskap is nie ("dood"), en op 

watter wyse ("hoe") hy in 'n teenoorgestelde rigting te werk gegaan het met 

hierdie persoon ("teen horn opgetree") met ander woorde die herinnering van 

geleefde ervarings en regrets ("laaste gedagtes wat jy gaan oorhou"). 

Kenmerkend is die besteding van tyd met sy gesin en vrou in tye waarin daar nie 

gewerk hoef te word nie ("vakansie ... daaroor gepraat", "na-ure tyd afstaan ... 

teen die tyd wat jy by huis kom ... goeie tyd spandeer saam met jou vrou", 

"naweke aanbreek en Vrydae aanbreek ... want dit is die gesin se tyd"). 

Die tematiese relasie waarin S9 met 'n transpersoonlike entiteit tree, word 

gekenmerk deur inkonsekwente verwysings naamlik "jou God", "my verhouding 

met God". S9 plaas hierdie relasie posisioneel hoogste en in die eerste plek in sy 

bewoning van die wereld ("in die eerste plek", "voorop staan", "vooropstel"). 

Ambivalensie in die afstand tussen horn en 'n transpersoonlike entiteit ("gedeel") 

kom voor. Aan die een kant plaas S9 hierdie entiteit op 'n plek/punt/tydstip weg 

van horn ("daai saak ... reg te kry"). Andersyds ontvou die intensie om die 

afstand tussen horn en die transpersoonlike entiteit tot 'n groot mate te verklein 

en "baie nader aan jou God" te lewe. Kenmerkend is die begeerte om sy 

bewoning van die wereld volgens die leer van Christus ("Christelike 

lewenswyse") in orde te bring/te verbeter en te herstel ("dit reg te trek", 

"regmaak", "reg te kry", "in orde is"), met ander woorde S9 ervaar die historiese 

relasie as nie-outentiek en wil dit verbeter. S9 bly steeds kognitief ingestel 

teenoor hierdie entiteit ("ek dink ... ") en ervaar die begeerte om sy gedagtes 

uiters sterk/hewig te rig op hierdie relasie ("intense aandag"). Hierna beskryf S9 

sy handeling as 'n slot aan die einde van 'n volsin, waarmee die ontvouing van 

die fenomeen 'n spontane saturasiepunt bereik ("maak 'n punt"). 
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6.10 SUBJ EK TIEN 

Vervolgens word Subjek 10 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.10.1 Verbatim gesprek: 5 10 

You are going to die in six months' time. How are you going to spend these last 

six months? 

I believe that I would live for Christ fully ... in other words because I belong to a 

Pentecostal Denomination, I believe in being reborn. I believe I am reborn in 

Jesus Christ. I would try as far as humanly possible to make right my ways and 

repent of all my sins as far as I know or what I can remember and I would firstly 

write them down on a piece of paper so that I would not forget anything. Because 

many times you remember something and you say well, when I get home I will 

take my wife and I will repent and ask the Lord for forgiveness - for that's the 

way we believe. And then I am free of that sin because its ... I'm being forgiven. 

And I would then ... I would write them all down and then get hold of my wife, no 

matter how difficult it might be. If I know I am going to die in 6 months, that is 

what I would strive to do. I would try and make peace with everybody that I 

knew, everybody I came into contact with ... and I would possibly ... strive to 

spread the gospel as much as and as far as possible. That's what I would like to 

do, that's what I would do if I ... if somebody had to come to me and say you are 

terminally ill and you are going to die in six months' time. 

And if you are not terminally ill? If you are still healthy and vibrant? 

Then it is a bonus ... then it is a bonus, because then I might have found a 

calling in life that I never knew I had. But I think what we should ... what I strive 
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to do in any event and my family as well, is to live a very Godly life. In other 

words, we live for Christ day in and day out. We are serving our community very 

actively. I think that's the main object of living ... really, is to be able to share with 

other people, not just from a worldly perspective but also from a spiritual 

perspective ... that's the main factor in our lives ... that God is the central point of 

my life and my wife's life. Even in my role in business where I work, people know 

I don' t drink, I don' t smoke, I don' t swear - because they know what we stand 

for. They know that we are reborn children of God and I never hide the fact. I 

have never hidden it because I believe people should understand ... that the 

Lord Jesus came for us. He gave us life in ... in ... in totality. And it is important 

that because He said to us ... I mean, have I not been a child of God, I might be 

thinking very differently right now. I might be thinking well ... I am ... okay, forget 

about you ... you know. I will try and achieve as much as possible in six months 

or whatever the situation might be, for my own benefit. I think one has to live 

your own life and that's what we try and do everyday endeavour. We wake up in 

the morning and the first thing we do, is thank God that we ... that we' ve want to 

... that we had a good night's rest and we seek Him first in our lives because I 

have a saying ... the word JOY stands for: J for Jesus ... 0 for others and Y for 

yourself and if we put that into practical terms - put Jesus first in your life, then 

put others and then put yourself lastly. And obviously it has been a success for 

me. I don't know whether it has been successful for other people but that's the 

way I feel about it. That's the way we live our lives from day to day. 

6.10.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: S10 

S10 tree in relasie met die navorser, wat die fenomeen lewenssin aanbied. 

Hierdie relasie word gekenmerk deur S10 se aanvaarding van die navorser se 

kennisname van gebeure ("you know") asook om haar na 'n onpersoonlike 

"somebody" te verander wat die fenomeen aanbied. S10 kan in relasie tree met 

dit waarvoor die fenomeen staan indien aangebied deur 'n anonieme persoon, 
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en wanneer vervat in 'n dodelike/ongeneeslike siekte ("terminally ill"). 

S10 tree ook in relasie met homself. Hierdie relasie word gekenmerk deur "I 

believe", met ander woorde om sy bewoning van wereld as die waarheid te 

aanvaar of dat dit die waarheid uitdra. "I think", kom tematies voor, met ander 

woorde om die wereld soos wat dit van oomblik tot oomblik ontvou, kognitief te 

orden/rasioneel te beoordeel/ as 'n verstandelike aktiwiteit. Kenmerkend is die 

tema "may/ might/possibly", met ander woorde sy bewoning van die wereld word 

georden in ooreenstemming met waarskynlikheid (probability, in accordance with 

possibility) asook "will/ would", met ander woorde die intensie en begeerte om in 

die toekoms 'n aksie te neem ("would live", "would try", "would write", "will take"). 

Die tema "try/strive/ endeavour/difficult/do/able" ontvou, met ander woorde die 

intensie en begeerte om die wereld tans en in die toekoms aktief te bewoon deur 

homself in te span om 'n sukses te maak/te bereik, ongeag die hoeveelheid 

inspanning en vermoens. "As much as possible", "as far as possible", kom voor, 

met ander woorde S10 se bewoning van die wereld word gerig deur die distansie 

en kwaliteit waartoe hy in staat is (the distance and the extent he is capable of). 

S10 beskryf die begeerte om die wereld in the fullest/genuine/true/ 

verus =sincere te bewoon, met ander woorde om outentiek en eg te wees wat 

betref sy religieuse bewoning ("to live a very Godly life"). Die begeerte om die 

emosie van satisfaksie/genot ("would like") in sy toekomstige bewoning te ervaar 

ontvou ook. S10 beskryf dat hy emosioneel be"invloed word deur sy huidige 

bewoning, en hierdie bewoning as suksesvol/voorspoedig/voordelig ("successful 

for me") beleef. Die ervaring van regrets oor sy historiese en huidige bewoning, 

diep, intense hartseer oor sy aksies en die gevolg om nie voort te gaan om 

morele/religieuse wette ("repent of all my sins") te oortree nie, wat horn 

vasvang/beheer ("free of that sin"), ontvou wanneer die vraag na lewenssin 

gestel word. 'n Beskrywing van homself as menslik, wat horn op 'n menslike 

wyse inspan ("humanly"), en oor vermoens en handelinge beskik wat menslik is 

("would try as far as humanly possible") kom ook voor. Kenmerkend is 'n 
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definitiewe onderskeid tussen "I" en "we", waar 810 enersyds op 'n persoonlike 

vlak in relasie tree met homself. Andersyds tree 810 in relasie met homself, as 

dee I van sy gesin ("our lives . .. my life and my wife's life") asook deel van 'n 

groep wat 'n transpersoonlike entiteit as 'n Heerser het ("God/Lord" = 

Master/Ruler, "we are reborn children of God"). lnkonsekwente verwysing na die 

self ("me", "I", "you", "your'') ontvou ook. 

Wanneer hy met die vraag na lewenssin gekonfronteer word, tree 810 ook 

tematies in relasie met die wereld. Kenmerkend is die teenwoordigheid van 'n 

gekose beeld ("perspective" = a mental view of the relative importance of 

things/picture drawn/ imaginary prospect), wat 810 as sy course of life/method or 

plan for attaining an object beskryf ("my ways", "the way"). Die bewoning van die 

wereld as daaglikse aktiwiteit ("from day to day") word gekenmerk deur die 

inspanning om hierdie lewensweg reg te stel/volgens die morele en sosiale in 

orde te kry ("make right"). Die teenwoordigheid van prioriteite kom voor in 

hierdie beeld, naamlik 'n transpersoonlike entiteit in die hoogste posisie ("Him 

first", "put Jesus first in your life"), daama andere en homself in die laaste plek 

("then put others, then put yourself last"). Die teenwoordigheid van die 

oortreding van religieuse en morele wette en die vergifnis daarvan ("repent of 

my sins", "main object of living ... really is to be able to share with other people", 

"try and make peace with everybody", "strive to do ... is to live a very Godly life", 

"live for Christ fully") ontvou ook tematies. 810 beskryf die oortreding van sy 

gekose plan/beeld en prioriteitslys as basis van sy bewoning ("fact" - assumed 

as basis) en dienooreenkomstige emosies van hartseer en spyt. 'n 

Vasgevangenheid in sy eie menslikheid ("humanly possible") ontvou waar 

vryheid gelee is in die afwesigheid om hierdie morele/religieuse wette te oortree 

("repent of all my sins - free of that sin"). 810 brei hierdie vasgevangenheid uit 

deur homself te beskryf as the property of/rightly assigned to ("belong to") sy 

religieuse groep/kerk ("Denomination"), waar sy bewoning gekenmerk word deur 

to carry out duties/be useful to/render obiediencelservus = slave ("serving our 
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community"). 810 is vasgevang in die wereld en beeld wat hy gekies het en 

ervaar die daaglikse bewoning om hierdie prioriteite en wette uit te leef as 

needing much effort or skill ("no matter how difficult it might be"). Die landskap 

van 810 se psige het 'n transpersoonlike entiteit as sentrum/middelpunt ("main 

factor", "centre point") wat ook die omvang van hierdie landskap behels 

("totality" - time during which an eclipse is total). Opvallend is die 

teenwoordigheid van twee verwyderde/verskillende pole in hierdie landskap. 

Aan die een pool beskryf 810 temporal/earthly affairs, especially the pursuit of 

wealth and pleasure (''wordly perspective"). Hierdie gedeelte van sy landskap 

word kognitief beredeneer ("think very differently"). Hiervolgens beskryf 810 

homself as in orde/aanvaarbaar ("well, I am okay"), in besit van homself en sy 

wereld ("live your own life" - to experience his existence as belonging to himself, 

not anothen en waar andere afgeskeep en vergeet word ("forget about you"). 

810 ervaar hierdie wereld as gunstig/voordelig; benefacere =do well ("benefit"). 

Aan die ander kant beskryf 810 die teenwoordigheid van spirit as opposed to 

matter/concerned with sacred or religious things/not concerned with material 

("spiritual"). Hierdie gedeelte van sy landskap word ook kognitief beredeneer ("I 

think what we should ... strive to do ... live a very godly life", "I think that's the 

main object of living ... really is to be able to share with other people"). 

Kenmerkend is die ervaring van sy huidige en toekomstige bewoning as 'n 

inspanning ("strive", "try"), waar hy die desire/wish for possession of/need ("want 

to") beskryf vir 'n enjoyable/thorough/beneficial period of darkness to refresh 

himself/ recover strength/relieved from employment/abstain from exertion ("a 

good night's rest"). Die vraag na lewenssin laat by 810 die begeerte ontvou om 

homself in te span om sy huidige en toekomstige bewoning reg te stel ("make 

right my ways"), sy prioriteite uit te leef ("make peace with everybody"), ten 

einde die emosie van pleasurelextremegladnesslsatisfactionlsuccesslrejoice 

("joy") te beleef. Tog beskryf 810 sy historiese bewoning as die bereiking van 'n 

doel en 'n gunstige uitkoms ("has been a success for me"). Die teenwoordigheid 

van 'n sterk krag ("main object", "main factor") in sy landskap, wat volgens 810 
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enersyds gelee is in die vermoe/mag/kapasiteit ("able") om aan andere te gee 

en van hulle te ontvang ("share with other people"). Andersyds is hierdie krag 

gelee in die teenwoordigheid van 'n transpersoonlike entiteit in 810 se landskap. 

510 stel hierdie krag gelyk aan purpose ("object") en influence contributing to a 

result ("factor''). 

510 tree ook tematies in relasie met andere wanneer hy met die vraag na 

lewenssin gekonfronteer word. Hierdie relasie word gekenmerk deur die 

intensie in die toekoms om homself in te span om 

vrede/rekonsiliasie/vriendskaplike verhoudinge te herstel ("make peace") met 

alle mense waarmee 510 histories in kontak was/gekommunikeer/ontmoet het 

("knew", "came into contact with"). Hier is dus sprake daarvan om posisioneel 

nader te beweeg. Tematies is die bekendmaking aan andere wat 810 se 

beeld/lewensweg/keuse van bewoning is, asook dit wat hy 

verteenwoordig/verduur/beteken ("stand for"), deur histories en huidig nie die 

rede van sy bewoning geheim te hou nie ("because" ... , "never hidden", "hide"). 

Die rede vir hierdie bekendmaking word deur 810 beskryf as sy 

verwagting/oortuiging ("believe") dat mense in die algemeen ought to/are obliged 

to/express a duty ("should") take for granted/take as implied/perceive the cause 

of his existence ("understand"). Die onkunde/onsekerheid oor wat die impak van 

810 se bewoning van die wereld op andere is ("I don' t know whether it has been 

successful for other people") en of andere suksesvol is in die uitlewing van 

hierdie prioriteitslys, ontvou. 

810 se relasie met sy gesin word gekenmerk deur die beweging/aksie/wens om 

huidig en in die toekoms sy eggenote in sy hande te neemlget possession 

of/hold/accommodate/indulge in/enjoy/grasp physically ("take my wife", "hold") 

met ander woorde om kontak te maak. Die kontak met sy eggenote en bewoning 

van die houer van die gesin sentreer om die bekendmaking van religieuse en 

morele wette wat oortree is ("sins"), waaroor 5 10 diepe hartseer ervaar en 

vergifnis versoek ("I will take my wife, and I will repent and ask Lord for 
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forgiveness"). Die kognitiewe beredenering dat sy gesin se bewoning van die 

wereld 'n inspanning moet wees/is om ten volle/eg/opreg/true = verus/religieus 

te bestaan ("I think ... my family as well, is to live a very Godly life") kom voor. 

Die vervlegting van S10 en sy gesin se bewoning van die wereld as 'n groep 

("we") ontvou herhalend tematies. 

S10 tree ook in relasie met sy werk. Kenmerkend van hierdie relasie is dat S10 sy 

beroep beskryf as "even" (used to invite comparison of the stated assertion= his 

existence and the role of a transpersonal entity with an implied one that is less 

strong). S10 plaas sy beroep as minder sterk in sy wereld teenoor die 

teenwoordigheid van 'n transpersoonlike entiteit. S10 beskryf die relasie met sy 

beroep as 'n verwagte funksie/akteur se rol in 'n toneel ("even in my role in 

business") en 'n plek ("where") waar hy homself liggaamlik/geestelik inspan 

("work"). 

Die vraag na lewenssin laat s10 tematies in relasie tree met 'n transpersoonlike 

entiteit. Hierdie relasie word gekenmerk deur die plasing van hierdie 

transpersoonlike entiteit as hoogste in posisie ("put Jesus first"), wat voor enige 

persoon of ding dank betoon word en gesoek word ("first thing ... thank God", 

"seek him first"). S10 tree in persoonlike relasie met hierdie transpersoonlike 

entiteit, waar hy homself as 'n produk van 'n new incamationlrevivallspiritual 

enlightment ("reborn") beskryf, deurdat hierdie transpersoonlike entiteit histories 

gekom het om horn te revive ("came for us") en aan horn 'n opdrag gegee het 

(" ... it is important because He said to us"). Die begeerte in die toekoms om 

te voile in die belang van/tot voordeel van die transpersoonlike entiteit te lewe 

("live for Christ fully", "live for Christ day in and day out") asook om wyd bekend 

te maak ("spread the gospel") die goeie nuus, leringe en openbaringe van die 

transpersoonlike entiteit, ontvou ook. Kenmerkend is die ontvangs van die 

transpersoonlike entiteit van 'n aangename/voordelige tydperk van rus waar S10 

sy kragte herwin en inspanning verminder het ("thank God ... that we had a good 
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night's rest"). Die vraag na lewenssin laat 'n professielberoep/inwardly call or 

summons/vocation by 8 10 ontvou ("calling in life"), wat op geen tydstip sy kennis 

verruim het nie, en wat hy bewus van word/waarneem ("never knew", "might 

have found"). 'n Kognitiewe ingesteldheid teenoor hierdie transpersoonlike 

entiteit ("I think") wat afgewissel word met die oortuiging/ervaring van wat die 

waarheid is ("I believe") kom voor. Kenmerkend is die gebruik van 'n 

verskeidenheid van benamings om hierdie transpersoonlike entiteit ("Lord", "Lord 

Jesus", "Christ", "Jesus Christ", "God", "Jesus") te identifiseer en te beskryf. 

6.11 SUBJEK ELF 

Vervolgens word Subjek 11 se verbatim gesprek en gesitueerde struktuur 

weergegee. 

6.11.1 Verbatim gesprek: 5 11 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie laaste ses maande leef? 

Ek sal my met ... ek sal moet myself met ... inskakel of aanvaar dat ek doodgaan 

... gaan ek dood. Aan die ander kant moet ek myself inskakel ... kommunikeer 

met my Here ... jy weet, met my geloof en sulke dinge. Maar ... dat ... dat ... dit 

gaan nie lekker wees nie, want my lewe gaan nou verander. Nou sit ek soos 'n 

persoon in 'n dodesel, want ek weet in ses maande moet ek doodgaan. My lewe 

gaan verander ... ek ... ek ... sal moet gaan kyk na my testamente, ek sal gaan 

kyk na my ... my familie. Is al my goed reg? Ek sal moet gaan kyk hoe sal my 

familie dit aanvaar. Hoe gaan hulle voel as ek dood is na ses maande, wat gaan 

gebeur? Of gaan hulle hande klap om te se hulle gaan geld kry of gaan hulle 

hartseer voel of gaan hulle dit aanvaar en miskien ook aangaan met hulle lewe. 

So, dis vir my om te ... gaan kyk. Want, partymaal dit gaan gebeur dat ... ek 

gaan ook nie eers omgee weer nie, want ek weet my tyd is nou om om te lewe. 
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Ek gaan my miskien dooddrink of miskien ... of selfmoord pleeg ... of sommer 

onder 'n kar wat, jy weet ... hoekom moet ek nog lewe want ek weet my tyd is al 

klaar - ek het net ses maande om te leef. 

Maar gaan iv anders leef of dieselfde leef as nou? 

Dit gaan onmoontlik wees ... daar gaan 'n groat verandering wees. Daar gaan 'n 

groat verandering wees, want .. . omrede dat ek weet 'n persoon lewe net 

een maal. Jy lewe nooit twee maal, net een maal. So, van my kant ... ek sal 

moet myself ... jy weet ... dat ek inskakel ... of dat ek kan se dat ... gaan ek dit 

aanvaar? Gaan ek die dood aanvaar? Ek ... ek sal moet vra ... ek sal baie vrae 

met myself vra. Hoekom moet ek doodgaan? Wat het ek gesondig? Wat het 

ek gedoen? Dis goed wat ek met myself, ook met my dominee, of my ... mense 

wat ek moet gaan kommunikeer dat hulle my help hierdie ses maande. 

Maar hoe leef iv nou? Wat is nou die goed wat nou jou lewe vol maak? 

Op hierdie oomblik ... ek kan se ek is am per werkloos, omrede ... ek is nog nie 

uit my werk uit nie, maar hulle is nog besig met die mediese ondersoek. So, vir 

al die jare het ek gewerk, maar nou ... omrede ... hierdie siekte wat ek het ... uh 

... miskien sal ek medies ongeskik verklaar word by die werk. So, daar is ook 

nou weer verandering. Ek lewe nie meer soos tevore wat ek weet: Ek het 

daardie verantwoordelikheid. Ek moet opstaan in die oggend, bad of start, was, 

aantrek, werk toe gaan, my werk gaan kyk, terugkom by die huis. As ek moeg is 

of bietjie ... jy weet ... gaan ... gaan ... bietjie 'n doppetjie vat of na werk, of jy 

weet, na werk bietjie gesocia/ met mense. Nou's ek meeste van die tyd ... ek's 

eensaam. Ja, ek is eensaam. My kind is by die universiteit. My vrou werk. Ek 

is alleen by die huis. Ek moet opstaan in die oggend, skottelgoed was, bed 

regmaak, bietjie vee - dinge wat ek nog nooit nie vir die afgelope dertig jaar 

gedoen ... nou moet ek dit doen. Nou ... daai verandering ruk aan my. 
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6.11.2 Stap 4: Gesitueerde struktuur: 511 

Wanneer die vraag na lewenssin gestel word, tree S11 in persoonlike relasie met 

die navorser. Hierdie relasie word gekenmerk deur die navorser se kennisname 

van gebeure te aanvaar ("jy weet"). 

S11 tree ook in relasie met homself, wat gekenmerk word deur "vrae te vra", met 

ander woorde om antwoorde te kry op 'n versoek om iets te wete te kom ("Is al 

my goed reg?", "Hoe gaan hulle voel ... ?", "Wat gaan gebeur?", "Of gaan hulle 

hande klap ... of gaan hulle hartseer voel of gaan hulle dit aanvaar?", "Hoekom 

moet ek nog lewe?", "Gaan ek dit aanvaar?", "Hoekom moet ek doodgaan?", 

"Wat het ek gesondig?", "Wat het ek gedoen?"). Kenmerkend is die behoefte 

om "in te skakel of te aanvaar'', met ander woorde om soos 'n skakel in 'n 

reeks/as deel van 'n reeks ("inskakel") homself te verenig/vermeng ("met myself', 

"dat ek inskakel") en in besit te neem/aan te neem ("aanvaar"). S11 brei hierdie 

inskakeling en aanvaarding uit na die ontologiese realiteit van dood ("ek 

doodgaan") wat hy en sy gesin in besit moet neem ("Gaan ek die dood 

aanvaar?", " ... gaan hulle dit aanvaar?"). S11 beskryf dus 'n handeling om die 

afstand wat betref homself en die dood te verklein (in besit te neem/aan te 

neem). Die teenwoordigheid van noodsaaklikheid/verpligting/gedwongenheid 

("moet") ontvou, met ander woorde S11 beskryf 'n gebrek aan vryheid van keuse 

("ek sal moet gaan kyk", "moet ek doodgaan", "ek sal moet myself', "hoekom 

moet ek nog lewe", "ek sal moet vra", "ek moet opstaan"). Die handeling van 

"gaan kyk" kom ook voor, met ander woorde die handeling om horn gereed te 

maak en in beweging te stel ("gaan") deur waar te neem ("kyk"). 'n 

Reinigingsritueel ontvou waar S11 sowel homself met water reinig en suiwer 

("bad", "start", "was") as om die houer van die gesin ("huis") in orde te bring/te 

verbeter/te herstel/te reinig en vuilgoed te verwyder ("skottelgoed was, bed 

regmaak, bietjie vee ... "). S11 tree in persoonlike relasie met homself wat 
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deurgaans gehandhaaf word, behalwe wanneer die ontologiese realiteit van 

eenmalige lewe beskryf word ("Jy lewe nooit twee maal"). Hy is dus vervreemd 

van die realiteit van die dood. Tematies is die ervaring van emosies van nie 

behaaglik/nie genietlik/nie aangenaam ("nie lekker"), nie hou van nie/nie in ag 

neem nie ("nie eers omgee weer nie"), sat/afgemat/kragteloosheid ("as ek 

moeg is"), alleen/afgesonder/sonder geselskapfonbewoon' ("eensaam") en 

sonder andere ("alleen"). 511 beskryf 'n relasie met homself, andere en die 

wereld wat onvriendelik ervaar word. 

511 tree ook in relasie met sy gesin wanneer die fenomeen lewenssin aangebied 

word. Dit word gekenmerk deur 'n persoonlike relasie met sy eggenote en kind 

wat deurgaans gehandhaaf word ("my kind", "my vrou", "my familie", "my 

mense"). Onsekerheid oor die relasie en sy gesin se gevoelens kom voor, met 

ander woorde hy is vervreemd van hulle ("Hoe gaan hulle voel ... ", " ... gaan hulle 

hande klap ... hartseer voel ... aangaan met hulle lewe?"). Die begeerte om 

met "my mense" in verbinding te wees ("kommunikeer") oor die realiteit van die 

dood ("dis goed ... ") sodat hulle horn behulpsaam kan wees/bystand 

verleen/hulp verskaf ("my help"), ontvou ook. Die fokus verskuif dus weg van 'n 

relasie met sy mense na 'n relasie met homself. Ambivalensie kom voor in sy 

bewoning van die houer/nes van die gesin ("huis"). Enersyds beskryf 511 dat hy 

die houer van die gesin sonder andere bewoon ("alleen by die huis"). 

Andersyds beskryf 511 sy historiese bewoning van die huis as "dinge wat ek nog 

nooit nie vir die afgelope dertig jaar gedoen" het nie. Hy plaas homself histories 

binne die grense/omvang van sy werkruimte ("werk toe gaan") en dat hy na 

afloop van sy werk weer in die rigting beweeg van waar hy horn vroeer verwyder 

het ("terugkom"). Kenmerkend is die afwesigheid van sy vrou en kind in die 

bewoning van die huis ("my kind is by die Universiteit"), met ander woorde sy 

kind is aanwesig in die ruimte van 'n plek vir gevorderde studie en "my vrou 

werk", met ander woorde hy plaas haar binne die grense/omvang van 'n 

werkruimte. Die vraag na lewenssin laat by 5 11 die vraag ontvou of sy 
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afwesigheid enige invloed gaan he op sy gesin se huidige bewoning en of hulle 

dit netso gaan voortsit/verder gaan ("ook aangaan met hul lewe"). 

5 11 tree ook in relasie met andere. Hierdie relasie word gekenmerk deur die 

afwesigheid van die historiese handeling om gesellig meelewend met mense in 

'n groep te wees/companionship/interdependent ("gesocial met mense"), met 

ander woorde 511 is geisoleer en vervreemd van andere. Die vraag na 

lewenssin laat by 5 11 die behoefte ontvou om met "my mense" en sy predikant 

("my dominee") in relasie te tree om horn behulpsaam te wees, met ander 

woorde 'n relasie gefokus op homself. Die teenwoordigheid van "hulle" ontvou 

ook, met ander woorde persone wat onbekend is of wat hy nie wil noem nie, wat 

aan die gang is met die noukeurige kontrolering wat betref S11 se 

gesondheidstoestand en uitspraak gaan lewer ("hulle is nog besig met die 

mediese ondersoek ... miskien sal ek medies ongeskik verklaar word"). Hier is 

dus sprake van gebrek aan keuse en 'n uitgelewerdheid aan "hulle" om oor S11 

se toekomstige bewoning van die wereld te besluit. 

S11 tree ook tematies in relasie met sy werk. Kenmerkend van hierdie relasie is 

afstand van verheid, waar 5 11 sy beroep op 'n plek/punt/tydstip weg van horn 

beskryf ("daar is ook nou weer verandering", "ek het daardie 

verantwoordelikheid"). lnkonsekwente beskrywing en plasing van homself binne 

die grense/omvang van sy werkruimte ontvou. Enersyds beskryf 5 11 homself as 

"nog nie uit my werk nie", maar andersyds beskryf hy homself as "amper 

werkloos" en "ek lewe nie meer soos tevore". 5 11 beskryf 'n jarelange, historiese 

relasie ("vir jare het ek gewerk") wat gekenmerk word deur die handeling om 

verpligte rekenskap te gee, en wat gewigtige pligte meegebring het 

("verantwoordelikheid"). S11 beliggaam hierdie relasie deur die werkruimte waar 

te neem ("my werk gaan kyk"). Kenmerkend is die ervaring en uitspraak dat hy 

vermoedelik/moontlik ("miskien") nie bruikbaar vir sy beroep is nie, vanwee 

"hierdie siekte wat ek het", met ander woorde 'n onvermoe om sy werkruimte te 
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vul. Die relasie met sy werk ontvou as 'n relasie wat histories toegang verleen 

het tot/voortsetting gebied het vir die handelinge om gesellig meelewend met 

mense in 'n groep te wees asook om drank te drink ("doppetjie vat of na werk", 

"na werk bietjie gesocial met mense"). 

S11 tree tematies in relasie met die wereld, wanneer hy met die vraag na 

lewenssin gekonfronteer word. Hierdie relasie word gekenmerk deur die 

aanwesigheid van 'n ander toestand/vorm ("verandering"), waar die oorgang van 

sy historiese na sy huidige bewoning negatief ervaar word as 'n skielike wilde 

trekbeweging wat horn van sy plek trek ("ruk aan my"). Die vraag na lewenssin 

laat by S11 'n nuwe bewoning ontvou wat met verandering gepaard gaan, wat hy 

as nie aangenaam ervaar nie ("nie lekker nie"). Kenmerkend is die ingesteldheid 

van "ook nie eers omgee weer nie", met ander woorde 'n ingesteldheid wat 

histories en in die toekoms gekenmerk word deur om voor iets of iemand anders 

("eers") nie in ag te neem nie/nie te hou van nie en om nie gehinder te word nie. 

'n Gedwonge beweging ("moet gaan") soos om van plek getrek te word ("ruk aan 

my") en 'n plasing binne die ruimte van 'n klein hokkie ("sel"), waaroor S11 geen 

seggenskap het nie ("dodesel"), ontvou. Die vraag na lewenssin laat die 

teenwoordigheid van sonde/oortreding van morele en religieuse wette 

("gesondig") wat tot veroordeling en gedwonge beeindiging van sy bewoning van 

die wereld lei ("moet ek doodgaan", "dodesel") ontvou. Hier is dus sprake van 
·\ 

aangedoen te word deur 'n regter, met homself as die veroordeelde. Die 

ambivalente beliggaming en bewoning van die wereld kom voor. Enersyds 

bewoon S11 hierdie wereld aktief en destruktief deur homself te vernietig 

("dooddrink", "selfmoord pleeg", "onder 'n kar") en die wereld waar te neem 

("moet gaan kyk"). Andersyds beliggaam en bewoon hy die wereld as passief, 

vasgevang en nie-bewegend ("sit ... in 'n dodesel"). Die afwesigheid van 'n 

doel/rede in sy bewoning van die wereld en die gepaardgaande realiteit van die 

dood ("hoekom moet ek nog lewe", "hoekom moet ek doodgaan") ontvou 

tematies. Kenmerkend is 'n relasie met tyd wat verbygaan/verstreke is/verby is 
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("my tyd is nou om", "my tyd is klaar") en a Ileen 'n enkele keer, maar nimmer/op 

geen tydstip weer 'n keer geleef kan word nie ("nooit twee maal, net een maal"). 

Die materiele ordening van sy landskap ("kyk na my testament", "Is al my goed 

reg?") en die beskrywing van sy relasie in materiele waarde ("gaan hulle hande 

klap om te se hulle gaan geld kry") kom voor. S11 beskryf sy landskap as 

geometries met die teenwoordigheid van sy-vlakke van 'n liggaam ("aan die 

ander kant"), wat uit ruimtes bestaan wat omgrens is ("werk", "universiteit") en 

wat skeef/skuins ("reg") kan wees. Die teenwoordigheid van 'n handeling/ruimte 

om sterk drank te drink, wat herhaaldelik verklein word om hierdie 

handeling/ruimte in sy bewoning te minimaliseer ("bietjie 'n doppetjie vat"), 

ontvou word. 

S11 tree ook in tematiese relasie met 'n transpersoonlike entiteit, wat 

gekenmerk word deur die behoefte om in verbinding te wees ("te kommunikeer 

met my Here"), 'n persoonlike relasie wat gehandhaaf word ("my Here", "my 

geloof', "my dominee"), asook die intensie om verenig/vermeng ("met") te word 

met sy godsdienstige oortuiging/vaste vertroue op God ("geloof') en iets van 

dieselfde soort wat hy nie by die naam kan of wil noem nie ("sulke dinge"). 

6.12 STAPPE 5 EN 6: ALGEMENE TEMAS WAT IN DIE PROTOKOLLE 

ONTHUL IS, MET INBEGRIP VAN DIE SENTRALE TEMAS 

Die fenomeen lewenssin, met lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as die 

spreekwoordelike twee kante van dieselfde munt, het homself onthul aan die 

hand van ses hooftemas en hul onderskeie onderafdelings. Hierdie algemene 

temas kan soos volg uiteengesit word: 

• ruimtelikheid 

• beliggaming en bewoning 

• teenwoordigheid van omgewing/wereld 
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• teenwoordigheid van andere in wereld 

• teenwoordigheid van psige in wereld 

• basiese stemming 

Die temas word vervolgens elkeen aan die hand hiervan beskryf. Elke algemene 

tema word verhelder en toegelig deur die sentrale temas (stap 5) onderliggend 

daaraan te bespreek. Voorbeelde uit die gesitueerde strukture (stap 4) word ook 

gegee. 

6.12.1 Stap 6: Ruimtelikheid 

Die volgende sentrale temas het hulself as onderafdelings van die tema 

Ruimtelikheid onthul: 

Stap 5: Geometriese beskrywing 

Die vraag na lewenssin laat tematies 'n geometriese en meetkundige 

landskap ontvou, wat uit kante, sye en vlakke bestaan en wat letterlik en 

meetbaar is. 

Stap 4: Sowel S1, S2 , S3 en S11 neem die wereld waar as geometries, met kante. 

S1 beskryf 'n "materiele- en familiekant", terwyl S2 die teenwoordigheid van "aan 

die ander kant" beskryf om sy huislike en werkslewe te omskryf. S3 beskryf die 

teenwoordigheid van 'n "financial side" in haar wereld, terwyl S11 die 

teenwoordigheid van sye/vlakke beskryf in sy bewoning van die wereld ("aan die 

ander kant"). S11 plaas homself binne die ruimte van 'n klein hokkie met kante 

("dodesel"). 
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Stap 5: Sentrum!Middelpunt van hierdie wereld 

'n Landskap met 'n sentrum of middelpunt ontvou tematies. Hierdie 

middelpunt word verskillend beskryf, suggereer die personifikasie van 

versoening van verskillende aspekte van lewenservaringe asook die 

fundamentele kern/essensie wat nie kan verander nie. 

Stap 4: S4 beskryf homself en sy sterfte metafories as 'n harde "klip in 'n dam 

water. Hy gaan sulke rimpelings he." S6 beskryf die relasie met haar gesin as 

die middelpunt van haar wereld ("they like . .. mean the world to me" -

everything, the universe, a quality equally removed from the opposite usually 

unsatisfactory extremes). S9 beskryf homself as die sentrum van sy bewoning 

van die wereld, waar hy gemaklik van koers kan verander en om sy middelpunt 

wentel ("dan draai ek eenvoudig my rug"). 510 se wereld het 'n transpersoonlike 

entiteit as middelpunt ("that's the main factor in our lives . . . that God is the 

central point of my life"). 

Stap 5: Dele en grense tussen dele 

Die omvang van die landskap ontvou tematies as georden, met dele wat 

interaktief raakpunte het en wat begrens is. Die dele verteenwoordig die 

volgende aspekte: godsdiens/religie, welvaart, beroep, liggaamlike 

gesondheid, saamleef met andere, gesin, ontspanning en 'n aspek wat die 

self betref, naamlik afmeting. 'n Opflikkering van natuur en aarde as deel 

ontvou. 'n Deel ontvou ook wat nie by die naam genoem word nie, wat dui 

op die onbekende/vervreemde/versteekte. 

Stap 4: S1 maak melding van sy gesin, vriende, beroep en 'n religieuse 

dimensie. S2 maak melding van sy beroep, gesin, 'n private self, asook 'n 

natuur/aarde dimensie ("natuurlik, ... die veld, te gaan jag, of te gaan visvang"). 
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Hy is egter nie in staat om die wereld wat as aangenaam bewoon word, 'n naam 

te gee nie ("die goed wat vir my werklik lekker is ... sulke tipe goed.") 

S3 se wereld word beskryf in terme van haar gesin en familie, andere wat 

finansieel versorg word, haar religie asook 'n finansiele en welvaartdimensie. 

Die ordening en sortering van haar wereld ontvou tematies, waar sy haar kinders 

groepeer in gro_ot/klein (" ... sort out ... ", "big ones ... little one"). S4 beskryf die 

ruimte van sy lewenskring wat in vele afmetings georden is ("die vele dimensie 

waarbinne ek funksioneer"), interaktief raakpunte het ("om die raakpunte uit daai 

dimensies te identifiseer sodat dit kan met die ander goed interact") en 

buitelyne/ grense het ("om elkeen van daai goed 'n raampie moet gaan omtrek"). 

S4 beskryf metafories die omvang van sy wereld as konsentriese "rimpelings". 

Hy maak melding van al die aspekte van sy wereld: religie, welvaart, liggaamlike 

gesondheid, saamleef met ander, en self. "Daar's 'n religieuse dimensie, daar's 

'n fisiese gesondheidsdimensie, daar's 'n sosio-maatskaplike dimensie, daar's 'n 

sielkundig-emosionele dimensie, 'n ekonomies-aktiewe dimensie"). 

Sowel Ss en S1 maak melding van die volgende dimensies: beroep, gesin, 

religie, welvaart, andere en self. S7 is nie in staat om die deel wat as 

aangenaam bewoon word, 'n naam te gee nie ("ek geniet hierdie goed") en 

beskryf die teenwoordigheid van dele in sy wereld in terme van "goed" ("daar is 

basies 4 hoof goed wat 'n mens in jou lewe moet ... "). S1 beskryf dat die dele 

waaruit sy wereld bestaan, nie totaal met dele onnatuurlik na mekaar toe 

getrek/een in die ander sodat 'n vermenging ontstaan, is nie ("nie 100% 

inmekaar''). Se maak melding van die volgende dimensies: gesin, beroep, self 

en "people that are near and dear to me". Se beskryf ook 'n ontspanningsdeel 

wat 'n handeling om te reis, behels. S8 en 59 beskryf beide die teenwoordigheid 

van die gesin, beroep en andere as dele in hul wereld. S4, S8 en S9 begrens 

die fasette van hul lewe, met ander woorde om duidelike grense te trek 

daartussen ("in terme" = terma = grens). S9 brei hierdie dele uit en maak ook 
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melding van 'n religieuse en ontspanningsdimensie ("vakansie ... Vrydagaand of 

op 'n naweek"). Die ordening van 59 se wereld ontvou ook tematies ("Kerkraad" 

- orde op kerklike gebied; ''Voorsitterskap" - leier van vergadering wat die orde 

handhaaf; "toe het ek gese ... en ek het dit toe gedoen"). S10 beskryf die 

omvang van sy wereld ("totality" - time during which an eclipse is total) wat die 

volgende dimensies insluit: religie, gesin, andere, beroep en fisiese gesondheid 

("terminally ill", "want to ... that we had a good night's rest"). S11 beskryf sy 

wereld wat uit ruimtes bestaan en omgrens is ("my kind is by die universiteit. My 

vrou werk", met ander woorde aanwesig in die ruimte van 'n plek van gevorderde 

studie en binne die grense van 'n werkruimte.) Hy maak melding van die 

volgende dimensies: self, gesin, beroep, religie en sosiaal (andere). Die fisiese 

gesondheidsdimensie ("hierdie siekte wat ek het ... ") kom ook voor. 

Stap 5: Prioriteite en rangorde van dele 

Die prioritisering van, asook die plasing in rangorde van die dimensies/dele 

wat teenwoordig is in die landskap, ontvou tematies. Verskillende 

rangordes ontvou, met die religieuse dimensie as eerste prioriteit, wat voor 

enige persoon of ding geplaas word. 

Stap 4: S1 beskryf die teenwoordigheid van die religieuse dimensie as 

voldoende en dat "ek kan nie meer daarin sit nie." Hy beskryf sy prioritisering 

van hierdie dele as "totaal skeef ingestel, waar die beroepsdimensie voorrang 

bo sy gesinsdimensie geniet ("dis werk, om op 'n latere stadium aan die gesin te 

kan vergoed"). 53 beskryf die religieuse dimensie as "the greatest thing in my 

life", en plaas andere na haar gesin (I don't think I want to spend ... my life with 

anybody else but my family"). 

s .. beskryf die religieuse dimensie as eerste in prioriteit, wat met die eerste 

beginsels te doen het ("my verhouding met my God in die eerste instansie reg is 
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... dis 'n baie akute en 'n primere dimensie"). Hy prioritiseer sy gesin daarna, 

met sy vriende derde. ("Dan gaan jy kyk na al die ander dimensies ... dan sal ek 

wil deel met my huisgenote en my pelle"). 

Ss ervaar die religieuse dimensie as hoogste in prioriteit ("belangrikste") en van 

die grootste betekenis ("sin") wat met die eerste beginsels te doen het ("primer''). 

Hy beskryf die teenwoordigheid van ander mense as "geweldig belangrik" en dat 

die welvaartdimensie van minder belang is ("minder bekommer oor . . . my 

persoonlike finansies"). S6 plaas haarself as eerste prioriteit ("first of all"), maar 

beskryf haar gesin ook as eerste prioriteit ("first of all"). S1 beskryf die 

beroepsdimensie as eerste prioriteit ("ek wil glad nie sonder 'n werk wees vir 'n 

begin nie"). Hierdie prioritisering word as nie korrek nie beskryf ("my totaal 

ontnugter''). Die vraag na lewenssin laat 'n rangorde by S1 ontvou waar sy gesin 

en die religieuse dimensies voorrang bo sy beroep geniet ("om drie van daardie 

vier ideale te verwesenlik"). 

$9 plaas die religieuse dimensie in die eerste plek in sy bewoning ("in die eerste 

plek", "vooropstaan om daai saak ... reg te kry"). Die rangskikking en 

prioritisering van sy vrou en gesin, met sy vrou wat posisioneel bokant sy 

kinders en werk geplaas word ("tweede plek my verhouding met my vrou ... en 

dan ... die werk en die kinders"), ontvou ook. S9 plaas sy kinders en beroep 

aanvanklik in dieselfde rangorde ("die werk en die kinders begin nou so 

meeding"). Sg plaas sy vrye tyd/ontspanningdimensie na sy beroepsdimensie en 

koppel dit aan sy kinders se dimensie ("naweke ... veral met die kinders"), wat 

daarop dui dat sy kinders in rangorde na sy beroep kom ("na-ure ook moet tyd 

noodwendig afstaan aan die werk"). S10 plaas die religieuse dimensie as 

hoogste in posisie ("put Jesus first"), wat voor enige persoon of ding gesoek 

word ("first thing ... thank God", "seek Him first"). S10 beskryf sy beroep as 

minder sterk in sy wereld teenoor die teenwoordigheid van die religieuse 

dimensie ("even" - used to invite comparison of the stated assertion = his 
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existence and the role of a transpersonal entity with an implied one that is less 

strong). Hy prioritiseer 'n transpersoonlike entiteit in die eerste posisie, dan 

andere en laastens homself. 

Stap 5: Teenoorstaande pole in hierdie wereld 

Die teenwoordigheid van teenoorstaande pole naamlik die 

abstraktelbehoudende teenoor die tasbarelterminale, ontvou tematies in 

hierdie landskap. Die polarisasie is gelee in die spirituele teenoor die 

welvaart dimensie, asook in polarisasie tussen die persoonlike en 

beroepsdimensies, met 'n spanning wat in stand gehou word tussen die 

pole. 

Stap 4: S1 beleef die gesin en beroep as twee pole in posisie tot mekaar, waar 

hy poog om hierdie gaping aan te spreek wanneer die vraag na lewenssin gestel 

word. S2 ervaar polarisasie tussen sy beroep en privaat/nie-werk dimensies, 

asook tussen sy gesin en "dit wat vir horn werklik lekker is." Sowel S1 as S2 

onthul 'n spanning wat tematies in stand gehou word tussen die teenoorstaande 

pole. $4 kontrasteer sy beroeps- en gesinsdimensies en beskryf hierdie pole as 

"nie spot-on" in terme van tyd en kwaliteit nie. S6 kontrasteer haar akademiese 

strewe en vervulling van haar beroep met diegene met wie sy haar wereld deel, 

naamlik "people near and dear to me." S9 beskryf die teenwoordigheid van 

teenoorstaande pole gelee in sy beroep teenoor sy kinders wat met mekaar 

wedywer/strewe om mekaar te oortref vir sy tyd en gedagtes ("meeding om 

aandag"). Hier word dus ook 'n spanning in stand gehou. S10 onthul die 

teenwoordigheid van twee pole in die wereld. As die een pool beskryf S10 

temporaVearthy affairs, especially the pursuit of wealth and pleasure ("wordly 

perspective"). As ander pool beskryf S10 die teenwoordigheid van spirit as 

opposed to matter/concerned with sacred or religious things/not concerned with 

material ("spiritual perspective"). 
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Stap 5: Behoefte aan balans tussen de/e 

Die vraag na lewenssin onthul 'n Dasein wat in wanbalans is, tesame met 

die tematiese begeerte om die dele/landskap soos · 'n skaal in 

balans/ewewig te plaas ten einde stabiliteit en harmonie te ervaar. Hierdie 

balansering suggereer 'n spanning wat in stand gehou word tussen 

teenoorstaande pole. 

Stap 4: S1 beskryf sy Dasein as "skuins/verkeerd/verdraai", waar sy 

beroepsbetrokkenheid die oorsaak van hierdie ongebalanseerdheid is. S2 

beredeneer die teenwoordigheid van beide sy beroeps- en nie-werkdimensies 

om "kontras" te verseker. S6 se begeerte om "balance" in haar wereld te he 

(stability of body or mind/harmony of design and proportion) dui op polarisasie en 

wanbalans. S6 beskryf die begeerte om haar lewensdrome (en ender andere 

haar akademiese strewe) in balans te bring met die res van haar wereld 

bewoning en andere naby aan haar. Sy stel die begeerte om balans gelyk aan 

sowel geluk en tevredenheid ("happy"), as om haar drome te verwesenlik ("to 

have a happy balanced life ... fulfill dreams I have"). S7 beskryf die verbreding 

van sy wereld wat in ewewig geplaas meet word. Sy wereld word ruimtelik 

beskryf as 'n skaal wat in balans gebring meet word ("af te skaal"). S7 beskryf 

die behoefte om die gesindheid waardeur sy voorkeure en gedrag gerig word 

("waardes") wat betref sy gesin en die gees van die mens/religieuse 

("geestelike") in ewewig te plaas. S9 se wereld word oak ruimtelik beskryf as 'n 

skaal wat in balans gebring meet word ("afskaal"). S11 bevraagteken die 

toestand van sy dele/wereld wat skeef/skuins kan wees ("Is al my geed reg?"). 

Stap 5: Waameming van hierdie wereld as manlik 

'n Handeling van en begeerte om die landskap waar te neem, soos wat dit 

van oomblik tot oomblik ontvou tesame met die beskouing van die invloed 
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van geleefde ervarings op die hede en toekoms, word onthul. Dit 

suggereer 'n uitsig oor hierdie landskap as gestruktureerde en 

georienteerde geheel. Die landskap en diegene wat daarin teenwoordig is 

word tematies as manlik waargeneem. 

Stap 4: S1 en S9 verander die opdrag om lewenssin te eksploreer deur die 

navorser se geslag te verander na die manlike ("die ou", "man"). S3 beskryf die 

handeling van "see to it", "look at" waar haar landskap en almal wat daarin 

teenwoordig is, waargeneem word. 'n Soortgelyke handeling van om "te kyk" 

word onthul by S4• S5 beskryf 'n behoefte om 'n uitsig oor sy bewoning van die 

wereld as geheel te he ("oorsigtyd"). S7 ervaar die wereld, homself en/of die 

navorser as manlik ("man"), terwyl S8 die ander mense wat teenwoordig is in 

hierdie wereld as "dis sy skuld", "elke ou besig" en "daai ou" beskryf. S9 beskryf 

diegene wat die wereld bewoon as manlik deur die vraag te stel "hoe' t ek teen 

horn opgetree." S9 beskryf ook die begeerte om sy huidige en historiese 

bewoning van die wereld waar te neem en die invloed van geleefde ervarings te 

beskou ("wat het jy gemaak met jou lewe?", "baie intens daarna kyk", "gaan 

eerder kyk na dinge"). S11 beskryf 'n soortgelyke handeling van om te "gaan 

kyk", waar die handeling van waarneming horn in beweging stel en gereed maak 

("gaan"). 

Stap 5: Beeldende teenwoordigheid van die sakepersoon in relasie met die 

wereld, andere en homself 

Die sakepersoon is tematies beeldend en metafories teenwoordig in die 

landskap van sy psige en wereld. Die ervaring van lewenssin word 

vergestalt deur die waarneming en beskrywing van die beeld, wat ook die 

lewensweg en keuse van bewoning suggereer. 
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Stap 4: S1 tree metafories in relasie met die wereld en homself wanneer hy die 

lewe as 'n "reis in 'n bus" beskryf. Hy onthul die ruimtelike struktuur van die 

droom, wat die beeldende in sy relasie vergestalt ("gebaseer op 'n droom"). S4 

maak gebruik van die metaforiese "vrug op sy arbeid" en "klip in 'n dam water" 

om sy teenwoordigheid beeldend te vergestalt. Die metaforiese "sak sout", 

"kampvuur en rooiwyn" dra hiertoe by. S5 is ook beeldend teenwoordig in "die 

vrug van die gees". S6 onthul die teenwoordigheid van haar ideate, aspirasies en 

ambisies ("life-long dreams"), wat as onbeperk sander grense beskryf word 

("whatever dreams I have" - indefiniteness). 

s7 beskryf 'n ideaal/aspirasie ("droom") wat geldelike en stoflike mikpunte het 

("finansieel", "materialisties"), wat bereik word en tot 'n tydperk van soekend 

wees na insig ("begin filosofeer") aanleiding gee. Die belangrikheid om beeldend 

teenwoordig te wees in die wereld word tematies beskryf ("jou toekoms is so 

groat soos jou drome. Dit is verskriklike waar woorde"). S10 beskryf die 

teenwoordigheid van 'n gekose beeld ("perspective" = a mental view of the 

relative importance of things/picture drawn/imaginary prospect) wat hy beskryf 

as sy course of life/method or plan for attaining an object ("my ways", "the way"). 

S10 onthul ook die bekendmaking van hierdie beeld/lewensweg/keuse van 

bewoning aan andere ("stand for", "never hidden"), en dat die uitleef van hierdie 

beeld/keuse needing much effort or skill ("no matter how difficult it might be"). 

S11 is beeldend en metafories vasgevang in 'n "dodesel" en beskryf 'n proses van 

reiniging metafories en beeldend. 

6.12.2 Stap 6: Beliggaming en bewoning 

Die volgende sentrale temas het hulself as onderafdelings van die Beliggaming 

en bewoning tema onthul: 
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Stap 5: 'n Reis met momentum 

Die handeling van en begeerte om deur die landskap van die psige te reis, 

ontvou tematies. Dit suggereer "destiny" soos beskryf in terme van 'n reis 

deur tyd. Aanwesig is 'n intrede in en uittrede uit die ruimte van die 

lewenskring. Die reis kan van rigting verander, maar die einde word as 

onafwendbaar ervaar. Hierdie reis word ook met andere gedeel. Dit 

suggereer ook 'n beweging van 'n toestand van nutteloosheid na 'n 

toestand van ontwikkeling. Die ervaring van hierdie reis word verskillend 

beleef, terwyl die momentum van voortbeweging verskillend verkry word, 

met vrywilligheid teenoor gedwongenheid as teenpole. 'n Behoefte ontvou 

om die reis, wat as snelle voortbeweging ervaar word, te verander deur die 

momentum te verminder. 

Stap 4: S1 ervaar sy wereld metafories as 'n reis "in 'n bus, waaruit hy wil klim." 

Hy ervaar dus sy wereld as 'n plek/ruimte waar 'n dinamiese, bewegende proses 

plaasvind. S2 beskryf die kontras tussen dele in sy wereld as die dryfveer 

("rede"). S4 beskryf die bewoning van die wereld as 'n reis met 'n intrede in en 

uittrede uit die ruimte van die lewenskring, waarbinne hy van 'n toestand van 

nutteloosheid ("niks") 'n vormlose massa goed ("klomp") bygekry het. S4 beskryf 

die behoefte om "deur die land" van sy psige te reis en ervaar dit as onkundig, 

danker, ongemanifesteerd en in 'n fase tussen die vorige en volgende dag 

("nag"). S4 beskryf die begeerte om speed te verminder, deur van rat te 

verander ("downshift'' en beskryf die religieuse as beweegrede ("dryfveer") wat 

horn tot dade beweeg. S5 bewoon die wereld as 'n bewegende reis ("begin by 

die begin") waar hy vertrek/ weggaan ("heengaan") en van een plek na 'n ander 

gaan ("uit te dra"). Hierdie reis het 'n verandering van rigting ondergaan ("180 

grade", "<;>mmeswaai"). S5 beskryf 'n geforseerde beweging wat die momentum 

van die reis be"invloed het ("tot stilstand geruk"). S5 beskryf hierdie reis as 'n 

toestand van ontwikkeling ("op hierdie stadium"). Die einde van hierdie reis 
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("finale datum") is die oordeelsdag ("voor die Here verskyn") en om bewysstukke 

van hierdie bewoning te vertoon ("vrugte van gees", "getuienis"). S6 se 

bewoning word as 'n reis beleef met 'n beginpunt ("where do you start") en 'n 

einde ("I know it is impossible to complete ... ", "well" - acceptance of the 

situation). Hierdie beweging vorentoe ("travel" - to go from one place to 

another/move forwards) word met fondness ("like") beskryf. Die momentum van 

voortbeweging op hierdie reis word verkry van haar strewe om akademiese 

kennis ("studies . . . get ahead" - to further forward in space or time/further 

advance). S7 stel dat hy "ook deur die lewe gegaan" het en vra "waarheen ek 

nou gaan", "rondploeter." Hy beskryf die beginpunt van die reis as "wil glad nie 

sonder 'n werk wees vir 'n begin nie". Die voortbeweging word as baie snel 

("nagejaag") beskryf, terwyl die momentum verkry word uit enersyds 

"besigheidsbelange - jy moet leef om aan die gang kan bly" en andersyds ideale 

("jou toekoms is so groot soos jou drome"). S7 ervaar die einde van die reis as 

verpligtend/gedwonge ("moet doodgaan") wat deur liggaamlike en geestelike 

inspanning ("werksperiode") voorafgegaan word. S8 ervaar die bewoning van die 

wereld as 'n reis ("gaan ... deur", "verder gaan") met die momentum as snelle 

voortbeweging ("so vinnig as moontlik") en in 'n stadium van ontwikkeling ("op so 

stadium"). 

$ 9 beskryf handelinge en tyd wat op mekaar volg ("dan ... dan", "en so aan") en 

om willekeurig van een plek na 'n ander voort te beweeg ("gaan", "stap"). Hy het 

ook die belewenis dat sy gesin voortbeweeg ("gaan nou hoerskool toe", "toe ons 

so ry ... "). $ 9 beskryf dat die momentum van voortbeweging nie gelee 

is/afkomstig is van sy beroep nie ("die werk af te skeep ... dit is nie waaroor die 

lewe gaan nie"). S10 beskryf dat sy bewoning "as far as" (a Jong way or time in 

space) behels. S11 beskryf 'n geforseerde beweging ("moet gaan") soos om van 

plek getrek te word ("ruk aan my"). Hy beskryf ook die handeling om horn 

gereed te maak en in beweging te stel ("gaan") deur waar te neem ("kyk"). 



409 

Stap 5: Afwaartse groei na die primordiale 

Die bewoning van die landskap word gekenmerk deur 'n beweging om 

boontoe te beweeg en posisioneel bo te wees. Die vraag na lewenssin laat 

'n gepolariseerde teenhandeling van en begeerte om in die landskap van 

die psige afwaarts te beweeg en posisioneel te verlaag, tematies ontvou. 

Hierdie afwaartse beweging suggereer die terugkeer na en ontdekking van 

die oorspronklike en fundamentele in die landskap en psige. Die 

teenwoordigheid van 'n grondtema ontvou, wat die motief van innerlike 

handeling onthul. 

Stap 4: S1 beskryf 'n aktiewe bewoning waar hy deelneem aan 'n proses waar sy 

persoonlike belangrikheid toeneem en hy posisioneel verhoog word ("klim"). Hy 

ervaar sy leefwereld metafories as 'n reis "waaruit hy wil klim", met ander woorde 

van die bus af te klim en in posisie te verlaag. Hy beskryf 'n behoefte om 'n 

fondasie van grondvlak op te rig ("bou") en te herbou, bestaande uit waardes wat 

hy betekenisvol vind ("waardestelsel"). 

S3 ervaar en beskryf die bewoning van die landskap as geplant op grondvlak wat 

verplaas en ontwortel kan word ("upheavals" - an upward displacement/the act 

or an instance of heaving up). S3 ervaar die behoefte om haarself posisioneel te 

verlaag in relasie met 'n transpersoonlike entiteit en ondergeskik te stel 

("praying"). S4 beskryf dat hy posisioneel bokant ander persone begunstig was 

("voorregte") en onthul die begeerte om posisioneel en ruimtelik in die landskap 

van bo na ender te beweeg ("downshift", "sit om 'n kampvuur"). S4 beskryf sy 

grondvorm ("so tipe ou") as nie haatdraend/kwaad of moeilik nie ("vyande, 

is'\ues, grudges") en dat die relasie met 'n transpersoonlike entiteit met die 

eerste beginsels te doen het wat die vroegste ontstaan het ("primere"). S5 

beskryf die verandering van rigting in die reis deur die landskap van sy psige as 

'n daad wat die wortels raak ("bekering", "ommekeer'') en dat sy reis te doen het 
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met die eerste beginsels ("primere doel") wat horn aan die grond vasheg 

("anker''). S5 beskryf sy relasie met die landskap en diegene wat teenwoordig is, 

as af ondertoe/binnetoe/intens/ donker/nie oppervlakkig ("diepte"). Ss plaas 

haar akademiese strewe en droom ("studies") as hoogste in posisie ("top 

priorities"), en beskryf 'n afbeweeg om ewewig te verkry ("balance") waar haar 

gesin as "first of all" beskryf word. S6 ervaar die begeerte om "deep down 

inside" te beweeg (extending far down from the top into or towards a lower 

place). S7 beskryf die ervaring dat hy besig is om sy eie belang tot hoogste 

goed te verhef en homself posisioneel boontoe verplaas ten koste van andere 

("selfsugtig te leef'). S7 ervaar die begeerte om "basies" (van grondslag af/soos 

'n basis) sy bewoning van die landskap te verbreed en posisioneel "af te skaal". 

S9 ervaar dieselfde begeerte om posisioneel te verlaag ("afskaal") deur 'n 

gedeelte van sy leefwereld te verklein, deurdat hy twee of meer sake vrylaat (" 'n 

paar dinge afskaal", "los"). 

Stap 5: Konflik tussen potensialiteite en onvermoe 

Die gelyktydige teenwoordigheid enersyds van potensialiteite en vermoins 

teenoor andersyds gebrek aan potensialiteite en onvermoi word tematies 

onthul as 'n ambivalente, dubbelsinnige werklikheid waar konflik ervaar 

word tussen die twee aspekte. Die bewoning van die landskap volgens 'n 

doel, vermoi en potensialiteite word aktief beliggaam terwyl die bewoning 

sonder 'n doel, onvermoi en gebrek aan potensialiteite dienooreenkomstig 

nie-aktief beliggaam word. 

Stap 4: S1 beskryf 'n bewoning waar hy "die volgende ses maande inklim en ons 

werk soveel harder." Ten opsigte van sy verbintenis tot die gemeenskaplike 

doel, ervaar hy egter dat hy geen noemenswaardige impak daarop gaan he nie 

("sal jy nie veel meer kon gebou het"). Hy beliggaam hierdie bewoning enersyds 

om "te klim" teenoor 'n nie-bewegende beliggaming ("sit"). S2 bewoon die 
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wereld aktief met geestelike en liggaamlike inspanning (''werk") en deur sy 

handelinge te beskryf ("jag en vis te vang"). 53 onthul teenstrydigheid met 

betrekking tot haar bewoning van die wereld. Aan die een kant bewoon sy dit 

aktief ("make work", "sort out", "dispose", "to make real quick set arrangements") 

teenoor 'n ervaring van onvermoe ("not that I can do much"). $4 beskryf 'n 

vasgestelde, toekomsgerigte plan waarvolgens die wereld bewoon word. Die 

vraag na lewenssin laat 54 hierdie plan as van weinig belang beskryf wat buite 

die hoofstroom van gebeure is ("agtergrond"). Hy beliggaam hierdie bewoning 

deur te "sit om die kampvuur'' en "hand om blaas te loop". Ss beliggaam die 

wereld enersyds deur "heen te gaan" en andersyds as 'n regop - nie bewegende 

beliggaming ("staan", "tot stilstand"). Hy beskryf ook 'n "opdrag" wat sy 

bewoning rig. S6 onthul die ervaring van haarself as iemand wat die wereld 

aktief en suksesvol bewoon ("to make it"), oor die vermoe beskik ("been able", 

"can") en hierdie bewoning kan bestuur ("as possible", "on top of that" - in fully 

command of). 

S1 onthul enersyds 'n aktiewe bewoning van die wereld deur die behoefte om 

homself te bekwaam en dit waarop hy homself toele, te bestudeer en in die 

praktyk te bring ("uitdagend", "glad nie sander 'n werk", "wat jy beoefen", "wil 

oefen"). Andersyds ervaar S7 sy bewoning van die wereld as "rondploeter" (hard 

werk sonder dat daar veel insig is in wat gedoen word, swoeg, sukkel). Hy 

beliggaam hierdie bewoning deur 'n liggaamsposisie van nie-beweging in te 

neem ("sit"). 

Sa beskryf haar bewoning enersyds as "uitdaging", "mededingend" en "om te 

werk", met ander woorde om haarself liggaamlik en geestelik in te span om 'n 

doel te bereik ("werk"), asook aan te toon waartoe sy in staat is en 'n goeie 

uitslag te behaal ("sukses"). Sy beskryf enersyds 'n ervaring van haarself as 'n 

unieke persoon ("enigste ene") wat oor die nodige vermoe beskik om haar 

handelinge uit te voer ("as wat ek kan"), maar andersyds dan sy "nie kan nie". 
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S8 ervaar onvermoe om haar projek te verkoop, beliggaam dit 

dienooreenkomstig ("sit met hierdie ding") en onthul 'n gebrek aan deelname aan 

haar studie. 

S9 se ingesteldheid teenoor tyd as min of meer blywend voorsien, het 'n aktiewe 

bewoning en ordening tot gevolg waar sy handelinge voorgesit word totdat dit 

afgehandel is ("kom ons hou aan"). Hy beredeneer egter 'n bewoning waar hy 

nie volgens sy potensialiteite leef nie deur sy plig na te laat in sy beroep en as 'n 

bysaak van ondergeskikte belang te beskryf ("werk af te skeep", "dis 'n bysaak"). 

Hierdie bewoning word beliggaam deur 'n nie-bewegende liggaamsposisie in te 

neem, en is van toepassing op sy historiese ("het gesit en dink"), huidige ("sit 

nou en dink") en toekomstige bewoning ("gaan sit en dink"). 

S10 se wereld word bewoon deur te try/strivelendeavourldolable, met ander 

woorde die handeling en begeerte om die wereld aktief te bewoon deur homself 

in te span om 'n sukses te maak, ongeag die hoeveelheid inspanning en 

vermoens. Hy maak ook melding van 'n opdrag ("strive to spread the gospel") 

wat sy bewoning rig. Aan die ander kant bewoon S10 die wereld tot die distansie 

en kwaliteit waartoe hy in staat is ("as much as possible", "as far as possible"). 

Hy beskryf homself as menslik, wat horn op 'n menslike wyse inspan ("humanly") 

en oar die vermoens en handelinge beskik wat menslik is ("would try as far as 

humanly possible"). Hy beliggaam hierdie bewoning deur 'n nie-bewegende 

liggaamsposisie in te neem ("good night's rest" - sleep/lying down). S10 onthul 

onkunde en onsekerheid oar wat die impak van sy bewoning op andere is ("I 

don' t know whether it has been successful for other people") en of andere 

suksesvol is in die bewoning van die wereld op 'n soortgelyke wyse. S11 beskryf 

die afwesigheid van 'n doel/rede in sy bewoning van die wereld ("hoekom moet 

ek nag lewe") en onthul die ervaring dat hy moontlik ("miskien") nie bruikbaar vir 

sy beroep is nie, vanwee "hierdie siekte wat ek het." Hy beliggaam sy bewoning 

deur enersyds hierdie wereld aktief en destruktief te bewoon ("dooddrink", 
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"selfmoord pleeg", "onder 'n kar"). Andersyds beliggaam hy die wereld as 

passief en nie-bewegend ("sit ... in 'n dodesel"). 

Stap 5: Ambivalente bewoning van die huis 

Die proses van landskapbewoning word tematies onthul in die geslote 

konteks van die huis. Die huis, as simbool van die psige, samelewing en 

wereld word ambivalent en as vervreemd bewoon. 'n Begeerte ontvou om 

die huis deel te maak van hierdie bewoning, wat die behoefte suggereer om 

die psige en die landskap te ontdek, herontdek en te integreer. 

Stap 4: S1 ervaar ambivalensie waar hy enersyds nader wil beweeg aan die huis 

as houer van die gesin en andersyds 'n onwiligheid om deel te word ("ek sal 

heeldag by die huis ... ek se nie ek sal heeldag by die huis wees nie"). S2 

beskryf die inkorporering en deel maak van die huis by sy bewoning as 'n 

aangename en behaaglike handeling (" ... werklik lekker is ... tyd wat jy by jou 

huis spandeer"). S4 ervaar die teenwoordigheid van die psige en landskap in sy 

bewoning as nie spot-on nie. Hy beskryf ook die nodigheid daarvan om die 

wereld te bewoon wanneer die bestaan van andere beskryf word ("hulle moet 'n 

huis he"). S8 beskryf die begeerte en intensie om bepaald ("definitief') haar huis 

as houer van die gesin teenwoordig te maak in haar bewoning van die wereld 

("by die huis wil wees"). S9 beskryf die teenwoordigheid van sy kinders in sy 

wereld as nie-bewustelik nie ("teen die tyd wat jy by die huis kom, slaap die 

kinders") en dat sy kind horn buite die grense/omvang van sy psige en landskap 

bevind ("uit die huis uit"). S10 beskryf die deel maak van die huis as 'n proses 

van om sy eggenote in die hande te neem en vergifnis te versoek vir morele en 

religieuse wette oortree ("when I get home I will take my wife and I will repent"). 

S11 onthul ambivalensie in sy bewoning van die houer van die gesin. Enersyds 

beskryf hy dat hy die houer alleen bewoon, maar andersyds beskryf hy sy 

historiese bewoning as "dinge wat ek nog nooit nie vir die afgelope dertig jaar 
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gedoen" het nie. Hy beskryf ook die afwesigheid van sy vrou en kind binne die 

landskap van sy psige ("alleen by die huis", "my vrou werk", "my kind is by die 

Universiteit".) 

6.12.3 Stap 6: Teenwoordigheid van omgewing/wereld 

Die volgende sentrale temas het hulself as onderafdelings van die 

Teenwoordigheid van omgewing/wereld tema onthul: 

Stap 5: Aarde-wereld 

'n Hunkering na die aarde-wereld in onveranderde toestand, met alles 

daarop wat nie deur die mens gemaak is nie, asook 'n behoefte om dit tot 

volle groei te bring, ontvou tematies. Hierdie aarde-wereld word as 

onbekend en verwyderd ervaar. 

Stap 4: S2 beskryf die hunkering om op 'n onbepaalde, onbekende plek te wees, 

weg van 'n stad of dorp. Hy beskryf hierdie plek as 'n veld, onbeboste gebied in 

onveranderde toestand ("natuur", "so min mense as moontlik is - die veld, te 

gaan jag, of te gaan visvang") waar hy kontak kan maak met dit wat die mens nie 

gemaak het nie. $ 4 beskryf sy intensie en begeerte om die aarde te bewoon 

("eiendom" - grond) en tot volle groei te bring ("ontwikkel"), asook om random 'n 

"kampvuur" te sit in die natuur. 

Stap 5: Teenwoordigheid van sik/usse, verandering en oorgang 

Lewe word tematies opgedeel in verskillende periodes van groei en 

verfyning in die psige, met 'n oorgangsperiode wat 'n verandering van 

houding vereis om by nuwe toestande te kan aanpas. Erkenning van, maar 

inkonsekwente aanvaarding van die universele patroon van die siklus van 
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verandering en transformasie wat die houdende en efemere toestand van 

die wereld handhaaf, ontvou tematies. 

Stap 4: S1 beskryf sy bewoning van en relasie met diegene wat in sy wereld 

teenwoordig is in terme van "heeldag", "middag", "oggend", "soggens" en ervaar 

die verandering en transformasie as 'n proses om van posisie te verander 

("herposisioneer"). S2 openbaar 'n inkonsekwente relasie met die ontologiese 

werklikheid van dood en lewe (" 'n mens" teenoor "my", "eie"). S3 beskryf die 

teenwoordigheid van "salvation", wat die voortsetting van die transformasiesiklus 

suggereer. S4 oorweeg die moontlikheid dat die realiteit van die dood nie in stryd 

met die werklikheid is nie ("as jou stelling sou waar wees") en aanvaar dit as 'n 

gegewe wanneer hy stel dat hy "52% jaar" gaan lewe. Hy openbaar oak 

verbasing en belangstelling daarteenoor ("flippen interessant"). 'n Periode van 

oorgang word deur S4 beskryf, waar hy kognitief besluit het om te "downshiff', 

asook 'n insident waar die uittrede uit die ruimte van die lewenssirkel horn 

"geraak" het en nie by horn "verbygegaan" het nie. Die oorsese reise ("oorsee") 

suggereer oak simbolies die oorgang van een periode na 'n volgende binne 'n 

reis in tyd. Die manifestasie van 'n periode van oorgang en 

ongemanifesteerdheid word onthul in S4 se "nag deurgesels". Die 

teenwoordigheid van siklusse word gesuggereer wanneer S4 en S5 die "vrug op 

sy arbeid" beskryf wat simbolies van jonkheid, ouderdom (boom) en jonkheid 

(vrug) is. S5 begryp plotseling ("beset skielik") dit waarvoor die fenomeen staan, 

en beskryf die ontologiese realiteit van siklusse as 'n dringende, noodsaaklike 

aangeleentheid ("uit die aard van die saak"), wat inspanning vereis ("moeilike") 

en 'n uitermate mag ("geweldige") uitoefen. Hy neem 'n vyandige of minstens 

kritiese houding daarteenoor in ("konfronteer"). S5 beskryf 'n oorgangsperiode in 

sy bewoning waar hy "tot stilstand geruk het" en 'n "180° ommekeer" gemaak het 

toe hy "daadwerklik en radikaal tot bekering gekom" het. 

(Bekeringlmetanoialchange of soul). S5 beskryf oak die teenwoordigheid van 'n 

"finale datum" wat verskillende periodes aandui en 'n siklus van transformering 
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("oordeelsdag") wat voortgesit word. S6 onthul die aanvaarding van hierdie 

ontologiese werklikheid in haar stelling "Well, I know it is impossible to complete 

my studies" (well - acceptance of situation). S7 beskryf die teenwoordigheid van 

"periode", waar lewe opgedeel word. 'n Oorgangsperiode ontvou in S7 se 

bewoning waar hy "op 'n punt" gekom het waar sy huidige bewoning as 

"irrelevant" beskou word en dat hy van die illusie ontneem is ("ontnugter"). Hy 

ervaar dat "hy die punt gemis" het en dat daar sekere "belange" in sy bewoning 

is wat ontbreek ("mis"). Hoewel S9 die vraag na lewenssin as 'n onderwerp wat 

goed is beleef en sy inwilliging aandui ("ja", "goeie vraag") is hy vervreemd 

daarvan ("ons ... daaroor gepraat") wanneer hy dit op 'n plek/punt/tydstip weg 

van horn plaas. Die ontologiese realiteit van lewe en dood laat 'n gebeurtenis 

wat teespoed/dood/nadeel meebring, by S9 ontvou ("motorongeluk"). 'n 

Oorgangsperiode word gesuggereer waar S9 "getref' is en ontroer/geraak is, 

met die bygedagte dat leed/skade aangedoen is. Die teenwoordigheid van 

siklusse en patrone word onthul in "vanaand, more, einde van die week, 

naweek" en sy kind wat "Hoerskool toe gaan ... dan is daar vyf jaar oor." 

S10 kan in relasie tree met die ontologiese werklikheid van patrone en siklusse 

wanneer aangebied deur 'n anonieme persoon en wanneer vervat in 'n dodelike/ 

ongeneeslike siekte ("somebody ... terminally ill"). Hy beskryf die 

teenwoordigheid van periodes naamlik "morning", "night", met 'n 

oorgangsperiode van onbewustelike ("a good night's rest" - beneficial period of 

darkness) wat deur nag en bed gesuggereer word. S10 beskryf ook 'n verdere 

oorgangsperiode vervat in "reborn" (existence of spiritial enlightmentlrevivall a 

new incarnation). S11 beskryf die aanwesigheid/erkenning van siklusse en 

patrone waar hy soos 'n skakel in 'n reeks/as deel van 'n reeks ("inskakel of 

aanvaar") die ontologiese werklikheid hiervan in besit neem. Hy spreek die 

begeerte uit om die afstand tussen horn en die dood te verklein ("in besit neem") 

in 'n poging om vervreemding te verminder. Hy tree ook in onpersoonlike relasie 

wanneer hy stel dat "jy lewe nooit twee maal", wat vervreemding onthul. S11 
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onthul 'n afwesigheid van doel/rede vir lewe en gepaardgaande realiteit van 

siklusse ("hoekom moet ek lewe? Hoekom moet ek doodgaan?") 'n 

Oorgangsperiode ontvou in S11 se bestaan waar uittrede uit sy beroep tot gevolg 

het dat "ek lewe nie meer soos tevore." Die konfrontasie met transformasie en 

verandering word deur 5 11 beleef as "dit gaan nie lekker wees nie" en dat hy met 

'n skielike wilde trekbeweging van sy plek getrek word ("ruk aan my"). Die 

teenwoordigheid van selfmoord suggereer ook die behoefte aan transformasie 

("dooddrink", "selfmoord pleeg"). 

Stap 5: Ambivalensie in verhouding met tyd 

Die reis deur tyd onthul tematies 'n ingesteldheid om enersyds min of meer 

blywend voorsien te wees van tyd teenoor dat tyd beperk is, opgebruik 

word en nie herhaal kan word nie. 'n Gebrek aan en behoefte om die 

verlede, hede en toekoms as eenheid te integreer, ontvou. 

Historisiteit/verlede sentreer om die invloed van geleefde ervarings en 

regrets, terwyl 'n toekomsgerigtheid die begeerte onthul om 'n groter 

gedeelte van tyd aan die gesin te bestee. 

Stap 4: 8 1 onthul 'n ingesteldheid van tyd as min of meer blywend voorsien 

wanneer hy stel "dis werk om op 'n latere stadium aan die gesin te kan vergoed." 

Sowel 8 2, 53 , 84 , 56 , 5 8 en 59 onthul die toekomsgerigte begeerte om 'n grater 

gedeelte van tyd te gebruik en aan te wend/te bestee saam met die gesin. 82 

tree in onpersoonlike relasie met tyd en onthul 'n onkonsekwentheid 

daarteenoor, vervat in "my eie" teenoor "die tyd, jou tyd." 5 3 se bewoning word 

gekenmerk deur die intensie om die verlede, hede en toekoms te integreer, deur 

haar "parents", "kinders" en onmiddellike bewoning uit te sorteer en beskryf die 

toekoms as "will be." 54 onthul 'n behoefte om tyd as eenheid te integreer deur 

"historiese gebeure as leuens/verhalef'stories" te vertel. 57 tref duidelike 

onderskeid tussen historiese ("toe ... "), huidige ("nou") en toekomstige ("moet", 
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"gaan") tyd, wat soms inmekaar loop. S9 openbaar 'n ambivalente relasie met 

tyd. Enersyds beleef hy homself as min of meer blywend voorsien te wees van 

tyd vir sy gebruik ("het tyd") om "uit te stel", om te bestee en uit te deel ("hulle 'n 

fraksie van jou tyd kry", "tyd spandeer", "gesin se tyd") asook afstand te doen 

daarvan en tot die beskikking te stel ("afstaan"). Die vraag na lewenssin laat die 

ervaring ontvou dat tyd beperk is ("daar vyf jaar oor is"), dat tyd na 'n verwyderde 

plek gaan/weg is ("daarmee heen", "toe's dit te laat", "is dit nie te laat"), dat tyd 

opgebruik word ("tyd klaar") en dat hy nie meer voorsien is van tyd vir sy gebruik 

nie ("dan het jy geen tyd nie"). S11 ervaar dat tyd verbygaan/verstreke is/verby is 

("my tyd is nou om", "my tyd is klaar") en op geen tydstip weer 'n keer geleef kan 

word nie ("nooit twee maal, net een maal"). 

Stap 5: Teenwoordigheid van 'n Krag(te) 

'n Bewustheid van onmiskenbare aspekte van die Krag(te) wat gelyktydig 

in die psige, samelewing en wereld teenwoordig is, ontvou. Soos wat die 

Krag meer onderskei word, tesame met die wyse waarop dit werk en 

interaktief handel, ontvou gedefinieerde karakters daarom. Hierdie Krag is 

'n manifestasie van die verpligte en irrasionele, wat die wil aan bande le. 

Die teenwoordigheid van 'n Krag word gesuggereer in die reis met 'n 

eindpunt, wat 'n onbewuste voorkennis of potensiaal impliseer. Die 

behoefte om wanbalanse reg te stel, suggereer ook 'n inherente Krag. 

Ambivalensie met betrekking tot vryheid en gebrek aan vryheid ontvou 

tematies. 

Stap 4: S1 beskryf die teenwoordigheid van 'n krag in die psige, waaraan sy wil 

ondergeskik is ("maar jy kan dit nie anders hanteer nie, want dis soos jy maar 

ingestel is"). S2 beskryf sy gevoel ("vermoed") dat sy bewoning in die toekoms 

gerig gaan word deur waarskynlikheid, wat die teenwoordigheid van kans/krag 

aandui. S3 en S10 se bewoning word ook gerig in ooreenstemming met 
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waarskynlikheid ("may/might/possibly/maybe/perhaps" - in accordance with 

possibility). S3 beskryf die teenwoordigheid van toeval in haar bewoning waar sy 

uitgelewer voel aan hierdie "something" ("something", "happens" - some 

unspecified or unknown thing occur by chance or otherwise especially the 

experience of unwelcome fate). Haar bewoning word ook gerig deur wat van 

haar verwag word/vereis word/sy behoort te doen ("supposed to do"), asook wat 

moreel reg en billik is ("just"), soos vervat in 'n raamwerk buite haar gevestig 

waarmee sy as "our lives" identifiseer. S4 posisioneer navorser as 'binne' wat in 

"kontak met" iets is wat "dinge laat werk." Hy beskryf 'n krag wat aan horn die 

"geleentheid gegee" het om die wereld te bewoon ("Here"). Hy beskryf sy 

werkgewer as sy besitter/eienaar/beskikker ("my baas"). 

Ss beskryf die oorsaak van sy menservaring as "omstandighede", toestande en 

die resultaat van opvoeding ("grootgemaak"), waaroor hy nie seggenskap het 

nie en 'n vasgevangenheid suggereer. Hy beskryf die teenwoordigheid van 'n 

Krag ("Christus") wat horn enersyds bevry van 'n las/verpligting/meer vryhede 

vergun ("vrymakende liefde"). Andersyds beskryf hy hierdie Krag as "Almagtig", 

wat alle mag het, horn 'n opgelegde taak beveel het ("opdrag"), horn in die lewe 

geroep het ("Skepperheer") en sy bewoning uiteindelik gaan oordeel 

("oordeelsdag"). lnkonsekwentheid met betrekking tot vryheid teenoor 

vasgevangenheid kom by S7 voor in die teenwoordigheid van 

noodsaaklikheid/verpligting/gedwongendheid ("moet") teenoor "ek wil glad nie", 

"ek wil", wat 'n begeerte/wens/verlange aandui. S7 tree in onpersoonlike relasie 

met 'n bewoning gerig deur "moet", plaas dit op 'n tydstip weg van horn ("daar", 

"daardie"), beskryf dit as 'n kwessie wat nie lewendig is nie ("saak") en op 'n 

tydstip ophou ("einde van die saak"). S8 onthul 'n vasgevangenheid om te wys 

waartoe sy in staat is deur noodsaaklikheid/gedwongenheid ("moet") op 'n 

wyse wat voldoen aan gestelde vereistes ("goed"), van afskuwelike/erge belang 

vir haar werkgewer is ("verskriklike") en vir goedkeuring voorgele moet word 

("voorlegging"). Sy beskryf 'n noodsaaklikheid/verpligting ("behoort", "moet") om 
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"klaar te maak" waarmee sy besig is in teenstelling om haar bedrywighede "te 

los" ('vry te laat/los te laat'). Sy ervaar 'n onvermoe om hierdie bedrywighede 

ongedwonge uit te voer ("kan nie dit los"). S8 beskryf 'n nuwe bewoning, waar 

haar vorige "kultuur" van "wil nie saamwerk nie" weggeneem word om 

vrylating/antwoorde te bied ("op te los"). 

Se beskryf die teenwoordigheid van 'n sterk mag gelee in sy beroep ("werk") 

waarteen hy sy krag toets ("stoei") en die verpligting om onafwendbaar afstand 

te doen van tyd aan hierdie mag ("moet noodwendig tyd afstaan"). Hy beskryf 

homself as deel van sy gesin se leefwereld, maar ervaar hierdie deelname as 

verpligtend/ noodsaaklik/gedwonge ("moet by die rugby wees"). S10 onthul die 

teenwoordigheid van 'n sterk krag ("main object, main factor" - megenn, megn 

= strong, powerful physical force) wat enersyds gelee is in die vermoe om aan 

andere te gee en van hulle te ontvang ("able to share with other people"). Hy 

onthul die gebrek aan vryheid wanneer hy die verwagting beskryf dat mense in 

die algemeen "should" (ought to/are obliged/express a duty) "understand" (take 

for granted/take as implied/perceive the cause of his existence). Hy onthul 'n 

vasgevangenheid deur homself te beskryf as the property of/rightly assigned to 

("belong to") sy religieuse groep ("Denomination"), waar sy bewoning gekenmerk 

word deur to carry out duties/be useful to/render obiedence/servicelservus = 

slave ("serving our community"). 'n Vasgevangenheid in sy eie menslikheid 

ontvou ("humanly possible"), waar vryheid gelee is in die afwesigheid om 

morele/ religieuse wette te oortree ("repent of all my sins - free of that sin"). Die 

teenwoordigheid van 'n sterk krag ("main") is andersins gelee in 'n 

transpersoonlike entiteit, wat hy gelykstel aan purpose ("object") en influence 

contributing to a result ("factor''). Hy beskryf hierdie krag in terme van 'n revival 

("reborn", "came for us") en wat aan horn 'n opdrag gegee het (" ... it is important 

because He said to us"). S11 beskryf sy bewoning as om vasgevang te wees in 

'n "dodesel", en die teenwoordigheid van gedwongendheid/verpligting ("moet ek 

doodgaan", "ek sal moet myself', "hoekom moet ek nog lewe"). 'n Relasie met 
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sy beroep ontvou wat gekenmerk word deur die handeling om verpligte 

rekenskap te gee, en wat gewigtige pligte meegebring het 

("verantwoordelikheid"). S11 beskryf "hulle", met ander woorde persone wat 

onbekend is of wat hy nie wil noem nie, wat oor sy toekomstige bewoning van 

die wereld besluit, en waaraan hy uitgelewer is ("hulle is nog besig met die 

mediese ondersoek ... miskien sal ek medies ongeskik verklaar word"). 

6.12.4 Stap 6: Teenwoordigheid van andere in wereld 

Die volgende sentrale temas het hulself as onderafdelings van die 

Teenwoordigheid van andere in die wereld tema onthul: 

Stap 5: Ambivalente teenwoordigheid van afstand en behoeffe aan nabye, egte 

relasies. 

'n Ambivalente teenwoordigheid van afstand tussen die psige, samelewing 

en wereld ontvou, waar alledaagse bewoning ook die gebreke en 

tekortkominge in die innerlike wereld reflekteer. Hierdie bewoning 

suggereer 'n vervreemding tussen die ruimtes asook in die innerlike 

wereld. Die behoefte aan integrasie tussen hierdie ruimtes ontvou, wat ook 

'n integrasie tussen dele in die psige suggereer. 

• Were Id 

Stap 4: S2 tree in ambivalente relasie met die wereld, wanneer die vraag na 

lewenssin gestel word ("mens wonder", "wonder mens" teenoor "ek vermoed"). 

S5 beskryf sy bewoning as verwyderd/'n plek weg van horn ("daarbuite" waarmee 

hy niks te doen het nie, en wat 'n waarskuwing het van om nie aan te raak nie 

("hands-otr' - don't touch/interfere). S9 onthul dat hy "baie intens daarna kyk", 

waar hy die wereld en sy bewoning op 'n plek/punt/tydstip weg van horn plaas. 
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• Gesin 

Stap 4: S1, $4, S5, S9 en S11 onthul 'n inkonsekwente relasie met die gesin, waar 

die ambivalensie sigbaar is in die inkonsekwente verwysings ("my", "jou", "die", 

'n kind"). S1 tree in 'n dubbelsinnige relasie met sy gesin, waar hy enersyds 'n 

behoefte ervaar om hulle nader te trek en te versorg, maar andersyds dat hy 

voel hierdie relasie beperk sy vryheid. Hy ervaar ambivalensie waar hy 

enersyds nader wil beweeg aan die huis, as simboliek van die 

psige/samelewing/wereld en houer van die gesin, en andersyds 'n onwilligheid 

om deel te word daarvan ("nader aan my kom" versus "nie heeldag by die huis"). 

S3 onthul ambivalensie in afstand tussen haarself en haar kinders, waar die ouer 

kinders op 'n posisie verder van haar geplaas word ("independent") teenoor 'n 

innige, nabye relasie met die jong kind ("my little one"). $4 beskryf 'n 

vertrouensrelasie wat nie met al sy kinders gehandhaaf word nie ("nie eers al die 

kinders" ... "vertroulike situasie"), wat ambivalensie in afstand suggereer. Hy 

ervaar enersyds 'n behoefte om die afstand te verklein ("uit te reik") en 

andersins 'n gewigtige plig ("verantwoordelikheid") om deel te word van hul 

versorging ("te sorg dat goed in plek is, kontant op hand, brood"). $4 ervaar 'n 

behoefte om die afstand tussen horn en sy familie te verklein ("bietjie uit te reik"), 

maar om nie 'n stuk van homself aan hulle te gee nie ("sal ek tog met my 

extended family ... nie doen wat ek met my kinders sal doen nie - om te dee I uit 

my eie lewe nie"). S5 beskryf die handeling om in 'n betekenisvolle relasie 

("sinvolle verhouding") met sy gesin te wees, waar kontak gemaak word ("in 

aanraking kom"). Ss beskryf 'n relasie gekenmerk deur nabyheid en innigheid 

("near and dear") en die begeerte om dit voort te sit. S8 ervaar die behoefte om 

die afstand tussen haar en die gesin te verklein en "by die huis wil wees." S9 

plaas sy gesin en hul leefwereld op 'n plek/punt/tydstip weg van horn ("n ou 

maak 'n punt daarvan", "daai iemand"), maar ervaar tog die behoefte om 

ruimtelik nader te beweeg ("baie nader aan beweeg"). 



423 

Hy beskryf sy kinders as nie-bewustelik teenwoordig in hierdie ruimte ("teen die 

tyd dat jy by die huis kom, dan slaap die kinders"). S10 beskryf die 

beweging/aksie/wens om sy eggenote in sy hande te neem/get possession 

of/hold/accommodate/indulge in/enjoy/grasp physically ("take my wife", "hold"). 

S11 ervaar sy gesin as buite die ruimte van die huis. 

• Andere 

Stap 4: S3 beskryf dat sy in haar bewoning van die wereld andere as onbelangrik 

ag, met wie sy nie in relasie wil tree nie ("don't want to ... spend ... with anybody 

else"). lndien sy wel in relasie tree met andere, is dit om finansieel te deel met 

hulle, maar nie die gee van liefde en goedhartigheid nie ("charity"). S4 tree in 

onpersoonlike relasie met andere ("ouens, die ou") en spreek die begeerte uit 

om nie die afstand tussen hulle te verklein nie ("hand om die blaas"). S5 onthul 

die begeerte om liggaamlik in die hande te hou, "embrace" te word en aan te 

neem wat aangebied word in 'n poging om hierdie ruimte te integreer. S8 onthul 

teenstrydigheid in haar relasie met andere. Aan die een kant beskryf sy persone 

met wie sy vertroulik en intiem omgaan, van beide geslagte ("vriende", "kwaliteit 

vriendskappe"). Aan die ander kant tree sy in onpersoonlike relasie met hierdie 

andere ("jou man", "mense wat jy mee goed oor die weg kom"). Sy posisioneer 

andere op 'n punt/plek/tydstip verwyderd van haar ("die een wil graag se dis daai 

ou se skuld") en identifiseer met hierdie afstandskepping deur "ons kultuur." S10 

beskryf die begeerte om homself in te span om vrede/rekonsiliasie/verhoudinge 

te herstel ("make peace") met alle andere waarmee hy kontak 

maak/kommunikeer/ ontmoet ("knew", "came into contact with") en dus 

posisioneel die afstand te verklein. S11 beskryf die afwesigheid van die 

handeling om gesellig saamlewend met mense in 'n groep te social en ervaar 

isolasie, vervreemding en eensaamheid. 
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• Die navorser 

Stap 4: S1 se relasie met navorser word gekenmerk deur 'n nader/verder beweeg 

na mekaar, waar sy enersyds persoonlik aangespreek word, maar andersyds na 

die manlike verander word ("gegewe die ou is reg met sy 6 maande teorie"). 

S9 onthul 'n soortgelyke nader/verder beweeg posisie ("om terug te kom" - 'n 

beweging van om weer in die rigting/op 'n plek by navorser en fenomeen te kom 

van waar en van wie hy horn vroeer verwyder het.) S4 en S5 verklein die afstand 

in die gedeelde ruimte deur navorser se kennisname van sy bewoning van die 

wereld te bespreek/aanvaar ("jy weet"), en haar reaksie te vra ("ne?"). S4 plaas 

navorser in 'n vertrouensposisie deur "vertroulike" inligting met haar te deel en 

die verwagting ("hoop") uit te spreek dat navorser nie as buitestaander in relasie 

met horn sal tree nie. Hy plaas haar enersyds in 'n waarnemerposisie wat op 

vergrote afstand dui om 'n oorsig te kry ("kyk") en andersyds 'n groepering saam 

met horn ("ons gemeenskap", "ek en jy"). S10 verander navorser na 'n 

onpersoonlike "somebody" wat die fenomeen aanbied. 

• Werk/Beroep 

Stap 4: S1 beskryf sy beroep in terme van 'n onpersoonlike relasie ("om ses 

maande in jou werk te sit"). S2 tree in ambivalente relasie met sy beroep, waar 

hierdie inkonsekwentheid duidelik te sien is in "die werk", "mens sal aanhou 

werk" teenoor "ek sal werk." S4 tree in persoonlike vertrouensrelasie met sy 

werkgewer wat hy as sy besitter/eienaar/beskikker ("my baas") beskryf. S9 

handhaaf deurgaans 'n onpersoonlike relasie ("die werk", "jou werk") wat 

vervreemding en afstand suggereer. S7 beskryf sy beroep as dit waarmee hy 

involved is, waar involved nabyheid in terme van afstand en relasie onthul (valve 

=roll; in = into; to participate/share/be amorously associated with). S8 onthul 'n 
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aangetrokkenheid tot en liefde vir haar beroep ("hou van"), wat nabyheid in 

ruimte suggereer. S8 onthul ook teenstrydigheid in ruimtelike afstand. Enersyds 

plaas sy haar werk op 'n plek/punUtydstip naby haar ("hierdie ding", "hierdie 

studie") maar andersyds weg van haar ("daar begin het", "daar was 'n span wat 

daarop gewerk het"). S11 beskryf sy beroep in terme van die toegang tot 

handelinge om te "social' en om drank te drink in 'n groep. lnkonsekwente 

beskrywing en plasing van homself in die grense van sy werkruimte kom voor 

("nog nie uit my werk", "amper werkloos", "ek lewe nie meer soos tevore") en 

plaas sy beroep op 'n plek/punUtydstip weg van horn ("ek het daardie 

verantwoordelikheid"). 

• Transpersoonlike entiteit 

Stap 4: S1 en S3 en S11 beskryf 'n persoonlike relasie met hierdie entiteit en die 

beoefening daarvan. ("Here", "my religion", "my salvation"). S4 openbaar 

dubbelsinnige en inkonsekwente verwysings na hierdie relasie ("my God", "jou 

waardesisteem", "'n ou moet gaan kyk ... "). S5 ervaar hierdie entiteit as "naby", 

dat hy 'n aanrakingspunt gehad het ("ontmoeting") en dat hierdie relasie 

ondersteunend/veilig/vasgeheg is ("anker"). Hy beskryf die begeerte om homself 

te oorhandig ("bediening, te gee") en van hierdie entiteit se kenmerke aan te 

neem ("Christus-karaktertrekke"). S9 onthul ambivalensie in die afstand tussen 

horn en hierdie entiteit. Aan die een kant plaas hy hierdie entiteit op 'n 

plek/punUtydstip weg van horn ("daai saak") en aan die ander kant om "baie 

nader aan jou God" te lewe. Hierdie ambivalensie word bevestig in 

inkonsekwente verwysings naamlik "jou God", "my verhouding met God." S10 

onthul 'n verskeidenheid van benamings van hierdie entiteit ("Lord", "Lord 

Jesus", "Christ", Jesus Christ", "God", "Jesus"). S11 beskryf 'n behoefte om in 

verbinding te wees met hierdie entiteit ("te kommunikeer met my Here"). 
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Stap 5: Afwesigheid van en behoefte aan versorging in relasies 

Die relasie met andere onthul tematies 'n behoefte om versorging aanwesig 

te maak in hierdie bewoning, wat fokus op die ordening van die materiele. 

Stap 4: S1 spreek sy behoefte uit om "my kinders skoal toe te vat en hulle in die 

middag by die skoal gaan haal" in 'n paging om deel te word van hul daaglikse 

bewoning en versorging. S3 onthul die begeerte en intensie om "quick set 

arrangements" te maak ten einde haar kind se bewoning en versorging voort te 

sit. S4 beskryf sy intensie "om te sorg dat daar 'n klomp goed in plek is vir jou 

afhanklikes," en om "seker te maak dat jou naas ... dat finansieel hul dinge vir 

hulle reg is." S4 se versorging sentreer om die ordening van die materiele lewe 

("testamente", "suiwer finansies", "kontant op hand", "hulle moet brood en melk 

koop", hulle moet 'n ryding he, hulle moet 'n huis he"). S11 beskryf dat "ek sal 

moet gaan kyk na my testamente, ek sal gaan kyk na my familie. Is al my goed 

reg?", wat 'n behoefte aan versorging suggereer en dui op die ordening van die 

materiele. Hy beskryf die afwesigheid van versorging van andere en sy huis 

("dinge wat ek nag nooit vir die afgelope dertig jaar gedoen") in sy bewoning van 

die wereld. 

6.12.5 Stap 6: Teenwoordigheid van die psige in wereld 

Die volgende sentrale temas het hulself as onderafdelings van die 

Teenwoordigheid van die psige in die wereld tema onthul: 

Stap 5: Vervreemding as gevo/g van gebrek aan integrasie en 'n spanning wat in 

stand gehou word tussen dele 

'n Gebrek aan integrasie tussen die dele van die psige word onthul, wat 

ook gesuggereer word in die alledaagse bestaan en tekortkominge in die 
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integrasie tussen die psige, samelewing en wereld. Hierdie vervreemding 

van die psige en wereld impliseer 'n onvermoe om volledig te bewoon en te 

beliggaam. 'n Spanning wat in stand gehou word tussen die dele, ontvou 

tematies. 

• Fisieke 

Stap 4: S4 beskryf die aanwesigheid van 'n "fisiese gesondheidsdimensie" in sy 

bewoning terwyl beide Sm en S11 hul bewoning in terme van siekte beskryf 

("terminally ill", "hierdie siekte"). S5 beskryf die behoefte om te hou van en 

homself in ag te neem ("om te gee"), terwyl S11 'n handeling om in verbinding te 

tree met homself onthul ("moet myself met ... inskakel"), wat vervreemding 

suggereer. 

• Self versus groepsidentiteit 

Stap 4: S1 , S2 , S4 , S5 , S7 , S8 , S9 en S10 onthul 'n inkonsekwente relasie met 

homself wat fluktueer tussen persoonlik en onpersoonlik ("ek", "my", "I", "me" 

teenoor "jy", " 'n mens", " 'n ou", "jou", "you", "your") S7 beskryf dat daar 

"satisfaksie gekry" moet word wat betref die "gees, siel en liggaam", wat 

integrasie en balans tussen dele in die psige suggereer. S1, S4 , S5, S7 , Sa, S9 en 

S10 beskryf hulself enersyds as individu ("ek") en andersyds as groepwese 

("ans") waar die persoonlike identiteit in die proses verloor word. S1, Sa en S9 

verloor hul persoonlike identiteit teenoor die beroep as groep, S4 , S9 en S10 

teenoor die gesin as groep terwyl S5 en Sm teenoor die religieuse hul identiteit 

verloor. S9 en Sm verloor hul persoonlike identeit wanneer hul hulself in terme 

van die funksie/rol/algemene vorm ter aanduiding van posisie beskryf ("Pa moet 

... ","even in my role in business"). 
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• Egtheid in teenstelling met maskers 

Stap 4: Die vervreemding van die psige en wereld word onthul wanneer S1 die 

konflik tussen kognitiewe beredenering van homself teenoor sy egte bestaan 

beskryf ("gedink het ek is" teenoor ''wat ek is"). S5 beskryf die ervaring dat "wat 

my aanbetref', hy 'n gesigsbedekking dra met die doel om horn te vermom of te 

beskerm ("masker") en dat hy 'n groat hoeveelheid smart/pyn het/gegrief is 

("seer"). S6 onthul egter 'n egtheid in haar bewoning ("I have always been me"). 

810 begeer dat sy bewoning van wereld sal getuig van egtheid in terme van dit 

waarin hy glo ("very Godly life"/verus = true/eglten voile). 

• Relasie vir eie gewin 

Stap 4: S1 beskryf die begeerte om in relasie te tree met sy gesin deur sy 

geleefde ''waardestelsel" in hul bewoning te "setel." Die fokus verskuif dus weg 

van die gesin na sy eie behoeftes om sy merk te maak. $4 spreek die begeerte 

uit om in relasie te tree met andere en die gebeurtenisse van die verlede te 

herleef ("stories"). S4 beskryf 'n poging om tye in die hede te integreer, en die 

fokus verskuif dus van 'n relasie met vriende na 'n behoefte van homself. 811 

onthul die begeerte om met "my mense, my dominee" in relasie te tree sodat 

"hulle my help", met ander woorde 'n fokus op sy eie behoeftes. 

• Relasie in ooreenstemming met andere se handelinge 

Stap 4: 'n Afwesigheid van egte, volledige bewoning ontvou wanneer S4 'n 

bewoning in ooreenstemming met die handelinge wat vele mense uitvoer, 

begeer (''wat baie ander mense doen"). Hy beskryf ook die handeling om na 

navorser se bewoning van haar wereld te kyk ("moet kyk na die vele dimensies 

waarbinne ek en jy funksioneer"). S5 berus sy bewoning nie net op die 
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voorbeeld van die Bybel en wat gespreek is deur mense met kennis nie 

("Woordgerig", "geleerdes"), maar ook op 'n egte belewenis daarvan. 

• Kognisie versus emosie versus geloof 

Stap 4: S1, S2, S3, S5, S7, S9 en S·10 onthul 'n kognitiewe relasie met die wereld 

en diegene wat daarin teenwoordig is. Hierdie verstandelike aktiwiteit om die 

ontvouing van die wereld te orden, word uitgebrei om ook 'n relasie met 'n 

transpersoonlike entiteit in te sluit (S1, S3, S7, S9 en 810). Gebrek aan integrasie 

tussen kognisie en emosie word onthul wanneer S2 enersyds "dink" en 

andersyds "wonder" ('n relasie gekenmerk deur bepeinsing oor iets wat nie met 

die verstand alleen verklaar kan word nie en waaroor hy graag meer wil weet). 

S1 onthul 'n soortgelyke gebrek aan integrasie waar hy enersyds "gedink" het hy 

is droomloos, en andersyds "voel net vir my of dit ... ", "gaan jy nie vergenoeg 

voel nie." 810 tref onderskeid tussen "think", "the way I feel" en 'n vaste vertroue 

in sy bewoning van die wereld as die waarheid ("believe"). Die teenwoordigheid 

van emosie word by S1, S2, S4 en S5 gesuggereer, waar die geluid wanneer hulle 

lag en die intrek van asem emosie onthul. Die huiwering om te voel word 

gesuggereer deur die ophou van die asem, soos wat S2 se stilte aan die begin, 

asook Ss, S1 en 811 se "uh" ('huiwering' ) onthul. 

Stap 5: 'n Psigiese hongeren dors na die essensie van /ewe 

'n Psigiese behoefte om te eet en te drink ontvou, wat deur die 

intemalisering van die eksteme, 'n begeerte tot integrasie suggereer. 'n 

Gebrek aan en soeke na die essensie van lewe gaan gepaard met hierdie 

behoefte aan die elikser van lewe (kem) en ambrosia (godespys). 

Stap 4: Sowel $4 en Ss gebruik die metafoor van "vrug op my arbeid" en "vrug 

van die gees" waar vrug simbolies is van die lewegewende 
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essensie/ambrosia/elikser van lewe (elikser = kern/verfynde gees). S5 beskryf 

die "vrug van die gees" as "liefde, vrede, vrede" wat hy saamvat as "dit gaan oor 

om in 'n sinvolle verhouding met jou medemens te staan." Dit suggereer 

integrasie van die psige, asook integrasie met die samelewing en wereld. S4 

beskryf 'n behoefte om te eet en drink, waar " 'n sak sout op te eet" 'n behoefte 

aan die essensie van die lewe suggereer. Sout is simbolies 'n essensiele 

substans wat ontdek word deur disintegrasie ('dood' ) en lyding ('sout in die 

wond' ). S4 en S11 beskryf die handeling om die bewuste te verdoof en die 

onbewuste vry te laat deur bedwelming van alkohol ("doppetjie vat", "rooiwyn"). 

Die vrylaat van die onbewuste suggereer 'n behoefte tot integrasie met die 

bewuste. S7 beskryf 'n "soek na selfverwesenliking", wat die tot-werklikheid

making van die eie wese/individualisme/essensie impliseer. Sowel S9 en S10 

openbaar 'n soeke deur antwoorde te versoek om iets te wete te kom. Hierdie 

vrae het volgens Estes (1992: 191) geen antwoorde nie en suggereer 'n behoefte 

van die psige om aan iets te "kou" (dit wil se daaroor te tob) alvorens dit 

agtergelaat word. ("Wat het jy gemaak met jou lewe?", "Wat het ek gedoen tot 

nou?", 'Wat gaan gebeur?", "Hoekom moet ek nog lewe?", "Hoekom moet ek 

doodgaan?", "Wat het ek gesondig?", "Wat het ek gedoen?"). 

Stap 5: Die teenwoordigheid van berou en behoefte aan reiniging 

Die teenwoordigheid van berou oor geleefde ervarings en die bewoning 

van die wereld, ontvou tematies. 'n Behoefte aan innerlike reiniging, waar 

vrymaking van onreinheid - tesame met die ordening van die psige -

plaasvind, ontvou as deel van hierdie innerlike transformasie. 

Stap 4: S, beskryf sy bewoning van die wereld in terme van die skade wat hy 

aangerig het ("want jy weet dis verkeerd", "skeef'). Hy ervaar 'n behoefte om sy 

gedagtes "nou mooi skoon" te maak, wat die wereld as 'n gesuiwerde 

moontlikheid in die vooruitsig te stel. S3 beskryf 'n behoefte aan ordening ("to 
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sort out") waar uitsoeking, rangskikking en die wegdoen van dinge plaasvind. S4 

beleef sy bewoning van die wereld as nie "in die kol nie" ("nie spot-on nie") en 

beskryf 'n begeerte om dit reg te stel deur te downsize. Hy beskryf ook die 

begeerte aan ordening van veral sy materiele wereld ("testamente", "basies in 

plek sit") en om sy relasie met 'n transpersoonlike entiteit in orde te kry 

("regmaak"). S5 onthul dat hy "dinge gedoen" het, wat suggereer dat hy nie 

volgens die Christelike leer geleef het nie. Sa onthul die aanvaarding en eie

maak van haar bewoning van die wereld deur te stel dat "daar skuld is by almal." 

S9 onthul berou oor sy bewoning van die wereld en dat deelname aan sy gesin 

se leefwereld verkeerd was. Hy beskryf die begeerte om dit te vervang met dit 

wat reg is ("beter te maak"). Hy onthul ook 'n ordeningsbehoefte in terme van sy 

"Christelike leefwyse" om dit in orde te bring/te verbeter/te herstel ("dit reg te 

trek", "regmaak", "reg te kry", "in orde is"). S10 onthul die ervaring van berou oor 

sy bewoning as diep, intense hartseer oor sy aksies en die gevolg om nie voort 

te gaan om morele/religieuse wette te oortree nie ("repent of all my sins"). Hy 

beskryf 'n reinigingsproses waar sy bewoning gekenmerk moet word deur 

ordening ("make right") in terme van morele en sosiale wette. S11 beskryf die 

teenwoordigheid van sonde/oortreding van morele en religieuse wette 

("gesondig"). Hy onthul 'n reinigingsproses waar hy eerstens sy materiele lewe 

orden ("testamente"), tweedens homself met water reinig en suiwer ("bad", 

"stort", "was") en derdens die houer van die gesin ("huis") in orde 

bring/verbeter/herstel/reinig en vullis verwyder ("skottelgoed was, bed regmaak, 

bietjie vee"). S1, S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7 , Sa en S9 onthul berou oor die hoeveelheid 

tyd wat saam met gesinne deurgebring is. 

Stap 5: Behoefte aan 'n nuwe bewoning gekenmerk deur grater integrasie 

Die teenwoordigheid van die transformasieproses (reiniging) onthul 'n 

behoefte aan 'n nuwe bewoning van die wereld wat groter integrasie van 

die psige, asook integrasie met die gesin en 'n transpersoonlike entiteit in 
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die vooruitsig stel. Hierdie transformasieproses suggereer 'n 

oorgangsperiode in die siklus van lewe. 

• Self 

Stap 4: S4 onthul die begeerte om as persoon wat raadgee en deur dus 'n 

gedeelte van homself te deel, die wereld te bewoon ("konsultasie"). Ss beskryf 

'n bewoning gekenmerk deur "embrace", "aan te neem", "iets te gee". Sa beskryf 

'n aktiewe bewoning gekenmerk deur reis, studies, die teenwoordigheid van 

andere naby haar asook die gevoelens van plesier, tevredenheid en vreugde 

("happiest"). S1 beskryf die begeerte om in persoonlike relasie met homself te 

tree ("om werklik tyd vir myself te spandeer"), sy essensie tot werklikheid te 

maak ("selfverwesenlik") en tevredenheid te ervaar ("vergenoeg") deur 

bevrediging te kry wat betref die "liggaam, siel en gees." S10 beskryf die 

teenwoordigheid van 'n oproep van bo ("calling in life"), die begeerte "to make 

right my ways", om die "gospel" te versprei en emosies van satisfaksie en genot 

te beleef ("would like" en "joy"). S11 beskryf die begeerte om in verbinding te 

kom wat betref homself ("ek sal moet myself met ... inskakel"). 

• Gesin 

Stap 4: S1, S2, Sa, S4, Ss, Sa, S1, Ss en S9 beskryf die begeerte om as deel van 'n 

nuwe bewoning van die wereld die gesin meer deel te maak van hierdie ruimte 

en 'n groter gedeelte van tyd aan hulle te bestee. 

• Transpersoonlike entiteit 

Stap 4: Sa beskryf die begeerte "of spending more time" aan hierdie relasie en 

om aktief die relasie te beoefen ("make work ... doing ... praying"). S4 beskryf 

die behoefte om hierdie relasie waar te neem, dit te herstel, lewendiger te 
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maak en met wat reg is te vervang na die beste van sy vermoe ("daarna kyk en 

dit opskerp en verbeter en sorg ... reg is"). 55 onthul die behoefte om van die 

kenmerke/eienskappe/inbors van hierdie entiteit aan te neem ("Christus"). S1 

beskryf die behoefte om 'n gedeelte van tyd te spandeer om sy godsdienstige 

gesindheid en gedrag ("geestelike waardes") met inspanning te probeer bereik 

en tot uitvoer te bring ("na te streef', "implementeer", "werklik tyd aan geestelike 

aspekte spandeer"). 59 onthul die begeerte om sy bewoning van die wereld 

volgens die leer van Christus te herstel en baie nader aan sy transpersoonlike 

entiteit te lewe ("Chrislike lewenswyse ... reg te trek"). S10 beskryf die behoefte 

om opreg en tot voordeel van hierdie entiteit te lewe asook om die opdrag uit te 

leef ("live for Christ fully ... day in and day out ... spread the gospel ... live a very 

Godly life"). 5 11 beskryf die toekomstige handeling om in verbinding te tree met 

hierdie entiteit ("kommunikeer met my Here"). 

Stap 5: Om 'n merk te maak en 'n psigo/ogiese erfporsie na te laat 

'n Begeerte om 'n merk te maak en homself te onderskei deur dit wat tot 

stand gebring is en deur 'n psigologiese nalatenskap, ontvou tematies. 

Stap 4: S1 ervaar die behoefte om sy merk te maak deur sy geleefde 

waardestelsel waardeur sy gesin horn sal onderskei ("om te bou aan die 

waardestelsels van myself en te verseker dat dit gesetel is binne in die familie, 

dat in my afwesigheid, ek daardie versekering kan he ... dat dit 'n stewige 

fondasie sal wees vir my dogters en vir my seun"). 54 beskryf herhaaldelik sy 

begeerte om 'n psigologiese erfporsie na te laat en homself te onderskei deur sy 

"ervarings", "lesse", "humor'' en "snaaksheid" met andere te ''wil deel." Hy 

beskryf hierdie erfporsie as 'n vormlose saak van betekenis ("klomp goed") wat 

hy nie "saam graf toe" wil neem nie. 55 en 510 suggereer 'n handeling om hulself 

te onderskei deur "to spread the gospel" en " 'n klompie getuienis en 'n klompie 

bewyse hier by my" te he. 
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6.12.6 Stap 6: Basiese stemming 

Die volgende sentrale temas het hulself as onderafdelings van die Basiese 

stemming tema onthul: 

Stap 5: Ambivalente teenwoordigheid van en behoefte aan 'n serene 

ingestemdheid 

'n Ambivalente teenwoordigheid van 'n serene ingesteldheid teenoor die 

gebeurtenisse in Dasein ontvou tematies. 'n Behoefte om hierdie 

ingestemdheid teenwoordig te maak in 'n toekomstige wereldbewoning, 

word tematies onthul. 

Stap 4: S1 beskryf die teenwoordigheid van 'n transpersoonlike entiteit as "ek 

voel daarmee totaal vertroos." S2 onthul 'n ingesteldheid wat gekenmerk word 

deur kommer en inspanning ("moeilik"}, afkeuring, medelye en smart ("ag") 

asook 'n neerhalende, minagtende ingestemdheid (" 'n ou" = vent). Hy 

bevraagteken die bydrae wat sy beroep in die toekoms kan maak met betrekking 

tot sy ervaring van "lekker." S3 onthul angs en bekommernis ("worries", "trouble 

me"), terwyl S4 se bewoning gekenmerk word deur 'n ingestemdheid van "goed" 

en "okay." S5 onthul "bekommernis" en "omgekrap" wees, wat hy in die toekoms 

wil laat afneem. Hy beskryf sy ervaring van die wereld as 'n "onvriendelike 

hands-off' wereld, bewoon deur oneerlike ("opregtheid") mense met "maskers 

op" wat horn "omkrap." Hy ervaar hierdie bewoning as onvas/onbeslis en 

wisselvallig ("onseker''). S5 beskryf die teenwoordigheid van 'n transpersoonlike 

entiteit sander twyfel, vrees, aarseling of siddering ("sander huiwering") en onthul 

die toekomstige teenwoordigheid van "lekker" in sy bewoning ("dit sal vir my 

lekker wees"). S5 beskryf die resultaat van sy toekomstige bewoning van die 

wereld as 'n hartlike geneendheid aan persone ("liefde"), 'n toestand van 

rus/kalmte/eensgesindheid ("vrede") en blydskap/plesier ("vreugde"). S6 onthul 
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die begeerte om haar bewoning "the happiest moments of my life" te maak. S7 

onthul konflik in sy bewoning, waar hy inspanningloosheid beskryf ("makliker"), 

en andersyds 'n afskuwelike/vreeslike/skrikwekkende, egte teenwoordigheid in 

hierdie bewoning ervaar ("verskiklike waar ... "). Hy onthul die teenwoordigheid 

van "satisfaksie" en om "vergenoeg" te voel in sy toekomstige bewoning. S8 se 

ingestemdheid en bewoning getuig van neerhalendheid/minagting (" 'n ou" = 

vent) asook 'n bewoning gekenmerk deur "inspanning", "moeiliker", "moeite 

werd." 'n lngesteldheid teenoor andere om sander ophou wedersyds rusie te 

maak en mekaar as oortreder/verkeerd te beskryf, word oak onthul. Sy beskryf 

hierdie ingesteldheid van grondvlak ("ans kultuur" = grand bewerk") as om nie 

saam te werk nie ("ans kultuur is net so dat mense nie wil saamwerk nie". 

Kontrasterende, ambivalente ervarings van ontstellend/verskriklik ("ontsettend") 

versus aangenaam ("lekker"), vreeslik/erge/ontsettend/afskuwelik ("verskriklike") 

versus aangetrokke ("hou van") asook vreeslik/afskuwelik versus van groot 

belang ("belangrik") word onthul. S9 onthul ervarings van minagting/ 

neerhalendheid (" 'n ou" = vent), asook spyt/jammerte/nie voorspoedigheid 

("ongelukkig"). S10 beskryf die begeerte om "joy" te ervaar in sy toekomstige 

bewoning. S11 onthul 'n ingesteldheid om "nie eers om te gee meer nie", en wat 

gekenmerk word deur om voor iets of iemand anders nie te hou van nie/nie 

gehinder te word nie en nie in ag te neem nie. Emosies van nie behaaglikheid 

("nie lekker"), kragteloosheid/afgemat/sat ("as ek moeg is"), "eensaam" en 

"alleen" onthul sy Dasein. Hy beskryf onsekerheid oar sy gesin se ervaring van 

horn asook sy waarde in die wereld ("Hoe gaan hulle voe I ... gaan hulle hande 

klap ... hartseer voel ... aangaan met hul lewe?"). 

6.13 STAP 7: ALGEMENE STRUKTUUR EN BESKRYWING VAN DIE 

TE MAS 

Die vraag na lewenssin laat 'n tema van ruimtelikheid (tema 1) ontvou. Die 

sakepersoon se landskap ontvou as geometries en meetkundig, wat uit kante, 
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sye en vlakke bestaan en wat letterlik en meetbaar is. Hierdie landskap het 'n 

sentrum of middelpunt. Die middelpunt word verskillend beskryf, suggereer die 

personifikasie van rekonsillasie van verskillende aspekte van lewenservaringe 

asook die fundamentele kern/essensie wat nie kan verander nie. Die omvang 

van die sakepersoon se landskap ontvou as georden, met dele wat interaktief 

raakpunte het en wat begrens is. Die volgende dimensies is verteenwoordig: 

godsdiens/religie, welvaart, beroep, liggaamlike gesondheid, saamleef met 

andere, gesin, ontspanning en self-afmeting. 'n Opflikkering van natuur en aarde 

as dimensie ontvou. Een deel wat ook ontvou maar nie by die naam genoem 

word nie, dui op die onbekende/vervreemde/versteekte. Die prioritisering van, 

asook die plasing in rangorde van hierdie dimensies/dele wat teenwoordig is in 

die sakepersoon se landskap, ontvou tematies. Verskillende rangordes ontvou, 

met die religieuse dimensie as eerste prioriteit, wat voor enige persoon of ding 

geplaas word. Die teenwoordigheid van teenoorstaande pole naamlik die 

abstrakte/behoudende teenoor die tasbare/terminale, kom in hierdie landskap 

voor. Die polarisasie is gelee in die spirituele teenoor die welvaart dimensie, 

asook in polarisasie tussen die persoonlike en beroepsdimensies, met 'n 

spanning wat in stand gehou word tussen die pole. Die sakepersoon se Dasein 

word as in wanbalans onthul, tesame met die tematiese begeerte om die 

dele/landskap soos 'n skaal in balans/ewewig te plaas ten einde stabilitiet en 

harmonie te ervaar. Hierdie balansering suggereer ook 'n spanning wat in stand 

gehou word tussen teenoorstaande pole. 'n Handeling van en begeerte van die 

sakepersoon om die landskap waar te neem, soos wat dit van oomblik tot 

oomblik ontvou, tesame met die beskouing van die invloed van geleefde 

ervarings op die hede en toekoms, word onthul. Dit suggereer 'n uitsig oor 

hierdie landskap as gestruktureerde en georienteerde geheel. Die landskap en 

diegene wat daarin teenwoordig is, word tematies deur die sakepersoon as 

manlik waargeneem. Die sakepersoon is tematies beeldend en metafories 

teenwoordig in die landskap van sy psige en wereld. 
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Die ervaring van lewenssin word vergestalt deur die waarneming en beskrywing 

van die beeld, wat ook die lewensweg en keuse van bewoning suggereer. 

Die wyse waarop die sakepersoon sy wereld beliggaam en bewoon (tema 2), 

ontvou as die volgende algemene tema. Die handeling van en begeerte om deur 

die landskap van die psige te reis, ontvou tematies wanneer die fenomeen 

lewenssin aangebied word. Dit suggereer "destiny" soos beskryf in terme van 'n 

reis deur tyd. Aanwesig is 'n intrede in en uittrede uit die ruimte van die 

lewenskring. Die reis kan van rigting verander, maar die einde word as 

onafwendbaar ervaar. Hierdie reis word met andere gedeel. Dit suggereer ook 

'n beweging van 'n toestand van nutteloosheid na 'n toestand van ontwikkeling. 

Die sakepersoon se ervaring van hierdie reis word verskillend beleef, terwyl die 

momentum van voortbeweging verskillend verkry word, met vrywilligheid teenoor 

gedwongenheid as teenpole. 'n Behoefte ontvou by horn om die reis, wat as 

snelle voortbeweging ervaar word, te verander deur die momentum te verminder. 

Huidige bewoning van die landskap word gekenmerk deur 'n beweging om 

boontoe te beweeg en posisioneel bo te wees. Die vraag na lewenssin laat by 

die sakepersoon 'n gepolariseerde teenhandeling van en begeerte om in die 

landskap van die psige afwaarts te beweeg en posisioneel te verlaag, tematies 

ontvou. Hierdie afwaartse beweging suggereer die terugkeer na en ontdekking 

van die oorspronklike en fundamentele in die landskap en psige. Die 

teenwoordigheid van 'n grondtema ontvou, wat die motief van innerlike handeling 

onthul. Die gelyktydige teenwoordigheid enersyds van potensialiteite en 

vermoens teenoor andersyds gebrek aan potensialiteite en onvermoe word 

tematies by die sakepersoon onthul as 'n ambivalente, dubbelsinnige werklikheid 

waar konflik ervaar word tussen die twee aspekte. Die bewoning van die 

landskap volgens 'n doel, vermoe en potensialiteite word aktief deur horn 

beliggaam terwyl die bewoning sander 'n doel, onvermoe en gebrek aan 

potensialiteite dienooreenkomstig nie-aktief beliggaam word. Die proses van die 

sakepersoon se landskapbewoning word tematies onthul in die geslote konteks 
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van die huis. Die huis, as simbool van die psige, samelewing en wereld word 

ambivalent en as vervreemd deur horn bewoon. 'n Begeerte ontvou om die huis 

deel te maak van sy bewoning, wat die behoefte suggereer om die psige en die 

landskap te ontdek, te herontdek en te integreer. 

Die teenwoordigheid van omgewing/wereld en die wyse waarop die 

sakepersoon in relasie hiermee is, ontvou as derde algemene tema (tema 3). 'n 

Hunkering na die aarde-wereld in onveranderde toestand, met alles daarop wat 

nie deur die mens gemaak is nie, asook 'n behoefte om dit tot voile groei te 

bring, ontvou tematies. Hierdie aarde-wereld word deur die sakepersoon as 

onbekend en verwyderd ervaar. Lewe word tematies opgedeel in verskillende 

periodes van groei en verfyning in die psige, met 'n oorgangsperiode wat 'n 

verandering van houding vereis om by nuwe toestande te kan aanpas. 'n 

Behoefte om met die ontologiese realiteit van dood versoen te word, ontvou. 

Erkenning van, maar inkonsekwente aanvaarding van die universele patroon van 

die siklus van verandering en transformasie wat die houdende en efemere 

toestand van die wereld handhaaf, ontvou tematies. Die reis deur tyd onthul 

tematies 'n ingesteldheid by die sakepersoon om enersyds min of meer blywend 

voorsien te wees van tyd teenoor dat tyd beperk is, opgebruik word en nie 

herhaal kan word nie. Die fenomeneen lewenssin laat 'n gebrek aan en 

behoefte om die verlede, hede en toekoms as eenheid te integreer, by die 

sakepersoon ontvou. Historisiteit/verlede sentreer om die invloed van geleefde 

ervarings en regrets, terwyl 'n toekomsgerigtheid die begeerte by horn onthul om 

'n grater gedeelte van tyd aan sy gesin te bestee. 'n Bewustheid van 

onmiskenbare aspekte van die Krag(te) wat gelyktydig in die psige, samelewing 

en wereld teenwoordig is, ontvou ook. Soos wat die Krag deur die sakepersoon 

meer onderskei word, tesame met die wyse waarop dit werk en interaktief 

handel, ontvou gedefinieerde karakters daarom. Hierdie Krag is 'n manifestasie 

van die verpligte en irrasionele, wat die wil van die sakepersoon aan bande le. 

Die teenwoordigheid van 'n Krag word ook gesuggereer in die reis met 'n 
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eindpunt, wat 'n onbewuste voorkennis of potensiaal impliseer. Die behoefte van 

die sakepersoon om wanbalanse reg te stel, suggereer ook 'n inherente Krag. 

Ambivalensie met betrekking tot vryheid en gebrek aan vryheid ontvou tematies. 

Die teenwoordigheid van andere en die psige in die wereld (temas 4 en 5) en 

die wyse waarop die sakepersoon in relasie hiermee is, word onthul wanneer die 

fenomeen lewenssin aangebied word. 'n Ambivalente teenwoordigheid van 

afstand tussen die psige, samelewing en wereld ontvou, waar die sakepersoon 

se alledaagse bewoning ook die gebreke en tekortkominge in sy innerlike wereld 

reflekteer. 

Hierdie bewoning suggereer 'n vervreemding tussen die ruimtes asook in die 

innerlike wereld. 'n Behoefte aan integrasie tussen hierdie ruimtes ontvou, wat 

ook 'n integrasie tussen dele in die sakepersoon se psige suggereer. Hierdie 

vervreemding van die psige en wereld impliseer 'n onvermoe van die 

sakepersoon om volledig die wereld te bewoon en te beliggaam. 'n Spanning 

wat in stand gehou word tussen die dele, ontvou tematies. 'n Psigiese behoefte 

om te eet en te drink ontvou, wat deur die internalisering van die eksterne, 'n 

begeerte van die sakepersoon tot integrasie suggereer. 'n Gebrek aan en die 

soeke na die essensie van lewe gaan gepaard met hierdie behoefte aan die 

elikser van !ewe/ambrosia. Die sakepersoon se relasie met andere onthul 'n 

behoefte om versorging aanwesig te maak in hierdie bewoning, en fokus op die 

ordening van die materiele. Die teenwoordigheid van berou oor sy geleefde 

ervarings en sy bewoning van die wereld, ontvou tematies. 'n Behoefte aan 

innerlike reiniging, waar bevryding van onreinheid tesame met die ordening van 

die psige plaasvind, ontvou as deel van hierdie innerlike transformasie. Die 

teenwoordigheid van die transformasieproses (reiniging) onthul 'n behoefte by 

die sakepersoon aan 'n nuwe bewoning van die wereld wat grater integrasie van 

die psige, asook integrasie met sy gesin en 'n transpersoonlike entiteit in die 

vooruitsig stel. Hierdie transformasieproses suggereer 'n oorgangsperiode in die 
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siklus van lewe. Die vraag na lewenssin laat 'n begeerte om 'n merk te maak en 

homself te onderskei deur dit wat tot stand gebring is en deur 'n psigologiese 

nalatenskap, by die sakepersoon opkom. 

Ten slotte word 'n tema onthul wat dui op die sakepersoon se basiese 

ingestemdheid of stemming teenoor sy bewoning in hierdie landskap met 

diegene wat daarin teenwoordig is (tema 6). 'n Ambivalente teenwoordigheid 

van 'n serene ingesteldheid teenoor die gebeurtenisse in sy Dasein ontvou 

tematies. 'n Behoefte om hierdie ingestemdheid teenwoordig te maak in sy 

toekomstige wereldbewoning, word tematies onthul. 

6.14 INTEGRASIE VAN RESULTATE 

Die fenomeen lewenssin laat by die sakepersoon 'n tema van ruimtelikheid 

ontvou. Die wyse waarop die sakepersoon sy landskap waarneem, vind 

aansluiting by sy beliggaming en bewoning van die landskap. Hierdie temas van 

lewenssin vind verder ook aansluiting by die wyse waarop hy in relasie tree met 

diegene wat in die landskap teenwoordig is, asook sy ingestemdheid teenoor die 

landskap en die gebeurtenisse in sy Dasein. 

Die sakepersoon se landskap ontvou ruimtelik as geometries/meetkundig, met 'n 

sentrum of kern. Hierdie landskap bestaan uit verskillende dele/dimensies wat 

begrens is, en in rangorde of volgens prioriteite georden word, afhangende van 

die sakepersoon se narratief. Van hierdie dele of dimensies staan direk teenoor 

mekaar, wat tot teenoorstaande pole binne sy landskap aanleiding gee. Die 

behoefte ontvou om hierdie dele/dimensies in balans of ewewig te bring ten 

einde stabiliteit en harmonie te bewerkstellig. Die fenomeen lewenssin laat by 

die sakepersoon 'n verdere behoefte ontvou om die landskap en geleefde 

bewoning waar te neem. Die landskap en diegene wat daarin teenwoordig is 

word as manlik waargeneem. Die sakepersoon onthul die metaforiese 
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teenwoordigheid van die beeld/visie binne die landskap, wat die lewensweg 

aandui en berus op sy keuse van bewoning. 

Die sakepersoon as in-die-wereld-met-ander-syn onthul 'n ambivalente 

teenwoordigheid van 'n serene ingesteldheid teenoor hierdie wereld en die 

bewoning daarvan. Die fenomeen lewenssin laat die behoefte ontvou om in sy 

toekomstige bewoning van sy landskap, die serene ingesteldheid teenwoordig te 

maak. Die fenomeen lewenssin ontvou 'n beliggaming en bewoning van hierdie 

landskap, wat dui op 'n reis deur die lewe met gepaardgaande toenemende 

ontwikkeling. Die momentum van genoemde reis word verskillend vekry, 

volgens die narratief van die sakepersoon. Die bewoning word gekenmerk deur 

'n strewe wat ten doel het om boontoe te beweeg. Die vraag na lewenssin 

ontvou 'n behoefte by die sakepersoon om die tempo van lewe te verlangsaam 

en posisioneel afwaarts te beweeg, terug na die fundamentele/die grondslag. 

Die sakepersoon ervaar konflik tussen sy doel, potensiaal, en vermoens teenoor 

'n belewenis van 'n gebrek aan doelstellings en potensiaal, asook 'n onvermoe 

om hierdie wereld aktief te beliggaam en te bewoon. 'n Terna ontvou wat dui op 

die sakepersoon se vervreemding van die self en die landskap waarbinne hy 

woon, gesetel in 'n behoefte om die huis as simbool van die psige, samelewing 

en wereld te ontdek, te herontdek en te integreer in hierdie bewoning. 

Die sakepersoon se bewoning van hierdie landskap onthul 'n behoefte na die 

aarde-wereld, integrasie daarmee, en die vermoe om dit tot volle groei te bring. 

Lewenssin laat 'n bewuswording van lewe, verandering en oorgangsperiodes by 

die sakepersoon ontvou. Hierdie prosesse word erken, met ambivalente 

aanvaarding van hierdie sikliese patrone. Die behoefte ontvou om met die 

ontologiese realiteit van die dood versoen te word. Die teenwoordigheid van 'n 

Krag, wat gelyktydig in die psige, samelewing en wereld teenwoordig is, ontvou. 

Die verpligte en die irrasionele word hierdeur verklaar en le die wil van die 

sakepersoon aan bande. Ambivalensie met betrekking tot vryheid en keuse, 
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teenoor gebrek aan vryheid en keuse, word onthul. Die sakepersoon ervaar 

berou oor sy historiese bewoning en 'n behoefte om hierdie bewoning reg te stel 

en die verlede, hede en toekoms te integreer. Die fenomeen lewenssin laat by 

die sakepersoon 'n ambivalente ingesteldheid teenoor tyd ontvou. Enersyds 

beleef hy tyd as min of meer onbeperk beskikbaar, maar andersyds beset hy dat 

tyd beperk is en "opgebruik" kan word. 

Die teenwoordigheid van andere en die psige, asook die relasie hiermee, word 

onthul wanneer die fenomeen lewenssin aangebied word. Die sakepersoon se 

bewoning van sy landskap onthul 'n ambivalente teenwoordigheid van afstand 

en vervreemding tussen verskillende aspekte van die psige, asook tussen 

diegene wat in hierdie landskap teenwoordig is. Daar ontvou 'n behoefte aan 

integrasie tussen die aspekte, ten einde die landskap volledig te bewoon. 'n 

Gebrek aan en soeke na die essensie van die lewe gaan gepaard met 'n 

behoefte aan die kern van lewe. Die persoon se relasie met andere onthul 'n 

behoefte daaraan om meer versorging en minder afstand teenwoordig te maak 

in sy bewoning, wat insluit die ordening van die materiele. 'n Behoefte aan 

innerlike reiniging en transformasie word onthul wanneer die fenomeen 

lewenssin aangebied word. Hierdie reinigingsproses onthul 'n behoefte aan 'n 

nuwe bewoning van die wereld wat grater integrasie met die gesin en 'n 

transpersoonlike entiteit in die vooruitsig stel. Die sakepersoon onthul ook 'n 

tema van psigologiese nalatenskap, waarin die behoefte om 'n merk te maak en 

homself te onderskei deur sy unieke bewoning van hierdie landskap, vervat is. 

Samevattend word gestel dat die fenomeen lewenssin 'n waarneming van die 

historiese, huidige en toekomstige bewoning van die sakepersoon tot gevolg 

gehad het. Ten opsigte van die historiese en veral toekomstige bewoning het 

die fenomeen die volgende behoeftes by die sakepersoon laat ontvou: 

• om die dele/dimensies van sy wereld in balans of ewewig te bring; 
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• om hierdie wereld/landskap en geleefde ervarings waar te neem; 

• om 'n serene ingesteldheid teenwoordig te maak in sy bewoning; 

• om die tempo van bewoning te verlangsaam; 

• om posisioneel afwaarts, terug na die fundamentele/grondslag te beweeg; 

• om die psige, samelewing en wereld in hierdie bewoning te integreer; 

• om met die aarde-wereld gelntegreer te word en dit tot volle bloei te bring; 

• om met die ontologiese realiteit van die dood versoen te word; 

• om sy historiese bewoning, waaroor hy berou het, reg te stel; 

• om die verlede, hede en toekoms as eenheid te integreer; 

• om aspekte van die psige te integreer; 

• om die gesin en 'n transpersoonlike entiteit meer teenwoordig te maak in 

hierdie bewoning; 

• om meer versorging en minder afstand tussen diegene wat in sy bewoning 

teenwoordig is, aanwesig te maak; 

• om 'n innerlike reinigings- en transformasie proses te ondergaan; en 

• om 'n psigologiese merk/nalatenskap te maak deur homself te onderskei. 

Hierdie resultate belig ontologiese temas ten opsigte van hoe die sakepersoon 

fundamenteel in relasie tree met homself, andere, die wereld en 'n 

transpersoonlike entiteit. 

6.15 HOOFSTUKSAMEV A TTING 

In hoofstuk 6 is daar deur middel van 'n fenomenologiese ondersoek bepaal wat 

die stand van sake is ten opsigte van die leefwereld van die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon in terme van lewenssin. Die algemene temas wat uit sy bewoning 

van die wereld ontvou, is belig. 
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Ten slotte is 'n integrasie van resultate aangebied, wat die fenomeen, lewenssin 

van Suid-Afrikaanse sakelui, verhelder het. 

Hiermee is die vierde navorsingsvraag aangespreek en die spesifieke 

doelstelling van die navorsing wat daaruit voortspruit, bereik. 

In hoofstuk 7 word daar gefokus op gevolgtrekkings wat per spesifieke 

doelstelling aangebied word, die temas word bespreek en ge·integreer, en 

leemtes in die navorsing ge"identifiseer. Aanbevelings op teoretiese vlak sowel 

as in die praktyk vir bedryfsielkunde en sakelui met betrekking tot lewenssin, 

lewenskwaliteit en optimaliteit word geformuleer. 
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HOOFSTUK 7: GEVOLGTREKKINGS, LEEMTES EN AANBEVELINGS VAN 

DIE NAVORSING 

Die doel met hierdie hoofstuk is om op teoretiese vlak sowel as in die praktyk 

aanbevelings met betrekking tot verhoogde lewenssinvolheid, lewenskwaliteit en 

optimaliteit vir die bedryfsielkunde en vir sakelui te formuleer. 

Ten einde bogenoemde doelstelling te bereik, word daar eerstens gefokus op 

gevolgtrekkings, wat per spesifieke doelstelling aangebied word. Die bespreking 

van die temas van die fenomenologiese ondersoek word hierby ge"integreer. 

Daarna word leemtes in die literatuuroorsig en fenomenologiese ondersoek 

uitgewys. Ten slotte word daar aanbevelings vir die literatuur, praktyk en 

akademie geformuleer. 

7.1 GEVOLGTREKKINGS 

Die sakepersoon, gesitueerd in die Suid-Afrikaanse konteks, openbaar 

problematiek wat sentreer om selfverwaarlosing, bestuursverwaarlosing en 

gebrekkige leierskapfunksionering. Tesame hiermee wil dit voorkom asof 

voorkomende en remedierende strategiee, gefokus op welstand, nie die 

sakepersoon in staat stel om impakterende faktore te transendeer nie. 

Die wyse waarop die sakepersoon in-die-wereld-met-ander-syn word be·invloed 

deur sy ingesteldheid teenoor sy gesitueerdheid, diegene wat in sy landskap en 

paradigma teenwoordig is. Die sakepersoon se bewoning van hierdie wereld het 

sy relasionele orientasie daarteenoor, as vertrekpunt. Die problematiek van 

sakelui word dus teruggeneem na sy relasionele begronding, wat sy belewenis 

van hierdie bewoning be"invloed. 
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Die sentraal teoretiese stelling van die navorsing was om aan te dui dat deur 

in egte, outentieke relasies met homself, andere, die wereld en 'n 

transpersoonlike entiteit te wees, die Suid-Afrikaanse sakepersoon lewenssin 

beleef en optimaal-funksionerend kan leef. 

Die spesifieke doelstellings word vervolgens bespreek en gevolgtrekkings met 

betrekking tot die sentraal teoretiese stelling gemaak. 

7 .1.1 Doelstelling 1 

Doelstelling 1 verwys na 'n poging om die faktore wat op die Suid-Afrikaanse 

sakepersoon 'n impak het, te identifiseer en die invloed wat sy ingesteldheid 

daarteenoor op die belewenis van lewenssin het, uit die literatuur te 

konseptualiseer. 

Die totale mens is struktureel betrokke by die wereld as konteks waarbinne hy 

bestaan. Dit sluit aan by Dasein, wat dui op die ervaring van 'n mens se eie 

bestaan, wat in-die-wereld-met-ander-syn impliseer. Dit is binne hierdie 

afhanklikheid van en betrokkenheid by ander dat die selfstandigheid van die 

sakepersoon ontvou. Die sakepersoon word dus gedefinieer deur die relasie 

tussen horn en andere. Binne hierdie gesitueerdheid is hy vry - vry om keuses 

te doen, en vry om aan te pas by veranderende omgewings en lewenservaringe. 

Die sakepersoon word dus beskou as 'n prosesmatige wese wat groei, ontwikkel 

en transendeer. 

Binne hierdie eksistensiele, humanistiese, holistiese en fenomenologiese 

paradigmas is die wyse waarop die sakepersoon sy wereld beliggaam en 

bewoon, in sy relasies vervat. Die sakepersoon se gekose relasionele 

paradigma, soos vervat in sy mens- en wereldbeskouing, lewensorientasie en 

lokus van gedrag, rig sy bestaan. 
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Omdat die sakepersoon gesitueerd is, sal faktore in die Suid-Afrikaanse konteks 

'n invloed op sy wereldbewoning he. Faktore wat op horn kan impakteer, sluit in 

politieke, samelewings-, tegnologiese, demografiese, arbeids-, waarde-, 

houdings- en bestuursveranderinge. 

In teenstelling met 'n dualistiese, Carteaanse siening van die mens (wat interne 

en eksterne omgewings voorstaan), is dit wat in die "tussen-ruimte" tussen 

subjek en objek gebeur dus die bepaler van 'n belewenis van lewenssinvolheid, 

al dan nie. 

Die gewaarwording van "vasgevangenheid" in omstandighede en 'n onvermoe 

om te transendeer, word teruggeneem na die sakepersoon se gekose 

relasionele paradigma. Sy relasionele paradigma het tot gevolg dat die 

sakepersoon kan groei, ontwikkel en impakterende omstandighede transendeer. 

In teenstelling hiermee is die onvermoe om lewenssin te beleef nie gelee in sy 

landskap nie, maar in die sakepersoon se nie-relasionele paradigma ten opsigte 

daarvan. 

7 .1.2 Doelstelling 2 

Hierdie doelstelling, naamlik om lewenssinvolheid en die profiel van die 

sakepersoon wat hierdie faktore transendeer en die lewe as sinvol beleef, met 

betrekkipg tot paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike en spirituele 

kenmerke asook werksgedrag vanuit die literatuur te konseptualiseer, sentreer 

om die sakepersoon se relasionele paradigma, wat in spesifieke kenmerke en 

gedrag (lewenstipe) manifesteer. 

Die sakepersoon se relasionele orientasie (paradigma) teenoor die self, 

andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit word vergestalt in 'n letting-be

ness-ingestemdheid daarteenoor, balansering van waardes, spirituele 
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volwassenheid, die relasie met 'n transpersoonlike entiteit asook groei, 

ontwikkeling en transendering. Hierdie relasionele paradigma, wat ook vryheid, 

keuses en 'n interaktiewe lokus van gedrag omvat, het tot gevolg dat die 

sakepersoon sy bewoning van sy landskap as sinvol beleef. 

Die profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssin het relasies as 

sentrale tema. Hierdie relasies wat die sakepersoon met die self, andere, die 

wereld en 'n transpersoonlike entiteit het, openbaar die volgende kenmerke: 

• 'n wereld.,. en mensbeskouing, waar die wereld en mense as "vriendelik" 

beleef word; 

• afstand vergestalt in naby-wees teenoor ver-wees in terme van 

ruimtelikheid; 

• tyd vergestalt in die bewoning van die wereld in die hede, tesame met 'n 

toekomsgerigtheid; 

• historisiteit vergestalt in 'n beset van die impak van geleefde lewe op die 

hede;en 

• aktiewe beliggaming en bewoning van die wereld, vergestalt in interaksie 

en deelname. 

Die sakepersoon se bewoning van sy landskap spreek op gedragsvlak van 

algehele welstand, waar daar balans, integrasie en sinergie plaasvind. Hy 

handhaaf homself en pas selfbestuur toe, om 'n lewenstyl te volg wat in 

ooreenstemming met sy relasionele paradigma is. Sy werksgedrag getuig van 

ubuntu-beginsels, beginselgebaseerde leierskap, bestuursetiek en emotiewe 

bestuur. Hierdie werksgedrag lei tot optimale funksionering. 

Lewenssinvolheid word gekonseptualiseer in 'n operasionele definisie, naamlik: 
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Lewenssinvolheid word gedefinieer as die resultaat wat volg op die sakepersoon 

se lewenswyse, gefundeer in 'n relasionele paradigma, wat: 

(a) op orientasievlak getuig van: 

• 'n ideokratiese, letting-be-ness-ingesteldheid teenoor die self, andere en 

die wereld, (wat ook die aarde-wereld insluit); en 

• 'n relasionele ingestemdheid teenoor andere en die wereld, vervat in /

Thou relasies. 

(b) op waardevlak getuig van: 

• balans tussen selfaktualiserings- en morele waardes; 

• balans tussen persoonlike en sosiale waardes; 

• die uitleef van 8-waardes; en 

• 'n narratiefgebaseerde regverdiging van optrede. 

(c) op spirituele vlak getuig van: 

• die teenwoordigheid van beide religieuse en nie-religieuse spiritualiteit; en 

• spirituele ontwikkeling, wat die mistieke erken en benader. 

(d) op groei-, ontwikkelings- en transenderingsvlak getuig van: 

• selfaktualisering, wat gebalanseer word deur teleologiese oughtness en 

vervat is in 'n visie en doelgerigtheid; 

• balans van teenoorgesteldes asook integrasie van die self, andere en die 

wereld; en 

• 'n proses wat individualisme, outentiekheid, algehele welstand, heelheid 

en optimaliteit tot gevolg het. 
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Bogenoemde konseptualisering en gevolgtrekkings ondersteun die sentraal 

teoretiese stelling dat optimaal-funksionerende sakelui, transendering van 

impakterende faktore en die belewenis van lewenssinvolheid berus op die 

relasionele orientasie wat die sakepersoon het met die landskap wat hy bewoon 

en diegene aanwesig daarbinne. 

7 .1.3 Doelstelling 3 

Doelstelling 3 verwys na 'n poging om lewenssinloosheid en die profiel van die 

sakepersoon wat voel dat hy in hierdie faktore vasgevang is en die lewe as 

sinloos beleef met betrekking tot paradigma, intrapersoonlike, interpersoonlike 

en spirituele kenmerke asook werksgedrag vanuit die literatuur te 

konseptualiseer. 

Die sakepersoon se Dasein (in-die-wereld-met-ander-syn) berus op sy nie

relasionele paradigma, wat gereflekteer word in die wyse waarop hy sy landskap 

bewoon. 

Hierdie nie-relasionele orientasie (paradigma) teenoor die self, andere, die 

wereld en 'n transpersoonlike entiteit word op verskeie maniere vergestalt, 

waaronder sosiale en emosionele vervreemding, asook vervreemding van sy 

potensialiteite en selfhood. 

Die sakepersoon openbaar 'n kortstondige ingesteldheid teenoor tyd en lewe, 

soos vergestalt in die afwesigheid van 'n teleologiese ingesteldheid, oughtness 

en credo. Sy fatalistiese ingesteldheid dui op 'n onvermoe om relasioneel die 

wereld te bewoon, soos vergestalt in sy onvermoe om ontologiese realiteite soos 

pyn, dood en skuld te aanvaar. 
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Die sakepersoon se bewoning getuig van fanatisme, konformisme en 

kollektivisme, waar sy objektifisering van andere, nie-outentiekheid en 

selfmisleiding op gebrekkige relasies met homself, andere en die wereld dui. 

Daarbenewens dra sy oormatige strewe na sukses by tot 'n vervreemding van en 

mededinging tussen mense, onafhanklike individualisme en verabsolutering van 

bemeestering en pligsbesef. 

Die profiel van die sakepersoon met 'n belewenis van lewenssinloosheid het die 

afwesigheid van relasies as sentrale tema. Hierdie afwesigheid van relasies met 

die self, andere, die wereld en 'n transpersoonlike entiteit, openbaar die 

volgende kenmerke: 

• 'n wereld- en mensbeskouing waar die wereld en mense as "onvriendelik" 

beleef word; 

• afstand vergestalt in ver-wees teenoor naby-wees (ruimtelikheid); 

• tyd vergestalt in die onvermoe om die wereld in die hede, met 

inkorporering van die verlede en toekoms, te bewoon; 

• historisiteit vergestalt in die onvermoe om die impak van geleefde lewe op 

die hede te begryp (dus nie regrets te he nie); en 

• destruktiewe of passiewe beliggaming en bewoning van die wereld, 

vergestalt in "aan te doen" of "aangedoen te word". 

Die sakepersoon se bewoning van sy landskap spreek op gedragsvlak van 

selfverwaarlosing, waar hy beheer oor waardes, norme, beginsels en 

standaarde, wat as raamwerk vir 'n gesonde lewenstyl gestel word (dus sy 

paradigma), verloor. Dit lei op bestuursvlak tot werksgedrag wat getuig van 

bestuursverwaarlosing. 
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Lewenssinloosheid word gekonseptualiseer in 'n operasionele definisie, 

naamlik: 

Lewenssinloosheid word gedefinieer as die resultaat wat volg op die 

sakepersoon se lewenswyse, gefundeer in 'n nie,-relasionele paradigma, wat: 

(a) op orientasievlak getuig van: 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid teenoor die self, andere en die 

wereld, vervat in emosionele, fisiese en sosiale vervreemding, 

asook vervreemding van potensialiteite, selfhood en vryheid; 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid teenoor die self, vervat in 

konformisme, kollektivisme, nie-outentiekheid en selfmisleiding; 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid teenoor andere, vervat in 

fanatisme, Machiavellianisme, gepersonaliseerde charismatiese 

leierskap, narsisme en onafhanklike individualisme; en 

• 'n nie-relasionele ingestemdheid, teenoor die wereld, vervat in 'n 

onvermoe om die ontologiese realiteit van die dood, pyn en skuld 

te aanvaar; gebrek aan aanvaarding van sy eie facticity asook 'n 

onvermoe om sy omgewing behoorlik te kan beheer. 

(b) op purpose-/visievlak getuig van: 

• gebrek aan verbintenis, 'n eksistensiele credo en geloof, vervat in 

die afwesigheid van 'n teleologiese orientasie en oughtness; en 

• onvermoe om tyd as eenheid van verlede, hede en toekoms te 

integreer, vervat in 'n kortstondige ingesteldheid. 
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(c) op suksesvlak getuig van: 

• die verabsolutering van sukses, vervat in 'n vasgevangenheid, 

oordrewe pligsbesef en bemeesteringsverslawing; 

• die gebruik van materialistiese maatstawwe om waarde te 

bepaal; 

• 'n opwaartse beweging, wat as sinoniem vir uitnemendheid en 

groei gesien word; en 

• die wil om mag en plesier, vervat in ekonomiese mag, seksuele 

kompensasie, en toenemende spoed. 

Hierdie gevolgtrekkings bied die antitese van die sentraal teoretiese stelling, wat 

impliseer dat nie-optimaal-funksionerende sakelui, 'n onvermoe het om 

impakterende faktore te transendeer en die belewenis van lewenssinloosheid 

berus op die nie-relasionele orientasie wat die sakepersoon het met die 

landskap wat hy bewoon, asook met diegene wat daarin aanwesig is. 

7 .1.4 Doelstelling 4 

Doelstelling 4 verwys na die formulering van die integrasie van die 

literatuuroorsig ten einde lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as 

teenoorgesteldes te verklaar. Lewenssinvo/heid en lewenssinloosheid, soos 

bespreek en gekonseptualiseer in doelstellings 2 en 3, blyk die 

spreekwoordelike twee kante van dieselfde munt ten opsigte van die fenomeen 

lewenssin te wees. Die sakepersoon se gesitueerdheid en bewoning van die 

wereld impliseer dus 6f 'n relasionele 6f 'n nie-relasionele paradigma. 
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Lewenssin, as integrasie van teenoorgesteldes en belewenis van hierdie 

wereldbewoning, sentreer om: 

• die relasie met die self 

• die relasie met andere 

• die relasie met die wereld 

• ruimtelikheid in terme van afstand 

• teenwoordigheid van tyd 

• historisiteit en impak van geleefde ervarings 

• ingestemdheid 

7.1.5 Doelstelling 5 

Doelstelling 5 behels om deur middel van 'n fenomenologiese ondersoek te 

bepaal wat die stand van sake is ten opsigte van die leefwereld van die Suid

Afrikaanse sakepersoon in terme van lewenssin, en in terme van die sentrale 

temas wat uit sy bewoning van die wereld ontvou. 

Die resultate van die fenomenologiese ondersoek het ses algemene temas oor 

die fenomeen lewenssin aan die lig gebring. Die fenomeen lewenssin laat by 

sakelui 'n tema van ruimtelikheid ontvou. Die wyse waarop die sakepersoon 

hierdie landskap waarneem, vind aansluiting by sy beliggaming en bewoning 

daarvan. Hierdie temas van lewenssin vind verder ook aansluiting by die wyse 

waarop die sakepersoon in relasie tree met homself en diegene wat in die 

Jandskap teenwoordig is, asook sy ingesteldheid teenoor hierdie landskap en 

gebeurtenisse in sy Dasein. 

Die algemene temas word vervolgens bespreek en die gevolgtrekkings gemaak. 
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7.1.5.1 Ruimtelikheid 

Die sakepersoon se landskap ontvou as geometries en meetkundig, wat dui op 

die konkreetheid daarvan. Die teenwoordigheid van 'n sentrum of kern kom 

voor, wat aansluiting kan vind by die essensie van die lewe, 'n eksistensiele 

credo en integrasie van teenoorgesteldes. 

Hierdie landskap bestaan uit verskillende dele of dimensies wat begrens is en 

volgens die sakepersoon se narratief in rangorde of prioriteite georden is. Die 

volgende dimensies is verteenwoordig: godsdiens/religie, welvaart, beroep, 

liggaamlike gesondheid, saamleef met andere, gesin, ontspanning en self

afmeting. 'n Opflikkering van natuur en aarde ontvou as een aspek. Daar 

ontvou ook 'n verdere aspek wat nie by die naam genoem word nie, wat dui op 

die onbekende/vervreemde/versteekte. Van hierdie aspekte staan direk teenoor 

mekaar, wat tot teenoorstaande pole binne die landskap van die bepaalde 

persoon aanleiding gee. Die polarisasie is gelee in die spirituele teenoor die 

welvaartdimensie, die abstrakte/behoudende teenoor die tasbare/terminale en 

die persoonlike teenoor die beroepsdimensies, met 'n spanning wat in stand 

gehou word tussen die pole. Die behoefte ontvou om genoemde aspekte in 

balans of ewewig te bring, ten einde stabiliteit en harmonie te bewerkstellig. Die 

behoefte kan dui op gebrekkige balans, gebrekkige integrasie, die afwesigheid 

van algehele welstand en die teenwoordigheid van selfverwaarlosing wat in 

verband gebring kan word met 'n nie-relasionele bestaan. 

Die landskap en diegene wat daarin teenwoordig is, word as manlik 

waargeneem. In aansluiting by die gesitueerdheid van die sakepersoon en die 

akkumulasie van heersende paradigmas in samelewingspatrone, kan die 

teenwoordigheid van die manlike op 'n gebrek aan 'n relasionele paradigma dui. 

Die bevindinge van De Villiers (1996) dat Suid-Afrikaanse vroue in die sake- en 

werkskader nie as gelykes behandel word nie, word bevestig. Die sakepersoon 
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se bewoning ontken die teenwoordigheid van die vroulike, wat dui op 'n 

paradigma wat inklusiwiteit/eksklusiwiteit voorstaan. Die vroulike word 

"aangedoen", wat aansluiting vind by 'n nie-relasionele paradigma. Dit vind ook 

aansluiting by Hofstede (in Bergh & Theron, 1999: 199) dat die teenwoordigheid 

van die manlike in die landskap daarop dui dat materiele sukses die dominante 

waarde is; dat geld en die materiele belangrik is; dat die sakepersoon leef om te 

werk; dat mededinging en prestasie belangrik is; en dat konflik opgelos word 

deur dit uit te baklei. Die afwesigheid van die vroulike dui daarop dat daar min 

omgee is; dat andere nie versorg word nie; dat mense en warm relasies nie 

belangrik is nie; dat die sakepersoon nie werk om te leef nie; dat solidariteit en 

kwaliteit van werksure nie belangrik is nie; dat sakelui nie intu·isie gebruik nie, dat 

hulle nie "onsigbaar" is of nie aan konsensus glo nie; en dat konflik nie deur 

kompromiee en onderhandelinge opgelos word nie. 

Die behoefte ontvou om die landskap waar te neem, wat dui op 'n behoefte aan 

gestruktureerdheid en geordendheid. Kruger (1979) stel dat die landskap wat 

waargeneem kan word, met bogenoemde eienskappe in verband gebring kan 

word. Die gebrek aan gestruktureerdheid en geordendheid kan dui op die 

sakepersoon se onvermoe om te transendeer, asook 'n fatalistiese ingesteldheid 

teenoor hierdie onbeheerbare massa materiaal. Die gebrekkige relasie met die 

wereld kan met 'n nie-relasionele paradigma in verband gebring word. 

Die sakepersoon onthul die metaforiese teenwoordigheid van die beeld binne sy 

landskap, wat die lewensweg aandui en berus op sy keuse van beeld en 

bewoning. Hierdie visie vind aansluiting by die sakepersoon se destiny, 'n 

teleologiese ingesteldheid teenoor die lewe asook sy orientasie daarteenoor. 

Die vryheid om hierdie lewensweg te kies, gerig op die visie, vind aansluiting by 

'n aktiewe bewoning, purpose en 'n relasionele paradigma. Die leefwereld van 

die mens word ook deur die fenomenologie as 'n metaforiese wereld beskryf, 

waarin die mens die hoofkarakter in sy eie storie is. Menslike lewe is kompleks, 
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misterieus en dubbelsinnig, gevolglik is die metafoor die beste houer vir hierdie 

sienswyse. In hierdie ondersoek het die sakepersoon se leefwereld in terme van 

lewenssin metafories ontvou as 'n beeldende teenwoordigheid deur middel van 

die beeld van homself in sy landskap. Daarom is daar geen twyfel dat daar wel 

in wese kontak met die leefwereld van die sakepersoon gemaak is nie. 

Hoewel die sakepersoon se in-die-wereld-met-ander-syn, en dus sy ervaring van 

die bewoning, as grondslag dien, wil dit vir die navorser voorkom asof die 

landskap wat hy bewoon, ook as entiteit beskryf kan word. 

7 .1.5.2 Basiese stemming 

Die sakepersoon as in-die-wereld-syn, onthul 'n ambivalente teenwoordigheid 

van 'n serene ingesteldheid teenoor en bewoning van hierdie wereld. Die 

behoefte ontvou om hierdie serene ingesteldheid teenwoordig te maak in sy 

landskapbewoning. Dit kan dui op die behoefte aan 'n letting-be-ness

ingesteldheid, waar die sakepersoon se openheid teenoor die wereld en sy 

bewoners verband kan hou met 'n relasionele bewoning. Die afwesigheid van 

die basiese, serene stemming kan in verband gebring word met die ontkenning 

van Being en is 'n nie-relasionele ingesteldheid. 

7 .1.5.3 Be/iggaming en bewoning 

Die fenomeen, lewenssin, ontvou 'n bewoning van hierdie landskap, wat dui op 

'n reis deur die lewe, met gepaardgaande ontwikkeling. Dit kan dui op die 

teenwoordigheid en erkenning van die ontologiese realiteit van lewe en dood, 

die teenwoordigheid van destiny en 'n teleologiese ingesteldheid. Die 

sakepersoon onthul vrywilligheid teenoor gedwongenheid as teenpole wat sy 

ingesteldheid teenoor hierdie reis betref. Die toename in ontwikkeling wat 

hiermee gepaard gaan, dui op die teenwoordigheid van groei. In teenstelling 
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met 'n kortstondige ingesteldheid, kan genoemde faktore op 'n relasionele 

bewoning dui. 

Die momentum van hierdie reis word verskillend verkry, volgens die narratief van 

die sakepersoon. Dit vind aansluiting by die ideokratiese uitgangspunt, met die 

individu as onderwerp van die navorsing. Die behoefte ontvou om die tempo 

(momentum) van hierdie bewoning te verminder. Frankl (1967) stel dat hoe 

meer sinloos die lewe, hoe meer versnel dit. Die behoefte aan 'n stadiger tempo 

kan dui op die teenwoordigheid van sinloosheid, soos vervat in die strewe na 

mitiese sukses. Die behoefte ontvou ook om posisioneel afwaarts te beweeg, 

wat in teenstelling is met die sakepersoon se huidige opwaartse beweging. 

Hierdie afwaartse beweging kan in verband gebring word met 'n terugkeer na die 

fundamentele, die sakepersoon se begronding en paradigma. Hierdie afwaartse 

beweging kan ook dui op 'n behoefte aan outentiekheid en individuasie, wat met 

'n behoefte aan egte relasies in verband gebring kan word. 

Die sakepersoon ervaar konflik tussen enersyds die aanwesigheid en andersyds 

die afwesigheid van 'n doel, potensiaal en vermoens. Die teenwoordigheid van 

'n doel vind aansluiting by sy visie, credo, oughtness en 'n teleologiese 

ingesteldheid. Sy potensiaal vind aansluiting by selfaktualisering, die 

ontwikkeling van hierdie potensialiteite, en 'n gepaardgaande aktiewe bewoning. 

Hierdie eienskappe kan in verband gebring word met 'n relasionele bewoning. 

In teenstelling hiermee dui die afwesigheid van 'n doel, potensiaal en vermoens 

op 'n passiewe wereldbewoning, en 'n gebrek aan visie, credo of 

groeieienskappe, wat op 'n nie-relasionele bewoning dui. 

'n Terna ontvou wat dui op die sakepersoon se vervreemding van die self en die 

landskap wat hy bewoon, gesetel in 'n behoefte om die huis (as simbool van die 

psige en wereld) te ontdek, te herontdek en te integreer in hierdie bewoning. 

Die behoefte om die "huis" te ontdek, dui op 'n begeerte aan groei in selfkennis. 

Die behoefte om die "huis" te herontdek, kan in verband gebring word met die 
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begeerte aan egtheid, afname in selfmisleiding en die dra van maskers. Die 

behoefte om die "huis" te integreer in sy wereldbewoning, kan ook met 

individuasie, en integrasie in verband gebring word. Samevattend dui die 

behoefte om die "huis" teenwoordig te maak in sy wereldbewoning, op 'n 

behoefte aan 'n relasionele bewoning. 

7.1.5.4 Teenwoordigheid van wereld 

Die sakepersoon se bewoning van hierdie landskap onthul 'n behoefte na die 

aarde-wereld, integrasie daarmee en om dit tot volle groei te bring. Aansluiting 

word gevind met 'n gebrek aan omgewingswelstand, waar die sakepersoon 

vervreemd is van die aarde, natuur en omgewing. Hy openbaar 'n behoefte om 

hierdie relasie te herstel en tot volle ontwikkeling te bring deur versorging, 

integrasie en balans in hierdie relasie teenwoordig te maak. 

Lewenssin laat 'n bewuswording van lewe, verandering en oorgangsperiodes by 

die sakepersoon ontvou. Hierdie prosesse word erken, met ambivalente 

aanvaarding van hierdie sikliese patrone. Die teenwoordigheid van groei, 

transendering en die feit dat die lewe terselfdertyd kortstondig en houdend is, 

vind hierby aansluiting. Die behoefte aan aanvaarding van hierdie prosesse dui 

op 'n onvermoe om met die ontologiese realiteite van dood, pyn en skuld 

versoen te word, wat met 'n nie-relasionele bewoning verbind kan word. 

Die sakepersoon ervaar berou oor sy historiese bewoning en onthul 'n behoefte 

om hierdie bewoning reg te stel en die verlede, hede en toekoms te integreer. 

Hierdie gebrek aan integrasie van tyd en om historiese, geleefde ervarings te 

integreer, dui op 'n nie-relasionele bewoning. 
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Die gebrek aan integrasie van tyd word ook bevestig in die sakepersoon se 

ambivalente ingesteldheid teenoor tyd, waar hy tyd as min of meer blywend 

voorsien, maar andersyds as beperk beleef, wat opgebruik kan word. 

Die teenwoordigheid van 'n Krag, wat gelyktydig in die psige, samelewing en 

wereld teenwoordig is, ontvou. Die verpligte en die irrasionele word hierdeur 

verklaar en le die wil van die sakepersoon aan bande. Hierdie krag is gelee in 

onder andere die kultuur, morele verwysingsraamwerk, die noodlot (fate), 

religieuse instelling, transpersoonlike entiteit, beroep en werkgewer, ander 

mense, asook die self en sy eie menslike aard. Die sakepersoon erken die 

teenwoordigheid van hierdie Krag, maar onthul ambivalensie in sy aanvaarding 

daarvan, vervat in vryheid en keuse teenoor gebrek aan vryheid en keuse. 

Hierdie gebrek aan vryheid vind aansluiting by 'n fatalistiese ingesteldheid, waar 

die wereld 'n onbeheerbare massa is, en die sakepersoon in die wereld 

"ingegooi" word. Hierdie "aangedoen te word" element, sander vryheid van 

keuse om die wereld te beheer, dui op 'n nie-relasionele wereldbewoning. 

7.1.5.5 Teenwoordigheid van andere 

Die teenwoordigheid van andere, asook die relasie daarmee, word onthul 

wanneer die fenomeen lewenssin aangebied word. Die sakepersoon se 

bewoning van sy landskap onthul 'n ambivalente teenwoordigheid van afstand 

en 'n vervreemding tussen diegene wat daarin teenwoordig is. 'n Behoefte aan 

integrasie van hierdie dele ontvou, met 'n gepaardgaande nader-beweeg. 

Hierdie behoefte aan nabyheid in ruimtelikheid dui op die behoefte aan 'n 

relasionele bestaan, teenoor die huidige nie-relasionele bewoning. Die 

sakepersoon onthul tesame hiermee ook 'n behoefte om versorging van die self, 

andere en die wereld. Die begeerte ontvou ook om die gesin en 'n 

transpersoonlike entiteit meer teenwoordig te maak in sy wereldbewoning, wat 
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dui op die balansering van dele, integrasie, relasies en 'n meer volledige 

beliggaming en bewoning van die wereld. 

7.1.5.6 Teenwoordigheid van psige 

Die sakepersoon se bewoning van sy landskap onthul 'n gebrek aan integrasie 

tussen dele van die psige, deurdat sy alledaagse bewoning ook die gebreke en 

tekortkominge in sy innerlike wereld reflekteer. Hierdie bewoning suggereer 'n 

vervreemding tussen ruimtes in die psige. Die begeerte om die "huis" 

teenwoordig te maak, dui op die behoefte aan integrasie van dele, individuasie, 

groei en outentiekheid. 

Die nie-relasionele bewoning van die wereld wat betref die psige, word verplaas 

met 'n relasionele bewoning, wanneer 'n behoefte tot integrasie van dele onthul 

word. 'n Psigiese behoefte om te eet en te drink ontvou, wat deur internalisering 

'n begeerte tot integrasie suggereer. 'n Gebrek aan en die soeke na die 

essensie van die lewe word onthul. Die behoefte aan hierdie elikser van lewe 

dui op 'n begeerte aan dit wat sin in die lewe bied. 

'n Behoefte aan innerlike reiniging, waar bevryding van onreinheid tesame met 

die ordening van die psige plaasvind, ontvou. Hierdie innerlike transformasie 

onthul 'n behoefte by die sakepersoon aan 'n nuwe bewoning van die wereld, 

wat ook groter integrasie van die psige in die vooruitsig stel. Hierdie 

transformasieproses suggereer 'n oorgangsperiode in die sikliese lewe. Hierdie 

behoefte dui op 'n periode van oorgang, waar groter integrasie plaasvind, as 

gevolg van reiniging en ordening. Dit vind aansluiting by 'n proses van 

metanoia, paradigmaverandering en aanpassing, groei, ontwikkeling en 

transendering wat 'n meer relasionele bewoning tot gevolg het. 
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Die fenomeen, lewenssin laat 'n begeerte om 'n merk te maak en homself te 

onderskei deur dit wat tot stand gebring is en deur 'n psigologiese nalatenskap, 

by die sakepersoon ontvou. Lewenssin impliseer die teenwoordigheid van 

purpose wat met visie, 'n teleologiese ingesteldheid en oughtness in verband 

gebring kan word. Die afwesigheid van hierdie elemente dui op 'n nie

relasionele bewoning van hierdie wereld. 

Daar kan tot die slotsom gekom word dat die teenwoordigheid van veral 'n nie

relasionele bewoning van sy landskap deur die sakepersoon onthul word. 

Hoewel elemente van relasionele bestaan aanwesig is, word die begeerte aan 'n 

meer relasionele bestaan verwoord in die sakelui se behoeftes, naamlik: 

(a) Relasie met die wereld 

• om die dele/dimensies van sy wereld in balans of ewewig te bring; 

• om hierdie wereld/landskap en geleefde ervarings waar te neem; 

• om 'n serene ingesteldheid teenwoordig te maak in sy bewoning; 

• om die tempo van bewoning te verminder; 

• om posisioneel afwaarts, terug na fundamentele/ die grondslag te beweeg; 

• om die psige, samelewing en wereld in hierdie bewoning te integreer; 

• om met die aarde-wereld ge·integreer te word en dit tot volle bloei te bring; 

• om met die ontologiese realiteit van die dood versoen te word; 

• om sy historiese bewoning, waarvoor hy berou het, reg te stel; en 

• om die verlede, hede en toekoms as eenheid te integreer. 

(b) Relasie met andere 

• om meer versorging en minder afstand tussen diegene wat in sy bewoning 

teenwoordig is, aanwesig te maak; en 

• om die gesin en 'n transpersoonlike entiteit meer teenwoordig te maak in 
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hierdie bewoning. 

(c) Relasie met self 

• om dele van die psige te integreer; 

• om 'n innerlike reinigings- en transformasie proses te ondergaan; en 

• om 'n psigologiese merk/nalatenskap te maak deur homself te onderskei. 

Daar kan tot die slotsom gekom word dat gebrekkige relasies in verband gebring 

kan word met 'n nie-relasionele paradigma, wat lewenssinloosheid tot gevolg het. 

Die begeerte by sakelui om meer relasioneel die wereld te bewoon, dui op 'n 

behoefte aan 'n relasionele paradigma en gepaardgaande lewenssinvolheid. 

Gegewe die gepostuleerde verband tussen paradigma en lewenssin kan gestel 

word dat Suid-Afrikaanse sakelui oorwegend elemente, kenmerke en gedrag van 

'n nie-relasionele paradigma openbaar. Hierdie nie-relasionele/gebrekkige 

relasionele bewoning dui daarop dat die belewenis van oorwegend 

lewenssinloosheid aanwesig is in die Suid-Afrikaanse sakepersoon se 

wereldbewoning. 

Op 'n kontinuum van lewenssin, met lewenssinvolheid en lewenssinloosheid as 

teenpole op hierdie kontinuum, kan gepostuleer word dat Suid-Afrikaanse 

sakelui nadar aan die pool van lewenssinloosheid gelee is. Die behoefte aan 'n 

meer relasionele bewoning impliseer 'n beweging op hierdie kontinuum na die 

teenoorgestelde pool naamlik lewenssinvolheid. 

In hoofstuk 1 is die vraag gestel waarom Suid-Afrikaanse sakelui leef soos hulle 

leef, wat dit is wat 'n belewenis van tevredenheid en sin tot gevolg het, asook 

wat gedoen kan word om optimaliteit en ge·integreerde lewenskwaliteit in die 

sakepersoon se lewe teweeg te bring. In aansluiting by die sentraal teoretiese 
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stelling maak navorser die gevolgtrekking dat die sakepersoon se relasionele 

paradigma sy lewenswyse en ervarings onderle. Om optimaliteit en kwaliteit 

teweeg te bring, behoort hierdie paradigmas by remedierende ingrepe as 

vertrekpunt geneem word. 

7 .2 LEEMTES IN DIE NAVORSING 

Die einde van hierdie navorsing impliseer 'n nuwe begin - 'n hermeneutiese 

kringproses wat immer nader kan kring aan die kompleksiteit, misterie en 

dubbelsinnigheid van die Suid-Afrikaanse sakepersoon se leefwereld aan die 

hand van lewenssin. 

Deel van hierdie hermeneutiese proses is retrospeksie, en die identifisering van 

leemtes. Dit vind aansluiting by die sesde doelstelling van hierdie navorsing, 

naamlik om op teoretiese vlak sowel as in die praktyk aanbevelings met 

betrekking tot lewenssinvolheid, lewenskwaliteit en optimaliteit te maak. 

7 .2.1 Literatuuroorsig 

Om die konsep, lewenssin, at te baken binne die literatuur, het problematies 

voorgekom. Lewenssin blyk raakpunte met sowel psigologie, teologie, filosofie 

en sosiologie te he. Hierdie navorsing het binne die grense van die dissipline 

bedryfsielkunde plaasgevind, met raakpunte met filosofiese sielkunde, sosiale 

sielkunde, holistiese sielkunde en humanistiese sielkunde. Die navorser is van 

mening dat om die konsep lewenssin in breer totaliteit te konseptualiseer, die 

gebruik van metasielkunde hiertoe kon bydra. lnterdissiplinere navorsing sou nie 

net alleen die kwaliteit van konseptualisering verhoog het nie, maar oak bygedra 

het tot 'n relasionele samewerking tussen (soms onwillige) dissiplines. 
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7.2.2 Fenomenologiese ondersoek 

Die fenomenologiese ondersoek is deur die volgende beperkings be"invloed: 

(a) Die navorser se eie leefwereld en paradigma het onvermydelik 'n invloed 

op die resultate gehad, hoe versigtig daar ook al teen gewaak is. 'n 

T otaal neutrale en objektiewe navorser wat bloat 'n objektiewe 

gebeurtenis waarneem, is egter volgens Kruger (1988) 'n illusie. Om 

hiervoor te kompenseer is daar gebruik gemaak van die dienste van twee 

kenners op die gebied om die resultate na te gaan, waarna hul voorstelle 

met die navorsing ge·integreer is. 

(b) Die navorser het haarself die vraag afgevra of 'n ander gesprek in die 

teenwoordigheid van 'n ander navorser sou ontvou het. Die antwoord is 

ja, maar daardie onderliggende, algemene temas sou waarskynlik die 

essensie van die fenomeen behou het. Dit is 'n aspek wat Brooke (1991) 

baie duidelik oor die kwessie van die invloed van verskillende terapeute 

op die ontvouing van die temas het, stel. 

(c) Die wyse en formaat van steekproefneming sou vanuit die oogpunt van 

die tradisionele empiriese navorser as 'n beperking beskou kon word. Die 

fenomenologie is egter gerig op 'n suiwer beskrywing van die aktiewe 

geleefde ervarings soos wat dit van oomblik tot oomblik ontvou. Die 

bespreking veralgemeen dus nie die resultate na alle Suid-Afrikaanse 

sakelui nie, maar poog om 'n stukkie van die Gautengse sakepersoon se 

geleefde ervaring as 'n werklike ervaring in 1998/99 vir die leser aan te 

bied. 

(d) Die moontlikheid bestaan dat die sakelui, vanwee hul beroep en 

akademiese agtergrond, oor gesofistikeerde kennis (bedoelende 'n 



466 

akademiese of psigologiese agtergrond) van die fenomeen beskik het. Dit 

is volgens Kruger (1988) 'n vereiste vir seleksie dat subjekte nie daarvoor 

moet beskik nie. Die keuse om sakelui per se in hierdie navorsing te 

gebruik, het vanuit staanspoor 'n leemte opgelewer. Daar was gewaak 

daarteen om enigsins die woorde sin, sinvolheid of sinloosheid te gebruik, 

wat moontlik kon lei tot 'n akademiese respons. 

(e) Die moedertaal van die navorser het verskil van een van die subjekte. 

Hoewel die subjek gekies het om die gesprek in Afrikaans te voer, het 

daar sekere nuanses verlore gegaan, wat die protokol onvolledig gemaak 

het. 

(f) Retrospektief blyk dit dat terapeutiese aanmoedigings, soos beskryf en as 

riglyn vir ongestruktureerde onderhoudvoering, die fokus van die 

onderhoud verbreed en begin veralgemeen het. In plaas van 

ongestruktureerde aanmoedigings soos "Voel jy jy's klaar?" of "Wil jy nog 

iets by se?", het die terapeutiese aanmoedigings en selfs vrae die fokus 

verbreed na die sakepersoon se hele leefwereld, in plaas van 'n fokus op 

die ge·isoleerde fenomeen. Dit blyk ook dat die verdere response 

veralgemeende herhalings was van die aanvanklike ervarings. Daar is 

van 'n fenomenologiese navorser gebruik gemaak om die spontane 

saturasiepunte van die fenomeen in die gesprekke uit te wys, wat dan in 

die resultate gebruik is. Die verdere gesprek het gedien as 'n geleentheid 

vir die sakepersoon om te reflekteer op sy geleefde ervarings. 

7 .3 AANBEVELINGS 

Ten einde die sesde doelstelling van hierdie navorsing te bereik, word die 

volgende aanbevelings op teoretiese vlak sowel as in die praktyk met betrekking 

tot Suid-Afrikaanse sakelui se lewenssin, lewenskwaliteit en optimaliteit gemaak. 
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7.3.1 Teoretiese vlak 

Soos daar in 7 .2 bespreek is, behoort interdissiplinere navorsing op die konsep 

lewenssin op literatuurvlak tot verbeterde konseptualisering daarvan te lei. In 'n 

poging om die beginsels wat veronderstel word om die konsep lewenssin te 

onderle binne 'n raamwerk te sistematiseer, bied die navorser 'n meaning 

making-proses aan. Die proses is in die Literatuurintegrasie volledig bespreek. 

Hierdie voorstelling kan aangewend word, verfyn word en bydra tot die nader

beweeg aan 'n model van lewenssin. Die meaning making-proses inkorporeer 

ook operasionele definisies van lewenssinvolheid en lewenssinloosheid, in 'n 

poging om meetbare konstrukte daar te stel. 

Die navorser is van mening dat daar onderskeid getref moet word tussen 

fenomenologiese en ongestruktureerde onderhoudvoering. Waar die 

fenomenologiese onderhoudvoeringstegniek ten doel het om die fenomeen te 

laat ontvou, blyk dit dat terapeutiese onderhoudvoeringstegnieke die fokus van 

die tema verbreed. Daar behoort by die fenomenologiese onderhoud gewaak te 

word dat vooropgestelde riglyne, idees, doelstellings en einddoelwitte die 

ontvouing van die fenomeen belemmer. "The investigator remains true to the 

facts as they are happening. The phenomenological researcher is thus wary of 

theoretical observations and accepted opinions lest, prejudging that which has 

yet to be fully known, he fails to be faithful to the phenomena as they appear" 

(Kruger, 1979:143). 

Die fenomenologiese vertrekplmt van in-die-wereld-met-ander-syn (Dasein) en 

die Afrikataaluitdrukking umuntu ngumuntu ngabantu definieer die mens in terme 

van die relasies tussen horn en andere. Die fundamentele vertrekpunte stem 

dus ooreen. 
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Om reg te laat geskied aan navorsing in die Suid-Afrikaanse konteks, beveel die 

navorser kwalitatiewe navorsing aan, vervat in fenomenologiese navorsing, om 

die geldigheid en betroubaarheid van multi-kulturele navorsing te verhoog. 

Op akademiese terrein word die volgende moontlike navorsing voorgestel: 

• Die komplekse metaforiese aard van die sakepersoon se gesprek 

impliseer dat die navorser nie die totaliteit daarvan kon ontgin nie. Daar le 

nog vele betekenisse in opgesluit wat deur 'n toekomstige navorser verder 

ontgin kan word, deur hierdie gesprekke verder te ontleed om dieper tot 

die essensiele betekenis deur te dring. 

• 'n Soortgelyke ondersoek kan met 'n ander steekproefsamestelling 

gedoen word. 'n Ondersoek na lewenssin in 'n swart teikengroep, in hul 

moedertaal, kan postulate in hierdie navorsing aanvul. 

• Waar die individu die eenheid van hierdie navorsing was, kan navorsing 

op sosiale patrone, samelewingstendense en groepsprosesse die 

gesitueerdheid van die sakepersoon verder toelig. 

• Navorsing om die raakpunte en verskille tussen fenomenologiese en 

ongestruktureerde onderhoudvoering toe te lig, kan bydra tot 'n verhoging 

in die geldigheid en betroubaarheid van fenomenologiese studies. 

• Die verfyning van die meaning making-proses kan bydra tot die 

konseptualisering van 'n model van lewenssin. Dit kan ook as vertrekpunt 

geneem word by studies oor lewenssin in ander dissiplines. 

• Die operasionele deftnisies van lewenssinloosheid en lewenssinvolheid 

kan gebruik word om die konstruk lewenssin te meet, deur die 
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kwantifisering daarvan in 'n skaal/vraelys. 

• Die ruimtelikheid van die sakepersoon se landskap word beskryf in terme 

van sowel die ervaring van bewoning as 'n entiteit. Moontlike raakpunte 

tussen hierdie ruimtelikheid en diepte-orientasie/waarneming behoort 

verdere lig te bied op die sakepersoon se landskap. (Dieptewaarneming 

het te doen met die rangskikking van voorwerpe in die ruimte in bepaalde 

verhoudings tot mekaar en tot die waarnemer daarvan.) 

7 .3.2 Praktykvlak 

Volgens die definisie van Raubenheimer (1985:44) word bedryfsielkunde 

omskryf as die waarneming, evaluering, optimale benutting en be'lnvloeding van 

menslike gedrag in wisselwerking met die omgewing soos wat dit in die 

bedryfswereld manifesteer. Die wisselwerking met die omgewing dui op die 

sakepersoon as gesitueerd, met sy bewoning daarvan in gedrag. Hierdie 

navorsing het deur middel van die literatuuroorsig en die fenomenologiese 

ondersoek hierdie bewoning geevalueer en waargeneem. Die volgende 

aanbevelings (binne die bedryfswereld) word gemaak ten einde hierdie 

bewoning te be'lnvloed en te benut. 

Op individuele vlak word daar aansluiting gevind met Van Eeden (1996) se 

stelling dat die rol van mens- en lewensbeskouing, waarde-or'lentasies en 

religieuse perspektiewe in psigologiese welstand verder ondersoek moet word. 

Hierdie navorsing dui daarop dat genoemde elemente juis die sakepersoon se 

relasionele bewoning van sy wereld rig, en dus vervleg is met 'n konstruk soos 

koherensiesin. Vir die sakepersoon om op individuele vlak voorkomende en 

remedierende strategiee in plek te kry, ten einde optimaliteit en lewenssinvolheid 

te bewerkstellig, is 'n terugkeer na die fundamentele, vervat in sy relasionele 

paradigma, die vertrekpunt. 
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Die meaning making-proses postuleer dat die pad na lewenssinvolheid 'n 

lewenslange duur het, met 'n moment van ommekeer om hierdie proses te 

stimuleer. Op terapeutiese vlak kan hierdie moment van ommekeer asook die 

proses van groei aangewend word ten einde die sakepersoon behulpsaam te 

wees in sy soeke na sin. 

Op organisatoriese vlak word daar aansluiting gevind by Uys en Coetzee 

(1988) dat sakelui oor die kognitiewe ruimte en insig beskik om sy problematiek 

te verstaan, maar nie "rehabiliteer'' nie. Die navorser is van mening dat 

remedierende strategiee die fundamentele paradigma van die sakepersoon as 

vertrekpunt behoort te neem. Opleidingsprogramme gefokus op welstand, 

balans, selfbestuur en tydsbestuur, sal slegs blywende resultate tot gevolg he 

indien die gedragsveranderinge gerugsteun word deur paradigmaveranderinge. 

Die navorser is van mening dat om die lewenssin van sakelui te verhoog, 

opleidingsingrepe in groepsverband aangevul behoort te word met individuele 

fasilitering en terapie. Die ideokratiese inslag van lewenssin gebaseer op die 

narratief van die sakepersoon, het tot gevolg dat sy gesitueerdheid en plasing in 

die meaning making-proses nie veralgemeen kan word na generiese opleiding 

nie. 

Ten einde die optimaliteit van Suid-Afrikaanse sakelui te verhoog, behoort 

bedryfsielkunde (en bestuursskole) die fundamentele vertrekpunte van 

bestuursteorie en -praktyk te ondersoek. Die verband tussen 'n relasionele 

bewoning, lewenssin en optimaliteit is in hierdie navorsing gepostuleer, wat 

daarop dui dat keurings- en ontwikkelingsprosedures die sakepersoon se 

relasionele paradigma as vertrekpunt behoort te he. Die implementering van 

kontroversiele onderwerpe/bestuursbeginsels soos diversiteitsbestuur, 

regstellende aksie, ubuntu-organisasiekulture asook bestuursetiek maak soveel 

meer sin indien gekoppel aan 'n relasionele paradigma. 
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Om Suid-Afrikaanse sakelui binne 'n veranderende wereldmark optimaal

funksionerend te maak, beveel die navorser aan dat die paradigma van sakelui 

van nie-relasioneel na relasioneel moet verskuif. Die fenomenologiese 

ondersoek het aangetoon dat die sakelui hierdie behoefte kon verbaliseer, wat 

ook 'n aanduiding is van hul bereidwilligheid daartoe. Die wyse waarop dit 

behoort te gebeur, berus grotendeels in die hande van bedryfsielkunde om die 

visie/droom/beeld van relasionele bestaan daar te stel, asook om die lewenswee 

aan te dui. 

7 .4 HOOFSTUKSAMEV ATTING 

Hiermee is die sesde en laaste navorsingsvraag aangespreek en die laaste 

doelstelling van hierdie navorsing bereik, naamlik om aanbevelings op 

teoretiese vlak sowel as in die praktyk te maak met betrekking tot Suid

Afrikaanse sakelui se lewenssin, lewenskwaliteit en optimaliteit. 

Die optimaal-funksionerende sakepersoon kan uitstyg bo impakterende faktore 

en lewenssinvolheid beleef indien hy egte relasies met homself, andere en die 

wereld in sy bewoning van sy landskap teenwoordig maak. 



472 

EPILOOG 

"Let us come together, friends 

And build from war's destruction Love; 

Those who carry hatred still today -

Let them do so never more. 

The summer of peace has arrived, 

War's dark winter has fled 

And never more shall there be heard 

Amongst us, the Song of War. 

The dark deeds of yesterday, 

My brothers, let's bury them now; 

Let us now as brothers wait 

For tomorrow's peaceful dawn. 

-V. Credo Mutwa (1964) 

lndaba, My Children 



473 

BRONNELYS 

Abdallah, F.G., & Levine, E. (1979). Better patient care through nursing research 
(2nd ed.). New York: MacMillan. 

Alkande, A. (1992). Coping ·with entrepreneurial stress: A Nigerian case study. 
Leadership and Organization Development Journal, 13 (2), 27-32. 

Allen, L. (1996). What's new in world-class leadership and management? People 
Dynamics, 14 (7), 26-31, Aug. 

Allman, B.J.C. (1985). The efficiency of a stress management programme. 
Johannesburg: University of the Witwatersrand. 

Allport, G.W. (1951). Personality: A psychological interpretation. London: Holt. 

Allport, G.W. (1956). Personality: A psychological interpretation (2nd ed.). 
London: Constable. 

Allport, G.W. (1961). Pattern and growth in personality. London: Holt, 
Rinehart & Winston. 

Allport, G.W. (1970). Pattern and growth in personality. London: Holt, 
Rinehart & Winston. 

Allport, G., Vernon, P., & Linzey, G. (1960). A study of values (3rd ed.). Boston, 
MA: Houghton Mifflin. 

Anoniem. (1985a). Ethical management: A growing corporate responsibility -
Part 1. CA Magazine, 54-59, March. 

Anoniem. (1985b). Ethical management: A growing corporate responsibility -
Part 2. CA Magazine, 50-53, April. 

Antonovski, A. (1979). Health, stress and coping. San Francisco: Jossey-Bass. 

Appelbaum, K. (1991). Dialogue as therapy: A sociological critique of 
existentialist psychology. Unpublished M.A. thesis. Pretoria: University of 
South Africa. 

Ardell, B.A. (1986). High level wellness, an alternative to doctors, drug and 
disease. Berkeley, CA: Ten Speed. 

Badenhorst, P. (19 November 1993a). Persepsies: Hoe swart en wit verskil. 



474 

Finansies & Tegniek, 45 (46), 10-11. 

Badenhorst, P. (26 November 1993b). Beplan nou ontwikkeling saam. 
Finansies & Tegniek, 45 (47), p. 20. 

Bakan, D. (1966). The duality of human existence. An essay on psychology and 
religion. Chicago: Rand McNally. 

Bandura, A (1978). The self system in reciprocal determinism. American 
Psychologist, 33, 344-358. 

Bandura, A (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American 
Psychologist, 37 (2), 122-147. 

Banks, R.L., Poehler, P.L., & Russel, R.D. (1984). Spirit and human-spiritual 
interaction as a factor in health and in health education. Health Education, 15 
(5), 16-19. 

Barth, K. (1963). Evangelical Theology. London: Weidenfield and Nicholson. 

Bateson, G. (1980). Mind and nature: A necessary unity. London: Fontana. 

Beinetti, P.G. (1992). Spouse programs: Developing the whole executive. H R 
Focus, 69, p. 24, May. 

Bellingham, R., Cohen, B., Jones, T., & Spaniol, L. (1989). Connectedness: 
Some skills for spiritual health. American Journal of Health Promotion, 4 (1), 
18-31. 

Bensley, R.J. (1991). Defining spiritual health: A review of the literature. Journal 
of Health Education, 22 (5), 287-290. 

Bergh, Z.C., & Theron, AL. (Eds) (1999). Psychology in the work context. 
Johannesburg: ITP. 

Bergin, A.E. (1991). Values and religious issues in psychotherapy and mental 
health. American Psychologist, 46 (4), 394-403. 

Bergin, A.E., & Payne, l.R. (1993). Proposed agenda for a spiritual strategy in 
personality and psychotherapy. In Worthington, E. J. Jr. Psychotherapy and 
religious values (pp. 243-360). Grand Rapids, Ml: Baker Book House. 

Berne, E. (1961). Transactional Analysis in Psychotherapy. New York: Grove 
Press. 



475 

Bester, C.L. (1991). Die metanoiese organisasie: Koersaanpassings in 
organisatoriese vemuwing. Professorale intreerede. Bloemfontein: Universiteit 
van die Oranje-Vrystaat. 

Beukes, J.A., & Vos, H.D. (1996). Die sielkundige kontrak: Wedersydse 
verwagtings tydens die aanvangfase van militer-akademiese studies. Tydskrif 
vir bedryfsielkunde, 22 (2), 32-37. 

Bews, N., & Martins, N. (1996). The trust gap is widening. People Dynamics, 14 
(11 ), 42-49, Nov/Dec. 

Blanchard, K. (1993). The ego addiction. Executive Excellence, 10 (12), 6-7. 

Blanchard, K., & Peale, N.V. (1988). The power of ethical management. London: 
Cedar. 

Boss, M. (1975). Grundriss der Medizin und der Psychologie. Bern: Hans Huber. 

Botha, L. (1992). Die invloed van die sakebestuurder se se/fbestuur op sy 
adolessente kind se sielkundige funksionering. Ongepubliseerde M.Sc
verhandeling. Bloemfontein: Universiteit van die Oranje-Vrystaat. 

Bradburn, N.M. (1969). The structure of psychological well-being. Chicago: 
Aldine. 

Brandstadter, J. (1984). Action development and development through action. 
Human Development, 27 (3-4), 115-118. 

Branegan, J. (June 16, 1997). Tourism is working. Time, 149 (24), p. 66. 

Breed, M. (1997). Bepalende persoonlikheidskenmerke in die salutogeniese 
paradigma. Ongepubliseerde D. Litt et Phil-proefskrif. Universiteit van Pretoria. 

Brief, A.P., Schuler, RS., & Van Sell, M. (1981). Managing job stress. Boston: 
Little, Brown & Company.< 

Brockelman, P.T. (1980). Existential phenomenology and the world of ordinary 
experience. London: University Press of America. 

Brooke, R. (1983). An empirical phenomenological investigation of being-guilty. 
Unpublished M.A. thesis. Grahamstown: Rhodes University. 



476 

Brown, D.R. (1990). Exercise, fitness and mental health. In Bouchard, C., 
Shephard, R.J., Stephens, T., Sutton, J.R., & McPherson, B.D. (Eds), 
Exercise, fitness and health: A consensus of current knowledge (pp. 607-626). 
Champaign, IL: Human Kinetics. 

Brown, M.A. (1984). Ethics and management style. Journal of Business Ethics, 
3, 207-214. 

Brown, T.L. (1996). When values collide. Industry Week, 29-32, July. 

Bruce, W., & Reed, C (1994). Preparing supervisors for the future work force: the 
dual-income couple and the work-family dichotomy. Public Administration 
Review, 54 (1 ), 36-43, Jan/Feb. 

Buber, M. (1969) A believing humanism: Gleanings, translated by M.S. 
Friedman. New York: Simon & Schuster. 

Buber, M. (1970a). I and Thou (2nd ed.). Edinburgh: Clarke. 

Buber, M. (1970b). I and Thou, a new translation with a prologue and notes by 
W Kaufman. Edinburgh: Clarke. 

Buber, M. (1984). I and Thou, translated by Ronald Gregor Smith (2nd ed.). 
Edinburgh: Clarke. 

Burns, N. & Grove, S.K. (1987). The practice of nursing research, conduct, 
critique and utilization. Philadelphia, PA: Saunders. 

Carroll, A.B. (1987). In search of the moral manager. Business Horizons, 7-12, 
March. 

Carroll, A.B. (1993). Business ethics within the context of corporate social 
responsibility. In Window on business ethics (pp. 34-58). Potchefstroom: 
Potchefstroom University of Christian Higher Education. 

Chama Ramo, J.C. (December 16, 1996). Finding God on the Web. Time, 148 
(25), 37-44. 

Chama Ramo, J.C. (February 3, 1997). Welcome to the wired world. Time, 149 
(5), 34-41. 

Chang, E.C., D'Zurilla, T.J., & Maydeu-Olivares, A. (1994). Assessing the 
dimensionality of optimism and pessimism using a multi-measure approach. 
Cognitive Therapy and Research, 18 (2), 143-160, Apr. 



477 

Chapman, LS. (1987). Developing a useful perspective on spiritual health: 
wellbeing, spiritual potential and the search for meaning. American Journal of 
Health Promotion, 1 (3), 31-39. 

Charlesworth, M. (1976). The existentialists and Jean-Paul Sartre. Brisbane: 
University of Queensland Press. 

Chetwynd, T. (1982). Dictionary of symbols. London: Thorsons, Harper Collins. 

Christie, R., & Geis, F.L. (1970). Studies in Machiavellianism. New York: 
Academic Press. 

Chopra, D. (1994). Journey into healing. Awakening wisdom within you. London: 
Rider. 

Cilliers, F.v.N. (1984). 'n Ontwikkelingsprogram in sensitiewe relasievorming as 
bestuursdimensie. Ongepubliseerde D.Phil.-proefskrif. Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelik Hoer Onderwys. 

Cilliers, F. (1988). Die konsep sielkundige optimaliteit in bestuur. /PM Journal, 7 
(5), 15-18, Okt. 

Coetzee, J. (1988). Persoonlike dilemma van die bestuurder (1). Woord en 
Daad, 28 (308), 10-13. 

Coetzee, J. (1990). Bestuursetiek: Noodsaaklik en uitvoerbaar. In Vensterop die 
sakewereld (pp. 14-27). Potchefstroomse Universiteit vir Christelik Hoer 
Onderwys. 

Coetzee, J. (17 Junie 1994). Uitvoer: 'n Kuns om te bemeester. Finansies & 
Tegniek, 46 (24), 10-11. 

Coetzee, J. (1996). (Brief aan outeur, 21 Augustus, Heidelberg). (Oorspronklike 
kopie in besit van outeur). 

Coetzee, J. (1997). (Brief aan outeur, 14 April, Heidelberg). (Oorspronklike kopie 
in besit van outeur). 

Comment. (November 22, 1996). New apartheid. F&T Weekly, 2 (23), p.7. 

Comment. (January 10, 1997). A year of making choices. F&T Weekly, 2 (28), 
p. 7. 



478 

Cooper, R.K., & Sawaf, A. (1997). Executive EQ. Emotional intelligence in 
business. London: Orion Business Books. 

Covey, S. (1989). The seven habits of highly effective people. New York: 
Simon & Schuster. 

Covey, S.R., & Merrill, A.R. (1994). First things first. To live, to love, to learn, to 
leave a legacy. London: Simon & Schuster. 

Cronje, M. (1996). Die verband tussen intimiteit, eensaamheid en selfbestuur by 
bestuurders en hul eggenotes. Ongepubliseerde M.Com-tesis. 
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. 

Crose, R., Nicholas, D.R., Gobble, D.C. & Frank, B. (1992). Gender and 
wellness: A multi-dimensional model for counselling. Journal of Counseling 
and Development, 71, 149-156. 

Crumbaugh, J.C. (1977). The seeking of noetic goals test (SONG): A 
complementary scale to the Purpose in Life Test (PIL). Journal of Clinical 
Psychology, 33 (3), 900-907. 

Crumbaugh, J.C. (1983). Alcoholic recovery by videotape. International Forum 
forLogotherapy, 6 (1), 47-49, Spring/Summer. 

Crumbaugh, J.C. & Henrion, R. (1988). The PIL test: Administration, 
interpretation, uses theory and critique. International Forum for Logotherapy, 
11 (2), 76-88, Fall/Winter. 

Davos, A.S. (February 17, 1997). The web of power. Time, 149 (7), 50-51. 

Dearlove, D., Jampol, J., Wallace, D. & Riddle, L. (October 20, 1997). Masters of 
Destiny. Time, 150 (16), 47-60. 

De Charms, R. (1968). Personal causation. New York: Academic Press. 

De Klerk, W.J., Duvenhage, B. & Van Wyk J.H. (1972). Roeping en werklikheid. 
Potchefstroom: Potchefstroom Herald. 

De Long, T.J. & De Long, C.C. (1992). Managers as fathers: Hope on the 
homefront. Human Management, 31, 171-181, Fall. 

Delport, R. (29 Oktober 1993). Fabel of werklikheid vir Afrikaner? Finansies & 
Tegniek, 45 (43), p. 20. 



479 

Denton, M. (1997). Managerial Degeneration: A study on this real and potentially 
dangerous with recommendations on how it can be avoided. Unpublished 
manuscript, University of Stellenbosch. 

De Villiers, H. (Februarie/Maart 1998). 'n Nuwe renaissance. Leeftyd, 2 (6), 
p. 61. 

De Villiers, T.J. (2 Augustus 1996). Vroue steeds wereldwyd benadeel. 
Finansies & Tegniek, 3 (1), p. 21. 

Drake, D.S. (1995). Assessing Machiavellianism and morality-conscience guilt. 
Psychological, 77 (3), 1355-1359. 

Drucker, P. (1954). The practice of management. New York: Harper & Row. 

Drucker, P. (1974). Management: Tasks, Responsibilities, Practices. London: 
Butterworth-Heinemann. 

Drucker, P. (1983). The concept of the corporation. New York: Mentor. 

Drucker, P. (1989). The new realities. London: Heinemann. 

Dunn, H.L. (1959). High-level wellness for man and society. American Journal of 
Health, 49 (6), 786-792. 

Dyck, M.J. (1987). Assessing logotherapeutic constructs: Conceptual and 
psychometric status of Purpose in Life and Seeking of noetic goals tests. 
Clinical Psychology Review, 7, 439-44 7. 

Dyer, W.W. (1991). Pulling your own strings. How to stop being a victim and take 
control of life. London: Arrow. 

Eagle, G.T. & Brouard, P.W. (1995). AIDS education for health professionals. 
SA Journal of Psychology, 25 (1), 21-26, March. 

Eberst, RM. (1984). Defining health: A multidimensional model. Journal of 
School Health, 3, 99-104. 

Egan, G. (1994). Working the shadow side. A Guide to positive behind-the
scenes management. San Francisco: Jossey-Bass. 

Ellison, C.W. (1983). Spiritual well-being: Conceptualization and measurement. 
Journal of Psychology and Theology, 19 ( 1 ), 35-48. 

Erikson, E.H. (1973). Childhood and society. Harmondsworth: Penguin Books. 



480 

Esterhuyse, C. (1995). 'n Eksistensieel-fenomenologiese ondersoek na die 
ervaringe van die sterwende pasient. Ongepubliseerde M.A.-tesis. Universiteit 
van Stellenbosch. 

Esterhuyse, W. (17 Desember 1993). Die moeilike pad van versoening. 
Finansies & Tegniek, 45 (44), p. 16. 

Esterhuyse, W. (26 Julie 1996a). Werk en 'n stabiele omgewing. Finansies & 
Tegniek, 8 (30), p. 18. 

Esterhuyse, W. (December 6, 1996b). Cosatu challenges the ANC. F&T Weekly, 
2 (25), p. 16. 

Esterhuyse, W. (December 20, 1996c). The creeping culture of indifference. F& T 
Weekly, 2 (7), p. 16. 

Esterhuyse, W. (January 10, 1997a). Assets and liabilities for 1997. F&T Weekly, 
2 (28), p. 13. 

Esterhuyse, W. (14 Februarie 1997b). Die opening van die parlement. 
Finansies & Tegniek, 49 (6), p. 18. 

Estes, C.P. (1992). Women who run with the wolves. London: Rider. 

Evans, C.S. (1989). Wisdom and humanness in psychology: Prospects for a 
Christian approach. Grand Rapids, Ml: Baker Book House. 

Fabry, J.B. (1987). The pursuit of meaning. (New rev. ed.). Berkeley, CA: 
Institute of Logotherapy Press. 

Fingarette, H. (1969). Self-deception. London: Routledge & Kegan Paul. 

Fischer, W.F. (1985). Self-deception: An empirical-phenomenological inquiry into 
its essential meanings. In Giorgi, A. (Ed.), Phenomenology and Psychological 
Research (pp. 119-154). Pittsburgh, PA: Duquesne University Press. 

Fischer, W.J (1982). An empirical-phenomenological approach to the psychology 
of anxiety. In A.J.J. de Koning and F.A. Jenner (Eds), Phenomenology and 
psychiatry (pp. 63-84). London: Academic Press. 

Fontaine, K.R., Manstead, A.S. & Wagner, H. (1993). Optimism, perceived 
control over stress, and coping. European Journal of Personality, 7 (4), 267-
281, Oct. 



481 

Fowler, J.W. (1982). Stages of faith. The psychology of human development and 
the quest for meaning. San Francisco: Harper and Row. 

Frankl, V.E. (1962). Man's search for meaning. Boston: Beacon Press. 

Frankl, V.E. (1978). Psychotherapy and existentialism: Selected papers on 
logotherapy. New York: Washington Square Press. 

Frankl, V.E. (1967). Psychotherapy and existentialism: Selected papers on 
logotherapy. New York: Washington Square Press. 

Frankl, V.E. (1968). The doctor and the soul: From psychotherapy to 
Logotherapy. (2nd ed.). New York: Alfred A. Knopf. 

Frankl, V.E. (1969). Man's search for meaning. New York: Washington Square 
Press. 

Frankl, V.E. (1986). The doctor and the soul: From psychotherapy to 
Logotherapy. (2nd ed.). New York: Vintage Books. 

Frankl, V.E. (1988). The will to meaning: Foundations and applications of 
logotherapy. New York: New American Library. 

Frayne, C.A. & Geringer, J.M. (1994). A social cognitive approach to examining 
joint venture general manager performance. Group and Organization 
Management, 19 (2), 240-262, Jun. 

Friedman, M. (1988). The healing dialogue in psychotherapy. Journal of 
Humanistic Psychology, 28 (4), 19-41. 

Fromm, E. (1950). Psychoanalysis and religion. New Haven: Yale University 
Press. 

Fromm, E. (1955). The same society. New York: Henry Holt. 

Fromm, E. (1963). The same society. (2nd ed.). London: Routledge & Kegan 
Paul. 

Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. London: Hamish 
Hamilton. 

Gaarder, J. (1994). Sophie's world. London: Phoenix House. 



482 

Gable, M. & Dangello, F. (1994). Locus of control, Machiavellianism and 
managerial job performance. Journal of Psychology, 128 (5), 599-608, Sep. 

Gebhardt, D.L. & Crump, C.E. (1990). Employee fitness and wellness programs 
in the workplace. American Psychologist, 45, 262-272, Feb. 

Geyser, B.J. (1995). The direct guidance of the Holy Spirit and church growth. A 
ministry focus paper. Unpublished Doctor of Ministry degree. California: Fuller 
Theological Seminary. 

Gibbs, N. (December 29, 1997). The paradox of prosperity. Time, 150 (26), 
49-50. 

Gibson, H. (August 18, 1997). A plague of pirates. Time, 150 (7), 56-58. 

Giorgi, A. (1970). Psychology as a human science. A Phenomenologically based 
approach. New York: Harper & Row. 

Giorgi, A. (Ed.). (1985). Phenomenology and psychological research. Pittsburgh: 
Duquesne University Press. 

Giorgi, A. (1985). A sketch of a psychological phenomenological method. In 
A. Giorgi (Ed). Phenomenology and psychological research. (pp.8-22.), 
Pittsburgh: Duquesne University Press. 

Gmeiner, A.C. (1992). 'n Model vir die bevordering van die geestesgesondheid 
van onafhanklike sakemanne. Ongepubliseerde D.Cur.-proefskrif. 
Johannesburg: RAU. 

Gmeiner, A.C. & Poggenpoel, M. (1994). Die beleweniswereld van onafhanklike 
sakemanne. Tydskrif vir bedryfsie/kunde, 21 (2), 6-11. 

Goldsmith, W.M. & Hansen, B.K. (1993). In Worthington, E. J. Jr. Psychotherapy 
and religious values (pp. 145-162), Grand Rapids, Ml: Baker Book House. 

Gould, W.B. (1993). Victor E. Frankl: life with meaning. Pacific Grove, CA: 
Brooks/Cole Publishers. 

Gouws, J.J. (1997). We need a revolution ... a skills revolution. People 
Dynamics, 15 (10), 14-17, Oct. 

Greeff, R. (Februarie 1990). Vergrootglas vir jou lyf en siel. De Kat, 60-62. 

Greenberg, J.S. (1985). Health and wellness: A conceptual differentiation. 
Journal of School Health, 55 (10), 403-406. 



483 

Gunning, E. (14 Februarie 1992). Plakkers: Waarheen met die nuwe bure? 
Finansies & Tegniek, 44 (6), 12-13. 

Guse, W. (1987). Psigologiese uitbranding van MBA-studente: 'n Ondersoek na 
die gedrags-, kognitiewe en eksistensiele komponente. Ongepubliseerde 
M.Com.-tesis. Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. 

Hales, D. (1992). An invitation to health: Taking charge of your life. Redwood 
City, CA: Benjamin/Cummings. 

Hamel, G. & Prahalad, C.K. (1994). Competing for the future. Boston, MA: 
Harvard Business School Press. 

Hammond, M.A., Howarth, J.M. & Keat, RN. (1991 ). Understanding 
phenomenology. Oxford: Blackwell. 

Handy, C. (1994). The empty raincoat. Making sense of the future. London: 
Arrow. 

Handy, C. (1997). The hungry spirit. Beyond capitalism. A quest for purpose in 
the modem world. London: Hutchinson. 

Hawthorne, P. (February 3, 1997a). Playing with Firepower. Time, 149 (5), p. 22. 

Hawthorne, P. (February 10, 1997b). Truth and Forgiveness. Time, 149 (6), 
p. 16. 

Hawthorne, P. (March 24, 1997c). Shifting into high gear. Time, 149 (12), p. 26. 

Hawthorne, P. (March 31, 1997d). A tarnished hero's trial. Time, 149 (13), p. 23. 

Hawthorne, P. (June 2, 1997e). A slice of the cake. Time, 149 (22), p. 39. 

Hawthorne, P. (October 27, 1997f). Apologists of Apartheid. Time, 150 (17), 
p. 62. 

Heath, D. (1983). The maturing person. In Walsh, R., D. Shapiro (Eds), Beyond 
health and normality. New York: Van Nostrand Reinfold Co. 

Heidegger, M. (1962). Being and time. Tr. J. Macqvarrie and E. Robinson. 
London: SCM. 

Heidegger, M. (1967). Being and time. Oxford: Basil Blackwell. 



484 

Heyns, P.M. (1995). Die verbetering van lewenskwaliteit: 'n Konseptuele bydrae. 
The Social Work Practitioner Researcher, 8 (4), 240-258, Des. 

Hickman, S.E., Watson, P.J. & Morris, R.J. (1996). Optimism, pessimism, and 
the complexity of narcissism. Personality and Individual Differences, 20 (4), 
521-525, Apr. 

Hillman, J. (1996). The soul's code. Toronto: Bantam Books. 

Hoffman, W.M. & Moore, J.M. (1990). Business ethics. New York: McGraw-Hill. 

Hofmeyr, K. (1997). Employee attitudes. People Dynamics, 15 (8), 30-35, Aug. 

Horwitz, F.M. & Franklin, E. (1996). Flexible work practices come to SA People 
Dynamics, 14 (9), 12-16, Oct. 

House, R.J. & Howell, J.M. (1992). Personality and charismatic leadership. 
Leadership Quarterly, 3 (2), 81-108, Summer. 

Huysamen, D. (1996). Re-humanising the organization. People Dynamics, 14 
(8), 34-39, Sep. 

Huysamen, G.K. (1993). Metodologie vir die sosiale en gedragswetenskappe. 
Halfway House: Southern Book Publishers. 

Hycner, R. H. (1985). Some guidelines for the phenomenological analysis of 
interview data. Human Studies, 8, 279-303. 

lnglehart, R. & Rabeir, J.R. (1986). Aspirations adapt to situations - But why are 
the Belgians so much happier than the French? A cross-cultural analysis of 
the subjective quality of life. In Andrews, F.M. (Ed.}, Research on the quality of 
life. Ann Arbor, Ml: Survey Research Center, Institute of Social Research, 
University of Michigan. 

lnstituut vir Toekomsstudies (1984). Potchefstroomse Universiteit vir Christelike 
Hoer Onderwys. 

Jacobson, B. & Kaye, B. (1993). Battle for balance. Executive Excellence, 10 
(12), 6-7. 

Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. New York: Basic 
Books. 

Jaspers, K. (1951). Man in modem age. London: Routledge & Kegan Paul. 



485 

Jones, S.L. & Wilcox, D.A. (1993). Religious values in secular theories of 
psychotherapy. In Worthington, E. J. Jr. Psychotherapy and religious values 
(pp. 37-61). Grand Rapids, Ml: Baker Book House. 

Jourard, S.M. & Landsman, L. (1980). Healthy personality: An approach from the 
viewpoint of humanistic psychology. New York: MacMillan. 

Judge, T.A., Boudreau, J.W. & Bretz, R.D. Jr. (1994). Job and life attitudes of 
male executives. Journal of Applied Psychology, 79 (5), 767-782. 

Jung, C.G. (1995). Memories, dreams, reflections. London: Fontana Press. 

Kahnweiler, W.M. & Kahnweiler, J.B. (1992). The work/family challenge: A key 
career development issue. Journal of Career Development, 18 (4), 251-257, 
Summer. 

Kaplan, H.I. & Sadock, B.J. (1981). Modem Synopsis of Psychiatry (3rd ed.). 
London: William & Wilkins. 

Kerlinger, F.N. (1986). Foundations of behavioral research. (3rd ed.). New York: 
Holt, Rinehart & Winston. 

Kierkegaard, S. (1954). Sickness unto death. Princeton: Princeton University 
Press. 

Kierkegaard, S. (1992). Either/Or: A fragment of life. London: Penguin Books. 

Kierkegaard, S. (1996). Papers and Journals. A selection. London: Penguin 
Books. 

King, D.G. (1990). Religion and health relationships: a review. Journal of religion 
and health, 29 (2), 100-112. 

Knowles, M.C. & Taylor, D. (1990). Conceptualizations of work, family and 
leisure by managers of information technology. International Journal of 
Psychology, 25, 735-750. 

Kockelmans, J.J. (1965). Martin Heidegger: A first introduction to his philosophy. 
Pittsburgh: Duquesne University Press. 

Koestenbaum, P. (1967). Introductory essay. In E. Husserl. The Paris Lectures 
(2nd ed., pp. LX-LXXIV). The Hague: Martinus Nijhoff. 

Kofodimos, J. (1990). Why executives lose their balance. Organizational 
Dynamics, 19 (1), 58-73, Summer. 



486 

Kommentaar. (4 Junie 1993). Waarheen om te emigreer. Finansies & Tegniek, 
45 (22), 10-14. 

Krefting, L. (1991 ). Rigor in qualitative research: the assessment of 
trustworthiness. The American Journal of Occupational therapy, 45 (3), 214-
222, March. 

Kruger, D. (1981 ). Het die sielkunde as wetenskaplike projek misluk? South 
African Journal of Psychology, 11 ( 1), 6-17. 

Kruger, D. (1984). On the way to an existential-phenomenological 
psychotherapy. In D. Kruger (Ed.), The changing reality of modem man. Cape 
Town: Welton. 

Kruger, D. (1979). An introduction to phenomenological psychology, with a 
contribution by Christopher R. Stones. Cape Town: Juta. 

Kruger, D. (1986). Existential phenomenological psychotherapy and 
phenomenological research in psychology. In P.O. Ashworth, A. Giorgi & 
A.J.J. de Koning (Eds), Qualitative research in psychology (pp. 185-214). 
Pittsburgh: Duquesne University Press. 

Kruger, D. (1988a). An introduction to phenomenological psychology. (Rev. ed.). 
Cape Town: Juta. 

Kruger, D. (1988b). In search of a human science psychology. South African 
Journal of Psychology, 18 ( 1), 1-9. 

Kuhn, D. (1978). Mechanisms of cognitive and social development: One 
psychology or two? Human Development, 21, 92-118. 

Kung, H. (1990). Global responsibility. London: SCM. 

Kushner, H.S. (1986). When all you've ever wanted isn't enough. London: Pan 
Books. 

Kvale, S. (1987). Interpretation of the qualitative research interview. In F. Van 
Zuuren, F.J. Wertz & B. Mook (Eds), Advances in Qualitative Psychology. 
Swets, North America: Berwyn. 

Kvale, S. (1983). The qualitative research interview: A phenomenological and 
hermeneutical mode of understanding. Journal of Phenomenological 
Psychology, 14, 171-196. 



487 

Lacayo, R. (April 7, 1997a). The lure of the cult. Time, 149 (14), p. 32-34. 

Lacayo, R. (July 21, 1997b). Teen crime. Time, 150 (3), p. 62-65. 

Laing, R.D. (1965). The divided self. Harmondsworth: Penguin. 

Lee, E. (1997). Programmed for success. People Dynamics, 15 (11), 34-37, 
Nov/Dec. 

Lemonick, M. D. (December 8, 1997). Hot air in Kyoto. Time, 150 (23), 50-52. 

Levin, J.S. & Vanderpool, H.Y. (1987). Is frequent religious attendance really 
conductive to better health?: Toward an epidemiology of religion. Social 
Science and Medicine, 24 (7), 589-599. 

Lewin, A.Y. & Stephens, D.U. (1994). CEO attitudes as determinants of 
organization design: an integrated model. Organization Studies, 15 (2), 183-
212. 

Lindbeck, G.A. (1984). The nature of doctrine: religion and theology in a 
postliberal age. Philadelphia: Westminster. 

Lindegger, G. & Wood, G. (1995). The AIDS crisis: Review of psychological 
issues and implications, with special reference to the South African situation. 
South African Journal of Psychology, 25 (1), 1-11, Mar. 

Linden, E. (May 12, 1997). Warnings from the ice. Time, 149 (19), p. 50-55. 

Littleton, C.S. (Ed.). (1996). Eastern Wisdom: An illustrated guide to the religions 
and philosophies of the East. London: Duncan Baird Publishers. 

Lombard, J. (22 Januarie 1993a). Hoe om die jong mense hier te hou. 
Finansies & Tegniek, 45 (3), p. 23. 

Lombard, J. (1 Oktober 1993b). Na sanksies. Finansies & Tegniek, 45 (39), 
p. 25. 

Loubser, M.P. & De Jager, LC. (1995). The identification and perceived 
importance of dimensions of managerial success for different levels of 
management. Journal of Industrial Psychology, 21 (2), 1-6. 

Louw, D. (1992). Sport in 'n Christelike perspektief: die sportman as nuwe mens. 
In Venster op Sport (pp. 27-38). lnstituut vir Reformatoriese Studies, 
Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. 



488 

Lauw, D.J. (1997). 'n Diagnostiese model vir die assessering van spiritualiteit 
met die oog op geloofsontwikkeling in die pastorale bediening. Praktiese 
Teologie in Suid-Afrika. 12 (2), 11-25. 

Lauw, J.W. (1989). 'n lnterpretasie van lokus van kontrole en lokus van gedrag in 
terme van die vier-dimensionele teorie van menslike gedrag. Ongepubliseerde 
M.Com.-tesis. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit. 

Lowenstein, L.F. (1993). Humanism-existentialism as a basis of psychotherapy. 
International Journal of Mental Health, 22 (3), 93-102. 

Lowrie, W. (1969). A short life of Kierkegaard. Princeton: Princeton University 
Press. 

Lundin, R.W. (1991 ). Theories and systems of psychology. (4th ed.). Lexington, 
MA: Heath. 

Macintyre, A. (1984). After virtue: A study in moral theory. (2nd ed.). Nortre 
Dame, IN: University of Nortre Dame Press. 

MacMurray, J. (1966). The self as agent. London: Faber & Faber. 

Magnet, M. (1993). You don't have to be a workaholic. Fortune, 128 (3), 64-69, 
Aug. 

Malan, L. (1994). 'n Fenomenologiese-analitiese ondersoek van kinders se 
selftekeninge en verwante stories. Ongepubliseerde M.A.-tesis. Universiteit 
van Port Elizabeth. 

Malony, H.N. (1993). The relevance of 'religious diagnosis' for counselling. In 
Worthington, E. J. Jr. Psychotherapy and religious values (pp. 105-120). 
Grand Rapids, Ml: Baker Book House. 

Manning, T. (1996). Transformation or profit. Checkmate for SA businesses? 
Part one. People Dynamics, 14 (11), 16-20, Nov/Dec. 

Manning, T. (1997). Profit through transformation. Part two. People Dynamics, 
15 (1), 16-19, Jan. 

Marais, P. (17 Desember 1993). SA in IMF dampkring. Finansies & Tegniek, 
45 (44), p. 9. 

Marcel, G. (1950). Mystery of Being: Faith and reality. (Vol 2). London: Harvill 
Press. 



489 

Mare, P.M. (1994). Kritiese ontleding van faktore wat fisieke we/stand kan 
bernvloed. Ongepubliseerde M.Sc.-tesis. Potchefstroomse Universiteit vir 
Christelike Hoer Onderwys. 

Marshall, G.N., Wortman, C.B., Kusulas, J.W. & Hervig, L.K. (1992). 
Distinguishing optimism from pessimism: Relations to fundamental 
dimensions of mood and personality. Journal of Personality and Social 
Psychology, 62 (6), 1067-1074, June. 

Martinez-Romero, J.V., Munton, S.M., Payarola, M.A. & Saenz, A.A. (1990). 
Meaning crisis in affluent Argentina. International Forum for Logotherapy, 13 
(1), 7-14. 

Maslow, A.H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper. 

Maslow, A.H. (1956). Self-actualizing people: A study of psychological health. 
In Moustakas, C.E. & Jayaswas, S.R., Eds. The self-explorations in personal 
growth (pp. 220-240). New York: Harper & Row. 

Maslow, A.H. ( 1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking. 

Matthews, A. (1997). Follow your heart: Finding purpose in your life and work. 
Bucks: Seashell Publishers. 

May, R. (1983). The discovery of Being: Writings in Existential psychology. New 
York: Norton. 

Mbigi, L., & Maree, J. (1995). Ubuntu. The spirit of African transformation 
management. Randburg: Knowledge Resources. 

Mbigi, L. (Februarie/Maart 1998). Ubuntu vir beginners. Leeftyd, 2 (6), p. 46. 

McGeary, J. (January 26, 1998). Clash of faith. Time, 151(4),18-26. 

McHoskey, J. (1995). Narcissism and Machiavellianism. Psychological Reports, 
77 (3), 755-759. 

Mcintosh, S.S. (1993). Fast-trackers. Hone family skills. HR Magazine, 38 (1), 
44-46, Jan. 

McKinney, J.P. (1980). Engagement style (Agent vs. Patient) in childhood and 
adolescence. Human Development, 23, 192-209. 



490 

McKinney, J.P. (1981). The construct of engagement style: Theory and research. 
In H.M. Lefcourt (Ed.), Research with the locus of control construct (Vol. I). 
Assessment methods. New York: Academic Press. 

Mclagan, P. & Nel, C. (1996). The shift to participation. People Dynamics, 14 
(5), 12-17, Jun. 

Mclean, P.A. & Jones, D.S. (1992). Machiavellianism revisited. Journal of 
Business Ethics, 10, 633-539. 

Merleau-Ponty, M. (1962). The phenomenology of perception. (C. Smith, Trans.) 
London: Routledge & Kegan Paul. 

Meulenberg-Buskens, I. (1989). Manual for the Free Attitude Interview 
Technique. Pretoria: HSRC. 

Meyer, T. (1997). Designing learning systems for sustainable development and 
growth. People Dynamics, 15 (7), 30-35, Jul. 

Michaels, B. & McCarty, E. (1993). Family ties and bottom lines. Training and 
Development, 17, 20-72, Mar. 

Micklethwait, J. & Wooldridge, A. (1997). The witch doctors. What the 
management gurus are saying, why it matters and how to make sense of it. 
London: Madarin. 

Miller, S.H. (1960). The tangle of ethics. Ethics for Executive Series, Reprinted 
from HBR, 51-54, Jan/Feb. 

Mittner, M. (28 Junie 1996). Het SA 'n buigbare arbeidsmark? Finansies & 
Tegniek, 48 (26), p. 27. 

Mittner, M. (21 Februarie 1997a). Mooi filosofie, maar waar is die winste? 
Finansies & Tegniek, 49 (7), p .10-11 . 

Mittner, M. (21 Februarie 1997b). Tande kners le voor vir bestuur. Finansies & 
Tegniek, 49 (7), p. 53. 

Mohr, P. & Fourie, L. (Eds) (1995). Economics for South African students. 
Pretoria: Van Schaik. 

M011er, V. (1995a). Mirror, mirror on the wall, who is the happiest of us all? 
Information Update, 5 (4), 1-7. 



491 

M011er, V. (1995b). Waiting for Utopia. Quality of life in the 1990s. Indicator SA, 
13 (1), 47-54, Summer. 

Morrow, L. (Winter 1996). Fifty remarkable years. Time, Golden Anniversary 
issue, 8-12. 

Mostert, D.F. (1993). Die bestuur van waardes!The management of value 
systems. In Window on business ethics (pp. 59-126). Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelik Hoer Onderwys. 

Moustakas, C.E. (1956). The self. New York: Harper. 

Mouton, J. & Marais, H.C. (1990). Metodologie van die geesteswetenskappe: 
Basiese begrippe. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike navorsing. 

Mouton, J. & Marais, H.C. (1992). Basiese begrippe: Metodologie van die 
geesteswetenskappe. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike navorsing. 

Muller, J. (November 29, 1996). Why blacks do not buy in white suburbs. F& T 
Weekly, 2 (24), p. 24. 

Musser, S.J. & Orke, E.A. (1992). Ethical value systems: a typology. The Journal 
of Applied Behavioral Science, 28 (3), 348-362, Sept. 

Mutwa, V.C. (1964). lndaba, my children. African tribal history, legends, customs 
and religious beliefs. Edinburg: Payback Press. 

Naidoo, G. (1997). Women should assert themselves. People Dynamics, 15 (2), 
20-27, Feb. 

Nel, C. (1997). HR is dead long live HR (C). People Dynamics, 15 (9), 16-21, 
Sept. 

Nel, De W. (29 Oktober 1993). Werkloosheid nie eie aan SA Finansies & 
Tegniek, 45 (43), p. 20. 

Nelson, E.S., Karr, K.M. & Coleman, P.K. (1995). Relationships among daily 
hassles, optimism and reported physical symptoms. Journal of College 
Student Psychotherapy, 10 (2), 11-26. 

Nelson, G. & Gilbertson, D. (1991). Machiavellianism revisited. Journal of 
Business Ethics, 10, 633-639. 

Odendal, F.F. (Red.) (1994). HAT. Verklarende handwoordeboek van die 
Afrikaanse Taal (3de uitg.). Johannesburg: Perskor. 



492 

O'Donnell, M.P. (1989). Definition of health promotion: part Ill: Expanding the 
definition. American Journal of Health Promotion, 3 (3), p. 5. 

Okun, B.F. (1976). Effective helping. Interviewing and counselling techniques. 
Monterey: Brooks/Cole Publishing Company. 

Ornery, A. (1983). Phenomenology: A method for nursing research. Advances in 
nursing science, 5 (2), 49-63. 

O'Neil, J.R. (1996). The paradox of success: When winning at work means losing 
at life. London: McGraw-Hill Company. 

O'Reilly, 8. (1990). Is your company asking too much? Fortune, 121, 22-28, 
March. 

Osborne, J.W. (1990). Some basic existential-phenomenological research 
methodology for counsellors. Canadian Journal of Counselling, 24 (2), 79-91. 

Packer, M.J. (1985). Hermeneutic inquiry in the study of human conduct. 
American Psychologist, 40, 1081-1093. 

Palmer, RE. (1987). A critique of the "theology" and "method" of Victor E. Frankl 
and its significance for pastoral counselling and care. Unpublished M.Div. 
thesis. Durban: University of Durban-Westville. 

Palmer, M. (1989 ). Dilemmas of Political Development. An introduction to the 
politics of the developing areas (4th ed.). Itasca IL: Peacock Publishers. 

Parker, 8. & Chusmir, L.H. (1991 ). Motivation needs and their relationship to life 
success. Human Relations, 44 (12), 1301-1312. 

Parse, R.R., Coyne, A.B. & Smith, M.J. (1985). Nursing research: qualitative and 
practical application. American Journal of Orthopsychiatry, 58 (2), 281-287. 

Peck, M.S. (1987). The different drum: community making and peace. London: 
Arrow. 

Peck, M.S. (1993). Further along the road less travelled. The unending journey 
towards spiritual growth. London: Simon & Schuster. 

Perls, F. (1969). Gestalt Therapy Verbatim. Lafayette, CA: Real People Press. 

Pieterse, J. (21 April 1995). Wat die Internet vir jou kan beteken. Finansies & 
Tegniek, 47 (16}, 10-11. 



493 

Pirsig, R.M. (1974). Zen and the art of motorcycle maintenance. An inquiry into 
values. London: Vintage. 

Pirsig, R.M. (1991). Lila. An inquiry into morals. London: Transworld. 

Plug, C., Gouws, L.A., Lauw, D.A., & Meyer, W.F. (1979). Psigologie 
Woordeboek. Johannesburg: McGraw-Hill. 

Preece, H. (2 Augustus 1996). Alles gaan nie net sleg nie, maar ... Finansies & 
Tegniek, 48 (31), p. 24. 

Preece, H. (14 Februarie 1997). Goudmyne voor 'n krisis. Finansies & Tegniek, 
49 (6), p. 9. 

Pulkkinen, L. & Ronka, A. (1994). Personal control over development, identity 
formation, and future orientation as components of life orientation: A 
developmental approach. Developmental Psychology, 30 (2), 260-271. 

Punt-Fouche, L.A. (1993). Ritualisering van die mandala in die gedeelde 
terapeutiese ruimte. Ongepubliseerde D.Phil.-proefskrif. Universiteit van Port 
Elizabeth. 

Quittner, J. (August 25, 1997). Invasion of privacy. Time, 150 (8), 42-49. 

Ratnesar, R. (September 15, 1997). This is math? Time, 150 (11), 76-77. 

Raubenheimer, l.V.W. (1985). Die opleidings- en werkterrein van die 
bedryfsielkunde. Nuusbrief van die lnstituut vir bedryfsielkunde, 44-47, Mrt. 

Rawls, J. (1988). The priority of right and the ideas of the good. Philosophy and 
Public Affairs, p. 17. 

Reker, G.T. & Cousins, J.B. (1979). Factor structure, construct validity and 
reliability of the SONG and PIL tests. Journal of Clinical Psychology, 35 (1) 
85-91, Jan. 

Rennie, D.L. (1994). Human science and counselling psychology: closing the 
gap between and practice. Counselling Psychology Quarterly, 7 (3), 235-250. 

Renton, M. (1996). Corporate values that are more than cosmetic. People 
Dynamics, 14 (11), 24-29, Nov/Dec. 

Renton, M. (1997). Clarifying your vision. People Dynamics, 15 (5), 18-24, May. 



494 

Rieger, H.S. & Blignaut, C.J.H. (1996). lndividualiteit, kollektiwiteit en lokus van 
beheer as mikroveranderlikes van diversiteit. Tydskrif vir bedryfsielkunde, 
22 (3), 35-42. 

Robbins, G., Powers, D. & Burgess, S. (1991). A wellness way of life. Dubuque, 
IA: Brown. 

Rogers, C. (1961 ). On becoming a person: A therapist's view of psychotherapy. 
Boston, MA: Houghton-Mifflin. 

Rogers, C. (1971 ). A therapist's view of the good life: The fully functioning 
person. In Maddi, S.R., (Ed.). Perspectives on personality: A comparative 
approach (pp. 50-65.) Boston, MA: Little, Brown & Company. 

Rogers, C. (1980). A way of being. Boston, MA: Houghton-Mifflin. 

Rogers, C. (1983). Freedom to learn for the 80s. Columbus, OH: Merrill. 

Rokeath, M. (1960). The open and closed mind. New York: Basic Books. 

Rokeath, M. (1968). Beliefs, attitudes and values. San Francisco: Jossey-Bass. 

Rokeath, M. (1973). The nature of human values. New York: The Free Press. 

Rossouw, D. (1994). Business ethics: A Southern African perspective. Halfway 
House: Southern Book Publishers. 

Rossouw, H. (1982). Eksistensie-filosofie. Ongepubliseerde manuskrip, Filosofie 
Departement: Universiteit van Stellenbosch. 

Rossouw, H. (1987). Fenomenologie en menskunde. In J. Mouton, J.J. Snyman 
& P.G.W. du Plessis (reds). Wetenskapsbeelde in die geesteswetenskappe 
(pp. 91-110). Pretoria: RGN. 

Rothmann, S. (1996). Die samestelling en evaluering van 'n 
groepfasi/iteringskursus. Ongepubliseerde Ph.D. -proefskrif. Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. 

Rowe A.J., Mason, R.O. & Dickel, K.E. (1982). Strategic Management and 
business policy. London: Addison-Wesley. 

Rowe, D. (1989). The courage to live. Discovering meaning in a world of 
uncertainty. London: Harper Collins. 



495 

Royce, J. (1966). Religion as a moral code and as a theory. In B.M.G. Reardon, 
Religious thought in the nineteenth century (pp.384-391). Cambridge 
University Press. 

Ruiselova, Z. & Ruisel, I. (1994). Coping and Jung's personality types. Studia 
Psychologica, 36 (4), 259-264. 

Sackheim, H.A. & Gur, R.C. (1978). Self-deception, self-confrontation, and 
consciousness. In G.E. Schwartz & D. Shapiro (Eds), Consciousness and self
regulation, advances in research. (Vol.2). New York: Plenum Press. 

Saldru (1994). South Africans Rich and Poor: Baseline Household Statistics. 
Rondebosch: School of Economics, University of Cape Town. 

Samson, E. E. (1978). Personality and the location of identity. Journal of 
Personality, 46 (3), 552-568. 

Sancton, T. (November 11, 1996). Iran's state of terror. Time, 148 (20), 76-82. 

Sartre, J.P. (1956). Being and nothingness. New York: Philosophical Library. 

Sartre, J.P. (1957). Being and nothingness. New York: Philosophical Library. 

Sartre, J. P. (1962). Being and nothingness: An essay on phenomenological 
ontology. London: Methuen. 

Sartre, J. P. (1969). Being and nothingness: An essay on phenomenological 
ontology. London: Methuen. 

Scheier, M.F. & Carver, C.S. (1993). On the power of positive thinking. The 
benefits of being optimistic. Current Directions in Psychological Science, 2 (1 ), 
26-30, Feb. 

Schlebusch, L. & Cassidy, M.L. (1995). Stress, social support and 
biopsychosocial dynamics in HIV-AIDS. South African Journal of Psychology, 
25 (1 ), 27-30. 

Schoombie, P. (12 Julie 1996). Buitelanders voel-voel na SA Finansies & 
Tegniek, 48 (28), p. 19. 

Schoombie, P. (14 Februarie 1997). GEAR: Deen dit nou, asseblief. Finansies & 
Tegniek, 49 (6), 18-19. 

Schultz, D. (1977). Growth psychology: models of the healthy personality. New 
York: Van Nostrand. 



496 

Schurink, W.J. (1988). Deelnemende waarneming. In M. Ferreira, J. Maukon, G. 
Puth, E. Schurink & W.J. Schurink (Reds). lnleiding tot kwalitatiewe metodes: 
Module 3 (pp. 75-110). Pretoria: RGN. 

Schwartz, D.C. (1989). Career wellness. Fitness in business, 3 (4), 138-140, 
Feb. 

Seaward, B.L. (1991). Spiritual wellbeing: A health education model. Journal of 
Health Education, 22 (3), 166-169. 

Seeman, J. (1989). Toward a model of positive health. American Psychologist, 
44 (8), 1099-1109. 

Shea, J.J. (1975). On the place of religion in the thought of Victor Frankl. Journal 
of Psychology and Theology, p. 3, 183. 

Sheppard, J.A. & Socherman, R. E. (1997). On the manipulative behavior of low 
Machiavellians: Feigning incompetence to 'sandbag' an opponent. Journal of 
Personality and Social Psychology, 72 (6), 1448-1459, Jun. 

Shostrom, E.L. (1976). Actualizing therapy: Foundations for a scientific ethic. 
San Diego, CA: Edits. 

Shostrom, E.L. (1977). Actualizing therapy: Foundations for a scientific ethic. 
San Diego: Edits. 

Shatter, J. (1979). 'Vice, moral worlds, accountability and personhood'. In 
P. Heelas & A. Lock (Eds) Indigenous psychologies: Implicit view of mind and 
human nature. London: Academic Press. 

Shutte, A. (1993). Philosophy for Africa. Cape Town: University of Cape Town 
Press. 

Shutte, M.F.N. (1971). The human meaning of religion. Unpublished M.A. thesis. 
University of Stellenbosch. 

Simoncelli, F. (1997). SA business can cross the waters. People Dynamics, 15 
(4), 16-21, Apr. 

Singhapakdi, A. & Vitell, S.J. (1991). Research note: Selected factors influencing 
marketers' deontological norms. Journal of the Academy of Marketing 
Science, 19 (1), 37-42, Winter. 



497 

Skolnik, T. (1994). Paradigms, beliefs and causality. Gestalt-Journal, 17 (2),' 63-
91, Fall. 

Spicq, C (1994). Theological Lexicon of the New Testament. (Vol. 2). Peabody, 
MA: Hendrickson. 

Spector, P.E., Jex, S.M. & Chen, P.Y. (1995). Relations of incumbent affect
related personality traits with incumbent and objective measures of 
characteristics of jobs. Journal of Organizational Behavior, 16 (1 ), 59-65, Jan. 

Stack, G.J. (1977). Sartre's philosophy of social existence. St. Louis, MO: 
Warren Green. 

Stember, M.L. & Hester, N.K. (1985). Research strategies for developing nursing 
as the science of human care. Nursing Research, 23 (3), 165-178. 

Stevens, G. & Lockhat, R. (1997). 'Coca-Cola kids'- reflections on black 
adolescent identity development in post-apartheid South Africa. South African 
Journal of Psychology, 27 (4), 250-255, Dec. 

Steyn, A.F. & van Rensburg, H.C.J. (1985). Sosiologie. Pretoria: Academica. 

Steyn, C. (1994). Worldviews in transition. An investigation into the New Age 
Movement in South Africa. Pretoria: University of South Africa. 

Stoner, J.A.F. (1982). Management (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall. 

Stones, C.R. (1986). Phenomenological praxis: A constructive alternative in 
research in psychology. South African Journal of Psychology, 16 ( 4), 117 -121 . 

Stones, C.R. (1988). Research: Towards a phenomenological praxis. In D. 
Kruger (Ed.) An introduction to phenomenological psychology (pp. 141-152). 
Cape Town: Juta. 

Strebel, A. (1995). Whose epidemic is it? Reviewing the literature on women and 
AIDS. South African Journal of Psychology, 25 (1), 12-20, Mar. 

Strutton, D. & Lumpkin, J. (1992). Relationship between optimism and coping 
strategies in the work environment. Psychological Reports, 71 (3), (Pt 2), 
1179-1186, Dec. 

Sutherland, P. (February 2, 1998). Expand the debate on globalization. Time, 
151 (5), p. 62. 



498 

Sunter, C. (1993). Pretoria will provide and other myths. Cape Town: 
Human & Rousseau. 

Sunter, C. (1997). What it really takes to be world class. Cape Town: 
Human & Rousseau. 

Tait, M. & Du Plessis, A.P. (1994). Die ontwikkeling van gimnasiums in 
ondernemings: Bestuurspersepsies (proefstudie). Vital, 9 (1), 46-53, Jun. 

Taylor, J.V. (1963). The primal vision. London: SCM. 

Teke, M. (1997). Empowering the South African worker. People Dynamics, 
15 (10), 22-31, Oct. 

Thayer, N.S.T. (1985). Spirituality and pastoral care. London: Sheldon. 

Thompson, D. (1995). The concise Oxford dictionary of current English. (9th ed.). 
Oxford: Clarendon Press. 

Tiryakian, E.A. (1962). Sociologism and existentialism: Two perspectives on the 
individual and society. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 

Tjeltveit, A.C. (1993). Christian ethics and psychological explanations of 
'religious values' in therapy: critical connections. In Worthington, E. J. Jr. 
Psychotherapy and religious values (pp. 209-223). Grand Rapids, Ml: Baker 
Book House. 

Todres, L.A. (1978). An exploration into the meaning of death. Unpublished 
M.Soc.Sc. thesis. Grahamstown: Rhodes University. 

Todres, L.A. (1990). An existential phenomenological study of the kind of 
therapeutic self-insight that carries a greater sense of freedom. Unpublished 
Ph.D. dissertation. Grahamstown: Rhodes University. 

Toffler, A. (1981). The third wave. New York: Morrow. 

Travis, J.W. & Ryan, R.S. (1988). The wellness workbook. Berkeley, CA: Ten 
Speed. 

Tubesing, N.L. & Tubesing, D.A. (1986). Structured exercise in wellness 
promotion: A whole person handbook for trainers, educators and group 
leaders. (Vol 1 ). Duluth: Whole Person Press. 



499 

Tweedie, D.F. Jr. (1961). Logotherapy and the Christian faith. An evaluation of 
Frank/'s existential approach to psychotherapy. Grand Rapids, Ml: Baker Book 
House. 

Ungerer, R.K., Draper, R.D. & Pendergrass, M.L. (1986). Personal epistemology 
and personal experience. Journal of Social Issues, 42 (2), 67-79. 

United Nations (1994). Human Development Report. New York: Oxford 
University Press. 

Usher, R. (January 27, 1997a). Cult control. Time, 149 (4), 37-42. 

Usher, R. (June 9, 1997b). The new Russian Nazis. Time, 149 (23), 28-29. 

Uys, H.H.M. & Sasson, A.A. (1983). Navorsingsmetodologie in die 
verpleegkunde. Pretoria: HALIM. 

Van Biema, D. (November 24, 1997). Pop goes the Kabbalah. Time, 150 (21), 
60-62. 

Van der Kooy, R. (December 20, 1996). Escape routes for SA education. F& T 
Weekly, 2 (27), p. 14. 

Van der Merwe, S. (1997). Die verband van fisieke aktiwiteit en geeste/ike 
we/stand met lewenstyl en gesondheidstatus. Ongepubliseerde Ph.D
proefskrif. Potchefstroomse Universiteit vir Christelik Hoer Onderwys. 

Van der Spuy, M. (1996). Growing into personal and spiritual maturity. Parak/esis 
Counselling Ministries, 1-6. 

Van Eeden, C. (1996). Psigologiese we/stand en koherensiesin. 
Ongepubliseerde Ph.D-proefskrif. Potchefstroomse Universiteit vir Christelik 
Hoer Onderwys. 

Van Graan, F. (1981). Werkspanning: 'n Bedryfpsigologiese ondersoek. 
Ongepubliseerde D.Com.-proefskrif. Potchefstroomse Universiteit vir Christelik 
Hoer Onderwys. 

Van Jaarsveld, B. (1990). Bestuurs- en bedryfsetiek: Teorie en praktyk. In 
Venster op die Sakewere/d (pp. 4-13). Potchefstroomse Universiteit vir 
Christelik Hoer Onderwys. 

Van Kaam, A. (1969). Existential foundations of psychology. Pittsburgh: 
Duquesne University Press. 



500 

Van Scheer, M. (1986). What is communication? Pretoria: Van Schaik. 

Van Vuuren, R.J. (1989). An exploration of the role of description in psychology 
as a descriptive science. South African Journal of Psychology, 19 (2), 65-74. 

Venter, L. (1997). When Mandela goes. London: Doubleday. 

Vermaak, A. & Stumpf, W. (1997). Imperative for SA. People Dynamics, 15(4), 
32-41, Apr. 

Verster, J.D. (1996). Making place for people with disabilities. People Dynamics, 
14 (7), 32-35, Aug. 

Viljoen, M. (1994). Arbeidsetiek - wat is dit en watter faktore be·invloed dit? 
Peritus, 10 (2), 19-25, Sept. 

Visser, P.J., Breed, M. & van Breda, R. (1997). Employee-satisfaction: A 
triangulation approach. Journal of Industrial Psychology, 23 (2), 19-24. 

Vitz, P.C. (1990). The use of stories in moral development: New psychological 
reasons for an old education method. American Psychologist, 45, 709-720. 

Von Keyserlingk, C. (13 Oktober 1989). SA se grootste bedreiging? Finansies & 
Tegniek, 42 (40), 12-13. 

Walsh, J. (July 7, 1997). One world divided. Time, 150 (1), 36-40. 

Walters, L.H. & Klein, A. E. (1980). A cross-validated investigation of the 
Crumbaugh Purpose-in-life-Test. Educational and Psychological 
Measurement, 40 ( 4), 1065-1071. 

Walzer, M. (1990). The communitarian critique of liberalism. Political Theory, 18, 
p. 1. 

Warnock; M. (1970). Existentialism. London: Oxford University Press. 

Watson, P.J. & Morris, R.J. (1994). Communal orientation and individualism: 
Factor and correlations with values, social adjustment, and self-esteem. 
Journal of Psychology, 128 (3), 289-297. 

Wertz, F.J. & van Zuuren, F. (1987). Qualitative research: Educational 
considerations. In F. van Zuuren, F.J. Wertz and B. Mook (Eds), Advances in 
qualitative psychology. (pp. 7-18). Swets, North America: Berwyn. 



501 

Wertz, F.J. (1983). From everyday to psychological description: Analyzing the 
moment of a qualitative data analysis. Journal of Phenomenological 
Psychology 14 (2), 197-241. 

Wiener, Y., Muczyk, J.P. & Martin, H.J. (1992). Self-esteem and job involvement 
as moderators of the relationship between work satisfaction and well-being. 
Journal of Social Behavior and Personality 7 (4), 539-554. 

Williams, D.G. (1992). Dispositional optimism, neuroticism and extraversion. 
Personality and Individual Differences, 13 (4), 475-477, Apr. 

Willis, J.D. & Campbell, L.F. (1992). Exercise psychology. Champaign, IL: 
Human Kinetics. 

Wilson, D.S., Near, D. & Miller, R.R. (1996). Machiavellianism: A synthesis of the 
evolutionary and psychological literatures. Psychological Bulletin, 119 (2), 
285-299. 

Wissing, M.P. (1978). Sensitiewe relasievorming as faktor in doeltreffende 
onderhoudsvoering. Departement Psigologie, Potchefstroomse Universiteit vir 
Christelik Hoer Onderwys. 

Witmer, J.M. & Sweeney, T.J. (1992). A Holistic model for wellness and 
prevention over the life span. Journal of Counselling and Development, 71, 
140-148. 

Woods, N.F. & Cantanzaro, M. (1988). Nursing research. Theory and practice. 
St. Louis: Mosby Company. 

Worthington, E.J. Jr. (1993). Psychotherapy and religious values. Grand Rapids, 
Ml: Baker Book House. 

Yong, F.L. (1994). Selfconcept, locus of control, and Machiavellianism of 
ethnically diverse middle school students who are gifted, Roeper Review, 16 
(3), 192-194. 

Zagorin, A. (May 26, 1997). Soldiers for sale. Time, 149 (21), 48-49. 



502 

BYLAAG 1 

SPONTANE ONTVOUING VAN 

NATUURLIKE BETEKENISEENHEDE 

(STAP 2) EN 

GETRANSFORMEERDE 

BETEKENISEENHEDE 

NA PSIGOLOGIESE TAAL (STAP 3) 

VAN SUBJEKTE 1 TOT 3 

AS VOORBEELDE VAN ONTLEDING 



503 

/
1 Die eerste ding wat ek gaan doen Maretha, is: f Ek bedank summier. /3 Dis 

mos ook nou nie logies om, /4 as jy weet jy het net ses maande, /5 om ses 

maande in jou werk te sit f' as waar jy ses maande aan jouself ... jouself kon 

gewy het /7 en aan jou familie /8 te bou /9 en vriende /10 om daar te bou./11 Maar 

gegewe die ou is reg met sy ses maande teorie./12 
..• (lag) /13 Jy weet ... I 

/
14 Daar kan 'n argument wees om te se: /15 Oat, ... kom ans klim die volgende 

ses maande in /16 en ons werk soveel harder in die maatskappy./17 Ons sit ons 

laaste bydrae in die maatskappy/18 en ans bou,/19 maar gegewe die . .. die 

struktuur van die maatskappy,/2° sal jy nie veel meer kon gebou het in ses 

maande as wat jy in die vorige periode gebou het nie./21 Ek dink ek sal totaal uit 

die bus uitklim, Maretha. /22Ek sal bedank/23 en ek sal vir my herposisioneer./24 

Hoe ek my gaan herposisioneer, is net 'n droom./25 Ek bedoel, dis gebaseer op 

'n droom./ 

260p die geestelike sy, glo ek nie ek kan meer daarin sit as/27 wat ek reeds daarin 

gesit het nie. /28Ek voel daarmee totaal vertroos. /29wat my materiele /3° en 

familiekant aanbetref, daaraan kan ek heelwat werk./31 Ek dink oor die verloop 

van 'n mens se lewe,!32 veral in jou loopbaan,/33 het jy jou prioriteite totaal skeet 

ingestel. Dis werk ... dis werk ... dis werk,/34 om op 'n latere stadium aan die 

gesin te kan vergoed./35 Wat jy weet dis verkeerd,/ maar 36jy kan dit nie anders 

hanteer nie,137 want dis soos jy maar ingestel is./38 Here, Maretha, ek dink/39 

(Lag) 

40Ek dink ek sal heeldag by die huis/ ... 41ek se nie ek sal heeldag by die huis 

wees nie,/42 maar ek sal my grootliks daaraan wy/43 om . . . om ... wat ek baie 

graag sal wil doen om soggens my kinders skool toe te vat en hulle in die 

middag by die skool gaan haalt4 om nader aan my te kom./45 Ek dink, vir die 

eerste keer in my lewe,/46 ek het nooit vantevore daardie voorreg gehad om die 
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kinders skool toe te vat nie. Wanneer dit gebeur het, was dit ad hoc.f7 Dit het 

gebeur dat ek een oggend baie laat was vir werk,/48 ek het 'n afspraak op die 

dorp of op Springs gehad, dan het ek die kinders skool toe gevat. Maar, dit was 

hoogstens beperk tot hierdie ad hoc geleenthede./50 Die sinvolheid daarvan sal 

vir my wees om te bou aan die waardestelsels van myself en te verseker dat dit 

gesetel is binne in die familie,/51 dat in my afwesigheid,/52 ek daardie versekering 

kan he/53 dat daardie waardestelsels uitgebou kan raak,/54 dat dit 'n stewige 

fondasie sal wees vir my dogters en vir my seun,/ om hulle toekoms in te gaan. 

/
55Qp die geestelike sy kan ek nie veel meer doen as wat ek reeds doen, gedoen 

het nie./56 Ek dink daarom het ek ... ek het totale geloofsekerheid/ ... 

57Kan ons daar stop vir eers? /58Ek wil net my gedagtes nou mooi skoon maak. 

S1 

1) S1 beskryf aan die navorser wat die eerste ding gaan wees wat hy gaan 
doen indien hy sou beset dat hy oor 6 maande gaan sterf. Hy tree in 
direkte relasie met die navorser deur persoonlike benoeming ("Maretha") 
om die afstand in die gedeelde ruimte kleiner te maak. 

2) S1 beskryf sy intensie om onmiddellik sy werk te staak ("ek bedank 
summier"). 

3-5) S1 ervaar sy bedankingsoptrede as dat dit met logika strook (''logies"). Die 
aanbly in sy werk, as teenpool, sou onlogies wees, gegewe dat hy oor ses 
maande gaan sterf. 

6-10) S1 se dat hy eerder in relasie met homself, sy familie en sy vriende sou 
wou tree en daardie relasie oprig op 'n fondasie ("bou"). 

11) S1 tree in onpersoonlike relasie met die navorser as die manlike ("ou") wat 
verteenwoordigend is van die waarheid ("reg") van wetenskaplike 
grondreels ("teorie") wat fenomene verduidelik. 

12) S1 lag na die vorige stelling en beliggaam dit dus. 
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13) S1 tree in relasie met die navorser deur middel van 'n onvoltooide sin ("jy 
weet ... ") wat hy in die ruimte tussen hulle onvoltooid laat. 

14) S1 beskryf 'n argument wat 'n dialogiese relasie tussen die navorser en S1 

veronderstel, waar rede logies aangewend word as 'n bewysgrond om 'n 
ander te oortuig. 

15) S1 is in relasie met die wereld in 'n besigheidskonteks as 'n plek waar hy 
daadwerklik deelneem aan 'n proses waar hy in belangrikheid toeneem 
("klim"). 

16) S1 tree in relasie met homself as 'n groepswese ("ons") met ondergeskikt
heid as individu aan 'n gemene doel ("maatskappy"). Binne hierdie 
groepsidentiteit neem hy fisies en intellektueel tot die uiterste mate van 
energie ("harder") aktief deel ("werk"). 

17) S1 tree in relasie met homself as 'n groepswese sonder 'n persoonlike 
identiteit, wat 'n finale, oppermeeste skenking maak aan die groep wat 
kom na alle ander dinge in tyd, ruimte en in volgorde. S1 beliggaam ("sit") 
hierdie gemeensame "ons" interaksie met die groep aktief. 

18) S1 tree in relasie met homself as 'n groepswese ("ons") sonder 'n 
persoonlike identiteit wat in relasie met die wereld tree deur aktief op te rig 
van 'n fondasie ("bou"). 

19-20) S1 tree in relasie met homself op 'n indirekte wyse ("jy"). Die aktiewe bou 
en rangskikking van die verskillende aspekte van die maatskappy 
("struktuur") in terme van die gemeenskaplike doel vind nie plaas nie. 

21) S1 tree in relasie met die navorser ("Maretha") om die afstand tussen hulle 
te verklein, wanneer hy sy gewaarwordinge kognitief probeer orden 
("dink"). S1 tree metafories in relasie met die navorser deur sy beskrywing 
van sy leefwereld as 'n plek waar 'n bewegende/tegnologiese proses 
plaasvind ("bus"). Hierdie proses het 'n vertrek en eindpunt en word met 
andere gedeel, en waar die "uitklim uit die bus" 'n uittrede van die 
lewensproses van reis voorstel. 

22) S1 beskryf dat hy horn sal onttrek van die groep/konteks van besigheid 
("maatskappy"f'bedank"). 

23) S1 tree in relasie met homself deur die besluit/gedagte aan verandering te 
beskryf ("herposisioneer"). Die aard van verandering beskryf hy as om 'n 
nuwe plek/posisie te vind. 
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24) S1 stel die vraag dat sy pogings om die wereld opnuut te herbewoon, nie 
kan manifesteer in sy alledaagse bestaan nie (" 'n droom"), maar slegs 
binne die ruimtelike struktuur van 'n droom waar 'n ander stel reels 
teenwoordig is, te wete die beeld. 

25) S1 kom tot die gevolgtrekking dat verandering (nuwe bewoning van die 
wereld) kan plaasvind in sy leefwereld indien dit gegrond is in die 
ruimtelike spasie van die beeld ("droom"). Hy sal alleenlik kan verander 
indien hy beeldend teenwoordig is in die wereld. 

26-27) S1 tree in relasie met homself deurdat hy oortuig is en vir die waarheid 
aanvaar ("glo") dat sy bewoning van die aarde in 'n religieuse/kerklike 
konteks ("geestelik") voldoende is ("meer"). S1 beleef die wereld as 
meetkundig ("sy"}, en beliggaam dit aktief ("sit"). 

28) S1 ervaar die gewaarwording ("voel") van voldoende religieuse bewoning 
van sy leefwereld as volkome ("totaal"}, wat horn bemoedig en opbeur 
("vertroos"). 

29) S1 beskryf die geleentheid ("kan") om in 'n liggaamlike/stoflike en welvaart 
("materiele") konteks die aarde meer te bewoon, en aktief intellektueel en 
fisies deel te neem ("werk"). S1 beleef die wereld as meetkundig met 
vlakke en sye ("kante"). 

30) S1 is in relasie met homself en beskryf die geleentheid ("kan") om in 'n 
gesins- en groepkonteks ("familie") die aarde meer ("heelwat") 
intellektueel en fisies te bewoon en deel te neem ("werk"). S1 beleef die 
wereld as meetkundig met vlakke en sye ("kante"). 

31) S1 tree in relasie met homself, maar distansieer horn op onpersoonlike 
wyse (" 'n mens") van die manier/gang ("verloop") van die individu se 
toestand van gedurige verandering en funksionele bedrywigheid/toestand 
van lewend wees. Hy tree in hierdie relasie deur middel van verstandelike 
aktiwiteit waar hy sy gewaarwordinge probeer orden. 

32) S1 tree op onpersoonlike wyse in relasie met homself ("jou") deur middel 
van verstandelike aktiwiteit waar hy sy gewaarwordinge probeer orden 
("dink"). S1 beskryf die bewoning van die wereld as skuins, verkeerd, 
verdraai. Hierdie bewoning berus op dit wat voorrang geniet ("prioriteite"). 
Hierdie verkeerde bewoning is veral van toepassing op S1 se lewensweg, 
met ander woorde dit wat hy gedurende sy lewe verrig en bereik het 
("loopbaan"). 
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33) 8 1 tree in relasie met die navorser deur middel van onvoltooide sinne. 
("Dis werk ... Dis werk ... Dis werk ... "). Dis 'n onvoltooide ervaring wat hy 
in die ruimte tussen hulle onvoltooid laat en beklemtoon. 

34) 8 1 tree in onpersoonlike relasie ("die") met die groep nou verwante 
persone bestaande uit ouers en kinders ("gesin"). Hy beskryf die 
geleentheid ("kan") om na verloop van tyd - in die toekoms - die skade of 
verlies te herstel en skadeloosstelling te bewerkstellig. 

35-36)81 begryp/sien in ("weet") en ervaar sy bewoning van die wereld, 
gebaseer op sy prioriteite, as foutief/onjuis/vals ("verkeerd"). Hy tree op 'n 
onpersoonlike wyse in relasie ("jy") met homself. 

37) Hy beskryf sy onvermoe in die tweede persoon ("jy") om "dit", (wat 
moontlik na prioriteite verwys) op 'n ander wyse te hanteer. 8 1 beskryf sy 
onvermoe as 'n gevolg van dit waarop hy besluit het om te fokus 
("ingesteld he id"). 

38) 8 1 doen 'n oproep op 'n transpersoonlike entiteit ("Here") wat teenwoordig 
is in sy proses van om die wereld kognitief te beskryf. In hierdie oproep 
tree hy weer eens nader aan die navorser asof hy hierdie intieme ruimte 
met haar wil deel. 

39) 8 1 beliggaam die beskrywing van sy leefwereld op hierdie stadium deur te 
lag. 

40) 8 1 tree in relasie met homself ("ek") deur middel van verstandelike 
aktiwiteit waar hy sy gewaarwordinge kognitief probeer orden ("dink"). 8 1 

beredeneer die moontlikheid om die hele dag/elke dag ("heeldag") by die 
houer van die gesin/nes/afgebakende ruimte waarbinne familie-relasies 
ontvou ("huis") deur te bring. 

40-41) 8 1 korrigeer homself ("ek se nie") deurdat hy ervaar dat die kontinue 
relasies met die gesin vir horn onaanvaarbaar is. 8 1 ervaar ambivalensie, 
oor die bewoning van huis as tenemos/houer van gesinslewe. 

42) 8 1 beskryf huiwerig sy bereidwilligheid (" ... om ... om") om in die toekoms 
("sal") homself in besonder/erg ("grootliks") op te offer/geheel en al oor te 
gee "daaraan" (wat sou kon dui op sy gesin). 

43-44)81 spreek die begeerte ("baie graag") uit en verklaar die bereidwilligheid 
om in die toekoms ("sal") op 'n daaglikse basis ("soggens/middag") sy 
kinders na 'n plek te neem waar 'n mens iets kan leer ("skool"). Hy tree in 
persoonlike relasie met homself en met sy kinders ("my") en beskryf sy 
begeerte om sy kinders digterby ("nader") aan horn te he. 
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45) S1 tree in relasie met sy lewe ("my lewe") deur middel van verstandelike 
aktiwiteit waar hy sy gewaarwordinge random die toestand van gedurige 
verandering en funksionele bedrywigheid/toestand van lewend wees, vir 
die eerste keer kognitief probeer orden en beredeneer ("dink"). 

46) S1 tree in onpersoonlike/dubbelsinnige relasie met sy kinders ten opsigte 
van sy ouerlike versorging en neem die verantwoordelikheid wat hulle 
daaglikse bestaan betref ("nooit voorreg gehad" teenoor "ad hoc 
geleenthede"). 

47) S1 beskryf aan die navorser 'n situasie waar hy een oggend tot 'n hoe 
mate ("baie") laat was om homself fisies of intellektueel in te span en deel 
te neem ("werk"). 

48) S1 openbaar dubbelsinnige relasie met sy kinders en die hoeveelheid kere 
wat hy verantwoordelikheid neem ten opsigte van hulle alledaagse 
bestaan. S1 ervaar hierdie gebeurtenisse as uiterste gevalle 
("hoogstens") wat binne sekere perke gehou is en waar sy vryheid deur 
reels beperk is ("beperk"). 

49) S1 beskryf die betekenis/sinrykheid ("sinvolheid") van 'n toekomstige 
bereidwilligheid ("sal") van "daarvan", wat moontlik dui op sy relasie en 
betrokkenheid by sy kinders se alledaagse bestaan, as 'n geleentheid om 
aktief in relasie met die wereld te tree. S1 beskryf die aktiewe inmekaar 
sit, gesetel op 'n fondasie (bou), van betekenis van gehalte/belangrik
heid/uitnemendheid ("waardes") in 'n geheel van reels ("stelsel"). 

50) S1 beskryf die intensie om seker te maak/waarborg ("verseker") dat "dit", 
wat moontlik dui op sy waardesisteem, in sy gesin ("familie") gevestig 
word en deel word van hul bewoning van die wereld. 

51-53)S1 tree in relasie met die toestand van weg wees/van nie-teenwoordig 
wees nie. Hy beskryf die waarborg/betuiging ("versekering") dat in sy 
afwesigheid dit wat betekenis gee ("waardesisteem") aktief deelgemaak 
word van sy gesin se wereld en fondasie ("uitbou"). 

54) S1 tree in persoonlike relasie met sy kinders. Hy beskryf sy behoefte dat 
sy waardesisteem 'n vaste/sterk ("stewige") vertrekpunt/fondament/voet
stuk van masjinerie vir sy kinders sal wees vanwaar hulle die toekoms kan 
ingaan. 

55-56) S1 tree huiwerig in relasie met sy kognitiewe beg rip ("dink") van die 
veiligheid wat vaste oortuigings meebring. 
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57) S1 rig die vraag aan die navorser of hy kan ophou om te doen/stilhou/laat 
stilstaan ("stop") met die gesprek. S1 se bewoning van die wereld dui op 
'n dinamiese proses van beweging wat gestaak word. 

58) S1 beskryf die behoefte om sy denkprosesse ("gedagtes") te reinig 
("skoon") en sy bewoning van die wereld as 'n ongebruikte estetiese 
moontlikheid ("mooi") in die vooruitsig te stel. 

Jy sterf oor ses maande. Hoe gaan jy hierdie ses maande leef? 

{Stilte} 

/
1Bedoel jy in my werk off in my privaatlewe,/3 nie-werklewe? 

T otaal - Die totaal 

r Ja, dis eintlik 'n baie moeilike vraag vir myself/5 ... Ek gaan daaroor wil dink,/6 

want dis nogal 'n redelike ... redelike .. .17 Mens wonder/8 of mens sal aanhou 

werk/9 ... Ek vermoed ek sal nie/10 
••. ek vermoed ek sal nie aanhou werk nie. 

/
11As ek net 6 maande oor het om te leef, sal ek/ ... 12sal dit onwaarskynlik wees 

dat ek sal werk./13 Ek sal my tyd spandeer met/14 
..• saam met my vrou/15 en my 

kind en/16 die goed wat vir my werklik lekker is. 

Wat is die goed wat vir jou werklik lekker is? 

/
17Wel, die goed wat jy in jou eie tyd doen./ 18Soos ek se, tyd wat jy ... wat jy by 

jou huis spandeer en so aan./19 Natuur ... f 0 {lag} f 1aan die ander kant,f2 die ... 

die rede hoekom dit lekker is,f3 is omdat dit soveel in kontras isf4 met die tyd 

wat jy by die werk spandeer.f5 en dis natuurlik hoekom.?26 As ek 6 maande oor 

het om te lewe, wonder mensf7 nou of daai 6 maande nou so lekker sal wees 

sander om te werk.f8 Maar die goed wat vir 'n ou lekker is, is om ... f 9 wat vir my 
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persoonlik lekker is, is om / ... 30 ag, iewers te wees waar daar so min mense as 

moontlik is /31 
- die veld,/32 te gaan jag,/33 of te gaan visvang,/34 sulke tipe goed. 

1-3) Wanneer hy met die fenomeen lewenssin gekonfronteer word, tree S2 in 
relasie met die navorser en die wereld, waar hy as toestand van gedurige 
verandering en funksionele bedrywigheid bestaan ("lewe"). S2 kontrasteer 
("of') twee werelde, naamlik die wereld wat aan homself behoort en wat 
homself betref ("privaat lewe") teenoor die wereld om 'n bestaan te maak 
en iets te doen om geld te verdien deur homself liggaamlik en geestelik in 
te span ("werk"). 

4) S2 voel en stem saam dat hierdie 'n onopgeloste kwessie ("vraag") is wat 
inspanning vereis en kommer by horn verwek ("moeilik"). 

5) S2 beskryf sy intensie om in die toekoms ("gaan") deur middel van 
verstandelike aktiwiteit, sy gewaarwordinge te probeer orden ("dink"). 

6) S2 beskryf huiwerig en herhalend (2X) die konfrontasie met die fenomeen 
lewenssin as 'n billike, verstandelike proses ("redelike"), en laat die sin 
onvoltooid in die ruimte tussen die navorser en horn. 

7) S2 tree in onpersoonlike relasie met homself ("mens") waar konfrontasie 
met die fenomeen gesien word as iets buitegewoons wat nie met die 
verstand alleen verklaar kan word nie, en waaroor hy bepeinsend graag 
meer wil weet ("wonder"). 

8) S2 tree in onpersoonlike relasie met homself ("mens") deur die vraag te 
stel of hy sal voortgaan om homself liggaamlik of geestelik in te span, 
gerig op 'n doelwit ("werk"), wanneer gekonfronteer met die fenomeen. 

9-10) S2 tree na huiwering, in persoonlike relasie met homself ("ek") wanneer hy 
herhaaldelik (2X) sy voorgevoel ("vermoed") beskryf dat hy nie sal 
voortgaan om homself liggaamlik of geestelik in te span, gerig op 'n 
doelwit nie ("werk"). 

11) S2 openbaar persoonlike relasie met ("ek") en beskryf sy intensie om in 
die toekoms ("sal") te reageer, wanneer gekonfronteer met die 
ontologiese werklikheid van wesens wat groei, bloei en doodgaan ("leef'). 

12) S2 beskryf dat dit te betwyfel is en nie in ooreenstemming met die 
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werklikheid is ("onwaarskynlik") dat, wanneer gekonfronteer met die 
fenomeen, hy in die toekoms "sal" voortgaan om homself liggaamlik of 
geestelik in te span ("werk"). 

13) S2 tree in persoonlike relasie met homself ("ek"). Hy beskryf sy intensie 
("sal") om, in persoonlike relasie met tyd ("my") die verlede, hede en 
toekoms, as eenheid ("tyd") te gebruik en aan te wend ("spandeer"). 

14) S2 beskryf sy intensie ("sal") om die verlede, hede en toekoms as eenheid 
("tyd") te gebruik, en aan te wend saam met sy eggenote, met wie hy in 
persoonlike relasie tree ("my"). 

15) S2 beskryf sy intensie ("sal") om die verlede, hede en toekoms as eenheid 
("tyd") te gebruik, en aan te wend saam met sy kind, met wie hy in 
persoonlike relasie tree ("my"). 

16) S2 beskryf sy intensie ("sal") om die verlede, hede en toekoms as eenheid 
("tyd") te gebruik, en aan te wend met betrekking tot dinge waarvan hy nie 
die besondere naam ken of wil noem nie ("goed"), maar wat vir horn regtig 
("werklik") aangenaam en behaaglik is ("lekker"), waarmee hy in 
onpersoonlike relasie tree ("die goed"). 

17) S2 ervaar die besig hou met ("doen") ten opsigte van dinge waarvan hy 
nie die besondere naam ken of wil noem nie ("goed") as aangenaam 
indien hy 'n persoonlike relasie met tyd beleef ("eie tyd") en 
dienooreenkomstig kan aanwend. 

18) S2 herhaal dat die aanwend en besteding van die verlede, hede en 
toekoms as eenheid, aangenaam is indien spandeer by die woning 
("huis") en as sodanig ("en so aan"). Hy tree in onpersoonlike relasie met 
homself ("jy"), tyd ("tyd wat jy") en sy woning, as houer van die gesin ("jou 
huis"). 

19) S2 beskryf die wereld in onveranderde toestand, met alles daarop wat nie 
deur die mens gemaak is nie, asook die mens as geskape wese, 'n 
individu met 'n eie geaardheid, aard, aanleg en karakter ("natuur"). Hy 
laat die sin/woord onvoltooid in die gedeelde ruimte. 

20) Daarna lag S2 na die vorige stelling en beliggaam dit dus. 

21) S2 beskryf die wereld as gepolariseerd, met vlakke en sye ("kant"). 

22-24)S2 ervaar die bewoning van "dit", wat sou kon dui op die onveranderde 
wereld ("natuur") as aangenaam en behaaglik ("lekker") en beskryf die 
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dryfveer, en verstandelike oorsaak ("rede") as gesetel in die teenstelling 
van die wereld wat hy bewoon met geestelike en liggaamlike inspanning 
("werk"). Hy tree in onpersoonlike relasie met tyd ("die"), homself ("jy") en 
sy werk ("die werk"). 

25) S2 beskryf die dryfveer ("rede") gesetel in sy ervaring van behaaglikheid in 
die natuurlike wereld as in ooreenstemming met die werklikheid en nie 
kunsmatig nie ("natuurlik"). Hy beskryf hierdie bewoning van die wereld 
as outentiek. 

26) S2 tree in persoonlike relasie met homself ("ek") wanneer hy 
gekonfronteer word met die ontologiese werklikheid van wesens wat 
groei, bloei en doodgaan ("lewe"). 

27) Hy tree direk daarna in onpersoonlike relasie ("mens") met homself waar 
hierdie werklikheid as iets buitengewoons, wat nie met die verstand alleen 
verklaar kan word nie, en waaroor hy bepeinsend graag meer wil weet 
("wonder"), beskryf word. Hy maak hierdie bepeinsing ("wonder") van 
toepassing op die huidige ("nou"), en kontrasteer ("of') dit met die 
toekomstige ("daai") tyd. Hy stel die vraag of sy bewoning van die wereld 
so aangenaam ("lekker") sal wees sonder die fisiese en geestelike 
inspanning ("werk") gerig op einddoel. 

28) S2 tree op onpersoonlike, neerhalende en minagtende wyse in relasie met 
homself (" 'n ou") en beskryf dit wat vir horn aangenaam is ("lekker"), as 
dinge waarvan hy nie die besondere naam ken of wil noem nie ("die 
goed"). Hy laat die sin onvoltooid in die gedeelde ruimte. 

29) S2 tree op 'n persoonlike, karaktervolle wyse ("persoonlik") in relasie met 
homself ("my") en beskryf dat daar in sy bewoning van die wereld dinge is 
("wat") vir horn aangenaam is. Hy laat die sin onvoltooid in die gedeelde 
ruimte. 

30) Na 'n uitroep van afkeuring, medelye en smart ("ag") beskryf S2 dat om op 
'n onbepaalde, onbekende plek afstand erens te wees ("iewers") waar 
daar nie baie persone ("min mense") is nie, vir horn aangenaam is. 

31) S2 beskryf hierdie onbepaalde, onbekende plek ("iewers") wat vir horn 
aangenaam is ("lekker") en waar daar nie baie persone is nie ("min 
mense") as 'n onbewerkte, onbeboste gebied of streek weg van 'n 
stad/dorp af, met of sonder plante/gesaaides ("die veld"). 

32) S2 beliggaam hierdie onbepaalde, onbekende plek ("iewers") aktief deur in 
die toekoms ("gaan") sy handeling naamlik 'n ywerige poging om iets in 
besit te kry ("jag") te beskryf. S2 is beeldend en aktief teenwoordig in 
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hierdie wereld. 

33) S2 beliggaam hierdie onbepaalde, onbekende plek ("iewers") aktief deur in 
die toekoms ("gaan") sy handeling naamlik om visse in die hande te 
probeer kry deur te hengel ("visvang") te beskryf. 

34) S2 beskryf die "wat", wat vir horn persoonlik aangenaam is, as die 
beliggaming en bewoning van die wereld as soortgelyke dinge waarvan 
hy nie die besondere naam ken of wil noem nie. 

You are going to die in six months' time - How are you going to spend these last 

six months? 

/1First of all, I will be with my family. furn ... I suppose this is the only people 

that really matter to me,/3 so I don't think I want to spend the last 6 months of my 

life with anybody else,14 but my family,/5 and I think the greatest thing in my life is 

my religion. /6a So I suppose I will make work of spending more time,17 doing 

what I am supposed to do withf6b my religion or perhaps .. ./8 praying for my 

salvation and/9 ... I think that is very important in our lives/10 is to give charity,!1 1 

so perhaps sort out my financial side/12 and see how much I can dispose of for 

charity./13 Um ... maybe look at my parents/14 and sort out their affairs for them a 

bit before something happens to me./15 See to it that my kids are sorted out in a 

way /16
e ... I don't think I worry too much about the big ones./17 Maybe just the 

little one, worry that/18 
... or see to it that I can find somebody/19 to look after him 

when I am not here. /2°1 think that would be the thing that will trouble me/21 

perhaps for the last six months. !22My little one, because he is still young./23 The 

big ones are quite independent indeed/24 and they'll be able to cope with/25
a ... 

maybe not cope,f5b but I suppose they will accept it./26 It would be, I think, quite 

an adjustment for the little one,/27 so I will have to make /28 
••. real ... /29 quick set 

arrangements/3° to see to it that he's perhaps kept in the same situation that he 

in/31 and this is continued in his life/32 and no great upheavals./33 And then I think 
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I said about /34 and then I would like to sort my parents' business out/35 and look 

at everything, /36 not that I can do much,/37 see to it that their things are sorted 

out, perhaps. 

1) When confronted with the question of meaning in life, S3 describes her 
intention that before any other person or thing ("First of all"), she prefers to 
be with her relatives ("family"). She relates on a personal level ("my") with 
her family and herself ("I"). 

2) In default of knowledge, S3 is inclined to think ("suppose") that in reality 
("really") the members of her family are the only persons in general who 
make up a community ("people") that are of importance and that have 
significance ("matter") to her ("me"). 

3-4) S3 is of the opinion/consideration/persuasion ("think") that she does not 
want to use time or energy ("spend") on an indeterminate person/person 
of any kind ("anybody"). S3 describes her need to have time or energy 
("spend") with her family. She relates on a personal level with her 
relatives ("my") and the period for which life endures, referring either to 
the period from birth to the present time, or from the present time to death 
("life"). 

5) S3 is of the opinion/consideration/persuasion ("think") and describes her 
belief in a superhuman controlling power, especially in a personal God or 
gods entitled to obedience and worship ("religion"), as what is 
conventional/proper/fashionable/needed/important ("thing") and most 
worthy of consideration ("greatest"). S3 relates on a personal level ("my") 
to this superhuman power. 

6a) S3 describes her intention in future ("will") that in default of knowledge, she 
intends ("suppose") possibly to apply mental or physical effort to the 
purpose ("work") of using/consuming ("spending") more of the indefinite, 
continued progress of existence, events in past, present and future 
regarded as a whole/available portion of time ("time"). 

6b) S3 describes her intention in the future ("will"), that she intends possibly 
("suppose") to apply mental or physical efforts to the purpose ("work") of 
using/consuming ("spending") more of the available portion of time ("time") 
with her ("my") superhuman controlling power ("religion"). 

7) S3 describes her intention to perform/achieve/complete ("doing") the 
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activity that is expected/required/ought to be done ("am supposed to do") 
with regard to the belief in a superhuman controlling power ("religion"). S3 

describes the possibility ("perhaps") and leaves the sentence incomplete 
in the shared space. She relates on a personal level to herself ("my", "I"). 

8) When confronted with the question of "meaning of life", S3 describes her 
need for a solemn request or thanksgiving to God ("praying") for the 
purpose of deliverance from sin and the consequences of such prayer 
("salvation")/ S3 relates on personal level with the act of saving or being 
saved ("my"). S3 leaves the sentence incomplete in the shared space. 

9) S3 is of the opinion/consideration/persuasion ("think") that "that", which 
may mean her relation to a superhuman controlling power ("religion", 
"prayer"), is to a high degree ("very") of great consequence ("important") 
in the manner of one's existence ("lives"). S3 relates in a non-personal 
manner with the manner of existence ("our lives") and describes herself as 
being part of a group ("our"). 

10) S3 is of the opinion/consideration/persuasion ("think") that "that", which 
may mean the action of giving money, kindness voluntarily ("give") to 
those in need/love of one's fellow human being ("charity"), is to a high 
degree ("very") of great consequence ("important") in the manner of one's 
existence ("lives"). 

11) When confronted with the question, S3 describes the state or fact of being 
possible ("possibility") to disentangle or put into order ("sort out") her 
monetary resources ("financial"). S3 describes the world as consisting of 
each of the more or less flat surfaces bounding an object ("side"). S3 

relates in a personnal way to herself and the monetary resources ("my"). 

12) S3 describes the state or fact of it being possible ("possibility") to 
disentangle or put into order ("sort out") her monetary resources 
("financial") and observe/consider ("see") what amount ("how much") she 
can deal with/get rid of ("dispose") by giving voluntarily to those in need 
("charity"). 

13) S3 describes that in accordance with possibility ("maybe") she intends 
turning her eyes in the direction ("look") of her source of origin ("parents"). 
S3 relates in a personal manner ("my") with the source of origin. S3 relates 
to time in a historical manner. 

14) S3 feels that before some unspecified or unknown thing ("something") 
occurs, by change or otherwise, especially the experience of unwelcome 
fate ("happens"), she wants, to a fair degree ("bit") to disentangle or put 
into order ("sort out") her parents' ordinary pursuits of life/business 
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dealings ("affairs"). 

15) S3 describes her need to ensure ("see to it") that her children's ("kids") 
problems/difficulties are put into order ("sorted out") in a certain respect, 
but not altogether or completely ("in a way"). S3 leaves the sentence 
incomplete in the shared space. She relates on a personal level to her 
children ("my"). 

16) S3 is of the opinion/consideration/persuasion ("think") that her mind is not 
troubled /she does not give way to anxiety or dis-ease ("worry") to a high 
degree ("too much") over her elder children ("big ones"). S3 relates in a 
non-personal way to the elder children ("the big ones"). 

17) S3 describes that in accordance with possibility ("maybe") and what is 
morally right or fair ("just") she is troubled in the mind/gives way to anxiety 
or unease ("worry") over her small child ("little one"). She relates in a non
personal manner to the younger child ("the"). She leaves the sentence 
incomplete in the shared space. 

18-19) S3 describes her need to ensure ("see to it") and become aware 
of/discover by chance or effort ("find") some person ("somebody") to 
attend to/take care of ("to look after") her small son ("him"), when she is 
not in or at this place or position ("here"). 

20-21) When confronted with the question, S3 is of the 
opinion/consideration/persuasion ("think") that "that", which may mean the 
person to attend to and take care of her small son, is in accordance with 
possibility ("perhaps") of importance, needed and required ("thing") and a 
cause of distress and anxiety to her ("trouble"). 

22) S3 describes with affection or emotional overtones the "that" which causes 
her distress, as her small son ("little one"), because he has not far 
advanced in life ("young"). S3 relates on a personal level with him ("my 
little one"). 

23) S3 relates on a non-personal level ("the") with the elder children/persons 
of a specific kind ("big ones") and describes them as self-governing/not 
depending on another person for their opinion or livelihood ("indepen
dent") in reality ("indeed/really"). 

24) S3 describes her elder children's ("they") ability to deal effectively with a 
situation or problem ("cope") and leaves the sentence incomplete. 

25a) In accordance with possibility ("maybe") S3 describes her elder childrens' 
inability to deal effectively with ("not cope") "it", which may mean the 
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ontological reality of her death. 

25b) In default of knowledge, S3 is inclined to think ("suppose") that her elder 
children will tolerate/submit to the reality of ("accept") "it", which may 
mean the ontological reality of her death. 

26) S3 is of the opinion/consideration/persuasion ("think") that "it", which may 
mean the ontological reality of her death, will in the fullest sense ("quite") 
make her small son ("little one") become familiar with/make himself suited 
to ("adjustment"). S3 relates in a non-personal manner to him ("the"). 

27-29) S3 hesitantly describes her intention to do something ("to make") in the 
future ("will have to") about arranging the conditions and the act of making 
plans ("arrangements") that are geniune/not artificial or merely apparent 
("real") and would take only a short time ("quick"). 

30-31) S3 describes her feeling to ensure ("see to it") that her younger son ("he, 
the little one") remains in a set of circumstances/position ("situation") and 
to have continue, unchanged ("continued") charge of him ("kept") for the 
non-stop ("continued") period during which life lasts ("life"). 

32) S3 describes a need to ensure ("see to it") that her younger son ("little 
one"), for the period for which life lasts ("life"), remains in a set of 
circumstances ("situation") that does not include a violent, or sudden 
change or disruption/an upward displacement/the act or an instance of 
heaving up ("upheavals") of a size, amount, extent or intensity 
considerably above the normal ("great"). 

33) When confronted with the question, S3 is of the opinion/consideration/ 
persuasion ("think") that she puts into words/expressed ("said") herself. 
S3 leaves the centence incomplete. 

34) S3 describes her need ("like to") to disentangle or put into order ("sort out") 
things pertaining to her sources of origin ("parents") that are of 
concern/needing to be dealt with ("business"). 

35) S3 describes her intention to turn her eyes in the direction of and to 
consider/examine ("look at") all things ("everything"). 

36) S3 describes her feeling that she certainly cannot ("not much") perform, 
achieve, master, complete very much. 

37) In accordance with possibility ("perhaps") S3 describes her intention to 
ensure that "their things", which may mean her parents and their affairs in 
general, are put in order ("sort out"). 




