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OPSOMMING 
 
Diadiese Gestaltspelterapie ten einde ’n I-Thou verhouding tussen die 
ouer en adolessent te bevorder 
 
Gestaltterapie beklemtoon die belangrikheid van verhoudinge en volgens 

Buber se I-Thou filosofie moet persone wat deel is van ’n verhouding bewus 

raak van mekaar se uniekheid en verskille en mekaar aanvaar ten einde eerlik 

en opreg teenoor mekaar op te tree.  In Gestaltspelterapie word daar ook 

tydens die terapeutiese verhouding na so ’n tipe verhouding gestreef. 

 

Die doelstelling van hierdie studie was daarop gerig om die benutting van 

diadiese Gestaltspelterapie te verken ten einde ’n I-Thou verhouding tussen 

die ouer en die adolessent te bevorder.  Daar is deur middel van ‘n 

kwalitatiewe, toegepaste navorsingsbenadering ‘n gevallestudie gedoen 

waartydens die ouer betrek is by die terapeut-adolessent verhouding.  Die 

integrering van die gevolgtrekkings vanuit die literatuurstudie asook die 

empiriese studie dra by tot die verkenning en beskrywing van die wyse waarop 

diadiese Gestaltspelterapie benut kan word ten einde ’n I-Thou verhouding 

tussen die ouer en die adolessent te bevorder.   
 

SLEUTELTERME 
 

Verhouding, Ouer-kind verhouding, Adolessensie, Diade, I-Thou verhouding, 

Gestaltterapie, Gestaltspelterapie 
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SUMMARY 
 
Dyadic Gestalt Play Therapy in order to enhance an I-Thou relationship 
between the parent and adolescent 

 
Gestalt Therapy emphasises the importance of relationships and according to 

the I-Thou philosophy of Buber, people who form part of a relationship must 

become aware of each other’s uniqueness and the differences between them 

in order to act honestly and sincerely towards each other.  Gestalt Play 

Therapy strives to reach such a relationship during the therapeutic relationship. 

 
The aim of this study was to explore the utilisation of dyadic Gestalt Play 

Therapy in order to enhance an I-Thou relationship between the parent and the 

adolescent.  As an application of the qualitative applied research approach, a 

case study was done whereby the parent became part of the therapist-

adolescent relationship.  The integration of the conclusions from the literature 

study and the empirical study contributed to the exploration and description of 

the way dyadic Gestalt Play Therapy can be utilized to enhance an I-Thou 

relationship between the parent and adolescent.   

 

KEY TERMS 
 
Relationship, Parent-Child relationship, Adolescence, Dyadic, I-Thou 

Relationship, Gestalt Therapy, Gestalt Play Therapy 

 



 vi

VERKLARING OOR GEBRUIKSTAAL EN TAALVERSORGING 
 
Binne die konteks van die studie word die vroulike terme “sy”,  “haar” en 

“haarself” gebruik om lomp stelwyses te vermy en nie om diskriminerende 

onderskeid tussen geslagte te maak nie. 

 
Die taalversorging van die voltooide verhandeling is gedoen deur prof. P.J. 

Jonas, emeritus professor van UNISA (Antropologie en Inheemse Reg), met 

die kwalifikasies Diploma in Teologie en DLitt et Phil (UNISA). 



 vii

 

When I breathe in air and light, 

My heart sings and beats 

To the music of all that is. 

 

When I am with you in this place, 

 our hearts meet and smile 

and we are a part of all that is.   

 

When I am within the silence 

as sacred word is done 

I am part of the Ground of Being. 

 

When I breathe in the air and light 

Of Source and Soul 

My spirit is simply love 

 

 

“O breath of God breathe on us now” 
Hymn 285 Methodist Hymn Book 
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ALGEMENE INLEIDING EN UITEENSETTING VAN DIE STUDIE 

 
1.1 INLEIDING 
Verhoudinge vorm ‘n integrale deel van die Gestaltteorie soos toegepas in 

Gestaltspelterapie en die belangrikheid van verhoudinge word veral in die 

laaste 20 jaar deur Gestalt teoretici beklemtoon (Goodlander, 1998;  

Fernandes, Cardosa-Zinker, Nogueira, Lazarus & Ajzemberg,  2006; Ciornai, 

1999;  Yontef, 1993).  Ciornai (1999:186) beklemtoon die belangrikheid van 

verhoudinge deur te versoek dat die selfreguleringskonsep, ’n kernbeginsel 

van Gestaltterapie wat verwys na die gesonde funksioneringsproses van 

behoeftebevrediging van ’n individu, uitgebrei word na ‘n wyer perspektief waar 

die verhouding met die kulturele en sosiale omgewing asook die gesin 

beklemtoon word. 

 

Die Gestaltteorie soos toegepas in Gestaltspelterapie beklemtoon ook ‘n 

dialoogverhouding in terapie - ‘n verbintenis wat gepaardgaan met ‘n opregte 

beskikbaarheid vir mekaar, welwillendheid, warmte, empatie en insluiting 

(Yontef, 2002:23).  Dit kom ooreen met die I-Thou dialoogfilosofie van Martin 

Buber wat verwys na die ware, wederkerige ontmoeting tussen twee persone 

(cf. Friedman, 2002:9). 

 

Volgens Yontef (2003:2) kan ‘n I-Thou1 verhouding nie deur ‘n handeling of 

intervensie afgedwing word nie, maar ‘n ontvanklikheid daarvoor kan ontwikkel.  

Jacobs (2000:1) sluit hierby aan en volgens haar beskou Buber ’n I-Thou 

verhouding as ‘n bereikbare en noodsaaklike ervaring vir alle mense.  Die 

dialoogbeginsel skep die grondslag vir die daarstelling van I-Thou oomblikke in 

‘n verhouding. 

 

Navorsing deur verskeie navorsers bevestig die belangrikheid van ‘n goeie 

verhouding tussen die ouer en kind, byvoorbeeld die Gehegtheidsteorie van 

                                                 
1 Vir die doel van die studie sal die Engelse term I-Thou gebruik word vir die benaming van soorte 
verhoudings, weens die problematiese aard van die vertaling van die konsep. 
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Bowlby en Ainsworth (cf. Bretherton, 1992) asook Menniger en Hallowel se 

navorsing oor die moderne jeug se behoefte aan behoort (cf. Brendtro & Long, 

2005).  Genoemde navorsing dui op die noodsaaklikheid van die vestiging van 

‘n gevoel van veiligheid en vertroue wat ‘n gesonde verhouding tussen die ouer 

en die kind bied.  Die noodsaaklikheid daarvan om ‘n gesonde verhouding 

tussen die ouer en kind te vestig, het onder meer ook gelei tot navorsing oor 

diadiese ouer-kind terapie wat gerig is op die verbetering van die kwaliteit van 

die ouer-kind verhouding (Hembree-Kigin & McNeil, 1995; Hughes, 2002; 

Berlin, 2002). 

 

Die verhouding tussen die ouer en die kind verander in die 

adolessensiestadium.  In die verband merk McGue, Elkins, Walden en Iacano 

(2005:971) op dat die verhouding tydens hierdie stadium gerekonstrueer word.  

Steinberg (Allison, 2000:1) verwys daarna as transformasie en reorganisasie 

van gesinsverhoudinge.  Biologiese veranderinge, kognitiewe ontwikkeling en 

die ontwikkeling van ‘n eie identiteit gee aanleiding tot ‘n houding van 

bevraagtekening, idealisme en onafhanklikheidswording by die adolessent.  

Die ontwikkelingsveranderinge asook eise van die moderne samelewing word 

beskou as redes vir veranderende interaksiepatrone wat dikwels aanleiding 

gee tot konflik tussen die ouer en die adolessent.  Alhoewel die konflik ook as 

‘n ontwikkelingsfunksie beskou kan word, kan dit ook skadelik vir die 

verhouding wees (Allison, 2000:1).  Die belangrikheid van ‘n goeie verhouding 

tussen die ouer en die adolessent is egter deur onder meer Taffel (2005:19) en 

Devore (2006:65) bevestig. 

 

Tydens hierdie studie is daar gepoog om ‘n verkennende en beskrywende 

ondersoek in te stel na die benutting van diadiese Gestaltspelterapie ten einde 

‘n I-Thou verhouding tussen ‘n ouer en ‘n adolessent te bevorder.  Vir die doel 

van hierdie studie verwys die I-Thou verhouding na ‘n interaktiewe, 

wedersydse ingesteldheid wat teenwoordig is by die ouer en die adolessent  en 

wat gebaseer is op oopheid, empatie en respek. 

 

1.2 RASIONAAL EN PROBLEEMFORMULERING 
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In die navorser se daaglikse kontak met adolessente en hulle ouers is dit 

duidelik dat daar dikwels probleme ondervind word in die ouer-adolessent 

verhouding.  Dit wil voorgekom asof ouers en adolessente mekaar nie ken nie, 

moontlik as gevolg van besige daaglikse programme (sport en buitemuurse 

aktiwiteite van adolessente en loopbane van ouers) asook moderne tegnologie 

(televisie, rekenaar, selfoon) wat onderlinge kontak met mekaar belemmer.  

Navorsing van Hallowell toon dat emosionele probleme by kinders ook dikwels 

beskou kan word as die “diagnosis of disconnection” (Brendtro & Long, 

2005:2).  Volgens Menninger (in Brendtro & Long, 2005:2) is kinders en ouers 

nie meer in kontak met mekaar nie en ‘n behoefte om te behoort word 

geïdentifiseer. 

 

Die drie fundamentele filosofiese beginsels van Gestaltteorie soos ook 

toegepas in Gestaltspelterapie, naamlik eksistensiële fenomenologie, die 

veldteorie en dialoog onderskryf spesifiek die belangrikheid van verhoudinge 

(cf. Schulz, 2008:1; Yontef, 2002:15).  Eksistensiële fenomenologie verwys na 

die studie van hoe die wêreld deur elkeen ervaar word.  Die veldteorie verwys 

na die interverwantskap en die dinamiese aard van verhoudinge, met ander 

woorde hoe ‘n persoon nie verstaan kan word sonder om die veld en konteks 

waarbinne sy funksioneer in ag te neem nie (Kirchner, 2000:3).  Die derde 

beginsel van Gestaltterapie, dialoog, sluit aan by Buber, die bekende 

eksistensiële, fenomenologiese filosoof, se bekende frase  “All real living is 

meeting” en verwys na ’n spesifieke persoon-tot–persoon ontmoeting wat hy 

die “I-Thou  meeting” noem.  Dit verwys na ‘n manier van ontmoeting waar die 

ander persoon as ‘n volwaardige persoon gesien word - ‘n “end in itself” 

(Schulz, 2008:4).  

 

Schulz (2008:5) is van mening dat ‘n liefdevolle vriendskap of ‘n ouer-kind 

verhouding op ‘n natuurlike wyse die kwaliteite van ‘n I-Thou ontmoeting bevat.  

Buber beklemtoon die konsep van “healing through meeting” aangesien elkeen 

se ervaring van die self ‘n relasionele ervaring is.  Volgens Buber (in Baumann, 

2000:333) is liefde ‘n relasionele heelheid tussen twee persone waar elkeen se 

uniekheid ten volle erken word. 
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Gestaltspelterapie wat gebaseer is op die beginsels van Gestaltteorie, is 

volgens die mening van die navorser geskik daarvoor om as raamwerk te dien 

vir diadiese terapie aan ’n ouer-  en adolessentverbintenis.  Die benutting van 

Gestaltspelterapie lei volgens Oaklander (2000:28) tot ’n persoon se 

bewustheid van haar eie proses, sensasies, gevoelens, behoeftes en 

denkprosesse wat ‘n persoon in staat stel om verantwoordelike keuses te 

maak.  Tydens diadiese terapie sal ‘n kind en ouer nie net hulleself nie, maar 

ook mekaar beter leer ken en op so ’n wyse die geleentheid kry om ‘n beter 

begrip vir mekaar te ontwikkel. 

 

Volgens Babbie (2002:108) verwys probleemformulering van ’n studie na die 

doel van die studie.  Dit word ook beskou as ‘n poging om die fokus van die 

studie vas te stel, asook ‘n direkte verwysing na die eenheid van analise.  Die 

probleem van hierdie studie kan soos volg geformuleer word: 

 

• Die problematiese aard van die hedendaagse lewenswyse is bevestig 

deur ‘n literatuurstudie.  Melman, Little en Akin-Little (2007:18) verwys 

na die besige buitemuurse programme van adolessente as “Adolescent 

overscheduling” wat sinvolle gesamentlike tydspandering tussen ouer 

en adolessent belemmer. Roos (2003:60) beklemtoon ook die 

toenemende eise aan adolessente en dui aan dat daar dikwels verwag 

word dat adolessente hulle eie unieke probleme en spanning moet 

hanteer sonder die nodige ondersteuning.  Menniger en Hallowell (in 

Brendtro & Long, 2005:2) asook Taffel (2005:1) se navorsing verwys  na 

’n intense behoefte aan behoort in die jeug se lewens weens 

verbrokkeling van uitgebreide families, die kerk en die gemeenskap.  

Ouers en adolessente is dus dikwels nie voldoende in kontak met 

mekaar nie, wat begrip vir mekaar se gevoelens en sieninge belemmer.  

Die afwesigheid van ‘n gesonde verhouding kan lei tot emosionele 

probleme by die adolessent (cf. Brendtro & Long, 2005:2), ernstige 

konflik tussen die ouer en die adolessent (cf. Taffel, 2005:12) asook die 

belemmering van die ontwikkeling van ‘n identiteit (cf. Pao, 1996:1) by 

die adolessent.  Die paradoksale aard van die ouer-adolessent 

verhouding, dit wil sê die adolessent se strewe na onafhanklikheid en 
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die ouer se verlies aan intimiteit en beheer, is bydraend tot die 

problematiese verhouding (Le Blanc, 2001:4).  Die adolessent het  egter 

steeds in hierdie stadium die behoefte aan gehegtheid, ten einde 

toenemende sosiale eise te bemeester (Louw, Van Ede & Louw, 

2002:452). 

 

• Heelwat navorsing is gedoen om die belangrikheid van ‘n gesonde 

verhouding tussen die ouer en kind te beklemtoon.  Dit het onder meer 

gelei tot die gehegtheidsteorie van Bowlby en Ainsworth en dui op ‘n 

behoefte aan gehegtheid en ‘n sorgsame verhouding tussen die ouer en 

kind (cf. Bretherton, 1992).  Hutchison (2003:14) bevestig ook die 

belangrikheid van gehegtheid in die verhouding tydens die 

adolessensiestadium.  Le Blanc (2001:2) noem dit ‘n tydperk waar daar 

gestreef word na onafhanklikheid, maar verskeie studies toon ook die 

belangrikheid van gehegtheid in hierdie stadium (cf. Hutchison, 2003:13; 

Pao, 1996; Nebel-Schwalm, 2006:4).  Die ouer se optrede en houding 

het dus regdeur die kind se ontwikkeling ‘n groot invloed, ook in die 

adolessensiestadium.  Dit is dikwels juis op hierdie stadium nodig dat 

die verhouding van begrip, empatie en respek bevestig word.  Die idee 

om ouers in te sluit as ‘n integrale deel by terapie vir die behandeling 

van emosionele, sielkundige of gedragsprobleme by kinders is nie nuut 

nie (cf. Garza, Watts  & Kinsworth, 2007:277).  Die rede vir die insluiting 

van ouers by die terapeutiese proses, is gemotiveer deur die 

onlosmaaklike aard van die ouer-kind verhouding.  Navorsing het gelei 

tot die kombinering van die ouer en die kind tydens terapie soos in die 

geval van Landreth se opleidingsmodel van Filiale terapie (Garza et al., 

2007:278), Jernberg se Theraplay2 program (Schultz, 2008), Eyberg se  

Ouer-kind Interaksieterapie (Hembree-Kigin & McNeil, 1995) en  

Hughes (2002) se diadiese Ontwikkelingspsigoterapie.  Die verskillende 

modelle en programme fokus daarop om ouers te betrek by die proses 

en die uiteindelike fasilitering van die herstel of vestiging van gehegtheid 

tussen die ouer en kind.   
                                                 
2 Vir die doel van die studie sal die erkende term Theraplay gebruik word aangesien daar nie ‘n 
Afrikaanse term beskikbaar is nie. 
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• Sover bekend aan die navorser is daar nog geen navorsing vanuit die 

Gestaltspelterapeutiese benadering gedoen ten opsigte van diadiese 

terapie met die doel om die I-Thou verhouding tussen die ouer en die 

adolessent spesifiek aan te spreek nie.  Databasisse van Hugenote 

Kollege, Wellington en die UNISA interbiblioteekstelsel is geraadpleeg 

onder meer die OASIS katalogus, die e-Journal Finder (onder meer 

APA-PsycArticles, JSTOR, ProQuest Psychology Journals, 

PsycEXTRA) en die elektroniese toegang tot nagraadse studies.  

Gesien in die lig van bogenoemde bespreking wat verwys na die 

gespanne aard van die ouer-adolessent verhouding, asook die gebrek 

aan navorsing in die verband, bestaan daar dus wel ‘n behoefte aan ‘n 

studie oor die benutting van diadiese Gestaltspelterapie, ten einde ‘n I-

Thou verhouding tussen ouer en adolessent te bevorder. 

 
1.3 DOELSTELLING EN DOELWITTE VAN NAVORSING 
’n Doelstelling word deur Fouche en De Vos (2005:104) beskryf as ‘n 

algemene stelling van wat die navorser hoop om te bereik.  Durrheim (2002:39) 

beskryf die doelstelling as die beoogde uitkomste van die navorser.  Die 

doelstelling van hierdie navorsing was om die benutting van diadiese 

Gestaltspelterapie te verken ten einde ‘n I-Thou verhouding tussen die ouer en 

die adolessent te bevorder.     

 

Fouche en De Vos (2005:104) tref ‘n onderskeid tussen die doelstelling en die 

doelwitte van ‘n studie.  Doelwitte word beskou as aksies en stappe wat 

geneem moet word ten einde die doelstelling te bereik.  Ten einde die 

doelstelling van hierdie studie te bereik, is die volgende doelwitte gestel:   

 
- Om ’n in-diepte literatuurstudie  te onderneem van: 

 
• die ouer-adolessent verhouding 

• die I-Thou verhouding 

• diadiese Gestaltspelterapie. 

- Om data deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude in te samel 

ten einde die benutting van diadiese Gestaltspelterapie in die 
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bevordering van ‘n I-Thou verhouding tussen die ouer en die 

adolessent te verken.  

- Om data wat ingesamel is te analiseer en te beskryf. 

- Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak aan terapeute, ten 

opsigte van die benutting van diadiese Gestaltspelterapie ten einde ‘n  

I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent te bevorder. 

 

1.4 NAVORSINGSVRAAG 
Volgens Fouche en De Vos (2005 :100) is dit nodig om ‘n antwoord  te vind op 

die vraag :  “ What is it about this topic that I want to find out ?” 

 

Die navorsingsvraag vir hierdie studie is soos volg geformuleer:  

 

Hoe kan diadiese Gestaltspelterapie benut word ten einde ‘n I-Thou 

verhouding tussen die ouer en die adolessent te bevorder? 

 

Verdere vrae wat hieruit kan voortvloei is onder meer: 

 

• Hoe kan die ouer en adolessent begelei word om mekaar se prosesse 

te leer ken? 

• Hoe kan die ouer en adolessent meer leer van mekaar se gevoelens en 

behoeftes? 

• Hoe kan dit lei tot bevordering van gehegtheid tussen die ouer en 

adolessent? 

• Hoe kan die ouer en kind bemagtig word vir die hantering van 

emosionele probleme? 

 
1.5 NAVORSINGSBENADERING 
1.5.1 Paradigma en teoretiese perspektief 
Paradigmas kan beskou word as agtergrondkennis wat dien as basis vir die 

navorser om sin te maak van waarneming (Terre Blanche & Durrheim, 2002:6).  

Wheeler (1996:26) noem dit ook ‘n “basis point of view” en Babbie (2002:27) 

verwys daarna as ‘n verwysingsraamwerk.  Sosiale wetenskaplikes het 
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verskillende paradigmas ontwikkel ten einde sosiale gedrag te ondersoek.  Dit 

behels ‘n spesifieke perspektief wat toegepas word ten einde die lewe te 

beskou en te ondersoek (Babbie, 2002:28). 

 

Die ondersoek na die ouer-adolessent verhouding en die benutting van 

diadiese Gestalspelterapie is tydens hierdie navorsing vanuit ‘n 

Gestaltterapeutiese teoretiese perspektief onderneem.  Beginsels van 

Gestaltterapie soos die dialoogbeginsel, die I-Thou konsep, fenomenologiese 

bewustheid en die veldteorie dien as ’n raamwerk en daar is gepoog om die 

ouer-adolessent verhouding, dus die interpersoonlike kontak tussen ouer en 

adolessent, te ondersoek binne die konteks van die omgewing waarbinne 

hierdie verhouding funksioneer.   
 
1.5.2 Benadering  

Daar is tydens die studie ‘n kwalitatiewe benadering gebruik ten einde ‘n ryk 

begrip van die navorsingsmateriaal te verkry.  Die kwalitatiewe benadering is 

volgens Fouche (2005a:120) ‘n ongestruktureerde, buigsame, induktiewe 

navorsingsbenadering en die navorsingsplan, soos uiteengesit in die 

voorlegging, is onderhewig aan verandering.  Fouche en Delport (2005a:74) 

verwys ook daarna as ’n poging om ’n holistiese begrip te vorm by wyse van ’n 

buigbare strategie van probleemformulering en insameling van inligting.  

Verder beskryf McRoy (in Fouche & Delport, 2005a:74) die kwalitatiewe 

benadering as ’n antipositiwistiese, interpretatiewe benadering wat streef na ’n 

beter begrip van die sosiale samelewing.  Die eie subjektiewe vermoëns van 

die navorser word dus gebruik om inligting vanuit verskillende bronne te 

omskep in ‘n vollediger beeld. 

 

Daar is tydens hierdie navorsing deur middel van die kwalitatiewe benadering 

gepoog om ‘n ryk holistiese begrip van die ouer-adolessent verhouding,  die 

probleme wat in die verhouding ervaar word, asook die toepassing van 

diadiese terapie te vorm.  Daar is tydens hierdie studie twee ouer-adolessent 

pare of diades gekontrakteer om aan die navorsing deel te neem, maar in die 

lig van die beperkte omvang van die studie, word die terapeutiese proses van 

slegs een diade bespreek.  Verder is daar gevolgtrekkings en aanbevelings 
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geformuleer aangaande die benuttingswaarde van die proses.  Die mikpunt 

van die terapeutiese proses was die bevordering van ‘n I-Thou verhouding 

tussen die ouer en die adolessent. 

 

1.5.3 Soort Navorsing 
Volgens Fouche en De Vos (2005: 106) hou die soort navorsing wat vir ‘n 

studie gekies word verband met die doel van die navorsing.  In soort navorsing 

word basiese navorsing van toegepaste navorsing onderskei.  Volgens Fouche 

en De Vos (2005:105) verwys basiese navorsing na die insameling van 

inligting wat gebruik word om ‘n teorie te formuleer.  Babbie (2002:220) verwys 

hierna as die uitbouing van ’n teorie.  Inligting wat deur middel van toegepaste 

navorsing ingewin word, het ‘n praktiese toepassingswaarde en volgens 

Durrheim (2002: 40) poog dit om ’n bydrae te maak tot probleemoplossing in 

die gemeenskap.  Daar word dus gepoog om ’n verandering teweeg te bring.  

Die navorsing wat in hierdie studie onderneem is, kan beskou word as 

toegepaste navorsing van ’n verkennende en beskrywende aard.  Toegepaste 

navorsing is benut aangesien daar gepoog is om ’n bydrae te lewer tot die 

versterking van die ouer-adolessent verhouding.  Die studie verskaf ‘n 

aanduiding aan terapeute op watter wyse diadiese Gestaltspelterapie benut 

kan word in die bevordering van ‘n I-Thou verhouding tussen die ouer en die 

adolessent.  

 

Verkennende navorsing word gedoen met die doel om insig te verkry in ‘n 

situasie, fenomeen, gemeenskap of individu (Fouche & De Vos, 2005: 106).    

Durrheim (2002:39) sluit hierby aan deur te meld dat verkennende navorsing 

gesien kan word as ‘n oop, buigsame benadering en ‘n poging om nuwe insig 

te verkry in sekere aspekte van ‘n veld.  Dit word ook beskou as die eerste fase 

vir daaropvolgende studie.  Tydens hierdie studie is daar deur middel van die 

benutting van diadiese Gestaltspelterapie nuwe insigte verkry ten opsigte van 

die bevordering van ’n I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent.   

 

‘n Beskrywende studie verwys na ‘n akkurate beskrywing van die detail van ‘n 

onderwerp (Fouche & De Vos, 2005:106).  Dit sluit aan by verkennende 

navorsing en fokus op die beantwoording van vrae voortspruitend uit die 
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navorsing.  In hierdie studie vind die beantwoording van ’n navorsingsvraag 

plaas ten einde te beskryf hoe diadiese Gestaltspelterapie benut kan word in 

die bevordering van ’n I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent. 

 

1.5.4 Navorsingstrategie 
Die keuse van ‘n navorsingstrategie word bepaal deur die doel van die studie, 

die aard van die navorsingsvraag, die vaardighede van die navorser en die 

bronne beskikbaar (Fouche, 2005b: 268).  Babbie (2002:106) sluit hierby aan 

en beskou ook die navorser se eie belangstelling, vaardighede en 

beskikbaarheid as deurslaggewend vir die keuse van navorsingstrategie.  

Cresswell (in Fouche, 2005b:269) identifiseer vyf verskillende strategieë van 

ondersoek wat kan dien as ‘n kwalitatiewe navorsingsontwerp, naamlik 

biografieë, fenomenologie, gegronde teorie, etnografie en gevallestudie.  Ten 

opsigte van die keuse van ‘n navorsingstrategie stel Fouche (2005b:268) dit 

soos volg:  “…qualitative researchers almost always develop their own design 

as they go along, using one or more of the available stategies or tools as an 

aid or guideline”.  Vir die doeleindes van hierdie studie is die gevallestudie as 

‘n gepaste riglyn vir die uitvoering van die studie beskou. 

 

‘n Gevallestudie is die waarneming van ‘n proses, aktiwiteit of gebeurtenis 

binne ‘n spesifieke tyd en omgewing (Fouche, 2005b:273).  Tydens die 

benutting van die gevallestudie is diadiese Gestaltspelterapie toegepas met die 

ouer en die adolessent en waargeneem deur die navorser.  Die doel van die 

gevallestudie was om ‘n verkennende en beskrywende ondersoek te doen na 

die toepassing van diadiese Gestaltspelterapie binne die raamwerk van 

verkrygde teoretiese inligting (cf. Fouche, 2005b: 265). 

 

Daar is vir die doeleindes van hierdie studie gebruik gemaak van ‘n 

instrumentele gevallestudie.  Volgens Fouche (2005b:272) is die doel van ‘n 

instrumentele gevallestudie die inwin van inligting ten einde ‘n teorie uit te brei 

of om ‘n beter begrip te ontwikkel van die onderwerp wat bestudeer word.  

Weens gebrek aan studies wat gedoen is oor die benutting van diadiese 

Gestaltspelterapie ter bevordering van ‘n I-Thou verhouding tussen die ouer en 
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adolessent, word ‘n beskrywing van die gevallestudie wat gedoen is verskaf, 

ten einde ‘n beter begrip te ontwikkel vir die toepassing daarvan.  

 

1.6 NAVORSINGSMETODOLOGIE 
1.6.1 Navorsingsprosedure en werkswyse 
Die navorsingsprosedure en werkswyse in hierdie studie sluit ‘n literatuurstudie 

van relevante onderwerpe, data-insameling by wyse van waarneming, semi-

gestruktureerde onderhoude, veldnotas asook die analisering van verkrygde 

inligting in. 

 
1.6.1.1  Literatuurstudie 

Kaniki (2002:27) beskryf ’n literatuurstudie as die identifisering, bestudering en 

integrasie van relevante inligting en volgens Fouche en Delport (2005b:123) 

dra ‘n literatuurstudie by tot ‘n duidelike begrip van die aard en betekenis van 

die probleem wat geïdentifiseer is.  Tydens hierdie navorsing is daar deur 

middel van ’n literatuurstudie oor ouer-adolessent verhoudinge, diadiese 

terapie asook die Gestaltbenadering waarvan die I-Thou konsep ‘n deel vorm, 

gelet op die aard van die probleem asook toepaslikheid van diadiese 

Gestaltspelterapie ten einde die probleem aan te spreek. 

 

Inligting aangaande die verhouding tussen die ouer en die adolessent is verkry 

vanuit die maatskaplikewerkveld asook die sielkundeveld.  Beide velde verskaf 

‘n deeglike teoretiese grondslag vir die verkryging van insig in ouer-adolessent 

verhoudinge. 

 

Daar is in hierdie studie ook gebruik gemaak van klassieke akademiese werk.  

Bretherton (1992) se werk is gebruik vir inligting oor die gehegtheidsteorie van 

Bowlby en Ainsworth ten einde die belangrikheid van gehegtheid tussen die 

ouer en die kind aan te dui.  Klassieke werke van die eksistensiële 

fenomenologiese filosoof, Martin Buber (in Smit, 1964; Smit, 1987; Harvey, 

1976), is gebruik ten einde ‘n begrip te ontwikkel vir die I-Thou beginsel.  Daar 

is ook klassieke werke van Gestaltterapie benut,  onder meer die werke van   

Yontef (1993) en Hycner en Jacobs (1995) asook werke van Gestaltspelterapie 

van Oaklander (1988).  Inligting vanuit hierdie bronne was noodsaaklik ten 
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einde as ’n Gestaltterapeutiese teoretiese perspektief te dien van waar 

navorsing onderneem is. 

   

1.6.1.2  Data-insameling 

Daar is tydens hierdie studie gebruik gemaak van semi-gestruktureerde 

onderhoude, waarneming en veldnotas om die nodige inligting  in te samel.   

 

Volgens Greeff (2005:296) bestaan ‘n semi-gestruktureerde onderhoud uit ‘n 

stel voorafbepaalde vrae wat as riglyn dien tydens die proses en hy beskou dit 

as gepaste wyse van data-insameling indien die navorser belangstel in die 

kompleksiteit of die proses van die onderwerp wat bestudeer word.  Babbie 

(2002:298) verwys hierna as ‘n kwalitatiewe onderhoud waar die 

onderhoudvoerder die rigting van die gesprek aandui, maar ook voortgaan met 

onderwerpe wat geopper word deur die deelnemer. 

 

Vir die doel van hierdie studie het die navorser van die Schoeman-model as 

terapeutiese model gebruik gemaak om op ’n semi-gestruktureerde wyse data 

in te samel.  Die model is gebaseer op die Gestaltterapeutiese proses en 

verskaf ’n raamwerk waaruit daar vanuit die Gestaltfilosofie gewerk word (cf. 

Schoeman, 2004).  ‘n Uiteensetting van die Schoeman-model word in Hoofstuk 

4 bespreek.  Sewe sessies asook ’n individuele afsluitingsgesprek is uitgevoer 

met die eerste ouer-adolessent diade en ses sessies met die tweede ouer-

adolessent diade.  ’n Deeglike beskrywing van al die sessies, asook die 

afsluitingsgesprek met die eerste ouer-adolessent diade, word in hierdie 

navorsingsverslag verskaf.   

 

Harrison (in De Vos, 2005a:364) beskryf kwalitatiewe navorsing ook as 

spekulatiewe, intuïtiewe ondersoek deur middel van die waarneming van die 

totale proses.  In die verband merk Durrheim (2002:46) op dat die navorser as 

instrument van die waarneming optree.  Vir die doel van hierdie studie het die 

navorser as waarnemer van die navorsingsproses opgetree.  Toestemming is 

voorts van die deelnemers verkry om die semi-gestruktureerde onderhoude op 

videoband op te neem, wat bygedra het tot die waarneming van die totale 

proses.  Die gebruik van ’n videoband is volgens Greeff (2005:298) ‘n sinvolle 
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wyse van rekordhouding en verskaf aan die onderhoudvoerder die geleentheid 

om ten volle te konsentreer op die gesprek wat voortvloei uit die onderhoude.   

Verder is daar ook gebruik gemaak van veldnotas, wat beskou word as ‘n  

noodsaaklike wyse van rekordhouding en hierdie rekordhouding het 

plaasgevind na afloop van elke semi-gestruktureerde onderhoud.  Volgens 

Greeff (2005:298) is veldnotas ‘n wyse om die feitelike waarneming sowel as 

interpretasie van inligting weer te gee.  Deur die feitelike waarneming en 

interpretasie apart te hou, word die uiteindelike analisering van inligting 

moontlik gemaak. 

 

1.6.1.3  Analisering van inligting 

Na afloop van die insameling van die inligting het ’n data-analise plaasgevind 

volgens die volgende stappe wat deur De Vos ( 2005b:334-339) geïdentifiseer 

is. 

 

• Inligtinginsameling en voorafgaande analise:  Tydens kwalitatiewe 

navorsing vind daar reeds analisering van inligting plaas vanaf die 

aanvang van die inligtingsinsamelingsproses.  Die navorser het dus 

reeds vanaf die eerste semi-gestruktureerde onderhoud met die ouer-

adolessent diade aspekte soos die agtergrondinligting van die 

deelnemers, die houding en ingesteldhede van die deelnemers asook 

hulle prosesse ondersoek en geanaliseer.  Dit is egter gedoen sonder 

die maak van enige gevolgtrekkings.   

• Organisering van data:  Verdere analisering van inligting het  

plaasgevind na afloop van die insameling van inligting, met ander 

woorde na afloop van al die semi-gestruktureerde onderhoude.  Dit het 

onder meer ingesluit die organisering en voltooiing van veldnotas, die 

verwerking van videomateriaal asook die liassering van die 

agtergrondinligting en die verskillende semi-gestruktureerde 

onderhoude.   

• Herhaalde lees en skryf van inligting:  Die inligting van die studie is 

herhaaldelik gelees en herskryf ten einde vertroud te raak met die 
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inligting.  Op hierdie wyse is daar ook nuwe notas saamgestel wat 

bygedra het tot verdere analisering.  

• Daarstelling van patrone:  Daar is op hierdie stadium van die studie 

verskillende aspekte vanuit die onderskeie semi-gestruktureerde 

onderhoude geïdentifiseer wat op spesifieke aspekte van die 

Schoeman-model dui.  Dit sluit aspekte in soos onder meer die 

terapeutiese verhouding, liggaamlike en sensoriese kontak en die 

vasstelling van die ouer en adolessent se prosesse.  Daar kon dus op 

hierdie wyse vanaf ’n breër perspektief vasgestel word wat tydens die 

semi-gestruktureerde onderhoude plaasgevind het.      

• Toetsing van opkomende afleidings:  ‘n Deeglike bestudering van 

bogenoemde aspekte is gedoen ten einde vas te stel of dit ’n sinvolle 

bydrae lewer ten opsigte van die geformuleerde navorsingsvraag van 

die studie.   

• Verdere ondersoek na alternatiewe verduidelikings.  ’n Deeglike 

herondersoek is ook onderneem om onder meer die leemtes in die 

proses aan te dui.    

• Verslagdoening:  Dit behels die finale verwerking van die verskillende 

hoofstukke van die studie asook die daarstelling van die finale hoofstuk 

wat ’n samevattende beskrywing van die bereiking van die studie se 

doelwitte behels, asook ’n uiteensetting van gevolgtrekkings en 

aanbevelings ten opsigte van die toepassing van diadiese 

Gestaltspelterapie.   
 
1.6.2 Universum, populasie en afbakening van steekproef 
Volgens Strydom (2005a:193) verwys universum na alle potensiële subjekte 

wat eienskappe besit waarin die navorser belangstel.  Vir die doeleindes van 

die studie was die universum alle adolessente en hulle ouers in die Wes-Kaap.   

 

‘n Populasie verwys na individue in ‘n universum met spesifieke eienskappe 

wat van nut kan wees vir die navorser (Strydom, 2005a:204).  Vir die doel van 

hierdie studie het adolessente en hulle ouers wat met problematiese 
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verhoudinge presenteer en in die Swartland (Wes-Kaap) woon, deel gevorm 

van die populasie.     

 

Volgens Strydom (2005a:194) word ‘n steekproef verkry vanuit die populasie 

en dit word bestudeer ten einde die populasie te verstaan.  Seaberg (in 

Strydom, 2005a:194) beskryf dit ook as ‘n gedeelte van die totale hoeveelheid 

voorwerpe, gebeure of persone wat deel vorm van die onderwerp van die 

studie.  Vir die doeleindes van hierdie kwalitatiewe studie is ‘n nie-

waarskynlikheidseleksie-tipe steekproef gebruik waar seleksie plaasgevind het 

volgens die beginsels van beskikbaarheid en toeganklikheid (cf. Van Vuuren & 

Maree, 2002:279).  Die doelbewuste steekproeftegniek is as gepaste tegniek 

toegepas (cf. Strydom, 2005a:202).  ‘n Uitnodiging is gerig aan die 

gemeenskap waar ouers en adolessente wat verhoudingsprobleme ervaar, 

genooi is om vrywilliglik deel te wees van die studie (verwys Bylaag 1).  Die 

deelnemers wat deel gevorm het van die gevallestudie, het aan die volgende 

kriteria voldoen: 

• Die kind wat tesame met die ouer betrek is in die studie, is in die 

adolessensiestadium van ontwikkeling, dit wil sê tussen die ouderdom 

van twaalf en agtien jaar (vroeë of middel adolessensie). 

• Die ouer kan ‘n moeder of ‘n vader wees en die kind kan ‘n dogter of ‘n 

seun wees - daar is dus geen beperking gestel ten opsigte van geslag 

nie.  Vir die doel van die studie het die steekproef uit ’n moeder en 

dogter diade bestaan.    

• Beide die ouer en die adolessent ervaar probleme in die ouer-

adolessent verhouding en ‘n gebrek aan begrip, respek en empatie aan 

een of beide kante is deur die navorser as deel van die probleme 

beskou.  

• Tydens die afloop van die studie was die deelnemers woonagtig in ’n 

dorp in die Swartland (Wes-Kaap) wat ook deel gevorm het van die 

kriteria vir insluiting by die studie.   
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1.7 ETIESE ASPEKTE 
Volgens Durrheim en Wassenaar (2002:65) is dit noodsaaklik dat etiese 

oorweging ‘n integrale deel vorm van die beplanning en implementering van 

navorsing.  Etiek berus voorts op morele waardes en gaan hoofsaaklik oor die 

beskerming van die deelnemers, van die navorser en die breër sosiale 

gemeenskap (Durrheim & Wassenaar, 2002:66).   

 

Die volgende morele beginsels van etiek is gehandhaaf tydens hierdie studie. 

 

• Beginsel van vrywillige deelname (cf. Babbie, 2002:56): Volgens 

Durrheim en Wassenaar (2002:66) behels vrywillige deelname, dat die 

deelnemers ’n volledige, nie-tegniese en duidelike beskrywing ontvang 

met betrekking tot die navorsing, ten einde in staat te wees om ’n 

ingeligte keuse te maak betreffende hulle deelname aan die navorsing. 

Inligting soos die doel van die studie, die prosedure wat gevolg word 

asook die moontlike voordele en gevare van die studie is bekend 

gemaak aan die deelnemers van hierdie studie (cf. Strydom, 

2005b:59).  Ingeligte toestemming (verwys Bylaag 2) is van die 

deelnemers verkry .    

•  Beginsel van nie-skadelikheid:  Hiervolgens word geen deelnemer  

tydens die verloop van die studie benadeel nie (Durrheim & 

Wassenaar, 2002:66).  Die ouer en adolessent wat deelgeneem het, is 

dus beskerm teen fisiese en emosionele skade (cf. Wilson, 2006:12). 

Waar onverwerkte emosies of gevoelens na vore gekom het, is dit as 

‘n deel van die terapeutiese proses hanteer.  Dit het ook die 

verantwoordelike hantering van inligting wat tydens die semi-

gestruktureerde onderhoude en ondersoek ingewin is, behels.  Inligting 

soos die beskrywing van sessies is in veilige bewaring gehou in ‘n 

geslote kluis en toegang daartoe is beperk tot die navorser.   

• Beginsel van outonomie:  Volgens Durrheim en Wassenaar (2002:66) 

moet die regte en vaardigheid van deelnemers erken en gerespekteer 

word en dit behels ook die beskerming van die privaatheid en identiteit 

van die deelnemers (Strydom, 2005b:61).  Semi-gestruktureerde 
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onderhoude het in privaatheid geskied in ‘n plek wat die ouer en 

adolessent as veilig ervaar het.  

• Beginsel van voordeel en regverdigheid:  Die navorsing is op so ‘n 

wyse uitgevoer dat dit voordelig was, indien nie direk vir deelnemers 

nie, maar wel vir navorsing en die breër gemeenskap (cf. Durrheim & 

Wassenaar, 2002:66).  Die verkennende en beskrywende navorsing 

lewer ‘n bydrae om uitsluitsel te verskaf ten opsigte van hoe diadiese 

Gestaltspelterapie benut kan word ten einde ‘n I-Thou verhouding 

tussen die ouer en adolessent te bevorder. 

 

Die finale verantwoordelikheid vir die uitvoer van die studie berus by die 

navorser.  Die navorser was eties verplig om tydens hierdie navorsing te 

verseker dat sy bekwaam en toegerus is om die voorgestelde studie te 

onderneem.  Die navorser het onderneem om ‘n deeglike studie te doen en 

haarself te weerhou van waarde-oordele (cf. Strydom, 2005b:62).  Die 

optrede van die navorser word omvat in professionele kodes van etiek (cf. 

Babbie, 2002:65) soos die kode van SACAPH (SA Counselling and 

Associated Professional Helpers) en die navorsing het plaasgevind onder 

toesig van ‘n studieleier.  Na afloop van die studie is ‘n akkurate, duidelike en 

objektiewe verslag saamgestel wat die noodsaaklike inligting bevat (cf. 

Durrheim & Wassenaar,  2002:70).   

 

1.8 DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 
Ten einde onduidelikheid oor die aard van die ondersoek te voorkom word die 

volgende begrippe omskryf:  verhouding, ouer-kind verhouding, adolessensie,  

diade, I-Thou verhouding, Gestaltterapie en Gestaltspelterapie. 

 

1.8.1 Verhouding 
Die konsep verhouding word op verskillende wyses gedefinieer.  Odendal, 

Schoonees, Swanepoel, Du Toit en Booysen (1984:1247) verwys onder meer 

na ‘n verhouding as ‘n onderlinge betrekking en ook as ‘n verstandhouding 

tussen persone.  Conville en Rogers (1998:3) beskryf dit as interaksie tussen 

twee persone en dit word ook beskou as ‘n tweerigting vloei van inligting.   
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Sykes (1982: 876) beskryf relationship  as:  “…state of being related; 

condition or character due to being related; kinship”. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie verwys ‘n verhouding na die wedersydse 

invloed wat mense op mekaar het .  Dit verwys ook na die verbintenis tussen 

twee of meer persone insluitend bepaalde wyses van interaksie en die 

gevoelens wat daaruit voortspruit.  

 
1.8.2  Ouer-kind verhouding 
Die ouer-kind verhouding verwys na die verbintenis tussen ‘n ouer en ‘n kind 

en gaan gepaard met bepaalde wyses van interaksie met verskillende 

gevoelens of emosies, asook die gedrag en verwagtinge wat daaruit 

voortspruit  (Encyclopedia of Children’s Health, 2008).  Dit verwys ook na die 

biologiese verwantskap tussen die ouer en kind.   

 

Linwood en Gale (2006:1) beklemtoon die belangrikheid van die ouer-kind 

verhouding en dui daarop dat die kwaliteit van die verhouding bepaal word 

deur die ouer se ouderdom, ervaring, selfvertroue, stabiliteit van die huwelik 

en die unieke eienskappe van die kind, in kombinasie met die eienskappe van 

die ouer. 

 

Daar is tydens hierdie studie op interaksiepatrone tussen die ouer en die kind 

gefokus, spesifiek die ouer en die adolessent, dus hoe hulle teenoor mekaar 

optree, asook hoe hulle mekaar en hulle gevoelens beleef. Daar is gelet op 

die belangrikheid van die ouer-adolessent verhouding tydens die verskillende 

ontwikkelingsareas van die adolessensiestadium, hedendaagse tendense in 

ouer-adolessent verhoudinge en die belangrikheid van gehegtheid tussen die 

adolessent en die ouer. 

 

Aspekte wat hieruit voortgevloei het, is: 

• Onderlinge ontdekking van prosesse 

• Bewustheid van emosies 

• Verbetering van begrip van mekaar se behoeftes en persepsies 
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• Verhoging van selfbeeld 

• Vestiging van gehegtheid. 

 

1.8.3 Adolessensie 
Adolessensie is die ontwikkelingstadium tussen die kinderjare en 

volwassenheid (Louw et al., 2002:388) en Allison (2000:1) beskryf dit as ‘n 

tydperk van transformasie en reorganisasie van gesinsverhoudinge.   

 

Drie fases word onderskei: 

• Vroeë adolessensie, tussen ongeveer 11 en 14 jaar 

• Middel adolessensie, tussen ongeveer 14 en 18 jaar 

• Laat adolessensie, tussen ongeveer 18 en 21 jaar.  

 

Die ontwikkelingstadium word gekenmerk deur liggaamlike, kognitiewe, 

morele, sosiale en identiteitsontwikkeling wat gepaard gaan met 

ontwikkelingstake waaraan die adolessent moet voldoen.  Tydens hierdie 

stadium ervaar die adolessent ‘n toenemende strewe na outonomie wat 

beskou word as ‘n noodsaaklike ontwikkelingstaak (Louw et al., 2002:452).  

Tesame met die liggaamlike veranderinge vind daar ook ‘n verandering in die 

ouer-adolessent verhouding plaas wat gepaard gaan met ‘n verskuiwing van 

grense en reorganisasie van rolle (McGue et al., 2005:971).  

 

Louw et al. (2002:452) wys daarop dat die handhawing van 

gehegtheidsbande tussen ouer en adolessent ook ‘n belangrike aspek is van 

hierdie stadium, dus ‘n gesonde verhouding om ‘n veilige basis te verskaf ten 

einde toenemende sosiale eise te bemeester.    

 
1.8.4 Diade 
Plug, Louw, Gouws en Meyer (1997:63) beskryf diade as: “’n groep wat uit 

twee persone bestaan, bv. twee gesinslede wat verbonde is aan mekaar”.  

Diadies word beskryf as ‘n term wat tweeledig beteken (Plug et al., 1997:63).   

 

Sykes(1982:301) beskryf dyad as: 
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‘the number two, group of two”. 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie verwys diade na ‘n ouer en adolessent, 

asook hulle verbintenis en diadiese terapie verwys na die ouer en adolessent 

wat op ‘n gesamentlike wyse die terapeutiese proses ervaar.   

 

1.8.5 I-Thou verhouding 
Buber (in Smit, 1987:18) het na kontak verwys as verhoudinge tussen God en 

die mens, tussen verskillende mense, asook ‘n houding en ingesteldheid 

teenoor die wêreld. Buber, ‘n eksistensiële en fenomenologiese filosoof, het 

ook onderskei tussen twee wyses van kontak met mekaar, naamlik I-Thou 

verhouding en die I-It verhouding.  Die I-Thou verhouding verwys na die 

verhouding tussen ‘n persoon en iets of iemand anders, wat voortspruit uit sy 

totale wese en dus ook sy verhouding met God. Crocker (2000:1) verwys 

daarna as ‘n spesiale wyse van kontak of ontmoeting.  Die ontmoeting sluit in 

wederkerige erkenning en respek vir die realiteit en uniekheid van ander.  Die 

I-Thou verhouding is ‘n verhouding van wederkerigheid en ware liefde is deel 

hiervan.  Die I-It verhouding verwys na die verhouding waar ‘n persoon iets of 

iemand waarneem met spesifieke, geïsoleerde kwaliteite wat vir eie gewin 

gebruik kan word, sonder om die uniekheid en eie bestaan van die ander te 

erken (Crocker, 2000:1). 

 

Die I-Thou verhouding is nie konstant nie.  Volgens Buber (in Smit, 1987:32) 

beleef die mens I-Thou en I-It oomblikke.  ‘n I-Thou oomblik kan nie 

afgedwing word nie en dit moet op ‘n natuurlike wyse plaasvind.  Yontef 

(2003:2) is van mening dat ‘n ontvanklikheid ontwikkel kan word, dus die skep 

van gewilligheid of beskikbaarheid sonder spesifieke verwagtinge.  Daar kan 

dus ‘n grondslag geskep word vir ‘n I-Thou verhouding om natuurlik te 

ontwikkel. 

 

Vir die doeleindes van hierdie navorsing word die I-Thou verhouding gesien 

as ‘n verhouding wat beskikbaarheid vir mekaar impliseer en daar sal tydens 

die diadiese Gestaltspelterapie gepoog word om ‘n ontvanklikheid daarvoor te 

skep by die ouer en die adolessent.  Die persone in so ‘n ontmoeting aanvaar 
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mekaar onvoorwaardelik met empatiese begrip van die ander se siening en 

gevoelens.   

 

1.8.6 Gestaltterapie 
Plug et al.  (1997:127) definieer Gestalt as: 

“’n Geheel wat ‘n sekere mate van struktuur besit, wat meer as die som van 

sy dele is, en wat transponeerbaar is, dit wil sê dit bly herkenbaar selfs al 

word die samestellende dele vervang, solank die verhouding tussen die dele 

behoue bly…”  

 

Plug et al. (1997:127) beskryf Gestaltterapie as ‘n vorm van psigoterapie wat 

deur Perls ontwikkel is en wat toegespits is op dit wat onmiddellik teenwoordig 

is.  Die doel van Gestaltterapie is om kliënte te help om die gewaarwording 

van hulle ervaring in hulle totaliteit te verbeter.   

 

Volgens Yontef (1993:123) is Gestaltterapie ’n fenomenologiese-eksistensiële 

terapie met die doel om kliënte in staat te stel om bewus te raak van wat hulle 

doen, hoe hulle dit doen, hulle self kan aanvaar en ook spontaan kan 

verander.  Verder beklemtoon Yontef ( 2002:15)  ook die relasionele aard van 

Gestaltterapie wat gebaseer is op eksistensiële fenomenologie, die veldteorie 

en ’n dialoogverhouding.  Die terapeut-kliënt verhouding streef na kontak wat 

gepaard gaan met respek, eerlikheid en begrip (Yontef, 2002:35).   Daar word 

ook na so ’n verhouding verwys as ’n I-Thou verhouding (Crocker, 2000:1).    

 

Die navorser onderskryf die term Gestaltterapie soos hierbo uiteengesit met 

spesifieke fokus op die relasionele aard van die teorie wat streef na die 

daarstelling van ’n I-Thou terapeutiese verhouding.  Tydens hierdie studie 

word die ouer betrek by die I-Thou verhouding.   

 

1.8.7 Gestaltspelterapie 
Gestaltspelterapie is ’n psigoterapeutiese tegniek en gebruik beginsels en 

tegnieke van Gestaltterapie wanneer spelterapie toegepas word.  Deur middel 

van die Gestaltspelterapeutiese proses word die kind die geleentheid gebied 

om verbaal en nie-verbaal uiting te gee aan eie gedagtes en haarself te 
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vertroetel.  Verskeie vorms en tegnieke van spel kan tydens die terapeutiese 

proses gebruik word (Blom, 2006:19).  Oaklander (2000:28) noem 

Gestaltspelterapie ook ’n mensgerigte, prosesgeoriënteerde model van 

terapie wat fokus op gesonde geïntegreerde funksionering van die totale 

organisme wat bestaan uit sintuie, die liggaam, die emosies en die intellek.  

Tydens Gestaltspelterapie word ’n kind die geleentheid gebied om bewus te 

raak van haar wêreld en haarself.  Dit lei tot die gesonde funksionering en 

integrasie van die totale organisme.   

 

Die Schoeman-model is ‘n Gestaltspelterapeutiese model en sal gebruik word 

in hierdie studie.  Daar sal ‘n ondersoek gedoen word na die benutting van die 

Schoeman-model ten einde ‘n I-Thou verhouding tussen die adolessent en 

die ouer  te bevorder.   

 

1.9 SAMEVATTING 
Die eerste hoofstuk van hierdie studie is die algemene inleidende hoofstuk 

waarin die rasionaal en probleemformulering, die doelstelling van die studie, 

die navorsingsvraag, die navorsingbenadering, die navorsingsmetodologie, 

etiese aspekte, asook definisies van hoofkonsepte bespreek word.  Die 

volgende hoofstuk behels ‘n uiteensetting van ‘n literatuurstudie oor die ouer-

adolessent verhouding asook die belangrikheid van gehegtheid tydens hierdie 

ontwikkelingstadium.   
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HOOFSTUK 2 
DIE OUER-ADOLESSENT VERHOUDING 

 
2.1 INLEIDING 
‘n Positiewe ouer-kind verhouding is belangrik vir die aanpassing en 

ontwikkeling van ‘n eie identiteit deur al die ontwikkelingstadiums van die kind 

(Romano, 2004:1).  Die belangrikheid van ’n positiewe verhouding word onder 

meer bevestig deur die gehegtheidsteorie van Bowlby en Ainsworth (in 

Bretherton, 1992:759) wat die belangrike aard van gehegtheid tussen die  

kind en die ouer beklemtoon.  Volgens die gehegtheidsteorie tree die ouer as 

’n gehegtheidsfiguur op en dien as ‘n bron van veiligheid, sekuriteit en 

geborgenheid en so ’n hegte binding dien ook as basis van alle toekomstige 

verhoudinge. 

 

Volgens Pao (1996:23) speel gehegtheid tussen ouer en kind ook ’n 

belangrike rol in die adolessensiestadium.  ’n Hegte verhouding tussen die 

ouer en adolessent dien as basis vanwaar die adolessent die lewe en 

werklikheid kan verken en ‘n eie outonomie ontwikkel.  In hierdie  hoofstuk is 

daar gepoog om die belangrike aard van gehegtheid in die ouer-adolessensie 

verhouding aan te toon. Dit is gedoen deur ‘n uiteensetting van die 

verskillende areas van ontwikkeling van die adolessent, asook die rol van die 

ouer-adolessent verhouding in die verskillende areas.  Die belangrikheid van 

die hegte verhouding word in hierdie hoofstuk beklemtoon om as agtergrond 

te dien vir die toepassing van diadiese Gestaltspelterapie ter bevordering van 

die I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent.  

 

2.2 GEHEGTHEID TUSSEN OUER EN ADOLESSENT EN DIE  
BELANGRIKE AARD DAARVAN 

Volgens die gehegtheidsteorie van Bowlby en Ainsworth (in Bretherton, 

1992:759)  ontwikkel daar vanaf geboorte ‘n ware liefderyke, hegte binding 

tussen die moeder en kind.  Die binding tussen die moeder en die kind word 

tydens die verdere ontwikkeling van die kind ondersteun deur die nuwe 

kognitiewe en emosionele vermoëns van die kind en die sensitiewe sorg van 
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die ouer.  Hierdie verbintenis tussen die ouer en die kind stel die kind in staat 

om die gehegtheidsfiguur as ‘n basis te gebruik vir die gevoel van sekuriteit 

en geborgenheid.  Die verbintenis dien verder as ‘n interne stelsel van 

verwagtinge oor die beskikbaarheid en ondersteuning van gehegtheidsfigure.  

Volgens Pendry (2008) raak so ‘n stelsel van verwagtinge die basis van alle 

toekomstige verhoudinge tydens die baba-, kinder-, adolessensie- en 

volwasse lewe. 

 

Hegte verhoudinge word geassosieer met ouerlike warmte, sensitiwiteit en 

responsiwiteit (Hutchison, 2003:23).  Die gehegtheid wat tussen ‘n ouer en 

kind ontstaan, is dus nie slegs gebaseer op die bevrediging van die behoefte 

na voeding nie.  Hierdie aspek word bevestig deur studies wat deur Harlow, 

Shaffer en Emmerson (in Pendry, 2008) onderneem is.  Hiervolgens sal 

kinders ook geheg raak aan lede van die gesin, soos vaders, broers en 

susters,  wat hulle selde of ooit voed. 

 

Ainsworth (in Bretherton, 1992) se navorsing dui daarop dat patrone van 

gehegtheid tussen die ouer en die kind ook bepalend is vir die kind se gevoel 

van veiligheid om onder meer die omgewing te ontdek.  Ainsworth se 

navorsing is bevestig deur ’n studie onderneem deur Main, Kaplan, Cassidy, 

Bretherton en Waters (in Pao, 1996:22).  Hiervolgens lei ‘n hegte verhouding 

vanaf geboorte tot die daarstelling van ‘n interne veiligheids- en regulerende 

sisteem by die kind wat noodsaaklik is vir ontdekking en verdere ontwikkeling.   

 

Volgens Pao (1996:23) speel gehegtheid ook in adolessensie ’n belangrike rol 

in die ontwikkeling van die kind asook in die funksionering van die gesin.  In 

hierdie verband merk Pao (1996:23) verder op dat gehegtheid tussen die ouer 

en die adolessent vanuit die aard van die verhouding reeds in die vroeë 

stadiums van ontwikkeling ontstaan.  Die verbintenis tussen die ouer en die 

kind vorm ‘n stelsel van geïnternaliseerde sieninge, persepsies en 

verwagtinge van die self asook van verhoudinge (Hutchison, 2003:23).  

Hierdie stelsel van geïnternaliseerde sieninge en verwagtinge, afkomstig van 

die vroeë ontwikkeling, dien volgens Pao (1996:11) as ’n konteks waarbinne 

die adolessent se eie identiteit en outonomie kan ontwikkel. Die hegte ouer-
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adolessent verhouding fasiliteer dus die oorgang na outonomie (cf. Doyle & 

Moretti, 2000:5). 

 

Die gehegtheidsverhouding tussen die ouer en die adolessent verander egter, 

of word volgens Allen en Land (1993:19) op ’n ander wyse gestruktureer in 

die adolessensiestadium van die kind. Dit kom voor asof die adolessent besig 

is om “weg te vlug” van die gehegtheidsverhouding deur middel van 

aktiwiteite en verhoudinge buite die gesin.  Die rede hiervoor kan volgens 

Olivier (2005:38) en Louw et al. (2002:481) toegeskryf word aan die feit dat 

die ouer en die adolessent in verskillende stadiums van ontwikkeling is, elk 

met eiesoortige ontwikkelingstake.  In die verband meld Allen en Land 

(1999:319) dat ontwikkelingstake voltooi kan word sonder om gehegtheid 

tussen die ouer en die adolessent te skaad, maar bewustheid ten opsigte van 

die verskillende stadiums van ontwikkeling by beide die ouer en die 

adolessent asook die aanpassing van albei is wel noodsaaklik.       

 

Die ouer-adolessensie verhouding in die verskillende areas van ontwikkeling, 

byvoorbeeld liggaamlike, kognitiewe en sosiale ontwikkeling, word vervolgens 

bespreek.   

 

2.3 DIE OUER-ADOLESSENT VERHOUDING IN DIE VERSKILLENDE 
AREAS VAN ONTWIKKELING 

Adolessensie word volgens Louw et al. (2002:388) as die ontwikkelingstadium 

tussen die kinderjare en volwassenheid beskou, terwyl Steinberg en Silk (in 

Mayseless & Scharf, 2006:211) daarna verwys as ’n tydperk van dramatiese 

verandering.  Volgens Van der Merwe (2006:41) speel individuele sowel as 

kulturele verskille ‘n rol in die bepaling van die aanvang en die einde van 

adolessensie asook die belewing daarvan.  Louw et al. (2002:388) beskou 

onder meer puberteit as die aanvang van adolessensie en die einde van 

adolessensie as die tydperk waartydens kinders emosioneel onafhanklik van 

hulle ouers raak asook ‘n eie waardestelsel en sekerheid oor ‘n eie identiteit 

ontwikkel (cf. Van der Merwe, 2006:4).  Ten einde ‘n eie identiteit en 

outonomie te ontwikkel, dus die bereiking van volwassenheid, is daar 



 26

bepaalde ontwikkelingstake wat die adolessent moet bemeester (Louw et al., 

2002:392).  

 

Die ouer self is in hierdie stadium van die adolessent se lewe in die vroeë,  of 

meer dikwels in die middelvolwassenheidstadium en Louw et al. (2002:481) 

identifiseer ook bepaalde ontwikkelingstake waaraan die volwassene moet 

voldoen tydens hierdie stadium. ’n Hegte, gesonde ouer-adolessent 

verhouding is egter bepalend vir die bemeestering van beide die ouer en die 

adolessent se ontwikkelingstake (Louw et al., 2002:552). Die verskillende 

areas van ontwikkeling in die adolessensiestadium van die kind word 

vervolgens bespreek, met verwysing na die ouer se ontwikkeling asook die 

belangrikheid van ’n hegte ouer-adolessent verhouding in elke area. 

 

2.3.1 Liggaamlike ontwikkeling 

Vroeë adolessensie, of puberteit, word veral gekenmerk deur ‘n 

groeiversnelling en hiermee saam die ontwikkeling van geslagsrypheid.  

Hierdie periode se groei en ontwikkeling word geïnisieer deur die afskeiding 

van groeihormone en geslagshormone.  Dit is die tydperk waartydens 

geslagsorgane ontwikkel (primêre geslagskenmerk) (cf. Louw et al., 

2002:393), asook manlike en vroulike eienskappe (sekondêre 

geslagskenmerke) soos die ontwikkeling van baard en ‘n growwer stem by 

seuns en borste by meisies (cf. Van der Merwe, 2006:41). Volgens Louw et 

al. (2002:394) word seksuele rypwording op verskillende wyses deur 

adolessente ervaar en dit word ook deur genetiese en omgewingsfaktore 

bepaal.  

 

Die gemiddelde aanvangsouderdom vir die groeiversnelling is vir seuns 

tussen 12 en 13 en vir meisies tussen 10 en 11 jaar, maar groot individuele 

verskille kan wel voorkom. Volgens Louw et al. (2002:394) bereik meisies 

hulle volwasse lengte in die latere stadiums van adolessensie terwyl seuns dit 

eers in die vroeë twintigerjare bereik. Dippenaar (2005:74) wys daarop dat 

fisiese veranderinge ‘n psigologiese effek op adolessente se selfkonsep kan 

hê.  Die adolessent se selfkonsep word ook tot ‘n groot mate bepaal deur hoe 

ander op hulle veranderinge reageer, of hulle persepsie van hoe ander 
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reageer.  Die ouer moet hier optree as ‘n bron van inligting en op empatiese 

wyse die kind ondersteun in die groeiproses. 

 

Ontwikkelingstake wat die adolessent in hierdie ontwikkelingsarea bemeester, 

is die aanvaarding van ‘n veranderende liggaamlike voorkoms en die 

ontwikkeling van ‘n manlike of vroulike geslagsidentiteit (Louw et al., 

2002:392).  Thom (in Van der Merwe, 2006:42) beskou as die belangrikste 

taak in hierdie stadium die ontwikkeling van ‘n vermoë van adolessente om 

hulle seksuele behoeftes, wat gepaard gaan met die 

ontwikkelingsveranderinge, op ‘n sosiaal aanvaarbare wyse uit te leef sodat 

dit uiteindelik lei tot ‘n positiewe bydrae tot hulle identiteitsontwikkeling. 

 

Aangesien ouers tydens hierdie ontwikkelingstadium hulleself in die vroeë of 

meer dikwels in die middelvolwassestadium bevind, is daar volgens Louw et 

al. (2002:480) bepaalde ontwikkelingstake waarby die ouers persoonlik ook 

moet aanpas.  Die ouer moet onder meer by fisieke veranderinge aanpas wat 

betrekking het op voorkoms, liggaamskrag, hormonale balans en gesondheid 

wat deel uitmaak van ’n geleidelike verouderingsproses.  ‘n Gesonde ouer-

adolessent verhouding sal vir beide die ouer en adolessent as ondersteuning 

dien.  Dit lei tot ‘n beter begrip van beide die ouer en die adolessent vir 

liggaamlike veranderinge en die uiteindelike aanvaarding en aanpassing 

daarby. 

  

2.3.2 Kognitiewe ontwikkeling 
Die kognitiewe ontwikkeling van adolessente het tot gevolg dat hulle konkrete 

denkvermoë verander in ’n omvattende, meer volwasse manier van dink 

(Louw et al., 2002:418).  Van der Merwe (2006:43) beskryf die kognitiewe 

ontwikkeling van die adolessent as ‘n makliker, vinniger en effektiewer wyse 

van die bemeestering van intellektuele take.  Doyle en Moretti (2000:5) wys 

ook daarop dat hierdie denkwyse ‘n meer gedifferensieerde en komplekse 

siening van die self en ander is.  Die ouer se kognitiewe vaardigheid en 

ontwikkeling tydens hierdie stadium verskil egter van die kognitiewe 

ontwikkeling van die adolessent, wat dikwels lei tot konflik tussen die ouer en 

die adolessent.  Louw et al. (2002:418) onderskei tussen formeel-
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operasionele denke, wetenskaplike denke, geheue, absolute denke en 

egosentrisme as belangrike kenmerke van verandering in die kognitiewe 

ontwikkeling tydens adolessensie.  Dié kenmerke word vervolgens bespreek, 

asook hoe dit verskil van die ouer se kognitiewe ontwikkeling en die invloed 

daarvan op die ouer-adolessent verhouding.   

 

2.3.2.1  Formeel-operasionele denke 

Die vlak van formeel-operasionele denke wat tydens adolessensie bereik 

word, verwys na die vermoë tot abstrakte denke.  Dit behels dat die 

adolessent oor die vermoë beskik om oor sake te dink wat nie konkreet is nie, 

asook afleidings te maak oor die verhouding tussen abstrakte begrippe soos 

liefde en haat (cf. Van der Merwe, 2006:43; Cassidy & Shaver, 1999:320).  Dit 

verwys ook na hipoteties-deduktiewe denke, redenering van die moontlike na 

die werklike en interproposisionele redenering.  Die vlak van formeel- 

operasionele denke word egter nie deur alle adolessente bereik nie.  Volgens 

Louw et al. (2002:418) speel aspekte soos sosiale interaksie en 

skoolonderrrig, asook aangeleerde vaardighede wat in die lewe of beroep 

vereis word, ’n rol in die vlak van denke wat bereik word.  

 

Die ouer as volwassene gebruik steeds formeel-operasionele denke vir die 

uitvoer van take, maar ook postformeel-operasionele denke wat ‘n meer 

gevorderde denkwyse is.  Net soos in die geval van adolessente bereik alle 

volwassenes ook nie noodwendig hierdie vlak nie.  Arlin (in Louw et al., 

2002:510) beskryf formeel-operasionele denke as probleemoplossingsdenke. 

Dit word dus gebruik om ’n oplossing te vind vir ’n spesifieke probleem en 

postformeel-operasionele denke word beskou as ‘n denkmetode wat nuwe 

probleme opspoor en identifiseer.  Wat ouers dikwels as moontlike probleme 

beskou, word glad nie deur die adolessent as ’n probleem beskou nie, weens 

die verskil in die kognitiewe ontwikkeling van die ouer en die adolessent.   

 

2.3.2.2  Wetenskaplike denke en geheue 

Adolessente ontwikkel in hierdie stadium wetenskaplike denke wat hul in staat 

stel om op ‘n wetenskaplike wyse te redeneer,  dit wil sê om verbande tussen 

bewyse en teorie raak te sien en Piaget (in Dippenaar, 2005:75) verwys 
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hierna as die assimilasie en akkommodasie van inligting.  Adolessente se 

teorieë en bewyse kom tot stand deur middel van hulle eie ervaring, dus 

ondervindinge waaraan hulle blootgestel word (Louw et al., 2002 :420).  

 

Wetenskaplike redenering is volgens Van der Merwe (2006:43) ook die wyse 

waarop adolessente oplossings vir hulle probleme soek.  Wetenskaplike 

denkers is bereid om alle feite te toets en objektief te evalueer en dus oop te 

wees vir verandering en aanpassing (Louw et al., 2002:420).  Dit is wel so dat 

adolessente en ook volwassenes bewyse wat hulle teorieë weerlê ignoreer – 

dus dikwels nie optree as wetenskaplike denkers nie weens die invloed van 

ander ontwikkelingsareas. 

  

Volgens Olivier (2005:40) beïnvloed die ontwikkeling van hipotetiese denke, 

wat voortspruit uit wetenskaplike denke, die adolessent se behoefte om 

besluite te neem en hieruit vloei die neiging voort om dinge te bevraagteken.  

Hulle raak ook bewus van inkonsekwenthede tussen die waardes van ouers 

en hulle werklike gedrag (cf. Louw et al., 2002:428) wat volgens Van der 

Merwe (2006:43) bydra tot rebelsheid van adolessente tydens hierdie 

stadium.  Sosiale, politieke en religieuse stelsels word ook krities beoordeel 

en bevraagteken en dit gee aanleiding tot die ontwikkeling van eie menings 

en waardestelsels wat dikwels idealisties is omdat alle realiteite nie in ag 

geneem word nie (Louw et al., 2002:428). Volgens die navorser verskaf die 

ouer-adolessent verhouding ’n basis van waar die adolessent ervaring en 

kennis kan opdoen om toe te pas in wetenskaplike denke. 

 

Tydens adolessensie vind daar ook ‘n verbetering in geheue plaas.  Dit vind 

volgens Louw et al. (2002:424) plaas as gevolg van ‘n verbeterde 

kennisbasis, beter megageheue (persoon se kennis van en beheer oor 

geheue) en verbeterde gebruike van geheuestrategieë.  Hierteenoor is daar 

by volwassenes ’n mate van afname in sekere aspekte van geheue soos 

herroepgeheueprestasie (Louw et al., 2002:511).  Geheue speel egter ’n 

belangrike rol in die uitvoering van kognitiewe aktiwiteite soos 

probleemoplossing en formeel-operasionele denke (Louw et al., 2002:425).  
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Veranderinge by die geheue van beide die ouer en die adolessent sal ’n effek 

hê op die manier waarop probleme en die oplossing daarvan hanteer word.   

 

2.3.2.3  Absolute denke 

Volgens Olivier (2005:40) tree adolessente in hierdie stadium ook op as 

absolute denkers.  Dit behels onder meer: 

• dat dinge volgens onveranderde kenmerke gekategoriseer word, 

• die geloof dat slegs een oorsaak ‘n gevolg bepaal, dat iets as reg of 

verkeerd, waarheid of leuens of as swak of sterk beskou word en 

• mense en dinge word in kategorieë geplaas wat nie kan verander nie, 

al dui die inligting daarop dat daar ‘n foutiewe kategorisering was.     

 

Volwassenes word beskou as nie-absolute denkers en volgens Louw et al. 

(2002:509) kan dit as die teenoorgestelde van absolute denke beskou word.  

Dit behels onder meer die volgende: 

• dat verskeie raamwerke in ag geneem word vir redenering, 

• bewustheid van subjektiwiteit van eie kennis,  

• bewustheid van verskillende standpunte. 

 

Hierdie verskillende denkwyses lei tot argumente tussen ouers en 

adolessente waar die adolessent dikwels nie bereid is om die standpunt van 

die ouer in ag te neem ten opsigte van sekere besluitneming nie. 

 

2.3.2.4  Egosentrisme 

Volgens Louw et al. (2002:424) verwys egosentrisme in die adolessensie- 

stadium na ‘n denkwyse om op die eie wêreld te fokus. Die tydperk gaan dus 

gepaard met ‘n dramatiese verhoging in differensiasie van die self en ander 

en adolessente ontwikkel ‘n intense bewustheid van hulle self wat lei tot 

selfevaluering en selfkritiek (Cassidy & Shaver, 1999:320). Doyle en Moretti 

(2000:5) verwys hierna as ‘n intense self-preokkupasie in ‘n poging om eie 

identiteit te verstaan en te integreer in verhoudinge met ander. Hulle slaag 

dikwels nie daarin om eie sieninge van ander se sieninge te onderskei nie 

(denkbeeldige denke).  Adolessente sal onder meer dink dat hulle die 
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middelpunt van belangstelling is en hierdie denkwyse ontstaan uit ‘n 

uitermatige selfbewustheid.  Adolessente glo ook dikwels dat hulle eie 

ervaring anders as dié van ander is (persoonlike fabel) en die veronderstelling 

word byvoorbeeld gemaak dat hulle baie alkohol kan hanteer (cf. Louw et al., 

2002:424). Volgens  Dippenaar (2005:77) beskou hulle hulself ook dikwels as 

nie-kwesbaar en onvernietigbaar.  Hierdie introspeksie gee volgens Louw et 

al. (2002:429) aanleiding tot wisselende gemoedskommelinge wat ’n invloed 

uitoefen op verhoudinge binne en buite die gesin.   

 

Volwassenes se relativistiese denkwyse, wat deel uitmaak van postformeel-

operasionele denke, verskil van die egosentriese denkwyse in adolessensie.  

Volwassenes se relativistiese denkwyse verwys na ’n besef dat eie kennis 

subjektief en onvolledig is (Louw et al., 2002:509).  Volwassenes bereik egter 

nie almal die postformele-operasionele vlak van kognitiewe ontwikkeling  nie, 

weens verskeie redes, onder meer sosiale ontwikkelingsomstandighede.  

Volwassenes wat wel so ’n denkwyse ontwikkel, sal ook begrip kan toon vir 

die denkwyse van die adolessent.  Sodanige begrip sal ondersteunend wees 

vir ’n goeie ouer-adolessent verhouding.  

 

2.3.3 Identiteit en emosionele ontwikkeling 
Die ouer-adolessent verhouding is ’n integrale deel van die ontwikkeling van 

die outonomie en identiteit van die adolessent (Louw et al., 2002:463).  

Identiteitsontwikkeling word vervolgens bespreek deur gebruik te maak  van 

Erikson en Marcia se teorieë asook die emosionele ontwikkeling van die 

adolessent wat ’n deel hiervan vorm.   

 

2.3.3.1  Identiteitsontwikkeling 

Thom (in Van der Merwe, 2006:44) beskryf identiteitsontwikkeling as 

“...bewustheid van die persoon van hom/haarself as ‘n unieke persoon met ‘n 

bepaalde plek in die samelewing”.  Die identiteitsontwikkelingsproses vind 

plaas vanaf die babajare, maar veral tydens adolessensie weens liggaamlike, 

kognitiewe en emosionele veranderinge wat in hierdie tydperk plaasvind.  

Volgens Louw et al. (2002:480) stabiliseer die selfkonsep en identiteit by die 
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bereiking van vroeë volwassenheid en word dit heromskryf by die bereiking 

van middel-volwassenheid.  

 

Ten einde die ontwikkeling van identiteit te verstaan, word Erik Erikson se 

teorie oor menslike ontwikkeling kortliks beskryf.  Erikson (in Meyer et al., 

2000:219) identifiseer ‘n strewe na identiteit as basiese motief onderliggend 

aan die mens se lewe wat beskou kan word as ‘n poging om die self te ken en 

om ooreenstemming te bereik tussen die selfbeeld en die sosiale aspekte van 

die lewe. 

 

Erikson koppel die strewe na ontwikkeling aan ‘n proses wat die totale 

lewensloop dek en in agt stadia verdeel kan word (Meyer et al., 2000:219).  

Elke ontwikkelingstadium word gekenmerk deur ’n ontwikkelingskrisis, of 

psigososiale krisis (cf. Corey, 2005:62),  wat veroorsaak word deur die 

interaksie tussen die epigenetiese ontwikkeling en die sosiale invloede.  

Tydens elke stadium tree daar nuwe behoeftes, moontlikhede en geleenthede 

na vore waar die persoon moet kies tussen twee teenoorgestelde 

ontwikkelingsmoontlikhede.  Die ideale oplossing vir elke krisis is te vinde in ‘n 

gesonde balans tussen die twee uiterstes wat ook as die sintese bekend 

staan (Meyer, et al., 2000:219).  Die volgende stadia is deur Erikson 

geïdentifiseer :  

• Die babastadium:  Basiese vertroue teenoor wantroue met hoop as die 

ideale oplossing of sintese. 

• Voor tweede jaar:  Outonomie teenoor skaamte en twyfel met wilskrag as 

sintese. 

• Na tweede jaar (drie tot ses jaar): Inisiatief teenoor skuld met 

doelgerigtheid as sintese. 

• Die skooljare (ses tot twaalf jaar):  Arbeidsaamheid teenoor 

minderwaardigheid  met   bekwaamheid as sintese.  

• Adolessensie (twaalf tot agtien jaar):  Identiteit teenoor rolverwarring met 

betroubaarheid as sintese (in Meyer, et al., 2000:227). 

• Vroeë volwassenheid (agtien tot vyf-en–dertig  jaar):  Intimiteit teenoor 

isolasie met liefde as sintese. 
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• Middelvolwassenheid (vyf-en-dertig jaar tot sestig jaar):  Generatiwiteit 

teenoor stagnasie met sorgsaamheid as sintese.   

• Volwassenheid (sestig jaar en ouer):  Integriteit teenoor wanhoop met 

wysheid as sintese (cf. Louw et al., 2002: 515; Corey, 2005:63).   

 

Volgens Meyer et al. (2000:227) is die Erikson teorie holistiese van aard. Dit 

impliseer dat die onsuksesvolle hantering van ’n ontwikkelingskrisis in enige 

van die ouderdomstadiums ’n effek het op die hantering van daaropvolgende 

ontwikkelingskrisisse.  Elkeen van hierdie ontwikkelingskrisisse kan egter ook 

opnuut hanteer word op ’n latere stadium en so ’n spontane herstel van 

ontwikkeling bewerkstellig.   

 

Net so vereis die liggaamlike ontwikkeling en sosiale verwagtinge van 

adolessensie dat die adolessent die voorheen gevonde sekerhede weereens 

moet deurwerk naamlik basiese vertroue vs. wantroue, outonomie vs. 

skaamte, inisiatief vs. skuld en arbeidsaamheid vs. minderwaardigheid. 

Hierdie verwerking van ontwikkelingsmoontlikhede kan ook beskou word as 

deel van die soektog na ’n eie identiteit (cf. Meyer, et al., 2000:230).  Pao 

(1996:16) noem dit ‘n identiteitsformasieproses waartydens adolessente hulle 

eie definisies formuleer wat gebaseer is op vorige definisies sowel as huidige 

voorkeure wat betref waardes, belangstellings en sosiale verwagtinge. ‘n Kind 

wat onder meer tydens hierdie jare ‘n negatiewe selfbeeld ontwikkel, ervaar 

skaamte en twyfel en ‘n gevoel van mislukking (Romano, 2004:3).   

 

Die ontwikkelingskrisis van die ouer van die adolessent beskryf Erikson (in 

Meyer et al., 2000:230) as generatiwiteit teenoor stagnasie en dit word 

beskou as die mees belangrike stadium in psigososiale ontwikkeling omdat 

ouers hier betrokke is in hulle eie sowel as die kinders se ontwikkeling.  Uit 

hierdie krisis ontwikkel die behoefte aan sorg vir ander wat die kinders en die 

gemeenskap insluit. Die ontwikkeling van die sintese, sorgsaamheid, is 

noodsaaklik om so ook die adolessent se ware behoeftes, byvoorbeeld die 

behoefte aan outonomie, aanvaarding en onafhanklikheid, te kan identifiseer. 

Sartor en Youniss (2002:1) bevestig ook die rol van die ouers by die 
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ontwikkeling van identiteit en beklemtoon  “connectedness”, wat verwys na ‘n 

verhouding waar die ouer en adolessent kommunikeer en mekaar wederkerig 

respekteer.  Die adolessent wat gehegtheid met die ouer ervaar kan die 

moontlikheid om onafhanklik van die ouer te leef ondersoek en ontdek, omdat 

daar ‘n sekerheid bestaan dat die ouer beskikbaar sal wees, indien dit nodig 

is.  In die verband bevestig navorsing dat outonomie-soekende gedrag neig 

om te korreleer met ‘n onderliggende positiewe verhouding met die ouer (cf. 

Allen & Land, 1999:322). 

 

Volgens Louw et al. (2002:432) eksploreer adolessente tydens hierdie 

ontwikkelingstadium die self en die omgewing, bevraagteken hulle bestaande 

waardes en eksperimenteer met hulle alternatiewe rolle.  Die samelewing gun 

aan adolessente ‘n tydperk, naamlik ‘n psigososiale moratorium, om  die self 

as ‘n toekomstige volwassene te toets en te vind (Louw et al., 2002:431).  

Olivier (2005:42) meld egter dat adolessente dikwels verward raak in hierdie 

soektog (rolverwarring) en dit veroorsaak dat hulle iemand word wat hul nie 

wil word nie, of betrokke raak by negatiewe groepsaktiwiteite soos misdaad 

en dwelmmisbruik. 

 

James Marcia (in Pao, 1996:4) het die konsepte van ego identiteit en 

rolverwarring uitgebrei na vier identiteitstatusse wat gedifferensieer is op die 

basis van die graad van ontdekking, verwerking van krisisse en die mate van 

verbintenis tot keuses.  Die vier identiteitstatusse is soos volg: 

• Identiteitsbereiking:  Verwys na ‘n hoë graad van ontdekking en ‘n ferm 

verbintenis.  Verbintenis verwys na self-gedefinieerde doelwitte, 

waardes en sieninge en verskaf doelgerigtheid aan die lewe (cf. 

Adams, Abrahams & Markstrom, 2000:72).  

• Identiteitsmoratorium:  Verwys na ‘n hoë mate van ontdekking, maar 

nie ‘n verbintenis met doelwitte nie. 

• Identiteitsvooruitbeslissing: Verbintenis sonder genoegsame ondersoek 

na alternatiewe. 

• Identiteitsverwarring:  Moontlikhede is nie ondersoek nie en daar is ook 

nie ‘n verbintenis gemaak nie (Pao, 1996:4).   
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McGue et al.  (2005:971) beskou adolessensie as die stadium waartydens die 

verhouding tussen die ouer en die adolessent herstruktureer word.  Le Blanc 

(2001:3) verwys hierna as ‘n stadium gekenmerk deur onderhandeling en 

heronderhandeling van gesinsgrense en veranderinge in die struktuur van die 

gesin.  So ’n onderhandelingsproses kan  tot konflik lei.  Vir suksesvolle 

hantering daarvan moet dit  gepaard gaan met effektiewe ouerskap, wat deur 

Blend (2007:21) beskryf word as ‘n intuïtiewe wysheid waar erkenning gegee 

word aan die kind se ontwikkelingsvermoëns en behoeftes.   

 

Romano (2004:1) is van mening dat die ouerskapstyl die ontwikkeling van 

adolessente se identiteit kan aanhelp of verhinder.  Adolessente trek volgens 

Steinberg (in Romano, 2004:8) die meeste voordeel uit ‘n outoritatiewe 

ouerskapstyl.  ’n Outoritatiewe ouerskap gaan gepaard met warmte ten einde 

‘n veilige omgewing te skep, ferm optrede en die daarstelling van sielkundige 

outonomie ten einde die proses van onafhanklikheidswording van 

adolessensie te ondersteun. 

 

Ten opsigte van konflik in die ouer-adolessent verhouding is Allison (2000:2), 

Louw et al. (2002:450) en Nebel-Schalm (2006:4) van mening dat dit ‘n 

definitiewe ontwikkelingsfunksie het.  Konflik word beskou as onvermydelik vir 

persoonlikheidsgroei.  Die ouer en die adolessent raak betrokke in 

wederkerige deelname waartydens opponerende menings gelug word.  Dit 

verskaf aan adolessente die geleentheid om interpersoonlike 

onderhandelingsvaardighede te verbeter, logies, abstrak en krities te dink en 

alternatiewe te oorweeg.  Dit verskaf dus die konteks vir psigososiale 

ontwikkeling, spesifiek die ontwikkeling van outonomie en identiteit.  Op 

hierdie wyse leer adolessente om keuses te maak wat lei tot die ontwikkeling 

van volwasse besluitneming.  Hulle ontwikkel ook ‘n insig in eie sieninge, 

asook die sieninge van ouers en die gemeenskap.   

 

2.3.3.2  Emosionele ontwikkeling 

Emosionele ontwikkeling by adolessente vind plaas in die latere stadiums 

(middel en laat adolessensie).  Volgens Van der Merwe (2006:46) lei dit na 

die vermoë tot groter emosionele buigbaarheid en emosionele differensiasie 
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by die adolessent, dus ’n groter insig in ander se gevoelens, wat dit dan 

moontlik maak om empaties om te gaan sowel as om uitdrukking te gee aan 

gevoelens soos woede, vrees en hartseer.  Die emosionele ontwikkeling van 

adolessente kan by die ouer-adolessent verhouding aanleiding gee tot ’n 

beter wedersydse begrip vir mekaar se gevoelens.  

 

Volgens Louw et al. (2002:529)  raak emosionele belewenisse tydens die 

ontwikkelingsproses al hoe meer kompleks en gevarieerd, maar die individu 

raak hiermee saam ook meer in staat om dit te beheer.  Vir beide die ouer en 

die adolessent is dit ’n stadium van eiesoortige emosionele eise. 

 

Adolessensie gaan onder meer ook gepaard met groter emosionele 

onstabiliteit weens intense gemoedskommelinge vanweë hul liggaamlike, 

kognitiewe en sosiale ontwikkeling.  Navorsing het ’n toename in woede en 

depressie by meisies geïdentifiseer en by seuns meer geïrriteerdheid en 

aggressie.  Adolessente is geneig om op hulself te fokus en as gevolg hiervan 

ervaar hulle emosies soos angstigheid, skuld, skaamte en verleentheid (Louw 

et al.,  2002:439).   

 

Volgens Louw et al. (2002:533) neig die ouers se gemoedstemmings om 

meer standhoudend te wees, maar die middeljare–oorgang, die tydperk 

rondom 45 jaar, gaan ook gepaard met veranderinge en andersoortige take.  

Dit sluit aspekte in soos nuwe dimensies aan gesinslewe, byvoorbeeld meer 

vryheid word verleen aan adolessente, beroepseise soos die bereiking van ’n 

beroepsplato waar daar nie meer veel geleenthede vir bevordering is nie, 

verbrokkelende intieme verhoudinge en fisiese probleme.  Volwassenes neem 

dikwels weer hul lewe in hierdie stadium in oënskou wat kan lei tot ’n gevoel 

van onsekerheid (Louw et al., 2002:533). Hierdie gevoelens kan vererger 

word deur stres wat volgens  Louw et al. (2002:494) beskryf word as ’n 

wanbalans tussen die eise wat die omgewing stel en die individu se vermoë 

om dit die hoof te bied.  Manifestasies van stres is onder meer vrees, angs, 

aggressie, vyandigheid en sosiale onttrekking en ook fisiese simptome soos 

hartkloppings en bloeddruk wat ‘n nadelige invloed kan hê op die ouer-

adolessent verhouding. 
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Die adolessensiestadium is dikwels vir die kind ook ’n stresvolle tydperk.  

Taffel (2005:10) en Melman et al. (2007:8) wys op die invloed van 

adolessente se besige programme en toenemende eise in die hedendaagse 

samelewing.  Taffel (2005:10) noem dit “The New Anxiety” oftewel die 

hantering van die daaglikse stres wat deel uitmaak van ‘n adolessent se lewe.  

Die stres word veroorsaak deur al die fasette van die adolessent se lewe 

naamlik akademie, sport, partytjies en sosiale lewe.  Taffel (2005 :12) is van 

mening dat ouers nie hiervoor geblameer kan word nie.  Hulle is dikwels ook 

deel van ‘n spanningsvolle lewe wat kenmerkend is van die hedendaagse 

samelewing.  Weens ‘n besige, veranderde wêreld spandeer die adolessent 

en die ouer nie genoegsame kwalitatiewe tyd saam nie.   

 

Volgens Doyle en Moretti (2000:10) is ’n hegte ouer-adolessent verhouding 

bevorderlik vir emosionele ontwikkeling.  Navorsing in hierdie verband dui op 

minder angstigheid, minder vyandigheid en die vermoë om emosies 

suksesvol te reguleer by adolessente wat deel vorm van ’n hegte ouer-

adolessent verhouding. Waar daar nie sekuriteit en veiligheid beleef word as 

deel van ‘n hegte verhouding nie, is daar dikwels swak kommunikasie, gebrek 

aan vertroue, vervreemding en onttrekking in die ouer-adolessent verhouding.  

Dit word ook verbind met eksterne probleemgedrag soos aggressie, 

jeugmisdaad, eksperimentering met dwelms en onverantwoordelike houdings 

ten opsigte van veilige seks (Doyle & Moretti, 2000:10). 

 

In die verband meld Doyle en Moretti, (2000:16) dat ouers vir hulle 

adolessente beskikbaar moet wees.  Ondersteuning en aktiewe 

onderhandeling is noodsaaklik vir die verhoging van outonomie en 

selfvertroue.  Dit is nodig dat die adolessent se uitdrukking van gevoelens, 

sieninge en doelwitte ondersteun word.  Le Blanc (2001:5) meld ook die 

belangrikheid daarvan dat die ouer die emosies wat die adolessent ervaar sal 

verstaan.  Le Blanc (2001:5) meld verder dat adolessente verkies om sekere 

van die emosies, soos die emosies wat saamgaan met aspekte soos 

seksuele ervaring, te weerhou van die ouer en dit is nodig dat die ouer begrip 

toon vir adolessente se voorkeure.  Die ouers kan eie bekommernisse 
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betreffende die adolessente se besluite met hulle deel en oop wees vir 

bespreking en onderhandeling.   

 

2.3.4 Sosiale Ontwikkeling 
Die ouer speel by al die areas van ontwikkeling ‘n groot rol, maar veral ’n 

groot rol by die sosiale ontwikkeling van die kind (Meyer et al., 2000:169).  

Volgens Horney (in Meyer et al., 2000:187) is die ouers se optrede van 

opregte liefde en warmte (met ander woorde die skep van ‘n atmosfeer van 

veiligheid en die bevrediging van behoeftes) bepalend vir gesonde groei en 

ontwikkeling. Die atmosfeer van veiligheid verskaf ’n raamwerk waarbinne die 

adolessent sosiale verhoudinge met ander individue en groepe kan aanknoop 

en sosiaal kan ontwikkel. Gehegtheid tussen die adolessent en die ouer word 

volgens Pao (1996:11) ook geassosieer met ‘n beter selfbeeld en ‘n hoër 

lewensvreugde, wat bevorderlik is vir sosiale ontwikkeling van die adolessent. 

 

Louw et al. (2002:449) beskou die ouer-adolessent verhouding, 

portuurgroepe, vriendskappe en romantiese verhoudinge as die sosiale 

konteks waarbinne die ontwikkeling van die adolessent plaasvind.  Die sosiale 

konteks van adolessensie word vervolgens bespreek, asook die rol van die 

ouer en die ouer-adolessent verhouding wat hieruit voortspruit.    

 

2.3.4.1  Portuurgroepe 

Louw et al. (2002:445) en Hartnett (2008:36) beskou interaksie met 

portuurgroepe in die adolessensiestadium as ‘n geleentheid om kontak buite 

die gesin uit te brei en dit word as noodsaaklik beskou vir psigososiale 

ontwikkeling.  Tydens hierdie stadium ervaar die adolessent ‘n behoefte aan 

behoort, liefde en aanvaarding en die portuurgroep verskaf die veilige ruimte 

van waar geëksperimenteer kan word met nuwe gedrag ten einde ’n eie 

identiteit te ontdek. 

 

Aanvanklik ( tydens vroeë adolessensie) is daar ‘n hoë neiging tot konformiteit 

weens die jong adolessent se sensitiwiteit vir goedkeuring.  Oormatige 

konformering kan nadelig wees en lei tot hoë risiko gedrag, byvoorbeeld 

dwelmmisbruik en vroeë seksuele aktiwiteite.  Tydens latere adolessensie kry 
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die adolessent die geleentheid om selfvertroue en onafhanklikheid te 

ontwikkel en eie keuses uit te oefen.  In hulle strewe na outonomie verkry 

adolessente op hierdie wyse onafhanklikheidswording weg van die ouerhuis 

(Louw et al., 2002:457).  Alhoewel die adolessent in hierdie 

ontwikkelingstadium die geleentheid kry om onafhanklik te ontwikkel en 

keuses te maak, beïnvloed die portuurgroep egter volgens Louw et al. 

(2002:457) keuses ten opsigte van taalgebruik, klere en musiek, sosiale 

aktiwiteite en verhoudinge met die teenoorgestelde geslag.  

 

Hartnett (2008:36) wys daarop dat portuurgroepe dikwels sosiaal 

gekonstrueer word.  Adolessente besluit nie noodwendig self aan watter 

groep hulle wil behoort nie, maar hulle word dikwels getipeer in terme van 

voorkeure, voorkoms, talente en vaardighede en dit is moeilik om van groepe 

te wissel.  Tydens die adolessent se leerervaring van passing in groepe, word 

eie persoonlike identiteit ontdek en verfyn (Gallo-Lopez & Schaeffer, 

2005:23). 

 

Portuurgroepidentiteit is ook dikwels bepalend vir die optrede van 

adolessente.  Sommige groepe tree op as deelnemers of presteerders en het 

die ondersteuning van die skool en hulle ouers.  Ander tipe groepe distansieer 

hulle moontlik van die status quo, neem nie deel aan skoolaktiwiteite nie, 

identifiseer nie met die doel van die skool nie en verloor so dikwels 

ondersteuning (Hartnett, 2008:35).  Uiteindelik speel die portuurgroepvorming 

van elke adolessent ‘n belangrike rol in akademiese prestasie, vorming van 

sieninge en waardes asook die ouer-adolessent verhouding (Hartnett, 

2008:35).   

 

Die portuurgroep blyk veral ook in die veranderende samelewing ’n groot rol 

te speel.  In die moderne samelewing is die gesin se informele 

ondersteuningsisteem, byvoorbeeld die vriendegroep, die kerk en 

gemeenskaporganisasies besig om te disintegreer.  In al hierdie veranderinge 

soek adolessente volgens Taffel (2005:21) ‘n heenkome wat die “second 

family” genoem word.  Ten spyte van die hedendaagse veranderinge in 

samelewing, is daar eenstemmigheid dat adolessente steeds nodig het wat 
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hulle vroeër nodig gehad het, naamlik vertroeteling, waardering, duidelikheid 

betreffende verwagtinge en ‘n sin van behoort.  Dit is nodig dat ouers bewus 

is van hierdie behoefte en adolessente ondersteun, anders wend adolessente 

hulle tot die portuurgroep vir die bevrediging daarvan (Taffel, 2005:21).    

 

Odendaal (2004:5) is van mening dat hedendaagse kommunikasietegnologie  

veral ’n impak het op ouer-adolessent verhoudinge.  Tegnologie soos Internet 

en selfone maak deurlopende kontak tussen individue van ‘n  portuurgroep 

moontlik.  As gevolg hiervan word ’n afstand tussen die ouer en die 

adolessent geskep, want dit is nie moontlik vir die ouer om toesig hieroor te 

hou nie. Alhoewel daar in navorsing onsekerheid bestaan oor die werklike 

invloed van nuwe tegnologie op die jeug (cf. Odendaal, 2004:18) is Turkle (in 

Livingston, 2003:151) van mening dat nuwe kommunikasietegnologie skadelik 

kan wees vir kwesbare adolessente byvoorbeeld diegene wat probleme 

ervaar met hulle verhouding met die ouers.  Die sosiale konteks bepaal in 

hierdie geval dus die impak. 

 

Volgens Hutchison (2003:23) is daar ’n verband tussen ouer-adolessent 

verhoudinge en verhoudinge in portuurgroepe. ‘n Adolessent wat ‘n positiewe, 

veilige verhouding ervaar met die ouers, sal moontlik ‘n meer positiewe 

verhouding hê met die portuurgroep.  ‘n Negatiewe verhouding met die ouers 

word ook dikwels herhaal by ander verhoudinge. Ondersteuning en begrip 

van ouers lei ook daartoe dat kinders gesinswaardes internaliseer en 

assimileer wat hulle in staat stel om gesonde portuurverhoudinge aan te 

knoop (Louw et al., 2002:458).   

 

2.3.4.2  Vriendskappe 

Volgens Louw et al. (2002:461) kan die vorming van hegte vriendskapsbande 

as deel van die soeke na identiteit en privaatheid beskou word.   Mayseless 

en Scharf (2006:211) beskou vriendskapsbande ook as die bevrediging van 

die behoefte aan intimiteit en selfopenbaring en die vriendskappe word 

gebaseer op emosionele gehegtheid, betroubaarheid en begrip.  Die vorming 

van vriendskappe bied aan die adolessent die geleentheid om bewus te raak 

van ander se emosies asook wyses om mekaar te ondersteun.  Louw et al. 
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(2002:461) meld verder dat vriendskapsbande ook as ‘n distansiëringseffek 

tussen die ouer en die adolessent beskou kan word.  Die verhouding met 

ouers verander na meer outonomiteit vir die adolessent en minder toesig van 

die ouer (Mayseless & Scharf, 2006:211).  Dit word as tydelike ervaring 

beskou en beïnvloed nie die gevoel vir die ouer nie.   

 

2.3.4.3  Romantiese verhoudinge 

Romantiese verhoudinge in adolessensie behels aanvanklik interaksie en 

uiteindelik ‘n intieme verhouding (Meyer et al., 2000:204).  Volgens Louw et 

al. (2002:464) verskil die funksie van die verhoudinge in die verskillende fases 

van adolessensie.  Tydens vroeë adolessensie word die verhoudinge beleef 

as ontspanning en vermaak en dit is ‘n vriendskaplike verhouding met 

tentatiewe intimiteit.  Tydens middel adolessensie word dit as ‘n deel van 

sosialisering beskou waartydens vaardighede teenoor die ander geslag 

aangeleer word in kort verhoudinge.  In laat adolessensie word verhoudinge 

beskou as ‘n status en langtermynverhoudinge gaan gepaard met groter 

intimiteit.  Dit kan aanleiding gee tot hofmakery wat kenmerkend is van vroeë 

volwassenheid, wat die keuse van ’n huweliksmaat, seksuele intimiteit en 

getrouheid aan een persoon impliseer (Louw et al., 2002:464). Doyle en 

Moretti (2000:18) beklemtoon dat adolessente in die stadium van romantiese 

verhoudinge emosionele ondersteuning en leiding nodig het van die ouers. 

Ouers moet onder meer beskikbaar wees indien die adolessent gevoelens, 

waardes en besluitneming rakende intimiteit en seksuele betrokkenheid in 

romantiese verhoudinge wil bespreek.   

 

2.3.5 Morele ontwikkeling 
Louw et al. (2002:464) beskryf morele ontwikkeling as die daarstelling van ‘n 

persoonlike waardestelsel en riglyne vir sosiale en verantwoordelike gedrag.  

Verskeie teorieë beskryf die ontwikkeling van so ’n morele waardestelsel en 

sal vervolgens kortliks bespreek word.  

 

Volgens psigo-analitici word waardes wat onbewustelik gedurende die 

kinderfase aangeneem en geïnternaliseer word, tydens adolessensie op 

bewustelike wyse ervaar en getoets.  Onaanvaarbare waardes word verwerp 



 42

en aanvaarbare waardes word in die superego opgeneem en so word daar op 

hierdie wyse  ‘n volwasse waardestelsel gevorm (Louw et al., 2002:464).   

 

Volgens Meyer et al. (2000:340) berus sosiale teoretici soos Bandura se 

teorie daarop dat die individu se gedrag die resultaat is van ‘n 

interaksieproses tussen die persoon, die omgewing en die gedrag self.  Hy 

beklemtoon veral die aanleer van gedrag en hiervolgens word morele 

waardes en gedrag aangeleer deur waarneming en nabootsing van ouers en 

ander betekenisvolle volwassenes soos onderwysers.  Hierdie persone tree 

dus op as rolmodelle in die kind se lewe  (Louw et al.,  2002:465). 

  

Kohlberg se teorie behels dat die ontwikkeling van morele oordeel en 

redenering op drie vlakke plaasvind en elke vlak bestaan uit drie stadia.  Die 

vlakke hou verband met kognitiewe ontwikkeling soos deur Piaget 

gepostuleer (cf. Louw et al.,  2002:465) en behels die volgende: 

 

• Pre-konvensionele vlak (vyf tot nege jaar) 

• Konvensionele vlak (adolessensie) 

• Post-konvensionele vlak (volwassenheid) 

 

Volgens Louw et al. (2002:466) moet die individu die stadium van konkreet-

operasionele denke bereik voordat die vlak van konvensionele morele 

redenering bereik kan word en formeel-operasionele denke is nodig om die 

post-konvensionele vlak van morele denke te bereik.  Die ontwikkeling vind 

plaas in ‘n bepaalde volgorde en nie almal bereik die hoogste vlak van morele 

ontwikkeling nie. Die ouer en die adolessent sal dus verskil in die vlak van 

morele ontwikkeling, dus ’n verskil in beskouing oor wat reg en verkeerd is en 

dit kan verbind word met kognitiewe ontwikkeling.   

 

Die konvensionele stadium van morele ontwikkeling word  geassosieer met  

adolessensie en dit behels dat die individu met die sosiale orde en 

verwagtings van ander konformeer (Louw et al., 2002:466).  Die morele 

standaarde word dus ekstern beheer, wat meebring dat die ouers en die 
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samelewing  waarbinne die adolessent grootword (dus ook die portuurgroep)  

hier ’n belangrike rol speel.  Kigozi (2006:3) wys ook op die belangrikheid van 

aspekte soos betrokkenheid van ouers, die daarstelling van reëls en die aard 

van die verhouding.  Alhoewel die daarstelling van reëls belangrik is, word 

hierdie ontwikkelingstadium weens die kognitiewe en sosiale ontwikkeling van 

die adolessent juis gekenmerk as ’n stadium waar die bevraagtekening van 

morele reëls plaasvind.  Die bevraagtekening gaan gepaard met differensiasie 

tussen eie sieninge en die waardes van ander.  Dit lei tot eksperimentering 

van gedrag wat dikwels lei tot jeugmisdaad, substansiegebruik of misbruik en 

seks (Louw et al., 2002:466). 

 

‘n Positiewe verhouding tussen die adolessent en die ouer beskerm egter die 

adolessent teen die risiko’s wat ’n kenmerk is van hierdie stadium (Doyle & 

Moretti, 2000:6).  Die ouers as primêre sosialiseerders speel tydens hierdie 

stadium ’n belangrike rol, want deur middel van die ouer word inligting, morele 

waardes en sieninge oorgedra.  Volgens Doyle en Moretti (2000:18) het 

navorsing bevind dat adolessente meer beïnvloed word deur die ouer as die 

portuurgroep wat betref fundamentele waardes soos akademiese doelwitte, 

godsdienswaardes en moraliteit.  Deur outonomie te bevorder word die 

adolessent met die ondersteuning van die ouer teen die invloed van die 

portuurgroep beskerm.   

 

2.4 SAMEVATTING 
Daar word in hierdie hoofstuk ‘n beskrywing gegee van die belangrikheid van 

gehegtheid tussen die ouer en die adolessent, dus ’n gesonde ouer-

adolessent verhouding wat gekenmerk word deur wedersydse liefde, begrip 

en respek.  ’n Verdere beskrywing word gegee van die verskillende 

ontwikkelingsareas van  adolessensie, onder meer liggaamlike ontwikkeling, 

kognitiewe ontwikkeling, identiteit en emosionele ontwikkeling, sosiale 

ontwikkeling en morele ontwikkeling.  ’n Hegte ouer-adolessent verhouding is 

’n integrale deel van die ontwikkelingsproses en speel dus ‘n belangrike rol in 

die hantering van die verskillende ontwikkelingstake in elk van die 

ontwikkelingsareas.  Die daarstelling van ’n hegte ouer-adolessent verhouding 
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in die terapeutiese proses sal om hierdie rede ook waardevol wees vir die 

hantering van verhoudings-  en emosionele probleme. 
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HOOFSTUK 3 
 

DIE I-THOU VERHOUDING 
 
3.1 INLEIDING 
In Gestaltterapie word die belangrikheid van verhoudinge beklemtoon deur 

verskeie teoretici onder meer Wheeler en Goodlander (1998), Ciornai (1999), 

Crocker (2001), Daniëls (2004) en Yontef (2002).  Die individu kan slegs 

verstaan word as ‘n relasionele wese, of ’n lewende sisteem wat deel vorm 

van die interafhanklike omgewing.  Wheeler beskryf dit as ’n verskuiwing na 

die veldparadigma van psigoterapie waar die eenheid van alle dinge 

beklemtoon word asook die belangrikheid van verhoudinge met die self, ander 

mense en die wêreld (in Ciornai, 1999:186).  

 

Buber se I-Thou filosofie bevestig die belangrikheid van verhoudinge en 

volgens hom is ’n ware, wedersydse ontmoeting ’n noodsaaklike en  

bereikbare ondervinding van menswees (in Jacobs, 2000:3).  Buber (in 

Hycner & Jacobs, 1995:1) se filosofie staan ook bekend as die dialoog-

filosofie en hiervolgens moet persone wat deel is van ‘n verhouding werklik 

bewus raak van mekaar se uniekheid en verskille en mekaar aanvaar ten 

einde eerlik en opreg teenoor mekaar op te tree.  In Gestaltterapie word daar 

tydens die terapeutiese proses ook na so ’n tipe verhouding, naamlik ’n I-

Thou verhouding gestreef. 

 

In hierdie hoofstuk word daar ’n ondersoek gedoen na die I-Thou filosofie van 

Buber, asook op watter wyse Gestaltteorie soos toegepas in 

Gestaltspelterapie ’n deel hiervan vorm.  Die I-Thou ontmoeting en die 

tweevoudige aard van verhoudinge sal bespreek word asook die 

Gestaltteoretiese beginsels wat deel uitmaak van die I-Thou verhouding soos 

holisme, bewustheid, eksistensiële fenomenologie, veldteorie en die 

dialoogverhouding.   
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3.2 DIE ONTSTAAN EN BETEKENIS VAN DIE I-THOU FILOSOFIE 
Buber (1878-1965) wat bekendheid verwerf het vir sy klassieke “I-Thou” werk 

asook vir sy dialoogfilosofie (in Friedman, 2002:8), het ’n invloed gehad in 

verskeie sfere, naamlik in sielkunde, opvoedkunde, filosofie, teologie en 

sosiologie (Smit, 1964:9).  Hy was ook ’n mentor, skrywer en filosoof van die 

Hebreeuse Universiteit (cf. Smit, 1987) en bekend vir die I-Thou filosofie 

waarvolgens intersubjektiwiteit tussen mense nie net moontlik is nie, maar 

ook noodsaaklik is vir voortbestaan (cf. Harvey, 1976:1).  Buber (in Frie, 

2000:118) was onder meer van mening dat die mens nie apart van ’n 

verhouding ten volle verstaan kan word nie en het soos reeds in 1.2 

aangedui, dit beskryf as  “All real living is meeting”.  Volgens Buber (in Smit, 

1987:18) kan die menslike bestaan gedefinieer word in die wyse van dialoog 

met mekaar, die wêreld en met God.     

 

Buber se filosofie is volgens Smit (1987:15,25) gebaseer op twee beginsels: 

• Ontmoeting of “meeting” wat beskou word as ’n noodsaaklikheid van 

menswees en daar word ook hierna verwys as die dialogiese beginsel 

van die filosofie oftewel die I-Thou. 

• Die mens se houding of ingesteldheid is tweevoudig van aard, die I-

Thou en die I-It.   

 

Die twee beginsels van die I-Thou filosofie word vervolgens bespreek.   

 

3.2.1 Die I-Thou ontmoeting 

Volgens Buber (in Harvey, 1976:5) is die I-Thou filosofie op die dialogiese 

beginsel gebaseer waarvolgens die essensie van menswees nie gevind kan 

word in die individu nie, maar in die realiteit van ’n verhouding van die I met ’n 

Thou.  Die I-Thou word beskou as ’n eenheid (cf.Smit, 1987:15) en Buber  (in 

Smit, 1987:18) verwys ook hierna as ‘n “world of relation”.  Die I verwys na ’n 

persoon en volgens Buber (in Harvey:1976:6) kan ’n Thou enigiets wees.  

Buber (in Smit, 1987:18) tref ’n onderskeid tussen drie sfere wat deel kan 

wees van die I-Thou verhoudinge naamlik; 
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• Verhouding met mense.  Dit verwys na ’n oop, wederkerige verhouding 

tussen twee of meer persone en spraak vorm ’n deel hiervan.  Hierdie 

verhouding gaan gepaard met ’n aanvaarding van die ander persoon, 

met ander woorde die Thou. 

• Verhouding met die natuur.  Die verhouding word as benede die vlak 

van spraak beskou.  Diere of plantegroei en die mens raak op ’n ander 

wyse deel van ‘n verhouding as in ’n verhouding tussen mense.  By 

hierdie tipe verhouding vind daar ’n eenwording plaas, maar die mens 

neem die inisiatief en nader die natuur as ’n Thou.  

• Verhouding met ’n spirituele wese.  So ’n verhouding is moeilik om 

raak te sien, tog word dit intens beleef, sonder ’n werklike openlike 

gesprek tussen die I en die Thou.  Gevoelens vorm die basis van die 

interaksie en die Thou word gevorm deur die I se optrede.   

 

Volgens Buber (in Agassie, 1999:139 asook in Smit, 1987:18) maak die 

verhoudinge van elke sfeer deel uit van die verhouding met die ewige Thou, 

naamlik God. Daar word dus verwys na ’n assosiasie van die verhouding met 

God en die verhouding met ander.  Buber (in Smit:1987:5) beskou ’n I-Thou 

verhouding met God as ’n weerspieëling van ware humanisme in alle sfere 

van menswees. ’n Persoon se ontmoeting met God (deel van ’n I-Thou 

verhouding) is volgens Buber slegs bereikbaar deur verhoudinge met ander 

mense.  Verhoudinge met mense berei ’n persoon voor vir ’n ontmoeting met 

God.  Dit vloei dus voort uit verhoudinge met ander en word as die voltooiing 

van humanisme beskou. 

 

Die dialogiese I-Thou verhouding met ’n ander persoon is volgens Harvey 

(1976:12) gebaseer op vier stappe: 

• Die erkenning van die totaliteit van ’n persoon, dus die erkenning van 

die eienskappe van ’n mens wat nie noodwendig baie sigbaar is nie, 

soos die potensiaal van die persoon. 

• Erkenning van die onafhanklike bestaan van ’n persoon, dus die 

bereidheid van ’n persoon om ook van ’n afstand deel te wees van die 

verhouding. 
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• Erkenning van die persoon as ‘n geheel en hier word verwys na die 

persoon se verhouding met die wêreld – die persoon is deel van die 

wêreld as ’n geheel, nie slegs ‘n deel of som van die dele nie.   

• Gemeenskaplike teenwoordigheid behels die ingesteldheid by persone  

wat ’n bereidheid impliseer om gevoelens te deel en te ervaar in 

ooreenstemming met die ander persoon.    

 

’n I-Thou verhouding wat voorspruit uit bogenoemde stappe het bepaalde 

kenmerke.  Buber (in Smit, 1987:25) beskryf so ’n verhouding as direk, met 

geen vaste idees, doelwitte, wellus of verwagtinge wat in die weg kan kom 

van ’n wedersydse verhouding nie.  Die dialoogbeginsel wat deel uitmaak van 

die I-Thou verhouding word gekenmerk deur deelname, wederkerigheid, 

handeling, teenwoordigheid, eksklusiwiteit, welwillendheid en totale 

verbintenis.  Wederkerigheid in die I-Thou verhouding verwys na die reaksie 

wat die I verkry van die Thou, die betrokkenheid van beide, en dit beïnvloed 

die wese van beide (Smit, 1987:25).  

 

Volgens Harvey (1976:36) is liefde die handeling wat in so ’n tipe verhouding 

geverg word.  In hierdie verband word die liefde nie gesien as ‘n gevoel nie, 

maar as ’n kosmiese mag tussen die I en die Thou.  Dit word ook beskryf as 

’n erkenning van die ander se uniekheid asook ’n aanvaarding van 

verantwoordelikheid wat hiermee saamgaan.  Buber (in Smit, 1987:29) 

beskryf liefde as “... the responsibility of an I for a Thou” en dit behels 

uiteindelik ‘n liefde vir alle mense.  Indien liefde volgens Buber (in Smit, 

1987:30) “blind” is, met ander woorde as die ander persoon nie as ’n totale 

wese met foute aanvaar word nie, is dit nie werklik ’n I-Thou verhouding nie.  

Buber (in Smit, 1987:30) stel dit ook dat haat van nature blind is, want slegs ’n 

gedeelte van die mens word raakgesien en gehaat.  Ontvanklikheid vir die 

totale wese en hiermee saam die ontdekking van die persoon se vele fasette 

lei tot ’n spontane I-Thou verhouding.   

 

Volgens Buber (in Harvey, 1976:15) is die realiteit van menswees ’n funksie 

van sy verhouding met die ander, oftewel die Thou.  Hy wys ook op die 
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belangrike aard van die verhouding in kinderontwikkeling deur aan te toon dat 

’n baba nie ’n soeke het na spesifieke objekte nie, maar eerder ’n soeke na ‘n 

verhouding met ’n Thou.  Die I-Thou word dus as die basis van die mens se 

ontwikkeling en groei beskou.  Die ontwikkeling of groei is nie gebaseer op 

oorsaaklikheid nie, dus nie afkomstig van die een na die ander nie, maar as 

deel van die I-Thou verhouding word dit beskryf as gemeenskaplike 

wedersydse ontwikkeling.  Die verhouding self verander hiermee saam as ’n 

geheel en so ook die persone wat deel is van die verhouding.  Tydens die 

proses bly die individualiteit van die onderskeie persone behoue.  Die 

ontwikkeling van ’n selfidentiteit is dus volgens Buber (in Harvey, 1976:17) 

ook deel van die ontwikkeling van die verhouding.  Die verhouding gaan 

gepaard met erkenning van eie uniekheid en differensiële verskille, dus ’n 

bewustheid van die ander (Thou), ervaring van die ander se gevoel en 

belewing van die situasie, wat uiteindelik deel uitmaak van die mens se 

proses van volwassewording as ’n persoon (Harvey, 1976:45).  Jacobs (in 

Yontef, 1993:208) verwys verder na die I-Thou as ’n spesiale ontmoeting wat 

die mees ontwikkelde vorm van kontak is.   

 

3.2.2 Die tweevoudige aard van die menslike houding: I-It en I-Thou 
Buber (in Smit, 1987:15) tref ‘n onderskeid tussen I-It en I-Thou en verwys 

daarna as twee primêre woorde.  I-Thou en I-It kan verwys na ’n houding of ’n 

ontmoeting of ’n verhouding.  Sommige skrywers soos Crocker (2000:1) en 

Lampert (2003:185) gebruik die terme as interverwant en omruilbaar, terwyl 

ander skrywers soos Yontef (1993:208) ’n onderskeid tref tussen die 

betekenisse van houding, ontmoeting en verhouding.  Volgens laasgenoemde 

word daar opgetree met ’n I-Thou houding of ingesteldheid met die hoop dat 

’n volledige I-Thou ontmoeting of oomblik ontwikkel en so ‘n proses vind plaas 

in die I-Thou verhouding.    

 

I-It en I-Thou dui nie op ’n duidelike onderskeid tussen twee wêrelde nie, 

maar eerder die tweevoudige aard van een wêreld, en kom voor in elke mens 

en elke menslike aktiwiteit.  Buber (in Harvey, 1976:7)  beskryf dit as die 

“twofold nature of the human attitude” wat ‘n persoon in staat stel om ‘n 

houding of ingesteldheid te verander.  ’n Onderskeid word getref tussen ‘n 
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houding waar dinge en mense vanuit ’n objektiewe oogpunt beskou word, die 

I-It houding, en ’n houding waar daar werklik kontak plaasvind tussen dinge 

en mense, dus in werklikheid beleef, die I-Thou houding.   Die verskil tussen 

die I-It en I-Thou houding verwys dus na die wyse waarop ‘n persoon reageer 

ten opsigte van wie (It of Thou) teenoor haar staan.  Daar kan na hierdie 

reaksie ook verwys word as die persoon se houding of ingesteldheid (Harvey, 

1976:20).  ’n I-It houding is doelgerig en Crocker (2000:1) beskryf die I-Thou 

houding as belangeloos dog gevul met ’n omgee en nuuskierigheid.  Die 

houding bepaal voorts ook die tipe verhouding wat ontstaan.   

 
Crocker (2000:1) beskryf I-It en I-Thou verhoudinge as verskillende wyses 

van kontak of ontmoeting met ander.  In die meeste gevalle het kontak of 

ontmoeting ’n spesifieke doel, soos byvoorbeeld die doel van ‘n verhouding 

met kliënte van ‘n besigheid is om te voldoen aan die behoefte van inkomste.  

Sulke praktiese verhoudinge met ’n spesifieke doel is ’n I-It verhouding. ‘n I-It 

verhouding kan ook as ’n subjek-objek verhouding beskryf word, waar daar 

indirek op ’n nie-gemeenskaplike wyse opgetree word.  Die ander persoon 

word beskou as ’n middel tot ’n doel (Friedman, 2002:8).  Paynter (2008:1) 

beskryf die I-It as ’n persoon se verhouding met die wêreld met die doel om 

dit te gebruik.  Die I-It word ook beskou as die ego met funksies soos oordeel, 

wilskrag, oriëntasie, refleksie en organisering van plek en tyd (Jacobs, 1995: 

52). 

  

Volgens Mackewn (in Dippenaar, 2005:30) is dit nie die bestaan van die I-It 

verhouding wat skadelik is vir die mens se ontwikkeling nie, maar eerder die 

mag wat daaraan verbonde is.  Op die I-It wyse kan ’n persoon as ’n middel 

tot ’n doel hanteer word, terwyl die persoon eerder ’n behoefte na sinvolle 

skakeling het.  Die I-It is dus gebaseer op verdeeldheid weens aspekte wat 

buite die verhouding staan.   

 

Die I-It verhouding  verskil van die I-Thou verhouding in die sin dat daar by die 

I-Thou verhouding na niks anders as die ontmoeting gestreef word nie.  By 

die I-Thou verhouding is daar dus nie bepaalde verwagtinge nie, maar eerder 

’n waardering en respek vir die realiteit van die ander (cf. Hycner, 1995:8).   
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Buber (in Paynter, 2008:1) beskryf die I-Thou verhouding ook as ’n 

noodsaaklikheid.  Volgens Buber sal ervaring van die I-It sonder I-Thou ’n 

persoon ontneem van ware menswees.  Friedman (2002:8) beskryf die I-Thou 

verhouding verder as ’n oop, direkte en gemeenskaplike verhouding wat 

voorsiening daarvoor maak om mekaar op ’n afstand te beskou en mekaar as 

onafhanklik waar te neem.  Beide persone raak dus deel van die verhouding, 

elk met ‘n eie uniekheid (Friedman, 2002:10).  

 

Volgens Buber (in Smit, 1987:31) is dit so dat in die normale funksionering 

van die mens elke Thou ook deur ’n It geraak word.  ’n Kind word gebore met 

’n I-Thou houding, maar daar is soveel hindernisse wat dit onmoontlik maak 

om so ’n houding in stand te hou.  Sekere behoeftes moet bevredig word en 

sekere praktiese doelstellings moet uitgevoer word en dit geskied by wyse 

van ’n I-It verhouding.  Die bevrediging en vervulling van behoeftes skep die 

basis vanwaar ’n I-Thou verhouding kan ontstaan.  I-Thou en I-It is dus deel 

van ’n proses van funksionering (Harvey, 1976:22).   

 

Buber (in Smit, 1987:40) beskryf die I-Thou as ’n natuurlike ontmoeting en I-It 

as ’n natuurlike skeiding.  Voor ’n kind gebore word bevind sy haar in ’n lewe 

van suiwer natuurlike ontmoeting en liggaamlike interaksie.  Regdeur die 

ontwikkelingsproses is daar skeiding wat gepaard gaan met die ontwikkeling 

van ‘n eie persoonlike lewe, maar daar is ook ’n inherente terugkeer om weer 

deel te wees van die moeder.  Die soeke na terugkeer word nie net bepaal 

deur ’n behoefte aan sorg nie, maar is deel van die natuurlike soektog na 

ontmoeting waarsonder die mens nie kan bestaan nie.  Buber (in Smit, 

1987:42) beskryf dit as ’n instink om alles te omskep in ’n Thou.  Hierdie 

instink vervaag in die moderne volwasse lewe.  Die “inborn” Thou van die 

mens raak  dan ’n I-It.   

 

Volgens Paynter (2008:1) beweeg die mens voortdurend op ’n kontinuum  

tussen I-Thou en I-It.  Die I-Thou en I-It verhouding is nie staties nie.  Die 

mens beweeg in en uit I-It oomblikke na I-Thou oomblikke.  Buber (in Smit, 

198:87) beskryf die It ook as ’n soort koördinering van wat voortspruit uit die 

Thou.  ‘n Daadwerklike poging om ’n I-Thou oomblik te bereik sal misluk, want 
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dan word dit ’n doel op sigself.  ’n Beskikbaarheid en oopheid vir die 

moontlikheid van ‘n spontane I-Thou ontmoeting word egter aangemoedig 

(Paynter, 2000:1). 

 

3.3 GESTALTTEORETIESE BEGINSELS WAT DEEL UITMAAK VAN DIE 
I-THOU VERHOUDING 

3.3.1 Holisme 

Holisme verwys na die stelling dat die lewende wese ’n geheel is en as ’n 

geheel bestudeer moet word omdat die geheel  oor eienskappe beskik wat nie 

ontdek kan word as die samestellende elemente afsonderlik bestudeer word 

nie (Plug et al., 1997: 147).  Perls, die vader van Gestaltterapie was ‘n   

voorstander van holisme wat die interafhanklikheid van sisteme en die balans 

van die natuur beklemtoon het (in Bowman & Nevis, 2005:10).  Hieruit vloei 

die idee voort dat die psige en die liggaam van ’n organisme nie geskei kan 

word nie, dus ’n onskeibaarheid van die liggaam, emosies, geestelike 

aspekte, taal, denke en gedrag (Blom, 2006:22; Kirchner, 2000:2).   

 

Volgens Blom (2006:22) sal die Gestaltterapeut vanuit die standpunt werk dat 

die individu meer is as die somtotaal van haar gedrag, persepsies en 

dinamiek.  Dit kan ook beskou word as ’n holistiese perspektief waar daar 

gefokus word op fisiese, emosionele en geestelike aspekte sowel as denke 

en gedrag.  Yontef (1993:87) beklemtoon ook die wyer biopsigososiale veld 

as belangrik in die terapeutiese proses waar fisiese, sosiologiese, kognitiewe 

en motiveringsveranderlikes in ag geneem moet word.   

 

Die I-Thou verhouding fokus op interafhanklikheid en kan ook as ’n holistiese 

sienswyse beskou word.  Aspekte soos ontmoeting en die tussengang tussen 

I en Thou dui op die geheel wat groter is as die som van die dele (Polster & 

Polster, 1999:45).  Volgens Jacobs (1995:52) bevestig die I-Thou verhouding 

die persoon as ’n geheel. 

 
Volgens die navorser kan verskillende areas van ontwikkeling geïdentifiseer 

word by die ontwikkeling van ’n adolessent soos liggaamlike ontwikkeling, 

kognitiewe ontwikkeling en sosiale ontwikkeling. Hierdie areas kan egter nie 
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geskei word nie, weens die invloed wat dit wedersyds op mekaar uitoefen. 

Regdeur die ontwikkelingsproses speel die ouer of versorger asook die ouer-

kind verhouding ’n belangrike rol in die adolessent se lewe en hierdie aspekte  

maak deel uit van die holistiese perspektief. 

 

Diadiese Gestalspelterapie, waar die ouer en die adolessent gesamentlik 

betrek word, soos dit toegepas word in hierdie studie, is ’n poging om die 

wyer relasionele veld deel te maak van die terapeutiese proses, dus ’n 

holistiese perspektief.  Op hierdie wyse word die terapeutiese I-Thou 

verhouding uitgebrei na die ouer, adolessent en die terapeut. Die 

omvattendheid wat bepleit word in die holisme-beginsel word in Gestaltterapie 

bereik deur bewustheid en volgens Jacobs (1995:60) maak kontak deel uit 

hiervan.  Dit word vervolgens bespreek.  

 
3.3.2 Bewustheid 
Volgens Kirchner (2000:7) is die uiteindelike doel van Gestaltterapie om die 

kliënt by te staan om ‘n eie vermoë tot selfregulering te ontdek en sodoende 

volkome kontak met die self, ander persone en die omgewing te 

bewerkstellig.  Hierdie doel kan slegs bewerkstellig word deur middel van 

bewustheid.  ’n Persoon wat leef met ‘n ten volle ontwikkelde bewustheid leef 

in voeling met haar eie bestaan, ken haar eie behoeftes en neem 

verantwoordelikheid vir haar eie besluite.   

 

Bewustheid is ’n essensiële deel van die I-Thou verhouding.  Volgens 

Friedman (2002:9) poog Buber se I-Thou filosofie om die verskil te toon 

tussen blote bestaan en outentieke bestaan, tussen gedeeltelike menswees 

en ten volle menswees, tussen ’n gefragmenteerde leefwyse en die 

byeenbring van verskillende dele en aspekte van die self na ’n aktiewe 

eenheid asook die verskil tussen gedeeltelike en volledige verhoudinge.  

Buber moedig die beweging na ’n groter geheelheid of omvattendheid aan  

deur middel van groter bewustheid ten opsigte van elke situasie (Friedman, 

2002:9).  Jacobs (2000:2) stel dit dat ’n I-Thou verhouding kan nie tot stand  

kom deur middel van ’n wilsbesluit nie, maar deur bewustheid kan ’n persoon 

haar eie inhibisies, sienswyses en eienskappe leer ken.  Die ontdekking van 
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die eie proses deur middel van bewustheid dien as ‘n voorbereiding vir die 

natuurlike spontane I-Thou oomblik.   

 

Bewustheid gaan gepaard met die Gestaltformasieproses (cf. Yontef, 

1993:50) wat ook ’n integrale deel is van die individu (organisme) se 

selfregulering.  Deur die Gestaltformasieproses word ’n organisme se 

behoeftes georganiseer in terme van die konsep figuur-grond.  Die figuur en 

grond dui op die betekenisverhouding van die behoefte.  Dit wat vir ’n 

organisme die belangrikste is en die meeste aandag verg, word beskou as die 

figuur (byvoorbeeld honger).  Die grond verwys na die agtergrond van die 

organisme se ervaring op daardie spesifieke tyd.  Dit wat uitstaan is die figuur 

en die res is die grond (Blom, 2006:25).  Wanneer die erkende behoefte 

bevredig is, word dit ’n volledige Gestalt genoem en dan word dit ook beskou 

as afgehandel en verskuif na die agtergrond.  Die organisme kan dan 

voortgaan om ’n nuwe Gestalt te vorm (bevrediging van ’n nuwe behoefte) 

(Yontef, 1993:50).  Die Gestaltterapieteorie is dus gebaseer op ’n hier-en-nou 

perspektief.  Hiervolgens word die verlede en toekoms nie ontken nie, maar 

eerder gefokus op die persepsie daaromtrent in die hede (Kirchner, 2000:8).   

 

Volgens Yontef (1993:50)  is die vorming van Gestalt, dus die bevrediging van 

behoeftes, deel van ’n gesonde kontakproses in die organisme se 

selfregulering.  Wanneer behoeftes nie bevredig word nie, lei dit tot 

geblokkeerde of beperkte Gestaltformasie.  Bewustheid van nuwe behoeftes 

word so belemmer en so word die kontakproses, dus die organisme se 

selfregulering benadeel, so ook die geleentheid tot  volkome menswees 

(Yontef, 1993:50).   

 

Mortola (2001:45) beskryf die proses van Gestaltformasie ook as die 

organisme se strewe na ’n ekwilibrium wat op ’n deurlopende basis verhinder 

word deur nuwe behoeftes.  Na bevrediging van behoeftes word die 

ekwilibrium weer herstel.  Dit is dus ’n proses wat voortdurend plaasvind 

tussen ekwilibrium, bewuswording van behoeftes, disekwilibrium, bevrediging 

van behoeftes en herstelde ekwilibrium.  Dit word ook as ’n gesonde manier 

van lewe beskou en Reynolds en Mortola (2005:161) wys daarop dat so ’n 
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sikliese proses deel uitmaak van die kind se ontwikkelingsproses.  Mortola 

(2001:23) wys op die rol van disekwilibrium in die ontwikkelingsproses van die 

verskillende teoretiese benaderings soos dié van Freud, Erikson en Piaget en 

kom tot die gevolgtrekking dat kinders sekere eise en hindernisse in die 

ontwikkelingsproses moet hanteer en oorkom; dus ’n proses van 

voortdurende beweging tussen disekwilibrium na ’n meer komplekse vlak van 

organismiese ekwilibrium en balans. Fernandus et al. (2006:98) sluit hierby 

aan en beskryf kinderontwikkeling as ‘n sirkulêre opeenvolgende proses van 

kreatiewe aanpassing wat insluit aksie en reaksie, uitbreiding en 

sametrekking, differensiasie en abstraksie, analise en sintese, destruksie en 

integrasie en disorganisasie en reorganisasie.  Soos ervaringe van kontak 

geassimileer word, word die struktuur van die self geskep en terselfdertyd 

dien dit as ‘n ondersteuning vir nuwe veranderinge.  Dit maak dus uiteindelik 

deel uit van ’n groeiproses van verantwoordelikheid en word ook beskou as 

die organisme se selfregulering in ’n veranderde veld (Fernandes et al., 

2006:101).  Gestaltterapie erken die proses asook periodes van 

ontwikkelingsdisekwilibrium tydens adolessensie en fasiliteer die 

selfreguleringsproses na die organisme se groei en verandering (cf. Mortola, 

2001:55).  Volgens die mening van die navorser kan so ‘n 

selfreguleringsproses of gestaltformasieproses ook vergelyk word met die I-It  

en I-Thou kontinuum. 

 

Die voltooiing van die gestaltformasieproses word ook beskou as ’n I-Thou 

ontmoeting of oomblik (cf. Joyce & Sills, 2003:34) en bewustheid vorm ’n 

integrale deel daarvan.  Jacobs (1995:55) beskryf die I-Thou oomblik as ’n 

bevestiging van die moontlikheid van integrasie en geheelheid,  asook ’n 

bevestiging van die helende proses waardeur ’n persoon ‘n verhouding met ’n 

ander persoon of ander Thou kan herstel.   

 

Tydens diadiese Gestaltspelterapie word daar gepoog om bewustheid by 

beide die ouer en die adolessent te bewerkstellig.  Volgens Lampert 

(2003:188) kan die aanmoediging van bewustheid aanleiding gee tot ’n I-Thou 

verhouding tussen die ouer en die adolessent.  Beide raak van eie asook 

mekaar se reaksies, prosesse en patrone van gedrag bewus en raak so meer 
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ontvanklik vir aanvaarding en aanpassing wat noodsaaklik is vir die 

bevestiging van die inherente potensiaal om te groei.   

 

3.3.3 Eksistensiële fenomenologie 
Yontef (2002:1) beklemtoon die teenwoordigheid van eksistensiële 

fenomenologie as ’n kern relasionele filosofiese beginsel van die 

Gestaltterapie en die eksistensiële fenomenologiese benadering word beskou 

as ’n filosofiese erfenis van filosowe soos Kierkegaard, Heidegger, Husserl en 

Buber (in Bowman & Nevis, 2005:10).  Eksistensialisme is volgens Plug et al. 

(1996:54) ’n filosofiese denkrigting wat fokus op die mens se vryheid van 

keuse, asook verantwoordelikheid om keuses te maak, in situasies waarin sy 

haar bevind.  Volgens Dippenaar (2005:29) is eksistensialisme gegrond op 

fenomenologie wat fokus op mense se bestaan, hul verhouding tot mekaar en 

die emosies wat hieruit voortspruit.  Fenomenologie help volgens Yontef 

(1993:124) ’n persoon om duidelikheid te verkry oor onmiddellike persepsies, 

dus ’n ondersoek na bewustheid of insig.  Om hierdie rede verwys Schulz 

(2008:1) na fenomenologie as die teorie van bewustheid.  Eksistensialisme 

maak deel uit van hierdie ondersoek na die self.   

 

Yontef (1993:202) beskryf fenomenologie ook as ’n soektog na begrip wat 

gebaseer is op die “obvious” of wat duidelik word uit die situasie.  Dit help ’n 

persoon om subjektief na haar huidige wyse van denke te kyk om sodoende 

die verskille te kan onderskei ten opsigte van wat regtig ervaar en 

waargeneem word teenoor wat die bagasie van die verlede is. In die 

terapeutiese proses probeer die terapeut so na as moontlik aan die kliënt in 

die hier-en-nou bly, om sodoende die kliënt te help om ’n selfondersoek te 

doen en bewus te raak van hoe sy sin maak van haar wêreld (Joyce & Sills, 

2003:16).  In fenomenologiese denke is realiteit en persepsie interaksionele 

ko-konstruksies, dus ’n verhouding tussen die waarnemer en dit wat 

waargeneem word.  Hiervolgens word die persepsies van die realiteit 

geïnterpreteer, wat ook die verwerping van die verdeling tussen subjek en 

objek impliseer.  Die studie van die ervaring van die subjek word nooit as 

volledig, objektief of absoluut beskou nie.  Daar word ook nie ’n 

realiteitswaarde aan die terapeut of die kliënt se siening geheg nie.  Beide se 
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siening het ’n eie waarde vir die betrokke persone self.  Volgens  Schulz 

(2008:1) is fenomenologie ’n studie van hoe die wêreld voorkom en hoe dit 

ervaar word .  

 

Volgens Yontef (1993:207)  kan Gestaltterapie ten opsigte van twee aspekte 

as eksistensieel beskou word: 

• Gestaltterapie is eksistensieel in die algemene sin, met die 

beklemtoning van die hede en die teenwoordigheid.  Daar word van die 

veronderstelling uitgegaan dat elke mens oor ’n inherente 

selfreguleringsisteem beskik en met bewustheid kan eie gedrag gekies 

en uitgeoefen word. 

• Gestaltterapie verwys ook na ’n houding of ingesteldheid wat dialoog 

eksistensialisme, I-Thou dialoog of eksistensiële ontmoeting genoem 

word.   

 

Daar is dus ooreenstemming tussen die eksistensiële fenomenologiese 

benadering en die I-Thou filosofie.  Laura Perls het Buber se I-Thou filosofie 

beskryf as ’n onmiddellike, direkte, eksistensiële benadering tot die lewe (in 

Hycner & Jacobs:1995).  Die eksistensiële fenomenologiese beginsel 

bevorder die beginsel van respek en waardering van verskille en volgens 

Yontef (2002:2) is nederigheid ’n voorvereiste daarvoor.  Dit verwys na ’n 

houding van aanvaarding vanaf die terapeut wat dit moontlik maak vir die 

kliënt om haarself ook te aanvaar en sodoende gelei te word tot verdieping 

van bewustheid.  Jacobs (1995:65) beskryf die verdieping as ’n I-Thou 

ingesteldheid wat kan lei tot ’n I-Thou ontmoeting of oomblik.  Die 

eksistensiële fenomenologiese benadering verskaf dus ’n raamwerk vir die 

ontwikkeling van ’n I-Thou verhouding.  Die beklemtoning van vryheid van 

keuse in die hier-en-nou kan as die basis dien vir ’n wederkerige I-Thou 

verhouding.  Tydens diadiese Gestaltspelterapie word die ouer betrek by so ’n 

verhouding.  
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3.3.4 Veldteorie 
Die veldteorie het ontstaan uit ‘n wetenskaplike teorie, wat gebaseer is op die 

beginsel van gemeenskaplike magte wat mekaar beïnvloed in die fisiese veld 

(Schulz, 2008:2).  Lewin (in Parlett & Lee, 2005:46) het hierdie idee toegepas 

in sielkunde en dit behels dat verskillende magte, invloede en fasette mekaar 

beïnvloed, wat tot spesifieke uitkomste sal lei in ’n spesifieke situasie op ’n 

spesifieke tyd.  Wolfert sien dit ook as ’n holistiese proses en Crocker beskou 

dit as ’n sfeer van invloed (in Crocker, Brownell, Stemberger, Gunther, Just, 

Sen & Wolfert, 2001:1).  Die lewensruimte waarbinne ’n persoon funksioneer 

kan dus beskou word as die veld.  

 

Yontef (2002:2) beskryf elke gebeurtenis as ’n funksie van die verhouding van 

verskillende interaksionele magte binne ’n veld.  Geen gebeurtenis vind dus in 

isolasie plaas nie en die veld speel ’n rol as ‘n geheel.  Vanuit hierdie oogpunt 

word mense interafhanklik, as deel van ’n veld, beskou.  Volgens Schulz 

(2008:2) is die veldteorie ’n wyse van begrip wat behels dat die konteks 

waarbinne ’n mens leef, eie ervaringe en die ervaringe van ander beïnvloed.  

’n Gesin word byvoorbeeld beïnvloed deur wat met elke gesinslid gebeur  en 

elke gesinslid word weer beïnvloed deur dit wat met die gesin as geheel  

gebeur (Schulz, 2008:2).   

 

In die terapeutiese proses beskryf Joyce en Sills (2003:24) die interne wêreld 

van die kliënt, die eksterne wêreld of omgewing, asook die voortdurende 

veranderende verhouding tussen hierdie aspekte, as die konteks van die veld.  

Die interafhanklikheid binne die veld behels dus ‘n wyer perspektief in die 

terapeutiese proses, nie net wat betref omstandighede van die kliënt nie, 

maar ook die perspektiewe betreffende die gemeenskap en die terapeut-kliënt 

verhouding self (Yontef, 2002:4).  Weens die interafhanklikheid van die veld 

beskou Doubrawa (2000:31) ‘n helende terapeutiese verhouding tussen 

terapeut en individu nie as genoegsaam om ’n lewe te herstel nie.  Hy verwys 

ook na die belangrikheid van ’n gesonde gesin en samelewing waar “healing 

through meeting” moet plaasvind soos in ’n I-Thou verhouding.  Dit is nodig vir 

die terapeut om verskillende dele van die veld wat ’n invloed uitoefen op die 

proses te ondersoek.  Ten einde sekere gedrag/kognisie/gevoelens 
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ensovoorts te verstaan, is dit nodig dat die kliënt verstaan word binne die 

konteks van haar kernfamilie, huidige breër familie, ekonomiese situasie, die 

terapeut-kliënt veld en die kombinasie van die verskillende fasette van die 

veld (Crocker, 2001:2). 

 

Tydens terapie aan die adolessent is dit ook nodig dat die veldondersteuning 

in ag geneem word, byvoorbeeld die ouers se rol, portuurgroep, skool en eie 

sieninge.  Volgens Blend (2007:20) verkry beide die ouer en die adolessent 

by diadiese terapie die geleentheid om bewus te raak van mekaar se veld, 

aanvaarding daarvan en die nodige aanpassings te maak.  So ’n ondersoek 

na die veld is noodsaaklik vir die daarstelling van ’n I-Thou verhouding 

aangesien die tussengang tussen die I en die Thou deel is van die veld 

(Hycner, 1995:4).   

 

Wheeler (in Blumenthal, 2007:13) beskryf die ontwikkeling van die self as 

“ ... both the result and the goal of development, but it is not the individual 

itself... it is a coherent integrative process that unifies the whole field out of 

and into an individual  point of view ”.  Die adolessent se ontwikkeling is dus ‘n 

funksie van die veld.  Transformasie en groei vind plaas in die 

ontwikkelingsproses in ooreenstemming met die reorganisasie van die 

patrone van interaksie in die gesin of die veld (Blumenthal, 2007:13).  Kinders 

is deel van die gesinsveld en leer patrone van interaksie aan deur die 

assimilasie van gedrag en die houdings van versorgers.  In die 

adolessensiestadium word hierdie patrone gereorganiseer en dit word ook as 

‘n heronderhandeling van die veld beskou.  Tydens hierdie stadium 

bevraagteken adolessente ouerlike introjekte en daar word met verhoogde 

bewustheid nuwe patrone van gedrag ondersoek.  Die veld waarbinne hierdie 

ondersoek plaasvind moet die proses van ontdekking ondersteun wat as ’n 

bousteen dien vir verdere groei en ontwikkeling.   

 

McConville (2007:6) beskou die veld ook as die gestruktureerde grond van die 

ouer-adolessent verhouding.  Hierdie gestruktureerde grond van die 

verhouding verander oor tyd en dit word veral deur die verspreiding van mag   

en die daarstelling van grense beïnvloed.  Volgens McConville (2007:6) 
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verwys mag na die vermoë om die kind se gedrag te beïnvloed wat gepaard 

gaan met wie aanvaar uiteindelik verantwoordelikheid vir keuses, en die 

toepassing daarvan verskil tydens die verskillende ontwikkelingstadiums.  

Grense verwys volgens McConville (2007:6) na die kontakproses tussen 

individue en die uiteindelike erkenning van eie ervaring, siening en integriteit.  

McConville (2007:6) beskou die mees effektiewe ouerskap as ’n intuïtiewe 

wysheid wat die bestuur van mag en grense laat ooreenstem met die kind se 

ontwikkelingsvermoëns en behoeftes binne die veld waarbinne beide 

funksioneer. Volgens die mening van die navorser is daar ooreenstemming 

tussen so ’n intuïtiewe wysheid en ’n I-Thou houding of ingesteldheid.   

 

Wheeler (in Parlett & Lee, 2005:58) beskou skaamte (shame) as ’n uitvloeisel 

of gevolg van ’n gebrek aan skakeling en ondersteuning en verwys daarna as   

“disconnectedness” in die veld.  ’n Gebrek aan skakeling is gewoonlik ’n 

uitvloeisel van optredes soos verwerping, sarkasme of spot.  Omdat die veld 

nie net verwys na die omgewing buite die self nie, maar ook die interne 

wêreld, word so ’n gebrek aan skakeling ook ondervind as ’n onderbreking 

van die self wat lei tot emosionele probleme vir die kind.  Die noodsaaklikheid 

van ’n hegte, ondersteunende ouer-adolessent verhouding word dus deur die 

veldteorie onderskryf (cf. Parlett & Lee, 2005:58).   

 
3.3.5 Dialoog verhouding 
Dialoog behels ’n gesprek tussen twee of meer persone waar woorde (verbaal 

of nie-verbaal) ‘n wederkerige invloed het op die deelnemers van die gesprek.  

Deur die gemeenskaplike gee en neem van mekaar se woorde word persone 

se fenomenologiese veld binnegedring, en beïnvloed hulle so mekaar se 

ervaring (Crocker, 2001:1).  Volgens Hycner (1995:10) vereis dialoog ten 

minste twee persone wat deel is van ’n opregte verhouding.  Die kontak word 

deur omgee, warmte, aanvaarding en selfverantwoordelikheid gekenmerk.  

Die dialoog is gebaseer op die ervaring van die ander persoon soos sy werklik 

is, dus die ware self, en gaan ook gepaard met opregte belangstelling 

(Crocker, 2001:2).  Volgens Daniëls (2004:1) is ’n dialoogproses eg wanneer 

dit plaasvind sonder enige oordeel, blamering of verwagtinge betreffende die 

uitkoms.  Dit gaan gepaard met die uitruil van gedagtes, gevoelens en 
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betekenis op ’n spontane wyse waar al die betrokkenes ‘n nuwe ervaring 

beleef (Daniëls, 2004:1).  

 

Buber (in Daniëls, 2004:1) onderskei tussen werklike dialoog waar 

betrokkenes mekaar werklik hoor en daarvolgens reageer wat deel uitmaak 

van ’n I-Thou verhouding, asook ’n gesprek of dialoog waar daar gepraat 

word sonder dat betrokkenes mekaar werklik hoor of verstaan.  Hierdie 

dialoog maak deel uit van ’n I-It verhouding.  Daniëls (2004:1) verwys na die I-

It verhouding as ’n monoloog  eerder as werklike dialoog.  

 

Hycner (1995:5) wys daarop dat alle dialoog as kontak beskou kan word, dus 

’n voltooiing van die siklus van ervaring van bewustheid, en dit kan ook as ’n 

I-Thou ontmoeting beskou word.  Alle kontak is nie noodwendig dialoog nie.   

Kontak is ook dikwels tegnies, ’n middel tot ’n doel of ’n I-It ontmoeting.  In 

Gestaltteorie kan so ’n tipe kontak ook ’n kontakversteuring wees wat ’n wyse 

is om kontak te vermy soos defleksie, retrofleksie en samevloeiing.  

 

Die Gestaltterapeutiese verhouding in Gestaltterapie word ook die dialogiese 

verhouding genoem en het ontstaan uit Buber se I-Thou filosofie (Joyce & 

Sills, 2003:43).  Volgens Crocker (2000:3) is die I-Thou verhouding die 

diepste vlak van ’n dialoogverbintenis tussen die kliënt en die terapeut waar 

daar oomblikke van intieme ontmoeting is. So ’n verhouding is op die 

integrering van die afstand tussen die persone gemik en dit beklemtoon die 

interafhanklikheid van die mens (Kirchner, 2000:3).  Crocker (2001:3) beskou 

so ’n I-Thou dialogiese verhouding as ’n bron van heling en groei. 

 

 Yontef (2002:4) beskryf die terapeutiese verhouding as deurlopende 

interpersoonlike kontak wat bewerkstellig word deur werklike dialoog tussen 

die terapeut en die kliënt eerder as die manipulering van die kliënt na ’n 

spesifieke terapeutiese doelwit.  Volgens Yontef (2000:1) is die terapeut se 

optrede dus nie gemik op ’n spesifieke uitkoms nie.  Die terapeut is gereed 

om die kliënt te ontmoet as ’n eie unieke persoon en aanvaar die uitkoms wat 

voortspruit uit die ontmoeting.  Die terapeut werk dus nie met die daarstelling 

van die I-Thou verhouding as doel nie, maar poog eerder om omstandighede 
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te skep wat ontvanklik kan wees vir ’n I-Thou oomblik as deel van ’n 

verhouding.  Die terapeut tree dus op vanuit ’n I-Thou perspektief wat beteken 

daar is nie ’n begeerte om die kliënt te verander nie, eerder ’n strewe na ’n 

ontmoeting en om begrip te hê vir die kliënt se bestaan (Jacobs, 1995:63).   

 

 Die terapeutiese verhouding in Gestaltterapie beklemtoon vier eienskappe 

van dialoog (Yontef, 1993:127).  Dit toon ooreenstemming met die stappe van 

wat Buber “genuine dialogue” noem, oftewel die  I-Thou proses  (verwys 

3.2.1) en wat ook beskou kan word as die I-Thou verhouding (Jacobs, 

1995:64):    

• Insluiting/ meelewing:  Dit behels ’n gewilligheid om die self op so ’n 

volledige wyse moontlik in die ervaring van die ander persoon te plaas 

sonder om te oordeel, te analiseer of te interpreteer.  Dit verwys 

volgens Schulz (2008:6) na ’n gewilligheid om deel te raak, maar 

terselfdertyd ook om ’n eie outonomie te behou (Yontef, 1993:127).  

Insluiting verskaf aan die kliënt ’n omgewing van veiligheid en deur 

begrip te kommunikeer, word die kliënt se selfbewustheid bevorder.  

Buber (in Jacobs, 1995:68) verwys na insluiting as ’n belewing van ’n 

ander persoon se ervaring sonder om eie identiteit te verloor in die I-

Thou verhouding, 

• Teenwoordigheid: Relasionele Gestaltterapie verg ’n lewendige, 

teenwoordige styl wat gepaard gaan met outentiekheid, deursigtigheid 

asook nederigheid.  Die terapeut is aktief teenwoordig as ’n persoon en 

wys haar ware self (Schulz, 2008:61).  Die terapeut en kliënt ontmoet 

mekaar en leer mekaar werklik ken, dus alle fasette wat die persoon as 

’n geheel behels (Yontef, 2002:15).  Die terapeut is ten volle haarself 

en beleef alle gevoelens wat voortspruit uit die situasie (Jacobs, 

1995:65).   

• Verbintenis tot dialoog:  Dit verwys na die terapeut se ingesteldheid 

van ontvanklikheid om te fokus op dit wat na vore kom uit die 

kontakproses.  Die terapeut streef dus nie na ’n spesifieke doel nie, 

maar hanteer dit wat natuurlik voortspruit uit kontak tussen die terapeut 

en kliënt (Yontef, 2002:15).  Dit verwys dus na die bereidwilligheid om 
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kontak te laat plaasvind, sonder manipulasie of die beheer van die 

uitkomste (Yontef, 1993:127).  Dit verwys ook na Buber se 

beklemtoning van opregte kommunikasie, wat op gewilligheid om eerlik 

betrokke te wees gebaseer is en waarby selfs stilte ingesluit kan wees 

(Jacobs, 1995:65).    

• Dialoog word beleef:  Dialoog dui nie noodwendig op gesprekvoering 

nie, maar eerder op gebeure of ’n gebeurtenis en ervarings.  Dit kan 

dans, sing en woorde insluit of enige modaliteit wat die uitdrukking van 

energie tussen deelnemers behels en deel uitmaak van die 

terapeutiese taak (Yontef, 1993:128).   
 

Ten einde aan hierdie eienskappe te voldoen, word die ander persoon (die 

kliënt) beskou as ’n Thou, dus nie ’n middel tot ’n doel nie, maar ’n persoon 

met wie daar ’n ontmoeting moet geskied, om ‘n verdere dialoogproses, die I-

Thou verhouding, moontlik te maak. 

 

‘n Dialoogproses van ontdekking en begrip tussen die ouer en adolessent is 

belangrik tydens die adolessensiestadium van ontwikkeling.  Konflik weens 

differensiasie lei tot onvoltooidhede wat probleme veroorsaak in verdere jare.  

Deur beide die ouer en adolessent tydens terapie deel te maak van die 

dialoogproses wat gepaard gaan met die erkenning van die ander se 

uniekheid, word ’n ontvanklikheid geskep vir ’n I-Thou ontmoeting tussen die 

ouer en die adolessent.  Die I-Thou is ’n interafhanklike asook interne ervaring 

vir die terapeut, die ouer en die adolessent wat lei tot groei en ontwikkeling 

(Blumenthal, 2007:14).   

 

3.4 SAMEVATTING 
Die I-Thou filosofie van Buber is op die bevestiging van die mens se 

intersubjektiwiteit, dus die noodsaaklikheid van ’n ontmoeting, (I-Thou) asook 

die tweevoudigheid van die mens se ingesteldheid of houding (I-Thou en I-It) 

gebaseer.  Die belangrikheid van verhoudinge word ook in Gestaltterapie 

beklemtoon en daar word tydens terapie na ’n I-Thou verhouding tussen die 

terapeut en die kliënt gestreef wat gekenmerk word deur welwillendheid, 

wederkerigheid en teenwoordigheid met geen vaste idees of verwagtinge nie.  
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Die beginsels van so ’n I-Thou verhouding word in die beginsels van 

Gestaltteorie soos holisme, bewustheid, eksistensiële fenomenologie, die 

veldteorie en die dialoogverhouding omvat.  Daar kan tydens diadiese 

Gestaltspelterapie gepoog word om die ouer te betrek by die dialoogproses 

wat as basis kan dien vir die daarstelling van ’n I-Thou verhouding tussen die 

ouer en die adolessent.  Op hierdie wyse leer die ouer en die adolessent  

hulleself, mekaar asook die terapeut ken.  As deel van so ‘n proses kan die I-

Thou verhouding natuurlik en spontaan ontwikkel.  
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HOOFSTUK 4 
DIADIESE GESTALTSPELTERAPIE 

 
4.1 INLEIDING 
Die belangrikheid van gehegtheid tussen die ouer en die adolessent is deur 

navorsing bewys (cf. Bretherton, 1992, Hutchison, 2003 en Pao, 1996).  

Weens die belangrikheid van hierdie hegte ouer-adolessent verhouding, word 

daar op verskeie maniere gepoog om die ouer te betrek in die terapeutiese 

proses, onder meer deur Filiale terapie, Theraplay, Ouer-kind 

Interaksieterapie en Hughes se diadiese Ontwikkelingspsigoterapie.  Hierdie 

verskillende wyses van diadiese terapie sal kortliks bespreek word om te dien 

as ‘n agtergrond vir ’n bespreking van diadiese Gestaltspelterapie soos 

toegepas in hierdie studie.   

 

Die bespreking van diadiese Gestaltspelterapie, met die integrering van die 

belangrikheid van bewustheid asook aspekte van diadiese terapie, sal 

volgens die Schoeman-model, wat as ’n Gestalt filosofiese raamwerk dien, 

ook in hierdie hoofstuk bespreek word.  Deur middel van die diadiese 

Gestaltspelterapeutiese proses word die omstandighede geskep waarbinne 

die I-Thou verhouding tussen die ouer en adolessent bevorder kan word (cf. 

Schoeman, 2004). 

 
4.2 DIADIESE TERAPIE 
Na die ontstaan van die Gehegtheidsteorie was daar verskeie pogings om die 

ouer en kind se verhouding te verstewig deur middel van terapie waar beide 

die ouer en die kind betrek word (cf. Garza et al., 2007:277; Bennet, Shiner & 

Ryan, 2006 :3; Herschell & McNiel, 2005:186;  Hughes :2007).  Die 

belangrikheid van die verhouding word op hierdie wyse erken en dit dien ook 

as ‘n basis vir die hantering van emosionele probleme by kinders.  Daar sal 

na hierdie terapie as diadiese terapie verwys word, omdat beide die ouer en 

die kind hierdeur betrek word (verwys 1.8.4).  Vervolgens sal Filiale terapie, 

Ouer-Kind Interaksieterapie en diadiese Ontwikkelingspsigoterapie bespreek 

word as wyses om die ouer-kind verhouding te verbeter.   
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4.2.1 Filiale terapie 

Filiale terapie, wat deur Guerney en Guerney in die vroeë 1960’s ontwikkel is, 

is as ‘n langtermyn oueropleidingsprogram beskou en het gefokus op ouers 

en hulle kinders van tien jaar en jonger met ernstige emosionele en 

gedragsprobleme.  Dit is as ‘n hulpmiddel beskou weens die 

onbeskikbaarheid van geestelike gesondheidsdienste vir kinders en hulle 

gesinne (Garza et al., 2007:277).   

 

Landreth (in Garza et al., 2007:277) het verder op die oueropleidingsprogram 

voortgebou en het ‘n tien-week Filiale terapie opleidingsmodel ontwikkel wat 

poog om ouers te leer hoe om ‘n nie-veroordelende, begripvolle en 

aanvarende omgewing te skep waarbinne die kind in staat is om nuwe 

aspekte van die self asook ander wyses van interaksie met die ouers te 

ontdek.  Filiale terapie behels dat spesifieke tegnieke en vaardighede deur 

middel van besprekings, video-opnames, demonstrasie en rollespel aangeleer 

word, waarna dit deur die ouer tydens ‘n sessie met die kind by die huis 

toegepas word.  Na afloop hiervan word die ervaring tussen die ouer en die 

kind weer by die opleidingsessies van die ouers en terapeut bespreek 

(Landreth in Garza et al., 2007:277). 

 

Brown (2005 :55) het as ’n uitvloeisel van Landreth se tien-sessie model, die 

Aktiewe-Georiënteerde model wat spesifiek fokus op die ouer-adolessent 

verhouding ontwikkel.  Die doel van die terapie is die fasilitering van die 

selfaktualiseringsproses van die ouers sowel as die adolessent.  Daar word 

onder meer op luistervaardighede van die ouers, beskikbaarheid van die 

ouers vir adolessente en die daarstelling van grense op die regte wyse 

gefokus.  Deur middel van hierdie model word ouers bemagtig en 

aangemoedig om ‘n positiewe invloed te hê op die ouer-adolessente 

verhouding wat dikwels problematies is (Brown, 2005:65).   
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4.2.2 Theraplay 

Theraplay, waarna Schoeman (2004:49) as sensoriese-motoriese spelterapie 

verwys, is vir die eerste keer in 1976 in Chicago toegepas.  Die program was 

op die gehegtheidsbenadering gebaseer en het ten doel gehad om kinders en 

volwassenes wat ‘n verskeidenheid gedrags- en gehegtheidsverwante 

probleme ervaar het, te ondersteun (cf. Bennet et al., 2006:3).  Volgens 

Munns (2005:31) word Theraplay tans ook binne die ouer-adolessent 

verhouding benut. 

 

Theraplay is ‘n gestruktureerde, korttermyn vorm van spelterapie wat deur die 

terapeut gelei word.  Die hoofdoel van Theraplay is om die ouer en die kind se 

gehegtheid te verstewig en sodoende die selfbeeld van die ouer en die kind te 

verhoog, asook vertroue in mekaar te verbeter (Munns, 2005:30). Theraplay  

fokus dus op die ouer-kind verhouding.  Tydens Theraplay word probleme nie 

bespreek nie en geen interpretasies word gemaak nie (Munns, 2005:31).  Die 

klem is op interaksie tussen die ouer en die kind en ouers neem aktief deel 

aan die terapeutiese proses.  Hulle tree eers op as waarnemers en op ’n 

latere stadium neem die ouer direk aan die sessie deel deur middel van 

interaksie met die kind onder leiding van die terapeut (Munns, 2005:32). 

 

Theraplay fokus volgens Schoeman (2004:51) op die hier-en-nou, dus die 

hede, ignoreer die verlede en laat ook die toekoms buite rekening.  Die kind 

se belewenis en gevoelens wat voortvloei uit die terapeutiese proses is 

belangrik en Schoeman (2004:51) beskryf dit as, “ek kan, ek is uniek, ek is 

lief-hê-baar, dit is lekker om saam met my te wees”.  Nie-verbale 

kommunikasie speel ook ’n groot rol by Theraplay en die boodskap dat die 

kind spesiaal is moet dus ook deur middel van liggaamstaal en 

gesigsuitdrukking oorgedra word.   

 

Theraplay bestaan uit vyf dimensies wat vervolgens bespreek word:   

 

• Struktuur  
Daar moet reëls vir ordelikheid gestel word as basis van veiligheid vir 

beide partye, veral wanneer daar met adolessente gewerk word wat 
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impulsief optree (Munns, 2005:34).  Volgens Booth en Lindaman 

(2000:196) is die boodskap wat uitgestuur word binne sodanige reëls dat 

daar op die ouer vertrou kan word en dit laat die adolessent veilig en goed 

versorg voel. 

 

• Uitdaging 
Daar word ‘n uitdaging wat uitvoerbaar is aan die adolessent gestel tydens 

terapie ten einde die adolessent se gevoel van waardigheid te versterk 

(Munns, 2005 :35).  Hierdie aspek is veral noodsaaklik om die adolessent 

se belangstelling te behou.  Die boodskap wat volgens Booth en Lindaman 

(2000:196) hiervolgens aan die adolessent oorgedra word, is dat sy in 

staat is om te groei en ’n positiewe impak op die wêreld kan hê.  

 

• Verbintenis 

Speletjies word gebruik om die verbintenis tussen die ouer en die 

adolessent te versterk.  Dikwels behels dit die binnedring van die 

adolessent se ruimte, maar dit moet op so ‘n wyse gedoen word dat die 

adolessent dit geniet.  Die boodskap word uitgedra dat dit pret is om saam 

te wees en dat die wêreld interessant en opwindend is (Booth & 

Lindaman, 2000:196).   

 

• Vertroeteling 
Volgens Munn (2005:35) het alle kinders, ook adolessente, vertroeteling 

nodig.  Aktiwiteite word gedoen wat die kind weer versorg en geborge laat 

voel.  Daar word byvoorbeeld op ‘n vertroetelende wyse aan mekaar 

geraak sodat die adolessent se behoeftes aan liefde en omgee vervul 

word (Booth & Lindaman, 2000:196).  ’n Belangrike aspek is egter dat 

hierdie vertroetelingsaktiwiteit aanvaarbaar moet wees vir die adolessent.  

Munns (2005:40) stel voor dat daar aanvanklik begin kan word met ‘n 

aktiwiteit soos die aanwending van poeier op die hande van die 

adolessent.   
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• Spelerigheid 
Spelerigheid word ook beskou as ‘n essensiële kwaliteit van die ouer-

adolessent verhouding (Schultz, 2008:2).  Volgens Munns (2005:40) is 

verrassings en pret veral by adolessente nodig om hulle belangstelling te 

behou en spanning te verlig tussen die adolessent en die ouer.   

 

4.2.3 Ouer-kind Interaksieterapie 
Volgens Herschell en McNeil (2005:186) is Ouer-kind Interaksieterapie ‘n 

model wat ontwikkel is deur Eyberg en waar daar ook met die ouer en die 

kind op ‘n diadiese wyse gewerk word. Probleme word geïdentifiseer en 

reggestel in bestaande interaksiepatrone met behulp van ‘n tien tot veertien 

week behandelingsprogram (Herschell & McNeil, 2005:186).  Die ouer word 

op ’n direkte wyse onderrig waar daar ondermeer spesifiek gekyk word na die 

interaksiepatrone tussen die ouer en die kind.  Nadat die ouers onderrig 

ontvang het, word die kinders betrek om saam die ouers korrekte wyses van 

byvoorbeeld die toepassing van dissipline in te oefen.  Ouer-kind 

Interaksieterapie is dus ‘n model wat gerig is op die evaluering van gedrag 

van die ouer en die kind asook die bemeestering van die korrekte 

vaardighede ten einde toe te sien dat die ontwikkelingsproses van die kind in 

die regte omstandighede kan plaasvind (Hembree-Kigin & McNeil, 1995:11).  

 

4.2.4 Diadiese Ontwikkelingspsigoterapie 
Die diadiese Ontwikkelingspsigoterapie model van Hughes (2002:1) is 

gebaseer op die stelling dat die ontwikkeling van kinders en die jeug afhanklik  

en hoogs beïnvloedbaar deur die aard van die verhouding tussen die ouer en 

die kind is.  Dit staan ook bekend as Gehegtheids-Gefokusde gesinsterapie 

(Hughes, 2007:7).  Volgens Becker-Weidman (2008:1) behels diadiese 

Ontwikkelingspsigoterapie die daarstelling van ’n veilige omgewing waarbinne 

die kliënt ’n wye reeks van herinneringe, emosies en huidige ervaringe van 

vrees, spanning, vermyding of ontkenning kan begin ontdek, oplos en 

integreer.  Veiligheid word geskep deur te verseker dat ontdekking geskied 

met behulp van nie-verbale aanvoeling of  “attunement ”, reflektiewe nie-

veroordelende dialoog, tesame met empatie en gerusstelling (Becker-

Weidman, 2008:1).   
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Volgens Hughes (2002:1) vereis die ouer-adolessent verhouding ‘n 

voortdurende wedersydse ervaring tussen die ouer en die kind en word daar 

tydens diadiese Ontwikkelingspsigoterapie op die versterking van gehegtheid 

tussen die ouer en kind, asook ’n gevoel van sekuriteit en emosionele 

ontwikkeling van die kind gefokus (Hughes, 2002:1).  Die versterking van 

gehegtheid, sekuriteit en emosionele ontwikkeling vind volgens Becker-

Weidman (2006:47) plaas wanneer die ouer en die kind se negatiewe 

persepsies verander word, deur die ouer en kind aan ‘n gesonde 

gehegtheidsiklus, die vermindering van skaamte en verleentheid en die 

daarstelling van veilige fisiese kontak met mekaar bekend te stel.   

 

Die volgende vier beginsels word deur Hughes (2002:2) as noodsaaklik 

beskou om sekuriteit en gehegtheid te fasiliteer naamlik spelerigheid, 

aanvaarding, nuuskierigheid en empatie.  Hughes (2002:2) verwys hierna as 

“PACE – playfulness, acceptance, curiosity and empathy”.  Hierdie vier 

beginsels word nie net in die terapeutiese proses as noodsaaklik beskou nie, 

maar ook in die ouerskaprol waar dwang, dreigemente, intimidasie en die 

gebruik van mag nooit aangewend mag word in die toepassing van 

bogenoemde beginsels nie (Hughes, 2002:2). 

 

Diadiese Ontwikkelingsterapie bestaan volgens Becker-Weidman (2006:51) 

uit drie fases.  Tydens die eerste fase van terapie word die ouer ontmoet en 

volgens Hughes (2007:121) is die doel van die eerste fase wat gewoonlik oor 

vier sessies strek die volgende: 

• Ontwikkeling van ‘n alliansie met die ouer.  Die terapeutiese proses 

moet ook aan die ouer ‘n gevoel van veiligheid verskaf sodat die ouer 

in staat is om saam met die terapeut as ‘n gehegtheidsfiguur op te tree 

wanneer die kind betrek word in die tweede fase. 

• ‘n Ondersoek en verkenning van die ouer se geskiedenis van 

gehegtheid ten einde die effek daarvan op die huidige 

gehegtheidspatrone tussen die ouer en die kind te kan bepaal. 

• Die bekendstelling van die terapeutiese model en verduideliking van 

die beginsels. 
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• ‘n Uitnodiging aan die ouers om deel te neem aan die terapeutiese 

proses (Hughes, 2007:122).  

 

Die tweede fase vorm ’n triade verhouding wanneer ‘n ontmoeting tussen die 

ouer, die kind en die terapeut plaasvind.  Tydens hierdie fase raak die 

terapeut deel van die intersubjektiewe ruimte van die ouer en die kind 

(Hughes, 2007:3).  Volgens Hughes (2007:171) word daar binne hierdie 

ruimte ‘n omgewing van veiligheid, begrip, aanvoeling asook nie-

veroordelende nuuskierigheid geskep waar die ouer en kind mekaar beter leer 

ken en verstaan. Daar word na die intersubjektiewe ervaring van die terapie, 

dit wil sê die deel van menings, gevoelens en gebeure, verwys as 

affektiewe/reflektiewe dialoog wat volgens Hughes (2007:98) wederkerige, 

nie-veroordelende gesprekvoering behels met die doel om te verstaan en te 

aanvaar.  Die doel van die triadiese terapeutiese verhouding is dus die herstel 

van gehegtheid en die bevordering van die ouer-kind verhouding (diade 

verhouding)  (Hughes, 2007).  

 

Die terapie word afgesluit met ‘n derde fase wat plaasvind tussen die ouer en 

die terapeut.  Die derde fase kan as ‘n bevestiging beskou word van die 

oueropleiding wat plaasvind tydens die eerste fase.  Die doel van die eerste 

fase is die daarstelling van ‘n ingesteldheid by die ouer wat gebaseer is op 

beskikbaarheid en wederkerigheid (Becker-Weidman, 2006:51).  

 

4.3 DIADIESE GESTALTSPELTERAPIE 
Volgens Blom (2006:17) word Oaklander wat bewys het dat die filosofie, 

teorie en praktyk van Gestaltterapie ook op kinders toegepas kan word, as die 

uitvinder van Gestaltspelterapie beskou.  Gestaltspelterapie word ook deur 

Blom (2006:20) as ’n psigoterapeutiese tegniek beskou waar daar tydens 

spelterapie gebruik gemaak word van die beginsels van Gestaltterapie.  Die 

doel van Gestaltspelterapie volgens Blom (2006:57) en Oaklander (2001:52) 

is die bevordering van bewustheid wat vervolgens as ’n integrale deel van die 

diadiese terapeutiese proses bespreek sal word.  
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4.3.1 Bewustheid 
Yontef (in Joyce & Sills, 2003:27) beskryf bewustheid as ‘n wyse van ervaring 

wat ’n persoon in staat stel om in kontak te wees met haar eie bestaan.  So ’n 

persoon is dus bewus van wat sy is, wat sy doen, hoe sy dit doen, asook 

bewus daarvan dat daar alternatiewe beskikbaar is om van te kies wanneer 

besluite geneem word oor bepaalde optrede.   

Volgens Oaklander (2001:51, 52) word ’n kind tydens Gestaltspelterapie van 

haar eie proses (wat sy doen en hoe sy dit doen), sensasies, gevoelens, 

behoeftes en begeertes bewus.  Die kind word ook gehelp  om bewus te raak 

van wat sy doen wat ontevredenheid veroorsaak.  Op hierdie wyse kan daar 

ook volgens Blom (2006:52) duidelikheid verkry word oor eie 

verantwoordelikhede en keuses wat uitgeoefen moet word.  Tydens diadiese 

Gestaltspelterapie word daar gepoog om die ouer te betrek by die 

terapeutiese proses en die ouer en adolessent word op so ’n wyse bewus van 

hulle eie, asook die ander persoon se proses.    

 

Die ouer en die adolessent word tydens die terapeutiese proses ook bewus 

gemaak van hulle verhouding met mekaar, ander persone, die omgewing, 

hulle wyse van interaksie, asook die impak wat elkeen het op verhoudinge (cf. 

Joyce & Sills, 2003:28 en Melnick & Nevis, 1999:47).  Wanneer die ouer en 

die adolessent op hierdie wyse van al die aspekte in hulle lewe en verhouding 

bewus raak, kan dit tot aanvaarding en spontane verandering lei (cf. Joyce & 

Sills, 2003:23).  Melnick en Nevis (1999:47) beskou die terapeutiese proses 

ook as ’n geleentheid om eie sterkpunte en leemtes te identifiseer en 

bewustheid hiervan help die ouer en die adolessent om by mekaar aan te 

pas.  So ‘n verandering is deel van die natuurlike organismiese 

selfreguleringsproses (Hycner, 1995:8).  Volgens Hycner (1995:8) kan 

bewustheid teenoor mekaar ook as ’n gemeenskaplike ervaring beskou word 

en hy noem dit die I-Thou ervaring.   

 

Blom (2006:54) is van mening dat bewustheid integrasie bevorder en dit 

behels die voltooiing van onvoltooidhede ten einde meer sistematies en 

holisties as ’n nuwe geheel te funksioneer.  Tydens diadiese terapie word die 
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ouer en die adolessent gehelp om aspekte van mekaar te erken en te 

aanvaar en deel te maak van die geïntegreerde ouer-adolessent verhouding.   

 

Hycner (1995:5) beklemtoon die dialogiese konteks van kontak en 

bewustheid.  Hiervolgens geskied bewustheid, wat lei tot selfondersteuning en 

integrasie, altyd vanuit die relasionele konteks, dit wil sê mense se verbintenis 

met mekaar.  Die verbintenis tussen persone is tweevoudig van aard (verwys 

3.2.2) en hierna word verwys as die I-Thou of die I-It wat opsigself weer na ’n 

natuurlike ontmoeting of natuurlike skeiding verwys.  Beide tipes verbintenisse 

word deur Hycner (1995:5) as essensieel beskou en bewustheid verskaf ’n 

raamwerk waarbinne ’n I-Thou ontmoeting kan plaasvind.     

 

4.3.2 Die Gestaltspelterapeutiese proses volgens die Schoeman-model 
Tydens hierdie navorsing is daar van die Schoeman-model gebruik gemaak 

om bewustheid deur middel van diadiese Gestaltspelterapie by die ouer en 

die adolessent te bevorder.  Volgens Schoeman (2004:118) is die Schoeman-

model op die Gestaltterapeutiese proses gebaseer en die doel daarvan is om 

aan die terapeut ’n Gestaltfilosofiese raamwerk te verskaf om vanuit te werk.  

Schoeman (2004:118) identifiseer tien aspekte van die model en dit sal 

vervolgens as raamwerk vir die diadiese terapeutiese proses soos toegepas 

tydens hierdie studie bespreek word.    

 

4.3.2.1  Die bou van die terapeutiese verhouding 

Die terapeutiese verhouding word as ’n fundamentele aspek van die 

terapeutiese proses beskou en volgens Schoeman (2004:121) vind die 

helende proses nie as gevolg van die interpretasie van die kliënt se simptome 

plaas nie, maar kan dit eerder as ’n gevolg van die verhouding tussen die 

kliënt en terapeut beskou word.  Wederkerigheid word as ’n belangrike faktor 

van die verhouding beskou en dit verwys na ’n openlikheid vanaf beide die 

kliënt en die terapeut.  Die terapeut tree dus nie slegs as ‘n luisteraar op nie, 

maar ook as ‘n deelnemer wat bereid is om eie perspektiewe te deel 

(Schoeman, 2004:121).   

 



 74

Binne diadiese Gestaltspelterapie sal ‘n oop terapeutiese verhouding die 

terapeut in staat stel om bewustheid van die hier-en-nou by die ouer en die 

adolessent te fasiliteer (cf. Schoeman, 2004:121).  Op so ’n wyse word die 

ouer en die kind in kontak met hulle eie behoeftes en emosies gebring en 

verantwoordelikheid word op hierdie wyse geneem vir hulle eie prosesse 

(verwys 4.3.2.3) en optredes (cf. Blom, 2006:53).   

 

‘n Gevoel van veiligheid is volgens Schoeman (2004:122) ’n essensiële 

element van die terapeutiese ontmoeting.  Die ouer en adolessent moet veilig 

en welkom voel in ’n vriendelike omgewing in die teenwoordigheid van ’n 

bekwame terapeut wat werklik omgee (cf. Joyce & Sills, 2003:41).  Schoeman 

(2004:122) is van mening dat ‘n verhouding van vertroue op hierdie wyse 

gebou word.  In dié verband beklemtoon Dippenaar (2005:66) ook die 

noodsaaklikheid van die daarstelling van toepaslike grense en voorwaardes in 

die terapeutiese verhouding.  Toepaslike grense vir die ouer, adolessent en 

terapeut bied ’n struktuur vir die ontwikkeling van die terapeutiese verhouding 

wat gepaard gaan met ’n gevoel van veiligheid en vertroue.     

 

Volgens Schoeman (2004:123) ontwikkel ‘n Gestaltspelterapeutiese 

verhouding vanuit die proses van kontak en dialoog.  Hierdie 

dialoogverhouding het ontwikkel vanuit Buber se I-Thou filosofie wat beskryf  

word as “… an attitude of genuinely feeling/sensing/experiencing the other 

person as a person, and a willingness to ‘hear’ what is not being spoken, and 

to ‘see’ what is not visible ” (in Hycner & Jacobs, 1995:xi).  Hughes (2007:8) 

beklemtoon ook die belangrikheid van die terapeutiese verhouding en verwys 

na Buber se siening oor die aard van ‘n ware verhouding wat beskryf word as 

“… not a looking at the other, but a bold swinging – demanding the most 

intensive stirring of one’s being – into the life of the other ….”.  Hughes 

(2007:10) poog in diadiese Ontwikkelingspsigoterapie om so ‘n verhouding 

ook tussen die ouer en die kind te vestig.  Hierdie verhouding is meer as 

empatie en dit kan gesien word as ‘n “bold swinging” waar die ouer en die 

kind deel raak van mekaar se subjektiewe ervaring.  By diadiese 

Gestaltspelterapie word daar ook gestreef om so ’n verhouding tussen die 

ouer en adolessent, wat beide deel is van die terapeutiese verhouding, te 
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bewerkstellig.  Die navorser is van mening dat die daarstelling van ’n 

openlike, wederkerige verhouding tussen al drie betrokkenes, dit wil sê die 

terapeut, die ouer en die adolessent,  ’n uitdaging aan die terapeut tydens 

diadiese Gestaltspelterapie bied.       

 

4.3.2.2  Liggaamlike en sensoriese kontak 

Volgens Schoeman (2004:137) beïnvloed ’n persoon se sintuie die wyse 

waarop die wêreld ervaar word aangesien die sintuie (sien, hoor, ruik, proe en 

tas) die wyses is waarop ’n persoon kontak met die omgewing maak. 

Thomson en Rudolf (in Van der Merwe, 2006:76) beklemtoon ook die verband 

tussen bewuswording van eie emosies wat op ’n gegewe oomblik ervaar word 

en sensoriese en liggaamlike kontakmaking.  Die belangrikheid daarvan dat 

die kind sy emosies erken, aanvaar en ten volle besit word deur Oaklander 

(1988:123) soos volg geformuleer: “It is only when we acknowledge our 

feelings and experience them that we can release them and use our total 

organism for other things”.  Bepaalde tegnieke en mediums  is ontwikkel wat 

benut kan word vir sensoriese kontakmaking (cf. Blom, 2006:90; cf. 

Oaklander, 1988:109; cf. Schoeman, 2004:137).   

 

Die belangrikheid van liggaamlike kontakmaking word ook beklemtoon en 

daar word beskryf hoe bewustheid verbeter kan word deur 

asemhalingsoefeninge, ontspanningsoefeninge en liggaamsbeweging (cf. 

Blom, 2006:97; cf. Oaklander, 1988:126).  Volgens Schoeman (2004:137) 

word ‘n persoon op hierdie wyse in kontak gebring met die self.  Bewustheid 

word op hierdie wyse verhoog om die persoon uiteindelik in staat te stel om 

eie keuses te maak en selfversorgend op te tree (Oaklander, 1988:109).  Die 

navorser is van mening dat hierdie tegnieke en mediums (verwys Bylaag 3) 

ook tydens diadiese Gestaltspelterapie gebruik kan word.    

 

Volgens die mening van die navorser kan ’n ouer en adolessent ook op 

hierdie verskillende wyses in kontak gebring word met hulle eie, asook 

mekaar se sieninge en emosies.  ’n Ervaring van hierdie aard lei tot ’n beter 

begrip vir mekaar, wat hulle in staat stel om verhoudingsprobleme te hanteer.  
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4.3.2.3  Vasstelling van die ouer en adolessent se proses 

Blom (in Schoeman, 2004:155) definieer ‘n kind se proses as “… what they do 

and how they do it”.  Die proses verteenwoordig dus die wyse waarop die kind 

haar behoeftes vervul (Van der Merwe, 2006:77).  By diadiese 

Gestaltspelterapie is dit nodig dat die terapeut van haar eie proses asook die 

prosesse van die ouer en adolessent bewus is.  Die terapeutiese proses word 

deur Hughes (2007:3) as ’n avontuurlike proses beskou waartydens die ouer 

en die adolessent ’n nuuskierigheid ontwikkel en mekaar werklik leer ken.  

Diadiese Gestaltspelterapie verskaf ook soos diadiese Ontwikkelings-

psigoterapie, veilige omstandighede waarbinne die ouer en die adolessent 

emosies, herinneringe, voorkeure en vrese met mekaar kan deel (cf. Becker-

Weidman, 2008:1).  Die ouer en adolessent word dus tydens die terapie van 

hulle eie, asook die ander se unieke wyse van hoe die lewe hanteer word,  

bewus.  Deur mekaar se proses in aanmerking te neem, kan onrealistiese 

verwagtinge van mekaar verhoed word. 

 

4.3.2.4 Projeksies 

Schoeman (2004:162) beskryf projeksie as ’n wyse van optrede waar ‘n kind 

haar eie ervaring gebruik en dit op iemand anders of ’n ander voorwerp 

projekteer.  Dit word dikwels gedoen as gevolg van ‘n onvermoë om eie 

gevoelens soos woede en hartseer te hanteer.  Eie behoeftes word dus 

geprojekteer op iemand of iets anders.  Polster  (in Schoeman, 2004:163) 

beskryf dit ook as ’n primitiewe verdedigingsmeganisme wat toegepas word 

wanneer eie gevoelens te moeilik is om te aanvaar.  Oaklander (1988:193)  

sluit hierby aan deur op te merk dat projeksies ’n belangrike hulpmiddel in die 

terapeutiese proses is aangesien dit die uiting van emosies vergemaklik.  

Die geleentheid vir projeksie word gebied deur middel van spelterapeutiese 

tegnieke waartydens ‘n voorgrondbehoefte geprojekteer kan word en dan ook 

terapeuties aangespreek kan word (Croucamp, 2004:99).  Verskillende 

spelterapietegnieke soos sandbak, teken en klei kan ook gebruik word om die 

ouer en die adolessent tydens diadiese Gestaltspelterapie aan te moedig om 

gevoelens te projekteer (cf. Van der Merwe, 2006:79).   
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Schoeman (2004:165) identifiseer die volgende doelwitte van projeksies wat 

vervolgens binne die konteks van die studie bespreek sal word: 

• Bewuswording van die hier-en-nou moet aangemoedig word ten einde 

die ouer en die adolessent in staat te stel om bewus te raak van 

huidige gevoelens. 

• Selfgroei en ontwikkeling word gestimuleer wanneer die ouer en die 

adolessent die projeksies wat hulle gemaak het kan eien.  Dit wil sê 

die ouer en die adolessent raak bewus van aspekte in hulle projeksies 

waarmee hulle kan identifiseer en wat vir hulle belangrik is.  Die 

eiening van die projeksie word ook as die begin van die helingsproses 

beskou. 

• Die ouer en adolessent verkry deur middel van projeksies die 

geleentheid om onvoltooidhede en trauma van die verlede te verwerk 

deur daarvan bewus te raak, dit te aanvaar, te hanteer en te verwerk.   

 

4.3.2.5  Oorweging van alternatiewe 

Tydens die terapeutiese proses raak die ouer en die adolessent bewus van 

sekere probleme en tydens hierdie fase van die Schoeman-model is dit die 

taak van die terapeut om as fasiliteerder op te tree sodat oplossings of 

alternatiewe oplossings vir die probleme gegenereer moet word (cf. 

Schoeman, (2004:177).  Volgens Schoeman (2004:177) word die verlede, 

hede en toekoms in ag geneem wanneer die alternatiewe oorweeg word.  Die 

ouer en adolessent kan dus kyk na hoe ’n geïdentifiseerde probleem in die 

verlede hanteer is, hoe dit op hierdie stadium hanteer word en hoe dit in die 

toekoms hanteer kan word.  By diadiese Gestaltspelterapie lei die oorweging 

van alternatiewe tot ’n beter insig in mekaar se manier van optrede, dus van 

mekaar se prosesse (verwys 4.3.2.3).  ’n Keuse kan dan uitgeoefen word ten 

opsigte van die alternatief wat oorweeg word en verantwoordelikheid word 

geneem vir die keuse wat gemaak is. 

 

Die oorweging van alternatiewe kan by diadiese Gestaltspelterapie ook 

beskou word as ’n onderhandelingsproses soos toegepas by die Aktiewe-

Georiënteerde model van Filiale terapie ( cf. Brown, 2005:65).  Hiervolgens 
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moet die verskillende menings oorweeg word en daar word gefokus op die 

vaslegging van luistervaardighede (cf. Brown, 2005:65).  Die terapeut kan ook 

deur middel van rollespel die ouer en adolessent die geleentheid bied om die 

alternatiewe in te oefen soos dit gedoen word by Ouer-kind Interaksieterapie, 

wat die toepassing daarvan kan vergemaklik (cf. Hembree-Kigin & McNiel, 

1995:11).   

 

4.3.2.6  Klarifikasie 

Schoeman (2004:178) beskou klarifikasie as ’n belangrike stap in die 

terapeutiese proses, want dit verskaf ’n sin van veiligheid en verhoed die 

ontwikkeling van skuldgevoelens.  Die terapeut poog om deur middel van 

klarifikasie die gebeure tydens die terapeutiese proses meer verstaanbaar  vir 

die ouer en die adolessent te maak.  Die terapeut kan hier ook as ’n bron van 

inligting oor die ontwikkelingsproses van die adolessent optree en dit vir die 

ouer en die adolessent moontlik maak om ’n begrip te ontwikkel oor die 

voorkoms van sekere emosies en optrede. By Filiale terapie (cf. Brown, 2005) 

en Ouer-kind Interaksieterapie (cf. Herschel & McNeil, 2005:86)  word daar 

ook op hierdie wyse noodsaaklike ontwikkelingsinligting verskaf  ten einde 

ouers op te lei ter bemeestering van die eise van ouerskap.  Tydens 

klarifikasie wat op die gepaste tye regdeur die terapeutiese proses plaasvind, 

sal die terapeut dus poog om die ouer en die adolessent tot beter insig te lei 

ten opsigte van hulleself en hulle verhouding.   

 

4.3.2.7   Bemagtiging 

Volgens Plug et al. (1997:39) verwys bemagtiging na die proses waardeur 

individue, groepe en gemeenskappe beheer oor hulle lewe en welsyn verkry.  

Bemagtiging in die diadiese Gestaltspelterapieproses verskaf dus aan die 

ouer en adolessent die geleentheid om tot die besef te kom dat hulle self 

verhoudingsprobleme kan aanpak en oplos en so beheer oor hulle lewe 

verkry.  Die terapeutiese proses verskaf aan die ouer en die adolessent die 

geleentheid om van hulle eie en mekaar se sterkpunte bewus te raak en die 

terapeut fasiliteer die proses waardeur hulle ondersteun word om die 

sterkpunte te benut om oplossings te kry. Die diadiese 

Gestaltspelterapeutiese proses kan as bemagtigend beskou word aangesien 
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daar gepoog word om die ouer en die adolessent se vertroue in hulleself, in 

mekaar asook in die verhouding te herstel.  Dit stem ooreen met Theraplay 

waar daar gepoog word om beide die ouer en die adolessent se selfbeeld te 

verhoog deur die verbetering van gehegtheid en vertroue in mekaar asook die 

verskaffing van uitdagings (Munns, 2005:30;35).   

 

4.3.2.8  Evaluering 

 Volgens Schoeman (2004:180) verskil die wyse waarop terapeute die 

terapeutiese proses evalueer.  Van der Merwe (2006:81) beskou dit as ’n 

deurlopende proses waartydens die terapeut die terapeutiese proses evalueer 

en hiervolgens vasstel of daar tydens die proses gevorder is. Dit kan 

vasgestel word deur te let op aspekte soos die gemaklikheid van die ouer en 

die adolessent tydens die terapie, bereidheid om sienswyses en emosies te 

deel asook die aard van die terapeutiese verhouding.  ’n Vrymoedige, 

openlike gesprek aan die einde van elke sessie tussen die betrokkenes kan 

ook as evaluering beskou word.  Weens die verkennende aard van hierdie 

navorsing is daar aan die ouer en die adolessent die geleentheid gebied om 

aan die einde van die diadiese Gestaltspelterapeutiese proses ’n aanduiding 

te verskaf oor hoe hulle die proses ervaar het.   

 

4.3.2.9  Selfvertroeteling 

Volgens Oaklander (in Blom, 2006:151) beteken selfvertroeteling dat kinders 

gehelp moet word om dele van hulleself waarvan hulle nie hou nie te aanvaar 

sodat dit kan lei tot integrasie van die verskillende aspekte van die self.  Die 

kind moet dus leer om haarself te aanvaar en te vertroetel en so ’n eie beheer 

in stand te hou.  Dit beteken onder meer dat die kind in staat moet wees om 

haarself te vergewe en ook bewus te wees van verskillende maniere van 

optrede in haar eie lewe (Blom, 2006:151).  Volgens die navorser moet ’n 

ouer en adolessent by diadiese Gestaltspelterapie ook gehelp word om 

behalwe mekaar en hulleself, ook aspekte van die verhouding wat lei tot 

konflik te aanvaar.  Die adolessent moet aanvaar dat die ouer reëls moet 

toepas en die ouer moet aanvaar dat die adolessent meer vryheid nodig het.  

Schoeman (2004:180) beskryf vertroeteling ook as gedrag wat ’n 

weerspieëling is van omgee en ’n persoon waardevol laat voel.  By diadiese 
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Gestaltspelterapie moet die ouer-adolessent verhouding self ook gekoester 

word deur kwaliteit tyd saam te spandeer en mekaar in ag te neem of deur 

middel van die inisiëring van verrassings en pret met die terapeut as 

fasiliteerder, soos wat dit toegepas word in Theraplay (cf. Munns, 2005:40).   

 

4.3.2.10  Terminering 

Dit is volgens Blom (2006:176) belangrik dat die terapeutiese proses op die 

regte wyse afgesluit word.  By diadiese Gestaltspelterapie moet die ouer en 

die adolessent vir die afsluiting voorberei word en Oaklander (in Blom, 

2006:176) stel voor dat daar tydens die laaste sessie ’n gesprek plaasvind oor 

wat plaasgevind het tydens die vorige sessies.  By diadiese 

Gestaltspelterapie kan daar ook vir die ouer en adolessent die geleentheid 

gebied word om individueel by ‘n afsluitingsessie betrokke te wees.     

 

Die terapeutiese proses van die Schoeman-model is ’n deurlopende proses.  

Volgens Schoeman (2004:118) vind die verskillende aspekte nie noodwendig 

plaas in ’n spesifieke volgorde nie, maar die verskillende aspekte vorm ’n deel 

van die volledige uitkoms.  So vind die bou van ’n terapeutiese verhouding 

deurlopend plaas en nie slegs tydens die eerste sessie nie.  Ander aspekte 

soos sensoriese kontak, projeksies, oorweging van alternatiewe en 

klarifikasies word ook toegepas volgens die ontwikkeling van die terapeutiese 

proses.  Na elke sessie vind daar terminering plaas, dus ’n samevatting van 

gebeure tydens die sessie en die ouer en adolessent word ingelig oor 

wanneer die laaste sessie sal plaasvind (Schoeman, 2004:118).   

 

4.4 SAMEVATTING 
Theraplay, Filiale terapie, Ouer-kind Interaksieterapie en diadiese 

Ontwikkelingspsigoterapie word as wyses om die gehegtheid tussen die ouer 

en die adolessent te versterk en die verhouding te bevorder bespreek.  Die 

diadiese beginsels afkomstig vanuit genoemde soorte terapie dien ook as ‘n 

agtergrond vir die toepassing van diadiese Gestaltspelterapie ter bevordering 

van die I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent.  Die diadiese 

Gestaltspelterapie word uitgevoer volgens die tien aspekte van die 

Schoeman-model  en die toepassing daarvan sal vervolgens bespreek word.   
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HOOFSTUK 5 

EMPIRIESE NAVORSING 

 

5.1 INLEIDING 
Die doel van hierdie navorsingstudie was daarop gerig om ’n verkennende en 

beskrywende ondersoek (verwys 1.5.3) te doen na die benutting van 

Gestaltspelterapie ten einde ’n I-Thou verhouding tussen die ouer en die 

adolessent te bevorder.  ’n Literatuurstudie (verwys Hoofstuk 2) het die 

problematiese aard van ouer-adolessent verhoudinge in die hedendaagse 

samelewing (cf. Melman et al., 2007:18), asook die belangrikheid van 

gehegtheid bevestig (cf. Pao, 1996:23).  Soos reeds in 1.2 uitgelig, lei die 

afwesigheid van gesonde verhoudinge volgens Brendtro en Long (2005:2) en 

Taffel (2005:12) tot emosionele probleme by kinders, tot skadelike konflik 

tussen ouers en adolessente asook tot die ontwrigting van die ontwikkeling 

van ’n eie identiteit (Pao, 1996:1).  ’n Verdere in-diepte literatuurstudie 

(verwys Hoofstukke 3 & 4) is ook tydens hierdie navorsing gedoen oor die I-

Thou filosofie, die Gestaltbenadering, diadiese terapie en die Schoeman-

model as ’n Gestaltspelterapeutiese model.   

 

In hierdie hoofstuk word daar ’n beskrywing gegee van die inligting wat 

ingesamel is deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude, wat die vorm 

van diadiese Gestaltspelterapie aangeneem het.  Aanvanklik is twee ouer-

adolessent pare of diades gekontrakteer om aan die navorsing deel te neem, 

maar in die lig van die beperkte omvang van hierdie studie, word die 

terapeutiese proses van slegs een diade bespreek.  Ten eerste word 

agtergrondinligting verskaf van die ouer-adolessent diade en daarna volg ’n 

bespreking van die verloop van die terapeutiese proses met verwysing na die 

bevordering van die I-Thou verhouding tydens die terapeutiese proses.  Na 

afloop hiervan vind ’n meer breedvoerige evaluering teen die agtergrond van 

die Schoeman-model plaas ten opsigte van die benutting van die 

Gestaltspelterapeutiese proses ten einde ’n I-Thou verhouding tussen die 

ouer en die adolessent te bevorder. 
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5.2 EMPIRIESE INLIGTING VANUIT DIE GEVALLESTUDIE 
5.2.1 Agtergrondinligting: Annie en Janette3 

Ten einde deelnemers vir die studie te vind is ’n advertensie geplaas waar 

ouers en adolessente genooi is om aan die studie deel te neem (verwys 

Bylaag 1).  Die eerste ouer-adolessent diade wat die navorser genader het in 

reaksie op die advertensie was Annie, die moeder en Janette,  haar 18-jarige 

dogter.  Tydens ’n onderhoud met Annie is die volgende inligting bekom:  

Annie is vier jaar na die afsterwe van haar eerste eggenoot, Chris, met haar 

huidige eggenoot, Jan getroud.   Janette is uit die eerste huwelik gebore en 

was agt jaar oud toe haar vader, Chris, oorlede is.  Janette het ook ’n broer, 

Kobus, wat drie jaar jonger is as sy.  Volgens Annie ondervind sy en Janette 

verskeie verhoudingsprobleme en lei die meeste van hulle gesprekke tot 

konflik.  Die volgende aspekte is geopper: 

• Die aanpassing van Janette in die hersaamgestelde gesin; 

• Janette wat nie Annie se reëls nakom nie byvoorbeeld dat Janette 

plekke besoek wat sy nie mag besoek nie; en 

• Janette se onvermoë om haar skoolwerk en haar gewigprobleem 

doeltreffend aan te pak (moeder se siening). 

 

Annie lig die navorser ook in dat Janette tydens ’n vorige geleentheid reeds 

terapie moes ontvang omdat sy probleme ervaar het om haar vader se dood 

te verwerk. Die navorser het vir Annie aanbeveel dat sy en haar dogter vir 

gesamentlike terapie inskakel, waartydens daar gepoog sal word om 

omstandighede te skep waartydens die moeder en dogter mekaar beter kan 

leer ken en so hulle verhouding verbeter. 

 

Die doel van hierdie eerste onderhoud met die ouer was om 

agtergrondinligting te bekom, maar ook om aan die ouer die terapeutiese 

proses te verduidelik.  Annie is ingelig dat daar gefokus sal word op die ouer- 

adolessent verhouding.  Die navorser het nie ’n onderhoud gehad met Janette 

voor die aanvang van die sessies nie.  Die navorser beskou dit as ’n leemte 

                                                 
3 Skuilname sal gebruik word vir die moeder en dogter, Annie en Janette asook ander familielede ten 
einde hulle privaatheid te beskerm. 
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aangesien dit daartoe gelei het dat slegs die moeder se persepsie ten opsigte 

van die moeder en dogter se verhouding tot die beskikking van die navorser 

was.  Alhoewel die navorser nie ’n gesprek met Janette gehad het nie is sy 

deur haar moeder asook tydens die eerste sessie ingelig waaroor die studie 

gaan.  Tydens die tweede gevallestudie (wat soos reeds aangedui nie hier 

bespreek word nie) is daar egter voor die aanvang van die sessies ’n 

individuele onderhoud  met beide die ouer en die adolessent gevoer. 

 

Jacobs (1995:63) beskryf die I-Thou terapeutiese verhouding as “… no desire 

to ‘change’ patients, only to understand their existence and to ‘meet’ them.”.    

Daar is dus tydens hierdie studie ook opgetree sonder spesifieke verwagtinge 

tydens ’n terapeutiese proses waar duidelike resultate nie altyd sigbaar was 

nie.  Ten einde die I-Thou verhouding tussen Annie en Janette te bevorder, is 

tydens die proses aan die deelnemers die geleentheid gebied om ten spyte 

van verskeie onderlinge probleme, bewus te raak van hulle eie en mekaar se 

prosesse, asook die verskeie fasette van hulle verhouding. 

 

5.2.2 Verloop en ontleding van terapie 
5.2.2.1  Sessie een 

Lampert (2003:9) verwys na die terapeutiese verhouding as die I-Thou 

verhouding en beskou dit as “... the single most important factor in promoting 

healing”.  Die navorser het regdeur die terapeutiese proses op die daarstelling 

van so ‘n terapeutiese verhouding tussen die navorser en die deelnemers  

gefokus (verwys 4.3.2.1).  Die I-Thou terapeutiese verhouding het die 

grondslag vir die ontdekking van mekaar se prosesse gelê en volgens 

Schoeman (2004:155) lei so ’n verhouding tot die ontwikkeling van ’n beter 

onderlinge begrip en insig tussen die betrokke partye.  

Met die aanvang van die sessie het die navorser aan die deelnemers die 

geleentheid gebied om ’n insident wat duidelik op albei se voorgrond was en 

plaasgevind het by die koshuis waar Janette loseer, te bespreek.  Die 

navorser is meegedeel dat Janette die vorige aand ‘n koshuisreël oortree het 

omdat ’n vriendin na die toegelate tyd in haar kamer was om probleme wat sy 
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(die vriendin) het met Janette te bespreek.  Janette is hierna deur die hoof 

ingeroep om die situasie te verduidelik. 

 

Tydens die gesprek wat hieroor gevolg het, was dit duidelik dat Annie en 

Janette probleme wat opduik op verskillende wyses hanteer.  Janette luister 

graag na ander se probleme en help graag mense terwyl Annie meer taak-

georiënteerd optree en dadelik tussen reg en verkeerd onderskei.  Verder 

vereis sy dat haar kinders haar dadelik sal nader indien hulle ’n probleem het.  

Janette het egter haar moeder daarop gewys dat sy eers die geleentheid wil 

hê om self probleme wat sy ervaar op te los.  McConville (2007:6) bevestig so 

’n behoefte by adolessente naamlik die behoefte dat erkenning gegee word 

aan hulle menings en wyse van optrede.  Janette maak onder meer die 

opmerking dat sy tot die besef gekom het dat sy oor die algemeen tevrede is 

met hoe sy haar vriendin se probleem hanteer het.  Die navorser is van 

mening dat hierdie besef ’n bemagtigende ervaring (verwys 4.3.2.6) vir 

Janette was wat moontlik ook tot ’n meer ontvanklike ingesteldheid kan lei vir 

die bevordering van ’n I-Thou verhouding met Annie.  

 

Met hierdie bespreking het die deelnemers die geleentheid gehad om oor  eie 

ervaringe, sieninge en gebeurtenisse te praat.  Soos reeds in 4.2.4 aangedui 

is, word daar deur middel van so ’n intersubjektiewe ervaring binne die veilige 

terapeutiese omgewing bewus geraak van die dieper betekenisse van 

gebeure. Hughes (2007:98) verwys verder ook hierna as 

affektiewe/reflektiewe dialoog en volgens Blumenthal (2007:14) verskaf 

sodanige dialoog ruimte vir die totstandkoming van ‘n I-Thou verhouding 

tussen die ouer en adolessent.  

 

Na afloop van bogenoemde bespreking is die deelnemers gevra om 

gesamentlik ’n familieboom te teken.  Vanuit die gesprek rondom die 

familieboom het komplekse familieverhoudinge na vore gekom waar Janette 

onder meer genoem het dat dit vir haar moeilik is om met haar stiefvader 

(Jan) se familie oor die weg te kom.  Sy dui egter aan dat sy bereid is om te 
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probeer om met Jan se familie oor die weg te kom.  Annie het ook aangedui 

dat sy dit moeilik vind om met Jan se kinders oor die weg te kom.  Albei het 

tydens hierdie bespreking bewus geraak van verskillende probleme in die 

familieverhoudinge.  Volgens die navorser kon dit ook aan Annie en Janette 

meer insig verskaf ten opsigte van die problematiese aard van hulle eie 

verhouding, maar ook insig vir mekaar se gevoelens jeens Jan se familie.  

Tydens die bespreking het dit ook na vore gekom dat Janette kreatief is en 

Annie perfeksionisties is.  Annie het Janette onder meer gekritiseer oor haar 

spelfoute asook haar manier van teken.      

 

Ten einde aan die deelnemers die geleentheid te bied om verder bewus te 

raak van hulle onderskeie prosesse (verwys 4.3.2.3) asook om onderskeidelik 

hulle  emosionele bewustheid (verwys 4.3.2.2) te verhoog, is hulle gevra om 

terug te dink aan hulle kinderjare toe hulle drie tot twaalf jaar oud was.  Hulle 

is ook gevra om te dink aan goeie asook moeilike gebeurtenisse en dit met 

mekaar te deel.  Hughes (2007:133) moedig die deel van gebeure vanuit die 

ouer se verlede aan, aangesien dit ’n aanduiding verskaf van die ouer se 

gehegtheidsfigure.  Dit toon ook ooreenkomste tussen gebeure in die verlede 

en hede waarby hulleself en hul kinders betrokke is. 

 

Volgens Annie was “...daar nie regtig iets snaaks...” in haar kinderjare nie. 

Haar vader was ’n visserman wat dikwels weg was van die huis en haar 

moeder ’n perfeksionis wat altyd by die huis was.  Sy was van mening dat 

baie van haar moeder se obsessies en maniere van optrede afkomstig was 

van haar eie moeilike kinderjare.  Volgens Annie moes hulle kinders 

“...heeltyd in hulle spoor trap...”.  Alhoewel sy haar moeder nie as ‘n 

liefdevolle mens beskou het nie, het hulle geen fisiese tekortkominge gehad 

nie.  Haar herinneringe aan haar vader is dat hy altyd ’n goeie bron van 

ondersteuning was, ook in latere jare na haar eerste man (Chris) se dood.  

Tydens haar kinderjare is vriende van hulle gesin se kind ook oorlede en sy is 

van mening dat dit ’n invloed op haar gehad het.  Annie het tydens die 

gesprek oor hierdie tydperk ook tot die besef gekom dat sy, soos haar 
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moeder, nie “baie gevoelvol” is wat betref fisiese kontak nie, maar dat Janette 

wel is.  Annie ervaar egter dat Janette nie op hierdie stadium van hulle 

verhouding gevoelvol teenoor haar (Annie) optree nie en meld in die verband: 

“...haar soene en drukke het opgedroog...”.  Annie het grappenderwys gesê 

dat die rede vir Janette se vermyding van kontak moontlik haar rookgewoonte 

is.   

 

Vir Janette was die moeilikste gebeurtenis tydens die betrokke tydperk haar 

vader se dood toe sy agt jaar oud was en ook later haar oupa se dood.  Annie 

het bygevoeg dat dit ook vir Janette moeilik was toe Jan deel van hulle lewe 

geword het toe Janette tien jaar oud was.  Janette het hiermee saamgestem.  

Sy kon egter ook goeie dinge vanuit hierdie tydperk onthou byvoorbeeld dat 

daar minder reëls en roetine was, aangesien Annie gewerk het.  Volgens 

Janette kon “...jy doen wat jy wil, binne perke...” in hierdie tyd.  Annie het dit 

egter as ’n moeilike tyd beleef,  aangesien sy voel dat sy alles vir die kinders 

gegee het en ’n front voorgehou het dat sy in staat was om alles te hanteer.  

Die navorser is van mening dat die deelnemers met die deel van onderlinge 

ervaringe meer bewus geraak het van ’n inherente behoefte aan mekaar wat 

bevorderlik is vir die I-Thou verhouding.  Volgens Blumenthal (2007:14) word 

daar tydens die terapeutiese proses waar beide die ouer en die kind betrokke 

is juis gestreef na hierdie bewuswording.  

 

Volgens Hughes (2007:3) is dit belangrik om die terapeutiese proses van 

diadiese ouer-adolessent terapie in ’n avontuurlike proses te omskep (verwys 

4.2.4).  Op hierdie wyse word die omstandighede geskep om aan beide die 

ouer en die adolessent die geleentheid te bied om ’n nuuskierigheid te 

ontwikkel om mekaar werklik te leer ken.  Die navorser het daarom aan Annie 

en Janette ’n verdere geleentheid gebied om mekaar se unieke proses en 

wyse van optrede te ontdek.  Met hierdie aktiwiteit is onder meer bepaal of die 

deelnemers bewus is van wat die ander se gunsteling kleur, gunsteling 

manier van vakansie hou, gunsteling tydverdryf ensovoorts is.  Annie en 

Janette het die oefening geniet en uitgevind dat hulle mekaar redelik goed 
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ken asook dat hulle soms sieninge deel.  Die ervaring was volgens die 

mening van die navorser bevorderlik vir die I-Thou verhouding tussen Annie 

en Janette aangesien beide van verskille asook ooreenkomste in hulle 

prosesse bewus geraak het.     

 

Ten einde Annie en Janette te bemagtig, het hulle die geleentheid gekry om 

mekaar se sterkpunte asook hul eie sterkpunte te identifiseer. Janette het 

haar moeder, asook haarself as liefdevol beskryf.  Annie het Janette as 

saggeaard beskryf en haarself as verantwoordelik.  Die ontwikkeling van so ‘n 

eie onafhanklike selfidentiteit is volgens Buber (in Harvey, 1976:17) ook deel 

van die ontwikkeling van ’n I-Thou verhouding (verwys 3.2.1). 

 

Schoeman (2004:180) beskou selfvertroeteling as ’n afronding van die sessie 

ten einde die sessie op ’n positiewe wyse af te sluit (verwys 4.3.2.9).  Die 

navorser het daarom aan die einde van die sessie aan Annie en Janette ‘n 

aandenking gegee om hulle te herinner aan dit waarmee hulle besig is, 

naamlik die versterking van hulle verhouding.  Annie het ‘n yskasmagneet 

gekry en Janette het ‘n uitveër gekry wat sy in haar potloodsakkie kan sit.    

 

5.2.2.2  Sessie twee 
Met die aanvang van hierdie sessie is Annie en Janette genooi om hulle 

slegte en goeie ervaringe van die week met mekaar te deel.   Volgens Janette 

was daar nie regtig iets slegs om te deel nie.  Volgens Annie was die vorige 

Sondag onaangenaam omdat daar ’n Wiskunde-taak van Janette voltooi 

moes word en as gevolg daarvan was  Annie van mening dat Janette nie haar 

verantwoordelikheid nagekom het nie.  Alhoewel Annie ontevrede gevoel het 

omdat Janette nog nie gewig verloor het nie – iets wat sy as ’n vereiste gestel 

het vir die aankoop van ’n matriekafskeidrok, het beide die soektog na ‘n  

matriekafskeidrok as aangenaam ervaar.  Tydens die gesprek het Janette nie 

haar gevoelens duidelik hieromtrent gewys nie, maar dit het vir die navorser 

voorgekom asof hulle perspektiewe omtrent aspekte soos 
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skoolverantwoordelikhede en gewigsverlies verskil.  Die navorser het hulle 

van hulle verskillende sienswyses asook van die eenrigtingkommunikasie 

bewus gemaak.  Joyce en Sills (2003:28) beskryf bewusmaking as een van 

die belangrikste take van ’n terapeut.  Volgens Yontef (2003:21) beklemtoon 

bewustheid opregtheid en teenwoordigheid wat tot ’n houding of ingesteldheid 

aanleiding gee wat bevorderlik is vir die daarstelling van ‘n I-Thou 

terapeutiese verhouding (verwys 3.3.2).  Deur die deelnemers bewus te maak 

van verskillende sienswyses het die navorser ten doel gehad om ’n I-Thou 

terapeutiese verhouding daar te stel ten einde geleenthede te skep vir ‘n 

eerlike, opregte I-Thou ouer-adolessent verhouding.       

 

Gesien in die lig van die feit dat bewustheid bydra tot die daarstelling van ’n I-

Thou verhouding, het die navorser verdere geleenthede vir bewuswording 

geskep en veral vir sensoriese bewustheid.  Volgens Oaklander (1988:109) 

word ’n persoon in kontak gebring met die self asook die wêreld daarbuite juis 

deur die versterking van sensoriese bewustheid (verwys 4.3.2.2).  Ten einde 

sensoriese bewustheid by die deelnemers te verhoog, is die Huis van Sintuie 

oefening (verwys Bylaag 3) gedoen wat baie positief deur Annie en Janette 

ervaar is.  Volgens Annie het sy die aktiwiteit geniet en merk die volgende 

hieroor op:  “Ek kry min die geleentheid kry om so ’n tipe stilte en rustigheid te 

beleef”.  Dit wil voorkom asof die ervaring van hierdie aktiwiteit vir Annie en 

Janette in kontak gebring het met hulle self, wat aanleiding gegee het tot die 

verhoging van bewustheid asook die daarstelling van die toepaslike 

ingesteldheid  ter bevordering van die I-Thou verhouding.   

 

Die deelnemers het ook die geleentheid gehad om verder bewus te raak van 

hulle onderskeie en mekaar se prosesse deur gebruik te maak van 

vraekaarte.  Annie en Janette is gevra om kaarte te kies en hulle antwoorde 

met mekaar te deel.  Die vrae en antwoorde was soos volg: 
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Janette Annie 

Vraag: 

As jy vir jou ouers kan raad gee 

hoe hulle beter ouers kan wees, 

watter raad sal jy gee? 

Vraag: 
Vertel vir my die dinge wat jou 

die kwaadste maak. 

Antwoord: 
“Ouers moet  kinders meer 

vertrou.” 
Antwoord: 

Annie beskou aspekte van haar 

verhoudinge met haar kinders 

as bron van woede, 

byvoorbeeld indien hulle nie 

doen wat van hulle verwag 

word nie. 

Vraag: 
As jy kan wens iets moet gebeur, 

wat sal jy wens? 
Vraag: 

Wat is die lekkerste van skool, 

wat is die slegte van skool? 

Antwoord: 
“Dat ek die regte besluite moet 

neem vir my optrede.” 
Antwoord: 

Skool was nie vir Annie lekker 

nie en sy het ’n vrees gehad vir 

mondelinge. 

Vraag: 
Vertel my van die stoutste ding 

wat jy nog gedoen het. 
Vraag: 

Wil jy eerder geen reëls hê nie 

of die reëls wat nou in jou lewe 

geld? 

Antwoord: 
“Ek lag vir stoute dinge, maar 

doen nie eintlik mee nie.” 
Antwoord: 

Annie verkies die reëls in haar 

lewe, asook die roetine en sy 

beskou dit as deel van haar 

persoonlikheid. 

 

Vir die verdere verhoging van bewustheid is kleurkaarte (verwys Bylaag 4) 

gebruik.  Die navorser het  die doel van die kleurkaart aan Annie en Janette 

verduidelik.  Daar is besluit dat die eerste twee kleure tydens hierdie sessie 

gedoen sal word.  Annie en Janette is versoek om die kleur met ’n spesifieke 

emosie te assosieer en daarna aan ‘n gebeurtenis of ondervinding te dink wat 

daarmee verband hou.   

 

Volgens Janette was dit vir haar moeilik om die kleur swart aan ’n spesifieke 

emosie te koppel, omdat sy dit as ‘n “mutual” kleur beskou.  Hieruit volg ’n 

gesprek wat wys op Janette se ontevredenheid omdat haar moeder haar 

swart naellak weggegooi het.  Janette het die kleur grys met skaamheid 
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asook teruggetrokkenheid geassosieer.  Volgens haar kom meisies wat grys 

dra skaam voor, maar hulle sal moontlik oorboord gaan op ’n partytjie.  Annie 

het swart met die dood, hartseer en rou geassosieer, maar sy hou daarvan 

om die kleur te dra en voel goed daarin.  Annie het grys beskryf as ‘n “nie-

kleur” of vaal.  Hierop het Janette gereageer: “Dit is dan amper soos oom Jan” 

-  (haar moeder se man).  Beide het die humor daarin gesien, saam daaroor 

gelag en Annie het besluit dat sy van vaal hou.  Volgens Verwoerd (in Jacobs, 

2007:39) kan erns ook as ’n deel van humor beskou word en Jacobs 

(2007:41) beskryf die toepassing van humor ook as ’n 

verdedigingsmeganisme.  Moontlik word humor deur Janette aangewend om 

spanning te verlig of ook as ’n wyse om dinge te sê wat sy nie eintlik mag sê 

nie.  Livingstone (in Jacobs, 2007:46) beklemtoon egter die helende aard van 

humor.  Die navorser is van mening dat die humor wat voortspruit uit dialoog 

tydens die diadiese terapeutiese proses, bevorderlik is vir ’n I-Thou 

verhouding tussen die deelnemers.   

   

Ter afsluiting van die sessie en ook om as bemagtiging (verwys 4.3.2.7) te 

dien, het Annie en Janette weer die geleentheid gekry om by mekaar ’n goeie 

eienskap van mekaar te identifiseer.  Janette het haar moeder as uitdagend 

beskryf en Annie het na Janette verwys as  ’n mens-mens en ‘n gevoelvolle 

persoon.  Die navorser het ook deur middel van die identifisering van 

sterkpunte gepoog om ’n ingesteldheid van welwillendheid teenoor mekaar 

aan te moedig.  Welwillendheid word deur Buber (in Smit, 1987:25) as ’n 

kenmerk van die I-Thou verhouding beskou (verwys 3.2.1).    

 

Tydens die afsluiting van die sessie twee het die navorser ook vir Annie en 

Janette versoek om tydens die daaropvolgende week vir mekaar ’n verrassing 

te beplan wat gebaseer is op liefde, maar wat hulle eers met mekaar mag 

deel tydens die aanvang van die volgende sessie.  Die doel van hierdie 

opdrag is geskoei op ’n beginsel wat by Theraplay toegepas word waar 

verrassings en pret as deel van die terapeutiese proses beskou word ten 

einde die deelnemers se belangstelling te behou en moontlike spanning te 
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verlig (cf. Munns, 2005:40).  So ’n handeling kan ook as selfvertroeteling 

(verwys 4.3.2.9) beskou word.  

 

5.2.2.3  Sessie drie 

Die navorser is twee dae voor die sessie deur die moeder gekontak 

aangesien sy gefrustreerd was omdat sy nie ‘n verandering in Janette se 

gedrag ten opsigte van skoolwerk sien nie, asook nie samewerking ten 

opsigte van haar gewigsverlies nie.  Die navorser het begrip getoon en 

geantwoord dat hierdie aspekte tydens die terapie bespreek kan word.  

Hughes (2007:98) beklemtoon die feit dat ’n terapeut met begrip, asook ’n nie-

veroordelende empatiese ingesteldheid teenoor die kliënt moet optree. 

  

Met die aanvang van die sessie is die deelnemers gevra om hulle verrassing 

met mekaar te deel, soos daar ooreengekom is tydens die vorige sessie.  

Janette het vergeet van die verrassing (moontlik omdat dit eksamen was) en 

dit het voorgekom asof Annie verwag het dat Janette haar verrassing sal 

vergeet.  Annie was opgewonde om haar verrassing vir Janette te wys.  Dit 

was kolwyntjies met strooisuiker op.  Op die een kolwyntjie is ’n voetjie versier 

en volgens Annie verteenwoordig dit haarself aangesien sy van mening is dat  

sy “altyd die regte pad aandui”.  Op die ander kolwyntjie was ’n skoenlapper 

versier en dit assosieer sy met Janette wat haarself gereedmaak om die 

wêreld in te gaan.  Dit het vir die navorser voorgekom asof Annie haar 

gevoelens dat sy (Annie) die persoon is wat die rigting behoort aan te dui deur 

middel van die verrassing geprojekteer het. Tydens hierdie vertelling het 

Janette geamuseerd voorgekom.  Moontlik het Janette nie die boodskap wat 

haar moeder probeer oordra het ernstig opgeneem nie.  Die navorser het 

Annie se verrassing ook as ’n toonbeeld van die paradoksale aard van die 

ouer-adolessent verhouding beskou (verwys 1.2), dit wil sê die adolessent se 

strewe na onafhanklikheid en die ouer se verlies aan intimiteit en beheer wat 

dikwels bydraend is tot problematiese verhoudinge (cf. Le Blanc, 2001:4).   
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Na afloop hiervan het die navorser dit goed gedink om weer met die 

deelnemers te bevestig dat die fokus van die terapie die ouer-adolessent 

verhouding is.  Die navorser wou op hierdie wyse oordra dat daar nie 

noodwendig aandag geskenk sal word aan skolastiese probleme en 

gewigsverlies nie soos geopper deur die moeder nie, maar eerder op die 

herstel van hulle verhouding soos aanvanklik ooreengekom.  Die uitnodiging 

is ook aan hulle gerig dat indien een van hulle voel dat sekere aspekte van ’n 

meer persoonlike aard individueel afgehandel moet word, dit gedoen kan 

word.  Die navorser het dus beklemtoon dat die doel van die terapie nie 

noodwendig is om bestaande probleme op te los nie, maar wel om die 

verhouding te bevorder en hulle op hierdie wyse in staat te stel om self 

probleme wat tussen hulle voorkom op te los.   

 

Die navorser het aan Annie en Janette verder die geleentheid gebied om hulle 

eie prosesse (en op so ’n wyse ook mekaar se prosesse) te leer ken deur 

middel van die roosboomtegniek (verwys Bylaag 3).   Na afloop hiervan is 

hulle gevra om hulle tekeninge met mekaar te deel.   

 

Annie se roosboom (verwys Bylaag 5) staan eenkant en alleen en sy beskryf 

dit as:  “Dis ’n stewige boom met stewige takke en goeie blare, maar min 

vrugte en blomme.  Alles is in hom, maar hy blom nie soos hy moet nie”.  

Annie beskou laasgenoemde opmerking as ’n aanduiding dat daar ook nie 

geleentheid sal wees vir verdere groei nie.  Op die vraag of sy met sekere 

aspekte van die tekening kan assosieer, het Annie geantwoord dat sy ook so 

alleen voel.  Volgens haar voel sy alleen veral ten opsigte van die grootmaak 

van die kinders asook die hantering van hulle probleme.  Sy is egter nie op 

hierdie stadium bang vir die toekoms nie, aangesien sy weet dat haar man 

haar ondersteun.   

 

Volgens Janette het haar roosboomtekening (verwys Bylaag 6) haar laat terug 

dink aan hulle huis in die dorp, voor haar moeder met Jan getroud is.  Haar 

roosboom is ’n bos (sy beskou dit nie regtig as ’n roosboom nie), met klein 



 93

pers blommetjies asook dorings wat die blommetjies beskerm.  Die bos staan 

verder op ’n veilige plek waar groot bosse dit nie kan bedreig nie.  Volgens 

Janette is dit ‘n goed ontwikkelde bos wat kan oorleef.  Ten opsigte van 

haarself merk sy op dat sy ook veilig en onafhanklik voel en daarvan oortuig is 

dat sy na haarself kan kyk.   

 

Dit is duidelik dat die deelnemers tydens die bespreking van sekere aspekte 

van hulleself en van mekaar bewus geraak het.  Soos reeds genoem (verwys 

3.3.2) dra bewuswording by tot die totstandkoming van ’n I-Thou verhouding 

en die navorser is daarom van mening dat hierdie aktiwiteit bygedra het tot ’n 

beter begrip vir mekaar en die bevordering van die I-Thou verhouding.   

 

Na afloop van hierdie bespreking is aspekte soos die invloed van interne en 

eksterne faktore wat die verhouding tussen Annie en Janette beïnvloed asook 

die belangrikheid van grense bespreek.  Bepaalde eksterne faktore soos hulle 

gesin, die skool, die gemeenskap, die toekoms asook sekere verwagtinge wat 

’n invloed het op hulle verhouding is geïdentifiseer.  Volgens Annie is dit nie 

net die eksterne faktore wat ’n invloed op hulle verhouding uitoefen nie, maar 

eerder haar eie interne waardes soos byvoorbeeld dat sy gehoorsaamheid en 

respek verlang van Janette.  Annie het dit beskryf as “...gewone dinge wat 

van kinders verwag moet word”.  Tydens die verdere bespreking beklemtoon 

Annie die belangrikheid van haar waardes waarmee sy grootgeword het.  

Janette se mening hieromtrent was dat eksterne faktore wel ’n invloed het op 

hulle verhouding, maar nie werklik op haar liefde vir haar ma nie en sy beskryf 

dit soos volg: “Die eksterne goed gaan nie bepaal of ek minder of meer van 

haar hou nie.  Eksterne goed sal my wel kwaad maak”.  Annie het erkenning 

gegee vir die feit dat Janette na ’n rusie nie lank vir haar kwaad bly nie, maar  

besef dat dit vir haarself soms moeilik is om woede te hanteer.  Tydens 

hierdie gesprek het Annie en Janette bewus geraak van hulle verskillende 

wyses van die hantering van konflik asook daarvan dat hulle lief is vir mekaar 

ten spyte van hulle probleme.  Hierdie bewustheid het bygedra tot die 

bevordering van die I-Thou verhouding.   



 94

Nadat die oorsake van konflik bespreek is, het die deelnemers die 

geleentheid gekry om ’n manier van optrede van die ander persoon te 

identifiseer wat hulle gelukkig  maak.  Op hierdie wyse het die navorser 

gepoog om aan die deelnemers die geleentheid te verskaf om verdere 

sienswyses betreffende hulle verhouding met mekaar te deel.  Hughes 

(2007:164) verwys na die deel van sienswyses as intersubjektiewe ervaring 

(verwys 4.2.4).  Janette het te kenne gegee dat sy wil hê haar moeder moet 

op die “...regte manier (met haar) kommunikeer” asook met haar vriende en 

hiermee bedoel sy dat haar moeder na haar moet luister.  Annie het van haar 

dogter verlang dat sy haar nie “so bemoei” met ander kinders nie, maar 

eerder op haarself en haar skoolwerk fokus.  Sy het ook verlang dat Janette 

na haar moet luister.  Die navorser het hulle op die ooreenstemming van hulle 

sienswyses gewys, naamlik dat beide die behoefte het om na geluister te 

word en het versoek dat hulle moet poog om na mekaar te probeer luister 

tydens die volgende week, aangesien dit ’n wederkerige behoefte van beide 

deelnemers is.  

 

Daar het ook ‘n gesprek ontstaan oor wat elkeen as haar persoonlike ruimte 

beskou.  Volgens Janette is haar persoonlike ruimte, so ook haar persoonlike 

kamer op hierdie stadium, vir haar baie belangrik.  Sy het haar daarteen 

uitgespreek dat die res van die gesin haar probeer “uitvang” wanneer sy nie 

haar huiswerk doen nie.  Annie het ook die belangrikheid van haar 

persoonlike ruimte beklemtoon en sy was van mening dat haar kinders min 

respek vir haar persoonlike ruimte het.  Volgens Annie verlang sy rustigheid 

en die kinders verwag dat sy altyd beskikbaar moet wees.  Uit hierdie gesprek 

het dit geblyk dat dit verder ook vir Annie moeilik is om in te skakel by Jan se 

rigiede wyse van optrede wat sy houding teenoor haar kinders insluit wanneer 

hy sy humeur verloor.   

 

Na die mening van die navorser het Annie en Janette tydens hierdie sessie 

aspekte wat as oorsaaklik tot hulle onderlinge verhoudingsprobleem beskou 

kan word, asook dinge waaroor hulle gegrief voel, met mekaar gedeel.  ’n 
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Openlike, eerlike en wedersydse dialoog wat bevorderlik was vir die I-Thou 

verhouding tussen die deelnemers, het volgens die navorser hier plaasgevind.  

Die sessie is afgesluit met ’n bespreking oor elkeen se onderskeie 

programme en verantwoordelikhede vir die volgende week.  Die doel van 

hierdie bespreking was om Friedman (2002:10) se mening naamlik dat dit 

noodsaaklik is dat die lede van ’n verhouding mekaar ook as onafhanklik moet 

kan beskou op hierdie studie van toepassing te maak.  Hierdie gesprek het 

die deelnemers daarvan bewus gemaak dat elkeen eie verantwoordelikhede 

het om na te kom onder meer Janette se verantwoordelikheid om haar voor te 

berei vir die eksamen en die reëlings wat Annie moet tref vir die vakansie.   

 

5.2.2.4  Sessie vier 

Tydens die benutting van Gestaltspelterapie word daar gebruik gemaak van 

sensoriese bewusmaking  ten einde ’n persoon in kontak met haarself en haar 

emosies (verwys 4.3.2.2) te bring.  Ten einde sensoriese bewustheid te 

bevorder tydens hierdie sessie is verskillende geure in houers geplaas. Die 

deelnemers is hierna gevra om aan die verskillende houers te ruik en moes 

dan aandui waaraan die geure in die houers hulle laat dink (verwys Bylaag 3).  

Annie het onder meer ervaar dat die vanilla haar laat dink aan malvapoeding 

en dit het haar herinner aan haar eerste man, Janette se vader, wat op die 

betrokke dag 10 jaar oorlede was. 

Annie en Janette het aan verskillende voorwerpe soos ’n klip, ’n sagte 

sponsbal, ‘n plastiek gogga en watteballetjies gevoel en hulle ervarings 

beskryf.  Op hierdie wyse het hulle ook die geleentheid gekry om meer bewus 

te raak van hulle tassintuig.  As ’n verdere sensoriese aktiwiteit is Annie 

versoek om met die watteballetjies op verskillende plekke aan Janette se 

liggaam te raak terwyl sy haar oë toe hou.  Janette moes dan aandui waar 

Annie op haar liggaam raak.  Die navorser het hulle ook uitgedaag om ’n 

geveg te hou met die watteballetjies.  Hierdie tasaktiwiteite word volgens 

Booth en Lindaman (2000:196) uitgevoer by Theraplay ten einde die 

adolessent en die ouer bewus te maak van hulle behoefte aan liefde en 

omgee asook om by te dra tot die vervulling van hierdie behoefte (verwys 
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4.2.2).  Annie is ook verder deur die navorser versoek om met haar vinger iets 

te skryf op Janette se rug.  Annie het die woord, Sarafine geskryf.  Sarafine 

was die persoon wat Janette opgepas het toe sy nog klein was.  Volgens 

Annie was Sarafine ’n streng vrou en daarom het Annie ook die woord tydens 

Janette se kleuterdae as ‘n waarskuwingswoord gebruik.  Volgens die mening 

van die navorser het Annie en Janette albei goeie herinneringe aan Sarafine 

gehad en albei het hierdie oefeninge as pret beskou wat bygedra het tot ’n 

ontspanne atmosfeer.   

 

Vir die bevordering van emosionele bewustheid is daar weer gewerk met die 

kleurkaart (verwys Bylaag 4).  Tydens hierdie sessie is daar gekyk na pers, 

pienk, rooi en geel wat gelei het tot die volgende bespreking:   

Pers: 

Annie het die gevoel van magteloosheid met die kleur pers geassosieer.  

Volgens Annie het sy nie op daardie stadium magteloos gevoel nie, maar sy 

voel wel magteloos na iemand se dood.  Janette het pers beskryf as ’n 

uitlokkende kleur en volgens haar assosieer sy dit nie met seksuele 

gefrustreerdheid  nie.   

Pienk: 

Janette het pienk met skaamte geassosieer, want sy koppel dit aan bloos.  Sy 

is seker daarvan dat sy self nie eintlik skaam raak nie, maar sy weet van 

ander persone wat pienk en pers raak van skaamte.  Sy beskou haarself as 

“...seker van myself”.  Annie het pienk beskou as ’n uitbundige kleur.  Sy hou 

van pienk al dra sy dit min en dit laat haar dink aan ’n partytjie in Hawaii.  Dit 

laat haar ook dink aan ’n gelukkige samesyn met haar kinders.   

Rooi:   

Rooi het Janette laat dink aan hartjies en verskillende aspekte wat met 

verliefdheid geassosieer word.  Volgens Janette is sy al deur iemand beskryf 

“...as iemand wat lief is vir die liefde” maar daar is niemand op hierdie stadium 

met wie sy ’n liefdesverhouding wil hê nie.  Volgens Janette sal sy weet as sy 

die regte persoon ontmoet.  Annie het rooi as ’n “gelukkige,  tevrede” kleur 
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beskryf.  Dit het haar laat terugdink aan haar adolessensiestadium 

waartydens ’n vriend waarvoor sy baie omgegee het, verongeluk het.  Annie 

het hierdie verhouding as die gelukkigste verhouding in haar lewe beskou.   

Geel:   

Janette het geel met tevredenheid geassosieer.  Volgens haar ervaar sy 

tevredenheid as mense die kos wat sy voorberei, geniet.  Geel het Annie laat 

dink aan lig en sonskyn en sy het die navorser en Janette meegedeel dat sy 

Jan op hierdie stadium as die lig in haar lewe beskou.   

 

Sy meld egter dat alhoewel sy lief is vir Jan sy ook namens haar kinders wil 

optree.  As voorbeeld noem sy dat sy Jan, wat teen die installering van 

internet was, teëgegaan het, aangesien sy van mening was dat haar kinders 

dit nodig het.  Annie het ook verder genoem dat sy aanvanklik gedink het dat 

haar kinders ’n vaderfiguur moet hê, daarom het sy “haarself toegelaat” om vir 

Jan lief te raak.  Sy het wel later besef dat dit meer vir haarself as vir haar 

kinders was, aangesien sy tot die besef gekom het dat Jan nie vir hulle ’n eie 

vader kan wees nie.  Sy wou vir hulle ’n “normale” lewe gee, maar sy besef op 

hierdie stadium dat dit nie noodwendig so uitgewerk het nie. 

 

 Janette het ook aan die gesprek deelgeneem en was van mening dat sy, 

haar broer en haar moeder mekaar beter ken as wat Jan hulle ken.  Volgens 

haar sien Jan dit nie raak as haar moeder ongelukkig is nie, waarmee Annie 

saamgestem het.  Die deelnemers het tydens hierdie gesprek daarvan bewus 

geraak dat hulle oor sekere aspekte saamstem.   

 

Albei deelnemers was dit ook eens dat hulle dit gewoonlik moeilik vind om 

hulle gevoelens met mekaar te deel.  Die kleurkaartoefening asook die 

gesprek wat hieruit voortgevloei het, het hulle meer bewus gemaak van 

mekaar se gevoelens wat noodsaaklik is vir die ontwikkeling van ‘n 

ingesteldheid ter bevordering van ’n I-Thou verhouding tussen die 

deelnemers. 



 98

Aan die einde van die sessie het Annie die navorser en Janette meegedeel 

dat sy die vorige dag haar seun se mening gevra het rakende die 

moontlikheid daarvan om ’n beriggie in die koerant te plaas oor hulle vader 

wat tien jaar gelede oorlede is.  Janette het vervolgens baie ontsteld en 

hartseer geraak omdat haar moeder slegs haar broer se mening gevra het.  

Annie het probeer verduidelik waarom sy die saak hanteer het soos sy dit 

gedoen het, wat tot ’n verdere gesprek gelei het en waartydens daar ook aan 

Janette die geleentheid gegee is om bewus te raak van haar gevoelens.  Die 

navorser het Annie en Janette ook meegedeel dat sy die hantering van Jan se 

dood as ’n moeilike deel van hulle verhouding beskou en dat sulke gebeure 

verskillend deur verskillende persone hanteer word.  Die navorser het egter 

besef dat daar weer aan hierdie aspek aandag geskenk sal moet word.   

 

Ten spyte van die onstellende einde van die sessie het daar volgens die 

navorser waardevolle dialoog tussen die deelnemers tydens die sessie 

plaasgevind.  Hycner (1995:5) beskryf dialoog as ’n gemeenskaplike ervaring 

en ontmoeting wat gepaard gaan met ontvanklikheid.  Jacobs (1995:8) verwys 

ook na hierdie tipe dialoog as ’n I-Thou proses (verwys 3.3.4).  Die 

deelnemers het verskeie sieninge en ervaringe gedeel en so die I-Thou 

verhouding bevorder.   

 

5.2.2.5  Sessie vyf 

Nadat ’n atmosfeer van gemaklikheid geskep is, het die navorser die 

deelnemers weer daarop gewys dat daar tydens die derde sessie daarop  

besluit is dat hulle meer na mekaar moet luister.  Volgens Annie het sy tydens 

die afgelope week probeer om na Janette te luister asook om nie 

veroordelend op te tree nie.  Sy het dit egter moeilik gevind.  Annie was van 

mening dat alhoewel sy en Janette verskillende sieninge het, behoort beide 

hulle te hou by die “...reëls en grense van die lewe”.  Annie het ook tydens die 

afgelope week ervaar dat Janette nie altyd haar sieninge verstaan nie.  Die 

navorser is ook ingelig dat albei onsteld was na die vorige sessie omdat hulle 

nie saamgestem het oor Janette se vader se herdenking nie.  Volgens Annie 
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het Janette die betrokke aand as volg opgetree:  “Haar goed gepak en in die 

koshuis gaan slaap”.  Annie het voortgegaan om haar mening te lug en het 

onder meer opgemerk dat Janette nog nie haar vader se dood verwerk het 

nie.   Sy was voorts ook ontevrede omdat Janette nie haar skoolwerk “op die 

regte wyse” volgens haar doen nie en nie gewig verloor het nie ten spyte van 

die feit dat sy volgens Annie herhaaldelik belowe het om dit te doen.  Op 

hierdie stadium van die sessie was die atmosfeer baie gespanne en dit het vir 

die navorser voorgekom of Janette haar onttrek het aan die gesprek.   

 

Die navorser het tydens sulke situasies, dit wil sê waar kritiek gelewer word 

teen die ander deelnemer, bewus geraak van haar eie ongemak, maar het 

gepoog om die betrokke deelnemer die geleentheid te gee om uiting te gee 

aan haar gevoelens asook om haar bewus te maak daarvan.  Hughes 

(2007:97) stel voor dat daar tydens sulke situasies soos volg opgetree word, 

“... accepting whatever presents itself”.   

 

Annie het voortgegaan met die gesprek en het na haar eerste huwelik as ’n 

ongelukkige huwelik verwys. Volgens haar herinner die bakleiery met die 

kinders haar aan die ongelukkigheid van die huwelik.  Die navorser het op ’n 

empatiese wyse Janette gevra om te reageer op wat haar moeder gesê het 

en haar gevra of sy van mening is dat sy “aanbeweeg” het na die dood van 

haar vader.  Volgens Janette interpreteer haar moeder haar optrede verkeerd.  

Sy beskou haarself as “oraait”.    

 

Die navorser het vervolgens, soos by sessie drie, opsommenderwys, saam 

met die deelnemers die oorsake van probleme in hulle verhouding 

geïdentifiseer, naamlik verskillende sienswyses betreffende Jan en Chris, 

skoolwerk, vriende, gewig, inmenging in privaatheid, asook die feit dat hulle 

nie na mekaar luister nie.   Annie beskryf die moeilikste probleem as: “Dat ons 

nie by mekaar uitkom nie”.     
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Die navorser het voorgestel dat daar op aspekte wat goed is in hulle 

verhouding gelet word, byvoorbeeld hulle gehegtheid aan mekaar te spyte 

van verskille, hulle vermoë om saam te lag en die humor raak te sien 

(byvoorbeeld in sessie twee het Janette Jan beskryf as “vaal”) asook dat hulle 

saamstem oor aangeleenthede soos die installering van Internet.  Die 

oorweging van die positiewe aspekte het bygedra tot die bevordering van die 

I-Thou verhouding aangesien Annie vervolgens aangedui het dat albei haar 

kinders vir haar baie spesiaal is.  Annie en Janette het saamgestem dat hulle 

mekaar baie sal mis wanneer Janette die volgende jaar weggaan.  Janette het 

onder meer opgemerk dat haar moeder altyd die persoon sal bly wat sy sal 

bel as sy in die moeilikheid is.  Janette het weer haar humorsin gebruik en 

genoem dat sy haar moeder sal bel indien sy weens dronkbestuur in die tronk 

is.  Dit het vir die navorser voorgekom asof Janette haar humorsin aanwend 

om reaksie uit te lok by haar moeder, dus kontak te maak.  Annie het 

gewoonlik positief reageer op hierdie tipe humor.  Die dialoogproses het dit 

dus vir Janette moontlik gemaak om kontak te maak met haar moeder, wat 

bevorderlik is vir die I-Thou verhouding.   

 

Na die probleme, sowel as die positiewe aspekte van die verhouding 

bespreek is, was dit moontlik vir die deelnemers om bewus te raak van hulle 

self, mekaar asook die verhouding as ’n geheel.  Volgens Friedman (2002:12) 

is sodanige bewustheid noodsaaklik vir die deelname aan ‘n I-Thou dialoog.   

 

Tydens hierdie sessie het Annie en Janette die gevoelkaart 4 (verwys Bylaag 

7) gedoen ter bevordering van emosionele bewustheid.  Die gevoelkaart 

bestaan uit Ons voel saam stellinge en die volgende twee stellinge is tydens 

hierdie sessie bespreek: 

 

 

 
                                                 
4 Die gevoelkaart is ’n aangepaste vorm van ’n gesinsvraelys wat gebruik is tydens ’n studie onderneem 
in Amerika (NICHD, 2001) 
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Annie: 

Ons voel saam Amper nooit Nie dikwels Soms Omtrent altyd 

Saam met jou 

voel ek hartseer 

   
● 

Saam met jou 

voel ek 

ontspanne 

 

● 

  

Janette: 
 
Ons voel saam Amper nooit Nie dikwels Soms Omtrent altyd 

Saam met jou 

voel ek hartseer 

  
●  

Saam met jou 

voel ek 

ontspanne 

  

 ● 

 

Die navorser het die deelnemers op die verskillende gevoelens op die 

gevoelkaart gewys, waarna hulle die geleentheid gekry het om die gevoelens 

hartseer en ontspanne te bespreek.  Volgens Janette voel sy hartseer indien 

haar moeder verkleinerend praat oor haar gewig.  Annie merk egter op dat 

Janette se vorige Sielkundige aanbeveel het dat sy haar moet onttrek van 

Janette se gewigsprobleem, maar sy voel dat as sy haar sal onttrek, dan sal 

Janette nog meer gewig optel.  Die navorser het die belangrikheid daarvan 

beklemtoon dat elke mens haarself en haar eie behoeftes moet leer ken,  

asook dat ’n persoon ruimte daarvoor gegun moet word ten einde self 

verantwoordelikheid daarvoor te kan aanvaar.  Wat ontspanning betref het die 

navorser aanbeveel dat hulle tuis iets sal saam doen wat Annie laat ontspan 

aangesien die gevoelkaart Annie se spanning veral aangetoon het.   

 

 Vir die afsluiting van die sessie het die navorser gevra dat albei weer 

sterkpunte by mekaar identifiseer.  Janette het haar moeder se 

kosmaakvaardighede as haar sterkpunt geïdentifiseer en Annie het 

kreatiwiteit as Janette se sterkpunt geïdentifiseer.  Annie het op hierdie 
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stadium gesê dat sy baie van haarself en Janette geleer het en sy besef dat 

sy sekere dinge in Janette misgekyk het.  Janette het gesê dat die sessies vir 

haar ook “lekker” is.  Annie en Janette het die ervaring van bewuswording 

positief ervaar en dit het bygedra tot die bevordering van die I-Thou 

verhouding.     

 

5.2.2.6  Sessie ses 

Met die aanvang van die sessie na afloop van die vakansie, het die navorser  

Annie en Janette versoek om plakkers vir die voorblad van hulle werkboeke 

wat die kleurkaart, tekeninge, gevoelkaart ensovoorts bevat vir mekaar te kies 

ten einde hulle te laat ontspan asook om te kyk of hulle mekaar se voorkeure 

ken.  Terwyl hulle daarmee besig was, is daar verder gepraat oor die 

vakansie wat verby is.  Annie het dit beleef as ’n stresvolle vakansie ten spyte 

van die mooi dinge wat hulle gesien het en Janette het dit beleef as “OK”.  

Volgens Annie was haar en Janette se verhouding goed tydens die vakansie, 

behalwe dat Janette ’n “bietjie stadig” was met die uitvoer van take.  Daar is 

weereens gepraat oor die matriekafskeid wat Annie as ’n probleem beskou 

het weens Janette se gewigsprobleem terwyl Janette dit nie as ’n probleem 

ervaar nie.   

 

Tydens hierdie bespreking het dit vir die navorser voorgekom asof Annie 

voortdurend fokus op probleme wat sy met Janette ervaar.  Hierdie optrede 

kan as weerstand teen kontak beskou word aangesien dit wil voorkom asof 

Annie dit vermy om emosioneel nader aan Janette te beweeg.  Blom 

(2006:36) verwys na hierdie vermyding van direkte kontak as defleksie.  

Alhoewel Annie al verskeie kere tydens die vorige sessies ’n aanduiding  van 

’n beter begrip vir Janette se optrede verskaf het, is dit egter steeds vir Annie 

moeilik om Janette onvoorwaardelik te aanvaar.  Volgens Blumenthal 

(2007:14) lei die gebrek aan begrip van die ouer tot onvoltooidhede by die 

adolessent.  In die geval van Janette wil dit voorkom asof hierdie optrede van 

haar moeder vir haar pynlik is.  Dit was dus die taak van die navorser om 

Annie te begelei na begrip asook aanvaarding en om ook terselfdertyd te 
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verseker dat Janette deel van die proses bly.  Die belangrikheid van 

deelname word deur Melnick (2003:176) as volg beskryf: “It takes two to 

resolve an issue and only one to keep resolutions from happening”.  Wat die 

navorser egter as positief beskou, is die feit dat dit wil voorkom asof Janettte 

dit makliker vind om te reageer op haar moeder se mening deur die uitspreek 

van haar eie mening.  

 

Op ’n later stadium tydens die sessie het die navorser gepoog om aan Janette 

’n geleentheid te gee om oor haar toekoms te praat.  Janette is gevra wat sy 

eendag sou wou doen wanneer sy haar moeder se huidige ouderdom bereik.  

Volgens Janette wil sy dan graag in Ierland wees, want sy voel Suid-Afrika is 

nie veilig om in te bly nie.  Sy het Ierland gekies, want ’n besoekende 

rugbyspan van Ierland by die skool het haar nuuskierigheid oor die land 

geprikkel.  Janette meld verder dat sy ook gereed is om die dorp te verlaat en 

noem dat heelwat van haar vriende dieselfde hieroor voel.   

 

Janette het op hierdie stadium gemaklik gesels en verder opgemerk hoe 

belangrik dit in die hoërskooljare is om vriende te hê.  Annie se mening 

hieromtrent is soos volg:  “Janette sal nie kan lewe sonder vriende nie”. 

Janette het die belangrikheid van vriende aan Annie en die navorser probeer  

verduidelik.  Die navorser het ook  inligting betreffende die rol van vriende in 

die adolessensiestadium aan Annie en Janette verskaf sodat daar ’n beter 

begrip kan wees vir Janette se emosies en optrede.  Schoeman (2004:178) 

beskryf sodanige optrede as klarifikasie (verwys 4.3.2.6).  Volgens Janette sal 

sy haar vriende die meeste mis as sy die dorp verlaat en moontlik ook haar 

familie.  Janette het ook verdere aangename en onaangename insidente in 

die hoërskooljare gedeel. 

  

Uit ‘n gesprek wat verder uit die vorige gesprek voortgevloei het, was dit 

duidelik dat die deelnemers nie dieselfde oor die einde van die jaar se 

matriekkamp (vriende wat direk na die  matriekeksamen weggaan) en die 

tradisionele skoolverlaterskamp voel nie. Annie het haar mening gegee oor 
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die jeug van vandag se optrede en opgemerk: “Hulle wil net kuier en sê net 

wat hulle nié wil doen nie”.  Die navorser is ingelig dat die aangeleentheid 

tydens die vakansie tot onenigheid tussen hulle gelei het.  Die navorser het 

albei ‘n geleentheid gebied om hulle mening daaroor te gee.  Annie het ook 

verskeie ander wyses van optrede van Janette geopper waarmee sy 

ontevrede is.  Ter klarifikasie (verwys 4.3.2.6) het die navorser die 

deelnemers ingelig dat dit voorkom asof albei ongelukkig is oor die wyse 

waarop hulle mekaar aanspreek tydens sulke situasies.  Annie verlang dat sy 

met respek aangespreek sal word en Janette voel dat sulke gesprekke nie 

voor ander mense moet plaasvind nie.  Die deelnemers het begrip getoon vir 

mekaar se sieninge en alternatiewe wyses van optrede is oorweeg.  Die 

deelnemers het onder meer die tyd en plek waar sekere aspekte aangespreek 

moet word bespreek, asook die wyse waarop hulle mekaar sal aanspreek 

wanneer aangeleenthede bespreek word waaroor hulle verskil.  Die 

generering van moontlike oplossings vir die konflik het vir Annie en Janette 

bemagtig ten einde hulle in staat te stel om hulle probleme te hanteer, wat 

bygedra het tot die bevordering van ’n I-Thou verhouding.   

 

Janette het verder openhartig gepraat en probeer verduidelik waarom sy 

soms gefrustreerd raak en minder respekvol optree.  Volgens Janettte kry sy 

nie erkenning nie en word daar nie na haar geluister nie.  Sy het verduidelik 

dat sy die een was wat haar moeder tydens die vakansie gehelp het toe sy 

siek was omdat sy vir haar moeder omgee.  Annie het ook verduidelik dat sy  

“buite haarself gaan” om vir Janette die beste matriekafskeidrok te kry, omdat 

sy vir haar omgee.  Annie het verder verduidelik dat dit soms voorkom asof sy  

(Annie) nie luister nie wanneer sy daarop fokus om ’n taak uit te voer.  Die 

navorser het hulle gevra om mekaar se sieninge en maniere van optrede te 

verstaan en te akkommodeer.  Die deelnemers is ook op positiewe aspekte  

gewys soos albei se goeie waardes, dat hulle omgee vir mekaar en net die 

beste vir mekaar verlang.  Hierdie gesprek het gepaard gegaan met ’n 

openlikheid asook ’n eerlikheid wat bygedra het tot die bevordering van ’n I-

Thou verhouding tussen die deelnemers (verwys 3.2.1).   
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Annie het toegegee dat sy tydens die verloop van die sessies ’n ander deel 

van Janette leer ken het “...wat waarde toegevoeg het tot haar”.  Volgens 

Annie het sy gedurende die tydperk, net voor die sessies, Janette beskou as 

‘n “...kruiwa wat gestoot moes word en daar was niks waarvan ek gehou het 

nie”.  Die navorser het Janette se opinie hieromtrent gevra.  Janette het 

aangedui dat sy gelukkig voel dat haar ma ander aspekte van haar leer ken 

het.  Annie was ook van mening dat ten spyte van die feit dat sy nuwe 

aspekte van Janette leer ken het, sy steeds voel dat Janette toegerus moet 

word om eendag ’n bevoegde moeder te wees.  Annie is onder meer verder 

van mening dat alhoewel Janette ’n ander geaardheid het as sy, dink sy nie 

dat Janettte sal kan “cope” met die verantwoordelikhede van ’n gesin nie.  Die 

navorser het  gepoog om Annie te laat fokus op die hede en het ook daarop 

gewys dat Janette se ouerskap nog ver in die toekoms is en nie werklik 

gemeet kan word aan aspekte soos skoolwerk nie, maar dat sy wel oor die 

noodsaaklike eienskappe vir ouerskap soos omgee en liefdevolheid beskik.   

 

Dit was vir die navorser duidelik dat ten spyte van die feit dat Annie ’n beter 

begrip vir Janette ontwikkel het, dit nog steeds vir haar moeilik was om haar 

dogter onvoorwaardelik te aanvaar.  Aanvaarding is volgens Daniëls (2004:1) 

en Hycner (1995:10) ’n voorvereiste vir die I-Thou verhouding.  Aangesien ’n 

I-Thou verhouding nie afgedwing kan word nie (cf. Jacobs, 2000:2), is daar 

gefokus op bewuswording ten einde die moontlikheid te skep vir die spontane 

ontwikkeling van ’n I-Thou verhouding tussen die deelnemers.  Daar is dus 

ook nie veroordelend opgetree teenoor Annie, wat dikwels krities voorgekom 

het nie, maar eerder gepoog om aan haar die geleentheid te bied om bewus 

te raak van haarself en ook self te besluit wat die regte manier van optrede is.  

Crocker (2000:3) beklemtoon die belangrikheid van die toon van opregte 

belangstelling en respek vanaf die terapeut ten einde die kliënt in staat te stel 

of te bemagtig om self ’n oordeel te fel.   

 

Daar is voortgegaan met die Ons voel saam - gevoelkaart (verwys Bylaag 7) 

en Annie en Janette het met mekaar hulle sieninge oor die verskillende 
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stellings gedeel.  Die antwoorde was soos volg en die bespreking daarvan is 

tydens die volgende sessie gedoen:  

 

Annie:  

 Amper nooit Nie dikwels Soms Omtrent altyd 

Saam met jou 

voel ek 

belangrik 

  ●  

Saam met jou 

voel ek verveeld 
●    

Saam met jou 

voel ek 

ongelukkig 

  ●  

Saam met jou 

voel ek bang 
●    

Saam met jou 

voel ek veilig 
   ● 

 
 

Janette: 

 Amper nooit Nie dikwels Soms Omtrent altyd 

Saam met jou 

voel ek 

belangrik 

  ●  

Saam met jou 

voel ek verveeld 
  ●  

Saam met jou 

voel ek 

ongelukkig 

  ●  

Saam met jou 

voel ek bang 
●    

Saam met jou 

voel ek veilig 
   ● 
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Die navorser het aan die einde van die sessie voorgestel dat daar besluit 

word hoe lank daar nog met die terapie voortgegaan moet word.  Volgens 

Annie se mening het sy en Janette mekaar op daardie stadium beter verstaan 

en sy het sekere aspekte van haarself as onveranderlik beskou.  Die navorser 

het voorgestel dat die volgende sessie die afsluiting kan wees en dat daar 

dan individueel voortgegaan kan word indien nodig.   

 

Ter afsluiting van hierdie sessie het die deelnemers weer sterkpunte by 

mekaar geïdentifiseer.  Janette het haar moeder as kalm beskryf en Annie het 

onseker voorgekom om nog ’n sterkpunt by Janette te identifiseer.  Die 

navorser het waagmoedigheid voorgestel as ’n sterkpunt vir Janette 

aangesien sy daarna uitsien om die volwasse wêreld te betree.  Die navorser 

het albei gevra om iets te identifiseer wat hulle ten opsigte van hulle self wil 

verander.  Janette se antwoord was dat sy sal poog om haar humeur te 

beheer en Annie het aangedui dat sy sal probeer om meer toegeeflik te wees.   

Die dialoog wat tydens hierdie sessie plaasgevind het, het daartoe gelei dat 

die deelnemers hulle menings op ’n gemaklike wyse met mekaar kon deel, 

wat ’n aanduiding was van die vordering van hulle verhouding.  Veral Janette 

het met meer vrymoedigheid haar mening en opinies oor sake wat bespreek 

is, uitgespreek.     

 

5.2.2.7  Sessie sewe 

Sessie sewe het in ’n ligte luim begin en die navorser het dit as ’n aangename 

ervaring beleef aangesien sy bewus geraak het van ’n I-Thou terapeutiese 

verhouding tussen haar en die deelnemers met eienskappe soos omgee, 

gelykheid, sensitiwiteit, gemaklikheid (cf. Blom, 2006:54), openlikheid en ‘n  

gevoel van veiligheid en vertroue (cf. Schoeman, 2004:122).  Daar is ook op 

’n meer positiewe wyse gesprek gevoer oor die spanningsvolle tyd wat nog vir 

Janette voorlê, byvoorbeeld die matriekafskeid en die eindeksamen asook die 

keuring by die spysenierskool.   
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Ten einde voort te bou op die ontspanne atmosfeer, is ’n 

ontspanningsoefening asook ’n verbeeldingsoefening (verwys Bylae 3) 

gedoen.  Annie en Janette is genooi om hulle verbeelding te gebruik en na ’n 

plek te gaan waar hulle veilig en rustig voel en waar hulle graag wil wees.  Na 

afloop van die verbeeldingsoefening is Annie en Janette gevra om hulle 

ervaring met mekaar te deel deur te vertel wat hulle gesien en beleef het 

tydens die verbeeldingsoefening.  Janette het vertel van ’n plek van rustigheid 

by die see en Annie het vertel van ’n rustige plek met lopende water en 

helderkleurige blomme.  Uit die gesprek het dit duidelik geword dat Annie en 

Janette ’n behoefte aan rustigheid het.    

 

Na afloop van die verbeeldingsoefening het die navorser die deelnemers 

gevra om die kleurkaart te voltooi, aangesien daar nog drie verskillende 

skakerings van blou voltooi moes word.  Die deelnemers is gevra om die 

verskillende kleure blou aan verskillende emosies te koppel en dan ook te 

dink aan ’n spesifieke gebeurtenis of onderwerp wat hulle met die spesifieke 

emosie assosieer.  Vir Annie laat die drie bloue haar dink aan verskillende 

dae of toestande van die see.  Soms is die see vaal en grys, wat dan weer 

verander in ’n groener kleur wat sy as onvoorspelbaar beskou en soms is die 

see ’n rustige blou.  Annie ervaar die kinders se toekoms op hierdie stadium 

as onseker en onvoorspelbaar en dit dra by tot haar vrese vir die toekoms. Sy 

beskryf dit as “...iets wat jy nie weet wat om van te verwag nie”.  Janette 

assosieer die eerste blou met hartseer, dit lyk vir haar soos ’n traan en die 

ligblou assosieer sy met rustigheid, byvoorbeeld die rustigheid wat sy saam 

met vriende ervaar by die see en ook soms voor sy gaan slaap.  Die laaste 

blou lyk vir haar soos die helling van ’n brander wat weer en weer kom en al 

die branders lyk verskillend, maar is altyd daar.  Janette vind dit aangenaam 

om na branders te sit en kyk op die strand.  Die navorser het Janette gevra 

wat in haar eie lewe is soos die brander wat weer en weer kom en altyd daar 

is.  Janette se antwoord was “my ma” en volgens haar toon haar moeder ook 

’n tipe standvastigheid soos die brander.  Annie het grappenderwys gesê dat 

Janette seker soms wens sy kan “...wegkom van die brander”.  Die 

deelnemers het dit as ’n mooi oomblik ervaar en die navorser het dit saam 
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met hulle geniet.  So ’n oomblik in die terapeutiese proses kan ook na verwys 

word as ’n I-Thou oomblik en Jacobs (1995:55) beskryf so ’n oomblik as 

“…any experience of integration and wholeness, a confirmation of the healing 

process by which a person can restore his or her relation to the world”.  Dit 

kan ook beskou word as ‘n oomblik van spontane bewustheid tussen die 

deelnemers waartydens hulle op ’n spontane wyse bewus raak van die 

betekenis van hulle verhouding.      

 

Die deelnemers is daarna gevra om die Saam met jou gevoelkaart (verwys 

Bylaag 7) te voltooi.  Slegs die laaste stelling, naamlik saam met jou voel ek 

geliefd moes nog voltooi word.  Albei het gevoel dat hulle omtrent altyd geliefd 

voel as hulle saam is, ten spyte van hulle struwelinge.  Daar is tydens hierdie 

sessie ook weer gekyk na van die ander gevoelens vanuit die stellings van die 

gevoelkaart.  Die navorser het  Annie en Janette versoek om mekaar in te lig 

oor hoe hulle mekaar kan bystaan in die hantering van hierdie gevoelens.  Dit 

kan ook beskou word as die oorweging van alternatiewe (verwys 4.3.2.5) 

soos voorgestel deur die Schoeman-model (Schoeman, 2004:177).  Die 

volgende gevoelens is bespreek:   

Belangrik 

 Annie is gevra hoe kan Janette haar help om meer belangrik te voel.  

Volgens Annie sal sy meer belangrik voel as Janette reageer op wat sy sê.  

Janette sal meer belangrik voel as  Annie sal luister as sy praat. 

Gelukkig 

 Volgens Annie sal dit haar gelukkig maak as Janette haarself versorg en 

“mooi maak”.  Janette sal meer gelukkig voel as haar moeder meer dinge 

saam met haar doen.   

Ontspanne 

Annie sal meer ontspanne voel as Janette gaan leer sonder dat sy dit hoef te 

sê.  Annie het weereens haar bekommernisse oor Janette se skoolwerk 

gedeel.  Die navorser  het begrip getoon vir die situasie en het haar mening 

gegee oor die hantering van eksamens en die daarstelling van studietye.  
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Volgens Janette is sy gefrustreerd met die skoolsituasie, byvoorbeeld 

onderwysers wat hulle as “...stupid en pateties...” beskou.   Annie het tydens 

hierdie gesprek ook besef dat dit moeilik is om by ’n roetine te hou, weens 

almal se besige programme.  Annie het haarself as ‘n “baie geordende mens” 

beskryf en Janette het probeer verduidelik waarom sy self nie altyd so 

georden kan optree nie.  Die navorser het ter bemagtiging van Janette daarop 

gewys dat sy haar eie besluite kan neem ten opsigte van die hantering van 

die eksamen en het haar sukses toegewens. 

 

Tydens die verdere verloop van die sessie het Janette haar teleurstelling 

uitgespreek omdat sy moontlik nie dirigent kan wees by die interskole nie, 

omdat sy een oefening gemis het.  Op hierdie stadium was dit vir haar baie 

belangrik aangesien dit sedert Graad sewe haar droom was.   Annie het besef 

dat Janette baie teleurgesteld is en het begrip getoon vir Janette se 

gevoelens.  Die wedersydse begrip vir die situasie wat Janette as belangrik 

beskou het, het bygedra tot die bevordering van die I-Thou verhouding.  Die 

navorser het ook begrip getoon en as alternatief vir Janette aangemoedig om 

die aangeleentheid weer met die onderwyser te gaan bespreek aangesien dit 

vir haar belangrik is.   

 

Na afloop van hierdie bespreking is die sessie afgesluit.  Die navorser het die 

deelnemers ingelig dat dit sinvol sal wees om die terapie af te sluit met  ’n 

afsonderlike gesprek met elkeen.  By so ’n gesprek kan ’n evaluering gedoen 

word oor gevoelens en gebeure tydens die verskillende sessies.  Beide Annie 

en Janette het ingestem vir ’n individuele afsluiting.  

 

5.2.2.8  Afsluitingsgesprekke met Annie en Janette 

Die doel van die afsluitingsgesprekke was om aan elke deelnemer die 

geleentheid te bied om duidelikheid te verkry oor aspekte wat na vore gekom 

het tydens die diadiese terapeutiese proses.  Joyce en Sills (2003:210) 

beskou dit ook as waardevol om as afsluiting weer saam met die kliënt terug 

te kyk na gebeure en menings daaromtrent te deel.  
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Tydens die afsluitingsgesprek met Annie is die volgende aspekte uitgelig: 

• Annie het die navorser meegedeel dat sy met Janette se broer, Kobus,  

ook op hierdie stadium probleme ondervind aangesien hy sekere dinge 

verlang wat vir haar onaanvaarbaar is, byvoorbeeld om van skool te 

verander en om naweke na sy meisie toe gaan.  Sy het besef dat sy 

hom tegemoet sal moet kom, maar sy was ook van mening dat die 

toepassing van reëls en riglyne steeds belangrik is.  Volgens die 

deelnemer het sy baie geleer tydens haar dogter se opvoeding en sy 

het gewonder of haar riglyne en grense “...nie heeltemal te eng is nie”.  

Sy het ook haar bekommernisse met die navorser gedeel oor die 

gevare van Mxit, Internet ensovoorts.  Die navorser het begrip getoon 

vir Annie se situasie en met Annie die kognitiewe en sosiale 

ontwikkeling van adolessente bespreek.  Die navorser het Annie die 

geleentheid gebied om veranderinge te oorweeg in haar toepassing 

van reëls, maar het ook die belangrikheid van riglyne en grense in die 

lewe van ’n adolessent beklemtoon.  Daar moet dus nie weggedoen 

word daarmee nie, maar eerder daaroor onderhandel word, aangesien 

reëls en grense die waardes van ’n gesin reflekteer. 

• Die navorser het Annie meegedeel dat sy dikwels tydens die sessies 

voorgekom het as ’n persoon wat dinge as reg of verkeerd beskou en 

probleme onmiddellik wil oplos.  Moontlik is dit juis haar ingewikkelde 

familieverhoudinge wat haar noodsaak om dikwels so op te tree.  Die 

navorser is van mening dat Annie aan die einde van die terapeutiese 

proses begin het om dinge vanuit ’n breër perspektief te beskou, dit wil 

sê verskillende aspekte te oorweeg en dit gaan ook gepaard met meer 

begrip.  Annie het hiermee saamgestem. 

• Die navorser het ook Annie se behoefte aan gehegtheid beklemtoon, 

moontlik weens haar omstandighede tydens haar kinderjare asook 

vroeë verhoudinge (kêrel en eerste eggenoot).  Moontlik kan dit ook 

een van die redes wees waarom dit vir haar moeilik is om aan Janette 

meer onafhanklikheid toe te staan.  Die deelnemer het hiermee 

saamgestem en volgens haar was sy nog altyd daarvan bewus dat 

vroeë gebeure ’n invloed het op haar denkwyse.  Volgens Annie het sy 
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by haar huidige eggenoot baie van die dinge wat sy gemis het, onder 

meer “baie gebondenheid en selfvertroue” teruggekry.   

• Annie het die navorser meegedeel dat sy ’n obsessie gehad het 

daaroor dat sy en Jan ’n goeie ouerpaar moet wees aangesien sy ’n 

vader wou hê vir die kinders.  Sy het egter op ’n later stadium in hulle 

huwelik besef dat hy “...te rigied, hard en ontaktvol...” is.  Op hierdie 

stadium beskou sy Jan as haar eggenoot en nie as ’n vader vir die 

kinders nie.  Sy verkies om self besluite neem ten opsigte van die 

kinders.  Sy beskou hom tog as ’n goeie voorbeeld vir die kinders.   

• Die navorser het die deelnemer meegedeel dat dit tydens sessie twee 

ook voorgekom het of sy ’n behoefte het aan rustigheid.  Verder het dit 

ook voorgekom asof Annie haar gevoelens projekteer op haar kinders 

en dit moeilik vind om haar aandag op haarself te fokus.  Die navorser 

was van mening dat Annie sou baat by individuele terapie ten einde 

bewus te raak van onvoltooidhede.  Annie het nie hiermee saam 

gestem nie.  Annie het haarself as “...sterk genoeg op hierdie 

stadium...” beskou en het verkies  om al haar aandag aan haar kinders 

te bestee.   

• Die navorser het Annie daarop gewys dat sy tydens ’n telefoonoproep  

net voor die derde sessie magteloos voorgekom het.  Annie het dit 

bevestig en genoem dat sy op daardie stadium gevoelens beleef het 

van magteloosheid, woede, vrees en ongelukkigheid omdat Janette nie 

die persoon is wat sy wil hê sy moet wees nie.  Die navorser het Annie 

ingelig dat ouers wel hierdie tipe gevoelens ervaar tydens die 

opvoedingsproses, veral wanneer ’n kind nie aan die verwagtinge van 

die ouer voldoen nie.  So ’n tydperk moet lei tot erkenning en 

uiteindelik die aanvaarding van die kind.  Annie het die navorser 

meegedeel dat sy ook so ’n proses moes deurgaan met haar eerste 

man.  Volgens haar was sy aanvanklik ongelukkig aangesien hy nie die 

persoon was wat sy gedink het nie en daarna het sy hom begin 

aanvaar.  Volgens Annie het sy eers geluk met hom ervaar nadat sy 

hom aanvaar het.  Annie meld verder dat sy tydens die terapeutiese 

proses bewus geraak daarvan dat Janette “anders” as sy (Annie) is en  
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dat sy haar dogter kan geniet.  Annie is van voorneme om haar te 

aanvaar net soos sy is.  Annie voel egter dat verantwoordelikhede 

nagekom moet word.  Die navorser het saamgestem dat dit die 

verantwoordelikheid van ’n ouer is om ‘n kind te leer om 

verantwoordelikhede na te kom en het begrip getoon vir die  moeilike 

aard van die proses.   

• Die navorser het verwys na die vierde sessie waartydens die tienjarige 

herdenking van Chris se dood vir haar en Janette op die voorgrond 

was.  Annie het tydens daardie sessie ‘n aanduiding gegee dat Janette 

nog nie haar vader se dood verwerk het nie, maar Janette het nie 

hiermee saamgestem nie.  Die navorser het die deelnemer gewys op 

verskille in die hantering van emosies.  Annie se seun hanteer ook sy 

gevoelens heeltemal anders en moontlik verlang hy ook na sy vader.  

Annie het saamgestem en sy het ook besluit om in die toekoms bewus 

te wees van hulle verskillende wyses van hantering van gevoelens.   

• Die navorser het die deelnemer ook gevra om bewus te raak van ander 

fasette van haarself, byvoorbeeld ’n behoefte aan vreugde, 

uitbundigheid en vrolikheid soos dit na vore gekom tydens die gebruik 

van die kleurkaartoefening.  Ten opsigte hiervan het Annie opgemerk 

dat sy dit nie geniet om altyd “vroom” te wees nie en sy het ook haar 

“stoute oomblikke”.   

• Die navorser het met Annie die I-Thou oomblik tydens terapie in die 

sewende sessie gedeel, waartydens Janette haar moeder met die 

standvastigheid van die brander vergelyk het.  Annie het dit ook as ’n 

aangename oomblik ervaar.  Sy beskryf aan die navorser dat sy voor 

die terapie ’n magteloosheid ervaar het en dat sy gevoel het sy kan nie 

verder ’n pad met Janette stap nie, maar omdat sy soveel fasette van 

haarself en Janette leer ken het, het sy nou meer moed.  Annie word 

ook gevra om skriftelik ’n evaluering te doen van die terapie, dus aan te 

dui wat die terapie vir haar beteken het (verwys Bylaag 8).    

 

Tydens die afsluitingsgesprek met Janette is die volgende aspekte uitgelig:  
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• Die navorser het die deelnemer meegedeel dat sy tydens die terapie 

tot die besef gekom het dat sy (Janette) iemand is wat bereid is om te 

luister en omgee vir ander.  Janette beskou haarself ook as so ’n tipe 

persoon, maar sien haarself ook as iemand wat deur ander (haar 

vriende) bygestaan word omdat hulle vir haar omgee.  Janette het 

daarop gewys dat die beklemtoning van luister tydens die terapie 

voordelig was vir haar en haar moeder se verhouding.  Sy het 

vervolgens ’n insident tussen haar, haar broer en haar moeder tydens 

die vorige week met die navorser gedeel.  Volgens Janette het hulle 

drie ’n lang gesprek gehad oor inkomtye en meer vryheid tydens 

vakansies.  Janette was van mening dat sy en haar broer daarin 

geslaag het om hulle siening breedvoerig aan hulle moeder te 

verduidelik, wat positiewe “luister”-resultate tot gevolg gehad het, 

aangesien Annie ingestem het om die aangeleentheid te heroorweeg.   

• Janette het ook weer haar frustrasies oor aspekte soos dat sy nie 

toegelaat word om ’n nagklub te besoek nie, haar moeder wat haar 

probeer “uitvang”, dat sy “vasgekeer voel” op die plaas en dat haar 

moeder haar jonger broer as meer verantwoordelik beskou, genoem.  

Janette was van mening dat haar moeder wel later dieselfde soort 

probleme met haar jonger broer sal ervaar.  Volgens Janette is sy 

seker dat sy wel met verantwoordelikheid kan optree.  Sy weet hoekom  

sy na die nagklub toe wil gaan – “...om te gaan dans en saam met 

vriende te kuier” en nie om te gaan rook en drink nie.   

• Die navorser het Janette herinner dat sy die vraag,  As jy kan wens iets 

moet gebeur, wat sal jy wens? in sessie twee soos volg geantwoord 

het:  “Dat ek die regte besluite moet neem vir my optrede”.  Janette het 

hierdie antwoord bespreek en beskryf haarself as stadig aangesien sy 

tyd nodig het om besluite te neem.  Sy wil ook oor voornemende 

planne ingelig word aangesien beplanning vir haar ’n tydrowende 

proses is.  Janette besef egter dat haar moeder vinnig en doelgerig 

optree, wat dikwels aanleiding gee tot die konflik tussen hulle.  Die 

navorser het aan Janette gevra waaroor sy op hierdie stadium in haar 

lewe besluite moet neem.  Janette se antwoord het verwys na aspekte 
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waar daar moontlike gevare is soos rook en drank.  Sy was egter van 

mening dat dit nie vir haar moeilike besluite is nie en sy is bewus 

daarvan dat haar moeder se mening oor die aangeleentheid ook haar 

besluite beïnvloed.  Sy het egter ’n behoefte daaraan dat haar moeder 

moet besef dat sy ’n keuse gemaak het om ’n sosiale mens te wees in 

teenstelling met haar moeder wat haarself as privaat beskou.  Die 

deelnemer wil dus hê dat haar moeder haar aanvaar soos sy is.   

• Die navorser het Janette daarop gewys dat haar skoolwerk ook een 

van die hoofredes is vir die konflik tussen hulle en het haar vervolgens 

gevra wat sy beskou as die regte wyse om hierdie probleem aan te 

pak.  Die deelnemer het die navorser meegedeel dat sy dit moeilik vind 

om te konsentreer en die werk te memoriseer.  Tyd is ook op hierdie 

stadium ’n probleem weens haar besige skedule.  Die navorser het 

voorstelle gemaak in verband met doelgerigte tydsbeplanning en 

konsentrasie.  Janette het gesê dat sy beter wil doen in haar 

skoolwerk.  

• Janette het ook haar behoefte dat sy op hierdie stadium van haar lewe 

graag haar eie besittings wil hê met die navorser gedeel.  Sy wil graag 

haar eie rekenaar hê sodat “...ek self kan besluit wanneer ek wat 

doen”.  Haar moeder het aan haar ’n eie rekenaar beloof, maar omdat 

sy nie aan die, volgens Janette, onrealistiese vereistes (gewigsverlies), 

kon voldoen nie, kon sy dit nie kry nie.  Janette erken dat haar gewig 

op hierdie stadium ’n probleem is en dit is vir haar moeilik as haar ma 

haar gereeld daaraan herinner.   

• Die navorser het erkenning gegee aan Janette en haar moeder se 

verhoudingsprobleme, maar het die feit dat hulle vir mekaar omgee as 

’n positiewe punt in hulle verhouding uitgelig.  Sy het Janette herinner 

aan die laaste sessie waartydens een van die blou kleure by die 

kleurkaartoefening haar laat dink het aan ’n brander wat herhaaldelik 

terugkom en dat sy dit met haar moeder se standvastigheid 

geassosieer het.  Janette het saamgestem dat dit ‘n aangename 

oomblik tydens die terapie was.  Die deelnemer het verder aangedui 

dat sy daarvan bewus is dat haar moeder lief is vir haar.  Dit bly egter 



 116

vir haar belangrik dat haar moeder moet besef dat hulle dinge op 

verskillende maniere doen.  Sy het die navorser ook verder meegedeel 

dat haar skoolwerk op hierdie stadium vir haar soos ’n steil trap voor 

haar voel.  Sy voel sy kan “...of lag, omdat ek weet ek gaan val of ek 

moet net die regte ingesteldheid kry om die werk op die regte manier te 

doen”.  Die navorser het begrip getoon en Janette versoek om ’n kort 

skriftelike evaluering te doen van hoe sy die terapie ervaar het (verwys 

Bylaag 9).   

 

5.3 EVALUERING VAN DIE DIADIESE GESTALTSPELTERAPEUTIESE 
PROSES BINNE DIE RAAMWERK VAN DIE SCHOEMAN-MODEL 

Vervolgens word ’n evaluering gedoen om te bepaal hoe diadiese 

Gestaltspelterapie tydens die voorafgaande terapeutiese proses benut is, ten 

einde ’n I-Thou verhouding tussen Annie en Janette te bevorder.  Die 

evaluering sal gedoen word binne die raamwerk van die Schoeman-model 

(verwys 4.3.2). 

 

5.3.1  Terapeutiese verhouding (verwys 4.3.2.1) 

Die navorser het vanaf die eerste sessie gepoog om ’n I-Thou terapeutiese 

verhouding te bewerkstellig met albei deelnemers.  So ’n verhouding moes 

ook dien as ‘n grondslag vir die bevordering van ’n I-Thou verhouding tussen 

Annie en Janette.  Daar word na so ’n I-Thou terapeutiese verhouding ook 

verwys as ’n dialoogverhouding (verwys 3.3.5) wat gemik is op die integrering 

van die afstand tussen persone.   

Soos reeds in 4.3.2 en 3.3.5 aangedui, identifiseer Schoeman (2004:124) en 

Yontef (1993:127) onder meer die volgende eienskappe van ’n 

dialoogverhouding  (terapeutiese verhouding): 

• Insluiting/meelewing:  Die navorser het tydens elke sessie by wyse 

van begrip en ’n empatiese ingesteldheid vir die deelnemers ’n 

omgewing geskep waar albei veilig en gemaklik kon voel.  Die navorser 

het onder meer begrip getoon vir Janette se frustrasies as adolessent 
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asook vir Annie se bekommernisse as ouer oor Janette se skoolwerk.  

Die navorser is van mening dat Annie en Janette gemaklik gevoel het 

tydens die proses wat hulle in staat gestel het om werklik deel te wees 

van die dialoogproses. 

• Teenwoordigheid:  Die navorser was tydens die terapeutiese proses 

ten volle haarself en was in staat om gevoelens wat voortgespruit het 

uit die dialoogproses soos spanning, opwinding en rustigheid saam 

met Annie en Janette te beleef.  Op hierdie wyse het die navorser en 

die deelnemers mekaar leer ken.   

• Verbintenis tot dialoog:  Daar is tydens die sessies nie op ’n 

spesifieke doel gefokus nie, maar daar is dikwels voortgegaan met wat 

natuurlik vanuit die aktiwiteite en gesprekvoering voortgespruit het.  

Aangesien daar tydens hierdie diadiese terapeutiese proses met 

uiteenlopende sieninge van die betrokkenes gewerk is wat dikwels tot 

spanning gelei het, was dit nodig dat die navorser met albei 

deelnemers op ’n deurlopende basis aan ’n nie-veroordelende (cf. 

Hughes, 2007:98), openlike (cf. Joyce & Sills, 2003:42), eerlike (cf. 

Schoeman, 2004:135), sensitiewe en gemaklike (cf. Blom, 2006:52) 

verhouding bou.  Gedurende gespanne tye het die navorser die 

verhouding in stand gehou deur ’n houding van “merely being-with”  

wat volgens Jacobs (1995:100) beteken dat die totstandkoming van ’n 

groter realiteit toegelaat word.  Dit behels dat daar ruimte verskaf word 

aan die deelnemers vir die bewuswording van hulle eie asook mekaar 

se sieninge.  Die navorser moes dus ook optree met ’n vertroue dat die 

dialoogproses die betrokkenes sal lei tot die breër perspektief van die 

situasie.  Tydens die terapeutiese proses is daar opgetree met ’n 

ingesteldheid van geen verwagtinge (verwys 3.2.1).  Jacobs 

(1995:100) verwys ook na so ’n ingesteldheid as “to face the unknown”.    

 

Tydens hierdie dialoogproses wat deel gevorm het van die I-Thou 

terapeutiese verhouding het die deelnemers onder meer daarvan bewus 

geraak dat hulle dikwels nie na mekaar op die regte wyse luister nie (sessie 
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twee en drie) en dat hulle wyses van konflikhantering nie doeltreffend is nie 

(sessie ses).  Die deelnemers het ook tydens die proses bewus geraak van 

die verskille tussen hulle persoonlikhede asook verskille ten opsigte van hulle 

menings oor verskeie aspekte.  Annie het tydens die afsluitingsessie 

aangedui dat sy vir Janette onvoorwaardelik wil aanvaar.  Tydens die 

terapeutiese proses het albei ook bewus geraak daarvan dat hulle lief is vir 

mekaar ten spyte van hulle probleme (sessie drie en sewe).  Die daarstelling 

van ‘n I-Thou terapeutiese verhouding het dus bygedra tot die bevordering 

van die I-Thou verhouding tussen Annie en Janette.   

 

5.3.2 Liggaamlike en sensoriese kontak (verwys 4.3.2.2) 

Sensoriese bewustheid lewer ’n bydrae tot die verkenning van eie emosies en 

die uiteindelike ervaring van die self as ’n geïntegreerde organisme (cf. Blom, 

2006:90; cf. Schoeman, 2004:138 & cf. Oaklander, 1988:109).  Ten einde 

bewustheid te verhoog is die volgende bewustheidsoefeninge met die 

deelnemers gedoen: 

• Die Huis van Sintuie-oefening (verwys Bylaag 3) tydens sessie twee 

wat deur Annie en Janette as ’n rustige ervaring beskryf is.  Hierdie 

rustige ervaring het hulle in kontak gebring met hulle self en die 

omgewing wat bygedra het tot ’n ontvanklike ingesteldheid by albei en  

tot die bevordering van hulle verhouding. 

• Die bevordering van sensoriese bewustheid tydens sessie drie het aan 

die deelnemers die geleentheid verskaf om verskillende reuke te 

ervaar en ook met mekaar te deel waaraan dit hulle herinner (verwys 

Bylaag  3).  Op hierdie wyse is die deelnemers ook in kontak gebring 

met hulle emosies.  Die oefening het by Annie herinneringe opgeroep 

van haar vorige man en die deel van hierdie herinnering het bygedra 

tot die daarstelling van ’n oop, wedersydse verhouding.   

• Die bevordering van sensoriese bewustheid tydens sessie drie het 

behels dat daar aan verskillende voorwerpe gevoel is (tassintuig) 

asook om aan mekaar te raak (verwys Bylaag  3).  Die oefening is deur 
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albei as ’n interessante, avontuurlike ervaring beleef.  Op hierdie wyse 

is hulle in kontak gebring met hulle self asook in kontak met mekaar.        

• Die voltooiing van die kleurkaart (verwys Bylaag 4) asook die voltooiing 

van die gevoelkaart (verwys Bylaag 7) het aanleiding gegee tot die 

deel, beskrywing en eiening van emosies. Op hierdie wyse het die 

deelnemers bewus geraak van hulle gevoelens ten opsigte van 

verskeie aspekte.  Dit het gelei tot die eksplorering van gevoelens soos 

magteloosheid, uitbundigheid, geluk en onsekerheid by Annie en 

skaamte, verliefdheid, tevredenheid, rustigheid en standvastigheid by 

Janette.  Annie en Janette het ook deur middel van die gevoelkaart 

bewus geraak van die effek van hulle verhouding op hulle gevoelens.   

 

Die navorser is van mening dat die blootstelling aan die sintuiglike ervaring 

asook die verkenning van emosies wat voortgespruit het uit die verskillende 

oefeninge daartoe bygedra het dat die deelnemers mekaar beter kon leer ken 

en so ook ’n beter begrip ontwikkel vir mekaar se optrede.  Dit het gelei tot die 

bevordering van ’n I-Thou verhouding tussen Annie en Janette. 

 

5.3.3 Vasstelling van die ouer en die adolessent se prosesse        
(verwys 4.3.2.3) 

Tydens elke sessie van die terapeutiese proses het die deelnemers die 

geleentheid gekry om hulle bewustheid aangaande hulle eie prosesse asook 

mekaar se prosesse te verhoog.  Blom (2006:53) beskou bewuswording van 

die eie proses as noodsaaklik ten einde die self te aanvaar asook om 

verantwoordelikheid vir eie keuses te neem.  Deur middel van die 

dialoogproses het Annie en Janette bewus geraak van mekaar se prosesse.  

Die volgende kan as voorbeelde van die verbetering van bewustheid van 

prosesse genoem word: 

• Annie het tydens sessie een bewus geraak daarvan dat sy nie ’n baie 

liefdevolle persoon is nie.  Sy het ook genoem dat Janette wel ’n 

liefdevolle persoon is, maar dat Janette nie op hierdie stadium meer 
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gevoelvol teenoor haar optree nie.  Deur daarna te verwys, het Annie 

sowel as Janine bewus geraak van hierdie aspek van hulle prosesse.   

• Tydens  sessie een is daar bepaal of die deelnemers bewus is van wat 

die ander as ‘n gunsteling kleur, gunsteling tydverdryf, gunsteling 

manier van vakansie hou ensovoorts beskou. Die deelnemers het op 

hierdie wyse besef dat hulle mekaar goed ken asook sekere sieninge 

deel en so ook bewus geraak van mekaar se prosesse. 

• Tydens sessie vier het Janette haarself beskryf as iemand wat lief is vir 

die liefde.  Op hierdie wyse het sy haar proses as liefdevolle persoon 

aan haarself bevestig en ook Annie hiervan bewus gemaak.   

• Janette het tydens sessie vier genoem dat  sy “seker is van haarself”, 

wat ook ’n bydrae gelewer het tot Annie se insig in Janette se proses. 

• Tydens die proses het Annie die belangrikheid van aspekte soos reëls, 

verantwoordelikheid en respek deurgaans beklemtoon, wat gelei het tot 

’n verhoging van bewustheid van haar proses by beide haarself en 

Janette. 

• Tydens sessie vier het Annie en Janette bewus geraak daarvan dat 

hulle dit moeilik vind om hulle gevoelens vir mekaar te toon. 

• Deur bewus te raak van hulle prosesse wat luistervaardighede asook 

gesprekvoering betref, het Annie en Janette tydens sessie drie en 

sessie vyf bewus geraak van die belangrikheid van “luister”. 

• Deur die voltooiing van die gevoelkaart in sessie sewe het Annie en 

Janette tot die besef gekom dat hulle “...omtrent altyd geliefd voel 

saam met mekaar” . 

 

Die navorser is van mening dat die verbetering van insig in Annie en Janette 

se prosesse bygedra het dat hulle mekaar beter verstaan asook tot ’n 

verandering en aanpassing in optrede teenoor mekaar.  Die verbetering in 

insig en aanpassing het veral na vore gekom tydens die afsluitingsgesprekke 

met die deelnemers.  Annie het tydens haar afsluitingsgesprek laat blyk dat sy 

dit oorweeg om haar sieninge betreffende reëls en grense te heroorweeg, 
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asook dat sy vir Janette wil aanvaar net soos sy is.  Janette het ook tydens 

haar afsluitingsgesprek verwys na haar moeder se aanpassing deur te verwys 

na ’n insident waar haar moeder bereid was om na haar en haar broer te 

luister.  Janette het tydens hierdie gesprek ook insig getoon in die oorsaak 

van konflik tussen haar en haar moeder.  Tydens die terapeutiese proses het 

Janette bewus geword van die verskil in hulle prosesse wat betref die uitvoer 

van take.  Op hierdie wyse kon Janette ook begelei word om haarself te 

aanvaar en verantwoordelikheid te neem vir haar keuses.  Die insig wat die 

deelnemers op hierdie wyse verkry het, kan dus tot die nodige aanpassings in 

hulle daaglike funksionering lei, wat bevorderlik is vir ’n I-Thou verhouding 

tussen hulle.   

 

5.3.4 Projeksies (verwys 4.3.2.4) 

Schoeman (2004:166) verwys na projeksie ook as ‘n “...awareness, a new 

coming together...”.  Deur die benutting van projeksies tydens hierdie diadiese 

terapeutiese proses is die deelnemers in staat gestel om bewus te raak van 

hulle gevoelens in die hede (cf. Schoeman, 2004:166).   

Die volgende projeksies is onder meer gedoen tydens hierdie studie: 

• Deur die benutting van die roosboomtegniek (verwys Bylaag 3) in 

sessie twee is Annie (verwys Bylaag 5) in staat gestel het om daarvan 

bewus te raak dat sy alleen voel, veral ten opsigte daarvan om kinders 

groot te maak.  Dit het voorgekom asof Annie ook op later stadiums 

tydens die terapeutiese proses hierdie bewustheid van “alleen wees 

met die kinders” aanvaar het en daarby aangepas het.  By die 

afsluitingsgesprek het Annie gemeld dat sy verkies om alleen besluite 

te neem ten opsigte van die kinders.  Janette (verwys Bylaag 6) het 

deur middel van die projeksie bewus geraak daarvan dat sy veilig voel, 

onafhanklik is en na haarself kan kyk wat vir haar ’n bemagtigende 

ervaring was.  Dit het voorgekom asof Janette tydens die verloop van 

die terapeutiese proses bewus geraak het van die verantwoordelikhede 

wat hiermee gepaardgaan byvoorbeeld die verkryging van die regte 

ingesteldheid ten opsigte van skoolwerk.     
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• Deur middel van die verbeeldingsoefening in sessie sewe het  Annie 

en Janette in hulle verbeelding ’n plek “besoek” wat hulle as veilig en 

rustig ervaar het.  Albei het na afloop van die oefening die behoefte 

aan rustigheid erken, waarvan die oefening hulle bewus gemaak het.   

• Oefeninge soos die kleurkaart (verwys Bylaag 4) waar verskillende 

kleure gekoppel word aan emosies, gebeurtenisse en persone, kan 

ook as projeksies beskou word, want dit het tydens die studie daartoe 

gelei dat Annie en Janette meer bewus geraak het van hulle 

gevoelens.  As ’n voorbeeld van so ’n projeksie kan genoem word dat 

Janette in sessie sewe die kleur blou geassosieer het met ’n brander 

wat “weer en weer kom”.  ’n Eiening van die projeksie het plaasgevind 

en Janette het die brander met haar moeder se standvastigheid 

geassosieer.  Schoeman (2004:177) beskryf die eiening van ’n 

projeksie as die “...turning point in the...therapeutic process” en as die 

begin van die helende proses.  ’n I-Thou oomblik (verwys 5.2.2.7) het 

ook tydens die betrokke oefening tussen die navorser en die 

deelnemers plaasgevind. 

 

Tydens hierdie diadiese Gestaltspelterapeutiese proses was dit volgens die 

mening van die navorser nie nodig om van verskeie projeksietegnieke gebruik 

te maak nie aangesien die deelnemers daartoe in staat was om verbaal en 

deur middel van dialoog uiting te gee aan gevoelens.  Bewustheid is deur 

middel van die projeksies wat wel gedoen is, bevorder, asook deur middel van 

dialoog wat bevorderlik was vir die deelnemers se I-Thou verhouding. 

 

5.3.5 Oorweging van alternatiewe (verwys 4.3.2.5) 

Tydens die diadiese terapeutiese proses het die deelnemers bewus geraak 

van hulle probleme.  Schoeman (2004:177) is egter van mening dat dit nie die 

taak van die terapeut is om as raadgewer op te tree nie, maar om die kliënt na 

eie oplossings te lei.  Daar word ook hierna verwys as die oorweging van 

alternatiewe.  Die oorweging van alternatiewe het tydens die  terapeutiese 

proses in onder meer die volgende sessies plaasgevind: 
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• Tydens sessie drie het Annie en Janette die geleentheid gekry om te 

identifiseer watter optrede van mekaar hulle gelukkig sal maak.  Daar 

is dus oorweging aan die hantering van hulle ongelukkige verhouding 

geskenk.  Hieruit het voortgevloei dat albei ’n behoefte daaraan het dat 

daar beter na hulle geluister moet word en dit is as ’n oplossing van 

hulle verhoudingsprobleme voorgestel. 

• Tydens sessie ses is daar gepoog om ’n oplossing te vind vir die 

hantering van die deelnemers se verskillende meninge oor die 

skoolverlaterskamp.  Dit het tydens die bespreking duidelik geword dat  

probleme makliker opgelos sal word indien hulle mekaar op die regte 

wyse aanspreek.  Annie het meer respek verlang van Janette en 

Janette het versoek dat sulke aangeleenthede nie voor ander mense 

bespreek moet word nie.  Daar is dus alternatiewe wyses van optrede 

voorgestel. 

• Annie en Janette is tydens sessie sewe die geleentheid gebied om aan 

te dui hoe hulle mekaar kan help om belangrik, gelukkig en ontspanne 

te voel – (gevoelkaart).  Annie het byvoorbeeld aangedui dat sy sal 

belangrik voel as Janette reageer op wat sy sê en Janette het 

aangedui dat sy belangrik sal voel as Annie luister na wat sy sê.   

 

Tydens die diadiese terapeutiese proses het die navorser ook spesifieke 

inligting aan die deelnemers verskaf.  In sessie ses is onder meer inligting ten 

opsigte van die rol van vriende in die adolessensiestadium verstrek en tydens 

die afsluitingsgesprek met Annie is inligting oor die kognitiewe ontwikkeling 

van adolessente verstrek.  Die inligting is verstrek ten einde die deelnemers in 

staat te stel om alternatiewe te genereer wat kan lei tot uitoefening van 

keuses en die nakoming van hulle onderskeie verantwoordelikhede.  Die 

oorweging van verskillende alternatiewe het daartoe bygedra dat die 

deelnemers oplossings kon vind vir sommige van die probleme en dit was dus 

bevorderlik vir die I-Thou verhouding.   
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Die navorser beskou die genering van alternatiewe tydens hierdie studie as ’n 

leemte van die terapeutiese proses.  Die wisseling van onderwerpe tydens die 

dialoogproses het soms daartoe gelei dat daar nie oplossings gegenereer is 

van geïdentifiseerde probleme nie.  Die generering van alternatiewe 

oplossings van probleme soos onenigheid oor die toepassing van reëls asook 

Janette se hantering van haar skoolwerk sou bygedra het tot die bevordering 

van die I-Thou verhouding tussen die deelnemers.   

 

5.3.6 Klarifikasie (verwys 4.3.2.6) 

Schoeman (2004:118) beskryf klarifikasie as die verskaffing van ’n duidelike, 

kort opsomming van die kind se emosies.  Tydens hierdie navorsing het die 

navorser dikwels nadat sy die deelnemers ruimte gegee het om hulle 

gevoelens te deel, op ’n opsommende en verduidelikende wyse opgetree.  As 

voorbeeld van klarifikasie kan die gesprek tussen Annie en Janette in sessie 

drie genoem word waar hulle op verskillende wyses aangedui het hoe 

kommunikasie tussen hulle plaasvind.  Die navorser het hulle bewus gemaak 

daarvan dat albei van hulle ’n behoefte daaraan het dat die ander persoon na 

haar moet luister.  Die navorser het ook tydens sessie ses die deelnemers 

daarvan bewus gemaak dat hulle ontevrede voel oor die wyse waarop hulle 

mekaar aanspreek tydens konfliksituasies.   

 

Hughes (2007:99) verwys na hierdie optrede van ’n terapeut as reflektiewe 

dialoog en beskryf dit as ’n poging om die werklike betekenis van 

woordwisseling na vore te bring.  Volgens Schoeman (2004:176) lei 

klarifikasie tot bewustheid en insig asook ’n gevoel van sekerheid en 

veiligheid.  Tydens hierdie diadiese terapeutiese proses is die deelnemers in 

staat gestel om duidelikheid oor hulle eie asook mekaar se sienswyses te 

verkry, wat bevorderlik is vir ’n I-Thou verhouding.   
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5.3.7 Bemagtiging (verwys 4.3.2.7) 

Volgens Schoeman (2004:178) is die aard van die I-Thou terapeutiese 

verhouding, soos tydens hierdie diadiese terapeutiese proses toegepas, 

bemagtigend vir elk van die deelnemers aangesien dit op respek gebaseer is.  

Die identifisering van sterkpunte by Annie en Janette aan die einde van 

sessies het ook bygedra tot die bemagtiging.  Annie is as liefdevol, 

verantwoordelik, uitdagend, kalm, rustig en knap met kosmaak beskryf en 

Janette is as liefdevol, saggeaard, empaties, kreatief en waagmoedig beskryf.  

Die bemagtiging van die deelnemers het tot innerlike versterking gelei, wat na 

die mening van die navorser bevorderlik is vir hulle verhouding.  Die ervaring 

van ’n I-Thou ouer-adolessent verhouding sal op sigself ook vir albei 

deelnemers ’n bemagtigende ervaring wees.   

 

5.3.8 Evaluering (verwys 4.3.2.8) 

Schoeman (2004:180) beklemtoon die belangrikheid daarvan dat daar aan die 

deelnemers aan terapie ook self die geleentheid gebied moet word om die 

ervaring te evalueer, dus ’n aanduiding te gee van die betekenis van die 

terapie.  Die doel van die terapie tydens hierdie studie was die bevordering  

van ’n I-Thou verhouding tussen Annie en Janette.  ’n Evaluering van die 

vordering van die terapeutiese proses het plaasgevind tydens die individuele 

afsluitingsgesprekke met die deelnemers.  Tydens hierdie gesprekke is daar 

duidelikheid oor aspekte wat na vore gekom het tydens die verskillende 

sessies gegee en die deelnemers het ook die geleentheid gekry om ’n 

afsonderlike skriftelike evaluering oor die terapeutiese ervaring te gee (verwys 

Bylaag 8 en Bylaag 9).   

 

5.3.9 Selfvertroeteling (verwys 4.3.2.9) 

Schoeman (2004:180) beskou die vertroeteling van die self as noodsaaklik 

aangesien die gevoel van liefde en omgee waarmee dit gepaard gaan, lei tot 

die verstewiging van selfwaarde asook selfaanvaarding.  Na afloop van sessie 

een het Annie en Janette elk ’n klein aandenking ontvang om hulle te herinner 

aan die versterking van hulle verhouding.  Aan die einde van sessie twee het 
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die navorser die deelnemers versoek om vir mekaar ’n verrassing gebaseer 

op liefde te beplan. Slegs Annie het hierdie taak uitgevoer en hierdie 

handeling het nie werklik as selfvertroeteling gerealiseer nie.  Tog het dit 

bygedra tot die verdere bewuswording van hulle onderskeie prosesse.  Die 

doel hiermee was, benewens die versterking van die verhouding, ook om die 

terapie in ’n avontuurlike proses te omskep soos dit toegepas word by 

Theraplay waar pret, verrassings en avontuur deel is van die terapeutiese 

proses (cf. Munns, 2005:40).  Aan die einde van die sessies is daar ook aan 

die deelnemers die geleentheid gegee om sterkpunte by mekaar te 

identifiseer.  Op hierdie wyse het die deelnemers mekaar gekomplimenteer, 

wat ook as vertroeteling ervaar kon word en bevorderlik was vir die I-Thou 

verhouding. 

 

5.3.10   Terminering (verwys 4.3.2.10) 

Volgens Blom (2006:174) is terminering ’n belangrike stadium in die 

terapeutiese proses.  Met terminering word daar verwys na die beëindiging 

van elke sessie asook die beëindiging van die terapeutiese proses aan die 

einde van die terapie.  Die terminering van sessies het vir die doel van hierdie 

sessies op die volgende wyses plaasgevind:   

• Identifisering van mekaar se sterkpunte (sessie een, sessie twee, 

sessie vyf, sessie ses). 

• Selfvertroeteling deur die oorhandiging van ‘n klein aandenking 

(sessie een) of deur die verduideliking van die verrassing-opdrag 

(sessie twee). 

• Identifisering van mekaar se onderskeie verantwoordelikhede 

(sessie drie). 

• Bespreking van die terminering van die diadiese terapeutiese 

proses (sessie ses). 

Die terapeutiese proses is op ’n individuele basis afgesluit met ‘n afsonderlike 

gesprek met albei deelnemers.  Tydens die afsluiting is daar aan die 

onderskeie deelnemers die geleentheid gegee om uitsluitsel te verkry oor 
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aspekte wat tydens die terapeutiese proses na vore gekom het.  Blom 

(2006:174) verwys hierna as die voltooiing van Gestalt en beskou dit as 

noodsaaklik ten einde ’n persoon in staat te stel om met sekerheid voort te 

gaan met die lewe.   

 

5.4 SAMEVATTING 

Die benutting van diadiese Gestaltspelterapie ter bevordering van die I-Thou 

verhouding tussen die ouer en die adolessent is in hierdie hoofstuk beskryf.   

’n Beskrywing is gegee van die sewe terapeutiese sessies, asook van die  

twee afsluitingsgesprekke met die ouer en die adolessent, waarna die 

benutting van die diadiese Gestaltspelterapeutiese proses vir die bevordering 

van ’n I-Thou verhouding geëvalueer is binne die raamwerk van die 

Schoeman-model.  In Hoofstuk 6 word ’n samevattende beskrywing van die 

studie gegee, asook ’n uiteensetting van gevolgtrekkings en aanbevelings ten 

opsigte van diadiese Gestaltterapie.   
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HOOFSTUK 6 
SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

 
6.1 INLEIDING 
Daar is in hierdie studie ‘n verkennende en beskrywende ondersoek gedoen 

na die benutting van diadiese Gestaltspelterapie ten einde ’n I-Thou 

verhouding tussen die ouer en adolessent te bevorder.  Daar word in hierdie 

hoofstuk gepoog om die inligting van die navorsing te integreer by wyse van 

’n samevattende beskrywing van die bereiking van die studie se doelstelling 

en doelwitte, die beantwoording van die navorsingsvraag, asook ’n 

uiteensetting van gevolgtrekkings vanuit die literatuurstudie en die empiriese 

ondersoek.  Die hoofstuk word afgesluit met aanbevelings aan terapeute ten 

opsigte van die toepassing van diadiese Gestaltspelterapie.    
 
6.2 SAMEVATTING 
Dit is noodsaaklik om die inligting wat ingesamel is deur middel van die 

literatuurstudie asook die empiriese ondersoek te integreer en in die konteks 

van hierdie studie te plaas.  Vervolgens word daar verwys na die oorhoofse 

doelstelling, die ooreenstemmende doelwitte, asook die navorsingsvraag van 

die studie.   

 

6.2.1 Doelstelling van die studie 
 

Die problematiese aard van ouer-adolessent verhoudinge in ’n veranderende 

hedendaagse samelewing is tydens hierdie studie as ’n probleem 

geïdentifiseer.  Die belangrikheid van ’n hegte verhouding tussen die ouer en 

die adolessent is beklemtoon, asook die behoefte wat daar bestaan aan ’n 

studie oor die benutting van diadiese Gestaltspelterapie ten einde die ouer–

adolessent verhouding te verbeter en te versterk.  Die oorhoofse doelstelling 

van hierdie studie was om die benutting van diadiese Gestaltspelterapie te 

verken ten einde ’n I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent te 

bevorder.  Hierdie doelstelling is bereik deur die  uitvoering en die bereiking 

van die volgende doelwitte. 
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6.2.2 Doelwitte van die studie 
Die navorser het doelwitte ontwikkel (verwys 1.3) om die rigting van die 

ondersoek te lei.  Die doelwitte van die studie word vervolgens bespreek: 

 

Doelwit 1 
- Om ’n in-diepte literatuurstudie  te onderneem van: 

 
• die ouer-adolessent verhouding 

• die I-Thou verhouding 

• diadiese Gestaltspelterapie. 

 

Bogenoemde doelwit is bereik deurdat die navorser ’n in-diepte 

literatuurstudie onderneem het ten einde ’n teoretiese perspektief te bied op 

bogenoemde aspekte.  Daar is in Hoofstuk 2 ’n studie gedoen oor die 

belangrike aard van gehegtheid tussen die ouer en die adolessent asook die 

ouer-adolessent verhouding in die verskillende areas van ontwikkeling.  By 

Hoofstuk 3 word die I-Thou verhouding bespreek deur te verwys na die 

filosofiese agtergrond asook die Gestaltteoretiese beginsels wat deel uitmaak 

van die I-Thou verhouding.  Hoofstuk 4 bied ’n uiteensettting van verskillende 

soorte diadiese terapie asook ’n beskrywing van diadiese Gestaltspelterapie.   

 

Doelwit 2 
- Om data deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude in te samel 

ten einde die benutting van diadiese Gestaltspelterapie in die 

bevordering van ‘n I-Thou verhouding tussen die ouer en die 

adolessent te verken.  

  
Doelwit 3 
- Om data wat ingesamel is te analiseer en te beskryf. 

 

Bogenoemde twee doelwitte is bereik deur twee ouer-adolessent diades te 

betrek in ’n diadiese Gestaltspelterapeutiese proses.  ’n Volledige beskrywing 

van die verloop en ontleding van die Gestaltspelterapeutiese proses van een 
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van die ouer-adolessent diades word verskaf in Hoofstuk 5, asook ’n 

evaluering van die proses binne die raamwerk van die Schoeman-model.   

 

 Doelwit 4  
- Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak aan terapeute, ten 

opsigte van die benutting van diadiese Gestaltspelterapie ten einde ‘n  

I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent te bevorder. 

  

Na aanleiding van die studie was die navorser in staat om gevolgtrekkings 

vanuit die literatuurstudie asook die semi-gestruktureerde onderhoude te 

maak, asook om aanbevelings te formuleer en dit sal in hierdie hoofstuk 

bespreek word (verwys 6.3. en 6.4).  

 

6.2.3  Navorsingsvraag 
Die navorsingsvraag vir hierdie studie is soos volg geformuleer:   

Hoe kan diadiese Gestaltspelterapie benut word ten einde ’n I-Thou 
verhouding tussen die ouer en die adolessent te bevorder? 
 

Die navorsingsvraag is beantwoord deurdat die empiriese ondersoek wat die 

toepassing van Gestaltspelterapie volgens die Schoeman-model behels het,  

aangedui het hoe diadiese Gestaltspelterapie benut kan word ten einde ’n I-

Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent te bevorder.  Die aspekte 

van die Schoeman-model soos die daarstelling van ’n I-Thou terapeutiese 

verhouding, die vasstelling van die ouer en die adolessent se prosesse, die 

doen van projeksies, die oorweging van alternatiewe, klarifikasie, 

bemagtiging, evaluering, selfvertroeteling en terminering het bygedra tot die 

bevordering van ’n I-Thou verhouding tussen die ouer en die adolessent.   

 

6.3 GEVOLGTREKKINGS 
Na aanleiding daarvan dat die doelstelling en doelwitte van die studie bereik 

is, asook dat die navorsingsvraag beantwoord is tydens die empiriese studie, 

is gevolgtrekkings vanuit die studie geformuleer en dit word vervolgens 

bespreek. 
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6.3.1 Gevolgtrekkings uit die literatuurstudie 

• Die studie het bevestig dat die gehegtheid tussen die ouer en die kind 

’n belangrike rol speel in die adolessensiestadium, omdat ‘n hegte 

verhouding tussen die ouer en die adolessent as ’n basis dien van 

waar die adolessent die lewe en die werklikheid ontdek en ’n eie 

outonomie ontwikkel. 

• ’n Hegte, gesonde ouer-adolessent verhouding is belangrik in die 

verskillende areas van ontwikkeling, onder meer liggaamlike 

ontwikkeling, kognitiewe ontwikkeling, identiteit en emosionele 

ontwikkeling, sosiale ontwikkeling en morele ontwikkeling vir die 

bemeestering van ontwikkelingstake van beide die ouer en die 

adolessent.  

• Verskeie publikasies beklemtoon die belangrikheid van verhoudinge  

by Gestaltterapie en die individu word beskryf as ’n relasionele wese, 

of ’n lewende sisteem wat deel vorm van die interafhanklike omgewing. 

• Buber se I-Thou filosofie staan bekend as die dialoogfilosofie en 

hiervolgens moet persone wat deel is van ’n verhouding werklik bewus 

raak van mekaar se uniekheid en verskille en mekaar aanvaar ten 

einde eerlik en opreg teenoor mekaar op te tree.  By Gestaltterapie 

word daar ook tydens die terapeutiese verhouding na so ’n tipe 

verhouding gestreef.   

• Daar word ook op die tweevoudige aard van die mens se houding of 

ingesteldheid gewys.  ’n Onderskeid word onder meer getref tussen ’n 

houding waar mense vanuit ’n objektiewe oogpunt beskou word, die I-It 

houding en ’n houding waar daar werklike kontak tussen mense beleef 

word, die I-Thou houding.  Verder word ook aangedui dat ’n mens 

voortdurend op ’n kontinuum tussen die I-Thou en die I-It beweeg.  Die 

ontvanklikheid vir ’n spontane I-Thou ontmoeting, dit wil sê wat 

gepaardgaan met waardering en respek vir die realiteit van die ander, 

skep die basis vir ’n I-Thou verhouding.  

• Die navorser is van mening dat Gestaltteoretiese beginsels ook elk 

deel uitmaak van die I-Thou verhouding en dit word vervolgens 

bespreek:      
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Holisme:  Die I-Thou verhouding kan ook as ’n holistiese sienswyse 

beskou word aangesien aspekte soos ontmoeting en tussengang 

tussen die I en die Thou dui op die geheel wat groter is as die som van 

die dele.  

Bewustheid:  Bewustheid, die doel van Gestaltterapie word ook as ’n 

essensiële deel van die I-Thou verhouding beskou aangesien die I-

Thou filosofie daarop fokus om die verskil te toon tussen die blote 

bestaan en outentieke bestaan wat gepaard gaan met ’n groter 

bewustheid van die situasie. 

Eksistensiële fenomenologie:  Die eksistensiële fenomenologiese 

benadering, wat beskryf word as ’n onmiddellike, direkte benadering 

gegrond op beginsels van waardering en respek, verskaf ’n raamwerk 

vir die ontwikkeling van ’n I-Thou benadering.   

Veld:  Die interafhanklike aard van die mens met ander asook sy 

interne self word beklemtoon deur die I-Thou filosofie wat ooreenstem 

met die veldbeginsels van Gestaltterapie.  Daar word verwys na die 

konteks van die veld as die interne wêreld van die persoon, die 

eksterne wêreld of omgewing, asook die voortdurende veranderende 

verhoudinge tussen hierdie aspekte. 

Dialoog:  Die I-Thou verhouding word as die diepste vlak van ’n 

dialoogverbintenis tussen die kliënt en die terapeut beskou en so ’n 

verbintenis vind plaas sonder oordeel, blamering of verwagtinge 

betreffende die uitkoms. 

• Die literatuurstudie het ook aangedui dat daar al op verskeie maniere 

gepoog is om die ouer te betrek in die terapeutiese proses, onder meer 

deur Filiale terapie, Theraplay, Ouer-kind Interaksieterapie en diadiese 

Ontwikkelingspsigoterapie. 

 

6.3.2 Gevolgtrekkings uit die empiriese studie 
Diadiese Gestaltspelterapie kan benut word ten einde ’n I-Thou verhouding te 

bevorder tussen die ouer en die adolessent en wel op die volgende wyse: 

• Die Schoeman-model verskaf ’n raamwerk waarbinne die terapeut die 

ouer en die adolessent kan begelei om deur middel van bewustheid 
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hulle self asook verskillende aspekte van die verhouding te ontdek, te 

aanvaar en daarby aan te pas. 

• Uit diadiese Gestaltspelterapie ontwikkel daar vanuit die proses van 

kontak en dialoog, wat gebaseer is op ’n openlike wederkerigheid, ‘n 

Gestaltspelterapeutiese I-Thou verhouding wat gepaard gaan met ’n 

gevoel van veiligheid en vertroue. Die navorser is van mening dat 

individuele gesprekke met beide die ouer en die adolessent 

noodsaaklik is voordat daar begin word met die terapie om as ’n basis 

te dien van waar ’n terapeutiese verhouding kan ontwikkel.  Op hierdie 

wyse verkry die ouer en die adolessent die geleentheid om hulle eie  

mening en sienswyse oor aspekte soos verhoudingsprobleme met die 

terapeut te deel.  By die uitvoer van diadiese Gestaltspelterapie is dit 

noodsaaklik dat die terapeut op ’n deurlopende basis bou aan ’n nie-

veroordelende, openlike en gemaklike verhouding met beide die ouer 

en die adolessent.  Die I-Thou terapeutiese verhouding verskaf ’n basis 

vir die bevordering van die ouer-adolessent verhouding. 

• Deur die benutting van diadiese Gestalspelterapie vind liggaamlike en 

sensoriese bewustheid plaas wat bydra tot die verkenning van die ouer 

en die adolessent se emosies en hulle word dus op hierdie wyse in 

kontak gebring met hulle eie maar ook mekaar se sieninge.  Die ouer 

en adolessent se sieninge verskil ten opsigte van gebeure en wyse van 

optrede.  Wat die ouer as problematies of belangrik beskou, word 

dikwels nie so beskou deur die adolessent nie.  Die adolessent ervaar 

die ouer se mening oor die handhawing van reëls dikwels as wantroue.  

Deur middel van die diadiese Gestaltspelterapeutiese proses raak die 

ouer en die adolessent bewus van hulle verskillende sienswyses en 

ontwikkel ’n begrip daarvoor.   

• Weens die problematiese aard van die ouer-adolessent verhouding wat 

voortspruit uit hulle verskillende denkwyses, die invloed van vriende en 

die gemeenskap asook die behoefte aan ’n eie identiteit van die 

adolessent, word die positiewe aspekte van die verhouding en van 

mekaar dikwels nie raakgesien nie.  Tydens die diadiese 
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Gestaltspelterapeutiese proses raak die ouer en adolessent bewus van 

hulle eie asook mekaar  se prosesse. 

• Projeksies wat tydens diadiese Gestaltspelterapie uitgevoer word, 

vergemaklik die uiting van die emosies van die ouer en die adolessent 

en op hierdie wyse word probleme geïdentifiseer en kan daar gewerk 

word aan oplossings wat vir albei aanvaarbaar is.   

• Na die identifisering van probleme kan verskillende alternatiewe deur 

die ouer en die adolessent oorweeg word.  Die ouer en die adolessent 

raak daarvan bewus dat konflik dikwels voortspruit uit die wyse waarop  

daar met mekaar gekommunikeer word en omdat daar nie werklik na 

mekaar geluister word nie.  Tydens die diadiese Gestaltterapeutiese 

proses kan die ouer en die adolessent oorweging skenk aan 

alternatiewe wyses van kommunikasie ten einde konflikprobleme te 

hanteer. 

• Die terapeut kan deur middel van klarifikasie gebeure wat tydens die 

terapeutiese proses plaasvind aan die ouer en die adolessent 

verduidelik of meer verstaanbaar maak deur onder meer ’n 

verduideliking te gee van die adolessensiestadium van ontwikkeling.   

• Die Gestaltspelterapeutiese proses is ’n bemagtigende proses 

aangesien die ouer asook die adolessent gehelp word om die vermoë 

te ontwikkel om verhoudingsprobleme op te los. Die ouer voel dikwels 

magteloos om ouer-adolessent verhoudinge te hanteer.  Die 

adolessent kan ook magteloos voel weens die eise van die 

volwassewordingproses.  Diadiese Gestaltspelterapie is ’n 

bemagtigende proses en die ouer en die adolessent word in staat 

gestel om self beheer te neem oor hulle lewe deur die uitoefening van 

keuses waaroor daar verantwoordelikheid geneem moet word. 

• Die terapeutiese proses word deur die terapeut, die ouer en die 

adolessent deurlopend op verskillende wyses geëvalueer.  Die 

adolessent en ouer ervaar die diadiese Gestaltspelterapeutiese proses 

as ’n positiewe ontdekkingstog waartydens hulle mekaar kan leer ken 

binne ’n veilige omgewing. 
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• Die diadiese Gestaltspelterapeutiese proses kan ook deur die ouer en 

die adolessent as vertroeteling ervaar word aangesien albei weer 

bewus raak daarvan dat hulle vir mekaar omgee.   
 
6.4 AANBEVELINGS 

• Op grond van die navorsing kan die benutting van diadiese 

Gestaltspelterapie ten einde ’n I-Thou verhouding tussen ouer en 

adolessent te bevorder, aanbeveel word.  

• Die daarstelling van ’n I-Thou terapeutiese verhouding is essensieel 

regdeur die diadiese Gestaltspelterapeutiese proses aangesien daar 

binne die konteks van hierdie verhouding erkenning gegee word aan 

die uniekheid van die ouer en adolessent en die relasionele aard van 

hulle verhouding.  Aangesien so ‘n verhouding noodsaaklik is met 

beide die ouer en die adolessent word dit aanbeveel dat daar ’n 

onderhoud gevoer word met albei voordat daar begin word met die 

terapie.  Die onderhoud dien as die aanvang van ’n terapeutiese 

verhouding met albei wat gepaard gaan met ’n atmosfeer van 

veiligheid.  So ’n terapeutiese verhouding word in stand gehou met ’n 

vertroue van die terapeut dat die dialoogproses die ouer en die 

adolessent sal lei tot ’n breër perspektief.  Die terapeut tree op met ’n 

ingesteldheid van geen verwagtinge en skep op so ’n wyse die 

ontvanklikheid vir ’n I-Thou verhouding. 

• Dit is noodsaaklik dat die terapeut ’n deeglike kennis het van die 

ontwikkelingstadium van die adolessent en begrip kan toon ten opsigte 

van die adolessent se ervaring tydens hierdie stadium asook begrip ten 

opsigte van die ouer se hantering van hierdie stadium.   

• Daar word aanbeveel dat daar op ’n gereelde basis huiswerk aan die 

diades gegee sal word wat hulle soms alleen en soms gesamentlik tuis 

sal voltooi ten einde kontinuïteit van die I-Thou verhouding te 

bewerkstellig. 

• Na die mening van die navorser is verdere navorsing noodsaaklik ten 

einde duidelikheid te verkry oor die vraag watter tipe ouer-kind 

verhoudinge geskik is, al dan nie, vir die toepassing van diadiese 
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Gestaltspelterapie.  Aspekte wat in berekening gebring moet word is 

onder meer die ouderdom van die kind, omstandighede van die gesin, 

oorsake van konflik en emosionele probleme aanwesig by die ouer en 

die kind.  Sodanige navorsing moet dus die agtergrondinligting van 

beide die ouer en die kind in berekening bring sowel as hulle huidige 

situasie.  Daar moet dus vasgestel word wanneer diadiese 

Gestaltspelterapie geskik is vir die hantering van 

verhoudingsprobleme. 
 

6.5  SLOTOPMERKINGS 
Die navorsing wat tydens hierdie studie uitgevoer is, gee ’n aanduiding van 

hoe diadiese Gestaltspelterapie benut kan word ten einde ’n I-Thou 

verhouding wat gebaseer is op openheid, empatie en respek tussen die ouer 

en die adolessent te bevorder.  Daar word dus deur middel van diadiese 

Gestaltspelterapie daarin geslaag om die ouer-adolessent verhouding te 

verstewig en ’n nuwe betekenis daaraan te gee.  Die ouer en adolessent word 

tydens diadiese Gestaltspelterapie begelei om bewus te raak van mekaar se 

prosesse, gevoelens en behoeftes wat aanleiding gee tot ’n beter begrip vir 

mekaar en die versterking van gehegtheid.  
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BYLAAG 1 
 
 

  ADVERTENSIE OM OUERS EN ADOLESSENTE UIT TE NOOI 
AS DEELNEMERS 

 
VERSTERK DIE OUER-KIND VERHOUDING 
 
Ek nooi u vriendelik uit om deel te wees van my navorsingsprojek.   
Tydens my navorsing probeer ek vasstel hoe’n ouer en adolessent 
se verhouding verbeter kan word deur Gestaltspelterapie wat op ‘n 
gesamentlike wyse met die ouer en kind uitgevoer word (diadiese 
terapie).  Ek nooi dus ouers en hul adolessente wat 
verhoudingsprobleme ervaar om my te nader indien u vrywilliglik 
wil deelneem aan die studie.  Die studie sal agt sessies insluit van 
terapie vir die ouer en die adolessent waar daar gewerk word na ‘n 
beter begrip, empatie en respek tussen die twee deelnemers, dws 
die daarstelling van ‘n hegte, wederkerige verhouding  tussen die 
ouer en die kind.   
 
Die voordele van die sessies sluit onder meer die volgende in:  

 Die ouer en kind raak bewus van mekaar se gevoelens. 
 Beide die ouer en kind kry die geleentheid om gevoelens te 

deel en gesprek te voer oor aangeleenthede wat frustrasie 
veroorsaak. 

 Die ouer en kind leer ook mekaar se persoonlikheid en 
temperament ken wat lei tot beter begrip vir mekaar.   

 Beide die ouer en kind word bemagtig, dus die geleentheid 
gebied om beheer uit te oefen oor gebeure in die 
terapeutiese proses. 

 Uiteindelike daarstelling van ‘n ouer-kind verhouding wat 
beide in staat stel om die eise van die toekoms  te hanteer. 

 
Ek gee u die versekering dat alle inligting vertroulik hanteer sal 
word.  Identiteit sal op geen manier deur enige iemand bepaal kan 
word nie, want skuilname sal gebruik word in die 
navorsingsverslag.   
 
Ek sien uit om van u te hoor! 
 
Carin Rabbets 
Tel :  022 – 433 4640 
082 782 3565   



 151

BYLAAG 2 
 
   INGELIGTE TOESTEMMING 
 
INGELIGTE TOESTEMMING VIR NAVORSING IN GESTALT-
SPELTERAPIE: 
 
Navorsing word gedoen ten einde vas te stel hoe Diadiese 
Gestaltspelterapie benut kan word, ten einde ‘n I-Thou verhouding, wat 
gepaard gaan met wedersydse begrip, empatie en respek, tussen die ouer en 
die adolessent te bevorder.  Daar sal gelet word op aspekte soos: 

• Bevordering van begrip van mekaar se gevoelens en behoeftes. 
• Bevordering van gehegtheid tussen die ouer en die adolessent. 
• Bemagtiging van die ouer en die adolessent vir die hantering van 

emosionele probleme. 
 
Daar word vrywillig deelgeneem aan die studie van ses of meer sessies, 
waaroor die deelnemers en die terapeut ooreenstemming moet bereik.  
Deelnemers kan enige tyd tydens die studie onttrek.  Tydens die studie sal 
daarop gelet word om die privaatheid van die deelnemers te respekteer en 
hulle te beskerm teen fisiese en emosionele skade.  Inligting wat tydens die 
terapeutiese proses ingewin word sal veilig bewaar word in ‘n geslote kluis.  
Slegs die navorser en die studieleier het toegang tot die inligting.  Navorsing 
word op so ‘n wyse uitgevoer dat dit voordelig is vir die deelnemers. 

 
 

Hiermee verleen ek,………………………….., identiteitsnommer……………… 
as ouer/voog toestemming vir die deelname deur………… ……………………  
aan die navorsing soos hierbo beskryf.   
 
Hiermee bevestig ek ………………………………………..my deelname aan die 
navorsing soos hierbo beskryf. 
 
Ek het alle onduidelikhede met die navorser bespreek en uitgeklaar. 
 
Ek gee ook toestemming dat video-opnames van ontmoetings tussen my en 
my kind en die navorser gemaak kan word.  Hierdie opnames sal anoniem en 
in streng vertroulikheid hanteer word.   
 
 
Datum:…………………………………… 
Plek:……………………………………… 
Naam van ouer:………………………… 
 
 
Handtekening : 
Navorser :………………………………Ouer :……………………………… 
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BYLAAG 3 
VERBETERING VAN BEWUSTHEID DEUR SENSORIESE, 

LIGGAAMLIKE EN EMOSIONELE BEWUSTHEID 
 

Sensoriese kontak Aktiwiteit 

Tas: 

Die spelterapeut moet verseker dat die kind 

bewus is van eie taservaringe (Schoeman, 

2004:140) en tussen verskillende 

taservaringe kan differensieer (Oaklander, 

1988:180). 

Blom (2006:93), Oaklander (1988:110) en 

Schoeman (2004:140) beveel die volgende 

tegnieke aan; 

• Vingerverf, sand, klei kan gebruik 

word vir positiewe taservaringe. 

• ’n Verskeidheid teksture word verskaf 

om te beskryf en te onderskei bv. 

Sandpapier, klip, rubber, skulpe en 

sagte wol. 

• Raak aan gedeeltes van eie liggaam 

en beskryf die gevoel. 

• Loop kaalvoet op verskillende 

oppervlaktes bv klippe, kussings, 

sandpapier.   

• Munn (2005:40) stel ook kontak voor 

tussen ouer en kind by Theraplay bv 

die aanwending van poeier op 

mekaar se hande en deel mee hoe 

dit ervaar word. 

Proe: 

Die kind word bewus gemaak van die proe 

sensasie (Schoeman, 2004:142) en 

verskillende funksies van die tong en mond 

word beleef soos voel, kou, sluk en praat 

(Oaklander, 1988:119). 

Blom (2006:96) stel voor: 

• Verskillende smake word beleef en 

beskryf bv soet, suur, sout en bitter. 

• Die teksture van verskillende soorte 

voedsel word beskryf bv. hard, sag 

en skerp. 

• Proe verskillende segmente van ’n 
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lemoen en vergelyk met mekaar hoe 

dit proe. 

Gesprek oor verskillende make, 

identifiseer voorkeure en afkeure. 

Sig: 

Verseker dat die kind dinge rondom haar 

duidelik raak sien, dus goeie kontak maak 

(Oaklander, 1988:111).  Op hierdie wyse 

word inligting ingewin en eie bewustheid 

bevorder (Blom, 2006:94) 

Blom stel die volgende aktiwiteite voor: 

• Verskaf die geleentheid dat ’n 

voorwerp gesoek word asook 

deeglike ondersoek en beskrywing 

daarvan. 

• Versoek die kind om na self vir 30 

sekondes te kyk in die spieël.  Die 

kind word dan versoek om self te 

beskryf. 

• Kyk na verskillende kleure en koppel 

dit aan verskillende emosies. 

• Kyk na verskillende voorwerpe vanaf 

verskillende perspektiewe soos naby, 

ver of onderste bo. 

 

Gehoor: 

Volgens Blom (2006:94) luister kinders slegs 

na geluide wat hulle wil hoor en sluit hulle af 

van onaangename geluide.  Luister is ’n 

belangrike aspek van kommunikasie en 

daarom is dit nodig dat die kind weer in 

kontak gebring word met geluide, so ook die 

self en eie emosies (Oaklander, 1988:114). 

Oaklander 1988:114) en Schoeman 

(2004:143) verwys na die volgende 

aktiwiteite: 

• Luister na geluide buite, in die kamer 

en praat oor verskillende geluide. 

• Koppel geluide en emosies bv harde 

stem word gekoppel aan aggressie. 

• Luister na musiek, identifiseer 

instrumente en koppel emosies 

daaraan. 

• Agtergrondmusiek om rustige 

atmosfeer te skep tydens tekeninge.  

Reuk: 
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Dit is bevorderlik vir selfbewustheid om ‘n  

kind bewus te maak van haar eie sterk 

reuksintuig (Schoeman, 2004:145).  Dit bring 

die kind ook in aanraking met die omgewing 

en gelukkige of ongelukkige herinneringe van 

die verlede (Blom, 2006:97). 

Oaklander (1988:120) en Blom (2006:97) stel 

die volgende aktiwiteite voor:  

• Verskillende houers met verskillende 

inhoude van reuke word 

geïdentifiseer en beskryf bv parfuum, 

mosterd, vanilla en kaneel.  Daar 

word ook aangedui aan watter plek of 

gebeurtenis laat dit ’n persoon dink. 

• Eksperimenteer met asemhaling deur 

die neus, mond en neusgange. 

• Kies hou van/nie hou van reuke. 

Intuïsie: 

Schoeman (2004:146) beskryf intuïsie as die 

sesde sintuig en beskryf dit as ’n inherente 

deel van die liggaam eerder as ’n persoon se 

denkwyse.  Oaklander (1988:121) beskryf dit 

ook as ’n innerlike wysheid waarmee ’n kind 

in kontak gebring moet word ten einde 

vertroue in haarself te herstel.  

• Ja/Nee, waar/vals oefeninge 

(Schoeman, 2004:146) 

• Fantasie en verbeelding oefeninge 

soos Reis na ’n veilige plek (Blom, 

2006:76). 

Die kind word gevra om haar oë toe te 

maak, rustig asem te haal en te dink aan 

’n plek wat vir haar veilig voel.  Dit kan 

ook ’n fantasie plek wees.  Die kind word 

gevra om te kyk hoe dit daar lyk, hoe dit 

daar ruik, wat sy hoor en hoe sy voel 

terwyl sy daar is.  Die kind word dan 

versoek om hierdie plek te teken met ’n 

medium van haar eie keuse.  Die 

tekening word dan bespreek asook die 

verband wat dit het met die kind se 

huidige lewe.  

• Roosboomtegniek (Oaklander, 

1988:32-33): 

Die kind word gevra om oë toe te maak 

en te verbeel sy is ’n roosboom.  Die 

volgende vrae word dan gevra;   

Watter tipe roosboom is jy? Sterk of 

swak? 
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Hoe lyk die wortelstelsel diep of vlak? 

Het die roosboom rose of dalk ander tipe 

blomme en hoeveel rose ? 

Hoe lyk die blare van die boom? 

Hoe lyk die omgewing en is daar genoeg 

ruimte? 

Hoe oorleef die boom en wie versorg die 

boom? 

Die kind word dan gevra om die 

roosboom te teken, waarna dit bespreek 

word.  Daar word gekyk of sekere van die 

aspekte wat na vore kom in die tekening 

ooreenstem met die kind se huidige lewe. 

• Die Huis van Sintuie oefening. 

 Hierdie oefening is volgens Schoeman 

(2004:149) ’n oefening waar al die sintuie in 

die verbeelding ervaar word.  Die kind word 

gevra om rustig asem te haal en in haar 

verbeelding ’n huis te besoek.  Elke kamer 

van die huis verteenwoordig ’n sintuig wat in 

die verbeelding ervaar word. Daar is ’n kamer 

van sig waar sy verskillende vorme en 

teksture sien, ’n kamer van reuk waar 

verskillende reuke ervaar word, ’n kamer van 

gehoor met verskillende geluide, ’n kamer 

van tas waar daar aan verskillende 

voorwerpe en teksture geraak word, ’n kamer 

van proe waar verskillende smake ervaar 

word en ’n kamer van intuïsie. Die kind beleef 

elk van hierdie sintuie in haar verbeelding 

deur elke kamer te besoek.  Na afloop van 

die oefening, wanneer sy haar oë oopmaak, 

raak die kind bewus van al die kleure, 

geluide, reuke en teksture rondom haar.   
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 BYLAAG 4 
 

KLEURKAART 
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BYLAAG 5 
 

ANNIE SE ROOSBOOM 
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BYLAAG 6 
 

JANETTE SE ROOSBOOM 
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BYLAAG 7 
 

GEVOELKAART 
 
 
Ons gevoel saam 
 

 
 

Amper nooit   
1 

Nie dikwels   
2 

Soms 
3 

Omtrent altyd   
4 

Saam met 
jou voel ek 
belangrik 

    

Saam met 
jou voel ek 
verveeld 

    

Saam met 
jou voel ek 
ongelukkig 

    

Saam met 
jou voel ek 

kwaad 
    

Saam met 
jou voel ek 

bang 
    

Saam met 
jou voel ek 

veilig 
    

Saam met 
jou voel ek 

hartseer 
    

Saam met 
jou voel ek 
ontspanne 

    

Saam met 
jou voel ek 

geliefd 
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BYLAAG 8 
 

ANNIE SE EVALUERING 
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BYLAAG 9 
 

JANETTE SE EVALUERING 
 
 
 


