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OPSOMMING 
Die doel van die studie was die ontwikkeling van `n Gestalt terapeutiese program vir 
bewuste, multisenssoriese waarneming vir die kind in die middelkinderjare ten einde  
sy multisensoriese vermoëns te ontwikkel. 
 
Daar is van `n kwalitatiewe navorsingsbenadering en  gegronde teorie as 
navorsingstrategie gebruik gemaak. Toegepaste navorsing is vir die doel van hierdie 
studie gebruik. Die steekproef was toevallige monsterneming. 
 
Die doelwitte waarlangs hierdie doelstelling bereik is, is  literatuurstudie, die 
ontwikkeling van die program en die verfyning van die program. 
  
`n Kollektiewe energie model is vir die aanbieding van die program ontwerp. 
 
Die program is in `n groep van agt kinders aangebied, daarna ontleed, verfyn en 
ontwikkel in nege sessies. Die navorsing is gedoen binne die teoretiese raamwerk van 
Gestaltspelterapie. 
 

SUMMARY 
 
The purpose of this study is the development of a Gestalt therapeutic program 
for conscious, multisensory perception. The program is aimed at children in 
the age group between eight and twelve years. 
 
A qualitative research approach is used with grounded theory as research 
strategy. Applied research is used with incidental sampling. 
  
The objectives as the steps taken to attain the purpose were literature study 
of the main concepts, the development of the program, and the refinement of 
the program. 
 
A collective energy model is design to conduct the program  in a group of 
eight children. After the observation of  the interaction in the group and 
feedback by the group members the program was refined in nine 
sessions.The research was done in the theoretical framework of gestalt play 
therapy. 
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HOOFSTUK 1 

1 NAVORSINGSMETODIEK 

Vir baie eeue was die empiriese wetenskapbeskouing gebou op die aanname 
dat net dit wat deur die vyf sintuie waargeneem kan word, binne die weten-
skapbeoefening ’n plek het. Hierdie vyf sintuie is deur Aristoteles (384-322 v. 
C.) vasgestel as om te sien, te hoor, te ruik, te proe en te voel (Barnes 
2004:45-46). Die vraag word nou gevra: Is dit werklik al waarnemingsvermoë 
wat die mens besit? 

Wat waarneming so belangrik maak, is die feit dat dit ’n invloed het op die 
mens se hele lewe. Hoe wyer die waarneming van ’n mens is, hoe groter is 
die area waarvan die mens bewus is. Hoe groter die bewussyn is, hoe groter 
is die spektrum van keuses wat gemaak kan word op grond van die bewuste 
waarneming. Keuses wat uitgeoefen word, berus op waarneming. Deur die 
keuses wat gemaak word, word ervaring geskep. So is die mens skepper van 
sy eie belewenis. As sekere waarnemingvermoëns wat wel teenwoordig is, 
nie vertrou of beoefen word nie, word keuses vereng en daarom ook ervaring. 

Bewustheid is die hart van sowel die teorie as die praktyk van Gestaltterapie 
(Sills, Fish, & Lapworth, 1996:22). Hiervolgens is bewustheid om in voeling te 
wees met die self en die werklikheid van die wêreld rondom die mens. 
Bewustheid sluit ook in om die eienskappe van die self terug te neem wat in 
onbruik verval het, soos intuïsie, of deur onderdrukking, soos gevoelens en 
gedagtes wat onaanvaarbaar gelyk het. Die bewusmaking van al hierdie eien-
skappe wat gebruik word of wat in onbruik is, maak van ’n mens ’n multi-
sensoriese wese. 

’n Gestalt- terapeutiese program is saamgestel om kinders in die primêre-
skoolfase reeds bewustelik te laat ontdek dat hulle multisensories is en dus 
baie meer kan waarneem as net deur vyf sintuie. Daarmee kan hulle hul keu-
ses vergroot vir wat hulle wil ervaar, en ook hulle verantwoordelikheid vir hulle 
ervaring bewustelik aanvaar. ‘Each choice you make creates experiences for 
you and others’ (Zukav & Francis, 2003:7). In hierdie navorsing is teorie dus 
geskep oor bestaande eienskappe wat of nie benut word nie of in onbruik is, 
tesame met die vyf sintuie soos deur Aristoteles bepaal. 

In hierdie studie word daar deurlopend van die manlike vorm van die 
voornaamwoord gebruik gemaak behalwe waar daar spesifiek na `n vroulike 
persoon verwys word. Dit word bloot gedoen om herhalende hy/sy en 
hom/haar te vermy. Die bedoeling is allerrmins om onsensitief of kwetsend 
teenoor die vroulike geslag te wees. 
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1.1 Motivering vir die keuse van die onderwerp 

Die motivering vir die navorsingondersoek word in die volgende onder-
afdelings bespreek. 

1.1.1 Persoonlike motivering vanuit praktyk. 

Kinders in die navorser se praktyk het ’n duidelike onderlinge verskil getoon 
wat multisensoriese bewustheid betref. Dit het tot gevolg gehad dat sommige 
kinders beter toegerus was vir hulle keuseuitoefening en verantwoordelikheid-
neming vir aspekte rakende hul funksionering, terwyl ander kinders hul lewe 
ervaar het as bloot toevallig gelukkig of ongelukkig. 

1.1.2 Behoefte aan ’n multisensoriese program vir die 
kind in die middelkinderjare. 

Die navorser het die kind in sy middelkinderjare geïdentifiseer vir die program. 
Die ouderdomsgroep is vernou vanaf ses tot twaalf jaar na agt tot twaalf jaar. 

Hierdie lewensfase word deur Piaget as die konkrete operasionele stadium 
beskryf. Vygotsky beklemtoon die voorskoolse kind se fantasie-voorgeespel 
wat ’n sone van proksimale ontwikkeling is en ondersteunend is vir die koms 
en verfyning van ’n wye verskeidenheid van vermoëns (Berk 2000:262). 

Die navorser is van oordeel dat hierdie fase benut moet word om die ontwik-
keling en verfyning van hierdie vermoëns aan te help en dat die voorgestelde 
program ’n bydrae hiertoe kan maak 

Berk (2000:413) het bevind dat onder andere die volgende emosionele ont-
wikkeling in die middelkinderjare plaasvind: 

 Selfbewuste emosies word geïntegreer met innerlike standaarde. 

 Strategie vir emosionele selfregulasie neem toe en word geïnter-
naliseer. 

 Die vermoë kom na vore om meervoudige bronne van inligting te oor-
weeg in die verklaring van ander se emosies. 

Die kind is in hierdie stadium gereed vir bevestiging van die vermoëns wat hy 
vermoed hy oor beskik. Dit is ’n goeie tyd om hom toe te rus vir puberteit, 
waartydens hy allerlei fisiese en psigiese veranderinge gaan ondervind. 

1.1.3 Gebrek aan navorsing 

Die bestaande navorsing oor die onderwerp is beperk. So wys Lewis, Amini & 
Lannon (2001:5) daarop dat die klassieke Griekse dissiplines velde insluit 
soos geometrie, astronomie, medisyne en botanie, maar geen begrip gehad 
het vir menslike emosies wat meer geloofwaardigheid besit het as die mites 
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van hulle tyd nie. Aan die einde van die negentiende eeu het wetenskaplikes 
probeer om die eerste wetenskaplike verantwoording van die menslike denk-
prosesse te gee. Hulle het nie geweet van die denke se neurologiese mega-
nismes wat saamwerk om die sentrale lewe te skep van gedagtes, ambisies 
en gevoelens nie. 

Baie navorsing is gedoen oor die begrip multisensories, maar dan is die kon-
teks dat multisensories beteken om met meer as een sintuig terselfdertyd 
waar te neem. In hierdie navorsing word onder multisensories verstaan om 
met meer sintuie as net die vyf sintuie van sien, hoor, ruik, proe en tas waar te 
neem. 

Baie bestaande navorsing is nie direk gerig op multisensoriese aspekte nie, 
maar is ondersteunend. Die moontlikheid om tot ’n sintese te kom wat ’n nuwe 
gesigspunt van menslike denke en ervaring belig, is vir die navorser ’n aan-
sporing om die navorsing te doen. 

1.1.4 Gestaltterapiekonsepte en -tegnieke 

Die Gestaltterapiekonsepte wat as motivering vir die studie gedien het, was 
onder andere 

 die fenomenologiese metode van ondersoek en die eksistensialisme as 
`n ewewigtige soeke na die betekenis van lewe en die individu se ver-
antwoordelikheid 

 die proses van kontakmaking en bewuswording waardeur latente ver-
moëns bewustelik gebruik kan word; 

 die ingebore drang van die organisme tot voltooiing en selfaktualise-
ring; 

 die veldteorie en polariteite in die veld wat affiniteit toon vir mekaar; 

 die figuurformasieproses; 

 die siklus van bewuswording en 

 die vrugbare niks as begin en einde in die siklus van ervaring en tran-
sendentale bewustheid. 

Tegnieke van 

 begronding 

 asemhalingwerk 

 visuele toer 

 dialoog 

 projeksie 

 spelvorme. 
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Hierdie konsepte het die multisensoriese konsep nie net ondersteun nie, maar 
ook die beskrywing daarvan `n plek gebied binne `n teoretiese raamwerk. 

1.1.5 Bydrae tot epistemologie 

Die studie kan in die wetenskaplike gemeenskap ’n bydrae lewer tot die epis-
temologie, dit wil sê, die oorsprong, aard en grense van kennis of die denke 
oor denke. Dit gaan immers in die navorsing om teoriebou. Sekere bestaande 
paradigma-aannames word bevraagteken en nuwe velde word verken. 

1.1.6 Teologiese agtergrond 

Professionele en persoonlike motivering vir die studie is geleë in die feit dat 
die navorser uit ’n teologies-praktiserende agtergrond kom. Hy was 33 jaar 
predikant in gemeentes wat platteland en stad insluit. Hieruit kom ’n 
belangstelling vir die verantwoordelikheid wat die mens dra vir ervarings as sy 
eie skepping. 

1.1.7 Dienslewering 

Met hierdie studie is gepoog om ’n akademies gefundeerde program daar te 
stel waardeur kinders in staat gestel kan word om bewustelik met al hul sin-
tuie, hulle binne- en buitewêreld te kan waarneem. Hulle moet hierdie waarne-
ming kan vertrou. Op grond van hierdie waarneming moet hulle keuses kan 
maak vir wat hulle gaan ervaar en daarvoor verantwoordelikheid neem. 

1.1.8 Kinders 

Die navorser het `n deurlopende belangstelling in en betrokkenheid by 
kinders. Verskeie kleuterskole is opgerig en kinders is dikwels in die gesin in 
pleegsorg geneem. 

1.2 Probleemformulering 

Ten einde die doelstelling en doelwitte te kan formuleer, word die probleem-
formulering eers duidelik gestel. Fouchè (2002:118) is van mening dat ‘(t)he 
formal problem formulation may serve as an effective point of departure for 
this section of the proposal’. 

Die leemtes binne die terapeutiese milieu uitgespel, werk mee tot die formule-
ring van die probleem en dien, soos bogenoemde outeur gestaaf het, as ver-
trekpunt. 

Die probleem kan soos volg saamgevat word: 

As gevolg van ’n gebrek aan ’n Gestalt- spelterapeutiese program rakende die 
multisensoriese waarneming op ’n bewustelike vlak, kan die kind in sy middel-
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kinderjare nie voldoende in staat gestel word om sy multisensoriese ver-
moëns te ontwikkel nie. 

1.3 Doelstelling en doelwitte 

Vanuit die probleemformulering wil die navorser die doel van die studie aan 
die leser bekend stel. Fouchè (2002:118) beklemtoon die feit dat die doelstel-
ling en doelwitte spesifiek, duidelik en bereikbaar moet wees. 

1.3.1 Die doel van die studie 
 
Die doel van die ondersoek is dit wat deur die ondersoek bereik is of wil word. 
Fouchè (2002:107) haal die definisie van doel uit Webster’s Third National 
Dictionary aan: `The end towards which effort or ambition is directed: aim, 
purpose.’ 

Die doel van die studie was dus: 

Die ontwikkeling van ’n Gestalt- terapeutiese program vir bewuste, multisen-
soriese waarneming vir die kind in sy middelkinderjare, ten einde sy multi-
sensoriese vermoëns te ontwikkel. 

1.3.2 Doelwitte 

Die doelwitte is geformuleer ten einde die doelstelling te bereik. Fouchè 
(2002: 107-108) is in hierdie verband van mening: `….an objective is the 
steps one has to take, one by one, realistically and at grass-roots level, within 
a certain time-span in order to attain the dream.' 

Die doelwitte van hierdie studie was 

 die onderneem van ’n literatuurstudie ten einde die teoretiese onder-
bou van die navorsing te begrond oor die volgende begrippe, naamlik 
Gestaltterapie, Gestaltgroepterapie, Gestaltspelterapie, die kind in die 
middelkinderjare en die multisensoriese konsep. 

 die ontwikkeling van ’n program ten einde multisensoriese bewustheid   
te bewerkstellig by die kind in die middelkinderjare, 

 die maak van aanbevelings ten einde die program te verfyn. 

1.4 Navorsingstelling 

Vir die doel van hierdie studie is ’n navorsingstelling geformuleer. Die na-
vorser wil hiermee aansluit by Turner, (1985:25) in De Vos (2002:350) dat ’n 
navorsingstelling ’n teoretiese stelling is wat die verband tussen twee of meer 
veranderlikes spesifiseer. 



 66 

In hierdie navorsing word dus nie gevra of multisensoriese waarneming be-
staan nie, maar dit word gestel: 

Die multisensoriese waarneming van ’n kind word in die Gestalt- terapeutiese 
program na vore gebring ter bevordering van die kind se multisensoriese be-
wustheid. 

1.5 Navorsingsbenadering 

Die navorser het die datainsamelingsprosedure op ’n kwalitatiewe wyse ge-
doen. Literatuurstudie is in diepte gedoen rondom die konsepte soos in die 
doelwitte aangedui. 

Die navorser wil ook by Marshall & Rossman (1999:46) in Fouchè & Delport 
(2002: 80-81) aansluit deur die volgende aspekte te selekteer as motivering 
om die kwalitatiewe ontwerp daar te stel: 

 'Research that cannot be done experimentally for practical or ethical 
reasons. 

 'Research that delves in depth into complexities and processes. 

 'Research on informal and unstructured linkages.' 

Die program wat ontwikkel is om die kind van sy latente multisensoriese ver-
moëns bewus te maak, is as eindresultaat in terugvoergroepe hanteer ten 
einde die program te verfyn. Ook hier is van kwalitatiewe insamelingsmetodes 
gebruik gemaak omdat inligting deur die navorser gedokumenteer is in aan-
bevelings. 

1.6 Soort navorsing 

Daar word onderskei tussen basiese en toegepaste navorsing. Toegepaste 
navorsing is vir die doel van hierdie studie gebruik. Blaikie (2000:49) beskryf 
toegepaste navorsing soos volg: ‘Applied research is concerned with practical 
outcomes, with trying to solve some practical problems with helping 
practitioners accomplish tasks and with development and implementation of 
policy.’ 

Tydens die navorsing is van toegepaste navorsing gebruik gemaak omdat die 
spesifieke probleem (naamlik die onbewuste negering van die multisensoriese 
vermoëns van die kind) in ’n Gestalt- terapeutiese program hanteer is. 

Die Gestalt- terapeutiese konsepte is toegepas en in die riglyn ontwikkel. 
Hierdeur word die praktiese gebruik van die toegepaste navorsing bevestig. 
Neuman, (2000:22) is dan ook van mening dat die waarde van toegepaste na-
vorsing daarin lê dat dit onmiddelik toegepas kan word. ’n Kombinasie van be-
skrywende en verkennende navorsing is in hierdie ondersoek gebruik omdat 
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daar geen bestaande program vir die multisensoriese bewusmakings-proses 
bestaan nie. 

Volgens Rubin & Babbie (2001) soos aangehaal in Fouche & De Vos  
(2002:139) word verkennende navorsing juis gedoen wanneer die navorser `n 
nuwe aangeleentheid ondersoek waarvan die onderwerp wat nagevors word 
relatief nuut is en daar nog nie baie navorsing daaroor gedoen is nie. 

Die Gestalt- terapeutiese program wat ontwikkel is, is beskryf. 

1.7 Navorsingstrategie 

Daar is van ’n navorsingstrategie gebruik gemaak as benaderingswyse omdat 
dit ’n kwalitatiewe ondersoek is. Fouchè (2002:271) beskryf die navorsing-
strategie as die opsies wat vir die navorser beskikbaar is om sekere verskyn-
sels te bestudeer deur sekere formules te gebruik wat toepaslik is om die spe-
sifieke doel van die navorsing te bereik. Fouchè (2002:272) gaan verder en 
identifiseer vyf strategieë, naamlik biografie, fenomenologie, gegronde teorie, 
etnografie en gevallestudie. 

Die navorser is van opinie dat gegronde teorie gebruik is. Fouchè (2002:273) 
haal Creswell aan om te verduidelik wat deur gegronde teorie bereik kan 
word. ‘The researcher in this type of study generates an abstract analytical 
schema of a phenomenon, it is a theory that explains some action, interaction 
or process.’ 

Data is ingesamel ten opsigte van ’n Gestalt- terapeutiese program. Op grond 
van die data wat deur intensiewe literatuurstudie en ook deur praktykvoering 
ingesamel is, is ’n Gestalt- terapeutiese program geskryf vir benutting in die 
praktyk. 

Die navorser is van mening dat die multisensoriese teorie rondom die kind nie 
bewys moet word nie, maar dat inligting geleidelik ingesamel is en in ’n werk-
bare program vervat is. Toetsing van teorie soos deur Fouchè beskryf is, is 
dus nie hier ter sprake nie. Die navorser beskryf ’n Gestalt- terapeutiese pro-
gram na aanleiding van die inligting ten opsigte van bestaande data. Die pro-
gram word nie in hierdie studie getoets nie, maar wel in groepsessies geïm-
plementeer ten einde die gestruktureerdheid van die program te verfyn. 

1.8 Navorsingsprosedure en werkswyse 

Die navorser het stappe gevolg soos deur Fouchè en Delport, (2002:85) uit-
eengesit, wat hieronder verder bespreek word. 
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1.8.1 Keuse van navorsingsonderwerp 

Deur waarneming van die praktyk en die nagaan van literatuur waardeur die 
navorser bewus word van die probleem. 

1.8.2 Formele formulering 

 Keuse van benadering 

 Formulering van navorsingsprobleem 

 Beskryf van program 

1.8.3 Beplanning 

 Keuse van benadering 

 Kies van navorsingstrategie 

 Keuse van inligtinginsamelingsmetode 

 Raamwerk en steekproef 

1.8.4 Implementering 

Toepassing van program in groepsessies. 

1.8.5 Interpretasie en aanbieding 

 Vasstelling van elemente wat nodig is in die program 

 Literatuurstudie 

 Daarstelling van die program 

1.9 Die uitvoerbaarheid van die studie 

Die uitvoerbaarheid van die studie is onder die volgende aspekte verant-
woord: 

1.9.1 Literatuurstudie 

Die navorser het as deel van die literatuurstudie ook ’n voorondersoek ten op-
sigte van die onderwerp onderneem. Strydom & Delport (2002:337) beklem-
toon die belangrikheid van die voorondersoek vir kwalitatiewe navorsing. Die 
doel is om: 

 te sien of relevante data van die respondente verkry kan word 

  te fokus op spesifieke areas wat miskien vantevore onduidelik was 

 sekere vrae te toets 
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 verfyning aan te bring 

 ’n verhouding te bou met die respondente 

 ’n skatting te maak van die tyd en koste wat betrokke gaan wees in die 
kwalitatiewe ondersoek en 

 om voor die werklike kwalitatiewe ondersoek probleme te identifiseer 
en uit te skakel. 

Omdat die navorser sterk steun op die bestudering van literatuur word hierdie 
afdeling uitgebreid aangebied. 

’n Tweede motivering vir die uitgebreide aanbieding is omdat die literatuur uit 
verskillende dissiplines nagegaan word. 

Die enigste outeur wat die woord multisensoriese in die konteks van die na-
vorsing gebruik en wat tot dusver in die literatuurstudie opgespoor is, is Gary 
Zukav. Alhoewel sy werk ouer as 10 jaar is, is dit in hierdie verband onont-
beerlik en word daar van hom gebruik gemaak. Dit is veral in sy boek The 
Seat of the Soul (1991) se inleiding waarin Zukav breedvoerig oor die bete-
kenis van die term multisensories uitbrei. Onder die opskrif ‘Evolusie’ betoog 
hy dat evolusie verstaan moet word as ’n reis na outentieke mag. As die fisie-
se omgewing net vanuit ’n vyfsintuiglike gesigspunt gesien word, word die 
fisiese oorlewing die fundamentele maatstaf van evolusie en fisiese oorheer-
sing as die kenmerk van gevorderde evolusie gesien. Dan word die basis vir 
lewe vrees vir nie-oorlewing. Die mees essensiële is dan die mag om die om-
gewing en dit wat in die omgewing is, te kontroleer. Dit bring ’n gees van kom-
petisie mee wat alle verhoudings beïnvloed. Die mag hiervan is ’n eksterne 
mag. Dit is ’n mag wat gesien, gehoor, geruik, gevoel en geproe kan word en 
wat verraai of omgekoop kan word. Dit kan aangewend word tot geweld en 
verwoesting (Zukav 1991:23). 

Teenoor die soeke na eksterne mag om te kan oorleef, word dan gestel die 
soeke na outentieke mag wat van niemand ’n slagoffer kan maak nie (Zukav 
1991:29). Die eksistensialistiese filosoof Martin Buber worstel met die vraag 
oor wanneer is ’n mens werklik in staat om optimaal te groei. Hy besluit dat dit 
in ’n outentieke ontmoeting met ’n ander mens plaasvind (Sills et al 1996:18). 

Om die punt waarheen die mens moet ontwikkel, te beskryf, gebruik Zukav 
(1991:27) ook die woord outentiek. Hy praat van outentieke mag. Dit wat 
Zukav sien as die eksterne mag is by Buber die I-It-verhouding waar een die 
ander wil gebruik as agent of middel tot ’n doel (Sills et al 1996:16-19). Outen-
tieke mag by Zukav respondeer met Buber se outentieke verhouding van I–
Thou waar die een die ander sonder beoordeling ontmoet. By Zukav 
(1991:96) is dit onvoorwaardelike liefde. By Buber is dit inklusiewe mag wat 
uitloop op liefde.  
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Die groei of evolusie is van ’n vyfsensoriese waarneming na ’n multisenso-
riese waarneming waar ’n mens waardering het vir die rol wat die psigiese 
werklikheid speel in die groter prent van die evolusie en die dinamiek waar-
deur die fisiese werklikheid geskep en in stand gehou word. In hierdie onsig-
bare werklikheid is die diepste waardes geleë. Alhoewel dit ’n onsigbare werk-
likheid is wat nie deur die vyf sintuie verken kan word nie, beskik ’n mens wel 
oor die sintuie wat deeglik aan hom sodanige inligting kan verskaf. Op grond 
daarvan kan hy besluite neem wat vir die besluitnemer so vas en seker staan 
dat hy selfs sy lewe hiervoor sal opoffer. 

Daar word deur Zukav onderskei tussen persoonlikheid (vyf sintuie – eks-
ternemag-oorlewingvrees) en die siel wat multisensories is. Die siel is nie ’n 
passiewe of teoretiese entiteit wat êrens in die borskasholte geleë is nie: ‘It is 
that part of you that understands the impersonal nature of the energy 
dynamics in which you are involved, that loves without restriction and accepts 
without judgement’ (Zukav 1991:31). 

Wanneer die persoonlikheid in diens van die siel kom en die energie van die 
siel dien, is daar outentieke mag. Reeds in 1988 het Gerber vanuit die 
mediese wetenskap sy studies te woord gestel met Vibrational Medicine en 
bygewerk in die uitgawe van 1996. Hy beskryf die mens as ’n menslike 
organisme wat ’n reeks van multidimensionele subtiele energiesisteme is 
(Gerber 1996:28). 

Vanuit die psigiatrie vra Van der Merwe (2004:10) na die setel van die self-
herstellende meganisme van die mens, waaruit alle boodskappe ontvang, ver-
werk en versend kan word. Sodoende kan energiesteurings, wat ontstaan uit 
vroeëre skandeboodskappe en waaruit daar sekere wanopvattings voortvloei, 
vasgestel en verwyder word. Sy ontwerp `n grafiese voorstelling van hoe die 
siel van die mens inligting verkry en verwerk. 

Ook in die teologie word daar navorsing gedoen oor die ‘alter states of 
consciousness’. Dit is veral Pilch (2000) wat ’n leidende rol speel in die inter-
nasionale studiegroep hieroor. 

’n Belangrike bydrae oor die verstaan van die multisensoriese begrip, is die 
werk van Pert, Molecules of Emotion (1997). Pert gebruik self nie die term 
multisensories nie, maar haar werk is komplimentêr tot die konsep van multi-
sensories. Sy skryf vanuit die navorsingsresultate van die fisiologie en die bio-
fisika. Sy vind aansluiting by Darwin se Expression of the Emotions in Man 
and Animals waarin Darwin die stelling maak dat dit nie net gaan oor die oor-
lewing van die sterkste nie. Emosies is die sleutel vir die oorlewing van die 
sterkste. Pert se navorsing lei haar van die mening dat emosies in die lim-
biese strukture geleë is, na die ontdekking dat emosies versprei is in elke 
molekule van die liggaam. 
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Gestaltterapie huisves die opvatting wat tot nou toe na vore gebring is in die 
literatuurstudie. Volgens Joyce & Sills (2003:17-56) is Gestaltterapie ’n 
eksistensiële terapie wat glo dat mense gebore word met die vermoë om in 
gesonde kontak met ander mense te leef en ’n bevredigende kreatiewe lewe 
te lei. Die proses word onderbreek wanneer iemand vasgevang raak in vaste 
patrone en opvattings oor homself wat hom verhinder om volledig te leef. In 
Gestaltterapie word nagevors in watter mate hierdie patrone nog aktief is in ’n 
persoon se lewe en hoe dit nou en hier ’n invloed het. 

1.9.2 Leemtes 

Daar mag die volgende leemtes in die studie wees: 

• Die feit dat die resultate wat bereik is, nie op die universum van toe-
passing mag wees nie vanweë die grootte en die seleksie van die 
groep en die afwesigheid van ’n kontrolegroep. Die navorser is egter 
van mening dat dit nie die studie tot nadeel strek nie. Vergelyk verder 
1.4.1. 

• Die moontlikheid dat bestaande gegewens subjektief geselekteer is om 
die navorsingstelling te ondersteun. Ook hierdie aspek het nie die doel 
of doelwitte van die studie beïnvloed nie. 

1.9.3 Universum, populasie en steekproefneming 

Universum is volgens Arkava & Lane (1983) soos aangehaal in Strydom & 
Venter (2002:198-199) alle moontlike onderwerpe wat die kenmerke besit 
waarin die navorser geïnteresseerd is. 

Populasie aan die ander kant is ’n term wat die studie-eenhede beperk. Dit 
verwys na onderwerpe in die universum wat spesifieke eienskappe besit. 

’n Steekproef bevat die elemente van die populasie wat oorweeg word vir 
werklike insluiting in die studie. 

Omdat dit in hierdie studie gaan om die daarstel van ’n program en nie om die 
toetsing daarvan nie, bestaan die steekproef uit die kinders wat op daardie 
tydstip van die studie beskikbaar was en aan die kriteria voldoen het. 
Singleton, Straits, Straits & McAlliister (1988) soos aangehaal in Strydom & 
Venter (2002:207) maak die volgende opmerking oor toevallige monster-
neming: “Any case that happens to cross the researcher’s path and has any-
thing to do with the phenomenon is included in the sample until the desired 
number is obtained.” 

Hierdie tipe monsterneming is gekies omdat die klem nie op die steekproef 
geplaas word nie. Die groep se terugvoer is gebruik vir verfyning van die pro-
gram wat toe reeds geskryf was. 
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1.9.4 Kriteria vir seleksie 

Kinders moes 

 sintuiglik intakt wees; 

 in staat wees om met gemak kognitiewe en fisiese vermoëns aan te 
wend wat van toepassing is op ’n kind in die primêre skoolfase; 

 vir al die sessies beskikbaar wees; 

 Afrikaans magtig wees. 

 albei geslagte verteenwoordig. 

1.9.5 Die groep 

Die groep het bestaan uit agt kinders wat volgens die bostaande kriteria ge-
selekteer is uit die kinders wat reeds in spelterapie by die navorser was. Hulle 
het reeds ’n verhouding met die navorser gebou en was vertroud met die 
praktyk. Die navorser het deurlopend waarnemings gemaak. 

Na elke eenuursessie is daar terugvoering van die deelnemers gevra op ’n 
wyse wat vir die kind toepaslik en aangenaam was. Die sessies is aangebied 
met afwisseling sodat dit met die kinders se proses rekening gehou het. 

1.10 Etiese aspekte 

Daar is moeite gedoen om toe te sien dat aan alle etiese eise voldoen word. 

1.10.1 Moontlike emosionele skade aan die kinders wat 
aan die program deelneem, is met sorg gemonitor. 

Elke deelnemer is volledig ingelig waaroor die navorsing gaan en die keuse 
gelaat om te onttrek as dit onveilig voel. Die navorser het seker gemaak dat 
die deelnemers in ’n veilige konteks die program meemaak. In hierdie ver-
band is dit veral die emosionele blootstelling wat met sorgsaamheid hanteer 
is. 
 

1.10.2 Ingeligte toestemming is verkry 

Ingeligte toestemming is verkry van sowel die ouers as die kinders sodat ’n 
beredeneerde besluit oor moontlike deelname gedoen kon word. 
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1.10.3 Misleiding van deelnemers is voorkom 

Misleiding van deelnelmers kan plaasvind deur die werklike funksie van die 
studie te verdoesel of om die werklike funksie van die aksie van die deel-
nemers te verberg of om die ervaring waardeur die deelnemers gaan, te ver-
berg. Wat laasgenoemde stelling betref, is dit nie moontlik om werklik vir elke 
deelnemer te sê wat ervaar sal word nie. Buite die program vind die ervaring 
van lewe ook nie so plaas nie. Omdat die navorser in die program ook as 
terapeut betrokke was, is elke kind in die belewenis terapeuties begelei. 

1.10.4 Skending van privaatheid/anonimiteit of vertroulik-
heid is vermy   

Hier is veral Singleton et al (1988) soos aangehaal in Strydom (2002:67) 
gevolg. Die reg op privaatheid is die individu se reg om te besluit wanneer, 
waar en aan wie en in watter mate hy of sy houdings, opvattings of gedrag 
bekend sal maak. Vooraf is aan deelnemers en hul versorgers of ouers gesê 
dat die materiaal as navorsingstuk voorgelê gaan word, en dis ook vermeld in 
die toestemmingsbrief. 

 

1.10.5 Optrede en bekwaamheid van die navorser 

Daar is gelet op faktore soos deur Strydom (2002:62) bespreek, naamlik  

 die navorser se hantering van die program; 

 die navorser se hantering van die deelnemers; 

 die navorser se hantering van alle ab-reaksies; 

 die navorser se hantering van die inligting wat een deelnemer oor ’n 
ander verkry; 

 die navorser se rapportering van data in resultate van die studie; en 

 dat geen waardeoordeel gemaak word oor die kulturele aspekte van 
gemeenskappe nie. 

1.10.6 Die navorsingsverslag 

 is akkuraat, objektief en duidelik geformuleer en alle relevante inligting 
is ingesluit 

 manipulering van resultate is vermy 

 plagiaat is deur erkenning vermy 

 beperkings en foute is erken 
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 deelnemers is ingelig oor die resultate van die navorsing met inag-
neming van vertroulikheid. 

1.10.7 Ontlading en terminering 

Enige moontlike benadeling of misverstande is deurgewerk en die afsluiting 
van die proses is sensitief hanteer. 

1.11 Definisies van hoofkonsepte 

Dit is nodig om hoofkonsepte te definieer ten einde misverstande uit te 
skakel oor wat presies daarmee in hierdie studie bedoel word. 

1.11.1 Gestaltterapie 

Gestaltterapie is volgens Colman (2003:307) ‘A form of psychotherapy .......in 
which clients are encouraged to focus on the immediate present and express 
their true feelings openly and honestly’. 

Volgens Sills et al (1996) is bewussyn die hart van sowel die teorie as die 
praktyk van Gestaltterapie. 

Die navorser het bevind dat Gestaltterapie moeilik onder een noemer tuis-
gebring kan word. Dit is toe te skryf aan die feit dat Gestaltterapie nie ’n afge-
handelde konstruk is nie maar voortdurend evolusionêr groei. 

1.11.2 Spelterapie 

Colman (2003:564) definieer spelterapie soos volg; `A form of psychotherapy 
used with children in which play is used to facilitate communication between 
client or patient and therapis’. Lampert(2003:11) voeg by: `Play is what kids 
do best, it is their area of expertise’ 

Alhoewel kommunikasie tussen kind en terapeut belangrik is, wil die navorser 
beklemtoon dat spelterapie die kind se natuurlike kommunikasie met homself 
is om betekenis te gee aan sy wêreld, ou patrone te herken en nuwe besluite 
te kan neem. (Vergelyk ook 3.2.2 vir `n meer omvattende uiteensetting.) 

1.11.3 Multisensories 

Oor die term multisensories voer Zukav en Francis, (2003:14) aan: ‘The five 
senses are a single system whose object of detection is the physical world but 
multisensory humans can detect more. They have hunches and insights and 
they see meaning in everyday circumstances, among other things. Within a 
few generations all humans will be multisensory.’ Die skrywers betoog dan dat 
die multisensoriese mens nie net die magte wil hê wat hy deur sy sensoriese 
vermoëns kan kry nie. 
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Die multisensoriese mens sien mag in ’n ander lig, naamlik om die mens in-
gestem te kry op die siel. Groter bewuswording moet plaasvind van die eks-
terne wêreld van die mens, maar ook van sy interne wêreld. Die mens is meer 
as net ensieme en molekules, meer as net liggaam en verstand. Mense het 
nie nodig om te glo dat hulle ’n siel het nie, hulle ervaar hulle is siel. ’n Vyf-
sensoriese wetenskap gaan van die veronderstelling uit dat die fisiese werk-
likheid bewustheid vorm, terwyl ’n multisensoriese wetenskap aanvaar dat be-
wustheid die fisiese werklikheid vorm. Multisensories is om instinktief te weet 
wat waarheid in eie konteks is. 

1.11.4 Middelkinderjare 

Die middelkinderjare is volgens Berk (2000:5) ’n belangrike ontwikkelingsfase. 
’…Middle childhood: from 6 – 11 years. These are the school years, a phase 
in which children learn about the wider world and master new responsibilities 
that increasingly resemble those they will perform as adults.’ 

Volgens Freud is dit die latente psigo-seksuele periode (Colman 2003:401). 

Volgens Piaget is dit die operasioneel-konkrete periode (Colman 2003:254). 

1.12 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die onderwerp van die navorsing bekend gestel as 
`multisensoriese waarneming'. Die doel van die navorsing is die ontwikkeling 
van `n Gestalt- terapeutiese program vir bewuste, multisensoriese waarne-
ming vir die kind in sy middelkinderjare Die motivering vir hierdie navorsings-
onderwerp is gegee waarna die stappe aangedui is wat geneem sal word vir 
`n kwalitatiewenavorsingsbenadering. Toegepaste navorsing word gebruik en 
die navorsingstrategie is gegronde teorie. Die navorsingsprosedure en werks-
wyse is uiteengesit. Toevallige monsterneming is gekies omdat die klem nie 
op die steekproef geplaas word nie. Etiese riglyne wat gevolg is, is neergelê 
en definisies van die hoofkonsepte is gegee.  `n Indeling van die beoogde na-
vorsingsverslag stel die eindproduk se inhoud voor. 

In hoofstuk 2 word die konsepte in Gestaltterapie behandel wat verband hou 
met die onderwerp van die navorsing. 
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HOOFSTUK 2 

2 KONSEPTE IN GESTALTTERAPIE 

Ten einde `n program binne die denkraamwerk van Gestaltterapie te kan ont-
wikkel, is dit nodig om eers die Gestaltterme te omskryf wat die aspekte ver-
woord wat in die program gebruik gaan word. Om hierdie rede word sekere 
konsepte bespreek wat in Gestaltterapie voorkom. Hierdie bespreking sluit nie 
alle Gestaltkonsepte in nie, maar slegs dié wat op die studie betrekking het. 
Van die konsepte wat bespreek word, kom nie direk in die navorsing voor nie 
maar skep die milieu wat as agtergrond dien vir die benadering tot sekere as-
pekte van die lewe wat in die navorsing vervat is. 

2.1 Konsep 

In die konteks van wetenskaplike teorie, is die begrip konsep deur Dubin voor-
gestel (De Vos 2002:29). Dubin maak die stelling dat vir aspekte van die 
wêreld wat ’n gegewe wetenskaplike dissipline konstitueer, moet daar terme 
beskikbaar wees om daardie aspekte mee aan te dui. Die terme wat die sake 
aandui waaroor die wetenskaplikes sinvol wil praat, is daardie wetenskap se 
konsepte. Konsepte is nie waar of vals nie, maar wel meer of minder 
betekenisvol. Dubin (soos aangehaal in De Vos 2002:29) haal Bergmann 
(1957) aan oor wanneer ’n konsep betekenisvol is: ‘A concept is significant if 
and only if it occurs, together with others, in statements of lawfulness that we 
have reason to believe are true.’ 

Konseptualisering is volgens De Vos (2002:30) die gedagteproses in ons ge-
dagte wanneer ons indrukke en persepsies versamel en hulle ooreenkomste 
waarneem en dan die ooreenkomste saamvoeg. So ontstaan ’n nuwe enkele 
gedagte wat die ooreenkomste uitdruk en dit ’n naam gee. As dit ’n naam het, 
word dit ’n konsep. As konsepte saamgevoeg word vir ’n spesifieke weten-
skaplike doel of vir ’n teoretiese raamwerk, dan is dit ’n konstruk. Die navorser 
gaan van die standpunt uit dat die verskillende konsepte wat hier bespreek 
word, saam die konstruk 'Gestalt' vorm. 

2.2 Die ontwikkeling van Gestaltkonsepte 

Freidrich Salomon Perls (1893 – 1970) word allerweë aanvaar as die belang-
rikste persoon ten opsigte van die grondleggiing en ontwikkeling van Gestalt-
terapie (Sills et al 1996:3,  McLeod 2003:161, Kaplan & Sadock 1993:228). 

Gestaltterapie, soos ander terapieë, het nie as ’n nuwe, oorspronklike konsep 
ontspring nie. Soos Perls het Gestaltterapie gegroei vanuit die reaksie teen 
sekere idees en die samevloeiing met en die uitbouing van ander idees. Om 



 1717

dit te verstaan, is dit nodig om Perls se lewensgeskiedenis in ’n voëlvlug in 
perspektief te neem. Perls het sy outobiografie in 1971 geskryf met die titel: 
`In and Out of the Garbage Pail' 

Perls is gebore in ’n Joodse gemeenskap in die buitewyke van Berlyn, Duits-
land op 8 Julie 1893. Hy was die derde kind van Amelia Rund en Nathan 
Perls. Nathan Perls was ’n wynhandelaar wat danksy finansiële sukses aan 
sy seun ’n gemaklike middelklasopvoeding kon gee (McLeod 2003:161). Die 
tema van polariteite het reeds in Perls se kinderlewe na vore gekom. Hy het  
nie gehou van sy oudste suster Elsje nie, maar was baie lief vir sy tweede 
suster Grete. In die ongelukkige huwelik van sy ouers het hy dikwels kant ge-
kies teen sy afwesige pa. Op 10 jaar het hy rebelerend gewonder of hy nie die 
kind van sy oom is nie. Hy het aktief betrokke geraak by die teater. In 1920 
het hy ’n M.D.-graad verwerf aan die Frederich Wilhelm-Universiteit. Alhoewel 
hy `n Ph.D.-graad ná sy naam gebruik het, het hy nooit die graad behaal nie: 
dit was ’n eretoekenning van die Western College of Psychoanalysis in Los 
Angeles. Hy het gestudeer aan die Weense en Berlynse Instituut vir Psigo-
analise. Hier het hy mense ontmoet soos Reich, Deustch,  Fernickel,  Horney, 
Adler, Jung, Federn, Schilder en Freud wat hom almal beïnvloed het. Daar 
was ook Gestalt-psigoloë soos Köhler, Wertheimer en Lewin wie se gedagtes 
in Perls se vorming meegewerk het. In 1926 was hy assistent vir Gelb en 
Goldstein by die Goldstein Institute for Brain Damaged Soldiers in Frankfurt. 
Hier het hy sy vrou, Laura Posner, ontmoet. Sy het ’n belangrike rol in Perls 
se lewe gespeel. Alhoewel hulle later, wat hulle huwelik betref, van mekaar 
vervreemd was, is sy nooit van Perls geskei nie. Sy het dwarsdeur 
meegewerk aan die teorievorming en vestiging van Gestaltpraktyk. Sy was ’n 
Gestaltpsigoloog met ’n D.Sc.-graad. Deur haar kontak met die eksistensiële 
teoloë Buber en Tillich is die fenomenologiese en eksistensiële invloede in 
Gestaltterapie versterk (Yontef, 1993:7). Hierdie invloede sou meehelp in die 
rebellie teen die Newtoniaanse positivisme waarvolgens waarneming en 
eksperiment die enigste bronne vir substansiële kennis is (Colman 2003:570). 

Tydens die opkoms van Hitler in Duitsland, het Perls na Holland geëmigreer 
en ’n jaar later na Suid-Afrika. In 1935 het hy die `South African Institute for 
Psychoanalysis' gestig. Hy het Smuts ontmoet wat in 1926 ’n boek geskryf het 
met die titel ’ Holisme en Evolusie.’ Hierin neem Smuts die standpunt in dat ’n 
lewende wese ’n geheel is en as ’n geheel bestudeer moet word. Die geheel 
beskik oor eienskappe wat nie ontdek kan word as die samestellende 
elemente afsonderlik bestudeer word nie (Sills et al 1996:6). Alhoewel die 
woord holisme die eerste keer deur Smuts gebruik is, is die konsep reeds 
deur Von Ehrenfels geformuleer in sy formulering van wat ’n Gestaltkwaliteit 
is. Uit laasgenoemde se werk ontstaan ’n psigologiese skool onder leiding van 
Wertheimer. Die lede van die skool het ’n elementepsigologie verwerp en het 
beweer dat ’n psigiese belewenis nie in elemente geanaliseer kan word nie 
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omdat dit ’n Gestalt is. Belangrike verteenwoordigers van die skool was 
Köhler, Koffka, en Lewin. Laura Perls was ’n Gestalt-psigoloog en het saam 
met Fritz Perls Gestaltpsigologie bestudeer. 

In 1946 het Perls Suid-Afrika verlaat en hom in die V.S.A. gevestig waar hy 
Paul Goodman ontmoet het. Saam het hulle die ‘New York Institute for Gestalt 
Therapy' in 1952 gestig. Hierdie gebeurtenis kan gesien word as die geboorte 
van Gestaltterapie. Aanvanklik het die terapie geen impak gehad nie. Perls 
het groepsamekomste begin aanbied in Cleveland, Detroit, Toronto en Miami. 
Ná 10 jaar het hy New York verlaat en na Miami verhuis. Hy was betrokke by 
die stigting van die `Cleveland Institute for Gestalt Therapy' in 1954. 
Goodman en Weiss het Perls bekend gestel aan die Oosterse spirituele tra-
disies. Perls het baie belang gestel in Zen-Boeddhisme (Sills et al:1996:6). 

Perls was sy lewe lank lief vir die teater. Alhoewel hy en Moreno, wat die stig-
ter van psigodrama was, nie mekaar op persoonlike vlak kon vind nie, was 
Perls tog baie aangetrokke tot Moreno se werk. Psigodrama het ’n belangrike 
plek ingeneem in Gestaltterapie (Sills et al1996:6). 

In 1942 het Perls se boek `Ego, Hunger and Aggression' in Suid-Afrika ver-
skyn. Saam met Hefferline en Goodman het hy in 1951 `Gestalt Therapy: 
Exitement and Growth in Personality' geskryf. Dit word ’n klassieke handboek 
in Gestaltterapie. In 1969 het Perls `Gestalt Therapy Verbatim' en `In and Out 
the Garbage Pail' gepubliseer. Ná sy dood het `The Gestalt Approach and 
Eyewitness to Therapy' in 1973 verskyn en in 1975 `Legacy from Fritz'. 

Ná Perls se dood het `n verdere ontwikkeling in Gestaltterapie plaasgevind. `n 
Groot bydrae hiertoe is gelewer deur Laura Perls, Fromm, Simkin, E. en M. 
Polster en Kepner (Sills et al 1996:7). 

Die terapeutiese benadering in Gestaltterapie het baie sagter geword. Dit 
word gekenmerk deur meer direkte selfuitdrukking deur die terapeut, meer 
klem op dialoog en minder gebruik van stereotipiese tegnieke. Toenemende 
klem word geplaas op beskrywing van karakterstrukture met gebruikmaking 
van psigoanalitiese formulering en groepprosesse. Daar word meer klem gelê  
op die verhouding, op self aanvaarding, en meer eksplisiete werk word met 
psigodinamiese temas gedoen. Daar word ook toenemend meer aandag ge-
gee aan teoretiese opleiding, teoriebou en kognitiewe werk in die algemeen. 

 Zinker verwoord die taak van die terapeut so: ‘The therapist creates an 
ambiance, a laboratory, a testing ground for the client's exploration of himself 
as a living organism. This is the therapist’s primary responsibility to his client’ 
(Zinker 1978:5). 

Corey (2004:300) haal M Polster (1997) aan om aan te dui dat Perls nie 
groepwerk gedoen het nie, maar eerder op ’n een tot een-basis gewerk het 
met ’n persoon, met die groep as toeskouers. Sy styl was konfronterend. 
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Gestaltpraktyk het volgens Yontef wegbeweeg het van die harde dramatiese 
styl van die sestiger- en sewentigerjare van die vorige eeu na ’n benadering 
wat beskryf word as `...combines sustained, emphatic inquiry with crisp, clear 
and relevant awareness focussing’ (Yontef 1999) soos aangehaal in Corey 
(2004:300). 

Corey (2004:300) verwys na die nuwere Gestalt- terapeutiese benadering as 
die Relasionele Gestaltterapie. Hy het gesê Erwing en Miriam Polster is hierin 
die leidende figure. As terapeute, supervisors en opleiers pas hulle ’n styl toe 
wat ondersteunend, aanvaardend en minder konfronterend is as wat die tradi-
sionele Gestaltterapie was soos dit deur Perls toegepas is. 

Die essensie van die Gestaltterapie van die dag word deur Corey (2004:300) 
saamgevat as ’...honoring and respecting resistance and supporting the client 
to become more aware of his/her experience without pushing or blaming.’ 
Cain (2002) soos aangehaal in Corey (2004:301) beskryf die skuiwe in die 
ontwikkeling van Gestaltterapie so: 

‘Since Perls’s death in 1970 the practice of Gestalt therapy has softened 
and shifted in its emphasis toward the quality of the therapist-client 
relationship, dialogue, emphatic attunement and tapping the client’s 
wisdom and resources. Also expansion of therapeutic styles and develop-
ment of theory, especially field theory and phenomenology.’ 

Die navorser het in hierdie navorsing gebruik gemaak van die resultate van 
die evolusie van Gestaltterapie. Gestaltgroepwerk en Gestaltspelterapie is 
hiervan uitstekende voorbeelde. 

 

2.3 Fenomenologie 

Ná hierdie oorsigtelike weergawe van die invloede wat meegewerk het tot die 
totstandkoming van die Gestaltkonsepte word sekere van die konsepte se in-
houd nou bespreek. 

Die inhoud van die konsep van fenomenologie is vir die navorsing oor 
multisensoriese waarneming van groot belang. In hierdie studie word van `n 
kwalitatiewe benadering gebruik gemaak en die navorsingstrategie is ge-
gronde teorie. Mark (1996) soos aangehaal in Fouché (2002:274) verduidelik 
dat gegronde teorie uitsluitend gerig is op ontwikkeling van teorie en nie op 
die toetsing daarvan nie. Volgens Creswell (1998) soos aangehaal in Fouché 
(2002:273) ontwikkel die navorser `n teorie wat `n aksie, interaksie of proses 
verduidelik. 

Multisensoriese waarneming is die fenomeen wat nagevors word in hierdie 
studie. Multisensoriese waarneming is die aksie, interaksie en proses wat in 
die teorie verduidelik moet word. 
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Baie na aan gegronde teorie lê die fenomenologiese benadering. Die produk 
van die fenomenologiese navorsing is `n beskrywing van die essensie van die 
ervaring wat bestudeer word. Die fenomenologie is daarom vir hierdie navor-
sing van groot belang. 

Fenomenologie beteken die leer oor fenomene of verskynsels. 

Fenomenologie is ’n benadering wat in 1901 deur die Duitse filosoof Edmund 
Husserl (1859-1938) bekendgestel is. Die fenomenoloog wil presies beskryf 
wat bewustelik ervaar word. Alle vorige verklarings, opvattings en interpreta-
sies word nie in ag geneem nie. Fenomenologie is ’n kwalitatiewe navorsing 
wat toegespits is op die analise van gedagte-ervaringe eerder as op gedrag 
(Colman 2003:553). 

In hierdie studie waarin multisensoriese waarneming nagegaan is, is die feno-
menologiese perspektief van belang omdat multisensoriese waarneming juis 
meer gedagte-ervaring is as gedrag. 

Die vier komponente van fenomenologie word deur Joyce et al (2003:16-23) 
beskryf as die tydelike opskorting van aannames en oordele, fenomenolo-
giese beskrywing, horisontalisme en aktiewe nuuskierigheid. Die betekenis 
hiervan word nou bespreek. 

Die waarnemer se aannames en oordele moet tydelik opgeskort word sodat 
die situasie gesien kan word asof vir die eerste keer. Dit word toegegee dat 
niemand vry kan wees van voorveronderstellings, houdings en reaksies nie. 
Die opskorting is eerder ’n bewuste poging om so naby as moontlik te bly by 
die nuutheid van die hier en die nou. Sodoende word die gevaar vermy van 
oorhaastige oordele te maak oor die betekenis van ’n persoon se unieke 
ervaring. 

Multisensoriese waarneming verskil van persoon tot persoon na gelang van 
die betekenis wat die waarnemer daaraan heg. Daarom is dit belangrik dat 
sowel die waarnemer as die navorser van daardie waarneming alle aannames 
uit die verlede en oordele wat daaruit voortvloei tydens die waarneming en die 
navorsing van die waarneming tydelik moet opskort. Slegs so kan multisenso-
riese waarneming betekenisvol ervaar word. Die standpunt vind ondersteu-
ning in Yalom (2002:46) se standpunt oor die hier-en-nou: `It is basically an 
ahistoric approach and de-emphazises...the patient`s historical past or events 
of his or her outside life’.  

2.3.1 Fenomenologiese beskrywing 

Met fenomenologiese beskrywing word bedoel dat die waarnemer moet bly by 
die bewustheid van wat onmiddellik waargeneem en beskryf word. Multi-
sensoriese waarneming kan slegs op hierdie wyse ervaar en nagevors word. 
Dit vereis aandag, ondersteuning en belangstelling. So word die kind gehelp 
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om nie interpretasies en aannames na vore te bring nie maar om volledig 
aandag te gee aan sy gevoelens en ervaring van sy waarneming. 

2.3.2 Horisontalisme 

Horisontalisme word deur Sills et al (1996:103) so beskou: 

‘The client’s experience is approached as if it were a jigsaw puzzle. Each 
piece is equally important in making the whole, even though it may be “just” 
a piece of sky rather than part of a person's face' 

Die waarde van horisontalisme is volgens Sills et al die volgende: 

• Dit laat terapeut en kliënt kyk na die geheel. 
• Dit bring die aspekte na vore wat ontbreek, wat die kliënt verswyg. 
• Dit laat die terapeut en die kliënt let op hul response teenoor mekaar. 
Dan kan met oordrag en teenoordrag gewerk word. Oordrag vind plaas 
waar die kliënt op die terapeut die gevoelens, gedagtes en reaksies oordra 
wat hy in die verlede teenoor iemand anders gehad het. Hy tree dan teen-
oor die terapeut op asof die terapeut die persoon uit sy verlede is. Teen-
oordrag is die reaksie van die terapeut op die kliënt se oordrag deurdat hy 
"in lyn" met die oordrag van die kliënt optree of in reaksie daarteen optree. 
Die belang van horisontalisme vir die nagaan van multisensoriese waarne-
ming, is dat hierdie waarneming nie net beperk is tot sekere sintuie wat 
van `n sigbare liggaamsdeel (oor, oog, neus, mond en vel) gebruik maak 
nie. Dit is eerder `n omvattende bewuswordingservaring wat betekenis gee 
aan elke gedeelte van die legkaart in die konteks van die totale prent. 

2.3.3 Aktiewe nuuskierigheid 

Aktiewe nuuskierigheid word deur Polster geag as een van die primêre vereis-
tes om terapie te kan doen. Hy beskryf dit as ‘to be able to be fascinated with 
the patient’ (Polster 1985 soos aangehaal in Joyce et al 2003:21). Joyce et al 
gee toe dat aktiewe nuuskierigheid nie deel is van die fenomenologiese 
metode nie, maar glo dit is ’n noodsaaklike deel van die rol van die Gestalt-
terapeut. Dit is die terapeut se geïnteresseerdheid in die veld van die kliënt 
wat die kliënt help om sy eie verstaan van die voorwerpe en gebeurtenisse in 
sy lewe te eksploreer en daaroor duidelikheid te kry. 

Joyce et al (2003:21) waarsku dat die vrae wat as gevolg van aktiewe nuus-
kierigheid gevra word, altyd soos volg behoort te wees: 

• navraag en nie ondervraging nie 
• oopeindevrae 
• vrae oor die proses en nie oor die inhoud nie 

Die navorser is van mening dat aktiewe nuuskierigheid `n bruikbare metode is 
om navraag te doen deur middel van oopeindevrae oor die proses van multi-
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sensoriese waarneming. Hierdeur kan die kind in `n veilige verhouding dit 
weergee wat hyself in sy waarneming ervaar het en aan homself bevestiging 
gee van die waarde van sy waarneming. 

Die inhoud van die konsep van fenomenologie kan saamgevat word as die 
studie oor waarneming. Hierdie waarneming sentreer op die presiese beskry-
wing van bewuste ervaring. Alle vooropgestelde menings, interpretasies en 
verduidelikings word tussen hakies geplaas. 

2.4 Veldteorie 

Vanuit `n multisensoriese perspektief is die fokus sowel op die enkele deeltjie 
wat nodig is vir die voltooiing van die onderdeel van die legkaart as op die 
groeiende geheel van die legkaart. Zukav (2000: 207-208) gebruik as meta-
foor `n bosbrand om die konsep te verduidelik. Die weerlig slaan die bos aan 
die brand. Wat dan duidelik waargeneem word, is die hoë vlamme en die 
swart gebrande stompe in die rook. Wat nie vyfsensories waargeneem kan 
word nie, is die proses van groei wat reeds begin het: `n kombers van mil-
joene sade wat as gevolg van die hitte oopgebars het en reeds in beginsel `n 
groen woud prosesmatig geskep het. In Gestalt word dieselfde konsep uitge-
druk in die veldteorie. 

Die wetenskaplike wêreldbeskouing wat die Gestalt- fenomenolgiese beskou-
ing onderlê, is die veldteorie (Corey 2004:303) Die veld is ’n geheel waar-
binne die dele in ’n direkte verhouding en reaksie teenoor mekaar staan. Elke 
deel word beïnvloed deur wat in die veld gebeur. Die fenomenologiese veld 
word gedefinieer deur die waarnemer en is net betekenisvol in die konteks 
van die verwysingsraamwerk van die waarnemer. 

Daar is vyf beginsels in veldteorie volgens Sills et al (1996:79 –82): 

2.4.1 Beginsel van organisasie 

Die konteks bepaal die betekenis van die fenomeen in die veld. Die veld word 
gesien volgens die waarnemer se behoefte en omstandighede. Die dood van 
`n staatsman sal vir sommige mense in `n land groot vreugde inhou en vir 
ander mense in dieselfde land diepe droefheid. Die waarnemer organiseer so 
die veld in vreugde of droefheid om so by sy behoefte aan te pas. In `n pro-
gram vir multisensoriese waarneming sal die bewusmaking van die beginsel 
van organisasie noodsaaklik wees. Slegs so kan die belewenis van `n ander 
mens wat van die waarnemer se belewenis verskil, begryp word en legitiem 
geag word. Sills et al (1996:70) beklemtoon hierdie beginsel: `... we need to 
allow the field to develop in order to understand...’ 
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2.4.2 Beginsel van gelyktydigheid 

Die hede is die enigste tyd waarin `n mens leef. Die verlede is verby en die 
toekoms het nog nie aangebreek nie. In hierdie sin gebeur alles op dieselfde 
tyd, naamlik nou. Die ervaring uit die verlede en die voorstelling van die toe-
koms word in die hede van nou beleef. Alles wat gebeur, gebeur gelyktydig. 
Net die teenswoordige veld van gedagtes en fantasieë, gebaseer op die per-
soon se geskiedenis van ander ervaringe wat ook deel word van die betrokke 
veld, kan verklaar hoe daardie persoon nou voel. Die verlede en toekoms het 
betekenis in die mate wat dit die hede beïnvloed (Sills et al 1996:79). 

 Die beginsel van gelyktydigheid geld net so in verband met multisensoriese 
waarneming. Waarneming deur voorgevoel of intuïsie word wel gevorm deur 
`n gevoel oor die toekoms en deur `n ervaring in die verlede, maar die voor-
gevoel of intuïsie self word nou ervaar. Die belangrikheid van hierdie beginsel 
is volgens Zukav & Francis ( 2002:93) onder andere daarin geleë dat as `n 
persoon bewus is in die teenwoordige tyd, het hy die opsie van mag. Hy is nie 
beperk tot die kontrole wat eksterne omstandighede oor hom het nie. Hy ont-
snap aan die noodwendigheid om as gevolg van eksterne omstandighede by-
voorbeeld kwaad of jaloers of bang te word en daarvolgens op te tree. Hy 
weet wat om te sê en te doen. 

2.4.3 Beginsel van uniekheid 

Elke persoon se ervaring is uniek. In Gestalt word nie simptome behandel nie, 
maar ’n unieke persoon word ontmoet en aan die persoon se unieke ervaring 
word aandag gegee. Waarneming is ook `n unieke ervaring wat saamhang 
met die waarnemer se unieke samestelling en lewensomstandighede.  Sills et 
al (1996:80) verwoord dit so:`The focus in Gestalt is upon what is. Any 
generalizations we make are movements away from this present ex-
periencing, this here-and-now awareness’. 

`n Program vir die bevordering van multisensoriese waarneming sal daarom 
ook ten doel moet hê om die kind te help om sy interne en eksterne gewaar-
wording te ag as sy eie proses waarmee hy mag rekening hou in sy besluit-
neming. Sodoende kan die kind homself beleef as die skepper van sy eie 
ervaring en dan daarvoor verantwoorfelikheid neem (Zukav & Francis 
2002:32). 

2.4.4 Beginsel van veranderende proses 

’n Gestaltterapeut het nie ’n statiese beeld van die kliënt nie. Niks is per-
manent nie – alles is in ’n proses van verandering. Gedrag word nie geëtiket-
teer as patologie nie, maar gesien as ’n kreatiewe aanpassing. 
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Waarneming verander ook gedurig. Al word dieselfde voorwerp of gebeure 
deur dieselfde persoon op verskillende tye waargeneem, sal die waarneming 
verskil omdat die waarnemer se eie proses gedurig verander. Met `n vyf-
sensoriese waarneming is die beeld redelik voorspelbaar. Die multisensoriese 
beeld is elke keer verrassend nuut. Zukav & Francis (2002:31) motiveer dit 
so: `The values, perceptions,and goals of the new human species do not 
emerge fully developed. We are all engaged in a process that is taking each 
of us to a fuller, richer, more comprehensive perception and understanding of 
ourselves and the Universe.’  

2.4.5 Beginsel van moontlike relevansie 

Die Gestaltterapeut sal alles wat in die terapeutiese sessie waargeneem 
word, se moontlike betekenis vir die geheel in gedagte hou. Die beginsel van 
moontlike relevansie is eintlik niks anders as bewuste waarneming nie en is 
daarom onontbeerlik in die proses van multisensoriese waarneming 

Veldteorie as `n Gestaltkonsep word deur Corey (2004:303) opgesom as dat 
die organisme gesien moet word in konteks as deel van `n gedurig verande-
rende veld. Alles is onderling verbind, vloeibaar en in `n proses. Hierby kan 
gevoeg word dat alles wat gebeur, altyd in die hede gebeur. 

Hierdie beginsels onderlê ook die proses van multisensoriese waarneming. 
Die afstand tussen die gebeure en die waarnemer val weg omdat intuïtiewe 
kennis direk is. In plaas van analisering van moontlikhede kom hier `n wete na 
vore. Dit gebeur in `n proses waar aan alles wat binne en buite die waar-
nemer gebeur, betekenis gegee word in onderlinge relevansie. `Multisensory 
perception and intuition are the same thing, but multisensory perception is a 
more accurate name... It is a very sophisticated system that allows you to see 
more than you can with your five senses’ (Zukav2000:26). Hoe hierdie aan-
dag gevorm word, staan bekend as die figuurformasieproses. 

2.5 Die figuurformasieproses 

Die Gestaltpsigoloë beskryf met die figuurformasieproses hoe die individu die 
omgewing van tyd tot tyd organiseer. In Gestaltterapie is die ongedifferen-
sieerde veld die agtergrond. Die  aandag word gefokus op een aspek en dit 
word die figuur teen die agtergrond. Die proses waarvolgens hierdie aandag 
gevorm word, word genoem figuurformasie (Corey 2004:302). Die behoefte 
van ’n individu op ’n gegewe moment beïnvloed die proses. Die individu se 
aandag sal fokus op die aspek wat kan bydra tot bevrediging van sy behoefte. 
Nadat die behoefte bevredig is, kom `n volgende behoefte na vore. Die fokus 
skuif dan na die aspek in die veld wat die waarnemer op daardie oomblik 
reken as relevant tot die bevrediging van die behoefte. 
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Vir multisensoriese waarneming is dit belangrik om bewustelik behoeftes waar 
te neem omdat `n behoefte die waarnemer sensitief maak vir wat hy waar-
neem en waarom die aandag op daardie moment juis op daardie aspek van 
die veld gefokus is. Behoeftes kom nie altyd enkelvoudig en duidelik omlyn na 
vore nie. Daarom is die bewustelike poging om vas te stel wat die behoefte 
presies is, alreeds `n multisensoriese waarneming. As die figuurformasie-
proses bewustelik plaasvind, kan dit kreatief geskied. So word die individu die 
kreatiewe skepper van sy omgewing. 

Ter illustrasie van die ontwrigting van die veld wat intree as die figuurfor-
masieproses onbewustelik verloop, dien die gebrek aan impulskontrole. Die 
aanleer van impulskontrole is noodsaaklik in die ontwikkelingsproses van `n 
kind. Woedebuie is die gevolg van `n kind se frustrasie omdat sy behoefte nie 
dadelik bevredig kan word nie. Die beginsel van moontlike relevansie gaan 
dan by die kind verlore. Die veld vereng tot net die eie behoefte. 

Multisensoriese waarneming bring mee dat alle fenomene in die veld gesien 
word as deel van die totale organisasie. `Before you can change the way you 
process energy, you must become aware of how you are processing it. That is 
what your emotions tell you’ (Zukav &.Francis 2002:60).                     

Organismes het die vermoë om hulle self te reguleer. Dit staan bekend as 
organismiese selfregulering. Hieraan word nou aandag gegee. 

2.6 Organismiese selfregulering 

Figuurformasie is verweef in die konsep van die organismiese selfregulering 
wat die verhouding tussen die individu en die omgewing beskryf. As die 
ekwilibrium versteur is deurdat ’n behoefte, sensasie of ’n belangstelling ont-
staan, sal die organisme die middele aantoon wat nodig is om die behoefte te 
bevredig. Organismes doen hul bes om hulself te reguleer gegewe hulle eie 
vermoë en die omgewing se bronne. So neem die individu aksie en maak 
kontakte wat sowel die ekwilibrium herstel as groei en verandering teweeg-
bring (Corey 2004:303). 

Vir hierdie verandering en groei is dit nodig dat die organisme sy eie vermoë 
sal herken en erken ten einde daarvan gebruik te kan maak. `n Multisenso-
riese program kan aangewend word om die kind hiertoe in staat te stel. In `n 
wyer konteks sal die organisme self die middele aantoon wat nodig is om in `n 
sekere ontwikkelingsvlak die ontwikkeling te laat plaasvind. In die verband 
kom Zukav (1991:13) tot die gevolgtrekking: `Multisensory is not better than 
five-sensory. It is simply more appropriate now. As one system of human ex-
perience winds down and another, more advanced system emerges, the older 
system may appear by comparison to be lacking opportunity...' 
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2.7 Die eksistensiële perspektief 

Die woord eksistensie se letterlike betekenis is om `buite' of `uitstaande' te 
wees. Skrywers vanuit `n eksistensialistiese perspektief vanaf 1920 tot in 
1940 beskou die mens as uitstaande teenoor alle fenomene. As `n mens aan-
dag aan `n ander fenomeen gee, dan staan daardie fenomeen ook uit teenoor 
die agtergrond. Die konsep van eksistensialisme staan in ’n dialektiese polari-
sasie tot die konsep van die veldteorie. Waar laasgenoemde die eenheid en 
verbondenheid van alles benadruk, lê die klem by die eksistensialisme op die 
feit dat ’n individu fundamenteel apart en alleen is (Sills et al 1996:5). Dit 
beteken vryheid van bande en bindinge. Dit kan lei tot totale eensaamheid of 
tot ’n outentieke lewe waarin ’n mens verantwoordelikheid neem vir die bete-
kenis wat hy aan sy lewe gee. 

Terapeuties kan die eksistensiële vrae soos `Wat is die sin van die lewe?,' 
`Wat is my roeping?' in ’n nuwe konteks geplaas word, naamlik dat ’n mens 
nie nodig het om te wag vir dit wat die omgewing hom kan bied of van hom 
weerhou nie, maar self die skepper van sy omgewing kan wees. Yontef 
(1993:3) ondersteun hierdie standpunt: 'The existential view holds that people 
are endlessly remaking or discovering themselves. There is no essence of 
human nature to be discovered once and for all. There are always new 
horizons, new problems, new opportunities'. 

Daar moet van oomblik tot oomblik besluite geneem word deur die mens. 
Deur hierdie besluite skep die mens sy ervaring. Om ingeligte besluite te kan 
neem, is dus eksistensieel belangrik vir die individu. Deel van die mens se uit-
staande of eksistensiële situasie is die inligtingbronne waaroor hy beskik. `n 
Deel van hierdie inligtingbronne is die mens se intuïtiewe kennis. Volgens 
Zukav (1991:81) beskou die vyf sensoriese persoonlikheid intuïsie as toeval-
lige impulse en word dit nie geag as kennis waarop besluite geneem kan word 
nie. Vir die multisensoriese persoonlikheid is intuïtiewe kennis `n begeleiden-
de insig wat die mens vanaf sy oorsprong begelei het op sy pad van ontwikke-
ling. 

Eksistensialisme soos hier kortliks weergegee, lê dus die klem op die 
volgende aspekte: Die mens is `n individu. Die wete kan vertolk word as 
eensaamheid of as vryheid. Die besef van vryheid hang saam met die besef 
van verantwoordelikheid. Indien `n mens verantwoordelikheid vir sy lewe 
neem, lei hy `n outentieke lewe waar hy self betekenis aan sy lewe gee. Die 
geleenthede is onbeperk. Om ingeligte besluite te kan neem, is eksistensie 
belangrik vir die mens. Deel van die mens se eksistensiële situasie is die 
inligtingbronne waaroor hy beskik. 

Een van die wyses waarop `n mens hierdie inligting kan verkry, is in `n 
ontmoeting met `n ander mens. Hierdie ontmoeting kan plaasvind deur 
dialoog wat vervolgens bespreek word. 
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2.8 Dialoog 

Die eksistensiële filosoof, Martin Buber, het volgens Sills et al (1996:18) ge-
worstel met die vraag wat nodig is vir mense se psigiese groei. Hy kom tot die 
gevolgtrekking dat die ontwikkeling plaasvind in die ruimte van ’n outentieke 
ontmoeting tussen twee mense. Hierdie ontmoeting moet openlik en sonder 
verdediging wees. Die ontmoeting moet in volledige bewustheid van beide se 
uniekheid en verbintenis met mekaar plaasvind. Verhoudings groei volgens 
Yontef (1993:3) uit kontak. Uit kontak word ook identiteite gevorm. Kontak is 
die ervaring van die grens tussen `ek' en `nie ek'. Dit is ’n interaksie waarin al-
bei se selfidentiteit behou word. Buber (2002:116) gebruik as voorbeeld van 
die begeleidende kennis vanuit `n dialogiese verhouding kinders wat in die 
nag in hul bed nie bang is vir die eensaamheid van die nag nie. Hulle weet dat 
hulle deurlopend in `n dialogiese verhouding met hul ma is. Hy beskryf dit so: 
`In face of the lonely night which threatens to invade, they lie preserved and 
guarded, invulnerable, clad in the silver mail of trust.` 

In dialoog, as middel tot kontak, ontstaan daar ’n I-Thou-verhouding (sonder 
beoordeling of benutting) of ’n I-It-verhouding (waar die een die ander as 
agent of middel sien). Vir Gestaltterapie is die I–Thou-verhouding in die dia-
loog van groot belang vir groei en verandering. Yontef (1993:4) wys op vier 
kenmerke van die dialoog in die terapeutiese verhouding in Gestaltterapie: in-
sluiting, teenwoordigheid, verbintenis en dialoog word gelewe. Die vier ken-
merke word kortliks bespreek. 

2.8.1 Insluiting 

Insluiting beteken om so ver as moontlik die ander persoon se wêreld te gaan 
besoek, sonder veroordeling, analisering of interpretering en terselfdertyd in 
staat te wees om ’n bewussyn van eie outonome teenwoordigheid te behou. 
Dit is ’n eksistensiële en interpersoonlike toepassing van die fenomenologiese 
vertroue in die onmiddellike ervaring. Insluiting voorsien ’n veilige omgewing 
waarin ’n mens fenomenologies kan werk. Deur kommunikasie en verstaan 
van die individu se ervaring word sy selfbewussyn opgeskerp. 

2.8.2 Teenwoordigheid 

Volgens Sills et al (1996:110-111) hou teenwoordigheid in die dialoog in dat 
die terapeut bereid moet wees om die kliënt eerlik te ontmoet. Die terapeut 
moet bewus wees van sy eie gedagtes en gevoelens en van sy gedrag in 
reaksie op sy gedagtes en gevoelens. Hy moet bewus wees van die ver-
houding wat ontwikkel tussen hom en die kliënt. Yontef (1993:4) is van me-
ning dat die terapeut dit alles ook aan die kliënt moet sê sodat dit ’n model-
lering word van fenomenologiese rapportering. Dit skep by die kliënt ’n gevoel 
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van vertroue en so word die onmiddellike ervaring gebruik om bewustheid te 
verhoog. 

2.8.3 Verbintenis tot dialoog 

Yontef (1993:4) wys daarop dat die kontak nie op ’n manipulerende wyse deur 
die terapeut bewerk moet word nie. Kontak is eerder ’n gebeurtenis wat plaas-
vind in die interaksie tussen twee mense. Die interaksie is `n interne gebeur-
tenis wat nie altyd vyfsensories waarneembaar is nie. Die betrokkenes is nie 
daarop ingestel om mekaar te oortuig en so eksterne mag te verkry nie. In-
dien daar `n wedersydse verbintenis tot dialoog is, sal die proses self die no-
dige uitkoms lewer. 

2.8.4 Dialoog word gelewe 

Dialoog is nie net in woorde nie. Dialoog kan enige modaliteit wees wat die 
energie uitdruk en laat beweeg tussen die deelnemers soos dans, sing en 
woorde. 

Die aard en funksie van dialoog kan soos volg saamgevat word: 

Dialoog is `n sintuig in multisensoriese waarneming. Dialoog is nie die uitruil 
van standpunte nie. Dialoog is `n gebeurtenis wat alleen op multisensoriese 
vlak ervaar kan word. Vir hierdie standpunt word ondersteuning gevind in wat 
Buber (2002:117) as kenmerkend van `n dialoog beskou: 

`I have called this form abstract, not as though its basic experience lacked 
immediacy, but because it is related to man only as a spiritual person and 
is bound to leave out the full reality of his being and life.` 

2.9 Bewustheid 

In die program word die dialoog as eksperiment uitgewerk. Multisensoriese 
waarneming is `n latente vermoë van alle mense. Hierdie vermoë word geak-
tiveer deur bewustelik te lewe. Daarom is bewustheid `n belangrike konsep vir 
hierdie navorsing. 

2.9.1 Omskrywing 

Alhoewel al die Gestaltkonsepte in onderlinge verweefdheid saam die Gestalt 
van Gestalt vorm, is die Gestaltkonsep van bewustheid vir hierdie navorsing 
van sentrale belang. In die motivering vir die gebruik van die woord Gestalt vir 
die nuwe terapie, skryf Perls, Hefferline & Goodman (1996:viii) dat alhoewel 
daar gebruik gemaak word van Freudiaanse en para-Freudiaanse psigo-
analitiese en ander teorieë, is geeneen van die teorieë net so oorgeneem nie. 
Alles is krities nagegaan en georganiseer in ’n nuwe geheel –  ’n omvattende 
teorie. In hierdie proses het dit na vore gekom dat die belangstelling van 
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psigiatrie moet skuif van die verheerliking van die onbekende, van die ‘on-
bewuste’ na die probleme en die fenomenologie van bewustheid. Die vraag 
moet wees watter funksies opereer in bewustheid en hoe het funksies wat net 
in ’n staat van bewustheid suksesvol kan funksioneer, hulle funksie verloor? 
Perls et al (1996:viii) omskryf dan bewustheid so: ‘Awareness is characterized 
by contact, by sensing, by exitement and by Gestalt formation. It’s adequate 
functioning is the realm of normal psychology; any disturbance comes under 
the heading of psychopathology.` 

Die definisie van bewustheid wat Yontef (1993) soos aangehaal in Joyce et al 
(2001:27) gee, is: ‘Awareness is a form of experience which can be loosely 
defined as being in touch with one’s own existence, with what is…the person 
who is aware knows what he does, how he does it, that he has alternatives 
and that he chooses to be as he is.’ 

Sills et al (1996:22) stel dat bewustheid die hart van sowel die teorie as die 
praktyk van Gestaltterapie is. Om bewus te wees, hou in om die eienskappe 
terug te eis wat verloor is, in onbruik geraak het (soos intuïsie) of onderdruk is 
(soos gevoelens en gedagtes wat onaanvaarbaar voorgekom het). Die onteie-
ning is volgens die skrywers dikwels onbewus. Dit is dus ’n onbewuste pro-
ses. Gestaltterapie kan hierdie proses omskakel sodat mense bewustelik kan 
terugneem wat hul onbewustelik ontneem is. 

Sills et al (1996:23) haal Polster & Polster (1973) aan: `We... try to bring into 
awareness that self which has been ‘betrayed’. Hierdie beskrywing van die 
doel van Gestalt beskryf presies die doel van `n program om die multisenso-
riese waarnemingsvermoë van die kind te bevestig. 

Multisensoriese waarneming is nie `n nuwe vermoë wat aangeleer moet word 
nie. Dit is `n vermoë wat alle mense van nature besit. Hierdie vermoë het on-
bewustelik in onbruik verval en kan weer bewustelik teruggeneem word. 

2.9.2 Die sones van bewustheid 

Daar is drie sones van bewustheid. Joyce et al (2003:30-40) vat dit soos volg 
saam: 

2.9.2.1 Die binnesone 

Dit verwys na die binnewêreld van die individu. Hierdie sone sluit sowel fisie-
se sensasies as gevoelens en emosies in. Fisiese bewustheid is bewustheid 
van spierspanning, hartklop, asemhaling en ook die vermenging van liggaam-
like sensasies en gevoelens. Sills et al (1996:24-27) bespreek onder emosies 
in die binne sone emosies soos blydskap, hartseer, woede, vrees en nuus-
kierigheid. 
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As die persoon wat die emosies ervaar die betekenis van die emosies vir sy 
lewe op daardie oomblik en op daardie plek bewustelik sou vasstel, dan word 
sy emosies multisensories aangewend. So sou die gewaarwording van blyd-
skap en nuuskierigheid `n aanduiding kan wees dat die energievloei sodanig 
is dat die aksie voortgesit kan word. Net so sou hartseer, woede en vrees `n 
aanduiding kan wees dat die energie geblokkeer word en dat aksie in die lig 
van die inligting geneem kan word. 

2.9.2.2 Die buitesone 

Dis die kontak met die buitewêreld. Dit sluit alle gedrag, woorde en dade in. 
Dit sluit ook al die kontakfunksies van al vyf sintuie in. Joyce et al (2003:31) 
wys daarop dat een van die redes waarom dit belangrik is om te fokus op die 
buitesone is om bewus te wees van die keuses oor gedrag. Om gedrags-
veranderinge te maak, moet die persoon bewus word van wat hy gewoonlik 
doen en van die gevolge daarvan op ander mense en op homself. Hierdie 
proses is `n multisensoriese proses. Daar word van sowel die vyf sintuie as 
van herinnering en aanvoeling oor verhoudinge gebruik gemaak om besluite 
te neem. 

2.9.2.3 Die middelsone 

Die middelsone bevat die denke, herinneringe, fantasieë en verwagtinge van 
’n persoon. Dit is die manier waarop die mens sin maak uit die boodskappe 
van interne stimuli en eksterne stimuli. Dit vervul die rol van onderhandelaar 
tussen die binne- en die buitesone. Een van die belangrikste funksies van 
hierdie sone is om die ervarings so te organiseer dat ’n kognitiewe en emo-
sionele begrip gevorm kan word. ’n Verdere funksie van hierdie sone is om te 
voorspel, te beplan, voorstellings te maak, kreatief te wees en bewuste 
keuses te maak. 

Uit hierdie sone kom die selfbeperkende opvattings oor sigself, rigiede ma-
niere van wêreldbeskouing en die geneigdheid om die teenswoordige tyd te 
vul met gedagtes oor die verlede of die toekoms. Hier word ervaringe 
geëtiketteer en dit bepaal hoe die persoon daaroor gaan voel. In die praktyk 
beweeg die gesonde persoon heen en weer tussen die sones. As bewustheid 
in een spesifieke sone ‘oorlaai’ word, word die funksionering ongebalanseerd 
met problematiese gevolge. 

Dit is in hierdie sone waar multisensoriese waarneming by uitstek 
funksioneer. Dit vind plaas in die organisering van ervarings om `n kognitiewe 
en emosionele begrip te vorm, te voorspel, te beplan,voorstellings te maak, 
kreatief te wees en bewuste keuses te maak. 
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Hierdie sone is ook die sone waar die denkfout gemaak word dat multisenso-
riese vermoëns nie vertrou kan word nie. Dit vind plaas deur selfbeperkende 
opvattings oor sigself en rigiede wêreldbeskouings. 

2.9.3 Relasionele bewustheid 

Relasionele bewustheid is die wyse waarop die terapeut en die kliënt hul ver-
houding kan gebruik om al die sones van bewustheid te verken. Die terapeut 
doen dit deur alles wat hy waarneem en ervaar te reflekteer. 

2.9.4 Die siklus van bewustheid 

Die siklus begin met sensasie (honger). Die organisme word bewus van die 
sensasie waardeur die sensoriese meganisme ’n naam gegee word en be-
skryf kan word. Bewustheid bring ook die begrip van wat nodig is om die be-
hoefte (honger) te bevredig. Dit veroorsaak opgewondenheid of die mobilise-
ring van energie. Dit lei tot die volgende stadium, naamlik aksie (opstaan). Die 
aksie loop uit op kontak (eet) wat die behoefte (honger) bevredig. Ontspan-
ning en bevrediging volg, wat lei tot ekwilibrium. Joyce et al (2003:34) stel dit 
grafies in Doiagram 1voor: 
Diagram 1: Siklus van bewustheid 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psigologiese probleme ontstaan as die bewustheidsiklus onderbreek word en 
die kliënt ’n gewoonte daarvan maak om op ’n spesifieke stadium die siklus te 
onderbreek en onvoltooid te laat. Dit word ’n onbewuste optrede wat dan pre-
senteer in ’n simptoom. Terapie sou dan wees om die kliënt bewus te maak 
van die neiging om die siklus te onderbreek en om hom te help om die siklus 
te voltooi in soortgelyke situasies (Joyce et al 2003:35). 
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Yontef (1993:11) se mening hieroor is: ‘Aware contact creates new, meaning-
ful wholes and thus is in itself an integration of a problem.’ Yontef gaan voort 
deur aan te toon dat effektiewe bewustheid gegrond is in en geaktiveer word 
deur die dominante behoefte van die organisme. Dit sluit nie alleen selfkennis 
in nie, maar ook ’n direkte kennis van die situasie en hoe die self in die 
situasie is. Enige ontkenning van die situasie en die eise daarvan of van eie 
behoeftes en die reaksie daarop, is ’n versteuring van die bewustheid. 
Betekenisvolle bewustheid is ’n bewustheid van ’n self in die wêreld in dialoog 
met die wêreld en met bewustheid van ander. Die bewustheid is nie ’n inwen-
dige gefokuste introspeksie nie. 

‘Awareness is accompanied by owing that is, the process of knowing one’s 
control over, choice of and responsibility for one’s own behaviour and 
feelings…Awareness is cognitive, sensory and effective’ (Yontef, 1993:11). 

Die ervaring van bewustheid is altyd `hier en nou', alhoewel die inhoud van 
bewustheid op ’n ander tyd of plek mag wees. Die daad van onthou is nou, 
die inhoud wat onthou word, is nie nou nie. 

Volgens Yontef (1993:12) skakel bewustheid selfverwerping uit: ‘People 
according to Gestalt therapy are responsible (response-able) that is, they are 
the primary agents in determining their own behaviour. When people confuse 
responsibility with blaming and shoulds, they pressurize and push them-
selves, they "try" and are not integrated and spontaneous.’ 

Gestaltterapeute ag mense in staat om verantwoordelikheid te neem vir die 
keuses wat hul maak en ook verantwoordelik vir die gevolge van die keuses. 

Zukav (1991:30) se stelling oor die multisensoriese persoonlikheid vind hierby 
aansluiting: 

`As a personality becomes multisensory, its intuitions – its hunches and 
subtle feelings – become important to it. It senses things about itself, other 
people, and the situations in which it finds itself that it cannot justify on the 
basis of the information that it's five senses can provide.` 

Die reaksie is dan nie slegs gegrond op die inligting wat deur die vyf sintuie 
waargeneem is nie, maar ook op die intensie wat daaragter lê. Dit is juis een 
van die vermoëns wat `n kind in die middelkinderjare ontwikkel, naamlik die 
vermoë om nie net die inhoud van `n persoon se optrede waar te neem nie 
maar ook die bedoeling wat soms selfs verskuil is agter die optrede 
(Berk:2000:468). 

Die navorser is bewus dat hierdie bespreking van bewustheid onvolledig is. 
Bewustheid is selfs binne die beperking van Gestaltterapie nie volledig weer 
te gee nie. 

Chalmers (1995:200) is van mening dat `Consciousness poses the most 
baffling problems in the science of the mind. There is nothing that we know 
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more intimately than conscious experience, but there is nothing that is harder 
to explain'. 

Samevattend kan gekonkludeer word dat bewustheid `n vorm van ervaring is. 
Dit beteken vir die individu om in voeling te wees met sy eie bestaan, om te 
weet wat hy doen, hoe hy dit doen en dat hy oor alternatiewe beskik maar 
gekies het om te wees soos hy is. Om holistiese bewustheid te herstel, is dit 
nodig om in die hier en nou te bly, bewustheid van voortgaande ervaringe op 
te skerp en uit te brei en om te fokus op wat geminimaliseer of vermy word. 
Dit is gesond om tussen die binne-, buite- en middelsones van bewustheid te 
beweeg. Die vloei van bewustheid kan metafories beskryf word as `n siklus 
van ervaring. 

`n Kind het grenslose bewustheid wat dikwels in die volwasse lewe verlore 
gaan. Joyce et al (2003:27) is van mening dat `most of this loss of “newness” 
is due to fixed Gestalts that limit awareness, and the interference of thoughts 
and memories of the past or anticipationce of the future.’ 

`n Gestaltspelterapieprogram vir kinders in die middelkinderjare kan `n middel 
wees om te verhoed dat vaste Gestalte ontwikkel wat bewustheid sal beperk. 

2.10 Die aard van die organisme 

Hoe hierdie mens wat bewussyn het, daar uitsien, word vervolgens onder die 
aard van die organisme bespreek. 
  
Perls (1969:27) haal Wertheimer se formulering van Gestaltteorie aan: 'There 
are wholes, the behaviour which is not deteremined by that of their individual 
elements, but where the part-processes are themselves determined by the in-
trinsic nature of the whole'. Volgens Perls is menslike wesens saamgevoegde 
organismes wat altyd as ’n eenheid funksioneer. Daar is nie ’n `Ek' wat ’n lig-
gaam, denke en siel het nie, maar ’n `Ons' wat as organismes bestaan. Die 
gesonde organisme ervaar gevoelens, dink en handel. Liggaam, denke en 
siel is aspekte van die hele organisme (Perls,1973:13-14). 

Zukav (1991:27) stem met Perls se stelling saam as hy sy mening oor die 
groter dinamiese sisteem van `n mens so formuleer: `The perceptions of a 
multi sensory human extend beyond physical reality to the lager dynamical 
systems of which our physical reality is a part. The multi sensory human is 
able to perceive, and to appreciate, the role that our physical reality plays in a 
larger picture of evolution, and the dynamics by which our physical reality is 
created and sustained. This realm is invisible to the five-sensory human'. 

2.11 Die werklikheid 

Uit bogenoemde blyk dit dat Perls en Zukav die menslike wese sien as `n 
saamgevoegde organisme wat as eenheid funksioneer. Liggaam, denke en 
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siel is aspekte van die hele organisme. Daar is egter volgens Zukav `n groter 
dinamiese sisteem waardeur ons fisiese werklikheid geskep en in stand ge-
hou word. 

Dit is nou nodig om te kyk hoe die werklikheid vanuit `n Gestaltperspektief 
gesien word en watter raakpunte dit het met `n multisensoriese siening van 
die werklikheid. 
 
Perls se konsep van die werklikheid is fenomenologies. Hiervolgens is die 
organisme nie selfgenoegsaam nie. Die organisme is voortdurend in inter-
aksie met sy omgewing. In die proses om balans te verkry in verhouding tot 
die eise van die omgewing, is die organisme ’n aktiewe waarnemer en organi-
seerder van sy omgewing. 

`For our purposes we assume there is an objective world from which the 
individual creates his subjective world; parts of the absolute world are 
selected according to our interest, but this selection is limited by our tools 
of perception, and by social and economic inhibitions…the reality that mat-
ters is the reality of interests – the internal not the external reality' 
(Perls1947:38-40). 

Yalom (2002:127) maak `n verdere onderskeid tussen die interne en eksterne 
wêreld. Hy noem dit twee modi van eksistensie: die alledaagse en die ontolo-
giese. In die alledaagse bestaan is die fokus op die materie. In die ontologie-
se bestaan is die fokus op die werklikheid wat agter die alledaagse bestaan 
is. Die ontologiese bestaan is nie `n doel op sigself nie. Die ontologiese be-
staan is die toestand wat ideaal is vir persoonlike groei en verandering. 

Zukav(1991:111-118) is van mening dat daar nie `n universeel geldende sie-
ning van die werklikheid kan bestaan nie. Elke individu het `n eie belewenis 
van die werklikheid. Hoe hy die werklikheid gaan beskou, hang af van sy 
ervaring van die werklikheid. Sy ervaring word geskep deur die besluite wat 
hy neem. Die werklikheid is `n veellaag-skepping. 

Die eerste laag word gevorm deur die persoon se persoonlike lewe. Besluit-
neming is hier hoogs effektief. Wat ookal besluit word, word direk ervaar. Die 
tweede laag van die werklikheid is die gesin. Die besluitneming van die ge-
sinslede het `n wedersydse invloed op die individue in die gesin. Die vader se 
chemiese afhanklikheid sal `n invloed hê op die belewing van die werklikheid 
deur die gesinslede. Hoe verder die individu in die verskillende lae van die 
werklikheid inbeweeg, hoe meer beweeg hy in `n kollektiewe persepsie en 
belewenis van die wêreld in. Die lae van die werklikheid word al meer inklusief 
en onpersoonlik. Die dinamika van die groep beweeg deur die hele groep. 

Die raakpunte tussen die drie sienings oor die werklikheid wat hier weer ge-
gee is, is die volgende: Die konsep van die werklikheid is fenomenologies. Die 
individu moet verantwoordelikheid neem vir die werklikheid wat hy skep. Die 
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beperking van die individu se skeppingsvermoë, is onder andere sy beperkte 
`tools of perception'. `n Gestalt- spelterapeutiese program vir multisensoriese 
waarneming blyk ook hieruit nodig te wees vir groei en verandering. 

Hoe hierdie groei en verandering plaasvind, word nou bespreek. 

2.12 Die kontakgrens 

Die organisme en die omgewing bestaan in `n wedersydse of dialektiese ver-
houding. Die organisme moet die bevrediging van sy behoeftes verkry in die 
omgewing. Die organisme reik uit na die wêreld om dit te doen deur die sen-
soriese proses van manipulasie. Die punt van interaksie tussen die organisme 
en die omgewing, is die kontakgrens. Perls wys daarop dat `experience 
occurs at the boundary between the organism and its enviroment.' (Perls et al 
1996:117). 

By Zukav is die kontakgrens nie geleë tussen die organisme en die omgewing 
nie. Die grens is tussen die persoonlikheid en die siel. Die persoonlikheid is 
die deel van die mens wat in die tyd gebore is, in die tyd lewe en in die tyd 
sterwe. Om `n mens  te wees, is om `n persoonlikheid  te hê. Die persoonlik-
heid, soos die liggaam, is die voertuig van ontwikkeling. Die proses vind plaas 
deur die besluite en die aksies wat die individu neem. So word daar elke 
moment intensies gekies wat die individu se ervaring gaan vorm. Hierop fokus 
die individu dan sy aandag. Hierdie keuses beïnvloed die proses van ontwik-
keling. Die siel is die deel van die mens wat onsterflik is. Soos `n persoonlik-
heid het elke individu ook `n siel. Die mens wat in sy waarneming beperk is tot 
`n vyf sensoriese waarneming is nie bewus van sy siel nie en kan daarom nie 
die siel se invloed herken nie (Zukav:1991: 29-30). Dit maak `n program vir 
die bewusmaking van multisensoriese waarneming noodsaaklik. 

Hier is aangedui dat psigologiese ontwikkeling plaasvind by die kontakgrens 
tussen die individu en die omgewing (Gestalt) of die persoonlikheid en die siel 
(Zukav). Besluite en optrede word voorafgegaan deur `n intensie. So bepaal 
intensies en besluite die individu se ervaring en ontwikkeling. Dit beklemtoon 
die belangrikheid van die individu se bewuste intensie of bedoeling met ak-
sies. Intensies word gereflekteer in emosies. Daarom word emosies nou be-
spreek. 

2.13 Emosies 

Die energie vir emosies is afkomstig van die opwindende afwagting wat in-
herent in elke lewende organisme teenwoordig is. Hierdie opgewonde afwag-
ting word getransformeer in spesifieke emosies in ooreenstemming met die 
situasie. `Experiencing the organism/environment field under the aspect of 
value is what constitutes emotion. By such a definition emotion is a continous 
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process, since every instant of one’s life carries in some degree a feeling – 
tone of pleasantness unpleasantness' (Perls et al 1996:95). Perls et al gaan 
voort deur te beweer dat die moderne mens hierdie kontinuïteit van 
emosionele ervaring onderdruk. Om nie daarvan bewus te wees nie, word 
emosies geag as ’n soort van periodieke opwelling wat in iemand se optrede 
gekontroleer moet word. Mense poog om situasies te vermy waarin die opwel-
ling voorkom. Hierteenoor meen Perls et al dat emosies die organisme se 
direkte berekende ervaring van die organisme in kontak met die omgewing is. 
Emosies word nie bemiddel deur gedagtes en verbale oordele nie, maar is 
onmiddellik en direk. Daarom is emosies ’n belangrike regulering van optrede. 
Emosies voorsien nie net die basis van bewustheid van wat belangrik is nie, 
maar verskaf ook energie vir toepaslike optrede. As die energie nie dadelik 
beskikbaar is nie, verskaf dit die rigting waarin dit gesoek moet word. 

'In primitive undifferentiated form, emotion is simply exitement, the 
heightened metabolic activity and increased energy mobilization which is 
the organism’s response to experience novel or stimulating situations' 
(Perls et al 1996:95). 

Die skrywers toon dan verder aan dat by die pasgebore baba die respons 
massief en relatief ongekontroleerd is. Wanneer die kind geleidelik die dele 
van sy lewe differensieer, kry dit name as spesifieke emosies. Emosies is op 
sigself nie vaag nie, maar is net so skerp gedifferensieerd in struktuur en 
funksie as die persoon wat die emosie beleef. As iemand sy emosies beleef 
as verwarrend en kru dan is dit beskrywings wat ook op hom van toepassing 
is. 

Emosies is unieke voorsieners van belewenis waarvoor daar geen substituut 
bestaan nie. Emosies is die manier waarop ’n mens bewus word van wat vir 
hom belangrik is . Hierdie funksie van emosies is in die samelewing negatief 
waardeer. Kalmte is gesien as ’n talent. Kalmte of om geen emosie te wys 
nie, is dikwels om ander mense te bedrieg en nie die boodskap van die ware 
gevoelens deur te gee nie. Perls et al (1996:96) is van mening dat dit miskien 
lonend kan wees as dit teenoor vyande is, maar as dit ’n ontkenning in sigself 
is, behandel die persoon homself as ’n vyand en ontken hy die bewustheid 
van die werklike gebeure. Emosies is nooit afwesig nie. Skynbare ongevoelig-
heid is so ’n sterk emosie dat dit eintlik uit bewustheid uitgesluit word. Hierdie 
gedrag word van ouers na kinders oorgedra. 

‘Because of the discomfort which they produce in grown-ups who are working 
hard to squelch awareness of their own emotions, the emotions of children 
are not permitted to undergo natural development and differentiation' (Perls et 
al 1996:96). Die kind word dan geleer om sterk emosies te onderdruk met die 
vertoon van ‘konvensionele’ selfkontrole. Dit word grootliks verkry deur die 
eksterne wêreld te beklemtoon as die werklikheid terwyl die aansporing van 
die organismiese behoeftes wat bewusgemaak word deur emosies, afgemaak 
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word as nie werklik nie. 'The child “adjust” to this unremitting pressure by 
dulling his body-sense and then devoting to the external world whatever 
interest he can still whip up' ( Perls et al,1996:97). 

Vir Perls et al is dit belangrik om bewus te wees van die kontinuïteit van 
emosionele ervarings. Emosies is nie ’n bedreiging vir rasionele kontrole nie, 
maar ’n gids wat die enigste basis voorsien waarop menslike bestaan rasio-
neel georden kan word. 

As ’n mens hierdie insig het, dan kan hy die voortgaande bewustheid ontgin 
van sy emosies se wyse aansporings. Die feit dat ’n mens verskillende 
emosies ervaar in die teenwoordigheid van verskillende mense, is dikwels te 
wyte aan projeksie. Die persoon projekteer sy eie houding of gevoelens op 
die ander persoon en reageer dan emosioneel teenoor sy eie projeksie. Die 
proses vind meestal onbewus plaas. Projeksie moet onderskei word van die 
doelbewuste verbale of nie-verbale poging van iemand om ’n spesifieke 
emosie by ’n ander op te wek, dit wil sê om die ander kwaad, hartseer, bly, 
nuuskierig en so meer te maak. ’n Balans tussen sensasies, emosies en 
denke word net verkry as al drie die funksies vrylik kan funksioneer. Dan sal 
elke funksie vanself sy deel van die beskikbare aandag en energie opeis. 

Vanuit `n neurologiese benadering is Damasio (2000:37) van mening dat 
`...consciousness must be present if feelings are to influence the subject 
having them beyond the immediate here and now.' Hy toon aan dat dit uit na-
vorsing blyk dat die veronderstelde polariteit tussen rede en emosie nie be-
staan nie. Emosie is integraal in die proses van redenering en besluitneming. 

Zukav (1991:61 ) is van mening dat indien iemand nie van sy emosies bewus 
is nie, kan hy nie die verband vind tussen die gevolge van sy emosies en die 
ware oorsprong daarvan nie. Daarmee saam word ook die onderskeidings-
vermoë tussen siel en persoonlikheid prysgegee. Emosies reflekteer in-
tensies. Hy voeg by: `Every discrepancy between a conscious intension and 
the emotions that accompany it points directly to a splintered aspect of the 
self that requires healing '. 

Op multisensoriese vlak word verbindinge raakgesien wat nie op vyfsenso-
riese vlak bemerk word nie. Emosies is `n belangrike sintuig wat `n kind aan-
vanklik spontaan gebruik. Versorgers behoort kinders toe te laat om so te ont-
wikkel dat hul emosies natuurlik kan ontwikkel en differensieer. Sodoende sal 
hulle in staat wees om hul emosies te waardeer as riglyne om op multisenso-
riese vlak verantwoordelike besluite te kan neem wat hul eie integriteit weer-
spieël. 

Samevatting: Emosies 

• moet waardeer word as bron van inligting; 
• is energie; 
• is ’n voortdurende proses; 



 3838

• lê die verband tussen die oorsprong daarvan en die optrede wat daaruit 
voortvloei; 

• reflekteer intensies; 
• kom spontaan by kinders voor; 
• kan onderdruk word deur aangeleerde konvensionele selfbeheer van die 

individu se kant; en 
• is ’n multisensoriese sintuig wat bewustelik gebruik moet word. 
 

2.14 Persoonlikheid 

Sowel in Gestalt as in die beskrywing van multisensoriese waarneming, neem 
die individu se bewuste optrede `n belangrike plek in. Daarom is dit nodig om 
kortliks aandag te gee aan die konsep `persoonlikheid' en `bewus/onbewus'. 

Gestaltterapie se teorie oor persoonlikheid het uit kliniese ervaring ontstaan 
en gegroei. In Gestaltterapie word rekening gehou met die onbewuste. Hier 
word die onbewuste gesien as dit wat nie die bewussyn binnekom wanneer 
dit benodig word nie. Bewustheid is om in kontak te wees en onbewustheid 
om nie in kontak te wees nie. Yontef (1993:12) verwys na Simkin (1976) wat 
persoonlikheid vergelyk met ’n drywende bal. Daar is deurlopend slegs ’n 
gedeelte sigbaar terwyl die res onder water is. Onbewustheid is dan die 
gevolge van die feit dat die organisme nie in kontak met sy eksterne 
omgewing is nie. Dit is so omdat dit meesal ondergedompel is in sy eie 
interne omgewing of fantasie of nie in voeling is met sy eie binnelewe nie as 
gevolg van vasgevangde aandag op die eksterne wêreld. Perls et al (1996: 
320) beskou persoonlikheid as `n struktuur wat geskep word uit vroeë 
interpersoonlike verhoudinge. In die vorming van die persoonlikheid word 
vreemde ongeasssimileerde en selfs onassimileerbare materiaal 
geïnkorporeer. Dit veroorsaak dat latere konflik tussen die individu en die 
gemeenskap moeilik oplosbaar is. 

Zukav (1991:204) is van mening dat persoonlikheid nie positief of negatief       
gewaardeer moet word nie. Persoonlikheid het in siklusse ontwikkel. Die 
eerste siklus was die ontwikkelingsproses waar besluite geneem is deur die 
menslike spesie op grond van vrees en twyfel. Ontwikkeling van kennis deur 
die vyf sintuie het die intellek uitgebrei. As gevolg van onsekerheid is daar ge-
soek na eksterne mag. `n Tweeduisendjaar-siklus is nou voltooi. 

`n Nuwe tydvak het aangebreek waarin nuwe keuses gemaak kan word. Die 
keuses kan nie meer op grond van vrees gemaak word om eksterne mag te 
bekom nie. Keuses moet gemaak word op grond van wysheid en liefde om in-
terne kragte te ontsluit So kom `n multisensoriese persoonlikheid tot stand. 

`n Multisensoriese persoonlikheid is nie `n enkelvoudige en afgehandelde en-
titeit nie. `n Gesonde persoonlikheid is altyd `n komplekse ontwikkelende 
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samestelling met inherente polariteite wat nie noodwendig digotomië vorm 
nie. Die polariteite kan komplimentêr funksioneer. 

2.15 Polariteite versus digotomie 

Digotomie toon Yontef (1993:13) aan, is ’n verdeling waarin die veld nie as ’n 
eenheid gesien word nie, maar eerder as mededingende magte wat nie ver-
band met mekaar het nie. Hierdie denke is onverdraagsaam teenoor diver-
siteit onder mense asook teenoor paradoksale waarhede oor ’n persoon. In 
werklikheid is die veld verdeel in polariteite wat mekaar aanvul en nodig is om 
saam ’n geheel te vorm. Verskille word aanvaar en geïntegreer deur dialoog. 
Gebrek aan werklike integrasie skep verdeling soos liggaam – gees, interne – 
eksterne, onvolwasse – volwasse, biologies – kultureel, bewus – onbewus. 
Digotomie soos die ideale self en die behoeftige self, gedagte en impuls, 
sosiale vereiste en persoonlike behoefte kan geheel word deur integrasie in ’n 
geheel, wat gedifferensieerd is in natuurlike polariteite. 

Die polariteite in die persoonlikheid word deur Zukav ( 2000:73-74) beskou as 
die dele van die self wat aan die individu bekend is en die dele wat vir hom 
onbekend is. Elke deel het sy eie emosies. Indien `n individu sy onbekende 
dele leer ken, sal hy ook die emosies ken wat met daardie deel saamhang. As 
`n sekere emosie dan na vore kom, kan hy besluit of hy vanuit daardie deel 
van sy persoonlikheid wil optree of nie. Elke kontak kan dan benut word vir 
die ontwikkeling van `n bewuste, gesonde, multisensoriese persoonlikheid. 
Die proses bring `n gesonde selfkonsep na vore. 

2.16 ’n Gesonde selfkonsep in Gestaltterme 

`n Gesonde selfkonsep en `n patologiese selfkonsep word deur Zinker 
(1978:198-199) grafies voorgestel. Die gesonde persoon word dan voorgestel 
deur `n volledige sirkel wat saamgestel is uit duisende polariteite wat in onder-
linge samehang geïntegreer is. Die gesonde persoon is bewus van die mees-
te polariteite in sy samestelling. Hy is ook bewus van daardie gevoelens en 
gedagtes wat nie in sy gemeenskap toegelaat word nie. .Hy aanvaar homself. 
Daar mag dele wees wat vir hom onaanvaarbaar of onbekend is. Hy ontken 
dit nie, maar werk daarmee. 

Die patologiese persoon het `n rigiede en stereotipe beskouing van homself 
en ontken die dele wat hy as negatief ervaar. Hy is geneig om hierdie ontken-
de dele op ander te projekteer. As hy van hierdie dele bewus word, maak dit 
hom angstig, en omdat hy die angstigheid nie kan beheer nie, ontwikkel hy 
neurotiese simptome 

`n Gesonde en `n patologiese selfkonsep word dan daarin onderskei dat `n 
gesonde selfkonsep bewus is van die polariteite in homself, dit nie ontken nie 
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maar daarmee werk. In `n stereotiepe selfbeskouing waarin die onaanvaar-
bare dele rigied ontken word, ontwikkel daar onbeheersde angs wat uitloop op 
neurose. 

`n Terapeutiese program wat gerig is op multisensoriese bewusmaking sal 
dus ook moet aandag gee aan die bewusmaking en integrasie van polariteite 
in die persoonlikheid. 

2.17 Voltooiing 

Die oorsig oor die studie van Gestaltkonsepte word afgesluit met die konsep 
van voltooiing. Gestaltterapeute aanvaar dat alle mense ’n natuurlike geneigd-
heid het om ervaring te voltooi. Dit kan ’n gebeurtenis, gevoelens, gedagtes of 
dade wees. 

Volgens Sills et al (1996:10) is die gevolg van onvoltooidhede dat dit . `..will 
preoccupy us and prevent us from living fully in the present.' Deur van die on-
voltooidheid bewus te word, kan dit tot voltooiing gedwing word. 

Hierdie bewusmakingsproses vind plaas deur multisensoriese waarneming. 

2.18 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is daar aandag gegee aan die konsepte in Gestaltterapie 
wat die navorser belangrik geag het vir die teoriebou rondom die begrip multi-
sensoriese waarneming. Hierdie Gestaltkonsepte is dan vergelyk met die in-
houde wat in `n multisensoriese benadering na vore kom. 

Omdat dit in hierdie studie gaan om waarneming, is daar begin met die kon-
sep wat bekend staan as fenomenologie. Fenomenologie is die studie oor 
persepsie. `n Saak, persoon of gebeurtenis moet gesien word soos dit sigself 
aanbied. Alle fenomene staan volgens die veldteorie in onderlinge verband 
met mekaar en het `n invloed op mekaar. Die individu organiseer self sy veld 
van waarneming volgens sy behoeftes. As gevolg van organismiese self-
regulering sal die organisme self aantoon wat nodig is om die behoefte te ver-
vul. 

Die individu is volgens eksistensiële teorie vry van alle bindinge maar ook ver-
antwoordelik om betekenis aan sy lewe te gee. Hy kan dit doen as hy oor die 
nodige inligtingsbronne beskik. So `n bron is die proses van dialoogvoering. 
Dit is `n modaliteit wat energie uitruil. Die waarneming van die proses vind op 
spirituele vlak plaas. Om dit te ervaar, moet die mens in voeling wees met sy 
eie bestaan. Daarom is daar baie aandag gegee aan die konsep van bewust-
heid. 

Bewustheid is die proses waar die individu in voeling is met sy eie bestaan. 
Hy weet wat, waarom en hoe hy doen wat hy doen. Hy beskik oor alternatie-
we en neem doelbewuste besluite daaroor. Die individu is `n organisme wat 
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binne `n groter geheel moet funksioneer.Die aard van die organisme is soda-
nig dat dit wel uit baie elemente bestaan maar dat die werking van die orga-
nisme net verstaan kan word uit die funksionering van die geheel. Hoe die in-
dividu met die werklikheid sal omgaan, is afhanklik van sy siening van die 
werklikheid. Die werklikheid is `n multiwerklikheid. Die individu moet verant-
woordelikheid neem vir hoe hy sy werklikheid sien en beleef. Hy is gedurig in 
`n wisselwerking met sy omgewing besig. Die plek waar psigologiese groei 
plaasvind, is by die kontakgrens tussen die individu en sy omgewing. In hier-
die wisselwerking vloei inligting. 

Emosies word gesien as `n bron van inligting en is nie `n bedreiging vir rasio-
nele kontrole nie. Konvensionele selfkontrole verhoed dat die inligting wat die 
emosie voorsien, benut kan word deur die persoonlikheid. Persoonlikheid is `n 
struktuur wat geskep word in vroeë interpersoonlike verhoudinge. Multisenso-
ries word die ontwikkeling van persoonlikheid gesien as `n sikliese ontwikke-
ling. `n Gesonde persoonlikheid is om in bewuste voeling met sigself te wees 
en nie die slagoffer te word van `n digotomie nie. 

`n Digotomie is die siening dat die veld verdeel is in mededingende magte en 
diversiteit word negatief ervaar. Polariteite kan ervaar word as komplimentêr. 
`n Gesonde selfkonsep herken die innerlike polariteite en integreer dit. Die 
organisme neig om ervaringe te voltooi en so volledig te lewe. 

In die volgende hoofstuk word daar nagegaan wat die inhoud van die sleutel-
konsepte in Gestaltterapie in groepe is. Die geskiedenis van spelterapie, die 
konseptuele benadering tot spelterapie, die kind in die middelkinderjare en 
multisensoriese persepsies word binne hierdie konsepte omskryf. 
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HOOFSTUK 3 

3 TEORETIESE ONDERBOU 

 
Ten einde duidelikheid en sekerheid te verkry oor die teoretiese onderbou 
waarop die inhoud van die program berus, is daar naas die literatuurstudie 
oor Gestaltkonsepte wat in hoofstuk 2 beskryf is, ook ’n literatuurstudie 
gedoen oor die volgende konsepte: 

• Gestaltgroepterapie 
• Spelterapie 
• Die ontwikkelingsfase van die middelkinderjare 
• Multisensoriese waarneming 

Vir die ontwikkeling van ’n prototipemodel vir die praktyk, ag Delport en De 
Vos (2002:51) dit nodig dat ‘a theory or theories explaining and predicting the 
underlying practical phenomena should emerge and thus an embryonic 
scientific basis for the relevant cut or section of practice has been laid.’ 

3.1 Gestaltgroepterapie 

Gestaltterapie kan ook in ’n terapeutiese groep benut word. 

3.1.1 Die doel 

Die doel van ’n Gestaltgroep is om die konteks te voorsien wat deelnemers in 
staat stel om hulle bewustheid van wat hulle ervaar en doen te vermeerder. 
Deurlopende bewustheid van wat ’n persoon ervaar asook terselfdertyd die 
bewustheid van die blokkering van so ’n ervaring, word op sigself as tera-
peuties gesien (Corey 2004:299). Gestaltgroepterapie is eksistensieel deurdat 
dit gegrond is in die hier en die nou, persoonlike keuse en verantwoordelik-
heid benadruk en voorrang verleen aan eksistensiële dialoog. Die menslike 
kapasiteit vir groei en heling deur interpersoonlike kontak en insig word be-
vestig in Gestaltterapie (Yontef 1995a). Die benadering in Gestaltgroepterapie 
is fenomenologies van aard, want dit beklemtoon hoe die individu sy wêreld 
beleef, hoe hy ’n bydrae maak om sy ervaring te skep en hoe hy sy wêreld in 
homself organiseer. Dit is eksperimenteel en groeplede word bewus van wat 
en hoe hulle dink, voel en doen wanneer hulle in interaksie met ander in die 
groep is. Lede word aangemoedig en begelei om te eksperimenteer met nuwe 
gedrag om hulleself beter te verstaan. 

Wanneer groeplede ’n hier-en-nou-bewustheid en ’n duidelike persepsie van 
hulle konflikte het, kom betekenisvolle onafgehandelde sake na vore. Dit word 
aanvaar dat om ’n outentieke persoon te word, moet alles uit die verlede wat 
die funksionering van die hede belemmer, geïdentifiseer word en daarmee 
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moet gewerk word. Deur die konflikte van die verlede weer te beleef asof dit 
in die hede plaasvind, brei die kliënt sy vlak van bewustheid uit. Dan is hy in 
staat om ontkende dele en gefragmenteerde dele van sy self te integreer. So 
word sy integriteit en heelheid herstel (Corey 2004:299). 

Die doelstellings vir ’n Gestaltgroep word deur Corey (2004:302) verdeel in 
die doelstellings vir individue in die groep en vir die groep as ’n geheel. 

3.1.2 Die individuele verwagting 

• Integrering van polariteite in sigself 
• Verkryging en uitbreiding van bewustheid en kontak met sigself en 

ander mense (intra- en interkontak) 
• Leer om ondersteuning aan sigself te verleen in plaas daarvan om van 

ander afhanklik te wees vir ondersteuning 
• Helder definiëring van eie grense 
• Omskakeling van insigte in dade 
• Gewillig om oor sigself te leer deur betrokke te raak by eksperimente 
• Leer om deur die bewustheid-opwinding-kontak-siklus te gaan sonder 

om die siklus te verbreek. 

3.1.3 Doelstellings vir die lede om binne groepvlak te 
bereik 

• Leer om bewustelik te leef. Dit vereis selfkennis, verantwoordelikheid 
vir keuses, kontak met die omgewing, selfaanvaarding en die vermoë 
om kontak te maak. 

• Leer om selfondersteunend op te tree 
• Leer om alle aspekte van sy bestaan soos gedagtes, gevoelens en ge-

drag te integreer. 
• Leer om direk en duidelik te vra vir wat hulle wil hê 
• Leer om effektief te handel met interpersoonlike konflikte 
• Leer om energie en ondersteuning vir mekaar te gee. 
• Raak in staat om mekaar aan te moedig om oor die grens van die 

veilige en bekende ervaring te gaan. 
• Skep ’n gemeenskap wat berus op vertroue wat dit moontlik maak om 

op ’n diep vlak betekenisvolle werk te doen. 
• Leer om terugvoer te gee. 
• Leer om die hulpbronne in die groep te benut eerder as om op die 

groepleier staat te maak as die een wat die koers moet bepaal. 
Die feit dat Gestaltterapie nie direktief is nie, het die vooraf opgestelde doel 
van Zinker onder kritiek gebring (Phillipson 1998:9). Zinker (1978:96) stel dit 
egter dat ‘…..while Gestalt therapy does not seek to fit people into moulds, to 
deny that goals are implicit in the therapy would be unrealistic.” 



 4444

3.1.4 Die rol en funksie van die groepleier 
Die groepleier vertolk ’n kardinale rol. 

3.1.4.1 Die skep van ’n atmosfeer en struktuur van kreati-
witeit 

Die groepleier se funksie is om ’n atmosfeer en struktuur te skep waarbinne 
die groep se eie kreatiwiteit kan ontwikkel. Hy moet ’n wye reeks van eks-
perimente en intervensies in werking stel om die groeplede te help om 
bewustheid te verkry en hulle inter- en intra-persoonlike konflikte te ervaar. 
(Strumpfel and Goldman 2002 soos aangehaal in Corey 2004:309) 

3.1.4.2 Die skep van ’n veilige omgewing 

’n Verdere belangrike funksie van die Gestaltgroepleier is om ’n veilige om-
gewing in die groep te bewerk, want anders sal groeplede nie betrokke raak 
nie en die terapeutiese werk sal beperk wees (Feder 1994 soos aangehaal in 
Corey 2004:309). Dit moet vir groeplede veilig wees om nuwe maniere van 
optrede te toets. Die eksplorasie word deur die groeplede self gedoen. 

Dit word deur Corey (2004:309) aangetoon dat ’n groot aantal skrywers ’n 
sentrale plek gee aan ’n dialogiese verhouding met ’n I-Thou-gesindheid. 
Hulle waarsku teen tegniekgebondenheid. Wat van groter belang is, is die 
terapeut se houding en gedrag en die verhouding wat daardeur tot stand kom. 
Corey verwys na die volgende outeurs se werk: Hyener en Jacobs 1995, 
Jacobs 1989, E Polster 1987a, 1978b, M Polster 1987, Polster en Polster 
1999, Yontef 1993, 1995a, 1999. Hierdie standpunt word deur Yontef 
(1995a:284) só gestel: `Change is facilitated when the therapist is dialogic in 
attitude, shows a clear understanding of the patient’s subjective experience, is 
self disclosing and is warm and accepting’. 

3.1.4.3 Die skep van ’n dialogiese verhouding 

Omdat Gestaltterapie ’n eksistensiële benadering is, word die wederkerigheid 
van die I-Thou-ontmoeting as noodsaaklik gesien vir die terapie om te slaag 
(Corey 2004:309). Corey wys daarop dat die rol van die terapeutiese 
verhouding in die herstel van die kliënt deur Jacobs (1989:25-67) ondersoek 
is en sy toon aan dat die filosofie van dialoog kongruent is met die Gestalt-
konsep van kontak, bewustheid en die paradoksale teorie van verandering. 

3.1.4.4 Die benutting van eksperimente 

As die terapeut ’n eksperiment gebruik omdat hy met die kliënt gefrustreerd is 
en die gedrag wil verander, dan belemmer die terapeut eerder die kliënt se 
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groei en verandering as wat hy dit aanhelp (Hyener and Jacobs 1995 soos 
aangehaal in Corey 2004:310). 

’n Eksperiment is egter nie iets wat toevallig na vore kom nie. Hieroor is die 
mening van Sills et al (1996:150): `(T)here are times when experiments will 
address specific areas in which change may be desired by the client and so 
inevitably take on a focus or aim.’ Ook in hierdie geval word die eksperiment 
nie gebruik om die `regte’ oplossing te vind nie, maar om opsies te eks-
ploreer. 

Losweg word die gebruik van eksperimente in drie areas verdeel: 

• Om bewustheid te verhoog 
• Om gesonde selfregulering te herstel 
• Om nuwe gedrag te verken en te ontwikkel. 

Hierdie benadering tot die aanwending van eksperimente figureer sterk in die 
aanbieding van die program wat saamgestel is. 

3.1.4.5 Gaan met die terapie om soos ’n kreatiewe kunste-
naar met ’n kunswerk. 

Polster en Polster (1973 soos aangehaal in Corey 2004:310) sien die terapeut 
as ’n kunstenaar betrokke by die skepping van ’n nuwe lewe. Hulle wys daar-
op dat die terapeut se eie ervaring (wat sekerlik opleiding insluit – navorser se 
eie opmerking) ’n noodsaaklike bestanddeel in die terapieproses is. Tera-
peute word gewaarsku om nie te vergeet dat hulle nie respondeerders is wat 
terugvoer gee of net kataliseerders is wat self nie verander nie. 

Zinker (1978:5) sien die terapeut as ’n kunstenaar en die terapie as ’n kuns-
werk. Dit is ’n lewensvreugde: ‘In the creative process as in falling in love, we 
contact our sweetness, longing, powerfull intention and profound thought-
fulness'. 

3.1.4.6 Rolaanpassing 

Corey 2004:311-312 gebruik Kepner (1994) se model om aan te dui hoe die 
terapeut verskillende rolle moet vervul na gelang die verskillende dimensies of 
fases in die groepsproses. Hiervolgens aksentueer Gestaltgroepterapie een 
van die drie kontakgrense. 

 Die intra-psigiese. Dit is wat in die persoon gebeur soos gedagtes, 
emosies en sensasies. 

 Die interpersoonlike, dit wil sê die interaksie tussen persone 

 Die groepvlak waarby die hele groep betrokke is 
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By die eerste kontakgrens van intrapersoonlik is die groepleier in die rol van 
die terapeut; by die interpersoonlike proses is hy die fasiliteerder, by die groep 
as geheel is hy konsultant. 

3.1.4.7 Die drie stadia van die groep 

Kepner beskryf dan aan die hand van ’n driestadia-model die rol van die 
groepleier in die Gestaltproses. 

Eerste stadium 

Die sleutelkenmerke van die groep is afhanklikheid en identiteit. Hier vervul 
die groepleier die rol van ’n terapeut . Hy skep ’n veilige atmosfeer waarin die 
lede die risiko kan neem om met mekaar kontak te maak. 

Tweede stadium 

In die groep gaan dit nou oor invloed, outoriteit en kontrole. Die groepleier se 
taak is om as fasiliteerder lede te help om deur hul reaksies op wat in die 
groep gebeur, te werk. Hy moet ruimte maak vir differensiasie en rolbuig-
saamheid onder groeplede. 

Derde stadium 

Die tema is intimiteit en interafhanklikheid. Gedurende hierdie stadium van die 
groep se ontwikkeling vind werklike kontak plaas onder lede van die groep. 
Die groepleier is nou in die rol van ’n ervare konsultant. Die groepleier help 
die groep om tot voltooiing te kom en ook om van onafgehandelde sake 
bewus te wees wat in ’n opvolggroep of individuele sessies aandag moet kry. 

3.1.5 Terapeutiese tegnieke en prosedures 

Dit is tegnieke en prosedures wat gebruik word om aksie of interaksie te 
bewerk. 

3.1.5.1 Taal 

In ’n Gestaltbenadering word die verhouding tussen taalpatrone en persoon-
likheid beklemtoon. Spraakpatrone is dikwels die uitdrukking van gevoelens 
en gedagtes en houdings. Deur op ons praatgewoontes te fokus, kan ons ons 
selfbewussyn verhoog (Passons 1975 soos aangehaal in Corey 2004:315). 
Omdat hierdie intervensie die gevoel by groeplede kan laat dat alles wat hulle 
sê eers gekontroleer gaan word en hulle dus ontneem word van die vry-
moedigheid om gemaklik te praat, waarsku Corey dat hierdie intervensie met 
groot bekwaamheid toegepas moet word. 
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3.1.5.1.1 `Dit’ 

Wanneer ’n persoon `dit’ gebruik in die plek van `ek’, depersonaliseer hy die 
taal en word daar afstand geplaas tussen die persoon en sy belewenis. Deur 
`dit’ met die gebruik van ’n persoonlike voornaamwoord te vervang, word ver-
antwoordelikheid geneem vir wat gesê word. 

3.1.5.1.2 `Jy’ of `’n mens’ 

Met die gebruik van `jy’ in plaas van `ek’ maak mense hulle los van hulle 
emosies en van wat hulle persoonlik ervaar. Deur `’n mens of jy’ te vervang 
met `ek’ neem die persoon verantwoordelikheid vir die gevoelens wat hy uit-
druk. Voorbeeld: ` ’n Mens/jy voel onseker om selfgeldend op te tree’ in plaas 
van `Ek voel onseker’. 

3.1.5.1.3 Vrae 

In ’n Gestaltterapiegroep word vrae ontmoedig, want vrae 

• rig die aandag op ander mense en plaas hulle op verdediging 
• vra dat ander hulle in hulle antwoord moet blootstel terwyl die 

vraesteller agter die ondervraging skuil 
• kan dalk die groep lid dwing om `n antwoord te gee wat hy self nie het 

nie. 
’n Eksperiment hier kan wees om aan die vraagsteller die volgende voor te 
stel: 

• Vervang `waarom' (wat lei tot ’n kettingreaksie van waarom – daarom) 
met `hoe'- en `wat'-vrae sodat die groeplid namens homself kan praat. 

• Vervang vrae met stellings en neem so verantwoordelikheid vir die eie 
standpunt en word `n deelnemer aan die gesprek en nie `n verdediger 
nie. 

3.1.5.1.4 `Maar’-sinne 

Wanneer twee sinne met mekaar verbind word met ’n `maar' word die eerste 
sin deur die 'maar' tot niet gemaak. Byvoorbeeld: `Die groepterapie help my 
baie, maar Maandag is ek weer terug by die werk'. 

3.1.5.1.5 `Kan nie'-stellings 

Groeplede bedoel dikwels `ek wil nie' maar sê `ek kan nie', byvoorbeeld: `Ek 
kan nie verander nie` in plaas van `Ek wil nie verander nie'. Die groeplid moet 
verantwoordelikheid neem vir sy afkeur of besluit. 
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3.1.5.1.6 `Moet en behoort' 

Groeplede kan gewys word op hoe ’n persoon homself bemagtig as hy `moet' 
en `behoort' vervang met `wil' of `verkies'.  Voorbeeld: `Ek moet altyd almal 
help, selfs al is ek nie daartoe in staat nie' teenoor `Ek verkies om altyd...' 
Dadelik is die moontlikheid van ’n keuse daar en gedrag kan verander word. 
Corey (2004:317) herhaal sy waarskuwing dat hierdie intervensie skade kan 
doen aan die groepproses, veral as dit gebeur op ’n verkeerde ontwikkeling-
stadium van ’n groep. Lede kan voel of hulle gekritiseer of veroordeel word en 
nie verstaan word nie. 

Die navorser het in terme van die Gestalt- terapeutiese benadering dit eers vir 
die groeplid veilig gemaak, voordat die intervensie gedoen is. ’n Voorbeeld 
hiervan is om vir die vraesteller te sê: `Jy vra soveel vrae oor die saak.  Dit is 
duidelik dat jy baie daaroor nagedink het. Vertrou nou jou eie innerlike wys-
heid om vir ons met die volgende sessie ’n antwoord te gee. Jy is nou die 
kundige hieroor'. 

3.1.5.1.7 Nie-verbale taal 

Die groepleier moet nie net na die verbale vlak van die kommunikasie luister 
nie, maar ook na die boodskap agter die woorde. Hierdie boodskap is soms 
teenstellend met die verbale boodskap. Dit word oorgedra deur die stemtoon, 
stemvolume, gesigsuitdrukkings, handgebare en liggaamshouding. Deur die 
groeplid bewus te maak daarvan, word die betekenis van sy teenstellende op-
trede vir hom duidelik om nie gefragmenteerde boodskappe te gee nie. 

3.1.5.2 Groepoefeninge 

Dit is gestruktueerde tegnieke wat saamgestel is voor die groepbyeenkoms. 
Dit word in die groep gebruik om ’n spesifieke werkfokus te verkry. 

3.1.5.3 Eksperimente 

Gestaltgroepeksperimente is fenomenologies gebaseer deurdat dit voorkom 
uit dit wat in ’n groeplid of -lede gebeur in die teenwoordige moment. 
Eksperimente groei uit die terapeutiese verhouding en voorsien ’n veilige kon-
teks vir lede om hulle bewustheid te verhoog en nuwe maniere van optrede te 
toets. ’n Groep-eksperiment is ’n kreatiewe gebeurtenis wat groei uit die groep 
se ervaring (Zinker 1978 soos aangehaal in Corey 2004:313). Yontef 
(1995a:279) toon aan dat eksperimente bedoel is om iets te ontdek eerder as 
om gedragsverandering direk te kontroleer. 

Eksperimente is suggesties om bewustheid te fokus. Kliënte kan dit gebruik 
om die intensiteit, krag, buigsaamheid en kreatiwiteit van hulle terapeutiese 
ervaring te verhoog. Die eksperiment word deur Zinker (1977:123-127) die 
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hoeksteen van eksperimentele leer genoem. Die eksperiment verander praat 
in doen, teoretisering in teenwoordigheid met volle voorstelling, energie en 
opwinding. Die aard van die eksperiment berus op die kliënt se probleem. 

Die doel van kreatiewe eksperimente in ’n terapeutiese konteks word deur 
Zinker saamgevat as 

• om die persoon se repertoire van gedrag uit te brei 
• om die omstandighede te skep waarin die kliënt sy lewe kan sien as sy 

eie skepping 
• om die persoon se eksperimentele leer en evolusie van nuwe self-

konsepte te stimuleer 
• om onvoltooide situasies te voltooi en blokkasies te oorkom in die kon-

taksiklus 
• om kognitiewe begrip te integreer met motoriese uitdrukkings 
• om polarisasies te ontdek waarvan die persoon nie vantevore bewus 

was nie. 
• om die integrasie van botsende magte in die persoonlikheid te stimu-

leer 
• om introjekte en ontoepaslike gevoelens en idees en optrede te her-

rangskik sodat hulle dan geplaas kan word waar hulle hoort. 
• om omstandighede te skep waaronder die persoon met groter self-

vertroue, meer bevoeg, selfondersteunend, meer eksplorerend en 
aktiefverantwoordelik teenoor homself kan optree. 

3.1.5.3.1 Eksperimente met interne dialoë 

Gestaltgroepterapie kan onder andere die integrasie en aanvaarding van as-
pekte van die kliënt se persoonlikheid wat ontken word, bewerk. Polariteite in 
persoonlikhede lei dikwels tot innerlike konflik en verlies van energie. ’n Dia-
loog op intrapsigiese vlak kan die integrasie van die ontkende dele bewerk. 
Introjeksie en projeksie word blootgelê en die kliënt kan bewustelik daarmee 
omgaan. 

3.1.5.3.2 Fantasie 

Fantasie kan gebruik word om die proses van ’n persoon vas te stel. Sy pro-
ses is die wyse waarop hy probleme in sy lewe hanteer. Fantasie kan ook ge-
bruik word om lede in situasies in te neem waarvoor hulle te angstig is in kon-
krete terme. Die fantasiebegeleiding moet egter so wees dat elke lid sy eie 
voorstelling kan maak. Dit kan byvoorbeeld vir die groepleier ’n gevoel van 
veiligheid gee om hom voor te stel dat hy in ’n kamer met toegetrekte gordyne 
ingaan en die deur agter hom toemaak. Vir ’n groeplid kan dit moontlik die 
teenoorgestelde gevoel gee. Dit sou in die geval beter wees om te sê: `Gaan 
na ’n plek wat vir jou veilig is…' 
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3.1.5.3.3 Droomwerk 

In ooreenstemming met die Gestaltbenadering word drome nie geanaliseer en 
geïnterpreteer nie. Die droom word na die hede gebring deurdat die dromer 
sy droom in die teenwoordige tyd vertel. Die dromer word gevra om met seg-
mente van sy droom te identifiseer en daarvandaan die droom uit ’n 
subjektiewe perspektief te vertel. Dele van die droom kan ook in dialoog met 
mekaar tree. Deur analisering en interpretering te vermy en deur die droom in 
alle aspekte te word en te beleef, kom die kliënt nader aan die eksistensiële 
boodskap van die droom. Perls (1969:66) noem die droom die koninklike weg 
tot integrasie na analogie van Freud wat die droom die koninklike weg tot die 
onbewuste genoem het (Perls 1969a:66). 

3.1.6 Evaluasie van die Gestaltbenadering tot groepwerk 

Die volgende aspekte van die die Gestaltbenadering tot groepwerk word deur 
Cain (2002) soos aangehaal in Corey (2004:328) geïdentifiseer as die mees 
betekenisvolle bydraes: 

• Die kritiese belangrikheid van kontak met sigself, ander mense en die 
omgewing 

• Die sentrale rol van outentieke verhouding en dialoog in terapie 
• Die klem wat geplaas word op veld teorie, fenomenolgie en bewustheid 
• Die terapeutiese fokus op die hier-en-nou-ervaring van die groeplede 
• Die kreatiewe en spontane gebruik van aktiewe eksperimente as ’n 

weg tot leer deur ervaring. 
Die integrasie van teorie, praktyk en navorsing word deur Corey (2004:378) 
gesien as ’n sterk punt van die Gestaltbenadering, terwyl Strumpfel en 
Goldman (2002:212-213) soos aangehaal in Corey (2004:329) wys op 
betekenisvolle navorsingsbevindinge, naamlik dat 

• Gestaltterapie net sulke goeie of beter gevolge as enige ander terapie 
het in die behandeling van verskeie versteurings. 

• Meer onlangse studies toon dat Gestaltterapie goeie gevolge in per-
soonlikheidsversteurings, psigosomatiese probleme en middel-
verslawings behaal. 

• Die goeie gevolge van Gestaltterapie neig om stabiel te bly in opvolg-
studies wat gedoen is een tot drie jaar na beëindiging van die be-
handeling. 

Beperkinge wat deur Corey (2004:330) genoem word in Gestaltterapie is ge-
brekkige kennis, opleiding, vermoëns, ondervinding en oordeel van die tera-
peut. Hy erken egter dat hierdie faktore beperkend is in alle terapieë. Ook die 
feit dat Gestaltterapeute mag deur tegnieke kan verkry en die mag dan kan 
misbruik om ’n effek te verkry, eerder as om die groeplede se ervaring te ver-
staan en te respekteer. Konfronterende tegnieke kan ongesonde druk op 
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groeplede plaas. Rigiede in plaas van buigsame gebruikmaking van tegnieke 
in Gestaltterapie kan kontra-produktief wees. 

Die navorser is van mening dat hierdie kritiek nie dui op ’n inherente Gestalt-
probleem nie, maar eerder te doen het met die terapeut se toerusting en be-
nadering.  Hy wil aansluit by Strumpfel and Goldman (2002:212-213) se op-
merking oor die effek van Gestaltterapie soos aangehaal in Corey (2004:329): 
`Within the field of humanistic psychotherapy, research and development in 
therapy have shown how powerful and effective Gestalt therapy can be in 
helping people lead healthier and more fulfilling lives'. 

3.2 Spelterapie 

Spelterapie is `n omvattende term vir terapeutiese werk met kinders. Gestalt-
spelterapie is binne die raamwerk van spelterapie `n benadering wat onderlê 
word deur `n bepaalde teorie.  Hierdie teorie word begelei deur die teorie van 
Gestaltterapie. Dit is nodig om te weet wat die eiesoortige teorie en werkwyse 
is in Gestaltspelterapie. Vergelyk ook die begripsomskrywing 1.11.2.  

3.2.1 Historiese agtergrond 

Die eerste gepubliseerde geval wat ’n psigologiese benadering in die hante-
ring van ’n kind beskryf, is Freud se verslag in 1909 oor die vyfjarige “Little 
Hans” wat ’n fobie gehad het. Freud het Hans se vader advies gegee oor hoe 
hy met Hans moet optree (Landreth 1991:26). 

Die eerste terapeut wat spel beklemtoon het as noodsaaklik in die terapeu-
tiese konteks en wat spel gebruik het om kinders in staat te stel om hulle self 
uit te druk, was Hermine Hug-Helmuth in 1921 (Landreth 1991:27). 

In die plek van verbale vrye assosiasie het Melanie Klein in 1919 spel by 
kinders gebruik in psigoanalise. In dieselfde tyd het Anna Freud (1946) begin 
om spel te gebruik as ’n middel om die emosionele terapeutiese verhouding 
met ’n kind te bou (Geldard & Geldard 2004:28-29). 

Met die werk van David Levy kom die eerste gestruktureerde spelterapie vir 
kinders tot stand. Dit is ’n ontladingsproses vir kinders wat trauma beleef het. 
Anders as Klein en Freud het Levy geen interpretasies van die kind se spel 
gedoen nie. Levy gebruik spel om die kind in staat te stel om sy gevoelens uit 
te speel. Jesse Taft en Frederick Allen plaas die klem op die helende krag 
van die verhouding tussen terapeut en kind. Die volle fokus is op die hier en 
die nou in plaas van die verlede en die onbewuste. Allan en Taft ag kinders as 
mense met innerlike krag. Kinders het die vermoë om hulle gedrag konstruk-
tief te verander. Die hipotese was dat kinders geleidelik tot die besef kom dat 
hulle afsonderlike persone is en in ’n unieke verhouding tot ander mense kan 
staan met behoud van hulle eie unieke kwaliteite. Die kind moet verantwoor-
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delikheid in die groeiproses neem. Die terapeut moet konsentreer op die pro-
bleme wat vir die kind van belang is en nie op wat vir die terapeut (of ouer) 
van belang is nie. Hierdie werk is deur Carl Rogers uitgebrei. Hy ontwikkel die 
nie-direktiewe terapie waarna later verwys word as kliëntgesentreerde terapie 
en vandag bekend is as persoongesentreerde terapie (Landreth 1991:31-32). 

Soos persoongesentreerde terapie en Gestaltterapie van mekaar verskil, ver-
skil ook persoongesentreerde spelterapie en Gestaltspelterapie van mekaar. 
Vir die doel van hierdie navorsingsverslag is dit belangrik om daarop te wys 
dat Gestaltspelterapie nie soos persoongesentreerde spelterapie net reflek-
teer op wat die kind doen en wat die terapeut reken die kind se gepaardgaan-
de emosies is nie, maar dit laat die kind toe om in sy projeksies in te gaan, 
met sy skepping te identifiseer en die projeksie agter te laat. Ook om dit wat in 
die spel geprojekteer is, in die werklikheid te konfronteer, moontlike oplos-
sings te oorweeg en tot homeostatiese balans en heling te kom. In Gestalt-
spelterapie soos in persoongesentreerde spelterapie is die verhouding tussen 
die terapeut en die kliënt van die grootste belang (Schoeman: 1996:29-39). 

Die beginsels van Gestaltterapie is deur Violet Oaklander (1988:53) gebruik 
om ’n werkmodel saam te stel vir terapeutiese werk met kinders. Haar doel 
met terapie is om die kind te help om bewus te word van sigself en sy bestaan 
in die wêreld. Sy maak gebruik van fantasie en voorstellings wat kinders 
bewus maak van hul intuïtiewe vermoë. 

Die navorser wil by die samevatting van die historiese gegewens ook byvoeg 
dat in Suid-Afrika en Namibië is dit veral as gevolg van die werk van 
J.P.Schoeman wat neerslag gevind het in die Sentrum vir Spelterapie en Op-
leiding dat spelterapeute in Suid-Afrika en Namibië op nagraadse vlak akade-
mies toegerus word in Gestaltspelterapie. Dit het daartoe gelei dat Gestalt-
spelterapie deur terapeute uit ’n verskeidenheid van professies oor ’n wye 
veld Gestaltspelterapie as metode gebruik in die terapeutiese behandeling 
van kinders. 

3.2.2 Die konsep: Spel 

Spel is volgens Landreth (1991:7) die enkele sentrale aktiwiteit van kindwees 
wat in alle tye en plekke plaasvind. Kinders het nie nodig om geleer te word 
om te speel nie. Spel is spontaan, genotvol, vrywillig en nie noodwendig doel-
gerig nie. Spel is intrinsiek volledig, nie afhanklik van eksterne beloning nie en 
assimileer die wêreld om by die individu se konsep aan te pas. As voorbeeld 
dien die spel waar ’n kind ’n lepel gebruik asof dit ’n kar is. Oor kinderspel 
maak Freud die opmerking: `(T)he child best loved and most absorbing 
occupation is play'. Hy gaan voort deur ’n kind in sy spel voor te stel as ’n ver-
beeldingryke skrywer. Die kind skep ’n wêreld van sy eie. Hy rangskik die 
dinge van sy wêreld en orden dit op ’n nuwe manier wat hom meer behaag. 
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Spelterapie word gedefinieer as ’n vorm van psigoterapie wat gebruik word 
met kinders om kommunikasie te fasiliteer tussen kliënt en terapeut (Colman 
2003:564). 

Meer omvattend is Landreth (1991:14) se definisie: `….(A) dynamic inter-
personal relationship between a child and a therapist trained in play therapy 
procedures who provides selected play materials and facilitates the 
development of a safe relationship for the child to fully express and explores 
self (feelings, thoughts, experiences and behaviors) through the child’s natural 
medium of communication, play’. 

Die terapeutiese deel van die konstruk `spelterapie’, word deur Cattanach 
(1994:3) so saamgevat: `The child through play, makes a fictional world as a 
way to make sense of their real world and the paradox is that the myth making 
capacity of the child helps to heal the real hurts experienced.’ 

Alhoewel ouer as tien jaar, is die werk van Virginia M. Axline ook as primêre 
bron in die navorsing gebruik, vanweë die klassieke waarde daarvan. Sy 
beskou spelterapie as gebaseer op die feit dat spel die kind se natuurlike 
medium van selfuitdrukking is. Spelterapie is die geleentheid wat vir die kind 
gebied word om sy gevoelens en probleme uit te speel. Dit is net soos sekere 
tipes volwasse terapië waar die individu sy probleme uitpraat (Axline 1969:9). 

3.2.3 Konseptuele benadering tot spelterapie 

Daar is vier konseptuele benaderings tot spelterapie volgens Brems 
(2002:255-258): 

• Psigoanalitiese benadering 
• Verhoudingbenadering 
• Behavioristiese benadering 
• Ontladingbenadering 

 

Gestaltspelterapie val onder die `verhoudingbenaderings' waar die model nie 
konflik, kondisionering of katarsis is soos by die ander drie benaderings nie. In 
Gestaltspelterapie is die benadering `groei'. Die rol wat spel hier inneem, is 

• om ’n verhouding tot stand te bring 
• selfeksplorasie wat bewustheid insluit 
• groei wat ekwilibrium insluit 
• kommunikasie wat die geleentheid bied tot integrering. 

Die terapeut is nie-direktief. Die terapeut volg die kind en fokus op ’n warm en 
empatiese verhouding met die kind. Die model van die herstel van patologie is 
’n groeimodel. In hierdie model glo die terapeut dat die kind ’n ingebore 
strewe het om psigies gesond en volwasse te wees. As die kind in die regte 
atmosfeer geplaas word, sal die kind die groeiproses uit eie hulpbronne weer 
aan die gang kry. Patologie word gesien as dat dit ontwikkel in ’n omgewing 
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waarin hierdie natuurlike uitdrukking nie kan plaasvind nie. Dat dit nie kan 
plaasvind nie, is dikwels daaraan te wyte dat die versorgers van die kind nie 
empaties genoeg is met die kind om die kind te help om sy eie self te ontdek 
nie. Terapie is daarop ingestel om die kind te help om hierdie vermoë weer 
terug te kry. 

Spel word gesien as ’n middel waardeur die kind homself weer ingestel kan 
kry op sy ware lewensrigting volgens sy eie voorkeure. Dit is ’n metode waar-
deur die kind sowel met homself as met sy terapeut kan kommunikeer. So 
fasiliteer spel die verhouding tussen kind en terapeut. Die onbeoordeelde 
aanvaarding en begrip bevestig vir die kind dat sy gevoelens geldig en be-
langrik is en deel is van sy self. Die terapeut kommunikeer deur sy houding 
van agting en begrip vir die kind se proses aan die kind `n boodskap. Die 
boodskap is dat die kind die antwoorde het op sy probleme en beheer het oor 
sy lewe. Hy in staat is om te verander. So gee die terapeut aan die kind die 
verantwoordelikheid om die koers en pas van die terapie te bepaal en herstel 
te vind. 

Die doel van Gestaltspelterapie is nie so seer insig nie maar selfaktualisering 
en selfaanvaarding. Die kind leer om te wees wie hy wil wees en nie verwerp 
te voel vir die keuses wat hy maak nie. Die genesende faktor in hierdie be-
handeling is die empatiese, warm en veilige verhouding tussen die kind en die 
terapeut. Die verhouding is belangrik omdat dit tot stand kom in die hier en die 
nou en dit nie oordragtelik geïnterpreteer word soos in die psigoanalitiese 
model nie. Die gestruktureerde atmosfeer waarin hierdie verhouding ont-
wikkel, sluit ook ondersteunende grense in. Hierdie grense word deur die tera-
peut met instemming van die kind gestel. Hierdie grense verskaf veiligheid en 
gee aan die kind ’n gevoel van geborgenheid. Die grense waarop ooreen-
gekom word, bring ook realisme in die terapie 

3.3 Die kind in die middelkinderjare 

Die tydperk tussen ongeveer ses- en elfjarige ouderdom staan algemeen be-
kend as die middelkinderjare (Berk 2000:5). Die tydperk stem naastenby oor-
een met die ouderdomkategorie van sewe tot elf jaar wat Piaget die konkreet-
operasionele stadium noem. Soos in hoofstuk 1 aangedui, is die kinders wat 
as groeplede by die navorsing betrokke was, in die ouderdomsgroep van agt 
tot twaalf jaar. Die motivering vir die keuse van hierdie ouderdomsgroep, is 
dat dit ’n tydperk in ’n individu se lewensontwikkeling is wat van groot belang 
is vir die die onderwerp van die navorsing, naamlik die multisensoriese waar-
nemingsvermoë. 
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3.3.1 Kognitiewe ontwikkeling 

Piaget sien hierdie stadium as ’n baie belangrike keerpunt in die kognitiewe 
ontwikkeling van die kind. Volgens hom is die denkprosesse nou meer soos 
dié van ’n volwassene as in die voorskoolse stadium. Redenering is baie 
meer logies, buigsaam en georganiseerd. Ruimtebegrippe word beter 
verstaan en hulle kan probleme beter oplos (Berk 2000:249). 

Piaget is egter van mening dat hierdie ouderdomsgroep se denkprosesse 
swak werk ten opsigte van abstrakte idees. Omdat daar in die navorsing by-
kans uitsluitlik van abstrakte fenomene gebruik gemaak word, sou dit die na-
vorsing erg gestrem het. Piaget het van die veronderstelling uitgegaan dat alle 
kinders afgesien van hulle spesifieke ervaring dieselfde breinontwikkeling sal 
hê (Berk 2000:252). In die navorsing is die betrokke kinders getoets met die 
take wat Piaget gebruik om kinders se vermoë om probleme op te los waar 
oordragtelike gevolgtrekkings by betrokke is. Stokke van verskillende lengtes 
is aan elke kind afsonderlik gegee gemerk A, B en C. Die vraag was: As stok 
A langer is as stok B en stok B langer is as stok C, watter stok is die langste? 
Almal kon antwoord A. Die hipotetiese weergawe van die taak was: 

Hennie is langer as Jan en Jan is langer as Ria. Wie is die langste? Waarop 
almal kon antwoord Hennie. Hierdie bevinding word ondersteun deur 
onlangse navorsing oor konkreet operasionele denke. Rogoff & Chavajay 
(1995) soos aangehaal in Berk (2000:252) bevind dat kulturele praktyke en 
skoolopleiding baie te doen het met die bemeestering van Piaget se take. 

3.3.2 Taal 

Terwyl Piaget van mening was dat taal relatief onbelangrik is vir die ver-
andering in jong kinders se denke, het Vygotski gestel dat menslike begrips-
ontwikkeling die gevolg is van sosiale leer. In die kind se interaksie met vol-
wassenes word kognitiewe prosesse deur taal oorgedra aan die kind. 
Vygotsky ag taal as die belangrikste middel vir kinders se ontwikkeling (Berk 
2000:22). 

3.3.3 Desentrasie 

In hierdie ouderdomstadium ontwikkel kinders die vermoë om ander rolle te 
vertolk en om hulleself en hulle omgewing vanuit ander perspektiewe te be-
skou. Hulle kan nou ook verskeie aspekte van ’n saak gelyktydig in aanmer-
king neem. Sentrasie verander na desentrasie. Dit stel ook die kind in staat 
om te klassifiseer, dit wil sê om oor sowel die geheel as die dele te dink en nie 
net aan òf die geheel òf die dele nie. Kinders in die middelkinderjare-ou-
derdomsgroep het ’n meer volledige begrip van die impak van psigologiese 
faktore op prestasievermoë (Miller & Bigi 1979 soos aangehaal in Berk 
2000:300). 
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3.3.4 Emosies 

Al die basiese emosies is reeds teenwoordig in die middelkinderjare. Die kind 
het normaalweg reeds aangepas by die reëls van die gemeenskap oor die 
toepaslike vertoon van emosies. Emosionele selfbeheer behoort al gevestig te 
wees en ook begrip vir ander se emosies. As gevolg van ’n komplekse inter-
aksie van kognisie en affek ontwikkel empatie en altruïstiese gedrag. Tem-
perament word gedeeltelik beskou as oorerflik maar word versterk of verander 
deur die omgewing (Berk 2000:436). 

 

3.3.5 Die self 

Die selfkonsep kan nou deur die kind geverbaliseer word. Die selfkonsep is `n 
stel kenmerke, vermoëns, houdings en waardes wat ’n individu glo dat dit 
hom definieer wie hy is. Daar word nou ook gesoek na inligting oor die self-
konsep by ander mense. Terugvoer van vriende, veral ’n groep, word hoog 
aangeslaan. ’n Kind het op hierdie stadium drie afsonderlike selfbeelde: aka-
demies, fisies en sosiaal (Marsh 1990 soos aangehaal in Berk 2000:449). Die 
selfbeeld van die meerderheid kinders in hierdie ouderdomsgroep is realisties 
hoog (Nottelmann 1987; Zimmerman et al 1997 soos in Berk 2000:450). Die 
vermoë om ander se gedrag akkuraat te interpreteer en die besluit om daarop 
te reageer, berus op die vermoë om te onderskei tussen optrede wat so be-
doel is en optrede wat onbedoeld of per ongeluk gebeur het. Kinders wat in ’n 
gesonde verhouding staan met ander, het ’n goeie onderskeidingsvermoë ter-
wyl aggressiewe kinders dikwels vyandigheid sien waar dit nie bestaan nie. 
Vriendskap word nou ervaar as ’n verhouding van wedersydse ondersteuning 
en vertroue (Berk 2000:468). Regverdigheid word gesien as gebaseer op ver-
dienste: wie harder werk, behoort meer te kry. 

3.3.6 Geslagtipering 

Wat geslagtipering betref, noem Berk (2000:553) die volgende kenmerke as 
eie aan ’n middelkinderjarige: 

• Kennis oor geslagstereotipes brei uit, maar word meer buigsaam 
• Grootgroepspel kom na vore 
• Meisies eksperimenteer met seunsaktiwiteite, maar seuns gee 

voorkeur aan manlike aktiwiteite. 

3.3.7 Portuurinteraksie 

Portuurinteraksie word meer pro-sosiaal en fisiese aggressie neem af. 
Portuurgroepe met norme en sosiale strukture kom na vore. Sosiale reëls 
word geïnternaliseer en portuurmodellering neem af (Berk 2000:616). 
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Alhoewel hier nie ’n volledige weergawe gegee is oor die ontwikkelingsfase 
van die kind nie, is die aspekte genoem wat as motivering gedien het om die 
middelkinderjare kind te kies vir die samestelling van ’n groep vir navorsing 
oor ’n Gestaltspelterapieprogram vir multisensoriese waarneming. 

3.4 Multisensoriese persepsies  

Multisensoriese persepsies word deur Zukav (2000:22) omskryf as ’n direkte 
verbintenis met informasie wat die vyf sintuie nie kan voorsien nie. 

3.4.1 Evolusie van eksterne mag na outentieke mag 

Multisensoriese persepsie elimineer die afstand en tyd tussen die een wat 
weet en dit wat die individu weet. Zukav voer aan dat as evolusie gesien word 
as sinoniem met die gedagte van die oorlewing van die sterkste, dan beteken 
dit dat fisiese dominansie ’n kenmerk is van gevorderde evolusie. As waar-
neming beperk is tot ’n vyfsensoriese modaliteit wat net die fisiese wêreld 
waarneem, dan word vrees die basis van lewe. Mag om die omgewing en die 
daarbinne te beheer, lyk dan noodsaaklik. Hierdie magwedloop word ’n mag-
kompetisie en het ’n invloed op elke aspek van menslike lewe. Dit veroorsaak 
’n magstryd in huwelike, gesinne, gemeenskappe, geslagte, klasse en rasse. 
Die mag waarom hier meegeding word, is ’n eksterne mag waarin die spreek-
woord waar word: Die een se dood is die ander se brood. Alle menslike instel-
lings – sosiaal, ekonomies, polities – reflekteer die verstaan van mag as eks-
tern. Instellings wat veiligheid moet verskaf, soos die polisie en weermag, ge-
bruik simbole van eksterne mag wat in plaas van veiligheid, vrees veroorsaak: 
wapens, uniforms, loeiende sirenes, swiepende blou ligte en vangwaens. Al-
les wat mens vrees om te verloor, word ’n simbool van eksterne mag. As mag 
gesien word as ekstern, dan lyk die hiërargie van die sosiale, ekonomiese en 
politieke strukture na aanwysers van wie het mag en wie nie. Die aan die 
onderpunt is dan die mins waardevolle en die mees weerlose. Teenoor 
eksterne mag stel Zukav outentieke mag as die doel van die evolusionêre 
proses. Outentieke mag is om volledig betrokke te wees in die teenwoordige 
moment. Dit is om so magtig te wees dat die gedagte van magsvertoon deur 
die gebruik van geweld nie eers deel van die mens se bewussyn is nie (Zukav 
en Francis 2002:31). 

3.4.2 Persoonlikheid 

Die beperkte bewussyn wat beperk is tot ’n vyfsensoriese modaliteit is vol-
gens Zukav(1991:27) nie meer genoegsaam vir die volgende ontwikkelings-
fase nie. Wat nou nodig is, is om waar te neem en te waardeer wat die rol is 
van die psigiese werklikheid in ’n groter raamwerk van evolusie, asook die 
dinamika waardeur die fisiese wêreld geskape en in stand gehou word. Hier-
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die groter werklikheid is nie deur die vyf sintuie alleen waarneembaar nie. 
Hierdie wyere raamwerk maak dit volgens Zukav en Francis (2003:49-58) 
moontlik om ’n betekenisvolle onderskeiding te maak tussen persoonlikheid 
en siel. Persoonlikheid word gesien as die deel van die mens wat gebore 
word, leef en doodgaan in die tyd. Persoonlikheid is die voertuig van die per-
soon se evolusie. Elke keuse wat gemaak word, vorm die belewenis van die 
mens en dit waarop hy sy aandag gaan vestig en wat sy ontwikkelingsproses 
gaan beïnvloed. Net die persoonlikheid ervaar woede, vrees, haat, wraak, 
skande, frustrasie, sinisme en eensaamheid. 

3.4.3 Siel 

Siel is volgens Zukav (1991:31)’n positiewe doelgerigte krag in die kern van 
die mens se wese. Dit is daardie deel van ’n mens wat die onpersoonlike aard 
van die energiedinamika verstaan waarin die mens betrokke is, wat on-
voorwaardelik liefhet en sonder oordeel aanvaar. So ’n mens verkry 
outentieke mag. Outentieke mag is om die sielenergie te herken, te erken en 
te waardeer. Nou tree die persoonlikheid ten volle in diens van die energie 
van die siel. 

3.4.4 Die werklikheid 

Die werklikheid word deur Chopra (2003:35) as op drie vlakke gesien: 

3.4.4.1 Die fisiese domein 

Die eerste vlak van bestaan is die fisiese domein wat ooreenstem met Zukav 
se vyfsensoriese waarneembare wêreld. Hierdie wêreld word beleef in wette 
van oorsaak en gevolg waar alles voorspelbaar is. 

3.4.4.2 Die kwantumdomein 

Die tweede bestaansvlak is die kwantumdomein. Hier bestaan alles uit inlig-
ting en energie. Dit is nie waarneembaar deur die vyf sintuie nie. Die fisiese 
wêreld is ’n onderdeel van die kwantumdomein. Alles bestaan uit molekules. 
Molekules bestaan uit atome. Atome bestaan uit subatomiese deeltjies. Hier-
die deeltjies is pakkies van inligting en energiegolwe. Niks is dus vaste stof 
nie. Die feit dat ons voorwerpe as vaste stof waarneem, is daaraan te wyte 
dat alles in hierdie domein beweeg teen die spoed van lig. Teen hierdie spoed 
is ons waarnemingsvermoë nie in staat om alles te prosesseer wat tot ons 
perseptuele ervaring bydra nie. Alles in die skepping is gedurig besig om 
energie en inligting uit te ruil. Mens en dier asem mekaar se uitgeasemde 
koolstofdioksied- en suurstofdeeltjies in. Hierdie uitgeasemde asem is meet-
bare molekules van een liggaam na ’n ander. In hierdie denkpatroon is daar 
geen grens tussen enigiets in die heelal nie. Alles is in werklikheid ’n energie-
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inligtingsop. Met elke ontmoeting word daar energie en inligting uitgeruil en so 
verander almal en alles gedurig. 

3.4.4.3 Die domein van die nie-lokale 

Die derde vlak van bestaan is die vlak van intelligensie of bewussyn. Chopra 
(2003:43-46) verwys onder andere na hierdie domein as die nie-lokale in-
telligensie. Dit is waar inligting en energie na vore kom uit ’n see van moont-
likhede. Die mees fundamentele basis van bestaan is dus nie materie nie.  
Dis nie eens energie en inligting nie, want dit is puur potensiaal, moontlik-
hede. Hier bestaan ruimte en tyd nie. Dit is nie-lokaal omdat dit nie in die 
mens of daarbuite is nie. Dit is net. Die intelligensie van hierdie spirituele 
domein organiseer die energie in kenbare voorwerpe. Hierdie nie-lokale in-
telligensie noem Chopra ook siel. Sonder bewustheid wat optree as ’n waar-
nemer en interpreteerder, sal alles net as potensiaal bestaan. Deur hierop in 
te skakel, word wonders veroorsaak. Proewe wat uitgevoer is en hierdie teo-
rieë bevestig, word deur Chopra verder bespreek. 

3.4.5 Eksistensie 

Vanuit ’n Gestaltoogpunt verwys Yalom (2002:127) na Heidegger se twee ma-
niere van bestaan: 

3.4.5.1 Die alledaagse bestaan 

Die alledaagse manier van bestaan is waar mense se fokus opgeneem word 
deur materiële. Hier is die aandag by die hoe van die bestaan van voorwerpe 
in die wêreld. 

3.4.5.2 Die ontologiese bestaan 

In die ontologiese manier van bestaan (vergelyk Zukav se siel en Chopra se 
nie-lokale domein – navorser) is die fokus op die bestaan per se. Die ontolo-
giese manier van bestaan is om met verwondering vervul te wees dat voor-
werpe in die wêreld is. In die ontologiese bestaan is ’n persoon gereed vir per-
soonlike verandering (Yalom 2002:127). 

3.4.6 ’n Outentieke verhouding 

Vanuit Gestalt word die plek van waaruit ’n mens homself kan ken en kan 
groei, nie gesien in ’n intrapersoonlike outentieke magsbasis soos by Zukav 
nie. In Gestalt is dit ’n interpersoonlike verhouding waar twee mense beweeg 
van ’n strategiese verhouding (of soos Yalom dit noem, ’n alledaagse verhou-
ding) na ’n outentieke verhouding (Sills, Fish, Lapworth 1996:16). Hierdie 
outentieke verhouding word bereik in ’n I-Thou-dialoog. In plaas van outen-
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tieke mag soos by Zukav is die doel hier ’n outentieke verhouding. Tog sien 
die Gestaltterapeut ook dat mense die beste in staat is om te groei en beheer 
van hulle lewens te neem deur bewus te word van wie hulle is in al hulle nood 
en behoeftes, gevoelens en gedagtes, hul ambivalensies en konflikte, wat 
hulle sê en wat hulle doen. Vir ’n persoon om bewus te wees van wie hy is, 
moet hy ’n duidelike wete hê van ‘ek’ en wat is ’nie ek’. Om dus te weet wie is 
‘ek’ moet daar kontak wees met ’nie-ek’. Sills et al (1996:16) kom tot die 
gevolgtrekking: “Therefore ‘I’ can only be completetely ‘I’ and know myself as 
‘I’ when I am in a relationship to ‘something’ and ‘someone’ else". 

3.4.7 Transendentale bewustheid 

Daar is ’n transendentale bewustheid. Hierna verwys Joyce et al (2003:200): 
`Many of the Gestalt techniques of grounding, attention to breathing, sensory 
awareness, openness of attitude, all lead to a state of simple awareness 
which can move into transcendent awareness.’ Hulle wys ook daarop dat daar 
in die afgelope tyd ’n toenemende neiging in Gestaltliteratuur is om die tran-
sendentale dimensie van Gestalt na vore te bring. Dit sluit in Jacobs (1989) se 
‘drang tot groei’, Buber (1958) se ‘I–Thou’-momente, Clarkson (1989) se ‘the 
soul in Gestalt’ en Parlett (1991) se beskrywing van die spirituele kwaliteit van 
teenwoordigheid (Joyce et al 2003:200). 

3.4.8 Waarneming 

3.4.8.1 Drie komponente van waarneming 

Om inligting te kry wat nie deur die vyf sintuie verkry kan word nie, is daar dus 
volgens die aangehaalde bronne ’n grotere of hoëre bewussyn nodig. Waar-
neming het volgens Chopra (2003:27) drie komponente: 

• Die voorwerp wat waargeneem word (fisiese vlak) 
• Die proses van waarneming (verstandelike vlak) 
• Die werklike waarnemer wat hy die siel of “silent observer” noem. 

3.4.8.2 Die spirituele dimensie 

Chopra (2003:78) beskryf die spirituele dimensie so: ‘It is the still point of 
reference in the midst of all the changing scenery in the physical point of 
reference’. Hierdie ‘still point of reference’ stem ooreen met wat Sills et al 
(2003:34) in die siklus van ervaring noem ‘the fertile void, equilibrum, testing 
in the undifferentiated field’. Hierdie oomblik is geleë tussen die voltooiing van 
die ervaring en die sensasie wat die prikkel is tot ’n nuwe ervaring. Hieroor 
maak Sills et al (2003:34) die opmerking: ‘It is a time to be undirected and 
acknowledge the unknown. It can both be a surrender to the primacy of or-
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ganismic self-regulation and also a surrender to the emergence of the spiritual 
dimension’ 

3.4.8.3 Die neurologiese dimensie 

Vanuit ’n neurologiese gesigspunt voer Lewis, Amini en Lannon (2001:19-34) 
aan dat die menslike inligtingsverwerking nie net afhanklik is van die funksio-
nering van die vyf sintuie nie, maar ook afhanklik is van watter breinsegment 
die persoon op daardie oomblik gebruik maak om die inligting mee te vertolk. 

3.4.8.3.1 Die breinstam 

Met verwysing na die neuroanatomis Paul Brocha (1879) en P Maclean se 
werk in 1990, betoog Lewis et al (2001:22) dat die menslike brein ontwikkel 
het vanuit die breinstam wat dan genoem word die reptielbrein. 

Hierdie reptielbrein is net ingestel om gevaar af te weer wat lewe kan bedreig. 
Alle waarneming word dus verwerk deur die kontrole van gevaar of nie-ge-
vaar. Die reaksie hierop is vlug, veg, vries, speel dood of, in geval van nie-ge-
vaar, om voort te gaan. Die reptielbrein het geen emosie nie,maar vervul al 
die onwillekeurige noodsaaklike funksies soos hartklop, bloeddruk en asem-
haling. 

3.4.8.3.2 Die limbiese brein 

Die tweede deel van die brein wat deur evolusie ontwikkel het, is die limbiese 
brein wat alle soogdiere deel en daarom die soogdierbrein genoem word. 
Hierdie deel van die brein stel soogdiere en mense in staat om anders as rep-
tiele te kan versorg, te kommunikeer en te speel. Met die soogdierbrein word 
inligting nie net verwerk ten opsigte van gevaar en nie-gevaar soos by die 
reptiele nie, maar ten opsigte van gevaar of veiligheid. 

3.4.8.3.3 Die neokorteks 

Die nuwe brein of die neokorteks wat in die mens ontwikkel het tot ’n mas-
siewe proporsie, is in die soogdiere slegs ’n vlies. Die nuwe brein het nie net 
die vermoë om inligting te verwerk ten opsigte van gevaar of nie-gevaar of ge-
vaar en veiligheid nie, maar ook om in ’n gevaarlike situasie dit veilig te maak. 
Die nuwe brein is die setel van spraak, skryf, beplanning, redenering, wil en 
(vir hierdie navorsing van belang) bewussyn. 

’n Mens kan die vyfsensoriese inligting van dieselfde voorwerp op drie 
maniere verwerk: 

• Dit is gevaarlik 
• Dit is veilig 
• Dit is gevaarlik maar terselfdertyd ’n geleentheid om veiligheid te skep. 
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Die mens is dus in staat om sowel gevaar as veiligheid binne konteks te sien 
en die konteks te verander. 

 

3.4.8.4 Waarneming in Gestalt 

In die begrip Gestalt lê die betekenis van waarneming alreeds opgesluit. Die 
waarneming is nie óf deur die fisiese liggaamsfunksies óf deur die psigiese 
gedagteprosesse of emosionele prosesse nie, maar wel deur die geheel van 
die organismekontak in die veld van die organisme/omgewing (Perls et al 
1996:263). Oor die probleem van waarneming en bewussyn is daar talle uit-
eenlopende teorieë van teoretici vanuit verskillende dissiplines: sielkunde, 
neurofisiologie, neurobiologie, neurosielkunde, fisika en teologie (Blackmore 
2003, Damasio 1999, Gregory 2004, Edelman and Tonani 2000, Pilch 2000). 

3.5 Samevatting 

In hierdie hoofstuk is die literatuurnavorsing se resultate weergegee wat han-
del oor die doel van Gestaltterapie in groepverband en hoe hierdie doel bereik 
kan word. Die rol van die groepleier is bespreek asook die aanwending van 
Gestalttegnieke en -prosedures. Spelterapie se geskiedenis en konsepte is 
nagevors. Die teorie wat in hierdie navorsing gebou word, word aangewend 
om `n program te skryf vir kinders in die ouderdomsgroep middelkinderjare. 
Daarom is daar ook literatuurstudie gedoen oor die kind in hierdie ouderdoms-
groep. In die ontwikkelingsfase is die kind uiters geskik vir die proses wat met 
die groepwerk beoog word. Die kognitiewe ontwikkeling, taalgebruik, vermoë 
tot desentrasie, bewustheid van die rol van emosies en van die self, geslag-
tipering en portuurinteraksie is die faktore wat in ag geneem is. 

Multisensoriese waarneming is die sentrale tema van die studie en is daarom 
vanuit verskillende dissiplines benader. Hier is veral aandag gegee aan die 
menslike ontwikkeling. Die aanvanklike kollektiewe behoefte waarvolgens die 
veld georganiseer is en die figuurformasieproses plaasgevind het, was `n be-
hoefte aan veiligheid. Die middel wat die organisme vir homself voorsien het, 
om die behoefte te bevredig, was eksterne mag. In elke aspek van die same-
lewing is eksterne mag gesoek, gevind en vertoon. Hierdie eksterne mag is 
verkry deur die meer as tweeduisend jaarlange kreatiewe aanwending van die 
vyf bekende sintuie. Die newe-effekte van die mededinging om die eksterne 
mag het as `n impuls gedien om die organisme bewus te maak van `n nuwe 
behoefte. Hierdie behoefte is om deur te beweeg na `n groter raamwerk as 
die fisiese raamwerk. Hierdie groter werklikheid is die bewustelike lewe vanuit 
die psigiese werklikheid. 

Weer eens voorsien die organisme die middel wat nodig is om die behoefte te 
vervul: `n multisensoriese modaliteit van waarneming. Die rigting waarin die 
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energie beweeg, is na outentieke verhoudings. In die werklikheid van die 
domein van die nie-lokale is die manier van bestaan ontologies met `n tran-
sendentale bewustheid. Die prosesse van waarneming wat nagegaan is, is 
die spirituele dimensie, die neurologiese dimensie en waarneming vanuit `n 
Gestaltperspektief beskou. 

In die volgende hoofstuk word die program beskryf. 
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HOOFSTUK 4 

4 MULTISENSORIESE GESTALTPROGRAM 

In die navorsingsverslag tot hiertoe, is daar verslag gedoen oor die navor-
singsproses en oor die literatuurstudie van die konsepte Gestaltterapie, 
Gestaltgroepterapie, Gestaltspelterapie, die kind in die middelkinderjare en 
multisensoriese waarneming. Dit het as as teoretiese begronding gedien vir 
die ontwikkeling van `n program vir bewuste, multisesoriese waarneming vir 
die kind in die middelkinderjare. In hierdie hoofstuk word verslag gedoen oor 
die ontwikkeling van die program. Die administratiewe voorbereiding het 
ingesluit: die vind van `n geskikte lokaal, die seleksie van groeplede, die 
voorbereiding van die groeplede, groepreëls en -grense, en die groepmodel. 
Daarna volg die program. 

4.1 Administratiewe aangeleenthede 

4.1.1 Voorbereiding vir die groep 

4.1.1.1 Geskikte lokaal 

Alle kontakverbreking is sover moontlik uitgeskakel van mense wat deurloop, 
verbyloop, aanklop en steurings veroorsaak. Die lokaal was lugtig met matige 
kamertemperatuur en toiletgeriewe wat bereikbaar was sonder dat die groep-
lid nodig het om die lokaal te verlaat. Voorsorg is getref om die lokaal veilig vir 
die groep te maak. 

Mediummateriaal soos sand, klei, water, tou, speelgoed, papier, potlode, pen-
ne, kryt, verf, kwassies, skêre, stories, gedigte is in maklik bereikbare houers 
geplaas. Voorsiening is gemaak vir die beplande tegnieke maar ook vir spon-
tane en onbeplande eksperimente. Houers met sneesdoekies is op strategie-
se plekke geplaas. Genoeg stoele vir groeplede, kussings en ’n mat is voor-
sien. ’n Videokamera is so geïnstalleer dat daar nie gedurende ’n sessie ver-
stellings nodig is nie. 

4.1.1.2 Seleksie van groeplede 

Die groep is saamgestel volgens die kriteria in Hoofstuk 1 gestel. Dit is dus 
reeds vasgestel dat die kinders sensories intakt is. 
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4.1.1.3 Grootte van die groep 

Die groep het bestaan uit vyf dogters en drie seuns in die ouderdomsgroep 8 
tot 12 jaar. Die navorser was die groepleier. Die groepsamestelling is gedoen 
deur toevallige monsterneming soos in Hoofstuk 1 aangedui. 

4.1.1.4 Vooraf-voorbereiding van die groeplede 

Ingeligte toestemming van die ouers van die kinders is verkry soos beplan in 
Hoofstuk 1. 

Die groep is in die lokaal ingeneem en van naamkaartjies voorsien wat op ’n 
sigbare plek aan hul klere vasgeheg is. 

Aan almal is gewys waar die badkamers is. 

Die videokamera is gewys. Aan die groep is verduidelik dat die opname slegs 
vir opleiding gebruik sal word. 

4.1.1.5 Groepreëls en -grense 

Groeplede het met mekaar ooreengekom om die volgende reëls en grense te 
eerbiedig. 

Deelname is nie vrywillig of verpligtend nie maar gewillig. (Vrywillig het die 
nuanse van opoffering terwyl gewillig die betekenis van bewuste opgewon-
denheid meebring.) 

Enige groeplid kan die groep verlaat en sy/haar deelname beëindig nadat 
hy/sy die groep daarin geken het. 

Geen groeplid sal hom/haarself of enige van die groeplede doelbewus beseer 
of enigiets beskadig nie. 

Daar sal nie na iemand buite die groep op ’n negatiewe manier verwys word 
nie. 

Die proses van elke groeplid sal deur medegroeplede met respek behandel 
word deur nie ongenooid daarby betrokke te raak of buite die groep daaroor 
te praat nie. 

Elke groeplid sal eie verantwoordelikheid neem vir sy eie proses en vir die 
proses van die groep as geheel. 

Groeplede sal by mekaar se prosesse betrokke wees deur 

 die energie te hou by die een wat met ’n proses besig is en om nie kontak 
te verbreek nie. 

 sensitief te wees vir wat in hom/haarself gebeur tydens die ander lid se 
groepsaktiwiteit. 
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 verantwoordelikheid vir sy /haar eie emosies te neem en medegroeplede 
te vertrou dat hulle in staat is om dieselfde te doen. 

4.2 Die struktuur 

Omdat die navorser van ’n kwalitatiewe ontwerp gebruik maak en dit toege-
paste navorsing is, is die struktuur bepaal deur die groepsproses, soms ge-
struktureerd formeel, soms spontaan informeel. 

4.3 Die model 

Die model was nie ’n klassieke Gestaltmodel waar die groepleier met een 
groeplid werk in die teenwoordigheid van die groep nie. Die groepinteraksie-
model waar almal ’n projeksie doen, is ook nie gevolg nie. 

Die navorser het besluit om ’n model saam te stel wat beskryf kan word as ’n 
kollektiewe-energiemodel van bewuswording. In die model word die groep nie 
beleef as ’n groep met ’n aantal groeplede nie, maar as ’n nuwe identiteit 
waarvan die energie meer is as die totale energie van die afsonderlike groep-
lede. In hierdie model is niemand ’n toeskouer of waarnemer nie. Niermand is 
’n meeloper nie. Al die groeplede is deel van die groep. Die multisensoriese 
waarnemingsvermoë is `n kollektiewe begrip. Alle mense deur alle tye, oor die 
hele wêreld heen het meegehelp in die bewaring van hierdie vermoë. Die ver-
moë was van die begin van die menswording reeds daar. Toe dit verdring is 
deur die klem te plaas op die kognitiewe vyfsensoriese empiriese waarne-
mings as enigste wetenskaplike waarneming, het die multisensoriese waarne-
ming bly voortleef in die prosesse van informele en ongestruktureerde verbin-
tenisse. Mense het van hul belewenis vertel sonder om te dink of dit 
wetenskaplik bewys kan word. Die hoorders het dit geglo omdat hulleself die 
fenomene beleef het. Mense het gepraat oor hul voorgevoel en intuïsie, hulle 
visualisering en intensies, sinchronisiteit, telepatie en hul drome en die krag 
van hul emosies. Baie kragtiger was die onbewysbare en onwetenskaplike 
gevolge van mense se subjektiewe geloof as die objektiewe, kognitiewe we-
tenskaplike bewysbare wiskundige stellings. Vir hul geloof was mense bereid 
om te sterf. 

Die groep was ook ’n kollektiewe energiegroep omdat elke groeplid nie net sy 
eie energie in die groep ingebring het nie, maar ook die van geslagte mense 
wat bygedra het tot sy fisiese en psigiese vorming. 

’n Verdere kollektiewe faset was die feit dat in die groep die fenomeen ‘ver-
houding’ die belangrikste faset van die groepdinamika was. Die verhouding 
was ’n gesamentlike skepping van al die groeplede. Geen groeplid is van sy 
eie unieke identiteit beroof nie, maar sy identiteit is juis versterk in die kontak 
of verhouding met die ander groeplid.  
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Bogenoemde feite berus op die kruisbestuiwing wat plaasvind en wat lei tot 
die vorming van die kollektiewe bewussyn wat dan weer ’n nuwe energievloei 
aan elke individu se proses verskaf. ’n Volledige Gestalt tree na vore wanneer 
die individu bewus is van dit waaraan hy soveel energie afstaan dat hy die 
siklus van bewustheid telkens onbewustelik onderbreek. Hierdeur neem die 
persoon verantwoordelikheid om volledig te funksioneer. Om die doel van 
terapie te formuleer, haal Sills et al (1996::22-23) Erwin en Miriam Polster 
(1973) aan: ’We... try to bring into awareness that self which has been be-
trayed’. 

4.4 Die program 

4.4.1 Eerste sessie – Web van die lewe 
 
Tegniek Die web van die lewe 

Medium Tou 

Vorm van spel Skeppend 

Groepstadium Eerste stadium 

Doel Kontak 
Voorstelling 
Verhoudingbou 

Kenmerke Identiteit en afhanklikheid: Hoe gaan die groeplede 
die lid ervaar? 

Rol van groepleier Skep ’n veilige klimaat wat ondersteunend is vir 
lede om risiko’s te neem om kontak te maak en be-
wus te word van wat hulle gemeenskaplik met 
ander lede deel 

Die kinders het elkeen ’n naamkaartjie ontvang waarop sy noemnaam on-
geveer 5mm met ’n dik pen geskryf is en op ’n versorgende manier aan die 
kind vasgeheg is op ’n plek waar dit vir die res van die groep maklik leesbaar 
is. 

Die kinders is genooi om hul plekke op die stoele, wat vooraf in ’n kring gepak 
is, in te neem. Daar is sorg gedra dat daar net genoeg stoele in die kring was 
sodat daar nie ’n oop plek of ’n kind sonder ’n stoel was nie. Daar is ’n video-
opname gemaak en daar is seker gemaak dat al die kinders daarmee gemak-
lik is. Die kinders is gevra om seker te maak dat hulle gemaklik is en nie nodig 
sou hê om die groep vir die volgende uur te verlaat nie. Die proses is ver-
duidelik en die volgende bewoording is gebruik: 

‘Ons gaan nou mekaar leer ken deur vir die groep te vertel wie ons is. Terwyl 
ons dit doen, gaan ons almal saam iets nuuts skep/maak: ’n verhouding. Om 
die verhoudings wat ons gaan skep, te sien, gaan ons die tou gebruik. As jy 



 68

jou klaar voorgestel het, hou jy die punt van die tou vas en gooi die bal na 
iemand in die groep wat oorkant jou sit. Die een wat die tou vang, stel 
hom/haar weer voor. Ons doen dit tot almal ’n beurt gehad het. 

'As jy wil, kan jy jouself voorstel deur te sê wie jy is, iets oor jou gesin en waar 
jy bly. Wat is jou stokperdjie of sport waarvan jy hou? Waaroor dink jy nou 
baie? 

'Ek sal by myself begin'. 

Die navorser het homself voorgestel op ’n openhartige manier. Toe die 
volgende persoon hom/haarself voorstel, bly die navorser vir die kind kyk en 
probeer om oogkontak te behou. Die navorser het ook gesorg dat die energie 
bly by die een wat praat. Dit is selfs gedoen deur te sê: ’Kom ons hou ons 
energie by die een wat praat’. As die kind dele in die voorstelling vergeet het, 
het die navorser gevra: ‘Wil jy ons vertel van jou gesin/skool/stokperdjie ?’. 

Wanneer die kind klaar was met die voorstelling, is hy/sy versoek om nie 
dadelik die baltou te gooi nie. Daar is moeite gedoen om oogkontak te behou 
en om die oë sag en versorgend te hou. 

‘Maritha ons hoor jou naam is Maritha en dat jy die jongste in jul gesin is met 
’n ouer broer en suster. Ons hoor julle bly in Alberton maar jy gaan in Heidel-
berg skool...’ . Voltooi die proses. Die groepleier vra dan: ‘Maritha het ek alles 
gehoor wat jy gesê het ?’. As sy aanvul, reflekteer die navorser ook dit en vra 
weer: ‘Het ek alles gehoor ?’. Hou aan tot 100%. 

Hierna het die navorser dit wat die kind gesê het gevalideer. Die kind is ge-
woond om geëvalueer te word. Dit mag wees dat dit nou die eerste keer is dat 
iemand haar/hom valideer. 

Validering vind op drie vlakke plaas. 

 Valideer die woorde 

‘Ek kan verstaan dat jy sê jy hou van mooi musiek, is in ’n liefdevolle 
gesin/geniet die skool..., want ek kan my voorstel dat jy ’n aanvoeling het vir 
dit wat mooi is ... ’: moenie beoordeel nie, maar voeg waarde toe. 

 Valideer die persoon wat dit sê 

‘Ek kan verstaan dat jy dit sê want jy is soos mooi musiek/’n liefdevolle mens.’ 

 Die groepleier valideer hom/haarself/groep 

‘Ek kan verstaan dat jy dit vir ons sê want ons is mense wat jou graag wil ken, 
wat jy kan vertrou ensovoorts. So, Maritha, baie welkom in die groep. Jy kan 
nou die tou gooi vir iemand aan jou oorkant’. 

Op hierdie manier gaan die tou ’n patroon vorm. As die laaste kind die proses 
voltooi het, word die tou weer terug na die navorser toe gegooi om so `n 
netwerk te voltooi. 
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Die navorser het die groep bewus gemaak van wat gebeur het. 

‘Ons het nou hier iets geskep. Ons kan ons groep se vriendskap/verhouding 
sien. Wat sien julle?’. Laat elkeen sê waaraan die touformasie hom/haar laat 
dink in verband met ’n verhouding. 

 
Diagram 2 Web van Lewe 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkeen het geleentheid om te sê wat hy of sy sien. Die groepleier het begin 
deur te sê: ‘Wat ek hier sien, is die web van die lewe, alles is met mekaar 
verbind’. 

’n Aanpassing van Oaklander se werkmodel (1988:53)  is gevolg om deur 
middel van projeksietegnieke die kinders se selfidentiteit te help vestig en ’n 
manier te voorsien waarop gevoelens uitgedruk kan word.  Verdere riglyne uit 
die teorie wat gevolg is, is die volgende: 

 Laat die kind die ervaring deel wat ervaar is in die proses om die web van 
die lewe te help maak, hoe het hy dit sien vorm aanneem en hoe dit voltooi 
is. Dit is die kind se proses. 

 Laat die kind die web op sy eie manier beskryf. Dit is ’n verdere deel van 
die self. 

 Op ’n dieper vlak help dit die kind se verdere selfontdekking aan deur te 
vra om uit te brei op die dele van die web. Wat sien hulle in die vorms 

Web van die lewe
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(driehoeke, vierkante) en waaraan laat dit hulle dink (paaie, kruispaaie, 
ruimte, begrens, besig, ontspanne). 

 Die kind word gevra om die web te beskryf asof hy/sy die web is: ‘Ek is...’ 

 Neem ’n spesifieke deel in die web vir die kind om mee te identifiseer: 
Wees die driehoek daar by jou en beskryf jouself verder: hoe is jy, wat 
doen jy, hoe voel jy? 

 Help die proses aan met vrae soos Wie is die naaste aan jou? Gaan 
dieper in die web in met die kind. 

 Moedig die kind aan om sy/haar bewussyn verder op te skerp met vrae 
soos Wat dink die driehoek? Waarheen gaan die pad? Wat wil die kruis-
pad sê? 

 Laat die kind twee dele van die web met mekaar dialoog. 

 Vra die kind watter kleure hy/sy sou gebruik as hy/sy die spasies kon in-
kleur en wat donker/ligte/helder/dowwe kleure vir hom/haar beteken. 

 Hou dop wat die kind se gesigsuitdrukking, asemhaling en liggaams-
houding terwyl hy/sy praat. Let op na huiwering, stiltes en wat dit kan 
beteken dat hy/sy dink, probeer onthou, onderdruk, vrees en nog meer. 
Gebruik hierdie aanduidings om die werk te laat vloei. 

 Laat die identifikasie plaasvind: Is daar iets hiervan waar in jou lewe? Voel 
jy soms so? Indien ’n kind ontkennend antwoord, mag dit wees dat hy/sy 
nie nou gereed is om uit die skuilplek van projeksie te kom nie. Moenie 
druk op die kind plaas nie. 

 Beweeg nou geheel en al oor na die kind se lewe. Probeer by die hier en 
nou bly. Hou horisontalisme en aktiewe nuuskierigheid in gedagte. 

 Wees op die uitkyk waar daar energie is en waar energie ontbreek 

 Die groepleier let op die projeksies. Dit lyk soos ’n spinnekopweb. Verken 
dit: `Waaraan laat ’n spinnekopweb jou dink?’ Iemand antwoord dalk: `’n 
Deurmekaarspul' Verken dit: `Voel jy miskien nou ook so?' `Wat kan ’n 
spinnekopweb nog wees?' `Vang vir hom kos? Dan is hy versorg. Voel jy 
versorg?' Oaklander se werkmodel (1978:53) kan hier gevolg word. 
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4.4.2 Tweede sessie – Ballonne uit die lug 

Tegniek Ballonne uit die lug 

Medium ’n Brief 

Vorm van spel Bibliospel / Musiek / Beweging 

Groepstadium Eerste stadium 

Doel Identiteit vestig 

Kenmerke Differensiasie 

Rol van groepleier Fasiliteerder 

Elke kind het ’n papierstrokie, ballon en pen gekry en is versoek om oor 
hom/haarself iets te skryf wat baie positief is en hy/sy graag wil glo. Die sin 
het begin met `Ek is .... mooi/slim/vrolik/goeie maat...’ Die papierstrokie is dan 
klein opgerol en in die ballon gesit. Elkeen het toe sy/haar ballon opgeblaas  
en toegeknoop. Terwyl daar musiek gespeel het, is die ballonne in die lug 
gegooi. Elkeen moes onthou hoe sy ballon lyk. Die groep het probeer om die 
ballonne in die lug te hou. Die interaksie is dopgehou. Elkeen moes sorg om 
as die musiek stop of die eerste ballon bars, ’n ballon te vang wat nie sy eie is 
nie. Almal behalwe die een wat die gebarste ballon kry, moes toe gaan sit op 
hul ballon en laat hom bars. Elkeen lees toe hardop die boodskap wat in die 
ballon was. Telkens het die groep die waarheid bevestig en toepaslikheid van 
die boodskap aan die persoon uitgespel. 

Hierna het die groep geleentheid gekry om te vertel oor gebeurtenisse waar 
hulle gedink het iets het toevallig in hulle lewe gebeur wat later geblyk het in 
’n groter patroon ingepas het. 

 

4.4.3 Derde sessie – Projeksie 

Tegniek Projeksie 

Medium Visuele toer en rollespel 

Vorm van spel Gedramatiseerde spel 

Groepstadium Tweede stadium 

Doel Differensiasie en rolbuigsaamheid onder groeplede 

Kenmerke Invloed en teen afhanklikheid 

Rol van groepleier Fasiliteerder 

Die individue in die groep is elkeen afsonderlik gevra watter eienskap in ’n 
ander mens hy/sy as onaanvaarbaar beskou. Hy/sy moes dit dan uitspeel. By-
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voorbeeld: Hou nie van ’n boelie by die skool nie. ‘Boelie nou die ander in die 
groep’ is die versoek. 

Elkeen het ’n beurt gekry om die beeld uit te speel/dramatiseer. Die feit dat 
die een wat moes boelie dit met groot gelag in plaas ’n onaangename 
gesindheid gedoen het, het nie saak gemaak nie. Dit het die identifisering met 
die rol makliker gemaak en die fasiliteerder het op die diskrepansie gewys. 
Hierna moes elkeen die eienskap noem wat hy/sy in ander bewonder maar 
wat hy glo hy/sy self nie het of kan hê nie. Groeplede het die geleentheid 
gekry om op ’n kreatiewe manier hierdie rol uit te speel. 

Groeplede is genooi om te sit en ’n ontspanningsoefening te doen wat ook ’n 
bewusmaking van die self is.  Die groepleier het naamlik die groep versoek: 
‘Begin om diep asem te haal. Blaas al die ou asem uit wat jou moeg en vaak 
maak. Hou aan asemhaal en luister na my stem. Dink aan jou voete. Kry ’n 
gevoel van dankbaarheid vir jou voete dat hulle jou oral dra. Gee aan jou 
voete die boodskap: ontspan. Raak bewus van jou bene waarmee jy grasieus 
deur die lewe beweeg. Sê dankie vir jou bene en laat hulle ontspan. Kom in 
kontak met jou lyf en al jou organe. Jou hart wat van voor jou geboorte jou 
bloed deur jou liggaam pomp, jou longe wat elke oomblik suurstof in jou 
bloedstroom sit en die koolsuurgas daaruit haal. So ook jou niere wat alles 
skoonmaak, jou lewer wat ’n fabriek is van bloedliggaampies. Voel dankbaar 
oor jou liggaam vol energie. Voel jou arms en hande waarmee jy vashou en 
vat, beskerm en liefde betoon. Ontspan jou hande en arms. Laat ook alles wat 
druk van jou nek en skouers afgly. 

‘Gaan nou na ’n plek wat vir jou ’n veilige plek is. Dit kan in jou huis wees of in 
die natuur. Enige plek. Gebruik nou jou oë, ore en neus om rond te kyk in jou 
veilige plek, die geluide daar te hoor en aangename reuke te ruik. Voel die 
klippies of nat sand onder jou voete. Kry ’n lekker smaak in jou mond. Druk 
nou die punt van jou duim en die punt van jou wysvinger van dieselfde hand, 
styf teen mekaar. Dit is jou anker. As jy onveilig voel, kan jy net jou anker ge-
bruik deur jou duim en wysvinger teen mekaar te druk en jy sal dadelik terug 
wees in jou veilige plek. Jy kan nou maar jou anker laat gaan deur jou duim 
en wysvinger van mekaar weg te neem. 

‘Stap nou uit jou veilige plek al met ’n paadjie langs. Voor jou is ’n tuin. Stap 
die tuin binne. Daar is ’n bankie. Gaan sit op die bankie. Kyk rondom jou en 
sien hoe mooi is alles. In die verte sien jy iemand aankom. As die persoon 
nader kom, sien jy dit is jy. Dit is die jy wat jy nie in jouself kan raaksien maar 
in ander mense. Dit is die deel van jou waarvan jy nie hou nie. Dit is jou ont-
kende deel. Hoe lyk daardie deel van jou? Hoe voel dit as jy daardie deel van 
jou is? Wanneer was jy dit die eerste keer? Watter boodskappe het jy gekry 
oor hierdie deel van jou? Hoe het hierdie deel jou benadeel? Hoe het hierdie 
deel jou bevoordeel? Dink tot jy die antwoord kry. Watter boodskap gee hier-
die deel van jou aan jou? Laat hierdie deel nou ’n bietjie staan. 
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‘Sien die ander deel naderkom. Die deel wat jy in ander mense raaksien en 
bewonder. Die deel wat jy glad nie in jouself kan raaksien nie. Hoe voel jy as 
jy hierdie deel is? Wanneer was jy hierdie deel? Watter boodskappe het jy toe 
gekry wat jou hierdie deel laat ontken het? Watter voordeel was daar vir jou 
om van hierdie eienskappe te ontken? Dink totdat jy die antwoord kry. Ver-
welkom nou altwee dele. Sien hoe hulle saamsmelt en een word met jou. Sien 
jouself. Weet dat jy mag foute maak. Weet dat foute nie daar is vir oordeel en 
straf nie, maar vir leer en herstel. Jy mag presteer en jy mag lof daarvoor kry. 
Voel hoe dit is om al jou dele te neem. Voel hoe dit is om volledig jy te wees. 
Voel nou weer die energie in jou instroom. Jy is uitgerus en vol blydskap. Hel-
der wakker en jou oë is wawyd oop.’ 

 

4.4.4 Vierde sessie - Beweging 

Eksperiment Intuïsie 

Medium Beweging 

Vorm van spel Gedramatiseerde spel 

Groepstadium Derde stadium 

Doel Kontak op intra- en intervlak. Leer om eie intuïsie te 
vertolk en te vertrou 

Kenmerke Intimiteit en interafhanklikheid 

Rol van groepleier Fasiliteerder 

Die groepleier het eers die eksperiment gedemonstreer deur rug aan rug met 
`n groeplid te staan en het verduidelik dat die eksperiment gedoen word om 
intuïtief te bepaal wat jou maat se gemoedstemming is. ‘Vriendelik is om ’n 
soen te waai met die vingerpunte. Kwaad is om soos ’n tier met kloue te 
grom. Opgewonde is om uit te roep: ‘‘JA!’’. Staan nou rug aan rug’.  

Die groeplede het kans gekry om eers die drie rolle in te oefen. Die groepleier 
het toe die groep genooi om terwyl hulle in pare rug aan rug staan, in kontak 
te kom met die energie van die persoon agter hom/haar terwyl niemand iets 
sê nie. Die groepleier het die aftel van een tot drie gedramatiseer. Op die 
telling drie het elke paar na mekaar toe geswaai met die teken van vriendelik, 
kwaad of opgewonde. Elke paar het toe gekyk of hulle dieselfde teken vir 
mekaar gewys het. Die eksperiment is herhaal met ander maats. 



 74

4.4.5 Vyfde sessie – Dialoog 

Eksperiment Besoek aan ’n ander se wêreld 

Medium Intensionele dialoog 

Vorm van spel Dialoog 

Groepstadium Derde stadium; kontrole en intimiteit 

Doel Om groeplede te help om die reaksie wat hul beleef 
oor wat in die groep gebeur, deur te werk. 

Kenmerke Norme word uitgedaag en differensiasie van rolle 
word uitgelig 

Rol van navorser Fasiliteerder 

Die groepleier het drie stoele in die lokaal geplaas.  Twee stoele het na 
mekaar gekyk en die derde was dwars gedraai. Die navorser het in die dwars-
gedraaide stoel gaan sit en gesê: ‘Ek wil graag hê dat twee van julle hier kom 
sit om met mekaar ’n dialoog te voer. Ek glo dat die regte twee sal kom.’ Die 
groepleier het gewag en gesien dat almal die ongemaklikheid ervaar en hy 
het opgelet hoe elkeen dit verwerk. 

(Hierdie eksperiment kan ook gebruik word waar twee persone in konflik met 
mekaar is omdat dit in hierdie stadium sal gaan oor kontrole. Dan word die 
twee persone direk genooi om plekke in te neem.) 

Nadat twee groeplede in die stoele teenoor mekaar gaan sit het, het die 
groepleier gesê: 

‘Ek wil hê julle moet bewus word van die spasie tussen julle twee. Hier kan 
dalk baie goed tussen julle lê. Met die dialoog wil ons hierdie spasie skoon-
maak. Hierdie spasie kan ook onbruikbaar wees. Die spasie moet altyd bruik-
baar wees. In hierdie spasie moet julle ook veilig wees’. Die twee persone is 
toe gevra om in mekaar se oë te kyk en in mekaar se oë te bly kyk vir die 
sessie. Die navorser het ook aan hulle gesê dat indien hulle hierdie kontak 
behou, hulle inligting gaan bekom wat hul nie met hul vyf sintuie kan kry nie. 

Aan die twee is ook verduidelik dat die een wat sy frustrasie met die ander 
een die eerste wil stel, die stuurder sou wees en die ander een die ontvanger. 
Aan hulle is verduidelik dat die ontvanger nie in die beskuldigdebank is nie.   

Daar is ook verduidelik dat die metafoor ook so gebruik kan word dat elkeen, 
die stuurder en die ontvanger, die koning van ’n eilandkoninkryk is. Die 
stuurder het vandag die ontvanger genooi om te kom kyk hoe lyk sy 
koninkryk. Die ontvanger moet net ’n spieël wees vir die stuurder. Spieël 
beteken om presies dit wat jy gehoor het vir die ander terug te sê.  Dit kan 
dan soos volg verloop: 

Stuurder: ‘Ek wil graag ’n afspraak met jou maak om ’n frustrasie uit te 
spreek.’ 
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Ontvanger: ‘Ek is gereed.’ 

Stuurder: Sê die frustrasie in ’n kort sin. 

Ontvanger: 'Ek hoor jy sê ...' 

Stuurder: Gee ’n persentasie vir hoe volledig die Ontvanger hom terugge-
spieël het. 

Indien dit nie honderd persent is nie, sê die Stuurder: ’negentig persent. Die 
tien persent wat ek wil hê jy ook moet hoor, is ...’ 

Hou aan tot dit honderd persent is. 

Ontvanger: 'Vertel my meer hieroor.' 

Stuurder: Stel dan die frustrasie volledig. Nie meer as drie sinne per keer nie. 

Elke keer spieël die Ontvanger dit terug tot honderd persent. 

As die Stuurder voel sy frustrasie is volledig gehoor, sê hy aan die Ontvanger: 

Stuurder: 'Dit is al.' 

Stuurder: 'Wat my hiervan seermaak, is ....' 

Ontvanger: Spieël dit terug tot op honderd persent. 

Stuurder: 'Wat my hiervan bangmaak is ...' 

Ontvanger: Spieël dit terug tot op honderd persent. 

Die fasiliteerder lei die Ontvanger nou om dit wat hy gehoor het, te valideer. 

Ontvanger: 'Ek kan verstaan dat jy sê dat jy gefrustreerd is as ek ....... doen, 
want..' 

Die fasiliteerder lei dan die Ontvanger om vanuit die wêreld van die Stuurder 
die frustrasie te verstaan. Die Ontvanger moet net verstaan. Hy mag nie ver-
skoning vra, troos of raad gee nie. As hy alles verstaan het wat die Stuurder 
gestuur het: 

Ontvanger: 'Verstaan ek jou?' 

Stuurder: 'Honderd persent' 

Indien nie honderd persent nie: 

Stuurder: 'Wat ek wil hê jy moet verstaan, is ...' 

Hou aan totdat die Stuurder sê dat hy honderd persent verstaan is. 

Hierna volg empatisering: 

Ontvanger: 'Ek dink die emosies wat jy ervaar het, is: ...' 

Noem net vier eenwoordemosies en vra dan: 

Ontvanger: 'Is dit hoe jy voel?' 
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Die fasiliteerder gee aan die Stuurder geleentheid om enige emosie wat hy 
nie voel nie, weg te neem of om by die emosies aan te vul of om dit te be-
vestig dat dit is die emosies wat hy voel. Die ontvanger sê dan: 

Ontvanger: 'Ek dink die emosie wat jy op hierdie stadium ervaar, is: ...' (Ge-
woonlik verligting en liefde.) ‘Is dit hoe jy voel?’ 

Die Stuurder bevestig, neem weg of vul aan. 

Die fasiliteerder het ten slotte gesê: ‘Dan kan julle oogkontak verbreek as julle 
daarvoor gereed is.’ 

 

4.4.6 Sesde sessie – Dialoog 

Eksperiment Besoek aan die ontologiese wêreld. 

Medium Klip 

Vorm van spel Dialoog 

Groepstadium Derde stadium 

Doel Tuisbring van die beginsel van gelyktydigheid in die 
veldteorie 

Kenmerke Interafhanklikheid 

Rol van navorser Ervare konsultant wat die groep help om tot vol-
tooiing te kom. 

Enige klip kan gebruik word, maar vir hierdie navorsing is ’n woestynroos ge-
bruik. Die groep het in ’n kring gesit. Die groepleier het die klip vasgehou, 
daarna geluister, gekyk en daarop geblaas terwyl hy gesê het wat hy van die 
klip ervaar. (Dit kan wees koud of warm, hard of grof, mooi of lelik.) As 
voorbeeld het die groepleier die klip se storie vertel: 

Die woestynroos: ‘My storie het nie ’n begin nie. Daar was ook nie ’n plek nie. 
Die wind wat oral waai, het daar ook gewaai. Wat is wind? Beweging van 
niks? Die wind waai waar hy wil. Die wind waai waar hy wil en niemand weet 
waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. Tog is hy sterk. Die wind is 
pure energie. Die wind het die sand gewaai. Wat is sand? Sand is oral. Die 
mense trap daarop. Die mense is gedurig besig om hul skoon te maak van 
sand. Hul maak hulle huise skoon, was hul klere, was hulle lywe. Die stof laat 
hulle dink aan die dood. Die mense sê oor hulle dooies: “Stof tot stof”. In die 
woestyn is dit anders. Hier is die niks en die alles sand en wind. Hier is baie 
son. Nie een dag lank, lank gelede nie, maar ál die dae en ál die nagte het die 
wind en die sand en die son gespeel. Daar was nie ’n prys om te wen of ’n tyd 
om te begin of op te hou nie. Daar was nie moets of moenies nie. Daar was 
nie ’n voorbeeld nie. Daar was nie reg of verkeerd nie. Die sand was die sand 
en die son was die son en die wind was die wind. Die een het nie probeer om 
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die ander te wees nie, maar die wind en die son en die sand was nie alleen 
nie. As hulle saam beweeg, was hul saam met baie ander. Die wind tel die 
sand op. Die son skyn op die korrels. Die sand word ’n ragfyne pêrelkleed. Dit 
is nie meer sand of son of wind nie. Saam is hulle baie meer as 1, 2, 3. Die 
wind roep al die sand van die duin en dans daarmee. Almal is gekleed in die 
pêrelkleed van die son, wind en sand. Met elke dans van elke uur hou ’n stuk-
kie son en ’n stukkie sand en ’n stukkie wind mekaar vas. Hul wil net wees. 
Meer en meer sand en son en wind bly by mekaar. ’n Duisend jaar is soos die 
dag van gister as dit verbyskiet. En so is ek. ’n Woestynroos. Ek is nie meer in 
die woestyn nie. ’n Mens het met verbasing na my gekyk. Hy het sy kind ge-
roep. Hul het my geneem. Ek is in ’n huis. Ek is in die sitkamer, voorkamer, 
onthaalkamer. 

‘Voel ek eensaam? Verlang ek? Was dit ’n fout? Nee, ek is net. Ek is energie: 
wind en son en sand. En die huis is ook net son en sand en wind. En die 
mens keer terug tot stof en die wind waai oor die stof en die son skyn. Dit was 
ek ook voordat ek woestynroos, huis en mens was, sand en son en wind: 
energie in beweging. Wat ons was en sal wees, is ons.‘ 

Die klip is hierna van groeplid tot groeplid aangegee. Elkeen wat die klip ont-
vang het, het gestel wat hy/sy oor die klip wil vertel. Die sirkel is voltooi en elk-
een het ’n kans gekry. Die navorser het aangeteken wat elkeen oor die 
woestynroos gesê het en toe die Schoemanmodel gevolg vanaf die projeksie-
tegnieke, bepaling van alternatiewe, bemagtiging en self vertroeteling. 

 

4.4.7 Sewende sessie – Asemhalingwerk 

Eksperiment Asemhalingwerk 

Medium Asemhaling en musiek 

Vorm van spel Visuele toer 

Groepstadium Derde stadium 

Doel Werk op ’n dieper vlak met intrapersoonlike verhou-
dings 

Kenmerke Nuwe emosionele ervaring wat lei tot nuwe insigte. 

Rol van navorser Gids en katalisator. 

Die navorser het asemhalingwerk aan die groep verduidelik en gestel dat die 
asem ingetrek moet word na die onderste punt van die longe. Hy het gewys 
dat dit gedoen kan word deur die maag uit te stoot met inaseming en 
verduidelik dat daar sodoende druk geplaas word op die diafragma wat op sy 
beurt weer die parasimpatiese senuwees (wat in die sye voorkom en met die 
brein verbind is) prikkel. Die senuwee gee die boodskap aan die brein om te 
ontspan.  
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Die groep is deurgaans aangemoedig om aan te hou met bewustelike asem-
haling en dat elkeen in die gevoel van niks moet inkom. Die navorser het die 
musiek so sag laat speel dat die vloeiende tempo hoorbaar was maar nie so 
hard dat dit in kompetisie met sy stem was nie. Die groep op hulle rue gelê en 
asemhaal.  

Na tien minute het die navorser die multisensoriese ervaring begin verdiep. 
Met ’n rustige en versorgende stem het hy gesê: `’n Mens kan baie dae 
sonder kos oorleef. Mense kan ook vir lang tye sonder water oorleef. Sonder 
suurstof kan ons net enkele minute leef. Elke deel van die liggaam het 
suurstof nodig. Ons manier van asemhaling wys wat in ons emosies 
plaasvind. As ons opgewonde is, haal ons vinnig asem.  As ons bang is, haal 
ons vlak asem en as ons vaak is, gaap ons en haal diep asem. 

‘Suurstof het nie ’n intensie, bedoeling om êrens heen te gaan nie. ’n Mens 
gee aan die suurstof ’n intensie. As jy êrens in jou liggaam ’n pyn voel of ’n 
ongemaklikheid, trek die suurstof in en stuur dit na daardie weefsel. Pyn is ’n 
boodskap van die weefsel: ons kry nie genoeg suurstof nie. Stel jouself voor 
dat die pyn ’n ysblokkie is. Stuur die warm suurstof oor die ysblokkie. Voel 
hoe dit smelt en in stoom verander. Asem al die pyn en ongemak uit. 

‘Raak nou bewus van wat in jou liggaam gebeur. Raak bewus wat in jou siel 
gebeur. Moenie bang word nie. Dit is jou liggaam en jou siel. Hou aan asem-
haal. Baie mooi! Wat voel jy in jou vingerpunte, hande en gesig? Hoe voel jy: 
bly, hartseer, verlange? Waar reis jou siel heen? Wat beleef jy? Wat sien jy? ’ 

Die navorser het van groeplid tot groeplid beweeg en seker gemaak dat 
elkeen veilig voel in sy proses. Die navorser was toegerus om abreaksies met 
kalmte te kan hanteer. In geval van emosionele opwelling het hy die groeplid 
gehelp om die emosie te verdiep en te bly asemhaal. 

Die terapeut het aan die groeplid gevra of daar saam met die emosie ’n 
persoon na vore gekom het. (Indien wel, kan die konflik met ’n verdere 
eksperiment gehanteer word.) Die groepleier het aanbeveel dat indien ’n 
persoon woede of hartseer ervaar, hy moet sê: ‘Ek is jammer dat dit vir jou 
nodig was om so seer te kry of so kwaad te word. Dit is beter om die kwaad of 
hartseer buite jou te hê. Dan kan dit jou nie meer seermaak nie. Waar in jou 
liggaam voel jy dit? Wat is die kleur daarvan? Wat is die vorm daarvan? Wat 
is die grootte daarvan? Kan jy die grootte kleiner maak? So klein dat jy dit kan 
uitasem? (Verkry beheer.)’ 

Groeplede wat ontoepaslik begin lag het, is aangemoedig en die lid is gevra 
om die inligting wat dit meebring, te benut op ’n manier wat vir hom/haar 
toepaslik is. Die groep is deurlopend daarop gewys dat elkeen met sy eie 
proses moet besig bly en nie moet toelaat dat ’n ander se proses sy proses 
versteur nie. Groeplede wat ’n euforiese gevoel ervaar en kleure en vorms 



 79

sien, is aangemoedig deur te sê: `Dit is jou ervaring. Niks is nou reg of 
verkeerd nie – bly by jou proses’. 

Die proses het in drie fases verloop. Die eerste tien minute was net ’n 
aanmoediging om bewus te bly van die proses en diep asem te haal. In die 
tweede fase het onvoltooidhede na vore gekom wat die terapeut en elke lid 
hard op ’n diep vlak laat werk het en uiters bevredigend verloop het. 
Multisensoriese waarnemings is gemaak. 

Die derde fase was ’n rustige versorgende fase. Die terapeut het ’n sagte 
speelding op die bors van elke groeplid geplaas en hulle aangemoedig om 
elkeen in kontak met sy eie binnekind te kom en vir hierdie kind die dinge te 
sê wat hy weet wat nodig is. Toe elkeen se proses voltooi was, en die 
navorser het gesê: ‘As jou proses voltooi is, kan jy terugkom na hier en nou. 
Voel die energie terugvloei. Jy is uitgerus en vol lewenslus. Wanneer jy 
gereed is, kan jy jou oë oopmaak en regop sit sodat ons vir mekaar terugvoer 
kan gee.’ 

 

4.4.8 Agtste sessie – Magnetisering van ’n wens 

Eksperiment Oorvloed 

Medium Ooptegniek 

Vorm van spel Skeppend 

Groepstadium Afsluiting 

Doel Selfversorgend 

Kenmerke Opgewondenheid 

Rol van navorser Ervare konsultant – begeleiding in bewusmakings-
proses 

Die eksperiment het bestaan uit: 

• Die uitspreek van ’n wens (verbaliseer). 
• Die belewenis hoe dit sal wees as die wens waar word (visualiseer). 
• In skeppende spel die wens voor te stel (konkretiseer). 
• Die vervulling van die wens aan te trek (magnetiseer). 

Die volgende vrae is aan die groep gestel om hulle te lei om gefokus in die 
eksperiment te wees: 

• Is die wens regtig dit wat jy wil hê vir jouself? 
• Is jy bereid om die werk te doen om die wens in vervulling te laat 

gaan? 
• Is jy gereed daarvoor dat dit wat jy wens maar kan gebeur? 
• Sal dit wat jy wil bereik, bydra tot jou groei en almal rondom jou? 
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Hierna het die verbalisering van die wens plaasgevind. Die navorser moes 
help dat die wens so gestel word dat die uitkoms daarvan 

• meetbaar kan wees 
• spesifiek kan wees – nie vaag nie 
• prakties kan wees. 

 

Die visualisering, dit wil sê die belewenis van hoe dit sal wees as die wens 
waar word. 

Soveel besonderhede as moontlik is hierby ingesluit. 

Die konkretisering deur in skeppende spel die wens voor te stel. 

Hier is ’n ooptegniekmetode gevolg om die uitkoms van die wens simbolies te 
konkretiseer. Die Schoemanmodel is breedweg gevolg om die projeksie tot 
verdere konkretisering te bring. 

Die magnetisering deur die vervulling van die wens aan te trek. 

Terwyl elke groeplid na sy/haar skepping gekyk het, is hul gevra om die ver-
vulling van die wens na hulle toe aan te trek. Die emosie wat hul sou ervaar 
met die vervulling van die wens, moes hul toe reeds voel. 

Die wense van die groeplede was: 

My pappa en my mamma sal wys hul is lief vir mekaar deur mooi met 
mekaar te praat. 

Dat my pappa sal terugkom na ons toe. 

Dat ek ’n Playstation vir my verjaardag sal kry. 

Dat ek die opstelwedstryd in Gauteng sal wen. 

Dat ek R50 per maand sakgeld sal kry. 

Dat ek ’n boetie sal kry. 

Dat ek na my ou skool kan terug gaan. 

Dat ek vir die A-span rugby sal speel. 

4.4.9 Terugvoer 

Na elke sessie is geleentheid vir die groeplede gegee om terugvoer te gee. 
Ná die informele terugvoer is hulle ook gevra om die volgende vrae te be-
antwoord: 

• Wat ek vandag in my liggaam ervaar het, was .... 

• Die emosies wat ek vandag ervaar het, was ..... 

• Wat ek regtig vandag goed gedoen het, was .... 

Tegniese voorstelle: 
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• Wat ek miskien vandag anders kon gedoen het, was .... 

• My groeigeskenk: Positief/ Meetbaar/ Spesifiek.  (Dit is iets wat jy aan 
jouself gee. Die vooruitsig om dit te doen, laat jou hart net ’n bietjie 
ekstra vinniger klop.) 

Drie groeisinne 

• Een ding wat ek vandag oor myself geleer of herontdek het, is .... 

• Een ding wat ek vandag oor my eie proses geleer/herontdek het, is .... 

• Een vraag wat ek nog sou wou vra, is .... 

My storie van vandag (lank, lank gelede was daar …………………. eie naam). 

4.5 Samevatting 

Die program – saamgestel vir die bewusmaking van multisensoriese waar-
neming – is bedoel om gebruik te word in die konseptuele raamwerk van 
Gestaltspelterapie in groepverband. Die program is volledig beskryf binne ver-
loop van agt sessies. Die model wat hiervoor ontwerp is, is die kollektiewe-
energiemodel. Dis aanpasbaar deurdat die sessies se tydsduur verleng of 
verkort kan word sonder dat die verband verlore gaan. Die frekwensie waarin 
die sessies plaasvind, kan wissel volgens die groeplede se omstandighede en 
behoefte. Die grootte van die groep kan wissel van vier tot twaalf lede. Al-
hoewel die program saamgestel is vir `n groep van kinders in die middel-
kinderjare, kan dit ook benut word vir ouer kinders en selfs vir volwassenes. 

Die program maak gebruik van bestaande modelle soos die Schoemanmodel 
en Oaklander se werkmodel. Gestaltbewusmakingsmetodes soos asem-
halingwerk, dialoog, projeksietegnieke en integrasie van polariteite word in die 
program geïntegreer. 

Een van die beperkinge van die program is dat die programaanbieder of 
groepleier `n opgeleide Gestaltterapeut moet wees en `n abreaksie of `n 
katarsis kan hanteer. Dit word nie as`n leemte gesien nie. 

Die program is aangebied sodat verfyning, waar nodig, gedoen kan word. 
Hiervan word in die volgende hoofstuk verslag gedoen asook van die ont-
leding van die program. 

. 
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HOOFSTUK 5 

5 ONTLEDING EN VERFYNING 

In hierdie hoofstuk word die program ontleed en verfyn nadat dit in `n Gestalt-
terapiegroep uitgevoer is. Daar is rekening gehou met die teorie wat tot nou 
toe in die navorsing gebou is. Die navorser is bewus daarvan dat reaksies wat 
op intrapsigiese vlak plaasvind, nie altyd waargeneem kan word en ge-
dokumenteer kan word nie. Die reaksies waarop die groeplede gereflekteer 
het, word wel benut vir verdere verfyning en ontleding.  

5.1 Ontleding 

5.1.1 Voorafvoorbereiding 

Die administratiewe aangeleenthede, die seleksie van groeplede, die vooraf-
voorbereiding van die groep, groepreëls en groepgrense het glad verloop. 

5.1.2 Eerste sessie 

Omdat die aanbieding op ’n plaas plaasgevind het, was die kinders 
aanvanklik traag om hul buite-eksplorasie te staak en in die lokaal in te kom. 
Tyd hiervoor is toegelaat omdat dit gesien is as deel van verhoudingbou. 

Die sessie het meer tyd in beslag geneem as die een uur wat daarvoor beplan 
is. Nogtans is die groep se kontak nie versteur deur verveeldheid nie. Een van 
die groeplede by wie ’n aandagtekortsindroom gediagnoseer is, het ten spyte 
van baie liggaamsbeweging met nuuskierigheid die proses deurlopend ge-
volg. Vanuit ’n Gestaltoogpunt is dit aangedui om haar op haar bewegings te 
wys. Die navorser het dit nie gedoen nie omdat die skep van ’n veilige klimaat 
in hierdie sessie as belangrik geag is. 

Die groeplede was baie gemaklik met die proses en het hulself met kinderlike 
eerlikheid en openheid voorgestel. Sonder dat hulle gevra is, het hulle gesê 
wat hul hartseer maak en hoe hulle dit verwerk. Die dialoogproses is deur die 
groep met aandag gevolg. Wanneer die navorser iets weggelaat het uit sy 
aanduiding van wat gesê is, is hy dadelik deur groeplede daarop gewys. Die 
validering het ’n merkbare positiewe rol gespeel om elke kind tuis en aanvaar 
te laat voel. 

Toe die navorser homself voorstel, is hy uitgevra oor ander aspekte van sy 
lewe. Die vrae is ook openhartig geantwoord. Telkens moes die navorser ’n 
keuse maak tussen die vryvloeiende proses wat uit die kinders se spontaniteit 
voortgekom het en die eise van die beskikbare tyd. Wanneer ’n woord gebruik 
is wat ’n kind nie verstaan het nie, het hy of sy dadelik gevra wat dit beteken. 
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Die multisensoriese waarneming wat in hierdie sessie bewustelik beoefen is, 
is die vermoë om spasies waar te neem en te visualiseer. Die vermoë om nie 
die tou nie maar wel die abstrakte spasie of vorm raak te sien, was aanvanklik 
nie hoog nie. Nadat die navorser die groep bewus gemaak het van die spa-
sies en groeplede gevra het om ’n kleur te visualiseer vir elke vorm, is die 
bewussyn vir die abstrakte vorms aansienlik verhoog. 

In die groeplede se interpretasie van die vorms het een kind maklik die vorige 
kind nagepraat. Die eerste kind het die spasies gesien as paaie en gesê dit is 
paaie wat na Jesus toe lei. Die volgende kind het kruispaaie gevisualiseer en 
gesê mens moet kies watter pad gaan na Jesus toe. Die navorser het deur 
vrae die groep genooi na ander verkennings as net die religieuse. Die in-
dividue se eie proses het duidelik na vore gekom in projeksies wat gemaak is 
in opmerkings oor die tou en die spasie. Die manier hoe die tou vasgehou is, 
het verskil van slegs ingehaak in ’n vinger tot stewig vasgehou in albei hande. 

Die projeksies (as multisensoriese inligting bron oor sigself) is deur sommige 
kinders in besit geneem. Twee uit die agt het ontkennend en vermydend hier-
oor geantwoord. Die navorser het dit so laat verbygaan omdat die weerstand 
in hierdie stadium nog nodig was vir die kind se eie integriteit. In die proses is 
Oaklander se werkmodel nie presies nagevolg nie en soms is daar van die 
Schoemanmodel gebruik gemaak. Geleenthede vir eksperimente het on-
verwags opgeduik. 

Sonder dat dit as deel van die navorsing bedoel was, is die program ook vir 
volwassenes aangebied. ’n Duidelike verskil was dat die volwassenes meer 
“plasties” was in hul weergawe van wat hul gesien het en in hul projeksies 
meer probleemgerig was as die kinders. Kinders het met bewusmaking mak-
liker gefantaseer (multisensories) en meer fasette van lewensvreugde raak-
gesien as die volwasse groep. 

5.1.3 Tweede Sessie 

Die tweede sessie het gepaard gegaan met baie liggaamsbeweging, lag, uit-
roepe en uiteindelik verbasing oor die toepaslikheid van die boodskap wat hul 
uit die ballon ontvang het. Die rol van fasiliteerder het glad verloop, maar ook 
hier het die onverwagte opgeduik. 

Een van die kinders wat baie aan gesinsgeweld blootgestel was, was baie 
bang vir die klapgeluid van die ballonne wat bars. Sy wou nie soos die ander 
op haar ballon gaan sit nie. Die navorser het ’n eksperiment soortgelyk aan 
die monstertegniek probeer toepas. Dit was nie geslaag nie. Die navorser het 
sy eie ongeduld met die pyn en die daaruitspruitende onverwerkte sake van 
die kind as hindernis beleef om spontaan ’n meer geslaagde eksperiment te 
bedink. Die navorser was ook te veel uitkomsgerig in plaas van prosesgerig. 
Die interpersoonlike kontak wat die doel van hierdie sessie was, is bereik. 
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Die vestiging van identiteit het geblyk uit die toeëiening wat elke kind gemaak 
het van die positiewe beskrywing. Dit het gekom uit die nota in die ballon wat 
elkeen moes voorlees en wat begin het met `Ek is…’ Meisies het die kom-
pliment met groter grasie geïntegreer as die seuns. 

Die multisensoriese waardering vir die toepaslikheid van die boodskap uit die 
ballon as sinchronisiteit in plaas van toevalligheid, is met verbasing deur die 
groep gegee. 

5.1.4 Derde sessie 

In die derde sessie moes die groeplede hul ontkende dele integreer. Die ses-
sie het in drie eksperimente verloop. 

Die eerste eksperiment was om vas te stel watter eienskap in ’n ander mens 
onaanvaarbaar vir die groeplid is en watter eienskap in ’n ander mens deur 
die groeplid bewonder word. Hier moes nog ’n verdere stap bykom, naamlik 
om te vra watter eienskap van homself is hy van bewus maar wil hy nie hê 
moet ander mense van weet nie. Die navorser was egter van mening dat die 
groeplede die blootstelling te bedreigend sou vind en het dit nie by die pro-
gram ingesluit nie. Nie een van die groeplede het dieselfde positiewe of 
negatiewe eienskap gekies as ’n ander groeplid nie. 

 

Die tweede eksperiment in hierdie sessie was om die positiewe en negatiewe 
eienskap wat gekies was, in gedramatiseerde spel uit te speel. Dit was dui-
delik dat kinders natuurlike toneelspelers is. Deur die toneelspel het hulle hul 
projeksie in besit geneem. 

Die derde eksperiment in die sessie was die visuele toer. Hierdeur is die 
groeplede die geleentheid gebied om bewustelik in kontak te kom met hulle 
liggame en om enige ongemak in hul liggame te lokaliseer. Die visuele toer 
het ook ten doel gehad om op intrapersoonlike vlak groeplede te lei tot kon-
frontasie met en integrasie van die ontkende dele. By die samestelling van die 
program het die navorser met huiwering hierdie eksperiment ingesluit. Die 
huiwering was vanweë twyfel of die kinders die begrippe in hierdie eksperi-
ment kan integreer. Die teendeel het egter geblyk uit die terugvoering. Drie uit 
die agt groeplede het hierdie sessie as die beste van die program aangedui. 
Drie lede het hierdie sessie as tweede hoogste gegradeer. Hul motivering was 
dat hul nou in ander mense hulle eie vermoëns en tekortkominge kan leer 
ken. Voorts het hul gestel dat hulle nie meer sal waag om ’n eienskap van ’n 
ander mens te kritiseer voordat hul eers oorweeg het in hoe `n mate dit van 
hulleself waar is nie. 

Die multisensoriese waarneming om deur projeksie inligting oor hulself te kry 
en innerlike polarisasie te integreer, is dus beleef. Ook die visualisering op in-
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trapersoonlike vlak was `n multisensoriese waarneming waarvan die groep-
lede die bruikbaarheid in interpersoonlike verhoudings kon raaksien. 

5.1.5 Vierde sessie 

Met die sessie wat gehandel het oor die multisensoriese waarneming deur in-
tuïsie het die natuurlike vermoë van kinders om te kan speel, duidelik op-
geval. Die rolle is gedramatiseer en wanneer ’n paar mekaar se energie reg 
gelees het, was die verbasing en vreugde so groot dat hul spontaan met uit-
roepe en gelag mekaar omhels het. In die terugvoer ná die sessie het groep-
lede gevra hoe hul sou weet of hulle hul intuïsie kan vertrou. Die navorser het 
die verantwoordelikheid terug gegee aan die vraesteller deur aan te beveel 
dat die vraag in ’n stelling verander moet word. ’n Lewendige gesprek is toe 
op ’n baie informele wyse gevoer. Die navorser het tot die gevolgtrekking ge-
kom dat bewuste kontak met hierdie multisensoriese vermoë van intuïsie ont-
dek is. 

Die intimiteit en interafhanklikheid wat nodig was, is deur hierdie eksperiment 
goed gefasiliteer. 

5.1.6 Vyfde sessie 

Die vyfde sessie met die dialoog as eksperiment het plaasgevind in die groep-
stadium waar kontrole en intimiteit na vore kom. Die doel was om groeplede 
te help om self deur die reaksie te werk wat hulle beleef oor wat in die groep 
gebeur. Hier moes hul kon waag om norme uit te daag en rolle te differen-
sieer. Die dialoog het as eksperiment plaasgevind toe twee van die seuns in 
die groep in konflik met mekaar gekom het. Hulle is gevra of hulle gewillig sou 
wees vir ’n eksperiment waaruit hulle kon leer hoe hulle uit die konflik kon 
groei. 

Hierdie eksperiment vereis dat die terapeut opgelei is in die fasilitering van ’n 
dialoog. Die proses vereis baie geduld en empatie. Die gesprek moet ver-
stadig word, stiltes moet eerbiedig word en kontak moet deurlopend groei. Die 
inhoud van wat gesê word, word algaande minder belangrik en die proses 
neem sy eie verloop. Vir beide wat aan die dialoog deelneem, verdwyn die 
veld terwyl die ander se Gestalt duidelik word. 

Die multisensoriese ervaring wat sonder manipulering in hierdie sessie na 
vore gekom het, was dat die groeplede van toeskouers na verwonderende 
ervaarders gegroei het. In die I-Thou-dialogiese verhouding wat ontwikkel het 
uit ’n I-It-verhouding, het die afstand van konflik plek gemaak vir die nabyheid 
van intimiteit. Die ontvanger kon beleef hoe dit voel om sy wêreld vir ’n oom-
blik te verlaat en die wêreld van die sender, sonder beoordeling te besoek. Uit 
hierdie besoek het begrip van die ontvanger vir die sender se frustrasie dui-
delik geword. Empatisering was onvermydelik. Werklike bewuswording, kon-



 86

tak en groei het plaasgevind. Dit het in die plek gekom van woede wat kontak 
verbreek en die bewussyn bedwelm. 

Die sender kon in kontak kom met die spiraal van sy eie seer wat net deur die 
ontvanger se optrede gesneller is. Die ontvanger kon deur net die sender te 
hou, meehelp dat die sender sy onbewuste seer en vrees genees. Die 
ontvanger het in die terugvoer gesê dat dieselfde proses in hom plaasgevind 
het. 

Gestaltbegrippe wat hier prakties in werking gestel is, is dialoog, hier en nou, 
die verlede en toekoms het net betekenis sover dit die hede beïnvloed, pro-
jeksie, die I-Thou-verhouding, veld en figuur, die ontologiese bestaan, die 
outentieke verhouding en die neem van eie verantwoordelikheid. 

Toe die sender die woorde sê: ‘Waaraan hierdie seer en bang my laat dink…’, 
het daar trane in sy oë gekom. Die navorser het die ontvanger gelei om vir die 
stuurder te vra: ‘Wat bring trane in jou oë? ’ Die vraag vind ondersteuning in 
Yalom (2004:164) se stelling: ‘Psychotherapy may be thought of as an alter-
nating sequence of affect expression. In other words, you encourage acts of 
emotional expression but you always follow with reflection upon the emotions 
expressed.’ 

Met die empatisering is die ontvanger deur die navorser gelei om vir die stuur-
der te sê: ’Ek dink jou emosies was...’ (vier emosies, net vier woorde). Die 
stuurder het geleentheid gekry om die emosies te bevestig, te ontken, of by te 
voeg. Die stuurder het al vier emosies bevestig. Dit was vir die navorser ook 
’n aanduiding dat hier ’n multisensoriese waarneming gedoen is deur `n ander 
persoon se emosies te kon waarneem. 

Tydens die terugvoer het almal hul verwondering oor die proses uitgespreek. 
Die stuurder en ontvanger het gesê dat dit vir hul aanvanklik ongemaklik was 
om mekaar in die oë te kyk. Later kon hul moeilik die verbintenis verbreek. `n 
Multisensoriese kontak het plaasgevind. ’n Siel-tot-siel-kontak het plaasgevind 
– ’n Siel soos Zukav (1991:31) dit verstaan as ’n positiewe, doelgerigte krag in 
die kern van ’n mens se wese. Daardie deel van die mens wat die onpersoon-
like aard van die energiedinamika verstaan waarin die mens betrokke is en 
wat onvoorwaardelik lief het en sonder oordeel aanvaar. 

5.1.7 Sesde sessie 

Terwyl die navorser die verhaal van die klip vertel het, het elke groeplid die 
alledaagse wêreld verlaat en vanuit ’n ontologiese bestaan multisensoriese 
waarnemings geverbaliseer in ’n poëtiese styl. Die ervaring was dié van nie- 
lokale intelligensie wat die verbintenis van almal en alles met alles en almal 
begryp het (Chopra 2003:104-105). Die groep het op ’n fenomenologiese vlak 
multisensories waargeneem. Dit het hulle so in woorde omgesit dat hul krea-
tiewe fantasieë toepaslike, tydlose waarhede geword het. 
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Die drie kontakgrense van die intra-psigiese, interpersoonlike en groepvlak is 
al drie in die sessie geaksentueer. In die veilige ruimte wat hierdeur tot stand 
gekom het, was dit moontlik vir al die lede om hulle projeksies volledig in besit 
te neem. 

5.1.8 Sewende sessie 

Die asemhalingeksperiment het in hierdie sessie vir die eerste vyftien minute 
rustig verloop. Daarna is aan baie emosies uiting gegee. Die navorser het tel-
kemale die groeplid gevra (so sag en naby dat net sy/hy dit kan hoor) watter 
persoon of gebeurtenis met die emosie verbind kan word. Die leëstoeltegniek 
(sonder stoel of beweging) is dan gevolg. 

Sommige groep lede het pyne in hulle hande of ander ledemate ervaar. Ook 
hier het die navorser die groeplid gevra om ’n emosie met die pyn te verbind 
en dan te soek na ’n verbintenis tussen die emosie en ’n persoon of ’n ge-
beurtenis. Die energiesteuring is so verwyder en die pyn en ongemak het ver-
dwyn. Groeplede het met verbasing ervaar dat hulle pyn kon wegneem deur 
suurstof intensioneel daarheen te stuur. 

Die multisensoriese modaliteit waarvan die groep in die sessie bewus geword 
het, was dat emosie en intensie inligting verskaf wat nie met die vyf sintuie 
waarneembaar is nie. Die kontak met die eie binnekind was vir die groep oor 
die algemeen baie helend. Die groeplid wat daardie deel van haar menswees 
nie wou onthou nie vanweë die pynlike ervaring wat sy as klein kind ervaar 
het, het rusteloos begin rondrol. Sy wou nie die sagte speelding vashou nie. . 

5.1.9 Agtste sessie 

In die eerste eksperiment van die sessie was dit opvallend dat elkeen van die 
groeplede se wens bestaan het uit dit wat daardie groeplid moes ontbeer. Net 
deur die wens uit te spreek, het daar alreeds ’n proses van heling begin. Die 
vrae was bedoel om die groep te lei om gefokus in die eksperiment te wees. 
Hierdeur is die verantwoordelikheid aan elke individu vir die vervulling van 
sy/haar wens aan hom/haar teruggegee. Baie hulp is verleen om die wens 
meetbaar, spesifiek en prakties te maak. Groeplede is in kontak gebring met 
die verwagte belewenis indien dit wat hulle visualiseer, sou waar word. Die 
konkretisering van die wens in skeppende spel, was ’n goeie afwisseling. Dit 
het `n aktiwiteit ingebring wat die kinders intens geniet het. Daar is sowel van 
die sandbak as van verf gebruik gemaak. Die magnetisering van die wens 
was nie toetsbaar nie maar bevredigend fenomenologies waarneembaar. 
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5.1.10 Terugvoering 

Ná elke sessie is daar geleentheid vir terugvoer gegee. Wanneer iemand nie 
aangedui het dat hy of sy terugvoer wou gee nie en die navorser die persoon 
nie aan die woord gestel het nie, het die res van die groep die navorser dade-
lik daarop gewys. 

Daar is ná elke sessie terugvoer gegee maar ook aan die einde van al die 
sessies. Daar is ook skriftelik terugvoer gegee wat vir elke kind saamgegee is 
om met sy ouer te deel indien hy/sy dit wou doen. Die voordeel van die terug-
voersessies was dat die groeplid die geleentheid gekry het om die ervaring te 
deel terwyl oë na hom/haar kyk wat hom/haar verwelkom en nie betwyfel, 
raadgee of veroordeel nie. Terwyl die individu gehoor en gesien het hoe 
ander oor hul ervaring praat, het groeplede vrymoedigheid gekry om self ook 
te praat. Vanuit die groep se insette het elkeen nuwe insigte, keuses en ander 
optredeopsies gekry. Elke individu kon uit die geïsoleerdheid van eie gedag-
tes, ervaring en emosies kom by die aanhoor van die ander in die groep se 
soortgelyke gedagtes, ervarings en emosies. Groeplede het gegroei in 
empatie by die aanhoor van ander se omstandighede en belewenisse. Almal 
het respek gekry vir die terapeutiese proses. Die terugvoer was ook ’n ont-
ladingsessie vir emosies wat opgebou het. Die terugvoer het dikwels die on-
verwagte geleentheid vir die navorser gebied om ’n eksperiment uit te voer. 

5.2 Verfyning 

Die navorser is van mening dat die eerste sessie beter benut kan word deur 
dit in twee sessies te verdeel. Die eerste sessie sal dan strek tot na die 
vorming van die web. Voordat die groepaktiwiteit begin, plaas die navorser 
velle wit papier van ’n omblaaibord in die spasie waar die groep die tegniek 
gaan uitvoer. Nadat die web gevorm is en almal verwelkom is, word die groep 
versoek om die tou versigtig neer te sit sodat die vorms wat deur die tou ge-
vorm is, nie versteur word nie. Groeplede verdaag en kom daarna weer terug 
om die eksperiment te hervat. In hierdie tweede sessie word met potlode en 
penne en verf en kwas die vorms afgeteken en die spasies ingekleur. Hierna 
verloop die sessie soos beskryf in sessie 1 ná die voorstelling. 

Die validering wat op drie vlakke plaasgevind het, kan vereenvoudig word na 
validering van slegs die woorde. Hierdeur kan een groeplid die ander groeplid 
valideer in plaas daarvan dat die groepleier dit doen. Sodoende leer die 
groeplede om te dialoog. Indien die groeplede gedurende die sessie in groepe 
van twee verdeel, kry almal die geleentheid om te leer dialoog. Dit kan ook 
herhaal word na die vyfde sessie waar dialoog volledig aan die beurt kom. 

Die navorser is van mening dat konflik uitgeskakel word indien konflik nie 
vermy word of uitgedaag word nie. Deur dialoog moet die projeksies herken 
word en die konflik so gebruik word vir groei. 
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Die tweede sessie het so suksesvol verloop dat die navorser geen wysiging 
hier wil aanbring nie. 

Die doel van die derde sessie was aanvanklik omskryf as differensiasie en rol-
buigsaamheid maar sal eerder omskryf moet word as die herkenning van pro-
jeksies. 

Die vierde sessie was geslaagd en geen verdere verfyning word beoog nie. 

Vir die hantering van die vyfde sessie word dit benadruk dat die groepleier 
opgelei sal wees in die hantering van dialoog. Die bruikbaarheid van die dia-
loog om frustrasies in groeigeleenthede te omskep, blyk daaruit dat ’n privaat 
skool in Gauteng na aanleiding hiervan twee personeellede die opleiding laat 
deurloop het. Die beleid by die skool is dat konflik tussen personeel en kin-
ders of kinders onderling nie meer na die hoof verwys word nie maar na die 
twee personeellede wat in dialoogvoering opgelei is. 

Die sesde sessie kan verkort word. ’n Alternatief vir die Schoemanmodel is 
dat die groepleier ’n storie vertel. Hierdie storie moet al die elemente bevat 
wat elke groep lid na vore gebring het in die ervaring van die klip. Indien die 
Schoemanmodel gebruik word, kan die sessie in twee dele verdeel word en 
word die interaksiemodel gevolg waar almal ’n projeksie doen. Laasgenoem-
de wysiging sal nie die kollektiewe-energiemodel geweld aandoen nie. 

Die sewende sessie vereis ’n terapeut wat in staat is om abreaksies te han-
teer. (Abreaksie is die proses waardeur `n persoon verligting van spanning 
verkry deur die veroorsakende omstandighede in woord, daad of verbeelding 
te herleef.) 

Geen wysigings word hier voorgestel nie. 

Die navorser het heelwat tyd bestee aan die verbalisering van die groeplede 
se wense gedurende die agtste sessie. Dit was moeilik vir die kinders om te 
begryp dat hul wens prakties, meetbaar en spesifiek moet wees. Die navorser 
wil egter nie ’n alternatief inbring nie omdat juis in die worsteling om ’n wens 
prakties, meetbaar en spesifiek te kry, die bewuswording van wat agter die 
wens lê, na vore kom. 

Met die terugvoer het die groeplede dit moeilik gevind om ’n groeigeskenk 
aan hulself te gee. Ook hier word nie ’n ander formulering voorgestel nie. In 
die uiteindelike aanvaarding dat elkeen homself mag versorg, lê daar op 
sigself groei in. 

Wat die tegniese vorm van die aanbieding van die sessies betref, word die 
volgorde gevolg van spel, medium, tegniek, groepstadium, kenmerke van 
daardie stadium, doel en rol van groepleier. 

 

Die verfynde program sien soos volg daar uit: 
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5.2.1 Web van die lewe 
Vorm van spel Skeppend 
Medium Tou 
Tegniek Die web van die lewe 
Groepstadium Eerste stadium 
Kenmerke Identiteit en afhanklikheid: hoe gaan die groeplede 

die lid ervaar? 
Doel Kontak 

Voorstelling 
Verhoudingbou 

Rol van groepleier Skep ’n veilige klimaat wat ondersteunend is vir 
lede om risiko’s te neem om kontak te maak en 
bewus te word van wat hulle gemeenskaplik met 
ander lede deel 

 

5.2.2 Spasiebewussyn 
Vorm van spel Skeppend 
Medium Verf 
Tegniek Die web van die lewe in die kleur 
Groepstadium Eerste stadium 
Kenmerke Afhanklikheid 
Doel Verhoudingbou 
Rol van groepleier Skep ’n veilige klimaat. 

 

5.2.3 Ballonne uit die lug 
Vorm van spel Bibliospel / Musiek / Beweging 
Medium ’n Brief 
Tegniek Ballonne uit die lug 
Groepstadium Eerste stadium 
Kenmerke Differensiasie 
Doel Identiteitsvestiging 
Rol van groepleier Fasiliteerder 
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5.2.4 Projeksie 
Vorm van spel Gedramatiseerde spel 
Medium Visuele toer en rollespel 
Tegniek Projeksie 
Groepstadium Tweede stadium 
Kenmerke Invloed en teen afhanklikheid 
Doel Differensiasie en rolbuigsaamheid onder groeplede 
Rol van groepleier Fasiliteerder/Navorser 

5.2.5 Dialoog 
Vorm van spel Besoek aan ’n ander se wêreld . 
Medium Intensionele dialoog 
Tegniek Dialoog 
Groepstadium Tweede stadium; invloed, outoriteit en kontrole 
Kenmerke Norme word uitgedaag en differensiasie van rolle 
Doel Om groeplede te help om die reaksie wat hul beleef 

oor wat in die groep gebeur, deur te werk 
Rol van groepleier Fasiliteerder vir differensiasie en rolbuigsaamheid 

onder groeplede 

5.2.6 Intuïsie 
Vorm van spel Gedramatiseerde spel 
Medium Beweging 
Tegniek Intuïsie 
Groepstadium Derde stadium 
Kenmerke Intimiteit en interafhanklikheid 
Doel Kontak op intra- en inter-vlak. Leer om eie intuïsie 

te vertolk en te vertrou 
Rol van groepleier Fasiliteerder 
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5.2.7 Klipdialoog 
Vorm van spel Dialoog 
Medium Klip 
Tegniek Besoek aan die ontologiese wêreld. 
Groepstadium Derde stadium 
Kenmerke Interafhanklikheid 
Doel Tuisbring van die beginsel van gelyktydigheid in die 

veldteorie 
Rol van groepleier Ervare konsultant wat die groep help om tot 

voltooiing te kom. 

5.2.8 Asemhalingwerk 
Vorm van spel Visuele toer 
Medium Asemhaling en musiek 
Tegniek Asemhalingwerk 
Groepstadium Derde stadium 
Kenmerke Nuwe emosionele ervaring wat lei tot nuwe insigte. 
Doel Werk op ’n dieper vlak met die intra-persoonlike 

verhouding 
Rol van groepleier Gids en katalisator 

5.2.9 Voorspoed en oorvloed 
Vorm van spel Skeppend 
Medium Oop tegniek 
Tegniek Oorvloed 
Groepstadium Afsluiting 
Kenmerke Opgewondenheid 
Doel Selfversorgend 
Rol van groepleier Ervare konsultant – begeleiding in bewusmakings-

proses 

5.2.10 Terugvoer 

Na elke sessie is geleentheid vir die groeplede gegee om terugvoer te gee. 
Ná die informele terugvoer is hulle ook gevra om die volgende te beantwoord: 

Wat ek vandag in my liggaam ervaar het, was .... 

Die emosies wat ek vandag ervaar het, was .... 
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Wat ek regtig vandag goed gedoen het, was .... 

Tegniese voorstelle 

Wat ek miskien vandag anders kon gedoen het, was .... 

Groeigeskenk: Positief/ Meetbaar/ Spesifiek:  dit is iets wat jy aan jouself gee.  
Die vooruitsig om dit te doen, laat jou hart net ’n bietjie vinniger klop. 

Drie groeisinne: .... 

Een ding wat ek vandag oor myself geleer of herontdek het, is .... 

Een ding wat ek vandag oor my eie proses geleer of herontdek het, is .... 

Een vraag wat ek nog sou wou vra, is .... 

My storie van vandag: Lank, lank gelede was daar …..................... (eie naam) 

5.3 Samevatting 

Elke sessie in hierdie hoofstuk is oorweeg aan die hand van toepaslikheid ten 
opsigte van die doel van die program en die ontwikkelingstadium van die 
groeplede. Die navorser se keuse is gegrond op wat waargeneem is in die 
groepsessies en in die terugvoer van die groeplede. Die waarneming is sub-
jektief en mag daarom verskil van aanbieder tot aanbieder. Die program is 
aanpasbaar . 

In die volgende hoofstuk word gevolgtrekkings en aanbevelings gemaak en 
leemtes aangedui. 
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HOOFSTUK 6 

6 GEVOLGTREKKINGS, AANBEVELINGS EN LEEMTES 

 
Die navorser maak gevolgtrekkings en aanbevelings op grond van die na-
vorsing wat gedoen is. Leemtes waarvan die navorser bewus is, word aan-
getoon. Die gevolgtrekkings word gemaak rondom die onderwerp van die na-
vorsing, die motivering vir die keuse van die onderwerp, die ondersoekmetode 
wat gevolg is en die resultate van die ondersoek. Die aanbevelings word nie 
afsonderlik gedoen nie maar word deurlopend by die betrokke punte gemaak. 

6.1 Motivering vir die tema van die ondersoek 

6.1.1 Persoonlike motivering vanuit die praktyk 
Die navorser het persoonlike motivering gekry vir die navorsing uit die 
waarneming vanuit die praktyk dat kinders wat bewustelik van hulle 
multisensoriese vermoë gebruik maak, meer integrasie en groei ervaar 
rondom probleme as kinders wat bloot op hul vyfsensoriese waarneming 
staatmaak. Eersgenoemde groep kinders tree met hulle self in gesprek op ’n 
fenomenologiese wyse. Hulle integreer die polariteite in hulle self. 

Die derde sessie van die program het hierdie gevolgtrekking ondersteun. In 
hulle terugvoer oor die integrasie van hulle ontkende dele, het die groep die 
opmerking gemaak dat hulle nie meer ander mense sal kritiseer voor hulle 
gekyk het hoe hierdie kritiek waar is van hulle self nie. 

Tydens die sesde sessie was twee groeplede in konflik met mekaar. In die 
daarop volgende dialoog, het niemand om verskoning gevra of verduideliking 
vir gedrag gegee nie. Ná die dialoog het albei ervaar dat hulle geen behoefte 
het aan verskonings of verduidelikings nie. Wat albei waargeneem het, is dat 
iets nuuts tot stand gekom het: `n skoon, veilige en bruikbare spasie in die 
verhouding. 

In die asemhalingsessie is op vyfsensoriese waarnemingsvlak fisiese en 
emosionele pyn ervaar. Op multisensoriese vlak is selfbemagtiging ervaar. 
Pyn is beleef as onvoltooide ervaringe wat deur die groeplid self tot voltooiing 
gebring kan word op `n multisensoriese vlak. Die simptoom is multisensories 
gebruik vir heling op `n dieper vlak. 
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6.1.2 Behoefte aan `n program vir multisensoriese waar-
neming 

Die behoefte aan ’n program vir multisensoriese waarneming het as 
motivering vir die navorsing gedien. Die navorser het tot die gevolgtrekking 
gekom dat alle kinders die vermoë tot multisensoriese waarneming besit. 
Hulle verloor die vermoë as gevolg van die modellering deur hulle versorgers 
in ’n vyfsensoriese kultuur. Uit die literatuurstudie blyk dit dat `n mens se 
ervaring geskep word uit die keuses wat hy maak. Daarom kan die mens 
verantwoordelikheid neem vir wat hy ervaar. Vir die ervaring wat die mens nie 
gekies het nie, behou hy dan die vryheid om te kies of hy in die situasie wil bly 
of nie. Keuses word gemaak op grond van waarneming. Indien die kind se 
(multisensoriese) waarneming beperk is, is sy keuses ook beperk. Dan is ook 
die kind se vermoë om verantwoordelikheid te neem vir sy situasie uiters 
beperk. 

Die behoefte aan ’n program wat die kind bewus maak van hierdie vermoë is 
veral nodig in die primêreskoolfase waar alle nadruk op die werking van die 
vyf sintuie geplaas word. Terselfdertyd ervaar die kind impulse wat aan hom 
bekend is. Tog mag hy dit nie gebruik as motivering vir sy besluite nie. Die 
kind kry die boodskap van dom, dagdromer, lui, hiperaktief en ander 
kwetsende opmerkings. So vind negatiewe introjeksies plaas. 

In die middelkinderjare ontwikkel die kind die vermoë om meervoudige bronne 
van inligting te oorweeg in die verklaring van emosies. Een van hierdie bronne 
kan multisensoriese waarneming wees. Die ontwikkeling van ’n program vir 
hierdie doel was daarom vir die navorser ’n motivering om die navorsing te 
doen. 

6.1.3 Gebrek aan navorsing 
Die navorser was by die aanvang van die navorsing van mening dat daar 
weinig navorsing oor die multisensoriese waarnemingsvermoë van die mens 
bestaan. Soos wat die navorsing gevorder het, het dit duidelik geword dat 
daar vanuit baie dissiplines reeds navorsing in die verband gedoen is en nog 
gedoen word. Die navorsing word veral gedoen onder die `mind'- en 
`consciousness'-tema in die Engelstalige literatuur. 

In die literatuurstudie is daar egter geen program gevind vir die bewusmaking 
van die multisensoriese vermoëns nie. Daarom het die gebrek aan navorsing 
wat uitloop op die samestelling van ’n program vir die navorser as motivering 
vir die studie gedien. 

Die navorser beveel aan dat verdere navorsing gedoen word om meer 
programme vir die doel beskikbaar te maak. 
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6.1.4 Die Gestaltterapiebegrippe en -tegnieke 
Die fenomenologie en die eksistensialisme is Gestaltbegrippe wat vir die 
navorser die gepaste konsepte vir die verstaan van die onderwerp gebied het. 

Die fenomenologiese metode van ondersoek bestudeer verskynsels soos 
hulle ervaar word. Dit word gedoen sonder om die oorsake en die 
samestelling van die bewuste belewenis of van die werklike saak wat die 
belewenis veroorsaak, te ondersoek. Multisensoriese waarneming moet 
bestudeer word soos dit ervaar word. Logika, analisering, konkretisering, 
intellektualisering en lineêre denke van oorsaak en gevolg is die vyf 
sensoriese paradigma. Multisensoriese denke is sirkulêr, intuïtief en sistemies 
of holisties. 

Die sentrale gedagte in die eksistensialisme is dat die mens vry is binne `n 
situasie wat hyself nie geskep het nie. So word die mens se 
verantwoordelikheid beklemtoon. Hy het nie nodig om `n slagoffer van sy 
omstandighede te bly nie. 

In die studie is dit aangetoon dat die mensdom die afgelope meer as 
tweeduisend jaar met vyfsensoriese waarneming sy behoefte aan veiligheid 
bevredig het met  eksterne mag. Die mededinging om eksterne mag het nie 
net beperk gebly tot oorloë nie. Dit het in alle verhoudinge en maatskaplike 
instellings `n plek gekry. Sowel die maghebbers as die magteloses ervaar 
vrees vir die verlies van mag of die uitoefening van mag. 

`n Nuwe tydvak in die mens se geskiedenis vereis `n nuwe denkpatroon of 
paradigma. Die nuwe geslag het nie nodig om slagoffer van die 
omstandighede te bly nie. `n Program vir multisensoriese waarneming is 
daarom nodig om as `n hulpmiddel te dien om `n nuwe geslag in `n nuwe 
paradigma in te lei. 

Gestaltterapie het die raamwerk verskaf waarin die teorie en program 
ongeforseerd ingepas het. Die proses van kontakmaking en bewuswording 
wat die mens in staat stel om die funksies van sy latente vermoëns te 
aktiveer, het `n teoretiese basis verskaf vir die herwinning van die 
multisensoriese vermoëns by die kind. Hierdie proses is verder versterk deur 
Gestaltterapieteorieë soos 

• Die ingebore drang van die organisme tot voltooiing en 
selfaktualisering. 

• Polariteite in die veld toon affiniteit vir mekaar en is komplimentêr tot 
mekaar. 

• Die vrugbare niks wat die begin en einde in die siklus van 
kontakmaking is. 

• Die eenvoudige bewustheid wat lei tot transendentale bewustheid. 

• Die alledaagse bestaan wat kan oorgaan in ’n ontologiese bestaan. 
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Hiermee saam het die Gestalttegnieke van spel, musiek, begronding, 
asemhalingwerk, visuele toer, dialoog, projeksietegnieke en eksperimente die 
noodsaaklike toerusting verskaf om die teorie in ’n program te verwerk. 

6.1.5 Bydrae tot epistemologie 
Die behoefte om ’n bydrae tot die epistemologie in die wetenskaplike 
gemeenskap te lewer, was vir die navorser ’n verdere motivering vir die keuse 
van die onderwerp vir die studie. Alhoewel die bevindings in die 
navorsingsverslag nie nuut is nie, is die volgende gedagtes wat in die 
navorsingsverslag gehuldig word, tog ondersteunend tot die verstaan van die 
oorsprong, aard en grense van kennis, naamlik  

 dat die werklikheid nie net uit ’n vyfsensoriese waarneming, 
eksperimenteel getoets en voorspelbaar in wette van oorsaak en 
gevolg, waargeneem kan word nie 

 dat die werklikheid ook multidimensioneel is 

 dat die gerigtheid op eksterne bronne vir beveiliging van lewe aangevul 
kan word met bewuswording van intra- en interpersoonlike kragte 

 dat bewustheid die bepalende faktor vir ervaring is 

 dat die mens outentieke mag kan verkry wat geleef word in ’n 
outentieke verhouding 

 dat die lewensproses gesien en beleef kan word as sirkulêr, intuïtief, 
sinteties (nie-analities nie) en sistemies (die konteks binne die groter 
geheel bepaal die betekenis van ’n verskynsel) 

 dat spel soos in Gestaltspelterapie die enigste oorblywende menslike 
aktiwiteit is sonder mededinging om eksterne mag of mag simbole te 
verkry. 

6.1.6 Teologiese agtergrond 
Die Christelike Reformatoriese teologie het as motivering vir die keuse van 
die onderwerp vir die navorsing gedien. Die teologiese denke word dikwels 
gesien asof dit ’n negatiewe mensbeskouing het. Die aanleiding tot hierdie 
opvatting is geleë in die populêre verstaan van die leer oor die erfsonde en 
die onvermoë van die mens tot ’n vrye wil. Dit laat die indruk dat die mens 
gepredestineer is tot ’n veroordeelde lewe voor en ná die dood. 

Die navorser het die teologie egter ervaar as ’n vrywording van alles wat die 
mens van sy vermoë tot verantwoordelikheid ontneem het. In Christus is die 
mens volledig herstel in sy verhouding met die wêreld, die mense, homself en 
God. Sonde is nie verstaan vanuit die teologie as moralistiese eise waaraan 
nie voldoen kan word nie. Sonde is om onbewus te lewe van hierdie herstelde 
verhouding. Die praktyk van die teologie, naamlik die kerklike lewe, is daarom 
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ook ingerig rondom die bewusmaking van hierdie vryheid. Dit is die bedoeling 
van die sakramente en die Woordverkondiging in al sy Gestaltes. Die 
bepalende faktor wat die bewussyn kan verdring tot die onbewuste, is vrees. 
Geen oproep klink meer dikwels op in die Bybel as die oproep om nie te vrees 
nie. Vrees vir die sigbare maak die mens onbewus van sy onsigbare 
oorsprong en versorging. In vrees gryp die mens na eksterne mag en 
magsimbole om homself te beveilig. Alle menslike verhoudings toon die 
tekens van ’n voortdurende magstryd. Hierteenoor stel die teologie die 
Bybelse ontologiese bestaan vanuit `n multisensoriese waarneming waardeur 
selfs God waargeneem en beleef kan word. Bewussyn en bewusmaking is 
dus sowel in die Christelike Reformatoriese teologie as in Gestalt ’n 
bepalende konsep. Vanuit die Bybelse teologie word die sigbare werklikheid 
verstaan as geskape, georden en in stand gehou deur Hom wat nie deur die 
vyf sintuie waargeneem kan word nie. Tog is Hy vir die mens waarneembaar 
op ’n multisensoriese wyse van geloof, hoop en liefde. 

6.1.7 Dienslewering 
Met hierdie studie is ’n teoreties gefundeerde program gekonstrueer. Met die 
program word `n poging aangewend om kinders in staat te stel om bewustelik 
met al hulle sintuie hulle binne- en buitewêrelde te kan waarneem en 
daardeur beter in staat te wees om keuses bewustelik te maak. Deur hierdie 
program word daar ’n diens gelewer aan die kind en aan almal wat beroepe 
beoefen wat met die opvoeding van kinders te doen het. 

6.2 Probleemformulering 

Die probleem is soos volg geformuleer: As gevolg van `n gebrek aan `n 
Gestalt- spelterapeutiese program rakende bewustelike multisensoriese 
waarneming, word die kind in die middelkinderjare nie voldoende in staat 
gestel om sy multisensoriese vermoëns te ontwikkel nie. 

Rondom die komponente van hierdie probleemformulering, is die teorie 
gebou. Op grond van die teorieë is `n program daargestel. Die program word 
aangebied as `n gedeeltelike hulpmiddel om die probleem te help oplos. Die 
navorser is bewus daarvan dat `n paradigmaskuif nie deur `n program teweeg 
gebring kan word nie. So `n skuif kom eers tot stand as die ongemak met die 
ou paradigma sodanig is dat die organisme self die middels aantoon wat 
nodig is om in die behoefte te voorsien. Omdat die navorser self deel van die 
organisme is, is dit sekerlik gepas om eie verantwoordelikheid te neem vir die 
stel van die probleem en die aanbied van die program as oplossing wat 
verder geëksploreer moet word. 
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6.3 Doelstelling en doelwitte 

Die doel van die ondersoek was die beplanning van wat deur die ondersoek 
bereik is. Die doel van die studie was dus om ’n Gestalt- spelterapeutiese 
program te ontwikkel vir die kind in sy middelkinderjare, ten einde sy 
multisensoriese vermoë te ontwikkel. 

6.3.1 Die doel van die navorsing 
Die doel van die navorsing was om ’n Gestalt- spelterapeutiese program te 
ontwikkel vir die kind in sy middelkinderjare ten einde sy multisensoriese 
waarnemingvermoëns te ontwikkel. 

Die doel is bereik in ’n Gestalt- spelterapeutiese program van agt sessies. Die 
program is plooibaar deurdat dit verkort kan word tot agt eenuursessies of tot 
agt eendagsessies. Die program bied ruimte vir eksperimente en ander 
Gestalttegnieke. Die soort van spel sowel as die medium vir spel kan 
aangepas word soos nodig. 

Multisensoriese vermoëns wat onder andere in die program bewustelik 
beoefen word, is: 

 om die onsigbare waar te neem naamlik spasies, verhoudings en 
projeksies 

 doelwitte van ’n program vir bewuste multisensoriese waarneming 

 aanbevelings voortspruitend uit die program en uit die terugvoering om 
bewus te word van die sinkronisiteit van skynbaar toevallighede 

 integrasie van polariteite 

 die gebruikmaking van intuïsie in besluitneming 

 herkenning van ’n ander se energieveld 

 waarnemingverhoging deur asemhaling 

 die krag van intensie 

6.3.2 Doelwitte 
      Die doelwitte is soos volg bereik: 

 Literatuurstudie is gedoen van die begrip Gestaltterapie, 
Gestaltgroepterapie, Gestaltspelterapie, multisensoriese waarneming 
en die kind in die middelkinderjare                                                                                      

 Die program is ontwikkel vir bewuste multisensoriese waarneming 

 Aanbevelings voortspruitend uit die aanbieding van die program en die 
terugvoering deur die groeplede het meegehelp tot die verfyning van 
die program. 
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6.3.2.1 Literatuurstudie 

6.3.2.1.1 Literatuurstudie oor Gestaltterapie 

Die literatuurstudie oor Gestaltterapie het `n breë teoretiese raamwerk 
verskaf wat reeds in die wetenskaplike gemeenskap erkenning geniet. 
Hierdie raamwerk is benut vir die ontwikkeling van die program. Die 
Gestaltkonsepte het die navorser gehelp om die multisensoriese begrippe 
onder woorde te bring in wetenskaplike terminologie. Met fenomenologie 
en eksistensialisme as twee polariteite is daar `n wye veld vir navorsing 
oor bewuste waarneming. Hierdie polariteite veroorsaak nie `n rigiede 
verdeling van die veld nie, maar is komplementerend tot die verstaan van 
die geheel. 

In die navorsingstelling (sien 1.4) is bewustheid `n belangrike element. In 
Gestaltliteratuur word baie aandag aan bewustheid gegee. Dit het 
meegehelp om die doelwit te bereik om teorie te bou vir die ontwikkeling 
van `n program vir die aktivering van die kind se latente vermoëns. Hierdie 
vermoë moet gekomunikeer word. Hiervoor was die dialogiese proses 
uiters geskik. Met die studie oor multisensoriese waarneming word die 
werklikheid ook betrek. Dit sluit ook die werklikheid in wat nie met die vyf 
sintuie waargeneem kan word nie. Daarom het die literatuurstudie oor die 
aard van die organisme, die werklikheid, die kontakgrens en 
persoonlikheid die ooreenstemming met die begrippe in `n multisensoriese 
benadering sterk ondersteun. In Gestaltterapie word emosies gewaardeer 
as bron van inligting wat inderdaad `n multisensoriese 
waarnemingsvermoë is. 

6.3.2.1.2 Literatuurstudie oor Gestaltgroepwerk 

Vanuit die literatuurstudie oor Gestaltgroepwerk het die navorser ’n raamwerk 
verkry vir die Gestaltprogram wat ontwikkel is. Dit het die navorser instaat 
gestel om ’n program te ontwikkel wat eksperimenteel van aard is en 
groeplede bewus gemaak kon word van hoe hulle dink, voel en doen wanneer 
hulle in interaksie met ander groeplede is. So kon lede aangemoedig en 
begelei word om met nuwe gedrag te eksperimenteer.’n Gestaltprogram kon 
saamgestel word wat die konteks voorsien waarin deelnemers instaatgestel is 
om hulle bewustheid van wat hulle ervaar te vermeerder. Omdat 
Gestaltgroepterapie ook eksistensieel van aard is, is dit gegrond in die hier en 
die nou, en word persoonlike keuse en verantwoordelikheid benadruk. Die 
terpeutiese tegnieke en prosedures wat gebruik word om aksie en interaksie 
te bewerk in die groep het aan die navorser duidelike riglyne verskaf. So ook 
het die doelstellings vir ’n Gestaltgroep die doelstellings van die program 
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omlyn. Die rol en funksie van die groepleier het uit die literatuurstudie geblyk 
te wees om ’n atmosfeer en struktuur te skep waarbinne die groep se eie 
kreatiwiteit kan ontwikkel. Die literatuurstudie oor Gestaltgroepwerk was 
inderdaad ’n doelwit op die pad na die uiteindelike doel van die ontwikkeling 
van die program. 
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6.3.2.1.3 Literatuurstudie oor Gestaltspelterapie 

In Gestaltspelterapie vind die kind bevestiging dat sy waarnemings en 
gevoelens geldig en belangrik is  Dit is deel van sy self. In spelterapie ervaar 
die kind agting en begrip vir sy proses. 

Vanuit die literatuurstudie oor Gestaltspelterapie maak die navorser die 
gevolgtrekking dat spelterapie die veilige ruimte vir die kind skep om sy 
multisensoriese waarnemings te maak en te vertrou. Spel self is ’n middel 
waardeur die kind homself ingestel kan kry op sy ware lewensrigting volgens 
sy eie voorkeure. Die doel van Gestaltspelterapie is om die kind te lei tot 
selfaktualisering en selfaanvaarding. Die kind moet kan leer om te wees wie 
hy wil wees en nie verwerp te voel vir die keuses wat hy maak nie. Die 
program verskaf die gestruktureerde atmosfeer waarbinne hierdie verhouding 
ontwikkel met ondersteunende grense. Hierdie grense waarop ooreengekom 
is, het ook realisme in die terapie gebring. 

6.3.2.1.4 Literatuurstudie oor die kind in die middelkinder-
jare 

Die navorser het deur die literatuurstudie en deur waarneming in die 
toepassing van die program, bevestiging gekry dat hierdie ontwikkelingsfase 
paslik is vir die doel van die program. 

Dit is veral die ontwikkeling van die selfkonsep in hierdie stadium wat die kind 
oopstel vir eksplorasie van sy eie waarnemings. Kinders kan nou hulleself en 
hulle omgewing uit ander perspektiewe beskou. Verskeie aspekte van `n saak 
kan gelyktydig in aanmerking geneem word. As gevolg van desentrasie kan `n 
kind oor sowel die geheel as die dele dink. In die ouderdomsgroep het kinders 
`n meer volledige begrip van die impak van psigologiese faktore op 
prestasievermoë. Empatie en altruïstiese gedrag ontwikkel nou. 
Portuurinteraksie word meer pro-sosiaal en vriendskap word ervaar as `n 
verhouding van wedersydse vertroue en ondersteuning. Die vermoë ontwikkel 
om ander se gedrag akkuraat te interpreteer en toepaslik daarop te reageer. 

Hierdie aspekte van die ontwikkelingsfase het gedien as motivering om die 
kind in die middelkinderjare te kies vir die samestelling van `n groep vir 
navorsing oor `n Gestaltspelterapieprogram vir multisensoriese waarneming. 

Die gevolgtrekking is dat `n kind in die ouderdomsgroep van agt jaar tot twaalf 
jaar in staat is om die inhoud van die program bewustelik te ervaar en toe te 
pas. 
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6.3.2.1.5 Literatuurstudie oor multisensoriese waar-
neming 

Die doelwit wat gestel is om `n literatuurstudie te doen oor die konsep van 
multisensoriese waarneming, het heelwat meer tyd in beslag geneem as wat 
die navorser beplan het. Dit is daaraan te wyte dat die term multisensories net 
by een outeur voorkom. Die konsep van multisensories kom wel in baie 
dissiplines voor. Dit het ingehou dat die bronne nie met `n sleutelwoord 
opgespoor kon word nie. Die navorser is so verplig om self sy multisensoriese 
waarnemingsvermoë te vertrou en te benut. Dit het die soektog gelei na 
voorheen onbekende literatuur vir die navorser. Navorsingsresultate is ontdek 
rondom multisensoriese waarneming in onder meer sielkunde, 
neurosielkunde, neurofisiologie, neurobiologie, fisika en teologie. 

Die gevolgtrekking waartoe die navorser gekom het, is dat multisensoriese 
waarnemingsvermoë die gevolg is van hoëre bewussyn. Sowel die 
waarnemingsvermoë as bewussyn is `n ingebore deel van menswees. Omdat 
die intensiteit van bewussyn nie konstant is nie, verskil dit van mens tot mens 
en van tyd tot tyd. Bewussyn, en so ook waarneming, is in `n voortdurende 
proses van evolusie. Hierdie evolusieproses is in pas met die behoefte van 
die mens. Die proses het `n invloed op die ontwikkeling van die totale mens in 
al sy fakulteite. Indien die organisme nie tred hou met die evolusieproses nie, 
wis die organisme homself uit. In Gestaltterme is bewussyn die voorsiener 
van die stimulus om sowel van die behoefte bewus te word as om in die 
behoefte te voorsien, naamlik dit wat nodig is. As `n ekwilibrium versteur word 
deurdat `n behoefte ontstaan, sal die organisme self die middele aantoon wat 
nodig is. Dit bring groei en verandering teweeg. 

Uit die literatuurstudie en uit eie waarneming maak die navorser die 
gevolgtrekking dat daar in die hele wêreld `n dwingende behoefte ontstaan 
het om alle verhoudinge te bevry van die voortdurende magstryd. In die 
literatuurstudie is aangetoon dat die magstryd ontstaan het en gevoed word 
uit `n vorige behoefte aan veiligheid. Aan hierdie behoefte is toe voorsien deur 
van eksterne magsmiddele gebruik te maak. Hierdie eksterne mag is 
gekommunikeer in magsimbole. Sowel die besitter van eksterne mag as die 
een teen wie die mag gebruik word, verkeer voortdurend in vrees. Die 
maghebber vrees dat hy magteloos kan word en versamel dan nog meer 
mag. Die magtelose vrees die bedreiging van magsimbole wat hom weerloos 
laat voel en versamel eksterne mag om die maghebber sy mag te ontneem. 
Hierdie proses word voltrek in alle verhoudinge: tussen ouer en kind, tussen 
egpare, tussen sibbe en tussen rasse en volke. In die proses neem vrees 
wêreldwyd toe. 
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Dit is veral kinders wat nog net beperkte besluitneming mag oor eie 
omstandighede het, by wie die meeste voortdurende vrees opbou. Die 
behoefte wat ontstaan, is om uit die vreesspiraal te ontsnap. 

Wat nodig is om die behoefte te vervul, is `n verskuiwing van die klem op 
soek na eksterne mag na klem op soek na interne mag. Soeke na eksterne 
mag vind plaas deur die vyfsintuiglike waarneming. Soeke na interne mag 
vind plaas deur multisensoriese waarneming. Alle mense besit die vermoë om 
multisensories waar te neem, maar nie alle mense wend die vermoë 
bewustelik aan nie. 

Die gevolgtrekking van die navorser is nie dat die soeke na eksterne mag 
moet verval nie, maar wel dat `n gesonde balans moet intree tussen die 
soeke na eksterne mag en die soeke na interne mag deur multisensoriese 
waarneming. In hierdie benadering is die kommunikasie deur dialoog. Die 
verhouding is `n I-Thou-verhouding en vrees word vervang met 
onvoorwaardelike liefde . 

6.3.2.2 Die ontwikkeling van die program 

Die program wat ontwikkel is, is nuut ten opsigte van die doel waarvoor dit 
aangewend word. Elemente in die program is die aanwending van bestaande 
tegnieke soos Oaklander se werkmodel of die Schoemanmodel asook 
bekende eksperimente. 

Die program is egter nie bloot `n kompilasie van elemente uit ander 
programme nie. Die program is juis so ontwikkel dat kreatiewe aanwending 
van ander tipe spel of tegnieke of eksperimente aangewend kan word. 

Die eie karakter van die program is dat dit `n program is binne die 
Gestaltspelterapie sowel wat vorm as inhoud betref en bedoel is vir die 
bewusmaking van multisensoriese waarneming deur kinders in die 
middelkinderjare. 

Aanbevelings voortspruitend uit die program en terugvoering deur die 
groeplede ten einde die program te verfyn, is gedoen en in die 
navorsingsverslag vervat. 

Een van die modelle wat in Gestalt vir groepwerk gebruik word, is die 
klassieke Gestaltmodel. Hier werk die groepleier met een lid van die groep 
terwyl die groep toekyk. In die ander model, die groepinteraktiewe model, is 
almal terselfdertyd besig met `n projeksie. Die navorser het besluit om nie een 
van die modelle te gebruik nie. `n Model is ontwerp waardeur die groepleier 
net die fasiliteerder van die proses is. Die proses self verkry `n eie energie 
waar al die groeplede, ook die groepleier, deel word van die proses. 
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6.3.2.3  Die verfyning van die program 

  Nadat die program in agt opeenvolgende sessies aangebied is en terugvoer 
van die groeplede ontvang is,het die navorser die program ontleed Dit is 
gedokumenteer in hoofstuk 5. Hiermee is die laaste doelwit bereik en kon die 
program in `n finale ontwikkelingfase gedokumenteer word.         

 

6.4 Die Navorsingstelling 

Die navorsingstelling is: 

Die multisensoriese eienskappe van `n kind word in die Gestalt- terapeutiese 
program na vore gebring ter bevordering van die kind se latente 
multisensoriese bewustheid. Daar is nie gevra of multisensoriese eienskappe 
bestaan nie. Dit word so aanvaar. 

6.5 Navorsingsbenadering 

Die kwalitatieweondersoekbenadering is gekies vir die projek. Die 
kwalitatiewe benadering was toepaslik vir die navorsing aangesien die 
aanpasbare strategie van probleemformulering en data-insameling die 
navorser in staat gestel het om `n holistiese verstaan van multisensoriese 
waarneming te verkry. Die begrip het vorm aangeneem soos wat die 
ondersoek gevorder het. 

Die kwalitatieweondersoekbenadering was verder vir hierdie navorsing 
doelmatig omdat die onderwerp waaroor die navorsing gedoen is, nuut is en 
geëksploreer moes word. 

Die navorser het hom tuisgevoel in `n literêre styl en om homself in die studie 
in te bring. Die aard van die onderwerp het dit vereis. Die navorser kon die 
onderwerp benader vanuit die gesigpunt van `n deelnemer en nie as `n 
kenner wat `n oordeel oor deelnemers uitspreek nie. 

Die data-insameling is op `n kwalitatiewe wyse gedoen. Dit was nodig omdat 
daar navorsing gedoen is oor kompleksiteite en prosesse wat nie 
eksperimenteel getoets is nie. 

Die program wat ontwikkel is, is in terugvoergroepe hanteer ten einde die 
program te verfyn. Ook hier is van kwalitatiewe navorsing gebruik gemaak 
omdat inligting deur die navorser gedokumenteer is in aanbevelings . 
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6.6 Soort navorsing 

Vir die doel van hierdie studie is van toegepaste navorsing gebruik gemaak 
omdat die spesifieke probleem in `n program hanteer word. Die praktiese 
gebruik van toegepaste navorsing is bevestig deurdat die Gestalt- 
terapeutiese konsepte toegepas en in die riglyn ontwikkel is. Daar is in die 
navorsing ook gebruik gemaak van `n kombinasie van beskrywende en 
verkennende navorsing.  Die rede hiervoor was die afwesigheid van `n 
bestaande program wat as doel het die bewusmaking van die multisensoriese 
waarnemingsvermoë van die kind in die middelkinderjare. Die Gestalt- 
spelterapeutiese program wat ontwikkel is, is beskryf. 

6.7 Navorsingstrategie 

In hierdie studie is daar deur literatuurstudie `n skema gegenereer van die 
bewuste gebruik van multisensoriese waarnemingsvermoë deur die kind in 
die middelkinderjare. Daar word van `n navorsingstrategie gebruik gemaak as 
benaderingswyse omdat dit `n kwalitatiewe ondersoek is. Gegronde teorie is 
gebruik. Die teorie is nie getoets nie en ook nie die program nie. Die Gestalt-
spelterapeutiese program is beskryf na aanleiding van die inligting wat verkry 
is uit die literatuurstudie oor die aanverwante onderwerpe en uit die inligting 
vanuit praktykvoering. Alhoewel die program nie op hierdie stadium getoets is 
nie, is dit wel in groepsessies geïmplementeer ten einde die gestruktureerd-
heid van die program te verfyn. 

Die navorser beveel aan dat die program in `n opvolgstudie wel getoets sal 
word. Gestandaardiseerde meetinstrumente sal hiervoor gevind moet word. 

6.8 Navorsingsprosedure en werkwyse 

Die navorser het die volgende stappe gevolg: 

6.8.1 Keuse van navorsingsonderwerp 

Die motivering vir die keuse van die onderwerp vir die studie het die navorser 
gevind in persoonlike motivering vanuit die praktyk, uit behoefte aan `n 
multisensoriese program en vanweë gebrek aan toegepaste navorsing wat `n 
program vir die doel beskryf. 

Die Gestaltterapiebegrippe en -tegnieke het die multisensoriese konsep nie 
net ondersteun nie, maar het ook die beskrywing daarvan binne `n 
kontekstuele raamwerk teoreties gekomplementeer. 

Deurdat hierdie studie denke oor denke is, is dit `n bydrae tot die 
epistemologie en vervul so `n doelstelling van alle navorsing. 
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Die motivering vir die keuse van die onderwerp van die studie was ook geleë 
in die navorser se belangstelling in kinders en `n gepaardgaande behoefte om 
`n teoreties gefundeerde program saam te stel. Die program is `n middel om 
kinders in staat te stel om hul buite- en binnewêreld waar te neem. Hierdeur 
kan hulle bewustelik keuses maak vir wat hulle wil ervaar en so vir hul 
ervaring verantwoordelikheid aanvaar. 

Deur die studie word daar dus sowel `n teoretiese as praktiese diens gelewer. 

6.8.2 Die kwalitatiewe proses 

Kwalitatiewe navorsing is aangewese as ondersoekmetode vir `n onderwerp 
wat filosofies van aard is oor kompleksiteite en prosesse met `n buigsame 
strategie van probleemformulering en data-insameling. Kwalitatiewe 
metodologie berus op die aanname dat geldige verstaan van `n fenomeen 
verkry kan word deur akkumulerende kennis wat eerstehands verkry is deur 
`n individuele navorser. Die navorsing oor multisensoriese waarneming is 
filosofies van aard en kompleks. Die onderwerp kan nie in eksakte terme 
geformuleer word nie. Die data-insameling en verwerking kan moeilik in 
syferwaardes gedoen word. Die keuse van benadering was dus `n 
kwalitatiewenavorsingsbenadering. 

Die navorser beveel aan dat indien die program in `n opvolgstudie getoets 
word, daar ter wille van `n betroubare en geldige meetinstrument gekyk sal 
word na `n kombinasie van kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing. 

6.8.3 Die metode van inligtinginsameling en -ontleding. 
In die navorsing is daar hoofsaaklik gebruik gemaak van literatuurnavorsing 
om inligting oor die onderwerp van studie, naamlik die multisensoriese 
waarneming, te verkry. Hiermee saam is daar gebruik gemaak van baie jare 
se waarneming in die praktyk. Gesaghebbendes in verskeie aanverwante 
dissiplines is ook geraadpleeg. Inligting is ook verkry uit `n loodsgroep. Al die 
inligting is nie gedokumenteer nie maar het bygedra tot die navorser se eie 
groei in bewussyn van die fenomene wat bestudeer is. 

Die navorser se gevolgtrekking in hierdie verband is dan ook dat die konsep 
van multisensories nie net objektief nagevors kan word nie, maar ook ervaar 
moet word ten einde kennis van die fenomeen te verkry. 

6.8.4 Steekproefneming 
Steekproefneming beteken om enige gedeelte van `n populasie of `n 
universum te neem en die gedeelte te ag as verteenwoordigend van die 
populasie of universum waaruit dit geneem is. 
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Universum verwys na alle potensiële subjekte wat die eienskappe besit 
waarin die navorser vir die navorsing belang stel. 

Populasie is `n gedeelte van die universum wat spesifieke eienskappe besit 
wat vir die navorsing van belang is. 

Toegepas op hierdie studie sluit die universum alle kinders in omdat alle 
kinders potensieel multisensories is. Populasie is daardie kinders waarmee 
die navorser in die praktyk te doen het. Die steekproef bestaan uit die kinders 
wat ingesluit word in die navorsing. 

Uit die verskillende metodes van steekproefneming, is daar besluit op 
toevallige steekproefneming. Hierdie metode hou die minste potensiaal in om 
`n veralgemeende afleiding te maak wat op die universum betrekking sal hê. 
Die bedoeling van `n steekproef is om `n navorsingstelling te toets. Hierdie 
navorsing is gerig op die samestelling van `n program. Die program word nie 
getoets nie. Die klem val dus nie hier op die steekproef nie. Die groep wat 
deur toevallige steekproefneming tot stand gekom het, se terugvoer is gebruik 
om die program te verfyn. Die program was alreeds geskryf voor die 
steekproefneming gedoen is. 

Die grootte van die steekproef en daarom van die groep, was agt kinders 
waarvan drie seuns en vyf dogters was. 

Alhoewel daar van toevallige steekproefneming gebruik gemaak is, was daar 
tog kriteria vir seleksie. Die kriteria sluit nie kinders uit wat nie aan die kriteria 
voldoen asof hulle nie oor die eienskappe beskik waaroor die navorsing gaan 
nie. Die doel van die kriteria was om die navorsing gefokus te hou. 

Die eerste kriterium was dat die kinders sintuiglik intakt moet wees. Tog sal 
navorsing oor die multisensoriese vermoë van byvoorbeeld blinde kinders `n 
groot bydrae lewer tot die verstaan van multisensoriese waarneming. 

Die kinders moes met gemak kognitiewe en fisiese vermoëns kon aanwend 
wat van toepassing is op `n kind in die primêreskoolfase. Uit die toepassing 
van die program het die navorser tot die gevolgtrekking gekom dat ook hierdie 
kriterium nie kinders uitsluit wat `n kognitiewe of fisiese agterstand het nie. 
Sulke kinders sou ook `n multisensoriese waarnemingsvermoë hê. Dit sal 
egter besonderse vermoëns in dié verband van die groepaanbieder vereis om 
die program aan te bied indien dit nie `n homogene groep is nie. 

Die derde kriterium was dat die kinders vir al die sessies beskikbaar moes 
wees. Die hele program is op een dag aangebied. Al die kinders het al die 
sessies meegemaak. 

`n Vierde kriterium was dat die kinders Afrikaans magtig moet wees. Ook dié 
vereiste was bloot gerig op die samestelling van `n homogene groep. 

Die insluiting van beide geslagte in die groep was sodat die navorser kon 
waarneem of daar `n verskil in bewuste multisensoriese waarneming tussen 
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seuns en dogters is. Die ongetoetsde waarneming het geen verskil wat op 
geslag berus, bemerk nie. 

6.9 Gevolgtrekking 

Die navorser maak die gevolgtrekking vanuit literatuur, praktyk en 
groeptoepassing dat multisensoriese waarneming 

 die totale inligtingsvermoë van die mens kan omvat 

 die beste funksioneer in die spasie tussen ekwilibrium en die impuls 
wat `n prikkeling tot `n nuwe ervaring kan wees 

 `n direkte verbintenis met verwerkte kennis kan hê 

 siel-energie herken, erken en kan benut 

 die potensiaal van die nie-lokale intelligensie waarneem en kan 
interpreteer 

 kan lei tot `n ontologiese manier van bestaan 

 in verhouding staan tot die vlak van bewussyn van die waarnemer 

 nie beperk is tot sekere vermoëns nie 

 gebruik maak van onder andere geloof, visualisering, emosies, 
intuïsie, sinchronisiteit, intensionaliteit, bewustheid van projeksies as 
selfkennis, energievloei, bewustheid van simptome as draers van 
inligting 

 die mens in staat kan stel om gevaar en veiligheid binne konteks te 
sien en die konteks te kan verander 

 by alle mense latent of bewustelik kan voorkom 

 gekommunikeer kan word deur dialoog en spel 

 bewustelik gebruik kan word om inligting mee te bekom en op grond 
van die inligting betroubare besluite te kan neem 

 hier en nou beleef kan word 

 binne die teoretiese raamwerk van Gestaltterapie tuishoort 

 in Gestaltspelterapie bewustelik beleef kan word 

 so in die program wat deur hierdie navorsing ontwikkel is, opgeneem 
is dat die program die kind in sy middelkinderjare in staat kan stel 
om sy multisensoriese vermoëns te ontwikkel. 
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6.10 Leemtes en onvoltooidhede 

Die navorser is bewus dat geen saak ooit afgehandel is nie of dat `n proses 
tot voltooiing kom nie. Met dit in gedagte word die volgende sake genoem as 
onvoltooidhede waarvan die navorser bewus is: 

Die navorsing oor die konsep multisensories is nie genoegsaam ontwikkel nie. 
Die konsep moet vertaal word. Met `vertaal' bedoel die navorser dat die 
konsep weergegee moet word in die idioom van die leser. Wie hierdie leser 
sal wees, is moeilik om te bepaal. Dit word aanvaar dat dit `n persoon sal 
wees wat in Suid-Afrika bly en Afrikaanstalig is. In hierdie konteks is die 
konsep self nie vreemd nie. Die woorde wat gebruik word om die begrippe te 
omskryf, is dalk kontekstueel nie altyd in Gestaltterme `verteerbaar' nie. 

Die tipe van steekproefneming verhinder dat die resultate na die universum 
uitgebrei kan word. Vir hierdie studie was dit nie nodig nie. In `n opvolgstudie 
sou dit goed wees om van so `n datainsameling- en -verwerkingproses 
gebruik te maak dat die navorsingresultate ook veralgemeen kan word. 

Die program is `n eerste poging. Leemtes wat gedurende die toepassing van 
die program na vore gekom het, is met die verfyning reggestel. 

6.11 Samevatting 

Vanuit `n teoretiese basis is die navorsing in die praktyk gerig en geredigeer. 
Die literatuurstudie het die inhoud van die program begelei. Die navorsing oor 
die doel van die groepwerk het die navorser se waarneming verskerp. Die 
navorser het ’n riglyn vir sy rol en funksie vanuit die navorsing oor die 
groepleier se rol en funksie verkry. Die riglyn het aan die navorser 
genoegsame vryheid verskaf om nie net tegniekgebonde te bly nie, maar 
kreatief te werk met dit wat na vore kom. 

Ingewikkelde teorieë is vereenvoudig sonder vervlakking in betekenis deur die 
aanwending daarvan in Gestaltspelterapie. Omdat die konsepte in die 
program eerder ervaar as gedefinieer kan word, het spel die regte 
kommunikasiemiddel verleen. Hierdeur het daar ’n verhouding tot stand 
gekom waarin meta-waarneming kon plaasvind. 

Die navorser het bevind dat die agt tot twaalf jaar oue kind genoegsame 
rypwording ervaar het om bewustelik met multisensoriese waarneming om te 
gaan. Terselfdertyd is introjekte oor waarneming nog nie so geïntegreer dat 
dit weerstand vorm teen verkenning van latente vermoë nie. Dit bring mee dat 
die sensitiwiteit van menswees hulle die vermoë verskaf om kreatief en met 
verwondering te eksploreer. 

Die literatuurnavorsing oor die multisensoriese begrip het meer tyd in beslag 
geneem as waarvoor aanvanklik beplan is. Die navorser het hom ook 
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misreken deur te dink dat daar weinig wetenskaplike navorsing hieroor 
gedoen is. Waarneming en bewussyn geniet nou aandag vanuit bykans elke 
akademiese dissipline. Alhoewel al die resultate van die literatuurnavorsing 
nie direk benut kan word in die navorsingsverslag nie, het dit ’n belangrike 
funksie vervul in die navorser se eie proses. 

Die doel van die navorsing was om ’n Gestalt- terapeutiese program te 
ontwikkel vir bewuste, multisensoriese waarneming vir die kind in sy 
middelkinderjare, ten einde sy multisensoriese vermoëns te ontwikkel. Die 
doel is bereik deur die verwesenliking van die doelwitte. Die leemtes in die 
navorsing bied genoegsaam geleentheid vir `n opvolgstudie. 
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